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Drumsö Kanotister –melontaseuran peruskurssi 2012 

kurssin vetäjät: Kari Kakkonen, Nina Wikman 

Tervetuloa peruskurssille!  

 

Hei, TÄSSÄ MUUTAMA SIVU YLEISTIETOA 

 

Hyödyllisiä linkkejä: 

 

 

Myymälöitä: 

http://www.bearwater.fi/ 

http://koti.nettilinja.fi/~welho1/ 

http://www.north-westimport.net/ 

http://www.sambakayaks.fi/ 

http://www.seakayakingfinland.com/yleista_yrityksesta.html 

 

 

 

KURSSEJA 

 

Kiva animoitu kajakkimelontaopas, monikielinen 

http://www.melontaopas.fi 

 

 

SKUK Finland 

http://www.seakayakingfinland.com/yleista_yrityksesta.html 

- myös Explorer-kajakkien maahantuontia, ym. 

 -esim. BCU 2 Star –kurssi– edellyttää melonnan perusteiden hyvää hallintaa. Kurssiin kuuluu 

myös avokanottiosuus. Lisätietoja mm. Nina Wikmanilta. 

 

 

Suomen melonta- soutuliitto – melontaseurojen kattojärjestö 

http://www.melontajasoutuliitto.fi/ 

 

sivuilta voio etsiä myös kursseja: 

http://www.melontajasoutuliitto.fi/koulutus/peruskurssit/ 

 

…ynnä kaikenlaista tietoa 

http://www.melontajasoutuliitto.fi/turvallisuus/ 

 

 

- Melonta- ja soutuliiton kouluttajana toimiva Petri Sutinen on  myös järjestänyt pyynnöstä 

kurssiretkiä DK-laisille, kun nämä ovat keränneet oman n. 6 – 8 hengen ryhmän.  

    petri.sutinen@wippies.fi  

Tällaisia järjestelyjä voinee kysellä muiltakin ammattikouluttajilta suoraan. 

 

KOHINAA.COM 

http://www.kohinaa.com/ 

Koskimelonnasta asiaa; Keskustelua, kursseja, tapahtumia ja tavaroita. 

 

http://www.bearwater.fi/
http://koti.nettilinja.fi/~welho1/
http://www.north-westimport.net/
http://www.sambakayaks.fi/
http://www.seakayakingfinland.com/yleista_yrityksesta.html
http://www.melontaopas.fi/
http://www.seakayakingfinland.com/yleista_yrityksesta.html
http://www.melontajasoutuliitto.fi/
http://www.melontajasoutuliitto.fi/koulutus/peruskurssit/
http://www.melontajasoutuliitto.fi/turvallisuus/
mailto:petri.sutinen@wippies.fi
http://www.kohinaa.com/
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Sambakayaks järjestää kursseja: 

http://www.sambakayaks.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=54&l

ang=fi 

 

Natura Viva järjestää kursseja sekä elämysretkiä yms.  

http://www.naturaviva.fi/ 

 

 

DK:n jäsenistä mm. seuraavat ovat käyneet Suomen Melonta- ja Soutuliiton hyväksymän 

melontaohjaajakurssin,   

(useimmat Petri Sutisen toimiessa opettajana 2008) 

Nina Wikman   nina.wikman@kolumbus.fi 

Sampsa Söyrilä  sampsa.soyrila@iki.fi 

(Kirsti Puro   kirsti.puro@helsinki.fi  – muuttaa Huippuvuorille 7/2011) 

Kari Kakkonen   kari.kakkonen@iki.fi 

Aki Lähdesmäki  aki.lahdesmaki@iki.fi 

Kata Holmström  kataholmstrom@hotmail.com 

Annika Dahlbäck  annika.d@hotmail.com 

Mikko Pirilä   Mikko.Pirila@nike.com 

Marjut Pirilä   marjut.oinonen@gmail.com 

Kaarle Mäkinen  Kaarle.Makinen@fortum.com 

Soile Tahvanainen  s.tahvanainen@gmail.com 

 

