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Marjaniemen Melojat, tuttavallisesti MaMe, on
perustettu vuonna 1935 ja on maamme van
himpia ja isoimpia melontaseuroja. Seuramme
tukee ja kehittää jäsenistömme melontahar
rastusta ja melontataitoja tarjoamalla jäsenten
käyttöön tukikohdan ja kalustoa sekä järjestä
mällä melontaan liittyvää koulutusta, melonta
retkiä ja erilaisia tapahtumia. Jäseniä ohjataan
turvalliseen vesillä liikkumiseen.

Taitto ja kartat:
Hannu Hedman

Melontalajit ja tukikohta
Seurassamme voi harrastaa virkistys-, kuntoja retkimelontaa. Tukikohtanamme on 1950
talkoilla rakennettu vaja Marjaniemenranta
yhdessä Vartiokylänlahden rannalla. Suojai
sat ja kauniit lähivedet sopivat virkistys- ja
kuntomelontaan. Retkiä teemme vajalta.
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Kalusto voidaan myös kuljettaa järvi- tai
merikohteisiin. Retkiä tehdään myös Suo
men ulkopuolelle. Seuramme tukee jäsenten
osallistumista muiden seurojen tapahtumiin
ja Suomi Meloo -viestiin. Seuramme päätapah
tuma on ollut vuodesta 1980 alkaen elokuussa
melottava Pääkaupunkimelonta.
Seuramme toiminta
Seuramme toiminta perustuu vapaaehtoisuu
teen ja talkootyöhön. Kaluston ja vajan kunnos
tus, tapahtumien ja retkien järjestäminen,
seuran oma koulutus ja hallinto hoidetaan tal
koilla. Jäsen- ja kajakkipaikkamaksuilla katetaan
pääosa toiminnan kuluista ja kaluston hankin
nasta. Jäsenyyttä voi hakea MaMessa suoritetun
tai vastaavan tulokaskurssin jälkeen. Jäsenet
hyväksyy seuran hallitus. Uusi jäsen osallistuu
vajaperehdytykseen ennen vajan avaimen
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lunastamista. Seuramme hallituksesta puolet
on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitaan täy
simääräiseksi syyskokouksessa.
JAOSTOT JA TIIMIT
Jaostot ja tiimit vastaavat toiminta-alueistaan
järjestämällä melontatapahtumia ja muuta
toimintaa. Jaostoilla on nimetty vetäjä.
Jaostojen toimintaan on helppo osallis
tua menemällä mukaan. Liittymis- tai jäsen
anomusta ei tarvita.
Koulutusjaosto
Koulutusjaosto järjestää keväällä ja alkuke
sästä peruskursseja sekä kehittää ja koordinoi
seuran lajikoulutusta. Olennainen osa koulu
tusta on vajaperehdytys, johon jokainen uusi
jäsen on velvollinen osallistumaan. Ohjelmassa
ovat myös melonnan eri osa-alueisiin keskitty
vät melakoulut. Omille jäsenille pidetään perus
kurssien ohjaajakoulutusta. Koulutustapahtu
mia järjestetään vesillä ja uimahallissa.

Viikkomelontojen tarkoituksena on uusien
melojien perehd yttäminen, keskinäinen
tutustuminen ja vajan lähivesillä liikkumisen
opettelu kokeneen melojan johdattelemassa
ryhmässä. Viikkomelontoihin voidaan yhdistää
myös tutustumista läheisiin kohteisiin, pientä
koulutusta tai tekniikan harjoittelua.
Retkijaosto
Retkijaosto edistää retkimelonnan harrasta
mista sekä melonnan turvallisuutta. Jaosto
järjestää melontakauden aikana pituudeltaan
ja vaativuudeltaan vaihtelevia retkiä, pelastau
tumisharjoituksia merellä ja retkimelontaan
liittyviä teemailtoja sekä retkikoulutusta.
Retk ikursseilla ja helpoilla retkillä aloitteli
joille annetaan opastusta melonnan ja ret
keilyn varusteista, suunnistuksesta ja reittien
valinnoista, rantautumisesta, leiriytymisestä
ja turvallisen vesillä liikkumisen perusasioista.
Perinteisiä ovat keväinen Virolahtiretki sekä syk
syiset Nostalgiaretki ja Hangon retki.
Vajajaosto

Kuntojaosto
Jaosto opastaa jäsenistöä kuntomelontaan
ja järjestää asiasta kiinnostuneille yhteisiä
melontoja sekä tekniikkaharjoittelua. Talvisai
kaan on vajalla käytössä kuivaharjoittelulaite,
jonka avulla melontakuntoa voi ylläpitää myös
avovesikauden ulkopuolella.

