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Retkipalaverin sisältö

Vaadi, että retkelle osallistujan pitää ilmoittautua ajoissa vajan seinällä olevalle retkilistalle, sähköpostilla 
retken vetäjälle tai muulla ko. retkelle sovitulla ilmoitusmenetelmällä.

Retkeä ennen pidetään sovittuna ajankohtana retkipalaveri, jossa käsitellään:
 reitti, joka aiotaan tehdä ja käydään läpi suunnitellut päivämatkat, melontavauhti, mahdolliset 

yöpymispaikat ja reitin varrella olevat mahdolliset nähtävyydet
 kellunta- ja maataukojen ajoitukset (=kuinka pitkät maataukojen välit jaksettava meloa)
 mahdollinen varasuunnitelma kelien tai tilanteen muuttuessa
 retken ajankohtaan osuva muu vesiliikenne reitin varrella
 vaate- ja muut varusteet, joita tarvitaan ja jotka pitää olla mukana
 reitin varrella olevat muonan ja veden saantipaikat (=> kuinka monen päivän vesi oltava mukana)
 jokainen tallentaa puhelimeensa kaikkien muiden osallistujien kännykkänumerot
 varmistetaan riittävät taidot ja kunto retken suorittamiseen, ml.  jokainen osallistuja osaa reskuttaa
 mahdolliset lääkitykset ja sairaudet, jotka tulee huomioida 
 jokainen osallistuja antaa henkilötietolomakkeen täytettynä retken vetäjälle
 keliolosuhteiden vaikutus reitillä ja maastossa
 kajakin ja varusteiden kunto
 hätäraketit, hinausköysi, melakelluke, ensiapusidevälineet ja kajakin paikkausmateriaali

ovat yhteiset kaikille
 meripelastuksen numero, kartta, kompassi, puukko ja ensiapulaastarit ja vastaavat sekä lääkkeet ovat

henkilökohtaisia
 kaikilla tulee olla tieto siitä, että he melovat omalla vastuulla, jolloin heillä tulee olla 

henkilökohtainen tapaturmavakuutus tai heidän tulee hankkia melojan vakuutus (internetin kautta 
Kanoottiliiton sivuilta)

 melontaretkestä seura ei peri maksua, mutta retkestä aiheutuvat kustannukset jaetaan tasan 
osallistujien kesken

Retken aikana huolehditaan:
- että kaikki pysyvät veneilyreittien laidoilla kapeikoissa, muulloin veneväylien ulkopuolella
- vilkkaiden vene- ja laivaväylien ylitykset melotaan rivimuodossa
- selkien ylityksissä kerrotaan suunta ja kohde vastarannalla
- kaikkiin melojiin on näköyhteys esim. muodostelmana meloen
- tauot ovat riittävät kaikille, myös hitaimmille
- jokainen lähtee liikkeelle sovittuna lähtöaikana aamulla
- leiripaikalla määritetään vessan paikka, isolla ryhmällä riu’un paikka
- että asiat sujuvat, niin kuin on sovittu ja huomioidaan kaikkien hyvinvointi

Kaikkien tulee ymmärtää, että retken vetäjällä on ehdoton päätösvalta, jota noudatetaan myös hätätilanteessa.
Turvasuunnitelma tulee olla jaettuna kaikille osallistujille.



Tieto tulee antaa kaikille retkelle osallistuville. 
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