
 

 

Tapahtuma Melontaretki ”Geta-Way” pohjoisen Ahvenanmaan luodoille 

Alue Ahvenanmaan pohjoinen merialue 
Päivät 22.6 – 27.6.2020 

 

 

Osallistujat 

rooli nimi 1.puhelinnumero 2.puhelinnumero tms kajakin kansiväri muuta 
 N.N. xxxxxxxxxxxx  punainen  
2,3 P.P. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx puna-musta  
1 J.U. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx punainen  
4 J.R. xxxxxxxxxxxx  turkoosi  
5 A.H. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musta  
 N.N. xxxxxxxxxxxx  sininen  
 N.N. xxxxxxxxxxxx  oranssi-valkoinen  
 N.N. xxxxxxxxxxxx  oranssi  
 N.N. xxxxxxxxxxxx  oranssi  
 N.N. xxxxxxxxxxxx  keltainen  
 N.N. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx punainen  
 N.N. xxxxxxxxxxxx  vihreä  
 N.N. xxxxxxxxxxxx  musta-valko  
 N.N. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musta  
 N.N. xxxxxxxxxxxx  sininen  
 N.N. xxxxxxxxxxxx  punainen  

roolit: 1. Retkenjohtaja 2. Varajohtaja 3. Turvallisuusvastaava 4. Varustevastaava 5.Kuljetusvastaava 

 

Reitti- Eckerö - Signilskär - Märket - Skarven - Högsten - Sälskär - Djupviken - Saggö - Boxö –
Länsmansgrund - Ådskär - Eckerö. 
Reitti muodostuu kahdesta silmukasta, joiden kiertosuunta voidaan muuttaa sään vuoksi. 

suunnitelma 

 

 koordinaatit, WGS84: N E 

Evakuointi- Signilskär 60° 12′ 19° 20′ 
paikat Märket, majakkasaari 60° 18’ 19° 08′ 
 Havsvidden, vieraslaituri, hotelli 60° 25' 19° 55' 
 Hamnsundet, vieraslaituri 60° 22' 20° 05’ 
 Sälskär, majakkasaari 60° 24′ 19° 35′ 
 Hällö, vieraslaituri 60° 22′ 19° 46′ 
 Käringsund, vierasvenesatama 60° 14′ 19° 33′ 
 Länsmansgrund, luonnonsatama 60° 27'  20° 10' 

 

 Etukäteinen viranomaistiedotus, esim. soveliain pelastuslaitos Yhteystiedot 
Viranomais- Meripelastus, Turun johtokeskus mrcc@raja.fi 
tiedotus   

 

 

Viranomaisille tarkoitettu sivu 



Ennakko- 

ohjeet 

osallistujille 

Retkellä melotaan ryhmässä, josta erkaantuminen on sovittava etukäteen retkenjohtajan 

kanssa. Jokainen retkeläinen noudattaa ko. aluetta koskevia määräyksiä, ja auttaa toisia 

retkeläisiä ryhmän koossapitämisessä, hinauksissa, pelastustoimissa, yms. 

turvallisuusasioissa. 
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Jokaisella osallistujalla on ennen retkeä oltava suoritettuna 120km melontaa, joista 40km 
yhtenä päivänä. 

Jokainen asentaa kännykkäänsä 112 -sovelluksen, ja tallentaa kännykkäänsä kaikkien 
osallistujien puhelinnumerot, sekä Myrkytys- ja terveyskeskuksen yms. numerot alta. 

Jokainen osallistuja ottaa mukaan ja pakkaa melonnan aikana saataville vesitiiviisti 
suojatun kännykän, pillin, kompassin, ja alueen karttoja, sekä aurinkolasit, hatun ja 
aurinkorasvaa. Jokainen ottaa mukaan myös kännykkänsä laturin ja välijohdon, tuulta 
pitävän takin/anorakin/kuivapuvun, tarpeelliset retkeilyvarusteet, kuuden (6) päivän 
muonat ja vähintään kolmen (3) vuorokauden juomat (ensimmäinen vesitäydennys on 4. 
retkipäivän aamupäivänä). Lisäksi voi harkita, millä käytännöillä suojautuu kyitä ja 
punkkeja vastaan. 