Vajajaosto huolehtii vajan, kanoottiaitauksen
ja piha-alueen kunnostamisesta ja kehittämi
sestä sekä hankkii uutta kalustoa ja melontava
rusteita vanhojen käytöstä poistettavien tilalle.
Vuosaaren korjauspajalla huolletaan ja korja
taan kalustoa.
Tiedotustiimi

Virkistysjaosto
Virkistysjaosto järjestää viikkomelon
toja ja lyhyitä päiväretkiä lähikohteisiin.
4

Tiedotustiimin vastuulla on pitää jäsenistö
tietoisena seuran järjestämistä tapahtumista
ja muusta toiminnasta. Sisäisen tiedottamisen
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kanavia ovat kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Kajakkien vuokraus jäsenille
Marjaniemen vesiltä -tiedote, vajan ilmoitus
taulu, uutiskirje sekä internetsivut. Kotisivuilla Jos olet ollut seuran jäsenenä vähintään
on laaja tietopaketti seurastamme ja kalenteri, vuoden, niin voit vuokrata kajakin, siihen
johon merkitään ajankohtaiset tapahtumat.
aukkopeiton ja melan sekä itsellesi melonta
liivin. Kajakkien kuljetuksissa on noudatettava
Buffatiimi
erityistä varovaisuutta ja kajakki on sidottava
huolellisesti hihnoilla. Vajassa on vuokrauslista
Buffatiimin toiminta luo perustan tapahtu ja ilmoitustaululla lista ja hinnat vuokrattavista
mien ja talkoiden onnistumiselle. Buffatiimi jär kajakeista.
jestää talkoiden kahvitukset sekä tapahtumien,
Pääkaupunkimelonnan ja pikkujoulun tarjoilut. Vieraan melottaminen
Seuran kaluston käyttö

Jos olet ollut seuran jäsenenä vähintään
vuoden, voit myös käyttää seuran kalustoa ja
Seurallamme on runsaasti hyvää ja erilaisille varusteita melottaessasi satunnaisesti vieras
käyttäjille sopivaa kalustoa. Vajalta tehtä tasi. Kyseessä on siis kertaluontoinen tutustu
villä päivälenkeillä ja yli yön retkillä, seuran mismelonta, ei toistuva käytäntö jäsenmaksun
tapahtumissa ja seuran retkillä sekä hallituksen kiertämiseksi. Toistemme huomioon ottami
hyväksymissä ulkopuolisissa tapahtumissa on nen ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen
seuran kalusto jäsenten käytettävissä.
tekee yhdessäolomme ja melontaharrastuk
Seuran järjestämät tapahtumat ja retket ovat semme miellyttäväksi.
etusijalla kaluston tai varusteiden käytössä
ja varauksissa. Tapahtumiin voi varata kajakin Vajakäyttäytyminen
etukäteen merkitsemällä tiedot vajalla olevaan
kajakkien varauslistaan. Jokainen vastaa tie Seuramme tukikohta on yli kuusikymmentä
tysti käyttämistään varusteista ja kalustosta. vuotta vanha puurakenteinen vaja. Paloturval
Viat ja rikkoutumiset merkitään vikalistalle ja lisuuden takia on avotulen käyttö ja tupakointi
korjataan kalustovastaavan ohjeiden mukaan. kielletty sekä vajassa että sen läheisyydessä.
Ota selvää sammuttimen paikasta ja sen
käytöstä. Jokainen huolehtii vajan ja ympä
Yön yli tehtävät retket
ristön siisteydestä ja varmistaa ennen vajalta
Jäsentemme seuran kalustolla tekemät lähtöään, että kalusto ja varusteet ovat paikoil
seuran retkiohjelmaan kuulumattomat yli yön laan. Jos vajarantaan ei jää seuramme jäseniä,
retket tehdään aina vain vajalta ja ne voivat niin vesille tai kotiin lähtijä lukitsee ovet.
kestää korkeintaan kahden yön yli. Kajakin
vienti johonkin muuhun lähtöpaikkaan tulki
taan vuokraukseksi.
Tulokasopas 2015
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Yhteiset tilat
Vaja ja sen ranta-alue ovat jäsentemme yhteistä
tilaa, jonne tulemme viihtymään, rentoutu
maan ja harrastamaan. Yhteiselon perustana
on ystävällinen, avulias ja toisetkin huomioon
ottava käyttäytyminen. Ison seuran kaikkia
jäseniä emme luonnollisestikaan voi tuntea,
mutta se ei estä ainakaan tervehtimistä.
Jäsenten käytössä oleviin tiloihin, kuten vajaan,
kajakkiaitaukseen, käymälään ja ulkovaras
toon pääsee vaja-avaimella, jonka voi lunastaa
vajaperehdytyksen jälkeen.
Vajan kuistilla voi tavata muita seuramme
jäseniä, tutkia karttoja, suunnitella melonta
reittejä ja -retkiä sekä selata melonnasta ker
tovia lehtiä ja jäsentiedotteita. Lehdet ja muu
esillä oleva aineisto on tarkoitettu vain vajalla
luettaviksi eikä muualle vietäviksi. Kuistin
ilmoitustaululle voi jättää viestejään. Kuistilla
voimme nauttia myös talkoiden tarjoilusta.

