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Drumsö Kanotister –melontaseuran peruskurssi 

kurssin vetäjät: Kari Kakkonen, Nina Wikman 

Tervetuloa peruskurssille!  

 

 

 

PÄIVÄ 3   RESKUTUSPÄIVÄ  ELI  PELASTAUTUMISHARJOITUKSET 
 

Omassa lähirannassa 

Vaihtovaatteet kaikilla mukana 

 

Säädetään jalkatuet laiturilla. 

 

Aukkopeitteen kahvan pitää jäädä näkyville! 
 

 

 

 

Vedessä kertausta, lämmittelyä:  

 

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 melaot, pidempi melanvarsi käännöksen ulkolaidalle: lisätehoa kaarivetoihin.  

Sivuttainmelonta “kasiliikkeellä” 

 

 

Uutta: 

 

ALATUKI PAIKOILLAAN  

 

Istutaan ryhdikkääsati paikoillaan, ehkä jopa hitusen etunojassa. Melaa pidetään normaalilla 

melontaotteella. Käännetään toista lapaa siten, että lapa tulee kovera puoli ylöspäin ja 

käännetään pikkuhiljaa kajakkia lanteilla sen lavan puolelle. Ylävartalo pidetään suoraan 

ylöspäin, vain lanne kääntyy. Tietyssä pisteessä kajakki ylittää kaatumispisteen – silloin otetaan 

melanlavalla tukea vedestä ja painamalla lapaa veteen oikaistaan kajakki.  

 

 

ALATUKI LIIKKEESSÄ   

 

Melotaan reippaasti eteenpäin. Kierretään ylävartaloa sille puolelle, jolle tuki  aiotaan tehdä. 

Tuen / vedenpuoleinen polvi jännittyy, toinen kevenee / suoristuu kajakin pohjalle. Melanlapa 

viedään taakse veteen kovera puoli ylöspäin, kajakin kapenevan takaosan tasalle. Katse seuraa 

melanlapaa. Lapaa vedetään veden pintaa pitkin takaa sivulle ja kallistutaan samalla lavan 

puoleen. Kajakki kääntyy kyljelleen ja sivuttain, “kanttaa”. 

 

Alatuki on liki ainoa liike, jossa kajakin kääntymissuunnan sisälaita kallistetaan alaspäin. 

 

Alatuesta liikkeessä on hyvä apu, kun haluaa katsoa matkavauhdissa taaksepäin.  

 

KAJAKIN OHJAUS KALLISTAMALLA  
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Vesilinja lyhenee, kun kajakkia kallistaa. Siksi kallistuneen kajakin kääntäminen on helpompaa. 

 

Pidetään kajakkia kallellaan nostamalla toista lonkkaa. Käännetään kajakkia etuperäsimellä tai 

kaarivedoin kääntymään kohotetun lonkan puoleen, eli käännytään “pohja edellä”, sisäkaaren 

laita ylempänä.  

 

 

ETUPERÄSIN 

 

Melanlapa laitetaan veteen eteenpäin kurottaen, kajakin rungon kapenevan osan tasalle. Lavan 

kovera puoli on kajakkiin päin. Alempi, vedenpuoleinen käsi voi nojata kajakin kanteen, ylempi 

kyynärvarsi voi nojata otsaan. Yläkäsi voi olla myös olkapäällä, tehokkaimmin vedenpuoleisella 

olalla. 

Yhdistelmä: kallistus ja etuperäsin kääntää tehokkaasti. Jarruttaa huomattavasti vähemmän kuin 

takaperäsin. Etuperäsin tehdän ylemmän laidan puolelle, ts sitä laitaa nostetaan, jolle puolelle 

käännytään eli edetään pohja edellä.  

 

 

Jos ja kun harjoituksissa kaatuu, alkavat paripelastusharjoitukset 

 

 

PARIPELASTUSHARJOITUKSET  ks. myös moniste 

 

Jos kajakki kaatuu, ottaa kaatunut kiinni aukkopeitteen kahvasta ja vetää sitä eteen-ylös, jotta 

aukkopeite aukeaa. Kun ottaa kiinni aukon takareunoista ja työntää kajakkia itsestään poispäin 

samoin kuin “riisuisi housujaan”, pääsee (pieniaukkoisestakin) kajakista helposti ulos. 

