TURVALLISUUSSUUNNITELMA
TAPAHTUMAN YLEISKUVAUS
Tapahtuma:

Melontaretki Etelä-Konneveden kansallispuistoon

Paikka:

Etelä-Konneveden kansallispuisto

Ryhmä:

Vihurin jäsenistä koostuva joukko melojia

Alkaa

Ke 24.7.2019

Loppuu

Su 28.7.2019

pvm, aika:

Klo 12

pvm, aika:

Klo 20 mennessä

Henkilöitä
yhteensä:

9

Naisia:

6

Miehiä:

3

Ohjaajia:

2

Ryhmän luonnehdinta:
Vihurin jäseniä. Osallistujat suorittaneet vähintään EPP1 -kortin sekä jatkaneet itsenäistä melontaa
Vihurin peruskurssin jälkeen. Useampi osallistujista aktiivisia melojia ja/ tai toimineet Vihurin
kursseilla apu- tai seurusteluohjaajina.

nimi

puhelinnumero

Vastuuohjaaja

H.A.

xxxxxxxxxx

Ohjaaja 1

E.R.

xxxxxxxxxx

Tapahtuman kuvaus:
Keskivaikea retki Etelä-Konneveden kansallispuiston vesistöön. Retken kesto on neljä yötä.
Lähtö Vihurin majalta, matkassa 3 autoa, joista yksi kuljettaa kajakit trailerilla. Autot jätetään
Kivisalmen parkkipaikalle, josta lasketaan kajakit vesille. Ensimmäisenä päivänä melottavaa kertyy
n. 8 km. Muiden päivien melontamatkan pituudeksi on suunniteltu korkeintaan 20-25 km päivässä.
Käytännössä lyhyempiäkin melontapäiviä tulee.
Suunnitelmaan on mietitty alustavat yöpymispaikat, mutta koska alueella on lukuisia potentiaalisia
yöpymispaikkoja, tehdään lopullinen päätös majoituksesta paikan päällä mm. perustuen riittävään
yöpymistilaan ja seuraavan päivän sääennusteeseen.

Lauantain melontamatka on lyhyempi, koska yöpaikaksi on ennalta varattuna Majaniemen sauna ja
vuokramökki. Kajakit jätetään Majaniemen rantaan, josta käsin tehdään noin 6 kilometrin
patikointilenkki läheiselle Loukkuvuorelle.
Melontapäivien aikana pidetään päivittäin noin tunnin mittainen lounastauko sekä muita taukoja
tarpeen mukaan. Pidempiaikaiset ruoanvalmistukset hoidetaan illalla leiripaikassa.
Sunnuntaina melotaan hyvissä ajoin Kivisalmeen, josta ajetaan takaisin Vihurin vajalle.
Tapahtuman reitti / paikka / alue: (Kartta ja yksityiskohtainen reittisuunnitelma liitteeksi
tarvittaessa.)
Vihurin vaja (Rauhaniementie 25, Tampere) - Kivisalmi (Rautalammintie 1935, Konnevesi) –
Ruohosaari (Konnevesi, ke-to välinen yöpaikka) – Haukisaari (Konnevesi, to lounaspaikka) Lapinsalo (Konnevesi, to-pe välinen yöpaikka) – Enonranta (Konnevesi, pe lounaspaikka) – Käpynän
ukko (Konnevesi, tauko- ja rantautumispaikka) – Kaituri (Konnevesi, pe-la välinen yöpaikka) –
Majaniemi (Konnevesi, la lounas) – Loukkuvuren lenkki + niemenluoteiskärki (Konnevesi,
patikkaretki maissa halukkaiden kesken) – Majaniemen vuokramökki (Konnevesi, la-su välinen
yöpaikka) – Kivisalmi (Rautalammintie 1935, Konnevesi) – Vihurin vaja (Rauhaniementie 25,
Tampere)

Liitteenä alueen kartta

ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET
Kuka

Pvm

Osallistujien
ennakkotiedotus:

H.A.

15.5.2019 sekä 16.7.2019

Riskianalyysin laatija

E.R.

20.7.2019

Turvallisuutta edistävät muut ennaltaehkäiset toimenpiteet ja varautumiset:
Hannalla kokemus ennestään pidempien retkien järjestämisestä. Kummallakin ohjaajalla EPP2- ja
melonnanohjaajan pätevyys.
Retken valmistelut aloitettu jo aikaisin keväällä ja retken ohjaajat ovat tavanneet sekä olleet
yhteydessä useampaan otteeseen retken tiimoilta. Säätietoja seurataan viimeiseen asti ja ne
huomioidaan retken suunnittelussa sekä toteutuksessa.
Ohjaajilla myös ensiapuvalmius sekä ensiapupakkaukset mukana. Kummallakin ohjaajalla on myös
puhelimiin ladattuna 112-sovellukset sekä varavirtalähde puhelimeen. Lisäksi Evan puhelimeen on

ladattu Etelä-Konneveden maastokartat sekä evakuiointipisteet tukemaan mahdollisia haasteita
navigoinnissa.
Vihurin vajalta otetaan matkaan turvallisuutta lisäävää varustusta, kuten pari varamelaa,
hinausköyttä ja pumppua sekä yhdet varaliivit ja aukkopeitto(???). Matkassa myös yleistyökalu
kajakkien korjailua varten.

