Vaativan retken, ulkoisen tapahtuman tms. turvallisuussuunnitelma
Tätä lomaketta on käytettävä turvallisuussuunnitelmana tapahtumassa, jossa osallistujat ovat seuran ulkopuolisia (ei
peruskurssi, melontakoulu, tai sovellettu melonta). Vihurin omassa tapahtumassa turvallisuussuunnitelma on tehtävä, jos
a) ylitetään veneilyn runkoväylä (merkitty merikortissa vihreällä) tai laivaväylä (ks. merikortin merkkien selitys)
b) ylitetään ulappa, jonka aikana etäisyys lähimpään turvalliseen rantaan on yli 3km (esim. 6km mittainen ylitys)
c) melotaan 4. lk tai vaativammassa koskessa, tai jos jokiretkellä jostain kohdasta lähimmälle autotielle on yli 6km matka.
Suunnitelma on esiteltävä osallistujille, vetovastuussa oleville, sekä turvallisuusvastaavalle.

Tapahtuma Marrasmelonta Mallasvedellä
Paikka Mallasvesi
Päivä ja klo 2-3.11.2019
tel.
Vastuuhenkilö M.M.
Varahenkilö N.P.
Turvallisuusvastaava M.M.

s-posti
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Muut osallistujat – ks. seur. sivu
Osallistujat

naiset
3

miehet nuoret
2

yhteensä
5

Ryhmän kuvaus Vihurin seuraretki
Tapahtuman kuvaus Pakkasmelonta 2-3.11.2019.
Reitin kuvaus

Lähtö- ja päätepiste: Kaivanon kanava, Kangasala
2.11. Raikku – Ihari – Ympyriäinen – Kostianvirta – Mallasvesi – Paino, Nokinenäntie 14.
Yhteensä n. 30 km.
3.11. Paino, Nokinenäntie 14 – Hausalon itäreuna – Tossanselkä – Oinonsalmi –
Uitinsalmi – Kaivanto. Yhteensä n. 15 km.

koordinaatit, WGS84
Evakuointipisteet Jahkoontie 183-179, 36600 Pälkäne
Kostiantie, 36600 Pälkäne
Ämmönlahdentie 42, 36600 Pälkäne
Seitsye Leirikeskus, Seitsyentie 430, 36600
PÄLKÄNE
Yleinen hätänumero
Poliisi
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112
112

Meripelastus
Myrkytyskeskus
Lähin ensiapu/terveyskeskus

Paikka ja
aika

N

E

61.391944
61.331918
61.322997

24.287517
24.261413
24.177603

61.346124

24.148061

0294 1000
09 471 977

Tampere
27.10.2019

pj@vihuri.info,
sihteeri@vihuri.info

Etukäteinen viranomaistiedotus, esim. pelastuslaitos
Viranomainen

Yhteystiedot
N/A

Vastuuhenkilö

Tarkastettu Pvm

Varusteiden tark.

Marko Marenk
Marko Marenk

Terveystietojen tark.

Kartta

Riskianalyysi

Ajo-ohje

Muuta

Liitteet
Ennakko-ohjeet Retkenjohtaja on muita enemmän vastuussa turvallisuudesta ja (luonnonsuojelu)määräyksiosallistujille en noudattamisesta, siksi hänellä on muita enemmän päätösvaltaa näissä asioissa. Retkellä
melotaan ryhmässä, ja erkaantumisesta on sovittava etukäteen retkenjohtajan kanssa.
Jokainen retkeläinen noudattaa ko. aluetta koskevia määräyksiä, ja auttaa toisia retkeläisiä
ryhmän koossapitämisessä, pelastustoimissa, hinauksissa yms. turvallisuusasioissa.

Kaikkien henkilöiden yhteystiedot ja kajakkien kansivärit:
M.M., xxxxxxxxxx, tumman sininen
N.P.
Määrittele vain sellaiset ohjeet & säännöt,
 joihin uskot, ja pystyt toteuttamaan 

N.N.
N.N.
N.N.
Retki toteutetaan seuraavien sääennusteiden vallitessa:
Odotettavissa pakkasta, erittäin kylmää vettä, pimeämelontaa. Mahdollisesti tuulista
säätä, lumi- tai räntäsadetta.
Sääennuste 27.10:
la 2.11. lämpötila -2…+1, tuuli 4m/s etelä/kaakko, pilvistä/puolipilvistä, poutaista
su 3.11. lämpötila -2 … +2, tuuli 4m/s kaakko/itä, pilvistä, kello 15 eteenpäin
räntäsadetta.
Auringon lasku la 2.11. 16:20

Reittiä ja säätä tarkkaillaan aktiivisesti matkan aikana. Ensisijaiset
tarkastelupisteet ovat Kaivanto ennen vesille lähtöä, saapuminen
Ympyriäiselle ja saapuminen Mallasvedelle. Jos tuuli yli 7 m/s ja selällä
aallokkoa, keskeytetään matka ja melotaan suojassa takaisin Kaivantoon,
josta autosiirtyminen Painoon. Tällöin retku vaihtuu sään mukaiseksi
lähiretkeksi Painon lähivesillä.
Varustus: jokaisella kuivapuku, otsalamppu, pakkaseen soveltuvat melontakäsineet,
avaruuslakana, termospullossa kuumaa vettä, pilli.
Yhteinen varustus: vähintään 2 hinausköyttä, 2 pumppua. 3 kansivaloa. Melonta
hyvin tiiviissä ryhmässä. Valoisalla max etäisyys 10 – 20 m, pimeällä max etäisyys 5
- 10 m.
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Riskianalyysi (Riskikartoitus)
Tod.näk. Seuraus RISKI

Vaara

1-3 1-3 1-9 Ehkäiseminen

Kaatuminen

1

3

3

Uupuminen

2

3

6

Kylmettyminen

1

3

3

Eksyminen pimeässä

1

2

2

Hajaantuminen

2

1

2

toimenpiteet vaaran toteutuessa

Sään tarkkailu ja reitin / retken
sovittaminen sääolosuhteiden
mukaisiksi. Melonta lähekkäin
Varmistetaan kysymällä
jokaisen lähtijän
melontakokemus ja kestävyyskunto.
Jokaisella kuivapuku, jonka
alla riittävästi lämmintä
vaatetta. Erityisesti jalat.
Lämmin päähinen.
Vedenkestävät, lämpimät
käsineet. Lämmintä vettä
termoskannussa.
Riittävästi valaisimia, sekä
otsa- että kansivalot.
Elektroninen ja paperinen
kartta.

Ripeä pelastautuminen.
Rantautuminen. Kuivaaminen ja
lämmittely, varusteiden tarkastus.
Tauko, energian tankkaus.
Hinaaminen.

Melonta tiiviissä ryhmässä.

pilli

Tarkistetaan että vaatteet ovat
kuivat. Lisävaatetusta. Lämmittely.

Paikannus GPS:n avulla (GPS,
puhelin.)

Lisätietoja
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