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RETKILUISTELUN 
RISKIT JA RETKENVETÄJÄ



RETKILUISTELU

Miten ryhmän turvallisuus liittyy
henkilöiden tekemisiin:

Retkiluisteluvetäjä <->  Kiipeilyohjaaja, 
vaellusopas, melontaohjaaja?



ERILAINEN JOHTAMINEN

Miettikää mitä me ”vedämme”
- Jäätiedustelua?
- Ryhmän hyvinvointia?
- Hienoa päivää itsellemme?
- Navigointiatehtävää?
- Omaa retkeä?
- ...

Missä olet milloinkin ryhmässä?
Mitan jaat tehtäviä?
Mikä on ryhmänjohtajan paikka eri tilanteikssa?



...innostaminen, turvaaminen, tukeminen, pelkojen 
suhteuttaminen, auttaminen, opettaminen, paimentaminen...

SYITÄ MUKAANTULEMISEEN...



IHANNEKUVA RETKENVETÄJÄSTÄ?
o vahva luistelijana

o osaa lukea jäitä, karttaa, säätä

o osaa pelastautua ja pelastaa

o tietää mitä ei osaa, mihin ei

pysty - omat rajat

o kiva, huomoristinen, 

mukaantempaiseva

o turvallisuustietoinen

o kannustava

o osaa antaa tilaa ja tarvittaessa

ottaa tilaa/asettaa rajoja

o osaa suunnitella ja 

organisoida

o luottaa itseensä

o osaa ja haluaa huolehtia

muista ihmisistä

o tekee hyviä (myös

epäsuosittuja) päätöksiä

o kommunikoi hyvin

o inspiroi toisia ihmisiä

o osaa opettaa, ja ajoissa

o tulee toimeen myös hankalien 

ihmisten kanssa

o ymmärtää/havaitsee

ryhmäosallistujien rajat

o osaa käsitellä erimielisyyksiä

o osaa luoda ryhmähenkeä ja 

ylläpitää sitä

o osaa ennakoida, estää ja 

käsitellä ongelmia

o tietää miksi toimii vetäjänä, 

paneutuu siihen

o ei mene sekaisin ongelma-

tilanteissa



Retkiluisteluvetäjät jotka ovat käyneet
paljon kursseja ja joilla on paljon omaa
kokemusta, voivat helposti olla ryhmille

huonompi vaihtoehto kuin vetäjinä
toimivat aloittelijat



TÄRKEIMMÄT ONNETTOMUUSRISKIT
Potentiaalisesti

riskialttiit olosuhteet

”Energia” (vauhti, 
kylmä, kova, terävä, 

...)

Ammatillista 
riskihallintaa vaativat

olosuhteet

Suoja-
/turvavälinepuutteet

Fysiikka/psykologia

Potentiaalisesti
riskialttiit teot

Ei sallittu / 
virheellinen teko

Sivutettu
riskienhallinta-

toimenpide

Kommunikointi- / 
valvontapuute

Holtiton asenne

Virheellinen
tilannekäsitys

Aika- / ryhmäpaine

Väärin koulutetut vetäjät

Osallistuja / vetäjä ei ymmärrä
olosuhteita

Olosuhteiden / omien taitojen
virhearviointi

”Selkärankatunteen” 
sivuttaminen

Pelkää ottaa oikeita päätöksiä / 
tuottaa pettymistä / olla tekemättä

niin kuin alun perin suunniteltu



Yläjää

Vetäjä joka ei
kommunikoi / 
valvo / puutu
tilanteeseen

Osallistuja
joka ei

huomaa
yläjäätä / ei
ymmäärrä

riskiä

ELÄMÄ ON RISKIENHALLINTAA 



 Osallistuja ei

ymmärrä

ympäristöä

 Kiire, stressi

 Aikamarginaalia

riittämättömästi

 Vetäjä ei ota

tilannetta haltuun

 Vetäjällä

suorituspainetta

 Aivot tauolla

 Vastuujako

epäselvä

 Vastuu välineiden

mukaan

ottamisesta

epäselvä

 Toiminta

onnettomuus-

tilanteessa

epäselvä

 Kommunikointi

epäselvä

 Retkien säännöstö

epäselvä

 Vaativuusluokitus / 

ennakkovaatimus

epäselvä

 Jään laatu yllättää

 Halkeamat

 yläjää,  lautasjää, 

ropelojää, lumi

Ei tavalliset mutta

vaaralliset

 Ohut jääalue

 Terävä avantoreuna

 Jääsillat

 Pimeys

ESIM. RISKITEKIJÖITÄ JOTKA EIVÄT SAA KOHDATA



RISKITEKIJÄT - AKTIVITEETTI

Ympäristö

Yläjää

Liukkaus (rantautumiset jne)

Kohvajää

Halkeamat

Uupuminen

Heikot kohdat / heikko jää

Aurinko häikäisee

”Liian hieno sää”

...

Varustus

Pipo puuttuu

Liukkaat kengät

Varavaate puuttuu

Ei vesitiivisti pakattuja varavaatteita

Väärin pidetyt naskalit

Suojat puuttuu

Ei naskaleita

Tuulta läpipäästäviä vaatteita

Painava reppu

...



RISKITEKIJÄT - VUOROVAIKUTUS

Osallistuja

Ei ymmärrä riskitekijöitä

Pelko, epävarmuus

Ei sisäistä ohjeita

Väärä/huolimaton asenne itseään, 

toista, välineitä kohtaan

Uupumus

...



