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1. Yleistä 

 

BSS:n junioritoiminnan pelisäännöt on laadittu BSS:n junioritoimikunnan toimesta, yhteistyössä 

junioritoimintaa käytännössä toteuttavien ohjaajien sekä juniorien vanhempien kanssa. 

 

Näiden yhteisten pelisääntöjen lisäksi jokainen joukkue sopii kauden alussa yhteisesti oman 

joukkueensa pelisäännöistä. Pelisäännöt kirjataan ja tallennetaan ryhmän harjoitusmappiin. 

 

Pelisääntökeskusteluissa käydään läpi Nuori Suomi Hyvän lasten ja nuorten urheilun mukaiset 

suositukset monipuolisesta harjoittelusta ja liikkumisesta. 

 

Kaikki junioritoiminnassa mukana olevat valmentajat, ohjaajat, juniorit sekä heidän vanhempansa 

sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä.  

 

 

2. Roolit BSS:n junioritoiminnassa 

 

BSS:n junioritoiminta perustuu pääosin junioritoiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten 

vanhempien aktiiviseen osallistumiseen. Sekä harjoitustoiminnan organisointi että harjoitusten 

vetäminen käytännössä on vanhempien vastuulla. Palkatut valmentajat toimivat myös harjoitusten 

ohjaajina. Toiminnan turvallisuuden ja laadun takaamiseksi on mukana oleville tahoille nimetty 

seuraavat roolit. Roolien tarkat vastuut on kuvattu myöhemmissä kappaleissa. 

 

BSS:n Junioritoiminnan käsikirjassa on kuvattu junioritoiminta niin hallinnon organisoimiseksi kuin 

varsinaisen harjoittelutoiminnan turvallisen järjestämisen ja ohjaamisen varmistamiseksi. Alla 

muutama  

 

Junioripäällikkö ja junioritoimikunta 

 

Junioripäällikkö ja junioritoimikunta vastaavat BSS:n junioritoimnnan järjestämisestä ja toimivat 

kommunikaatiokanavana seuran johdon, junioritoiminnan käytännön toteuttajien ja juniorien 

vanhempien välillä. 

 

Joukkueenjohtajat 

 

Kullakin tasoryhmällä on nimetty joukkueenjohtaja, jonka vastuulla on joukkueen toiminnan 

organisointi käytännössä. 

 

BSS:n juniorijoukkueet ovat: 

- Musta 

- Punainen 

- Sininen 

- Vihreä ruotsinkieliset 

- Vihreä suomenkieliset 

 

Vastuuvalmentaja 

 

Vastuuvalmentajan tehtävänä on ennen kaikkea koko seuran juniorivalmennuksen suunnittelu ja 

kehittäminen sekä mustan, punaisen ja sinisen joukkueen harjoitusten vetäminen, nimettyjen 

leirien vetäminen sekä lisäksi ohjelman mukaiset kilpailuvalmennukset 
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Vastuuohjaaja 

 

Vihreiden joukkueiden vastuuohjaajana toimii palkattu vastuuohjaaja. 

Vastuuohjaaja vastaa yhdessä palkatun valmentaja ja valmennuspäällikön kanssa kauden 

harjoitussuunnitelman sekä harjoitteiden suunnittelusta.  Vastuuohjaaja vastaa harjoituksen 

organisoinnista, apuohjaajien tehtävänjaosta ja ohjeistamisesta sekä harjoituksen turvallisuudesta. 

 

Apuohjaaja 

 

Osa vanhemmista on sitoutunut vetämään junioreiden harjoituksia käytännössä. Jokaiselle 

harjoituskerralle on sovittu joku/jotkut heistä apuohjaajiksi. He avustavat harjoitusten vetämisessä 

vastuuohjaajan tai palkatun valmentajan kanssa sovitun työnjaon mukaisesti. 

