
 

          
 

Soutaen Itämeri ja omat lähivedet puhtaaksi 
  

Osallistumalla Silakkasoutuun saat samalla hienon kokemuksen nähdä Helsinkiä 
uudesta perspektiivistä ja tutustumisen soutukulttuuriin. 

 
Tapahtumasta saadut varat lahjoitetaan Vantaanjoen ja Helsingin Seudun 

 Vesiensuojeluyhdistys ry:lle jatkuvatoimisten vedenlaadun mittausvälineiden 
hankintaan. Luotettavilla tutkimustuloksilla voidaan paremmin kohdentaa 
vesiensuojelutoimenpiteitä Vantaanjoen valuma-alueella ja pienentää Itämereen 

päätyvää ravinnekuormitusta. 
 

TAPAHTUMAINFO 
 

Näiden ohjeiden tarkoituksena on antaa kaikille soutajille ja seuralaisille tärkeää 

tietoa onnistuneen tapahtuman toteutumiseksi. Lue huolella ohjeet ja ota ne 
mukaasi retkelle. Jaa ohjeet myös seuralaisillesi sekä muille ryhmäsi jäsenille. 

 

AIKATAULU 
Klo 9.00 Kipparipalaveri veneiden peränpitäjille Cafe Verandassa. 

 

Klo 9.30  Ilmoittautuminen alkaa Finlandia-talon Cafe Verandan aulassa 
Mannerheimintie 13 e. HUOM. Käynti Töölönlahden puolelta! 

 

Klo 10.00  Kokoontuminen, aamukahvi ja infotilaisuus tapahtumaan 
osallistuville Finlandia-talon Veranda Loungessa 

 

Klo 11.00 Soudun lähtö Töölönlahdelta, Finlandia-talon edustalta 
 

Klo 12.30 Rantautuminen kauppatorille, lounas sekä asia- ja viihdeohjelmaa 

Helsingin kaupungintalolla, Juhlasali, Pohjoisesplanadi 11-13, toinen kerros. 
 

Klo 14.30 Tapahtuma päättyy. Mahdollisuus tutustua Silakkamarkkinoihin. 

 

PYSÄKÖINTI 
Finlandia-talon vieressä ja alla sijaitsee pysäköintihalli, Q-Park Finlandia 
(Karamzininranta 2). 

 
Pysäköinti on maksullista. Sen voi maksaa myös luottokortilla: syötä luottokortti 

sisään ajaessasi puomin lukijalaitteeseen. Ulos ajaessasi syötä sama luottokortti 
ulosajopuomin lukijalaitteeseen. Kuitin saa painamalla kuittipainiketta. 

 

Jos pysäköit autosi Finladia-talolle, pääset tapahtuman jälkeen raitiovaunulla 
takaisin seuraavasti: Raitiovaunut 4 ja 7A kulkevat Senaatintorilta Finlandia-

talon eteen (Kansallismuseon pysäkki). Raitiovaunut kulkevat noin 10 minuutin 
välein ja matka-aika on noin 15 minuuttia. 
 



 

 

JULKINEN LIIKENNE 
Raitiovaunujen 4, 7 ja 10 pysäkki on Mannerheimintiellä, Finlandia-talon edessä 
(Kansallismuseon pysäkki). Helsingin päärautatieasema ja linja-autoasema 
Kamppi sijaitsevat noin kilometrin päässä Finlandia-talosta. 

 

RUOKAILU 
Verandassa on tarjolla sämpylöitä, kahvia ja teetä ennen soudun lähtöä. 
Soudun jälkeen nautimme yhdessä lounaan Helsingin kaupungintalolla, 
Juhlasalissa 2.krs. Tarjoilut kuuluvat osallistumismaksuun. 

HUOM. Veneeltä kaupungintalolle siirrytään johdetusti veneen kipparin 

johdattamana. Seuraa kipparia ja hänen ohjeitaan. HUOM! 

Kaupungintalon osoite, Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. 

 

VAATTEIDEN VAIHTO JA WC:T 
Finlandia-talolla ja Kaupungintalolla (alakerrassa) on wc:t ja pukeutumistilat. 
Myös Kauppatorilla Kauppahallin pohjoispäädyssä on yleisö wc:t. 

 

SOUTUVARUSTEET JA TAVAROIDEN KULJETUS 
Varaa vaihtovaatteet pikkureppuun. Pikkureppu kulkee veneessä mukana. 

