
Drumsö Kanotister –melontaseuran peruskurssi 

kurssin vetäjät: Kari Kakkonen, Nina Wikman 

Tervetuloa peruskurssille!  

 

 

 

Seuran esittelyä – ks. m. yleistietoa-dokumentti: 

 

DK ja  Lauttasaaren Veneilijät: yhteinen pihan käyttö ja sopuisa yhteistoiminta tärkeää.  

 

Vaja ja kaksi konttia: punainen merikontti ja keltainen työmaakontti. Kaikissa on sekaisin 

yksityisiä ja seuran kajakkeja. Seuran kajakeissa on DK-merkintä ja numero takakannessa. 

 

Vajakirja, johon merkitään lähdöt ja plauut yms.  

 

WC:n avain Veneilijöiden taloon roikkuu ilmoitustaululla, avaimenperänä läpinäkyvä 

kännykotelo. Käytetään Veneilijöiden taloa mahd. vähän ja näkymättömästi: ei jätetä siivottavia 

jälkiä. Juhlien aikana käynti varasto-oven kautta. 

 

Punainen kalustoluettelomappi. Kalustoluettelosta saa tietoa kajakkien ominaisuuksista! 

 

Kartat vajan pöydällä ovat käytettävissä. 

 

Seuran varusteita, kuten pumppuja, melakellukkeita, varameloja, sieniä yms. seinällä pöydän 

vieressä. Yleensä tällaiset ovat henk. kohtaisia, mutta seuralla on malliksi ja käytön 

harjoittamiseksi muutamia. Ryhmä ottaa aina mukaan varamelan, kellukkeen ja pumpun ja 

hinausköyden. 

 

Seuran liivit henkareissa tai kajakkien perissä. Liivit eivät ole kajakkikohtaisia. 

 

Seuran melat vajassa peräseinän hyllyssä. 

 

 

Kajakit ja varusteet 

Kajakkien malleja ja ominaisuuksia  

Melat 

 

 

Melontaotteen harjoittelua -  ensin melontapenkillä: 

 

- Istu ryhdikkäästi, hitusen eteenpäin mieluummin kuin taakse 

- Päkiällä tukea jalkatuesta, korostetusti aina samalla puolella missä mela menee veteen 

 

- Melontaote: Kun nostaa melan varren kaksin käsin pään päälle, kyynär- ja olkavarren väliin jää 

melko suora kulma. Oikea käsi kiertää vartta, vasen on hankain. 

 

- Mela veteen hitusen eteenpäin kurkottaen, varsin suorin käsivarsin,  

- Melan varsi melko pystyssä l. lavat kajakin keskilinjaan nähden (liki) samalla puolella. 

- Painetaan jalalla saman puolen jalkatukea - saadaan voimaa vetoon koko vartalosta 

- Veto sivulle + hieman ulos ylävartaloa kiertäen, takapuoli istuimella kiertyen.  

Melanlapa siirtyy edestä noin oman kyljen kohdalle sakka, eli leveimmälle kohdalle kajakkia. 

Yläkäsi taittuu kyynärnivelestä, alakättä pyritään pitämään suorahkona koko liikkeen ajan. 

- Alakäsi menee aika alas, saa mennä reippaasti veteenkin asti 

- Ranne pidetään suorana, tarkkaile myös alakäden rannetta 



 

- Siirrettäessä mela toiselle puolelle kajakkia melanvarren (lavan) kierto oikealla kädellä, vasen 

on hankain: Veto toiselle puolelle kuten edellä jne. 

 

 

Harjoita liikettä tietoisesti vesillä aika ajoin.  Pääset kyllä alussa etenemään käsivarret 

matalammallakin ja enemmän kaarivetotyyppisin melanvedoin. Pystymmällä otteella saat 

kuitenkin paremmin jaloista ja vartalosta voimaa melontaan.  

 

Pitkävartisella melalla ei voi harjoittaa kovin pystyä otetta, silloin käytetään matalampaa otetta. 

Pidä silloinkin käsivarsia suorahkoina, olkapäät alhaalla ja ranteet suorina. 

 

 

Mennään vesille 

- Otetaan 4 perusasiaa: kajakki, mela, aukkopeite ja liivi. 

- Vajakirjaan nimi, kello, reitti, kajakki, yms.  

- Kannetaan kajakit pareittain vajasta pukeille ja siitä laiturille. Pukeilla pakataan, jos laiturilla ei 

riitä tilaa. 

- Säädetään jalkatuet laiturilla. 

