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Liite 2.3.2. RETKEN TURVASUUNNITELMA
RETKEN NIMI: ____________________________________
AJANKOHTA:______________________________________
Turvallisuudesta vastaavat
Retken vetäjä
Apuvetäjä
Ensiapu

seuran ensiapulaukku

Korjaukset
Kuljetukset

(osallistujat)

Suunnistus
Osallistumisen
edellytykset

ja osallistujat
Retkelle osallistujan kokemus, kunto, taidot (vrt. Marjaniemen melojat ry/
Retkien vaativuusluokittelu)

Pakollinen ennakkoilmoittautuminen vajan ilmoitustaululla olevalle listalle.
Retken vetäjä arvioi osallistujan edellytykset retkelle.
Liite 2.3.4. Retken/ tapahtuman osallistujaluettelo
Olosuhteet ja
toimintaympäristö

Reitti: Yleiset vesistöolosuhteet, muu vesiliikenne ja väylät

Sääolosuhteet: Lämpötilat ja UV-säteily, tuuli ja aallokko, sade, sumu

Leiriytyminen: Leiripaikat, teltta/ laavu, tulenteko, jätehuolto, juomaveden
saatavuus
- Avotulia ei tehdä kulovaroituksen ja –hälytyksen aikana. Retkikeittimien
tulen kanssa tulee olla varovainen. Omat jätteet kuljetetaan pois yöpymis- ja
taukopaikoilta jätteen keräysastioihin. Tiskivesiä ei kaadeta suoraan
luonnonvesiin.

Palvelut: kaupat, satamat, saunominen

Turvavälineet

Henkilökohtaiset
Kaikki osallistujat käyttävät meloessaan kelluntaliivejä. Myös ehjä aukkopeitto
pidetään kiinnitettynä. Kajakin tyhjentämistä varten suositellaan pumppua ja
lisäksi sientä.
Vaatetuksella, päähineillä, aurinkovoiteilla ja aurinkolaseilla suojaudutaan UVsäteilyltä ja kylmältä. Maissa kulkiessa vaatetuksen tulisi suojata ruohikossa
piileskeleviltä punkeilta.
Kännykkä, GT- kartta tai vastaava ja kompassi ovat suositeltavia jokaiselle
osallistujalle.
Henkilökohtaiset lääkkeet ja varautuminen mahdollisiin kämmenrakkuloihin.
Melontakauden alku- ja loppupuolen retkillä pelastautumispuku on erittäin
suositeltava ja käsien tuulisuojat välttämättömät.
Yhteiset
Yhteiset ensiaputarvikkeet ovat yllättäviä tilanteita varten.
Hinausköysi. GPS ja radio, Hätäkeskus 112, Meripelastus hätänro 02941000
Laskuvarjoraketteja ja hätäsoihtuja otetaan mukaan.

Vaaratilanteet ja niiden
ennaltaehkäisy

Liite 3. + 5. Vaaratilanteet, niiden seuraukset ja ohjeet vaaratilanteiden varalle
Liite 4.1. Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy/ meloja
Liite 4.2. Vaaratilanteiden ennaltaehkäisy/ vetäjä

Toimintaohje poikkeus- ja Onnettomuus ja hätätilanteissa toiminta on vasta tilannearvion jälkeen.
hätätilanteita varten
Retken vetäjä päättää toimenpiteistä. Toimintajärjestys on:




Oman ryhmän pelastus- ja ensiaputaidot
Muiden lähistöllä olevien auttamaan kykenevien apu
Avun hälyttäminen ja tilanteesta kertominen

Noutopisteet
Liite 5. Toiminta poikkeustilanteissa
Vajalla Liite 11. Poikkeustilanteiden kirjaaminen
Kalusto ja varusteet

Kalusto: Jokainen huolehtii kalustonsa ja varusteidensa kunnosta ja merikelpoisuudesta. Kajakin rungon kunto ja ohjainlaitteiden, etenkin evien, toiminta
on tarkistettava päivittäin ennen vesille menoa.
Omat varusteet: Vaatetuksen ja varusteiden on oltava vuodenaikaan ja keliin
sopiva. Jokainen huolehtii tarvitsemansa yöpymis-, ruuanlaitto-, ruokailu- ja
hygieniavarusteensa.
Retken yhteiset varusteet: Varamelat, korjausvälineet, ensiapuvälineet ja
hätäraketit ovat yhteisiä varusteita.

Retkipalaverit ja muut
infot

Ennen retkeä pidetään retkipalaveri, jossa jaetaan tehtävät ja todetaan
osallistujat. Muita sovittavia asioita mahdolliset kuljetukset ja yhteiset
hankinnat, kustannukset, tieto vajakirjaan ja omaisille, turvasuunnitelma
Liite 7. Trailerien käyttö

Retkeen liittyvien asioiden tiedottaminen hoidetaan retken aikana
kipparikokouksella, joita pyritään pitämään päivittäin. Kipparikokouksessa
käydään läpi päivän kokemukset, esille tulleet tarpeet ja toiveet sekä seuraavan
päivän tarkennettu ohjelma, mm kellonaika, jolloin ollaan lähtövalmiina
kajakeissa.
Jälkipuinti, onnistuneet ja vakavat tilanteet, ryhmän toiminta, olosuhteet yms.