tietoa jäsenistön aktiivisuudesta kaupungille
tehtävään avustushakemukseen. Vajakirja
on vajassa kuistin ovea vastapäätä olevalla
telineellä. Vajakirjan oikealla puolella välisei
nällä on seuran ja sen jaostojen ilmoituksia.
Jokainen melomaan lähtevä merkitsee vajakir
jaan päivämäärän, oman nimensä, avaimensa
numeron, ottamansa kajakin nimen, reittinsä
ja lähtöaikansa. Melonnan jälkeen kuitataan
samalle riville melottu matka ja paluun aika.
Vajakirjan merkinnöillä lisätään siten myös
turvallisuutta. Puuttuvasta paluumerkinnästä ja
kajakista voi päätellä, että merkinnän tehnyt ei
ole palannut ja häntä voidaan tavoitella ja jopa
aloittaa etsinnät. Unohtunut paluukuittaus voi
siis johtaa turhaankin hätäilyyn.

Pukuhuoneet ovat vajan mantereen puolei
sessa päädyssä. Miesten pukuhuone on vasem
malla ja naisten oikealla. Pukuhuoneissa
on lukittavia kaappeja, joissa voi säilyttää
vaihtovaatteita ja varusteita melontalen
kin ajan, mutta ei pitempään. Pukuhuoneen
lämmityksen saa tarvittaessa kytkeä päälle.
Vajan sisätiloissa liiketunnistin sytyttää valoja
ja aikakatkaisin sammuttaa ne.
Vajakirja

Laiturikäyttäytyminen

Vajakirjan merkinnöistä kootaan kajakkien
käyttötilastoa seuran omiin tarpeisiin ja

Laiturit on tarkoitettu vesille menoa ja vesiltä
paluuta helpottamaan, joten ne pyritään
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pitämään vapaina tähän käyttöön. Toisen
laiturin päätyyn on kiinnitetty uimatikkaat
helpottamaan vedestä nousemista.
Hyvään melontatapaan kuuluu toisten auttami
nen kajakkien kantamisessa. Kajakki nostetaan
laiturille vasta vesille lähdettäessä ja poiste
taan laiturilta heti rantautumisen jälkeen.
Näin vältetään ruuhkautumista ja varmistetaan
laiturien joustava käyttö. Reissun suunnittelun,
pitkien keskustelujen, auringon oton, keinumi
sen, jopa kajakin tarkistusten ja varustamisen
aikana kajakki on omalla paikallaan telineillä
tai rannan pukeilla, ei laiturilla. Samoin kajakin
varusteet ja mukana olleet tavarat puretaan ja
kajakki kuivataan pukeilla.