PELASTUSSUUNNITELMA
Ryhmän toiminta onnettomuuden sattuessa:
1. Tilanteen tarkistus
2. Ensiapu paikan päällä
3. Lähtö terveysasemalle/ ensiapuun, mikäli kyseessä lievempi vamma ja loukkaantunut on
tajuissaan sekä kykenee matkustaa bussilla/ taksilla avun piiriin. Soitto hätäkeskukseen 112 (112sovelluksen käyttö, koordinaatit), mikäli apu tarvitaan paikan päälle.
Onnettomuustilanteessa arvioidaan, keskeytetäänkö retki kaikkien osalta vai voiko osa ryhmästä
jatkaa retkeä keskenään.
Toiminta ohjaajan ollessa kyvytön toimimaan:
Toinen ohjaajista ottaa tilanteen ohjaamisen hallintaansa ja ohjaa osallistujia avustamaan tilanteessa
tarvittaessa. Ryhmässä myös muita apuohjaajina toimineita henkilöitä, joita voidaan hyödyntää
tarvittaessa pelastustoimissa sekä muun ryhmän haltuunottamisessa.
Evakuointi

koordinaatit

kuvaus karttalehdellä

muu tunniste

paikka 1

N62°39,9105’

Kivisalmi

Lähtöpiste
Parkkipaikka,
venesatama,
veneenlaskupaikka

E26°33,9168’

MELONTA-ALUEEN
POHJOISOSA
paikka 2

N62°37,2747’

Kellarilahti

E26°41,9968’

Vierassatama, lähellä
Konnekosken
parkkipaikkaa
MELONTA-ALUEEN
ITÄOSA

paikka 3

N62°33,5216’
E26°43,4330’

Hanhitaipale

Parkkipaikka,
venesatama,
veneenlaskupaikka

MELONTA-ALUEEN
KAAKKOISOSA
paikka 4

N62°37,5343’

Häyrylänranta

E26°20,6644’

Parkkipaikka,
venesatama,
veneenlaskupaikka
MELONTA-ALUEEN
LÄNSIOSA

paikka 5

N62°37,7123’

Mäkäräniemi

MELONTA-ALUEEN
POHJOIS-/
KESKIOSA

E26°33,4515’

paikka 6

N62°35,0169’

Veneenlaskupaikka

Majaniemi

Vuokratupa,
La-su välisen yön
majapaikka

E26°38,3081’

Pelastusvälineet: EA-laukut, hinausköydet, vesipumput
Yhteys- ja paikantamisvälineet: kännykät, joissa ladattuna 112-sovellus. Lisäksi Evan
puhelimessa ladattuna alueen maastokartat ja evakuointipisteet.
TIEDOTUS
YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
Tiedotettavat muut tahot päivystäjän lisäksi
Tiedotettava henkilö

puhelinnumero

muuta tietoa

1.

V.M.

xxxxxxxxxx

Vihurin kurssijaoksen
vetäjä + seuran varapj.

2.

H.K.

xxxxxxxxxx

Vihurin retkijaoksen
jäsen

LIITTEET
Liitteet

Kuvaus

Liite 1

Riskianalyysi

Liite 2

Alueen kartta

Laatija:

Pvm:

E.R.

20.7.2019

Allekirjoitus:

RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA
Palveluntarjoaja:

Tampereen Vihuri

Päiväys:

20.7.2019

Tarkasteltava
palvelu:

Etelä-Konneveden melontaretki

Tekijät:

E.R.
H.A.

Palvelun osa,
toiminto tai laite

Osallistujiin
kohdistuvat vaarat ja
niiden syyt

Tyypilliset seuraukset

Nykyiset toimenpiteet
vaaran poistamiseksi tai
pienentämiseksi

Ovatko
nykyiset
toimenpiteet
riittäviä?

Kajakin lastaus
traileriin

Kajakkien nostelu ja
kiipeily
kajakkitrailerissa

Kaatuminen, käsi ja
selkävammat sekä
nilkkavammat
kaaduttaessa. Kajakki voi
myös pudota päälle.

