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Liite 2.1.2. TULOKASKURSSIN TURVALLISUUSOHJEET /
VETÄJÄ JA OHJAAJAT

Näiden turvallisuusohjeiden tarkoituksena on auttaa vahinkojen ja vaaratilanteiden välttämistä sekä minimoida vahinkojen seurauksia. Turvallisuusohjeet ovat kurssilaisten nähtävissä Marjaniemen Melojien vajan
ilmoitustaululla sekä seuran kotisivuilla. Turvallisuusohjeista kerrotaan kurssilaisille kurssin alussa.
Tulokaskurssin toimintaympäristö on Marjaniemenranta 1, Vartiokylän- ja Strömsinlahdti sekä Vartiosaaren
ja Tammisalon alue. Kurssi-illat alkavat ilmoitettuna kellonaikana nimenhuudolla.
TULOKASKURSSIN VASTUUNJAKO
Hallitus/koulu- Päättää kursseista ja niiden lukumäärästä, hoitaa ilmoittautumiset ja todistukset ja hankkii
tusvastaava
kursseille henkilökunnan
Kurssin vetäjä

Huolehtii kurssin organisoinnista ja ajoituksesta, jakaa kurssin ryhmiin ja valvoo toimintaa. On
reskutus- ja ensiaputaitoinen. Määrää toiminnan, aikataulun ja reitit. Jos olosuhteet ovat
turvallisuutta vaarantavat tai voivat muuttua sellaisiksi, niin vetäjä voi peruuttaa tai siirtää
ohjelman mukaisen harjoitteen.

Ohjaajat

Ohjaajat toimivat aikaisemmin sovitun vastuujaon, tulokaskurssin vetäjän ohjeiden sekä
tilanteen vaatimusten mukaisesti. Kurssin alussa valitaan ryhmän ohjaajista ryhmän vetäjä, jolla
on opetusvastuu. Ovat reskutus- ja ensiaputaitoisia.

TULOKASKURSSIN TURVALLISUUSOHJEET
Kalusto ja varusteet

Ohjaajat: Normaalin melontavarustuksen lisäksi vesitiiviisti pakattu kännykkä, ja
turvaohjeen noutopisteluettelo.
Ryhmäkohtaisesti: Hinausköysi, varamela, hypotermiapussi ja ensiapulaukku.
Kajakit: Kajakissa on vesitiiviit laipiot tai kellukkeet, kansinarut tai kantokahvat,
äyskäri tai pumppu ja kajakin runko on ehyt.

Toiminta

Ennen vesille menoa: Osallistujalle valitaan sopivan kokoinen kajakki,
aukkopeite, melontaliivi ja mela. Jalkatuet säädetään sopivalle etäisyydelle.
Kaikki kirjaavat vesille lähtönsä vajakirjaan ja tekevät ohjaajien valvomina
turvatarkastuksen varusteilleen ja kajakilleen. Kajakkia siirrettäessä sitä kantaa
kaksi henkilöä.
Vesille meno: Vesille siirrytään ohjaajien määräämässä järjestyksessä ja
valvonnassa ohjeiden mukaisesti.
Vesillä: Vesillä toimitaan ohjaajien ohjeiden mukaan, edetään ryhmissä pysyen ja
pääsääntöisesti väylien ulkopuolella. Väylät ylitetään turvallisista paikoista,
tiiviinä ryhmänä ja muuta vesiliikennettä estämättä.
Vesiltä paluu:. Kylmettyminen estetään vaihtamalla kuivaa ja lämmintä päälle.
Rantautuminen tehdään ohjaajien ohjeiden mukaisesti. Kalusto ja varusteet
siirretään pois laiturilta. Ilmitulleet viat kajakissa tai varusteissa ilmoitetaan
ohjaajille. Paluu merkitään vajakirjaan.
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poikkeustilanteissa

Kurssin vetäjä johtaa toimintaa hätätilanteissa. Jos vetäjä on estyneenä,
johtovastuu on ennalta sovitulla ohjaajalla
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