Suomi Vesille -tapahtuman järjestämisen muistilista vuodelle 2010
Tapahtuman päämäärä ja tavoitteet
Tapahtuman päämääränä on edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä turvallista vesillä liikkumista.
Sen tavoitteiksi on kirjattu:
•
•
•
•
•

Lisätä vesialueidemme hallittua käyttöä kansalaisten hyvinvoinnin edistäjänä
Lisätä vesiturvallisuustietoutta
Saada lisää toimijoita ja harrastajia kansalaisjärjestöihin
Lisätä luontoliikunnan ja vapaaehtoistyön kiinnostavuutta sekä nuorten että suurten ikäluokkien
keskuudessa
Edistää osaltaan valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelmassa mainittua kansalaisten
perusturvallisuustietojen ja -taitojen kehittämistä.

Lisäksi tapahtuman tavoitteena on luoda yleisölle mahdollisuus päästä monipuolisesti tutustumaan ja
kokeilemaan vesiliikuntaa sen kaikissa muodoissa.
Suomi Vesille -tapahtumia järjestetään nyt jo kuudennen kerran. Sen suojelijaksi on lupautunut kulttuuri- ja
urheiluministeri Stefan Wallin. Valtakunnallisina liikuntajärjestöinä mukana ovat Suomen Soutuliitto, Kanoottiliitto, - Veneilyliitto, - Purjehtijaliitto, - Sukeltajaliitto, ja Suomen Ilmailuliitto.
Pelastusalanjärjestöistä ja viranomaisista mukaan kutsutaan ainakin Vapepa, SPR, poliisi, pelastuslaitokset.
Pääpaikkakunnaksi on valittu Mommilanjärven soutelu Hausjärvellä, jossa tapahtuma järjestetään lauantaina
17.7.2010. Vuoden 2009 pääpaikkakunta oli Lohja.
Missä tapahtumia järjestetään v. 2010?
Suomi Vesille -kampanjan tapahtumia järjestetään Suomessa kaikilla niillä paikkakunnilla, joissa löytyy
kiinnostusta tapahtuman järjestämiseen. Tapahtuman järjestäjiksi ovat tervetulleita kaikki
yhteistyöorganisaatioiden jäsenseurat, alueyhdistykset yms.
Kuka tunnuksen voi saada?
Kampanjan tunnusta voivat hakea kaikki vesiliikunta- tai vesiturvallisuustapahtumia kesän 2010 aikana
järjestävät tahot. Tällaisia tapahtumia voivat olla esim. kunto- ja retkisoututapahtumat, melontatapahtumat,
soutu- ja melontakilpailut, uima- ja hengenpelastustapahtumat, meri- ja järvifestivaalit jne. Tapahtuma voi
olla myös täysin uusi tapahtuma. Tapahtumien tulee ajoittua viikoille 20–36. Jotta tunnuksen voi saada,
suositellaan, että tapahtumassa olisi vähintään kolme eri toimijaa ja tapahtuma noudatta Suomi Vesille
kampanjan henkeä.
Tapahtuman järjestelyistä vastaa omalta osaltaan jokainen mukana oleva taho ja tapahtuman koordinoinnista
vastaa nimetty suunnitteluorganisaatio ja heidän taustaorganisaationsa. Lajiliitot ja muut katto-organisaatiot
tukevat tapahtuman järjestämistä auttamalla tarpeen mukaan paikallisten ”lajikohtaisten” vastuuhenkilöiden
etsimisessä, kampanjamateriaalin tuottamisessa ja valtakunnan tason tiedotuksella.
Mistä tapahtumatunnuksen saa?
Suomi Vesille -tunnusta haetaan Soutuliitosta 15.3.2010 mennessä. Statusta voi käyttää oman tapahtuman
markkinoinnissa. Se tuo laajempaa näkyvyyttä ja uskottavuutta tapahtumalle.

Miten tapahtuman suunnittelu organisoidaan? Millainen on suunnittelu- ja toteutusprosessi?
Tavoitteena on liittää Suomi Vesille tapahtumaosio osaksi jo valmista tapahtumaa. Organisointi ja vastuut
pääpiirteissään jakautuvat seuraavasti:
1. Valtakunnan tason organisaatiot informoivat omat seuransa ja organisaationsa tulevasta kampanjasta
ja kannustavat omia yksiköitään hakemaan Suomi Vesille statusta sekä lähtemään mukaan
tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen.
2. Jo valmiin tapahtuman paikallinen tapahtumaorganisaatio kutsuu joukon paikallisia seuroja,
yhdistyksiä ja viranomaisia, jotka haluavat olla mukana hankkeessa, yhteistyöryhmään
suunnittelemaan hanketta.
3. Mukaan lähtevät tahot nimeävät edustajan / - t yhteistyöryhmään.
4. Yhteistyöryhmä tai paikallinen tapahtumaorganisaatio hakee Suomi Vesille statuksen Suomen
soutuliitolta 15.3.10 mennessä. Toki tämän jälkeenkin anomuksen voi tehdä.
5. Paikallinen tapahtumaorganisaatio vastaa tapahtuman koordinoinnista ja suunnittelusta yhdessä
muiden järjestäjien kanssa ja päättää viimekädessä mm. maa-, ranta- ja vesialueiden jakamisesta
mukana olevien tahojen kesken.
6. Paikallinen tapahtumaorganisaatio vastaa myös tapahtuman aikataulun laadinnasta.
”Lajikohtainen” / osallistujaorganisaation vastuuhenkilö
Lajikohtainen vastuuhenkilö:
1. Vastaa oman lajinsa / asiansa esittelystä tapahtumassa.
2. Ilmoittaa hyvissä ajoin jo valmiin tapahtuman organisaatiolle paikalle tuotavan kaluston määrän,
sekä maa-, ranta- ja vesialueiden tarpeen.
3. Esittää ryhmänsä toiminnan sisällön ja mahdollisten esitysten tms. aikataulutoiveet.
4. Huolehtii, että luvattu ohjelma hänen lajinsa osalta toteutuu ja paikalla on riittävästi tekijöitä.
5. Vastaa omista kustannuksistaan.
Lyhyt kuvaus eri tahojen mahdollisuudesta olla mukana tapahtumassa:
Purjehtijat
-

tuovat paikalle köli- ja kevytveneitä, joilla yleisö pääsee kokeilemaan purjehdusta
opettavat purjehduksen perusteita
kertovat purjehdusharrastuksesta