 

 

Kajakki nostetaan laiturilta veteen yksin siten, että otetaan kiinni istuinaukosta kaksin käsin. 

Tunnustellen löytyy tasapainoinen ote ja kajakin pohjan voi nostaa lepäämään jalkoja vasten, 

ettei koko paino tulle selälle! Siitä kajakin voi liu´uttaa puu-laiturin reunan yli veteen.  

- Kaksin kajakkia nostetaan keulasta ja perästä. 

 

 

  

Laiturilla kajakkiin meno ja ulostulo. Esim. kajakinpuoleinen käsi istuinaukon edestä 

keskeltä kiinni, toisella laiturista kiinni. Astutaan kajakin aukkoon keskelle yhdellä jalalla. 

Niiataan polvesta samalla kun toinen jalka viedään suorana sisään aukkoon. Pudottaudutaan 

takapuoli istuimelle. 

 

Tai: pidetään kiinni laiturista, toinen käsi istuinaukon takana keskellä. Astutaan kajakin 

aukkoon keskelle, mutta takamus istahtaa aukon takareunalle, vähän takakannelle. Hivutetaan 

jalkoja syvemmälle istuintilaan, lopulta takapuolikin putoaa istuimelle. Pitkäjalkaiset joutuvat 

tekemään näin, Myös pieniaukkoiseen kajakkiin mennään tällä menetelmällä. 

 

Aukkopeitteen kiinnitys: Aloitetaan takaa keskeltä, tunnustelleen sovitellaan peitteen reunaa 

istuinaukon reunan alle. Usein peitteen säätölukko on takana keskellä, siitä on hyvä aloittaa. Kun 

peitteen reunaa on saatu aukon reuna alle taka-sivuille saakka, otetaan kiinni peitteen keskeltä 

edestä kahvan kohdalta ja venytetään peite aukon etureunan yli. Toinen käsi varmistaa reunaa 

kiinni edessä kun sivut huolitellaan yhdellä kädellä.  

Aukkopeitteen kahvan pitää jäädä näkyville! 

 

Jos kaatuu, avaa peitteen vetämällä kahvasta eteen-ylös. Neopreenipeitteet ovat hitusen 

tukevampia avattavia kuin kangaspeitteet – harjoittele avaaminen laiturissa. Neopreenipeitteet 

ovat kuitenkin märkänä selkeästi helpompia avata. 

 

 

Kajakissa istuminen: peppu taakse penkillä, ei nojata rentona selkätukeen. Ryhdikäs asento, 

hitusen etupainotteinen.  

Jalkatuista napakka tuki saatavissa tarvittaessa. Sopiva etäisyys, kun  

- polvet salmiakkiasennossa, eli polvet kannen alla sivuilla.  



- nilkat ei aivan lukitussa koukussa vaan hieman varpaat ojennettuna jalkatuilla. 

 

Vedessä kajakin keikuttelua lantiolla, “sambaa tanssien”. Ylävartalo suorana paikoillaan, vain 

lantio keikuttaa kajakkia. Hyvä harjoitus, aina. Johtaa kykyyn ohjata kajakkia kallistellen 

myöhemmissä vaiheissa. 

 

Jalkoja voi lepuuttaa rentoina ja suorina kajakin pohjalla, kun olosuhteet tyynet.  

Polvia voi pitää vaihteeksi myös ylhäällä keskellä, jos mahtuvat aukosta. 

 

 

 

Eteenpäinmelonta kaarivedoin melanvarsi melko matalana ja melanlavat kajakin eri puolilla 

 

Taaksepäin kaarivedoin – melaote pysyy samana, lapoja ei kierretä “nurinpäin” taaksepäin 

meloessa – ei usein tarvitse meloa pitkiä matkoja takaperin. Ainakin joka toisella vedolla täytyy 

vilkaista taaksepäin. Ota myös edestä kiintopiste. 

 

Paikoillaan kääntyminen; kaariveto esim. oikealla pitkältä edestä pitkälle taakse: kajakki 

kääntyy vasemmalle. Seuraava kaariveto vasemmalta takaa oikealle eteen – jne. -  kajakki 

kääntyy ympäri suht. paikoillaan. 

Sama toiseen suuntaan 

 

Matkaympyrää meloen: pidempi kaariveto ympyrän ulkolaidalla, pieni melanveto sisälaidalla -

pyritään kuitenkin tekemään melanveto molemmille puolille, säilytetään rytmi ja eteenpäin 

siirtymisen vauhti.  - Molempiin suuntiin. 