- yllämainituilta voi pyytää esim. erityisiä melontatreeni-iltojen, “pulikointien” järjestämistä 

seuratoimintana. Pulikointi = pelastautumista, eskimoita, taitojen lisätreenausta 

 

Lauri Nykopp – toimii yrittäjänä eikä asu vakituisesti Helsingissä =>  kurssijärjestelyistä 

sovittava erikseen suoraan. Järjestänyt mm. melontatekniikan harjoitusiltoja DK:lla. 

    lauri@laurinykopp.com 

 

 

Lisäksi: Pitkän melontakokemuksen omaava Timo Kiravuo on hyvä järjestämään mm. 

retkenvetämisen opastusiltoja tai “demoretkiä” lähivesille sekä opastamaan pulikoinneissa. 

Myös selkeitä auton katollepakkausdemoja. Solmumestari. 

    kiravuo@iki.fi 

 

 

Eräopas-koulutus ja NIL Finlandin kursseja:  

Kata Holmström    kataholmstrom@hotmail.com 

JP Järvinen     jpjarvin@welho.com 

Annika Dahlbäck /NIL   annika.d@hotmail.com 

 

 

 

BCU 3 Sar Sea 

Sampsa Söyrilä  

Nina Wikman (myös BCU 2 Star) 

Annika Dahlbäck 

Kata Holmström 

http://www.sambakayaks.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=54&lang=fi
http://www.sambakayaks.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=54&lang=fi
http://www.naturaviva.fi/
mailto:nina.wikman@kolumbus.fi
mailto:sampsa.soyrila@iki.fi
mailto:kirsti.puro@helsinki.fi
mailto:kari.kakkonen@iki.fi
mailto:aki.lahdesmaki@iki.fi
mailto:kataholmstrom@hotmail.com
mailto:annika.d@hotmail.com
mailto:Mikko.Pirila@nike.com
mailto:marjut.oinonen@gmail.com
mailto:Kaarle.Makinen@fortum.com
mailto:s.tahvanainen@gmail.com
mailto:lauri@laurinykopp.com
mailto:kiravuo@iki.fi
mailto:kataholmstrom@hotmail.com
mailto:jpjarvin@welho.com
mailto:annika.d@hotmail.com
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SÄÄLINKKEJÄ 

- Päivälehtien sivuiltakin saa yleensä lämpötilan, tuulennopeuden ja suunnan, mutta 

nettilinkeissä on lyhyemmän aikavälin tietoja – äkilliset muutokset  

 

http://www.yr.no/sted/Finland/S%C3%B6dra_Finland/Helsingfors/ 

 

http://testbed.fmi.fi/helsinki.html 

http://testbed.fmi.fi/Current_weather.en.html 

http://www.foreca.fi/Finland/Helsinki 

 

http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/Helsinki?parameter=4&map=weathernow&station=2795 

valitse esim. paikalliset säähavainnot - havaintoasemat – Helsinki Harmaja  

 

http://ilmatieteenlaitos.fi/merisaa-ja-itameri 

http://ilmatieteenlaitos.fi/saatiedotus-merenkulkijoille 

http://ilmatieteenlaitos.fi/aaltomittaukset 

http://ilmatieteenlaitos.fi/maan-magneettikentan-synty (erantokartta!) 

 

 

Itämeriportaalissa voi opiskella lisää kaikenlaista 

http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/yleiskuvaus/veden_liikkeet/fi_FI/veden_liikkeet/ 

http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/yleiskuvaus/veden_liikkeet/aallot/fi_FI/aaltoennatyksia/ 

 

 

DK:n hallituksen meiliosoite  hallitus@drumsokanotister.fi 

 

Hallitus 1.10.2011 - 30.9.2012: Kommodori Nina Wikman, vpj Kari Kakkonen, sihteeri 

Veronica Andersson, jäsenrekisteri Rauni Laurila, blogi Petri Savolainen, vajamestari J-P 

Järivinen 

 

DK:n jäsenten yhteinen meiliosoite drumsokanotister@googlegroups.com 

 

Kaikki jäsenet liitetään meililistalle. Listaa ylläpitää Petri Savolainen, meilaa Petrille 

tekniikka@drumsokanotister.fi siitä osoitteestasi jonka haluat listalle.   Huom! Meiliä tulle 

erityisesti kesällä paljon, sellaistakin, joka ei aina kiinnosta, valitse osoite sen mukaan. 

