
Drumsö Kanotister –melontaseuran peruskurssi 

kurssin vetäjät: Kari Kakkonen, Nina Wikman 

Tervetuloa peruskurssille!  

 

PÄIVÄ 2   PIENI  MELONTAREITTI LÄHIVESILLÄ 
 

VARUSTEET  

- Melakelluke, pumppu, varamela, hinausköysi, (sieni) – ainakin yhdellä ryhmässä 

- Kännykkä kuivapussissa saatavilla – kännykässä meripelastuksen numero 

- Kartta ja kompassi 

- Pilli liivissä - kaikilla 

 

Jokainen pakkaa varavaatteet mukaan kajakkiin (voi kaatua matkalla) 

Jalkineet luonnonrantaan rantautumista varten – jalat voi joutua laittamaan veteen 

 

PAKATAAN KAJAKKI PUOMEILLA (tai laiturilla jos ei ole tungosta). 

 

Pakataan melko tasaisesti, painopiste keskiosaan (kohti laipioita). 

Luukut suljetaan huolellisesti. 

Jos kajakissa on PÄIVÄLUUKKU,  sinne nopeasti tarvittavat tavarat (eväitä, ensiapua, 

korjaustarvikkeita…) 

 

 

 

SÄÄDETÄÄN JALKATUET LAITURILLA. 

 

Kajakki nostetaan laiturilta veteen ottamalla kiinni istuinaukosta kaksin käsin. Tunnustellen 

löytyy tasapainoinen ote ja kajakin pohja voi nojata hieman jalkoja vasten, josta sen voi liu´uttaa 

laiturin reunan yli veteen. 

 

 

 LAITURILLA KAJAKKIIN MENO JA ULOSTULO. 

 

Esim. kajakinpuoleinen käsi istuinaukon edestä keskeltä kiinni, toisella laiturista kiinni. 

Astutaan kajakin aukkoon keskelle yhdellä jalalla. Notkistetaan polvesta samalla kun toinen 

jalka viedään suorana syvemmälle 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 kiinitys: Aloitetaan takaa keskeltä, tunnustelleen sovitellaan peitteen reunaa 

istuiaukon 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. 

 

 

 

 

 



VEDESSÄ KERTAUSTA:  

 

Eteenpäinmelonta kaarivedoin- Pysäytys 

 

Taaksepäin kaarivedoin - Pysäytys 

 

Paikoillaan kääntyminen 

 

Matkaympyrää meloen: melaperäsin + kaariveto  

 

Pystymmän melontaotteen harjoittamista. Suoraan eteenpäin, pysäytys. Enemmän vauhtia kerta 

kerralta – ja napakampi pysäytys. 

 

Epäsymmetrinen melaote, pidempi melanvarsi käännöksen ulkolaidalle: lisätehoa kaarivetoihin.  

 

Sivuttainmelonta “kasiliikkeellä” 

 

 

RYHMÄ LÄHTEE VESILLE 

 

Havainnoidaan tuulensuuntaa, -voimakkuutta ja ilmansuuntia, muistellaan säätiedot 

Reitti 

Sovitaan ensimmäinen etappi, jossa kokoonnutaan 

Edetään väylien ulkopuolella, rantojen tuntumassa 

Pysytään koossa 

Ryhmässä eteneminen: Etummaista ei ohiteta– viimeinen ei jätä ketään taakseen 

 - Jos vetäjiä olisi vain yksi, hän olisi ehkä viimeinen, jolloin hän näkee kaikki muut. 

 

 

Ensimmäinen etappi: Merimerkki pohjoisessa  Mustasaaren edustalla 

 

Ryhmä kokoontuu merimerkille väylän reunaan 

Jos tuuli painaa, melotaan paikoillaan niin ettei valuta väylälle 

 

Hyvä ylityspaikka:  

- Näkyvyys molempiin suuntiin hyvä 

- Ei  liian leveä ja liikennöity ylityspaikka, mikäli valinnanvaraa on 

Jos ohittavista veneistä tulee aaltoja, ne kohdataan helpoiten kääntämällä kajakki 

kohtisuoraan aaltoon 

 

Väylän yli mennään sovitusta merkistä, kohtisuoraan,  kuin yhtenä kajakkina rinnakkain, 

mahdollisimman lyhyessä ajassa. 

 

Tullaan Mustasaaren uimarannalle eteläpuolelta, pikku sillan alta 

 

 

 

LUONNONRANTAAN RANTATUMINEN 

 

Kierretään mahd. uimaranta-alue 

Evät ja peräsimet ylös 

Mennään noin nilkansyvyiseen veteen jos pohja on kivikkoinen ja voi vahingoittaa 

lasikuitukajakkeja – hiekkarannalle voi mennä rantaviivaan kiinni 

Kajakki joko kohtisuoraan rantaviivaa  tai  rantaviivan suuntaisesti 



 

Aukkopeite auki ja takaa irti istuinaukon reunasta 

 

Mela poikittain selkäpuolelle. 