Pelastaja(t) tulevat välittömästi kaatuneen luo. Kysellään onko kaikki hyvin, ja rauhoitellaan, jos 

kaatunut on hätääntynyt. Kehoitetaan pitämään kiinni omasta kajakistaan ja melasta. Pelastaja 

ottaa myös kiinni kaatuneesta kajakista ja kaatuneen melasta erityisesti tuulessa, jotteivät ne 

pääse karkuun.  

 

Pelastettavaa kehotetaan ottamaan kiinni joko oman kajakkinsa perästä tai pelastajan kajakin 

keulasta.  

 

Pelastaja ottaa pelastettavan melan haltuunsa ja laittaa molemmat melat kansinarujen alle kiinni. 

Pelastaja ottaa kiinni kaatuneen kajakin keulasta ja ohjaa sen kohtisuoraan oman kajakkiinsa 

nähden. Pelastaja kääntää kajakin oikein päin ja nostaa/vetää keulaa syliinsä siinä metrin verran, 

siten, että saa “halausotteen” keulasta. Kajakista kaadetaan vesi pois kääntämällä aukkoa itseen 

päin ja samalla taaksepäin nojaten niin, että suurin osa vedestä valuu ulos. 

 

Kajakki lasketaan takaisin veteen ja keula ohjataan oman kainalon alta keula kohti omaa perää:  

Näin kajakit asettuvat rinnakkain, keulat vastakkaisiin suuntiin. Pelastaja ottaa hyvän otteen 

pelastettavan kajakin aukon etureunoista, maaten reippaasti pelastettavan kajakin päällä.  

 

Pelastettava siirtyy nyt oman kajakkinsa sivulle, takakannen kohdalle ja ponnistaa kohtisuoraan 

takakantensa yli, samalla voi ottaa pelastajan kajakin lähimmistä kansinaruista kiinni. 

Pelastettava koettaa pysyä niin matalana kansilla maaten kuin mahdollista. 

Pelastettava kääntyy kajakin kannella pää kajakkinsa perää kohti, jalat kohti kajakkinsa aukkoa. 

(TAI: ks ‘heel hook’  alempana) 

Pelastettava hivuttautuu kohti aukkoaan, ottaen tukea pelastajan kajakista. Kun takapuoli on 

aukon kohdalla, pelastettava kiertyy istumaan, ottaen tukea pelastajan kajakin puolelta. 
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Pelastettava kiinnittää aukkopeitteensä. Jos kajakissa on vielä paljon vettä, pumpataan se pois 

laittamalla pumppu aukkoon aukkopeitteen reunaa raottaen. Näin kajakkiin ei loisku koko ajan 

uudestaan vettä aallokossa.  

 

Pelastaja antaa pelastettavalle melan ja irrottaa tukiotteensa vasta kun pelastettavalla on kaikki  

kunnossa (ehkä anorakki märkien vaateiden päälle, juo tai syö jotain, rauhoittuu).  

 

Heel hook: Pelastettava kurottaa aukkoa lähinnä olevan nilkkansa kajakkinsa aukkoon, 

“lukkoon” reunan alle. Käsin kurottaa kiinni kansinaruista ja pelastajan lähimmästä kansinarusta 

heti kun ylettyy. Jalkansa avulla hän vipuaa itsensä kajakkinsa kannelle. 

 

 

 

KAJAKIN NOSTAMINEN LAITURILLE   

 

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

-  vesi tyhjennetään ennen laiturille nostamista: 

 

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

kajakin keulasta kiinni ja pyöritä kajakkia niin, että enin vesi kaatuu ulos istuinaukosta. Tämä on 

käytännössä paljon kevyempää miltä luettuna vaikuttaa.  

Loput vedet poistetaan pumpulla / sienellä. 

 

 

Kannetaan pareittain kajakit pukeille. Pyyhitään istuinaukosta hiekat ja loput vedet, kuivataan 

painelemalla pehmustettuja istuimia. Pyyhitään kajakin 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. 

 

 

Pelastautumisharjoituspäivä (3. päivä)  pulkassa!   