Kun lisäät tai vaihdat tai poistatat meiliosoitteesi, meilaa Petrille. 

Kun lisäät tai vaihdat tai poistata muut rekisteritietosi meilaa jäsenrekisterin ylläpitäjälle 

Veronicalle rekisterit@drumsokanotister.fi 

 

 

Kauden maksut. Katso Kauden maksut –tiedosto. 

 

 

http://www.yr.no/sted/Finland/S%C3%B6dra_Finland/Helsingfors/
http://testbed.fmi.fi/helsinki.html
http://testbed.fmi.fi/Current_weather.en.html
http://www.foreca.fi/Finland/Helsinki
http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/Helsinki?parameter=4&map=weathernow&station=2795
http://ilmatieteenlaitos.fi/merisaa-ja-itameri
http://ilmatieteenlaitos.fi/saatiedotus-merenkulkijoille
http://ilmatieteenlaitos.fi/aaltomittaukset
http://ilmatieteenlaitos.fi/maan-magneettikentan-synty
http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/yleiskuvaus/veden_liikkeet/fi_FI/veden_liikkeet/
http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/yleiskuvaus/veden_liikkeet/aallot/fi_FI/aaltoennatyksia/
mailto:hallitus@drumsokanotister.fi
mailto:drumsokanotister@googlegroups.com
mailto:tekniikka@drumsokanotister.fi
mailto:rekisterit@drumsokanotister.fi
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DK ja Suomen Kanoottiliiton jäsenyys 

Drumsö Kanotister r.f. vuosikokouksen pöytäkirja 8.12.2010  

Paikka: Lauttasaaren kirjasto, Lauttasaari, 00200 Helsinki 

Aika: 8.12.2010 klo 18.23-20.00 

 

7.  Toimintasuunnitelma, budjetti ja jäsenmaksut 

“ - - - Hallitus esittää liittymistä tulevalla kaudella Suomen Kanoottiliittoon. Keskusteltiin 

aiheesta. Seura rahoittaisi liittymisen liittoon aikaisempien vuosien ylijäämästä. Jäseniksi 

liitytään vuodenvaihteessa toimitettavan jäsenlistan mukaan, joka toimii myös maksuperusteena. 

Liittymismaksu on 50€ ja  jäsenmaksu 4€/jäsen.  Liiton tarjoama vakuutus ja jäsenlehti ovat 

jäsenien itse hankittavissa. Näillä ehdoin vuosikokous kannattaa jäseneksi liittymistä. - - - ” 

 

 

Suomen Kanoottiliitto ry - Finlands Kanotförbund rf  

        Seuratiedote 1/2011  

- - -  Vakuutuksista, Melojan kortti 2011 & Lisenssit  

  

Vuoden 2011 lisenssi ja melojan kortin maksut pysyvät ennallaan samoin kuin vakuu-  

tusehdot.  

Melojan kortti; harrastemelojan vakuutus kotimaassa, vakuutus on voimassa alle 70-  

vuotiaille melonnan harrastetoiminnassa, mutta ei kilpailuissa eikä koskimelonnassa.  

Vakuutus korvaa tapaturman seurauksena aiheutuneen vamman hoidon, mutta ei ai-  

neellisia vahinkoja. Melojan kortin hinta on 6,00 euroa, ja se on voimassa 1.1. -  

31.12.2011.   