 

Melanvarsi pidemmälle sille puolelle, jonne aiotaan nousta ylös, Kajakki kallistuu sinnepäin. 

Lapa nojaamaan pohjaan. Lavan kovera puoli  (kuppi auki) ylöspäin, ettei lapa rikkoonnu. 

 

Kajakinpuoleisella kädellä kiinni aukon takareunasta ja melanvarresta. Veden/maanpuoleisella 

kädellä kiinni melanvarresta. Pidetään paino melanvarren puolella eli veden/maan puolella. 

 

Nostetaan takapuoli ylös aukon takareunalle, niin, että jalka mahtuu ulos aukosta ja voi astua 

maahan/ vedenpohjaan. Noustaan ylös.  

 

Rantautuessa jalat lähes aina kastuvat. Teräväkivikkoisilla rannoilla seuran lasikutukajakeista 

tulisi nousta ainakin n. nilkansyvyisessä vedessä. 

 

 

 

UIMARANTAETIKETTIÄ 

Uimareiden vesialue usein merkitty punaisin poijuin – kierretään poijujen ulkopuolelta. 

 

Jos poijuja/merkkejä ei ole, kierretään ainakin noin  10 metrin etäisyydeltä rantaviivasta. 

 

Vältetään uimarannalle rantautumista, mutta jos mennään, mennään sivusta ja hillitysti. 

Kannetaan kajakit aina pois rantaviivalta ja kootaan siistiin riviin, joka on mahdollisimman 

vähän tiellä.  

Iso ryhmä rantautuu rauhallisesti pari kajakkia kerrallaan ja kantaa ne pois. Muut odottavat 

vedessä, eivät valloita koko rantaa Normandian maihinnousuna. 

 

Mustasaaressa on osoitettu kajakeille oman rantautumispuoli. Sieltäkin kajakit kannetaan 

aina rantaviivalta syrjemmälle, koska melojakävijöitä on paljon. 

 

 

 

LUONNONRANNASTA LÄHTÖ - HIEKKAA TMS EVÄKOTELOSSA? 

 

Luonnonrannasta on aina hyvä mahdollisuus saada eväkoteloon hiekkaa, pikkukiviä, ruohoa, 

levää…  Epäile tätä, jos evävaijeri ei tottele normalilla voimalla. Älä työnnä vaijerin 

säätökohtaa väkisin, vaijeri menee vain ruttuun ja korjaus on pitkäpiimäistä puuhaa, jää usein 

pitkäksi aikaa tekemättä. 

 

Vesillä kaveri voi mennä evän luo ja koettaa varovasti sormin vetää evää ulos tai putsata jollakin 

liuskamaisella esineellä eväkoteloa evän molemmin puolin. Jos tämä ei auta, on melottava ilman 

evää.  

 

Merikajakeissa ei yleensä ole mitään vikaa ilman evää, niitä oppii kyllä melomaan ilmankin!  

 

  

 

Jatketaan melontaa kohti Lehtisaaren ja Kuusisaaren välistä salmea. 

Matkalla havainnoidaan tuulen vaikutuksia: välisivutuuli kääntää kajakkia aina  tuulen 

suuntaiseksi, kurssia joutuu korjaamaan koko ajan. 

Evän vaikutus suuntavakauteen 



Kaarivedoilla, melaperäsimellä ja epäsymmetrisellä melaotteella ohjausta. 

 

Kerrataan melontaotetta: Voima päkiöistä lähtien, suorahkot käsivarret, vartalon kierto... 

 

Epävarmoissa tilanteissa tuulessa ja aallokossa kannattaa pysyä liikkeessä, meloa eteenpäin tai 

vaikka tehdä paikoillaan edestakaisia melanvetoja, “olla melontavalmiudessa”. Liikkeessä on 

tukevampi olla kuin lastuna laineilla. 

 

Jos kaadutaan, kannattaa kylmemmällä säällä rantautua mahdollisimman pian vaihtamaan 

vaatteet. 

 

 

Kajakki kannattaa ensin kääntää keula määränpäätä kohti ja laskea evä vasta sitten. Evän 

kanssa kääntäminen on raskasta, tai täytyy kääntyä pidemmällä säteellä. 

 

 

KAJAKIN NOSTAMINEN LAITURILLE 

 

Vesi tyhjennetään ennen laiturille nostamista. 

 

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

keulaa ylös ja ota siitä “halausote”. Kierrä kajakkia niin, että enin vesi kaatuu ulos istuinaukosta 

- tämä on käytännössä paljon kevyempää kuin miltä kuulostaa.  

Loput vedet poistetaan pumpulla ja sienellä. 

 

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

 

 

KAJAKIT SIIVOTAAN JA VIEDÄÄN HYLLYYN – VARUSTEET PAIKOILLEEN 

 

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

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 ulosvedettäessä 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, mahd, 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 2 pulkassa!   