Pelastaminen ja pelastautuminen. Pelas
tautumista harjoittelemalla ja varautu
malla ennalta erilaisiin häiriötilanteisiin voi
daan vähentää vaaroja ja estää tilanteiden
paheneminen.
Lähivesien melontareitit. Yhdessä kokenei
den ja lähivedet tuntevien kanssa melomalla
on helppo löytää lähivesien turvalliset ja vesi
liikenteen kokonaisuuden kannalta parhaat
melontareitit.
Suunnistaminen. Kompassin käytön osaa
minen lisää turvallisuutta silloin, kun näky
vyys on heikko. Harjoittelemalla parannetaan
valmiuksia liikkua tuntemattomilla vesillä kar
tan ja kompassin avulla.

Seuran järjestämä koulutus

Talvikautena seura pyrkii varaamaan uimahal
livuoroja, joilla voi harjoitella kajakin hallintaa,
tuentoja, pelastautumista yms.

Hikiviiva
Vajakirjan yläpuolella on hikiviivasto, jonka
pohjana on millimetripaperi. Sen vasem
massa reunassa ovat valmiina viivastolla
edellisenä vuotena olleet nimet. Listalta puut
tuva ja mukaan haluava jäsen voi lisätä nimensä
listan loppuun tyhjälle riville.
Henkilökohtainen hikiviiva havainnollistaa
kauden aikana melottujen kilometrien mää
rää. Hikiviivoista kerätään melontatilasto ja
julkistettavalle tonnarilistalle pääsevien kilo
metrit ja käyntikerrat. Junioreille on oma lista.
Melotut kilometrit merkitään vaakaviivana (1
mm vastaa kilometriä) ja käyntikerrat tukkimie
hen kirjanpitona (max 1 kerta / päivä).

Pukuhuoneet

Marjaniemen Melojat
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Tulokaskoulutusta on kehitetty seurassamme
jo vuodesta 1972. Tulokaskurssilla opitaan
melonnan perustaidot, tiedot ja valmiudet.
Kurssin jälkeen voit tulla mukaan seuramme
melakouluihin kertaamaan ja oppimaan uutta
harrastuksestasi. Vajan avaimen lunastamisen
edellytyksenä on osallistuminen vajaperehdy
tykseen, jossa tutustutaan vajaan, ranta-aluee
seen ja seuramme toimintatapoihin.
Melakoulut
Kajakki ja varusteet -osio lisää tietoa
kaluston ja varusteiden valinnasta, yhteisen
kalustomme käsittelystä sekä rantatoimista
ennen ja jälkeen melonnan.
Perustekniikat-osan tavoitteena on kehittää
tehokasta ja vammoilta säästävää melontatek
niikkaa sekä parantaa kajakin käsittelyä.

Ulkopuolinen koulutustarjonta
MaMen oman melontakoulutuksen lisäksi
on tarjolla seuran ulkopuolisten toimijoiden
kursseja, joita kannattaa hyödyntää. Näissä
toimintatavat ja lähtökohdat poikkeavat jonkin
verran toisistaan. Perustana on eri olosuhteissa
tarvittavien melonta- ja pelastustaitojen oppi
minen sekä opitun testaaminen taitokokeilla,
joiden vaativuus kasvaa asteittain. Suoritetut
testit ovat edellytyksenä melontaohjaaja- ja
-opaskursseille. Kurssien sisällöistä, aikatauluista
ja kustannuksista saa tietoja melontakoulutusta
järjestävien nettisivuilta.

Tulokasopas 2015
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1. Seuran kajakit

10. Huoltorakennus

2. Seuran avokanootit

Huoltorakennuksesta löytyy seuran talkoissa
tarvittavaa välineistöä, kuten ruohonleikkurit,
haravat yms.
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17. Kaluston vikalista

13. Vajakirja

Listaan kirjataan kalustossa havaitut viat ja
puutteet..

14. Hikiviiva

18. Vesipiste

15. Seuran ilmoitustaulu

19. Jaostojen tarvikekaapit

Ilmoitustaululla ovat seuran viralliset
tiedotteet, kuten eri jaostojen järjestämä
toiminta sekä tietoa seuran puitteissa
tapahtuvasta muusta toiminnasta.