Jos harrastemelojalla on tarvetta myös ulkomailla tapahtuvien melontojen vakuuttami-  

seen, on vaihtoehtona kilpailulisenssien joukosta löytyvä harrastajalisenssi (vaihtoehto  

H), joka on hinnaltaan 11 euroa. - - -  

 

LUE LISÄÄ JA TARKEMMIN VAKUUTUKSISTA LIITON SIVULTA: 

http://www.melontajasoutuliitto.fi/liitto/lisenssit-ja-vakuutukset/ 

 

 

 

DK:n toiminta on yleishyödyllistä, vapaaehtoispohjaista virkistys- ja harrastustoimintaa. 

Tällaista toimintaa harrastaa kukin aikuinen omalla riskillään. Huolehdithan siksi oma-

aloitteisesti haluamastasi vakuutusturvasta – neuvoa sopii kyllä kysyä. 

 

DK;n omista KALUSTOVAKUUTUKSISTA jäsenten on hyvä tietää, että kuljetuksia varten on 

vakuutus, joka korvaa sekä omalle kalustolle tapahtuneita vahinkoja myös jossain määrin toisille 

aiheutuneita. Tapauskohtaista tietysti ja oma huolellisuus on tärkeää.  

 

 

DK ja Lauttasaaren Veneilijät rf.  – porttikoodi, avain 

 

DK:n vuokratontin (kaupungilta) raja kulkee suurinpiirtein laiturin ulkolaidan mukaisesti tien 

mutkaan ja siitä tietä myöten portille. DK:n “takapiha” on kuitenkin täynnä veneitä. Vastineeksi 

veneiden säilytyspaikoista DK saa mm. käyttää veneilijöiden tonttia autojen parkkeeraamiseen, 

käyttää kerhotalon vessoja ja keittiötä juomaveden noutoon, sekä viedä kohtuudella jätteitä 

jätekatoksen säiliöihin. Lisäksi DK hyötyy venekerhon ympärivuorokautisesta päivystyksestä.    

http://www.melontajasoutuliitto.fi/liitto/lisenssit-ja-vakuutukset/
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   Laajempi kerhotalon ja keittiön käyttö on sovittava aina erikseen venekerhon kanssa, ja voi 

myös olla maksullista.  

 

Käykäämme venekerhon tiloissa niin siististi, ettei käynneistä jää siivottavia jälkiä. DK:n jäsenet 

myös opastavat aina omat vieraansa samaan. 

  Kun kerhotalolla on kokous tms, on käynneissä oltava hienovaraisia tai harkittava onko pakko 

käydä. Esim. juomavettä saa ulkohanastakin. 

  Kun venekerhon porukka parkkeeraa autonsa vajan tai konttien ovien eteen, huomautetaan 

asiasta ystävälliseen sävyyn. Lyhytaikaisissa parkeissa voi joustaakin, jos tapaa ihmiset livenä, 

viikonlopun mittaiset parkit ovat riesa. 

 

Sujuva yhteiselämä on kaikkien etu ja hallitusten tasolla tavoitteeksi sovittu. Niinpä käytännössä 

esim.  jonkun yksittäisen jäsenen mahdollisesti töksähtävään käytökseen kannattaa suhtautua 

vain arvokkaalla tyyneydellä. 

 

 

 

Drumsö Kanotister r.f. 

 

DK:n RAKENNUKSET 

Vaja, punainen merikontti ja keltainen työmaakontti. Kaikissa on kajakkeja, sekä seuran, että 

yksityisiä.  

 

KAJAKIT JA VARUSTEET 

- Seuran kajakkeja on  sekä vajassa, että konteissa. Hyllyssä tai viimeistään kajakin takakannessa 

on merkintä DK ja numero. 

- Melat ja  kelluntaliivit ovat vajassa. Kelluntaliivejä saattaa roikkua kajakkien perässä. Ne ovat 

vain kuivumassa, liivit eivät ole kajakkikohtaisia, saa ottaa minkä vain liivin. 

