
                       Ohjeita Viaporin Tuopin turvaveneille 
 

Suomenlinnan Pursiseuran vuosittain järjestämä Viaporin Tuoppi on Euroopan suurin puisten pursien 

purjehduskilpailutapahtuma. Kilpailevia veneitä on ollut mukana viime vuosina n. 200. 

 

Jotta kilpailu sujuu jouhevasti ja ilman riskejä, tänäkin vuonna kokoamme kattavan turvavenelaivueen 

turvaamaan tapahtumaa. Alla on hieman kuvausta turvavenetehtävästä. 

 

Toiminta vartiopaikalla ja kilpailun aikana 

Jokainen turvavene miehistöineen edustaa kilpailupäivänä Viaporin Tuopin kilpailuorganisaatiota. Tämä 

velvoittaa jokaisen miehistön jäsenen toimimaan hyvän merimiestavan mukaisesti,  luonnollisesti selvinpäin. 

 

Turvaveneen ensisijainen tehtävä on huolehtia turvallisuudesta, ei toimia kilpailun tuomarina tai 

ristiriitatilanteiden todistajana.  

 

Kilpailijoille jaetun ohjeen mukaan kaupallista merenkulkua ei saa häiritä. Turvaveneen tulee tarkkailla 

erityisesti näitä tilanteita ja tarvittaessa sekä riittävän ajoissa mennä vielä erikseen huomauttamaan 

kilpailijoille väistämisvelvollisuudesta. Tarvittaessa turvaveneen tulee pysäyttää kilpaileva/t vene/et 

kaupallisen merenkulun häiriöttömän liikkumisen varmistamiseksi.  
 

Häiriöksi olleelle venekunnalle on hyvä mainita, että turvaveneen ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa 

kilpailijan suorituksen hylkäämiseen. Tällaisessa tapauksessa ilmoita veneen purje- tai rekisterinumero sekä 

tapahtunut rike ratalautakunnalle puh. 045 111 4298. 

 

Mikäli kilpaileva vene tuulen vähäisyyden vuoksi ei pysty väistämään muuta merenkulkua, avusta hinaamalla. 

Arvio tilanne riittävän ajoissa ja toimi sen mukaan. 

 

Mahdollisen haverin sattuessa: 

- varmista, tarvitseeko kilpailija apua 
- avusta tarvittaessa 

- hälytä apua: Meripelastuskeskus / VHF 16 / puh. 0294 1000 (huomaa uusi puhelinnumero!). 

 

Älä poistu vartiopaikaltasi, edes väliaikaisesti, ennen kuin saat siihen ratalautakunnalta luvan. Viimeisen 

veneen ohitettua vartiopaikkasi, ilmoita siitä ratalautakunnalle puh. 045 111 4298.  

 

Turvavene 

Veneen tulee olla katsastettu ja vakuutettu. Varaa mukaan kunnon hinausköysi ja jos mahdollista, ylimääräisiä 

laitasuojia. Voit joutua avustustehtävässä kannattelemaan ja tukemaan haverivenettä. Tankkaa vene ennen 

radalle lähtöä, ettet itse joudu autettavaksi. Yhteydenpitoa varten huolehdi myös puhelimen sähköntarpeesta. 

 

Miehistö 

Turvaveneessä tulee olla kipparin lisäksi vähintään yksi veneilyn tunteva aikuinen miehistönjäsen. 
 

Kipparikokous 

Kokous pidetään Viaporin Tuoppia edeltävänä perjantaina klo 19 SuPS:n satamassa Suomenlinnan 

Varvilahdessa. Kokouksessa saat tietää omat tehtäväsi, vartiopaikkasi sekä muut tarvittavat ohjeet. 

 

Kulukorvaus 

SuPS korvaa turvaveneiden polttoainekulut. Toimita kilpailun jälkeen polttoainetosite ja tilitietosi 

kilpailutoimistoon SuPS:n rantaan tai sähköpostitse talous@sups.fi. Kilpailutoimistosta saat kilpailuaamuna 

eväät päivää varten sekä ruoka- ja juomalipukkeet kilpailun jälkeiseen tarjoiluun SuPS:n rannassa.    