20. Työkaluja sekä korjaustarvikkeita
21. Kajakkien kuivausliinat
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12. Vajan kuisti

Kuistin ilmoitustaululle voivat jäsenet
jättää omia viestejään.
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Melojan vaatetus

välissä on riittävästi vettä ime
viä ja lämpöä pitäviä vaatteita.
Muista, että vaatteiden
lisäksi päälläsi ovat
myös melontaliivit.

Vaatetuksen tarkoituksena on suo
jata melojaa kastumiselta,
kylmältä ja auringolta sekä
parantaa melojan näkymistä.
Meloja kastuu usein, vaikka ei
kaatuisikaan. Aallokko, melasta rois
kuva vesi, sade ja hikoilu kastelevat vaatteet.
Vesi johtaa ilmaan verraten moninkertaisesti
lämpöä ja märkää melojaa uhkaa kylmettymi
nen etenkin tuulisella ilmalla. Kastumista voi
estää tai vähentää oikealla pukeutumisella.

Pään suojaaminen aurin
golta on tärkeää. Vaalea lakki tai
myssy, jossa on kunnollinen aurin
golta suojaava lippa tai lieri, on hyvä
päähine. Lippa suojaa auringon lisäksi
myös silmä- ja aurinkolaseja sateelta ja
roiskeilta.

materiaali, esimerkiksi tuotemerkkinä Gore-Tex,
on tiivistä kumia tai muovia parempi. Välikerros
ten materiaaleissa on yleensä mikrokuitua, joka
toimii myös kosteana. Kirkkaat neonvärit näky
vät merellä hyvin. Oranssi, keltainen ja kir
kas punainen erottuvat, muut värit, jopa
valkoinen, häipyvät helposti aallokossa.
Vaatteiden tulee olla niin väljiä, että
ne eivät estä melontaliikkeitä.
Vaatteet eivät myöskään saa
puristaa eivätkä hiertää.
Kelluntaliivi

Myös auringolta voi suojau
tua pukeutumisella. Vedestä
tapahtuva heijastuminen ker
taa auringon säteilyn vaikutuk
sen, jota ei välttämättä edes
huomaa veden hohkaman kyl
myyden tai viilentävän tuulen
takia. Paljas päälaki, korvat, nenä,
käsivarret ja käsien selkämykset palavat
herkästi. Päähineen lippa suojaa silmiä suo
ralta auringon sätei
lyltä, mutta se ei
riitä torjumaan
vedestä heijas
tuvaa valoa. Sekä
heijastukselta että
UV-säteilyltä suojaavat aurin
kolasit ovat suositeltavat.
Kerrospukeutuminen toimii melonnassa.
Lähinnä ihoa on hikeä läpäisevä kerrasto, joka
pitää ihon kuivana ja lämpimänä. Uloinna on
tuulelta ja vedeltä suojaava vaate. Näiden
10

Jalkineet
Jalkineiden käytössä on vaihtelua. Sukkasil
laan melojan on syytä ottaa kajakkiinsa
jalkineet siltä varalta, että joutuu
rantautumaan vaikeaan maas
toon. Varsin yleisesti käytet
tyjä jalkineita ovat neopreeni
set melontatossut tai tavalliset
urheilujalkineet. Kajakin ohjainten käyttäminen
paksupohjaisten jalkineiden kanssa on hanka
laa. Kumisaappaat sopivat rantautumiseen, ei
niinkään varsinaisiksi melontajalkineiksi.
Materiaalit
Materiaaleista keinokuidut, silkki ja villa toimi
vat hyvin. Puuvillakin imee kosteutta, mutta
se tuntuu kylmältä ja kuivuu hitaasti eikä ole
sopiva melonta-asusteiden materiaaliksi. Alus
kerraston materiaalina polypropeeni on hyvä,
mutta se alkaa haista varsin pian. Vedenpi
tävä, mutta sisältä tulevaa kosteutta läpäisevä

Tulokasopas 2015

Kelluntaliivin tulee olla
kantavuudeltaan riittävä
ja CE - hyväksytty. Kellunta
liivi ei saa estää liikkumista eikä se saa painaa
tai hiertää. On huomattava, että melontaliivi
ei pelastusliivien tapaan käännä veteen
joutunutta oikeaan asentoon.

