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Drumsö Kanotister –melontaseuran peruskurssit 

kurssin vetäjät: Kari Kakkonen, Nina Wikman 

Tervetuloa peruskurssille!  

 

 

PÄIVÄ 4   RETKIPÄIVÄ  - PIENI EVÄSRETKI KÄÄRMELUODOILLE 
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 

 

- Eväät juomineen, tulentekovälineet, puukko, perus-ea (ensiapu), kuten laastareita, muuta mahd. 

retkivarustetta 

 

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…) 

 

Pakatun kajakin kantaminen, esimerkki hihnoja käyttäen. Hihna pujotetaan keulan alta - 

toinen  perän alta -  ja kukin hihnan pää kiepautetaan kansinarun ympäri kerran, ettei luista 

nostettaessa. Pitkä hihna viedään selän takaa kauemmaisen olan yli. Neljä kantajaa – kaksikin 

voi hyötyä hihnoista. Pitkä hihna sallii paremman kantoasennon eikä lipeä käsistä kuten kajakin 

runko märkänä saattaisi tehdä. 

 

Jotkut kantavat kajakkeja kansinaruista ja nappuloista. Mutta jos nappula tai naru pettää kun 

kajakki  on lastissa, voi runkoon iskeytyä reikä.  

Suosikaa rungosta kantamista ja hihnoja seuran kajakkien kohdalla!  

 

 

 

MAISSA / RANTAVESILLÄ:  

Kerrataan päivän säätiedot. On tavallista, että tuuli tulee mereltä ja vaimenee iltaa kohti. Näin ei 

kuitenkaan ihan aina ole. 

Sovitaan reitti – mm. pois väyliltä ja ylitykset kapeista kohdista, joissa hyvä näkyvyys 

Sovitaan ensimmäinen etappi, jossa tuunataan säädöt tarvittaessa.  

Nimetään ryhmän ensimmäinen – viimeinen. Lähtijöiden lukumäärä. 

 

1. Etappi: Ennen Lauttasaaren-Kaskisaaren siltaa ryhmä kokoon – tauko, voinnit, tuunaukset 

 

Aina ennen häipymistä niemien taa, katsottava taakse, ettei erkaannuta liikaa ryhmästä 

Aika ajoin kootaan haitaroitunut ryhmä yhteen 

  

2. Etappi: Länsiväylän silta ennen Koivusaaren satamaa  

Sillan alitus vain yhdeltä puolelta helminauhana peräkkäin – mahdollisille veneille toinen puoli 

 

Koivusaaren altaassa plan B:n harkintaa, merelle tuuleen vai takaisin tyvenelle reitille. 
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RANTAUTUMINEN LUONNONRANTAAN 

Evät ja peräsimet ylös 

Mieluiten vedessä kajakista nousu 

Melan käyttäminen tukiapuna 

Kannetaan pareittain kajakit siistiin riviin pois rantaviivalta 

 

Kastuneet menevät vaihtamaan ensin kuivaa ylle, sitten vasta muut asiat  

Muut virittelevät tulet ja Trangiat 

 

 

Ruokaa saatua hieman koulua – nämä monisteina sinisessä mapissa vajan pöydällä: 

 

- Ensiapupakkauksen sisältöä 

- Jokamiehenoikeudet  vs.  hätärantautuminen 

- Suunnistuksen perusteet - harjoitus kartalta maastoon ja maastosta kartalle  

   Eranto: Maantieteellisen pohjoisnavan (kartta) ja magneettisen pohjoisnavan (kompassi) ero 

- Kylmettymisen ja hypotermian ero 

- Pelastautumisen vaiheet 

 

Näistä ja kurssiohjelmasta siis monisteet sinisessä mapissa vajalla. 

 

HUOM!  “Spontaani pelastautumistilanne saattaa jo olla Meripelastukseen valmiustilasoiton 

arvoinen - jos aallokkoa, ei rantaa lähellä, kylmä, tilanne pitkittyy… eli kun useita  

epävarmuustekijöitä kasaantuu.” 

 

Spontaani kaatuminen osoittaa,  miksi on  
 

- pysyttävä ryhmässä:  saa nopeammin apua 

- pysyttävä rannan tuntumassa:      pääsee nopeammin vaihtamaan vaatteita 

- oltava varavaatteet ja jotain syötävää:  kylmettymisen nopea hoito ehkäisee 

      vakavammat seuraukset 

 

 

Käärmeluodoilla ohjelmassa vielä lenkkeily eteläpuolen näköalakallioille, retkisaarien 

bongailua. 

 

Tulet sammuksiin, roskat mukaan. 

Varautuminen eväkoteloiden hiekanpoistoihin 

Paluureitin etappisuunnittelua 

 

 

KOTILAITURISSA 

- 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 luettuna vaikuttaa.  

Loput vedet poistetaan pumpulla / sienellä. 
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Kannetaan pareittain kajakit pukeille. Kuivaillaan istuinaukosta hiekat ja loput vedet, 

pehmukkeisia istuimia painellaan kuivemmiksi. 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, 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. 

 

 

Retkipäivä ja peruskurssi kokonaisuudessaan pulkassa!  

 

 

Tämän jälkeen jäsenhakemukset www.drumsokanotister.fi :ssä ja jäsenmaksut. Sitten 

muutamaan KeMeen tai muihin melontoihin mukaan kokeneempien seurassa, jotta taidot 

vahvistuvat ja saa sitten oman avaimen. Meilissä voi itsekin hakea melontaseuraa: 

drumsokanotister@googlegroups.com 

 

 Tervetuloa seuraan!  

http://www.drumsokanotister.fi/
mailto:drumsokanotister@googlegroups.com