 

Huoltaja 

 

Osa vanhemmista on sitoutunut tukemaan junioreiden harjoituksia huoltajina. Jokaiselle 

harjoituskerralle on sovittu joku harjoituksia tukevista vanhemmista huoltajaksi, jotka toimivat 

rannasta käsin harjoituksen aikana. Huoltajan tehtävänä on avustaa laiturista/rampilta 

lähteviä/saapuvia junioreita, lämmittää sauna sekä valmistaa harjoituksen päätteeksi tarjottavat 

mehut ja näkkärit. 

 

Kalustovastaava 

 

Kalustovastaava huolehtii junioritoiminnan jollakaluston, ohjaajaveneiden sekä muun kaluston 

kunnosta. 

 

Ryhmien kalustovastaavat.  

 

Ryhmien kalustovastaava huolehtii kalustovastaavan apuna seuran kalusto jokapäiväisestä 

huollosta. Ne korjaukset ja puutteet, joita ei voida tehdä harjoituksen aikana, raportoidaan 

kalustovastaavalle ja kaikkien joukkueiden vastuuohjaajalle. 

 

(Kukin ryhmä nimeää kullekin käytössä olevalle ohjaajaveneelle venevastuuhenkilön. 

Vastuuhenkilö on yleensä se, joka kyseistä venettä käyttää ja vastaa siitä, että kyseistä venettä 

käytetään oikein ja että vene on aina harjoitusten jälkeen kunnossa valmiina seuraavalle 

käyttäjälle.) 

 

 

3. Vanhempien vastuu 

 

Jokainen seuran toiminnassa oleva junioripurjehtija osallistuu ohjaukseen ja harjoitukseen 

ensisijaisesti vanhempiensa vastuulla. Vanhemmat antavat juniorille mahdollisuuden kertoa 

mielipiteensä itseään koskevista asioista. 

 

Vanhempien tulee huolehtia lastensa varusteiden soveltumisesta k.o. harjoitukseen sekä niiden 

turvallisesta kunnosta. 

 

Vanhempien tulee informoida joukkueenjohtajaa sekä vastuuohjaajaa/valmentajaa kaikista 

sellaisista tiedoista ja seikoista joilla saattaa olla merkitystä lapsen terveydelle ja turvallisuudelle 

hänen osallistuessaan harjoitukseen. 
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Vanhempien on huolehdittava siitä että juniori on valmiina harjoittelupaikalla oikein ja turvallisesti 

varustettuna hyvissä ajoin ennen harjoitusten alkamista sekä huolehtia siitä että hän on 

noutamassa junioriaan heti harjoitusten päätyttyä. 

 

Mikäli vanhemmilla on kysymyksiä liittyen harjoitusten tieto- ja taitovaatimustasoon, 

keliolosuhteisiin tai muuhun harjoituksiin liittyvään, on hänen otettava välittömästi yhteyttä 

joukkueenjohtajaan tai vastuuohjaajaan/vastuuvalmentajaan.  

 

Juniorit ja eri rooleissa olevat vanhemmat ilmoittautuvat harjoituksiin, kilpailuihin ja muihin 

tapahtumiin oman joukkueen Nimenhuuto.com sivuilla. 

 

Mikäli juniori ei pääse osallistumaan harjoitukseen, tulee tästä ilmoittaa 

vastuuohjaajalle/valmentajalle. 

 

Vanhemmat ovat vastuussa harjoitusten aikana rannassa mukana olevista junioreiden sisaruksista.  

 

 

4. Ohjaajien vastuu 

 

Harjoituksen vetävillä vastuuohjaajalla ja apuohjaajilla on vastuu osallistuvien nuorten 

turvallisesta, motivoivasta, kannustavasta, innostavasta ja tasapuolisesta harjoituksesta koko 

harjoituksen ajan.  

 

Lajitaitojen harjoittelussa käytetään SPV:n opetusmetodeja ja harjoitusmerkkijärjestelmää. 

Jokaiselle joukkueelle laaditaan taitotason mukainen monipuolinen harjoitussuunnitelma. 