Aukkopeitto
Aukkopeitto estää veden pääsyn
istuintilaan. Aukkopeitto valitaan
aina kajakin aukon koon mukaan.
Se säädetään aukkoon ja vyö
tärölle sopivaksi. Peiton ylä
reunan tulisi yltää kainaloi
hin ja pysyä ylhäällä joko
kuminauhan tai henkse
lien avulla.
Peiton alareunassa on
kuminauha, joka kiristää pei
ton vesitiiviiksi istuinaukon reu
nan ympäri. Peiton etureunassa on
kahva, joka jätetään aina näkyviin. Tästä
kahvasta voi peiton tarvittaessa nykäistä irti
kajakin kaaduttua.

Kelluntaliiveissä käytetään eri
laisia kelluttavia materiaaleja ja
nämä vaikuttavat liivien raken
teeseen. Liivin väriksi kannattaa
valita oranssi, keltainen tai kir
kas punainen, jotka näkyvät
hyvin merellä. Koko mää
räytyy melojan koon ja
painon mukaan. Liivi pue
taan päälle jo rannalla. Sen
pitää istua päällä napakasti,
eikä sesaa veteen joudut
taessa nousta pään yli. Liivi kiristetään kunnolla
tai käytetään haararemmeillä varustettua liiviä.
Tulokasopas 2015

Aukkopeiton pukemisessa on eri
käytäntöjä. Monet pukevat sen
kelluntaliivin alle, jotkut taas lii
vin päälle. Jos liivissä on haara
remmi, niin aukkopeitto puetaan
liivien päälle.
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Kajakin rakenne

Kölilinja

Kajakin vedessä oleva osa määrää kajakin
ominaisuudet: sen vakavuuden, nopeuden ja
ohjattavuuden. Selvimmin näkyviä ovat pituus
ja leveys, mutta tärkeä on myös vedessä ole
van pohjan muoto ja kölilinja. Kajakin pys
tyssä pysyminen perustuu veden nosteeseen
ja vedestä melalla otettavaan tukeen. Kajakin
muoto on sellainen, että kallistaminen aiheut
taa oikaisevan voiman, joka aluksi estää kaatu
misen. Painopisteen siirtyessä yhä kauemmas
keskilinjasta ei tasapainoa enää saavuteta ja
kajakki kaatuu.

Pohjan muodon lisäksi myös kölilinjan pituus vaikuttaa kajakin ominaisuuksiin. Pitkä kölilinja
tekee kajakista kevytkulkuisen ja suuntavakaan, mutta myös hankalammin käännettävän.
Lyhyen kölilinjan kajakissa suunnan pitämistä auttaa kiinteä tai nostettava evä ja pitkän kölilinjan
kajakin kääntämistä auttaa polkimilla hallittava peräsin.

Kantokahva

Keulakannen
lastiluukku

Keulakannen
kansinarut

Kaareva kölilinja

Istuinaukko
Pohjan muoto

Istuin

Selkätuki

Tasapohjainen kajakki tuntuu vakaalta, mutta
kaatuu riittävästi kallistettaessa jopa yllättäen.
Pohjaltaan V:n tai U:n muotoiset kajakit ovat
Tasapohja

Suora kölilinja
Evät ja peräsimet
Peräsin on joko kajakin jatkeena oleva ulkoperäsin tai kajakin alla oleva alaperäsin.
Ulkoperäsin on yleensä rakennettu niin, että se nousee ylös osuessaan esteeseen.
Nostoevän pinta-alaa voi säätää vallitsevien olosuhteiden mukaan. Varsinkin sivutuulessa
sen avulla voi vakauttaa kajakin kulkusuuntaa.

V-pohja

Nostoevä

Peräkannen
kansinarut
U-pohja
Peräkannen
lastiluukku

Kantokahva
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Yläperäsin

”alkukiikkeriä”, ne tuntuvat niihin istuttaessa
kiikkeriltä. Kallistaminen lisää kuitenkin oikaise
vaa voimaa ja kiikkeryyden tunne häviää melot
taessa. Myös kuorman lisääminen parantaa
kajakin vakavuutta.
Tulokasopas 2015
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Kalusto ja varusteet

