
 
 
RETKENVETÄJÄN OHJEET 
 
ETUKÄTEEN 
Retkikuvaus: Vetäjä laatii retkestä lyhyen esittelyn, joka julkaistaan nettisivuilla ja 
jäsenlehdessä sekä lyhennettynä kuukausitiedotteessa. Info sisältää perusasioiden lisäksi 
kuvauksen päivämatkoista ja vaativuudesta eli kenelle retki sopii. 
 
Kustannusarvio: Kustannukset lasketaan sillä tarkkuudella kuin on järkevää tai 
mahdollista ja ilmoitetaan retkikuvauksessa. Yhdistykseen kuulumattomille voidaan 
määritellä korkeammat maksut kuin yhdistyksen jäsenille.  
 
Retket pyritään toteuttamaan omakustannushintaan. Poikkeustapauksissa, esim. 
yllättävän osallistujakadon tullessa aivan lähellä lähtöä, yhdistys voi 
vastata ”tappiontakauksesta”. Tästä on sovittava etukäteen puheenjohtajan kanssa. 
 
Kimppakyydillä kuljettaessa matkakulut maksetaan auton kuljettajalle yhdistyksen 
hallituksen määrittelemällä tavalla eli 0,30 € / km (+0,05 € / km jos peräkärry mukana) niin, 
ettei kuljettaja ole mukana jakamassa kustannusta. 
 
Bussikuljetuksen hinta määräytyy todellisten kustannusten mukaan. 
Minimiosallistujamäärä mietitään etukäteen ja sen perusteella lasketaan kuljetuksen hinta 
per osallistuja. Kulut jaetaan tasan osallistujien kesken vetäjää lukuun ottamatta. 
 
Ennakkomaksut, matkaehdot: Pitkillä retkillä on syytä periä kohtuullinen ennakkomaksu 
(n. 20 %) osallistujien sitouttamiseksi. Ennakkomaksu pyydetään maksamaan Ladun tilille 
heti ilmoittautumisen jälkeen, jolloin ilmoittautuminen astuu voimaan. Ennakkomaksun 
palauttamisessa noudatetaan Joensuun Ladun matkaehtoja. Yhdistyksen järjestämät 
majoituspalveluja sisältävät matkat on tarkoitettu vain jäsenille.  
 
Vakuutus: Ladun tapahtumissa osallistujilla on voimassa Suomen Ladun 
tapaturmavakuutus. Varsinkin pitemmillä retkillä ja vaelluksilla on syytä olla myös 
henkilökohtainen tapaturma- ja matkavakuutus, jossa on myös peruutusturva.   
 
ENNEN RETKEÄ 
 
Retken vetäjä laatii retkeä varten turvallisuussuunnitelman, jonka keskeisenä sisältönä 
on riskikartoitus ja toimintatavat ongelmatilanteissa. Pohjana voidaan käyttää Joensuun 
Ladun nettisivuille tallennettua lomaketta sekä lajikohtaisia riskianalyysejä. Dokumentit 
toimitetaan yhdistyksen turvallisuusvastaavalle ja saatetaan tiedoksi kaikille retken 
vastuuhenkilöille. Retkelle osallistuminen voidaan evätä, jos retki arvioidaan liian 
vaativaksi osallistujan terveydentilaan tai retkeilytaitoihin nähden. 
 
Ilmoittautumiset: Vetäjä vastaa kyselyihin ja ottaa vastaan ilmoittautumiset. Vetäjä 
tutustuu osallistujarekisterin tietosuojaselosteeseen ja käsittelee osallistujien henkilötietoja 
sen mukaisesti (vain tarpeellinen tieto kerätään, jaetaan muille osallistujille vain 
osallistujan luvalla, säilytetään vain niin kauan kuin tarvitaan). Vetäjä kerää osallistujilta 
heidän terveydentilaansa liittyvät tiedot, jotka vaikuttavat retkellä selviytymiseen. 