 

Toiminnassa mukana olevat vastuuhenkilöt toimivat esimerkillisesti ja junioritoiminnan 

kasvatuksellisten tavoitteiden mukaisesti. 

 

Junioripäälliköllä ja joukkueenjohtajilla on vastuu varmistaa että harjoitusten vetäjät ovat  

tietoisia vastuustaan ja että heillä on riittävä tieto-taito ohjata harjoitettavaa ryhmää. 

 

Rantaan saapuessaan hyvissä ajoin ennen harjoituksen alkua kyseisen harjoituksen 

vastuuohjaaja/valmentaja: 

• Tarkistaa ohjaajaveneiden kunnon ja varusteet 

• Varmistaa polttoaineen riittävyyden myös erityistilanteiden varalta ja tarvittaessa tankkaa 

veneen 

• Varmistaa säätilan ja sen kehittymisen 

• Varmistaa vesialueen sinilevätilanteen ja mahdolliset uimarajoitukset  

• Varmistaa harjoitusalueen turvallisuuden 

• Varmistaa ohjaajaveneiden riittävyyden vallitseviin olosuhteisiin 

• Lastaa ohjaajaveneeseen tarvittavat poijut, köydet, ankkurit, kelluvaa hinausköyttä 

 

Ennen harjoituksen alkua aloituspalaverissa vastuuohjaaja/valmentaja: 

• Kirjaa joukkueen harjoituskirjaan osallistujien nimet 

• Kertoo osallistujille missä, mitä, miten harjoitellaan 

• Kertaa apuohjaajien kanssa työnjaon 

• Kertaa vesillä käytettävät keskeiset viestimerkit (äänimerkit, käsimerkit jne.) 

• Sopii toimintamenettelystä välinevaurioiden varalle sekä kaatumistilanteiden varalle 

• Informoi junioreita olosuhteisiin, harjoittelualueeseen, säätilaan, sinilevätilanteeseen 

(rajoitukset uimisessa) tms. liittyvistä erityistekijöistä 

• Varmistaa osallistuvien lasten varusteiden ja veneiden turvallisen kunnon 
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Harjoittelun aikana vastuuohjaaja ja kutakin alaryhmää ohjaava apuohjaaja: 

• Pitää ryhmän yhdessä 

• Antaa jokaiselle osallistujalle opastusta, kannustusta ja palautetta tasapuolisesti 

• Seuraa säätilan ja olosuhteiden kehitystä ja mikäli näissä tapahtuu turvallisuutta heikentävää 

muutosta, keskeyttää harjoituksen ja ohjaa ryhmän palaamaan rantaan 

• Jatkuvasti seuraa ja varmistaa jokaisen osallistujan turvallisen harjoittelun 

• Varmistaa sovitussa aikataulussa pysymisen 

• Rantaan lähtiessä seuraa että jokainen purjehtija suuntaa ja pääse rantaan  

 

Harjoituksen jälkeen rannassa vastuuohjaaja/valmentaja: 

• Pitää yhteispalaverin purjehtijoiden kanssa ja antaa palautetta harjoituksesta 

• Huomioi palautteessa kaikki purjehtijat 

• Antaa purjehtijoille mahdollisuuden kertoa mielipiteensä harjoituksesta 

• Varmistaa että varusteet tulevat laitettua oikeille säilytyspaikoilleen  

• Varmistaa että ranta-alue ja ryhmän käyttämät tilat jäävät siistin kuntoon seuraavia käyttäjiä 

varten 

• Kertoo seuraavan harjoituksen aikataulun 

• Varmistaa että jokaisella osallistujalla on joku joka ottaa lapsen vastaan 

 

Lisäksi vastuuohjaaja/valmentaja huolehtii harjoitusten päätyttyä että: 

• Käytetty kalusto on takaisin säilytyspaikoillaan 

• Ohjaajavene jää turvalliseen ja siistin kuntoon seuraavaa käyttäjää varten 

• Huolehtii ohjaajaveneen tankkauksesta mikäli polttoainetta jää alle puolitankkia 