 Isommat laukut kuljetamme Finlandia talolta Kaupungintalolle. Sopivaksi 
soutuasusteeksi on hyvä varata syksyinen sää huomioiden mukava ja 

hengittävä ulkoiluasuste. Myös päähine ja tiiviit käsineet on hyvä ottaa mukaan. 
Joukkueet voivat halutessaan pukeutua esim. jonkin teeman mukaan. 

 

SOUTU 
Soutumatka on noin 6 km. Varaathan soutuun sään mukaisen vaatetuksen. 

 

Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa soutukokemusta kirkkoveneellä. Soutaminen 
on helppoa ja hauskaa. Soudun aikana pääset lähelle suojeltavaa kohdetta, sillä 

jokainen joukkue havainnoi Itämeren tilaa mittaamalla sen näkösyvyyttä 
 ns.Secchi-levyllä. 

 

Veneessä on kokenut perämies ohjaamassa venettä. Perämies vastaa koko 
veneen turvallisuudesta ja hänen ohjeita tulee noudattaa. 

HUOM. Mikäli toimit veneesi peränpitäjänä, niin kaikille veneen 

peränpitäjille pidetään klo 9 alkava kipparipalaveri. 

 
Tapahtuman järjestäjät ovat varanneet veneilyliivit kaikille osallistujille ja ne 
pidetään päällä koko soudun ajan. 

 
Soudun aikana maisemista nauttiminen ja hauskanpito on sallittu! 

 

YRITYKSEN NÄKYVYYS VENEISSÄ 
Veneen laitaan on lupa kiinnittää yritysten ja sponsoreiden mainostarra 

nitomalla, ei liimaamalla. Joukkueet voivat halutessaan pukeutua esim. jonkin 
teeman mukaan tai edustamansa yrityksen mainosvaatteisiin. 

 



 

DIPLOMIT 
Jokaiselle osallistujalle annetaan diplomi. 

 

YLEISÖ 
Seuralaiset ovat tervetulleita seuraamaan tapahtumaa ja heillä on myös 
 mahdollista  ruokailla yhdessä osallistujien kanssa. Seuralaisille kahvi- ja 

 ruokailupaketti maksaa 35 €. Maksu etukäteen.  

Tili: FI82 1351 3000 1331 21 Saaja: Vantaa Myyrmäen Rotaryklubi 
 

VAKUUTUS 
Järjestäjillä on järjestäjän vastuuvakuutus, mutta jokainen osallistuu 

tapahtumaan omalla vastuulla. 
 

ENSIAPU 
Turvaveneessä ja tapahtumapaikalla on mukana ensiaputaitoista henkilökuntaa. 

 

Mikäli tunnet olosi heikoksi veneessä, kerro siitä välittömästi airoparillesi ja 

veneen perämiehelle. 
 

Hätämerkkiä on käytettävä tarvittaessa. Vakavampien tapaturmien hoito 
tapahtuu Helsingin alueen päivystävissä sairaanhoitoyksiköissä. 

 

TURVALLISUUS 
Tapahtuman turvallisuudesta vastaa Silakkasoudun järjestäjien määräämä 

 turvallisuuspäällikkö. Kirkkovenesoudussa toimii Silakkasoudun 
 järjestäjien määräämä johto- ja turvavene. Turvaveneessä on mukana myös 
ensiapuvälineet. 

 
Tarvittaessa perämies kutsuu turvaveneen luokseen antamalla yleisen 

hätämerkin tai soittamalla turvaveneeseen. Yleinen hätämerkki vesillä: Kohota 
käsivarret sivuille ja liikuta niitä rauhallisesti ylös-alas. 

 

VALOKUVIEN KÄYTTÖOIKEUS 
Tapahtuman järjestäjällä on käyttöoikeus Silakkasoudun aikana ottamiinsa 

valokuviin. Kuvia voidaan käyttää seuraavan vuoden Silakkasoudun 
markkinoinnissa. 
 

 

Lämpimästi tervetuloa soutamaan lähivesien ja Itämeren hyväksi! 

Toivottavat Finlandia-talon, Hausjärvi-Riihimäen, Pasilan, Herttoniemen ja 
Vantaa Myyrmäen rotaryklubit sekä rotarypiiri 1420. 

Lisätietoja: Hannele Kauranne puh. 0400 618 439 ja Markku Juhola puh. 0400 
444 714  

 

 