- Muut varusteet, kuten pumput, melaparkit (karkuremmit), melakellukkeet, sienet, äyskärit, 

painolastikanisterit, kajakkien kuivauspyyhkeet  - ovat vajassa.  

- Aukkopeitteet ovat kajakkikohtaisesti kajakin perässä roikkumassa. 

- Karttoja on jonkin verran pöydällä. Omien hankkiminen suotavaa, ilmaisiakin auttavia karttoja  

löytää erilaisista liikuntapaikoista. 

 

- 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.  
 

LOKIKIRJA / VAJAKIRJA 

Vajassa pöydällä. Merkitse kirjaan lähtösi ja arvioitu paluusi ja arvioitu reittisi. Muut asiat 

kirjassa olevien sarakkeiden mukaan. 

Merkitse kirjaan vaikka olisit liikkeellä omalla kajakilla – kirja ei ole vain seuran kajakkien 

käytön vuoksi  vaan  mm. seuran aktiivisuutta todentava.  

 

KALUSTOLUETTELO 

Punaisessa rengaskansiossa pöydällä on hyödyllinen, kun yrittää omin päin arvioida jonkin 

kajakin soveltuvuutta itselleen.  

Vikoja ja puutteita voi merkitä kalustoluetteloon – mutta olisi hyvä tiedottaa niistä myös 

meilissä. 

 

 



 DK Peruskurssi 2012 6 / 10 

 

  

Kiinnitä aloittelijana huomiota eräisiin seikkoihin: 

 

KAJAKEISTA –  

Nelo Inuk x 2  Pieni aukko: ulostulo kaatuessa sekä reskutettaessa takaisin pääsyn 

onnistuminen harjoiteltava ennen retkikäyttöä. Inukit ovat seuran vaativimmat, kiikkerimmät 

mallit. 

Peräsinten säätö opeteltava, on työläs. Palattua, säädöt palautettava eteen tai ohjeen mukaan. 

 

Tahe  Greenlander x 2 Pieni aukko, ulostulo ja takaisinkipuaminen reskutettaessa 

opeteltava ennen retkikäyttöä. Muutoin vakaa malli eikä matala kansi ei ota tuuleen. 

Ihanteellinen eskimoiden opettelukajakki, kääntyy helposti. 

  

Skerray, punainen polyetyleeni (ämpärimuovi) x 2  Toinen Skerraysta on pieniaukkoinen – 

ulostulo ja sisäänkipuaminen reskutettaessa opeteltava ennen retkikäyttöä. Muutoin vakaita ja 

melko helppokäyttöisiä – kannattaa pakata, ettei ole liiankin ketterä ohjattava. 

 

Sea Yak x 2  sin ja pun, kovamuovia, peräsin.   HUOM! Pakkausluukut suljetaan 

vesitiiveiksi pehmeällä neopreenikannella ennen kovaa päälliskantta! Vain neopreenikansi pitää 

veden pois pakkausluukuista! Vesi pakkausluukuissa on paha, haittaa ohjattavuutta ja lopulta 

upottiaisi kajakin. 

Sea Yakit  ovat melottaessa tukevia ja mukavia malleja. Peräsinten säätö opeteltava. 

 

Oasis Rainbow x 2  pun. ämpärimuovia. HUOM! Pakkausluukut suljetaan vesitiiveiksi 

kansilla, joihin kuuluu jäykkä neopreeninen tiivistyslevy. Katso, että sellainen on kussakin 

kannessa kiinni tai löytyy pakkausluukusta. Oasikset ovat seuran tukevimmat ja helpoimmat 

mallit, ei mitään säädettäviä osia. Eskimoharjoitteluun turhan tukevia. 

 

Nordkapp    pun kovamuovi,   Kannet vaativia suljettavia ja vielä vaativampia avattavia, 

“kaksivaiheinen” sauma (päiväluukussa yksinkertainen sauma). Pitävät hyvin veden poissa, 

mutta matkalla esim. lautassa pakkaustiloja ei jaksa avata.  