Retkelle on myös otettava vähintään 4 kpl ensiapulaukkuja, vähintään 12 kännyköiden 
varavirtalähdettä latureineen ja välijohtoineen, vähintään 4 kpl pitkiä hinausköysiä, 
vähintään 4 kpl käsipumppuja, väh. 4 kpl varameloja, väh. 2 kpl kajakin korjaussarjoja, ja 
useita kontaktihinausköysiä; varustevastaava koordinoi. Kaikki paitsi varavirtalähteet on 
oltava melonnan aikana saatavilla. Osallistujien kesken sovitaan, kuka ottaa mitkä 
varusteet; ensiapulaukut ensisijaisesti ensiaputaitoisille.  

Jokaiselle ryhmäläiselle voidaan - olosuhteista riippuen - nimetä joillekin 
melontaosuuksille pari, jota ei saa jättää missään vaiheessa. Ennen melontaosuutta pari 
tarkistaa toistensa varustuksen ohjeiden mukaan (esim. kansiluukut kiinni, varamelaan 
yletytään, jne). 

Pystyyn nostettu mela on kokoontumiskutsu. Se toimii myös uimaan joutuneen 
näyttämänä: kutsuu muut paikalle ja näkyy aallokossa kauemmas kuin uimari. 
Vaakatasossa pään yläpuolella oleva mela on pysähtymismerkki. Pilliin puhallus = huomio 
tai avuntarve. 

Lastattua kajakkia kantaa aina kaksi henkilöä.  

Kartassa punertavalla merkitylle ”sääalttiimpi osa reittiä” osuuksille ei lähdetä, jos lähtö-
aamun tuuliennusteiden (YR, Ilmatieteen laitos, ja Foreca) keskiarvo on yli 10m/s sivu- tai 
myötäsuuntaan, tai 8m/s vastaista. Retken vastuuvetäjät voivat päättää samoin myös 
alemmilla tuuliennusteilla. Kummassakin tapauksessa reittiä joko muutetaan, tai jäädään 
odottamaan tuulen tyyntymistä. Sinisellä merkityille vähemmän sääalttiille reittiosuuksille 
menosta päättää sama ’vetonelikkö’ sääolojen ja ryhmän tilanteen pohjalta. 

Autoilun meno- ja paluumatkan ollessa alle 3 tuntia, ei ajotauko ole välttämätön. 

Covid-19 riskin vuoksi yhteen telttaan vain saman ruokakunnan henkilöitä, ja leirillä sekä 
laivalla noudatetaan senhetkisiä turvavälejä. 
 

 

Tarpeellisia Yleinen hätänumero 112 tai 112-sovellus  Ensiapu (018) 5355 

puh.num. Myrkytyskeskus 09 471 977  Terveyskeskus (018) 538 500 
 Meripelastus 0294 1000  Apteekki (018) 16 511 

  

Retkiosallistujille tarkoitettu sivu 



Riskiarviointi: 

 

 

 

Vaara    Toimenpiteet vaaran ehkäisemiseksi Toimenpiteet vaaran toteutuessa 

Vakava sairastuminen,  
esim. sydänkohtaus. 

1 3 3 

Etukäteen vaaditut 120km ja muu 
liikunta voivat indikoida vaivasta => ei 
retkelle, jos terveysriskejä tiedossa. 

1. Ensiapu 

2. 112. 

Kaatuminen / hypotermia. 1 2-3 2-3 

Tarkistetaan sääennuste riittävän usein, 
varsinkin ennen pidempiä ylityksiä. 
Vetäjät päättävät ylityksistä tai 
reittimuutoksista. Pidetään melottaessa 
ryhmä tiiviinä, jotta apu on lähellä. 