• Laittaa käytetyt megafonit, radiopuhelimet tms. lataukseen 

• Täyttää joukkueen harjoituspäiväkirjan 

o Harjoituksen vastuuohjaajan, apuohjaajien ja huoltajan nimet 

o Harjoituksen aika ja kesto 

o Tehdyt harjoitukset ja olosuhteet 

o Harjoituksen erityispiirteet ja purjehtijoilta saatu palaute 

o Mahdolliset suositukset seuraavaa harjoitusta varten 

 

Joukkueen sisällä voidaan myös sopia toimintatavasta, jolla joitakin yllä luetelluista vastuuohjaajan 

tehtävistä on annettu muille olemassa oleville tai uusille rooleille. Näin toimittaessa roolien täytyy 

olla selkeät ja kirjallisesti dokumentoidut. Joukkueenjohtaja vastaa siitä, että tällaiset poikkeavat 

tehtävänjaot ovat kaikkien asianosaisten tiedossa. 

 

Ennen harjoituksen alkua huoltaja: 

• Laittaa saunan lämpiämään 

• Avustaa rannasta lähteviä junioreita 

 

Harjoituksen jälkeen rannassa huoltaja: 

• Avustaa rantaan saapuvia junioreita 

• Huolehtii että juniorit ja ohjaajat saavat juotavaa ja purtavaa 

• varmistaa että keittiö jää siistiin kuntoon 

• Ottaa saunan pois päältä 

 

 

5. Purjehtijan vastuu 

 

Jokainen seuran toiminnassa oleva junioripurjehtija osallistuu ohjaukseen ja harjoitukseen omasta 

tahdostaan ilman ohjaajien, valmentajien tai vanhempien painostusta. 



6 
 

 

Purjehtijan tulee käyttäytyä harjoituksissa urheilullisesti ja esimerkillisesti: 

• Olla ystävällinen muille purjehtijoille, ohjaajille ja vanhemmille.  

• Olla syrjimättä tai kiusaamatta ketään.  

• Puuttua asiaan ja kertoa ohjaajille heti jos näkee jotakuta kiusattavan 

• Totella ohjaajia ja vastuuhenkilöitä 

• Käyttäytyä yleisten käyttäytymissääntöjen mukaan esimerkillisesti 

• Olla kannustava toisia purjehtijoita kohtaan ja purjehtia rehdisti 

• Edustaa seuraa positiivisesti 

 

Purjehtijan tulee huolehtia varusteistaan, niiden turvallisesta kunnosta ja niiden soveltumisesta 

suunniteltuun harjoitukseen. Purjehtijan tulee ilmoittaa vastuuohjaajalle mikäli hänellä on mitään 

epäselvää suunnitellusta harjoituksesta, omien taitojensa riittävyydestä aiottuun harjoitukseen tai 

muista sellaisista sekoista joilla voi olla merkitystä hänen omalle tai muiden harjoitukseen 

osallistuvien turvallisuudelle.  

 

Purjehtija on vastuussa omien varusteidensa purjehduskuntoon saattamisesta ja siitä että hän on 

ajoissa harjoituspaikalla kun ohjattu harjoitus on ilmoitettu alkavaksi. 

 

Ennen harjoitusta purjehtijan tulee: 

• Tarkistaa varusteidensa kunto ja korjata viat mikäli niitä havaitsee 

• Trimmata käyttänsä vene ja sen säädöt olosuhteiden mukaan 

 

Purjehtija ei saa lähteä jollalla vesille ennen vastuuohjaajan/valmentajan antamaa lupaa. 