 

Pakkaustilojen kumikannet eivät kellu. Useimmat ovat narulla kajakissa kiinni. Jos eivät ole, 

ole huolellinen kannen suljennassa, ettei se irtoa matkalla ja vesi pääse pakkaustilaan. Kaikkia 

kansimalleja ei ole helppo korvata. Varasuunnitelma: vaikka muovikassia narulla kanneksi. 

 

Kiikkeryys Nyrkkisääntö:  Mitä pyöreämpi pohja ja kapeampi malli, sitä kiikkerämpi. 

Inukeja lukuun ottamatta DK:n kajakit ovat varsin normaaleja hallittavia. 

 

 

MELOISTA –  

 

Harjoittele kuppimelojen käyttöä ensin rannassa.  

- Koska niissä on säädettävä ja katkaistava varsi, voit ottaa melan mukaan ja käyttää sitä vain 

osan matkaa. – KATSO; ettei varret yhdistävä kierreholkki irtoa ja katoa!  

- Kuppimelalla oppii suht pian menemään eteenpäin – mutta osaatko myös ohjata, jarruttaa ja 

ottaa tukea? Harjoittele rannassa. 

- Seuran Max Paddle –kuppimelat ovat varsin jäykkiä, siksi ranne voi rasittua, jos käytät niitä 

äkkiä liikaa. 

 

Pitkällä varrella on melottava kaarivetotyyppisesti – lyhyemmällä saa pystymmän melanvedon. 
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Kapealapaiset ovat ns. merimeloja, kapeisiin lapoihin tuuli ottaa vähemmän.  

 

Säädettävävartisissa voi usein säätää sekä jonkin verran pituutta että lapakulmaa. Lapakulman 

säädöllä voi vaikuttaa tuulivastukseen.   

 

VARAMELOJA saattaa olla myös kirjoituspöydän lähiseinällä pumppujen ja melakellukkeiden 

kanssa. Katkaistava 2- tai kolmiosainen varsi. Kokeile koota varamelasi rannassa – tarkistat 

samalla, että mekanismi toimii. 

  

KARKUREMMI melaan, eritoten pidemmillä retkillä ja tuulisemmilla säillä. Helpossa säässä 

kaveri voi meloa karanneen melan kiinni, mutta tuulella mela karkaa äkkiä kauas. Melat kelluvat. 

 

 

 

 

TARKISTA ENNEN MELOMAAN LÄHTÖÄ 

KAJAKEISTA 

 

Ei näkyviä vikoja, reikiä. Lasikuitu on huonossa kunnossa kun kudoksen kuituja näkyy selvästi / 

hapsottaa esillä vioittuneesta pinnasta.  

Laipiot (väliseinät pakkaustiloihin) ovat päällisin puolin ehjät. 

 

Jalkatukien säätö itsellesi sopivaksi, istuimen selkäosa on mukava, saat pakkausluukut kunnolla 

kiinni (päiväluukun kansi saattaa olla yksinkertaisempi), evän toiminta, peräsimen toiminta. 

- Ilman evää  voi pidemmissä kajakeissa pärjätä aivan hyvin.  

- Useimpia DK:n kajakkeja voi käyttää ilman peräsintä, mutta kaikki eivät ole parhaimmillaan 

ilman sitä, esim. Sea Yakissa peräsintä kannattaa käyttää.  

 

Saako kansiköysistöön kiinnitettyä tarpeelliset tavarat – esim. pumppu, melakelluke, 

varamela? Saako takakannen narujen alle melanlavan melakellukkeen avulla tapahtuvaa 

reskutusta varten? 

 

Aukkopeitteen kunto saa toki olla kohtuullinen – vaikka onkin vain roiskesuoja. Vesi 

keskiosan istuintilassa ei ole kriittistä ohjattavuuden kannalta samalla tavoin kuin 

pakkausluukuissa.  -  Jos aukkari on surkea, katsele vajan seinältä parempaa tilalle. 