Kajakkia ohjeistetaan
kantamaan ja sitomaan
pareina. Muut osallistujat
varmistavat vieressä, ettei
kajakki pääse tippumaan
trailerista.

☐ Kyllä

Kajakki tippuu
trailerista

Auto-onnettomuus, vaara
sivullisille autoilijoile ja
muille liikenteessä
kulkeville.

Kajakkeja sitouessa
varmistetaan, että kajakit
ovat riittävän tiukkaan
sidottu, etteivät ne pääse
löystymään.
Kajakkitraileria ajavan
henkilön perässä kulkee
toinen retkelle lähtevien
autoista ja tarkkailee, ettei
kajakit lähde löystymään.
Matkan varrella pidetään
lounastauko. Tauolla
voidaan vielä kokeilla,
onko kajakit tukevasti
mukana.

☐ Kyllä

Meloja ei jaksa pysyä
muiden tahdissa. Raajojen
puutuminen,
rasitusvammat.

Riittävän usein taukojen
pitäminen. Osallistujat
huolehtivat itsensä lisäksi
myös muiden
hyvinvoinnista pitämisestä.
Väsymys pyritään
tunnistamaan
mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa,
jolloin voidaan pitää

☐ Kyllä

Ajomatka

Retken aikainen
vesilläolo

Väsyminen, vähäiset
melontakilometrit tänä
kesänä, aiemmat
rasitus- tms. vammat
(esim. olkapäissä tai
ranteissa)

Lisätoimenpiteet
turvallisuuden
parantamiseksi (tärkeys
1-3) 1

☐ Ei

☐ Ei

☐ Ei

Vaikka tähänastiset toimenpiteet olisi edellä todettu riittäviksi, voi olla järkevää ja kannattavaa toteuttaa helppoja ja
halpoja toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi edelleen. Toimenpiteiden tärkeys: 1 = Turvallisuuden kannalta
kiireellinen toimenpide, toteutetaan välittömästi. 2 = Vähemmän kiireellinen toimenpide, joka voidaan toteuttaa
myöhemmin. 3 = Lisäselvityksiä vaativa toimenpide-ehdotus.

1

hidastaa melontavauhtia
tai pitää taukoa.
Tarvittaessa osallistuja
voidaan ottaa väiaikaiseen
hinaukseen tai
suunniteltua päivämatkaa
voidaan lyhentää.
Retken aikainen
vesilläolo

Retken aikainen
vesilläolo

Nesteen tai ravinnon
vähäisyys, liian
rasittava
melontasuoritus tai
liian vähän taukoja

Ei jaksa muiden mukana.
Kaatuminenkin
mahdollista.

Osallistujilla matkassa
evästä, nestettä ja hattu.
Lyhyt tauko n. tunnin
välein, seurataan
osallistujia ja kysytään
taukotarvetta.Taukojen
pitäminen ja retkipäivän
keventäminen.

☐ Kyllä

Nesteen tai ravinnon
vähäisyys,
osallistujalla ei ole
matkassa riittävästi
ravintoa tai juotavaa

Ei jaksa muiden mukana.
Kaatuminenkin
mahdollista.

Arvioidaan onko muilla
riittävästi evästä, jota voi
jakaa. Mikäli osallistujilla ei
ole riittävästi ruokaa
jaettavaksi arvioidaan
saako henkilö
täydennettyä varastojaan
lähialueen tarjonnasta vai
keskeytyykö retki hänen
osaltaan.

☐ Kyllä

☐ Ei

☐ Ei

Ohjaajilla matkassa
vedenpuhdistimet, joilla
saadaan suodatettua
puhdasta juomavettä.
Etelä-Konneveden vesi
myös juomakelpoista
(voidaan myös tarvittaessa
keittää).
Retken aikainen
vesilläolo

Uupumus. Heikko
energia/
nestetasapaino.

Osallistuja tai ohjaaja ei
enää jaksa tai halua
osallistua retkelle, mutta
pystyy itsenäiseen
toimintaan.

Osallistuja ohjataan
rantaan ja arvioidaan
suoriutuuko hän yksin
kotiin/ hoitoon.
Tarvittaessa autetaan.

☐ Kyllä
☐ Ei

Ohjaajan väsähtäessä
arvioidaan päättyykö retki
siihen vai onko
osallistujilla riittävä
osaaminen ja voimavarat
retken jatkamiseen yhden
ohjaajan ja muiden
osallistujien voimin.
Retkellä mukana useita
kokeneita melojia sekä
ohjaajana toimineita
henkilöitä. Heiltä
varmistetaan, voivatko
toimia apuohjaajina.
Retken aikainen
vesilläolo

Kaatuminen
vahingossa. Syynä
mm. törmäys johonkin
pinnalla tai pinnan alla,
aalto, äkillinen
tuulenpuuska

Kajakki kaatuu. Jos pinnan
lähellä kivi tms. kovaa, saa
meloja mustelman tai
kovan tällin päähänsä.