Lievässä kylmettymisessä kuivat 
vaatteet, lämmintä juotavaa. 
Hypotermiassa avustaminen 
takaisin kajakkiin tai rantaan, 
hypotermian ensiapu ja 
tarvittaessa avun hälyttäminen 

Voimas tuuli, ukkonen tai 
sakea sumu/sade yllättää. 

1 2-3 2-3 

Tarkistetaan sääennuste riittävän usein, 
varsinkin ennen pidempiä ylityksiä. 
Vetäjät päättävät ylityksistä tai 
reittimuutoksista. 

Vaarallisessa tuulessa mennään 
lähimmälle saarelle. Sateessa tai 
sumussa pidetään ryhmä koossa 
ja vältetään väyliä. Ukkosella 
rantaan välttäen korkeita puita. 

Eksyminen. 1 2 2 

Vetäjillä hyvä suunnistustaito. Kaikilla 
on ”112” -sovellus asennettuna 
(koordinaatit), sekä virtapankkeja jotta 
kaikkien kännykkä olisi virroissa. 
Pysähdytään kunnes sijainti selvillä. 

Tarvittaessa soitetaan 

1. ryhmän vetäjälle, jos kyseessä  
    on muista erkaantunut ryhmä  
2. 112 jos sijainti ei millään selviä. 

Haavat, allergiat, hiertymät, 
rasitusvamma. 

1 2 2 

Etukäteen melotut kilometrit vähen-
tävät jännetulehdusten ja hiertymien 
riskiä. Kunnolliset melonta ja retkeily-
vaatteet. Varovaisuus kokatessa. 

1. Ensiapu (EA-laukkuja mukana). 

2. Hinaus. 

3. 112. 

Lämpöuupumus. 2 1 2 
Muiden tarkkailu retken aikana. Omasta 
nestetankkauksesta huolehtiminen.  

Vilvoittelu varjoissa /vedessä, ja 
juominen. 

Muu laiva- & veneliikenne, 
laivaväylien ylitys 

1 2 2 

Huolellisuus vene- ja laivareittien 
sijainneista Ylitetään ne tähystämisen 
jälkeen ripeästi yhtenä ryhmänä. 

 

Lievä sairastuminen,  
esim. vatsatauti. 

2 1 2 
Käsihygienia, puolikuntoisena ei mukaan 
retkelle. 

Sairauden mukainen hoito ja lepo, 
tarvittaessa retken keskeyttäm. 

Loukkaantumiset 
rantautuessa 

2 1 2 

Lastattua kajakkia kantaa aina 2 hen-
kilöä. Varotaan vaarallisia rantautumis-
paikkoja, ja väsyneenä ollaan huolellisia. 

1. Ensiapuvarusteet ja  
    ensiaputaitoisia mukana. 

2. 112 

”Aurinkosokeus” 2 1 2 Aurinkolasit ja -hattu 
Kaveri viereen lähitueksi. 
Tarvittaessa hinaus. 

Hallitsematon 
hajaantuminen. 

2 1 2 

Melotaan näkö- ja kuuloetäisyydellä 
toisista. Retkivetäjä laskee pääluvun 
toistuvasti. Ryhmästä eroaminen kerrot-
tava retkivetäjälle etukäteen. Jokaisella 
kartta, kompassi, kännykkä, sekä kaik-
kien kännykkänumerot. Virtapankkeja 

1. Pilli ja kännykkä. 

2. Organisoitu etsintä. 

3. Pelastuslaitos. 

 

Allekirjoitus  Paikka 
ja aika 

Tampere 

15.6.2020 

  

Tod.näk: 1, 2, tai 3 

Seuraus: 1, 2, tai 3 

RISKI = Tod.näk. x Seuraus (1 … 9) 

Retkivetäjille tarkoitettu sivu 



Kartta jossa reitti, 

ja evakuointipaikat 
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Kaikille tarkoitettu infosivu 