 

 (Vuotojen pikapaikkauksia retkillä tehdään esim. ilmastointiteipillä – harvinainen ongelma.)  

 

 

Seuran kajakkeihin ei pidä kerryttää hiekkaa – esim. kengissä!  

Kajakit kärsivät hiekasta, jos sitä jää esim. hankautumaan istuimen alle runkoa vasten. Hiekka 

siivotaan kajakkien istuintiloista hyvin tarkasti pois pyyhkeillä tai sienillä! 

 

Käytä lipokkaita, huuhtele kenkien pohjat, käytä villasukkia / suojasukkia paljaaseen jalkaan tai 

tossun päälle – kunhan ei tule hiekkaisia kenkiä kajakkiin. Kun kajakkiin kuitenkin päätyy 

hiekkaa vaihtelevista syistä, siivoa se pois. 

 

 

Lisää painoa kajakkiin – erityisesti, jos tuulee. Merikajakki on tehty pakattavaksi: vesilinja 

pitenee, kun kajakki uppoaa alemmas.  
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Paino sijoitetaan pakkaustiloihin pääsääntöisesti symmetrisesti, eli sekä etu- että ja takatilaan 

lähelle laipioita.  

(Poikkeus: Esim. Nordkapp hyötyy lievästä etupainosta, sen näkee kajakin nousevasta keulasta.)  

 

Älä pelkää, että painon lisääminen kajakkiin tekisi melonnan raskaammaksi – vain ensimmäiset 

vedot ovat hieman jähmeämpiä, sitten massan laki vie. Paino auttaa suunnan pitämisessä: 

pidempi vesilinja.  

 

Ainakin yhdellä porukasta on mukana pumppu, melakelluke, sieni, hinausköysi, varamela, kartta 

kompassi (oma). 

 

 

 

REITIN SUNNITTELUN PERUSTEITA 

Tiedä sääennusteesta tuulen suunta, ja havainnoi tilannetta myös rannassa.  

Katso karttaa ja ymmärrä odotettavissa olevat tuulen suunnat reitillä, jonka valitset. Harkitse 

varasuunnitelmia, jos esim. sivutuuliosuudet osoittautuvatkin liian rasittaviksi. 

 

Vastatuuli on helpoin. 

Myötätuuli on ok, kun on oppinut ennakoimaan takaa tulevien aaltojen tuntua ja vaikutusta. 

Suora sivutuuli sujuu, kun alkaa hallita kajakin kallistuksia. 

Välisivutuulet ovat erittäin rasittavia, koska kajakki haluaa itsepintaisesti kääntyä tuulen 

suuntaiseksi, ja jo erittäin heikko tuuli saa tämän aikaan. Anna periksi ja muuta reittiä. 

 

Evä auttaa pitämään suuntaa!  

 

 

Nyrkkisääntö: noin ≥ 8 metriä sekunnissa –tuuleen ei aloittelijoilla ole vain omin porukoin asiaa. 

Mutta harjoiteltava on, joten kyselkää / varmistakaa kokeneempaa seuraa tuulilenkeille meilissä 

tai facebookissa!  

 

 

VARUSTEITA  

Ota aina mukaan: 

Varavaatteita.  

Syötävää 

Juotavaa – kylmillä säillä lämmintä termariin. 

 - näitä mieluummin liikaa kuin ei ollenkaan, kaverinkin varalle sopii varustaa. 

 

Puhelin, jossa meripelastuksen numero. Numeroon soitetaan silloin kun ollaan epävarmoja, 

peloissaan ja neuvottomia, vastapuoli arvioi tilannettanne kysellen ja antaa ohjeita. 

 

Ainakin yhdellä porukasta on mukana pumppu, melakelluke, sieni, hinausköysi, varamela, kartta 

kompassi (oma). 

 

Melonta ei ole kuiva harrastus. => Kastuu aina kaatumattakin. => Märkänä tulee kylmä! 