-

tuovat paikalle moottoriveneitä, joilla yleisö pääsee pienelle kiertoajelulle ja heille
opetetaan merikortin lukua
kertovat veneilyharrastuksesta
veneilykoulu, solmukoulu jne

Veneilijät

Sukeltajat
-

tuovat paikalle tukialuksen
tekevät sukellusnäytöksiä, ”aarteenmetsästystä”; tarkistavat poijujen kiinnityksiä ja
keräävät tavaroita pohjasta
tarkistavat uimarannan pohjan turvallisuuden
kertovat sukellusharrastuksesta

-

tuovat paikalle kalustoa, jolla yleisö pääsee kokeilemaan melontaa
kertovat melontaharrastuksesta

Melojat

Soutajat

-

tuovat paikalle kalustoa, jolla yleisö pääsee kokeilemaan soutamista
kertovat soutuharrastuksesta

-

tuovat paikalle omaa kalustoaan
järjestävät yleisöpurjehduksia
kertovat meripartiotoiminnasta

-

tietoa vesiliikunnasta
sauvakävelyopastusta ranta-alueella

Partiolaiset

Suomen Latu

Meripelastusseura
- tuo paikalle pelastusaluksen
- yleisö pääse tutustumaan alukseen ja voivat mahdollisesti myös tehdä pieniä kiertoajeluja,
joihin yleisö pääsee mukaan
- pelastusnäytöksiä ja tietoiskuja
SPEK, SPR
-

Vastaavat tapahtuman turvallisuudesta, tekevät tai avustavat järjestävää organisaatiota
turvallisuussuunnitelman teossa
esittelevät omaa toimintaa
ensiapunäytöksiä

-

hengenpelastusnäytöksiä
tietoa ja valistusta kävijöille

-

tuo paikalle poliisiveneen tai muuta kalustoaan, johon yleisö pääsee tutustumaan
kertovat venepoliisin toiminnasta

SUH

Poliisi

Meri- ja järvipelastusseurat / merivartiosto ja pelastuslaitos
- sammutusnäytöksiä
- pintapelastusnäytöksiä
Rajavartiolaitos
-

tuovat näytille veneen ja kertovat toiminnastaan

Muita mukaan kysyttäviä tahoja
Jokainen järjestävä taho voi itse valita, mitä paikallisia toimijoita pyydetään mukaan tapahtumaan:
liikuntavirasto, koulut, yritykset, vesipelastuskoirayhdistykset, muut sopivat yhdistykset…

Järjestelyissä huomioitavaa
Luvat

On selvitettävä tarvitaanko tilaisuudelle huvilupa ja/tai muita mahdollisia lupia.

Turvallisuus Tapahtumalle on nimettävä turvallisuuspäällikkö ja tehtävä turvallisuus-/pelastussuunnitelma
Liikennejärjestelyt

Parkkitilaa on varattava riittävästi ja liikenteen ohjaukseen on varattava 2-4 opastajaa.
Parkkitila ei saa täyttyä järjestäjien omista autoista, vaan ne on saatava muualle.
Kuulutus

Paikalle on järjestettävä äänentoistolaitteet, joiden avulla voidaan tiedottaa yleisöä päivän
tapahtumista ym. Lisäksi tilaisuudessa voidaan soittaa taustamusiikkia.

Ruokailu

On sovittava pelisäännöt, kuka saa alueella myydä juomaa/ruokaa; ravintola, järjestävä seura,
muut seurat, kuka tahansa? - Asiasta on sovittava tapahtuman pääorganisaation kanssa, joka
viimekädessä tekee päätöksen asiasta.

Myynti

Asiasta on sovittava tapahtuman vastuuorganisaation kanssa.

Huolto

Paikalle on hankittava tarpeen mukaan riittävä määrä siirrettäviä vessoja ja myös muusta
jätehuollosta on huolehdittava.

Tiedotus

Paikalliset järjestäjät vastaavat tapahtuman tiedottamisesta suomivesille -nettisivuille
toimittamalla oman tapahtumansa tiedot omaan keskusjärjestöönsä. Oma keskusjärjestö
toimittaa tiedot sivuja ylläpitävälle taholle soutuliittoon (toimisto@soutuliitto.fi)

Mainonta

Mainonta on aloitettava ajoissa. Yhteistyöorganisaatio vastaa valtakunnallisista
tiedotusvälineistä laatimalla yleisiä lehdistötiedotteita ja järjestävä seura paikallisista
tiedotusvälineistä. Yhteistyöorganisaatio tarjoaa paikallisten tapahtumien käyttöön yhteisen
tapahtumajulisteen, banderollin, suomivesille -nettisivut sekä valmiin lehdistötiedotteen
jaettavaksi paikallisille tiedotusvälineille.

Kustannukset
Jokainen tapahtuma vastaa omista kustannuksistaan ja mahdollisista yhteisistä kuluista on
sovittava yhdessä muiden järjestävien tahojen kanssa.

Lisätietoja

Suomen soutuliitosta toimisto@soutuliitto.fi, markku.juhola@tamro.com