 

Harjoituksen aikana purjehtijan tulee: 

• Noudattaa ohjaajien opastusta ja merkkejä 

• Pysyä muun ryhmän läheisyydessä 

• Veneen kaaduttua pysyä veneen vieressä 

• Auttaa hätään joutunutta  

• Ilmoittaa ohjaajalle mikäli joutuu palaamaan rantaan ennen harjoituksen päättymistä 

 

Harjoituksen päätyttyä purjehtijan tulee: 

• Purkaa vene säilytyskuntoon ja laittaa paikalleen 

• Osallistua yhteiseen harjoituksen päätöspalaveriin 

• Ilmoittaa mikäli ei pääse seuraavaan harjoitukseen 

• Varmistaa että slipi ja säilytys- ja pukuhuonetilat jäävät siistiin kuntoon 

 

Yksin tai ilman ohjaajaa harjoitellessa purjehtijan tulee edellä mainittujen lisäksi: 

• Varmistaa harjoitusalueen turvallisuus 

o Pysyä rannan läheisyydessä 

o Välttää laivaväyliä 

o Huomioida keliolosuhteet ja tuulen suunta mahdollisten välinevaurioiden varalle 

• Ilmoittaa vanhemmilleen tai rannassa oleville missä aikoo harjoitella ja kuinka kauan 

• Ilmoittaa rantaan saavuttuaan em. palanneensa harjoittelemasta 

 

6. Kalusto 

 

Juniorin oman jollan turvallisesta kunnosta ja jollan ja purjehtijan varusteista vastaavat purjehtijan 

vanhemmat yhdessä purjehtijan kanssa. Seuran jollien kunnosta ja varusteista vastaa jollien 

kalustovastaava yhdessä purjehtijan kanssa. Vastuuohjaaja varmistaa ennen vesille lähtöä 

veneiden ja varusteiden turvallisen kunnon yhdessä purjehtijan kanssa. 
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Purjehtijan minimiturvallisuusvarusteet harjoituksessa: 

• Oikein purjehtijan painoon mitoitettu, jollakäyttöön soveltuva pelastusliivi, joissa pilli narulla 

kiinnitettynä 

• Asianmukainen vaatetus huomioiden tuuli, aallokko, lämpötila (vesi/ilma) 

o Haalari/kuivapuku/märkäpuku/muu vedenpitävä asuste 

o Päähine, Hansikkaat, Jalkineet 

o Aurinkolasit 

• Ihon suojaus auringon säteilytason mukaan 

• Vaihtovaatteet 

 

Mikäli ohjaaja tai kuka tahansa junioritoiminnassa mukana oleva henkilö toteaa että purjehtijan tai 

hänen varusteidensa kunto ei vastaa turvallisen vesillä liikkumisen vaatimuksia tulee hänen 

välittömästi puuttua tilanteeseen ja estää purjehtijan vesille lähteminen ennenkuin varusteet on 

saatettu turvalliseen kuntoon. 

 

Jollan minimiturvallisuusvarusteet 

• Ehjät kelluntasäiliöt, vuosittainen kellutuskoe suoritettu 

• Hinausköysi luokkasääntöjen mukaan (minimi 8 metriä/5 mm/kelluvaa)  

• Vedentyhjennysvälineet (kiinnitettynä narulla tai baileri) 

• Mela (kiinnitettynä narulla, kelluva) 

 

Lisäksi jollasta tulee erityisesti tarkistaa seuraavat kohteet aina ennen vesille lähtöä: 

• Rungon vedentiiviys 

• Peräsinhelojen kiinnitys ja kunto sekä peräsimen lukittuminen paikalleen 

• Mastonjalan kiinnitys ja kunto sekä maston lukituksen kiinnitys 

• Roikkumaremmien kiinnitys ja kunto 

• Purjeen kiinnitys mastoon ja puomiin (litsi-narujen kunto ja kireys) (optimistijolla) 

• Kikin tiukkuus (optimistijolla) 

• Spiiran kiinnitys (optimistijolla) 

• Skuuttinarun kiinnitys 

• Kelluntasäiliöiden täysinäisyys sekä tiukka kiinnitys jollaan (optimistijolla) 

• Säätönarujen kulumat, solmut ja kiinnitykset (Zoom) 

• Kelluntasäiliöiden tyhjyys ja luukkujen kiinni oleminen (Zoom) 

• Kiinnitysköyden kiinnitykset ja helat 

 

Vastuuohjaaja/valmentaja käy vielä ennen vesille lähtöä jokaisen veneen luona varmistamassa 

yllämainittujen kohteiden asianmukaisuuden ja mikäli hän havaitsee puutteita korjauttaa ne ennen 

vesille lähtöä. 