”RETKEN SUUNNITTELUPOLKU”

Mukaan sellaisia

jotka eivät ehkä

selviä?

• Vaatimukset, 

aika, 

varusteet...

• Väärät

välineet?

Osaaminen OK

Välineet OK?

Kunto OK

Oikeat

odotukset?

Tiedänkö

sairauksista?

Tiedänkö

numerot ...?

Välineet?

• ei mukaan, 

jos...

Kunto?

• Ei mukaan

jos...

Mitä minulla

täytyy olla 

mukana?

• Voiko olla 

auki (vaihto-

ehdot jos...)

• Aikasuunnite

lma, 

reittisuunnite

lma JOS.. . 

Mihin täytyy ehtiä että...

Mahdollisuus poistua

vielä jos 

uupunut/välineet rikki

jne

• Etukäteis

ommunikoint

i

• Paimentami

nen



RISKIENHALLINNAN PITÄÄ OLLA ESTÄMISTÄ

ENEMMÄN KUIN JÄLKISELVITTELYÄ

Todennäköisyys * Vakavuus (*Monelleko?)



Pieni todennäköisyys Iso todennäköisyys

Henkilö - Muutama - Koko ryhmä

Li
ev

ä
tu

rm
a

V
ak

av
a

tu
rm

a



TILASTOT

Milloin tapahtuu vakavia onnettomuuksia
(johtavat sairaspoissaoloon tai pysyvään
vammaan):

• Liikenne ennen ja jälkeen

• Kun luistimet eivät ole jaloissa

• Lounastauon aikana

• Kun retken olisi jo suunnitelman
mukaan pitänyt loppua tai juuri ennen
sitä



JÄLKIHAASTATTELUT

• Vetäjä/vetäjät tunsi jo ennen tapaturmaa / 
onnettomuutta, että kaikki ei ollut hanskassa
(”toivottavasti mitään ei tapahdu ettei mene 
liian pitkäksi”, ”pitäisi kyllä oikeastaan
käskeä, että...”, ”tämä appelsiinijää on kyllä
hankala / vaarallinen, mutta...”, ”nyt jäi
varoittamatta, että..., mutta ei tässä varmaan
ehdi tapahtua ennen seuraavaa
taukomahdollisuutta...”



JÄLKIHAASTATTELUT

1 Ei ota ennakkosuunnittelua tosissaan

2 Ei seuraa mitä tapahtuu ryhmässä

3 Ei ennakoi – toimii liian myöhään

4 Ei kommunikoi / kommunikoi epäselvästi

5 Ei mieti osallistujien kokemustasoa/ osaamista

6 Ei korjaa virheitä

7 Jatkaa vaikka tuntuu epävarmalta

8 Ei tartu heti riskialtiisiin tilanteisiin



TÄRKEÄTÄ

• Ennakoiva ajatteleminen
CLAP communication – line of sight –
avoidance – position/plan ahead

• Yhteinen päämäärä

• Ennakoiva kommuniokointi
osallistujille

• Ongelmiin puuttuuminen ennen.../heti

• Johtajaroolin mukauttaminen



KUN JOTAIN TAPAHTUU, MUISTA VETÄJÄNÄ

• RYHMÄ tärkeämpi kuin YKSILÖ

• Jos mahdollista, ÄLÄ sitoudu yhteen
henkilöön. Et ole yksin!

• Jos epäröit pitäisikö hälyttää apua niin olet
jo yleensä odottanut jo liian kauan

• Jos et tiedä mitä tehdä, kysy neuvoja!





RETKENVETÄJÄN PÄÄTÖKSENTEKO



RETKENVETÄJÄN ROOLIT

PÄÄTÖKSENTEKO

Äänestäminen

+: Nopea tulos

-: Joskus huono (/vaarallinen) päätös

-: Jakaa helposti ryhmää

Vetäjä kuuntelee ja päättää

+: Kaikki saavat ilmaista mielipiteitään

-: ”Yliajetuksi joutumisen” tunne vaarana

Sovinto

+: Kaikki saavat ”jotain” (mutta häviävät
myös jotain)

-: Tärkeissä päätöksissä voi aiheuttaa hyvin
huonoja lopputuloksia

Vetäjä päättää yksivaltaisesti

+: Nopea tulos esim hätätilanteessa

-: Ryhmä tuntee itsensä yliajetkusi, ei

toimi hyvin ryhmänä enää

Yhteinen päätös (konsensus)

+: Kaikki tukevat päätöstä, tuntevat

päätöksen olevan oma

-: Hidas, vaatii paljon energiaa ja 

yhteistyötä enemmän kuin mihin monet

uudet ryhmät pystyvät



RETKENVETÄJÄN ROOLIT

KOMMUNIKOINTI

Kommunikoinnin täytyy olla:

• selkeä

• uskottava – älä sano jotain samalla kuin ilmeet ja kehonkieli
kertovat jotain toista. Ihmiset uskovat usein enemmän sitä
mitä näkevät kuin sitä mitä kuulevat

• kaksisuuntainen. Tarkista koko ajan että kaikki ymmärtävät
mitä sanot ja että olette samalla aallonpituudella.

• Anna positiivista palautetta! Näytä että näet mitä tapahtuu
ryhmässä ja että sinulla on mielipiteitä siitä. Ole palautteessa
konkreettinen.