 

Pysäytys – mela sivulle veteen vuorotellen molemmille puolille: kajakki pysähtyy 

 

Pystymmän melontaotteen harjoittamista. Suoraan eteenpäin, pysäytys. Enemmän vauhtia 

kerta kerralta – ja napakampi pysäytys. 

 

Suorakulmaa leveämpi melaote: tukeva, jos tarvitsee hetkittäin voimakkaissa vedoissa. 

Kapeampi melaote: raskaampi meloa, tehdään lähinnä tuntuman harjoittelun vuoksi. 

Epäsymmetrinen melaote, pidempi melanvarsi käännöksen ulkolaidalle: lisätehoa 

kaarivetoihin.  

Melaperäsin  Melotaan eteenpäin ja vedon päätteeksi jätetäänkin melanlapa kajakin taakse 

sivulle. Kajakki kääntyy melaperäsimen puolelle. 

Mitä lähempänä kajakin runkoa peräsinlapa on, sitä vähemmän se jarruttaa. Lapa kääntää toki 

voimakkaammin mitä ulompana se on kajakista, mutta jarruttaa samalla voimakkaammin, 

liikkeestä tulle pysäytys.   - Harjoita pitämään matkamelonnassa peräsintä vain hieman aikaa 

lähellä kajakkia melanvedon päätteeksi - ja tee sen jälkeen heti kaariveto toiselle puolelle: 

kääntyy hyvin.  

 

Sivuttainmelonta “kasiliikkeellä”  Harjoitellaan varovasti ensin vetämällä melanlapaa 

vedenpintaa pitkin edes-taas, lavan kupera puoli veden pintaa kohti. Melan varsi pidetään melko 

vaakasuorassa, alhaalla. (Ilmassa oleva lavan laita menee edellä. Lapa kiepautetaan 

vastapäiväiseen asentoon suuntaa vaihdettaessa.)  

Pikkuhiljaa aletaan nostaa melan vartta pystymmäksi sekä upottamaan lapaa syvemmälle veteen 

samalla kun tehdään edestakaista liikettä. (Lopulta oppii pitämään varren liki pystyssä sivulla ja 

lavan kokonaan vedessä.)  

Kajakki liikkuu sivulle melan puoleen.  – Harjoitellaan tekemään molemmille puolille. 

 

 

Kajakin nostaminen laiturille:  



 

- Evät ja peräsimet nostetaan ylös vedessä, visusti ennen kajakkien nostamista laiturille. 

- Vesi tyhjennetään ennen laiturille nostamista. 

 

Seiso laiturilla, kajakki on vedessä.  Käännä kajakin perää hieman ulos laiturista Ota sitten 

kajakin keulasta kiinni halausotteella. Kierrä kajakkia niin, että enin vesi kaatuu ulos 

istuinaukosta. Tämä on käytännössä paljon kevyempää miltä kuulostaa.  

Loput vedet poistetaan pumpulla / sienellä. 

 

 

 

 

Kannetaan pareittain kajakit pukeille. Kuivaillaan istuinaukosta hiekat ja loput vedet. 

Pyyhitään myös ulkopohja. Kansi pikaisesti.  

  Avataan pakkausluukut ja jätetään auki, kansi saattaa mahtua luukkuun tai kansinarujen alle.  

  

Kajakit kannetaan merkityille hyllypaikoilleen keula edellä, perä jää siis ulospäin. Jätä evä 

hyllynreunan ulkopuolelle, näin ei ulos vedettäessä vahingossa tartu hyllyn reunaan.  

 

Aukkopeite (kajakkikohtainen) ripustetaan kajakin perään kuivumaan. Liivejäkin voi ripustella 

kajakkien perään ilmavammin kuivumaan. 

 

Seuran melat viedään melahyllyyn. 

 

Kuitataan vajakirjaan, että ollaan palattu, kellonaika, mahdollisesti muutakin tietoa. 

 

Jos kajakeissa on ilmennyt vikoja, merkitään kalustoluetteloon kajakin sivulle +  päiväys. Olisi 

kuitenkin hyvä ilmoittaa myös meilissä, muutoin asia voi unohtua ja hautautua. 

 

Vilkaistaan, ettei pihalla leijaile roskia ja unohtuneita pyyhkeitä ja sieniä.  

 

Löytötavarat ainakin vajaan säilöön. 

 

Vajan liukuovista sisemmällä on salpalukko lattianrajassa. 

 

Samalla avaimella lukitaan niin vaja kuin molemmat kontit. 

 

Päivä 1 pulkassa!  

  