 

Ohjaajaveneiden minimivaatimukset ovat: 

• SVL:n katsastusvaatimukset k.o. moottoriteholle ja veneen käyttöluokalle 

• Polttoainetta vähintään puoli tankkia ja 10 % yli harjoituksen oletetun tarpeen 

• GSM puhelin 

• Ensiapuvälineet 

• Juotavaa (mikäli harjoitus kestää yli tunnin) 

 

Edellä mainittujen lisäksi harjoituskohtaiset tarvikkeet kuten poijut, köydet, ankkurit, liput, 

äänimerkinantolaitteet jne. 
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Vastuuohjaajan/valmentajan tulee hyvissä ajoin ennen harjoitusten alkua varmistaa ohjaajaveneen 

varusteet ja kunto ja mikäli toteaa turvallisuuden vaarantavia puutteita korjata ne tai olla 

käyttämättä kyseistä venettä. 

 

Mikäli ohjaaja tai kuka tahansa junioritoiminnassa mukana oleva henkilö toteaa jollissa tai 

ohjaajaveneissä puutteita/vikoja, tulee hänen ilmoittaa asiasta välittömästi harjoituksen 

vastuuohjaajalle sekä SMS:llä joukkueenjohtajalle. Joukkueenjohtaja ilmoittaa puutteesta/viasta 

SMS:llä kalustovastaavalle ja muille joukkueenjohtajille. 

 

 

Harjoittelija/ohjaajavene suhde 

 

Seuran järjestämien harjoitusten periaatteena on turvata kaikkien harjoituksiin osallistuvien 

purjehtijoiden turvallisuus. Tämän varmistamiseksi on suositeltavaa noudattaa seuraavia minimi 

suhdelukuja osallistuvien jollien ja ohjaajaveneiden välillä. 

 

 

Osallistuvia jollia Tuulen voimakkuus Ohjaajaavene lkm Hlö / ohjaajavene 

1-8 < 8 m/s 1 1-2 

1-8 > 8 m/s 2 1-2 

9-16 < 8 m/s 2 1-2 

9-16 >8 m/s 3 1-2 

17-24 < 8 m/s 3 1-2 

17-24 > 8 m/s 4 2-2 

 

 

7. Harjoittelualue 

 

Vastuuohjaajan tulee määritellä harjoituksen harjoitusalue siten että ryhmä laajemmalle alueelle 

levitessäänkään ei ajaudu sellaisille vesialueille missä ryhmälle tai sen yksittäisille purjehtijoille 

voisi aiheutua vaaraa. 

Aluetta määriteltäessä tulee myös huomioida tuulen suunta ja voimakkuus, aallokko, mahdolliset 

sinilevä varoitukset ja muut alueella liikkuvat vesialukset kuten laivaliikenne ja huviveneväylät sekä 

karikkoiset rannat. 

 

Seuraavassa on mainittu alueita joilla vanhempien, ohjaajien, huoltajien ja valmentajien sekä 

purjehtijoiden itse tulee huomioida erityisiä vaaraa aiheuttavia tekijöitä: 

 

i. Ranta-alue 

Purjehtijoiden tulee huomioida ranta-alueella liikkuessaan mahdollinen autoliikenne ja 

noudattaa tarkkaavaisuutta alueella liikkuessaan. 

Veneiden säilytyksessä tulee huomioida ranta-alueen häiriötön ja vapaa liikkuminen. 

 

Purjehtijan tulee venettä rantakärryllä liikuteltaessa huomioida muut jollat, purjehtijat 

sekä mahdolliset autot. Vesirajassa tulee huomioida laiturin ja luiskan liukkaus sekä 

rantakärryjen siirtäminen harjoituksen ajaksi pois muiden luiskaa tai laituria käyttävien 

tieltä. 