Vastaaminen on vapaaehtoista ja osallistujan vastuulla. Vetäjä kirjoittaa osallistujille 
retkikirjeen tai antaa muulla tavoin tarpeellisen ennakkoinformaation; ennen vaativaa 
retkeä on syytä järjestää ennakkotapaaminen. 
Maksullisista tapahtumista vetäjä toimittaa osallistujalistan rahastonhoitajalle maksujen 
seurannan helpottamiseksi. 
 
RETKEN AIKANA 
Turvallisuusinfo: Lähtiessä, matkan aikana tai sopivassa tilanteessa vetäjä kertoo tarvit-
tavat asiat kulkemisesta, kohteesta, tauoista, yhteydenpidosta ym. sekä harkintansa mu-
kaan riskikartoituksessa esiin nousseista tärkeistä asioista. Vetäjä varmistaa, että kaikilla 
on tiedossa hänen kännykkänumeronsa; vetäjällä on mukana osallistujalista yhteystietoi-
neen. Vetäjä voi pyytää osallistujia kirjoittamaan lapulle omat lääkitykset, lähiomaisensa 
nimen ja puhelinnumeron ja säilyttämään sitä mukanaan sovitussa paikassa (kenelle voi 
soittaa, jos tulee tarve jotain ilmoittaa). Mahdollinen evakuointi retken aikana tapahtuu 
osallistujan omalla kustannuksella.  
 
Vetäjä ehdottaa retken aikana, että joku retkeläisistä dokumentoi tapahtumia kirjoittamalla 
ja/tai valokuvaamalla. Osallistujilta kysytään lupa käyttää kuvia yhdistyksen viestinnässä, 
jäsenlehdessä, nettisivuilla tai some-kanavissa. Vetäjä voi ehdottaa osallistujille 
WhatsApp-ryhmän perustamista ja sen käyttämistä kuvien jakamiseen ja osallistujien 
keskinäiseen viestintään. 
 
Retken aikana vetäjä käy ryhmän kanssa läpi päivän kuulumiset, antaa ohjeet seuraavaa 
päivää varten, kuuntelee palautetta, toiveita ja esityksiä seuraavista retkikohteista, 
mahdollisista vetäjistä tai muuten talkoisiin halukkaista ja välittää nämä tiedot työryhmälle. 
 
RETKEN JÄLKEEN 
Retken lopussa, esim. paluumatkalla vetäjä kuuntelee tai kysyy vapaamuotoista 
palautetta. Retkenvetäjä välittää palautteen sekä tiedot osallistujamäärästä ja 
vastuuhenkilöiden nimet työryhmän vetäjälle. Vetäjä ilmoittaa mahdollisista 
turvallisuuspoikkeamista ja läheltä piti -tilanteista turvallisuusvastaavalle ja työryhmän 
vetäjälle, joka välittää tiedot yhdistyksen hallitukselle. 
 
RETKENVETÄJÄN KORVAUKSET 
Kimppakyydeillä matkustettaessa kyydissä olijat maksavat kuljettajalle yhteisvastuullisesti 
0,30 € / km (+0,05 € / km jos peräkärry mukana) niin, ettei kuljettaja ole mukana 
jakamassa kustannusta. 
 
Jos retkellä on osallistumismaksu, vetäjä laskee kustannuslaskennassa oman ja vetäjän 
määrittelemien muiden vastuuhenkilöiden osuuden matkustamis- ja majoituskuluista 
retken kuluihin. Näille retkille on kustannusten vuoksi syytä ilmoittaa osallistujien 
minimimäärä, jonka alittuessa retki perutaan. Päiväretkillä vetäjä ei maksa bussimaksua. 
 
Ladun kalusto, sukset, ahkio, kajakki tms. ovat vetäjän käytössä korvauksetta. 
 
Jos retken luonne vaatii tutustumisen reittiin ennakolta, matkakustannukset korvataan 
kuittia vastaan, samoin mahdolliset kartta- ym. tarvikekulut, joista on sovittava etukäteen 
puheenjohtajan kanssa. Matkalaskut ym. toimitetaan työryhmän vetäjälle tarkastettavaksi 
ja edelleen rahastonhoitajalle maksettavaksi. 
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