Ohjaajien ja osallistujien
tarkkaavaisuus. Vältetään
vedenalaisia kiviä tai
verkkoja. Osallistujilla
varavaatteita sekä
puhelimia mukana
vesitiiviisti. Ohjaajilla (ja
mahdollisesti myös

☐ Kyllä
☐ Ei

osallistujilla) kyky antaa
ensiapua sekä soittaa
tarvittaessa 112.
Retken aikainen
vesilläolo

Retken aikainen
vesilläolo

Tuuli, aallokko,
ukkonen

Helle

Kaatuminen tai peräti
salamanisku

Väsyminen,
auringonpistos, -polttamat
tai jopa palovammat

Ohjaajat varmistavat
sääennusteita etukäteen
sekä seuraavat säätä koko
retkellä oloajan.
Normireskutukset tai
hinaus. Jos ukonilma
iskee päälle, evakuioidaan
osallistujat lähimpään
saareen/ mantereelle.
Leiriytyminen vähintään
myräkän ajaksi. Maissa
ohjaajat päättävät
viimekädessä
jatkotoimenpiteet.

☐ Kyllä
☐ Ei

Hellesäällä arvioidaan
osallistujien jaksamisen
mukaan melontamatkan
pituus sekä huolehditaan
riittävästä nesteytyksestä.
Tarvittaessa pidetään
uima-/ lepotaukoja.
Osallistujia muistutettu
aurinkorasvan mukaan
ottamisesta ja hellehatun
käytöstä. Melontaretkellä
muistutetaan auringolta
suojautumisesta ja
tarkkaillaan osallistujien
vointia.

Kalustossa tai
varusteissa on
haitallisia vikoja

Vaikea meloa, kajakki
täyttyy vedellä,
kaatuminen, melontaliivit
eivät kelluta riittävästi tai
irtoavat jne.

Kalustoa huolletaan
säännöllisesti. Jokainen
osallistua tarkistaa
mukaanottamansa
kaluston ja varusteiden
kunnon. Matkassa
mukana jotain työkaluja
kaluston huoltoa varten.
Retkelle osallistuu Vihurin
välineistöä huoltava
henkilö, jota voidaan
hyödyntää
ongelmatilanteissa.

☐ Kyllä

Vaikea maasto (joskus
irtolohkareita), kajakin
nosto ja liukkaus

Käsi- tai selkävamma.
Myös nilkkavamma
kaaduttaessa.

Kiireen ja tungoksen
välttäminen, erityisesti
märillä rantakivillä.

☐ Kyllä

Ratautuminen/ kajakin
käsittely ja
kantaminen

Kantamisesta ja
kaatumisesta
aiheutuvat vammat

Käsi tai selkävamma,
myös nilkkavamma
kaaduttaessa

Kajakkien kantaminen
pareina. Kiireettömyys
kantamistilanteissa.

☐ Kyllä

Leiripaikka, ruoanlaitto

Ruoanlaitosta
aiheutuvat vammat

Palovammat tulen
käsittelystä, viiltohaavat
veitsenkäytöstä

Ruoanlaitossa
noudatetaan
jokamiehenoikeuksia ja
huomioidaan mm.
metsäpalovaara, jonka
aikana avotulta ei sytytetä.
Retkikeittimen kanssa

☐ Kyllä

Retken aikainen
vesilläolo

Rantautuminen

☐ Ei

☐ Ei

☐ Ei

☐ Ei

huolehditaan tasaisesta
alustasta sekä
varmistetaan, ettei liekki
osu maastoon (esim.
penkin/ laavun päällä
kokkailu).
Riittävä aika
ruoanvalmistukseen sekä
vesillä ollessa ruoka- ja
välipala tauot.
Kiireettömyys vähentää
onnettomuusriskiä.
Riittävillä juoma- ja
napostelutauoilla
varmistetaan, ettei
verensokeri laske,
ärtyisyys ja tapaturmaalttius lisäänny.
Patikointi

Leiriytyminen

Kaatuminen,
kompastuminen
juurakkoihin

Pintahiertymän, nilkka- tai
rannevammat

Osallistujia opastettu
ottamaan kunnolliset
maastojalkineet. Lenkin
kiertäminen
vapaaehtoista- Mikäli
henkilö on väsynyt, voi
hän jäädä leiripaikkaan
lepäämään.

☐ Kyllä
☐ Ei

☐ Kyllä
☐ Ei
☐ Kyllä
☐ Ei

ALUEEN KARTTA
Lähtöpaikka, Kivisalmi