 

ii. Satama-alue 

Satama-alueella purjehdittaessa noudatetaan pääasiallisesti meriteiden sääntöjä. 

Jollapurjehtijoiden tulee noudattaa erityistä varovaisuutta laiturissa olevien sekä laiturista 

lähtevien ja siihen saapuvien isompien veneiden suhteen. 
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iii. Harjoitusalue 

Ensisijainen harjoitusalue on seuran laiturin ja laivaväylän väliin jäävä, lähtökohtaisesti 

turvallinen vesialue. Vastuuohjaajalle/valmentajalla on kuitenkin velvollisuus varmistaa 

aina harjoitusalueen turvallisuus huomioiden harjoitusten aikana vallitsevat olosuhteet. 

 

 

8. Turvallisuussuunnitelma 

 

BSS:n junioritoiminnassa noudatetaan seuran yleistä turvallisuussuunnitelmaa. 

 

9. Seuranta ja informointi 

 

Junioripäällikkö vastaa siitä, että joukkueenjohtajat ja vastuuohjaajat/valmentajat valvovat 

turvallisuusohjeiden noudattamista ja puuttuvat välittömästi toimintaan mikäli huomautettavaa 

ilmenee.  

 

Nämä pelisäännöt käydaan läpi vuosittain pelisääntökeskustelussa kauden alussa, keskusteluissa 

esilletulleet muutostarpeet käsitellään junioritoimikunnassa. Pelisäännöt jaetaan jokaiselle 

toiminnassa mukana olevalle ohjaajalle, juniorille ja vanhemmalle. Lisäksi ne ovat nähtävillä seuran 

kotisivuilla sekä rannassa jollavajan seinällä. 

 

10. Muuta 

 

Kaikkien harjoitustapahtumassa mukana olevien ohjaajien ja junioreiden on pidettävä 

pelastusliivejä päällä aina liikkuessaan vesillä, isojen veneiden laiturilla, tai jollalaitureilla.  

 

Nämä säännöt pohjautuvat HSK:n junioritoiminnan käsikirjaan (v. 2, 1.4.2008). Kiitämme 

HSK:njunioritoimikuntaa luvasta hyödyntää heidän kokemuksiaan ja dokumentaatiota. 
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Vastuuohjaajan Checklist 

 

Ennen treenejä  Ennen vesille menoa  treenien aikana  treenien jälkeen  

kumiveneissä bensaa  ylim. ankkuriköysi ja 

poiju, jollan jättöä 

varten 

 junnuilla kaikilla 

liivit päällä 

 avaimet pois 

kumiveneestä 

 

tyhjiä juomapulloja 

(junnut unohtavat oman) 

 työkalupakki saatavilla  itsellä liivit koko 

ajan päällä 

 kumivene lukkoon  

aurinkorasva  pillit ohjaajilla  kontakti jokaiseen 

lapseen 

 tavarat viedään 

paikoilleen 

 

omat eväät vesille  liivit takin päälle  aurinkorasvaa on 

riittävästi 

 jokainen lapsi lähtee 

kotiin 

 

omat varusteet  jollat turvallisessa 

kunnossa 

 kaikki juo riittävästi 

vettä 

 junnulla heräsi kysymys, 

etsi siihen vastaus 

 

varaosia ja työkaluja 

rannassa 

 purjehtijoilla 

turvalliset varusteet 

 noudatetaan 

suunnitelmaa 

 tarkista tilojen ja rannan 

siisteys 

 

aurinkolasit  ohjaajavene vesillä 

ennen jollia 

     

EA välineet  mastolukot ovat kiinni      

junnujen vanhempien 

yhteystiedot paperilla 

 harjoitus läpikäytynä 

junnujen kanssa 

     

päivän ohjelma paperilla        

 √  √  √  √ 

 

 