Kylmyyttä vastaan auttaa: kuivat / olosuhteiden mukaan riittävän paksut vaatteet, lämmin juoma, 

energiapitoinen ruoka, liikkuminen, pääsy tuulelta suojaan / tuulta pitävät vaatteet.  

 

Kompassi  
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Helppo pieni varuste pitää mukana. Merisumu yllättää ja voi olla niin sakea, että suunnat todella 

katoavat.  

Iltahämärissä (elokuusta alkaen) horisontti muuttuu massaksi, josta ei erota etäisyyksiä. 

Retkeillessä kannattaa katsoa myös taaksepäin, esim. kelluntatauoilla, ja koettaa painaa 

maamerkkejä mieleen. 

 

 

VESILLÄ 

 

KUINKA LUJAA? 

Normaali etenemistahti on  n. 5 km / h. Älä suotta suunnittele etenemistä nopeammaksi.  

Tähän tahtiin mahtuu kelluntataukojakin.  

Esim. Lauttasaaren ympäri on noin. 10 km ja aikaa kuluu n. 2 tuntia. 

 

RYHMÄ KOOSSA 

Yleinen normi kaikissa kimppamelonnoissa: Ryhmä etenee hitaimman mukaan ja kaveria ei 

jätetä. 

Kisat erikseen, etukäteen sopien. 

 

TAUOT 

Yleinen normi kaikissa kimppamelonnoissa: Tauko alkaa, kun viimeisinkin on ehtinyt 

taukopaikalle. Tauko loppuu kun viimeiseksikin tullut on levännyt riittävästi.  

Tauoilla on hyvä mahdollisuus katsoa taaksekinpäin: miltä maisema näyttää, maamerkkejä. 

 

 

VIRVOKKEET 

Pidä helposti saatavilla jotakin naposteluruokaa ja vettä – tarjoa kaverillekin. Pähkinöitä, 

banaaneja, karkkeja, myslipatukoita…  

 

LAUTTA 

Kelluntalautassa on helppo levätä kaatumatta aallokossakin. Lautassa pystyisi vaikka 

vaihtamaan kajakkia kaverin kanssa, kun on harjoitellut etukäteen. Jos mahdollista, on hyvä 

sovitella muovikajakkeja lasikuitujen väliin, niin eivät naarmuta toisiaan pahasti. 

 

VÄSYMISEN MERKIT 

Jälkeenjääminen, vaiteliaisuus, ärtyisyys; Tauon paikka. Tarjoilkaa juomaa ja eväitä. Kyselkää 

vointia ja onko kylmä, tarvitaanko varavaatteita.  

Harkitaan, tarvitaanko kunnollista maataukoa. Pidetään valmius apu-hinaamiseen matkan 

jatkuessa. 

 

VÄYLIEN YLITYS 

Ryhmä kokoontuu ennen väylää. Sovitaan ylittämisen yhteisestä lähtömerkistä ja 

ylityssuunnasta. Väylä ylitetään yhtäaikaa rivissä, kuin yksi kajakki ylittäisi.  

 

 

 

MILLOIN OLEN KELVOLLINEN MELOJA? 

Silloin kun itse viihdyt. Taitojen opetteleminen on viisasta, ja siihen usutetaan seurassa 

jatkuvasti. Jos sitten haluat käyttää taitojasi “vain” päästäksesi turvallisesti Mustasaaren 

kaislikkoon lukemaan kirjaa kajakissa, on se oma asiasi.    
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  Jos joku toinen käyttää taitojaan meloakseen Lauttasaaren ympäri tunnissa joulukuussa, on se  

hänen asiansa.  

  Yhteiselle lenkille lähtiessä retken tavoitteista on sovittava etukäteen.  

  Jos ei ole sovittu, lenkki etenee hitaimman mukaan. 

 

 

Iloisia ja turvallisia melontoja!  

 

Terveisin 

Kari ja Nina 

2012 

 

(mukailtu Katan ja Ninan vuoden 2011 hyvistä ohjeista) 