Laipiot ja kellukkeet
Vedellä täyttyneen kajakin kelluminen vaa
kasuorassa on sen pelastamisen kannalta
oleellista. Nykyisin kajakkeihin rakennetaan
kiinteät välilaipiot, jotka erottavat keskellä
olevan istuintilan kajakin keulan ja perän las
titiloista, jotka toimivat näin myös kellukkeina.
Joissain vanhemmissa kajakeissa ei ole kiinteitä
vedenpitäviä välilaipioita. Näissä vaadittava kel
luvuus saadaan aikaan keulaan ja perään sijoi
tettavilla ilmatäytteisillä pusseilla, tyhjillä muo
vikanistereilla tai retkivarusteilla. Jos kellukkeita
ei ole, niin keulaan tai perään jäänyt ilmatasku
nostaa vesilastissa olevan kajakin pystyyn,
jolloin sen tyhjentäminen vedestä on vaikeaa.
Istuinaukko ja istuimet
Istuinaukkojen koko ja muoto vaihtelee. Meri
kajakeissa suositaan pientä tai keskisuurta
aukkoa, kunto- ja kilpakajakeissa on iso aukko.
Pieniaukkoiseen kajakkiin pujottautuminen
ja siitä poistuminen vaatii harjoittelua, joten
aloittelevan melojan kannattaa käyttää kajak
keja, joissa on iso tai keskisuuri aukko.
Istuinaukon reuna on yläosastaan ulkoneva.
Aukkopeitto kiristetään tämän ulokkeen alle.
Istuinaukon reunaan nojaaminen melonnan
aikana voi aiheuttaa hiertymiä ja häiritä tasa
painossa pysymistä

nautittavuuden, jopa turvallisuuden kannalta
oleellisen tärkeitä. Meri- ja koskikajakeissa
on sivuista kiinnitetyt riippuistuimet. Näissä
kajakeissa säädöt tehdään siirtämällä jalkatukia.
Istuimen on tuettava hyvin melojaa, mutta se
ei saa puristaa eikä painaa. Varsinkaan istuimen
etureuna ei saa painaa reisiä eikä vaikeuttaa
jalkojen verenkiertoa. Istuimen kaltevuus vai
kuttaa istuma-asentoon ja ristiselkään kohdis
tuvaan rasitukseen. Erilaisia istuimia kokeile
malla löytää itselleen parhaiten sopivan.
Selkänoja tai lantiota tukevat hihnat ovat
yleistyneet, mutta niistä voi olla myös hait
taa. Nojaaminen vaikeuttaa pystyssä pysy
mistä, kun lantio ei pääse liikkumaan vapaasti.
Lantiohihna voi myös aiheuttaa hiertymiä.
Jalkatuet
Melanvedoista lähtevä, kajakkia kuljettava
voima siirtyy kajakkiin istuimen ja kajakin
sisällä olevien jalkatukien kautta. Jalkatukea
painetaan päkiällä. Ohjainkajakeissa jalkatu
kiin on yhdistetty myös polkimet tai pinna,
joiden liikkeet välittyvät peräsimeen. Meri- ja
retkikajakeissa jalkatuet ovat säädettäviä. Jal
katuet voivat olla kajakin laidoilla tai tukena
voi olla kajakin poikki menevä tanko tai lauta.
Merikajakeissa ja etenkin koskikajakeissa tukea
otetaan kajakin reunoista myös reisillä.

Kalusto ja varusteet

Melat
Kajakkimelat ovat kaksilapaisia ja
pituudeltaan yleensä n. 190–225 cm
käyttäjästä ja käyttötarkoituksesta
riippuen. Lapojen välinen kulma
voi olla 0°–90°, yleisimmät retkime
lat ovat 60 asteisia. Suomessa käyte
tään pääosin ”oikeakätisiä” meloja.
Melan pituuden valintaan vaikuttavat
kajakki ja sen leveys, melojan fyysiset
ominaisuudet sekä melontatekniikka.
Kokeilu kannattaa aloittaa 210-220
pituisella melalla.

Turvatarkastus.

Kajakille tehdään tarkastus ennen
vesille laskua:

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

Kajakissa ei ole havaittavia reikiä
pohjassa tai kannessa. Pienet kolhut,
naarmut tai pintamaalin kolot eivät
vaaranna turvallisuutta.
Kansinarut ovat ehjät eivätkä roiku
vedessä.
Lastitiloissa ei ole sinulle kuuluma
tonta tavaraa.
Lastiluukut ovat tiiviisti suljetut.
Jalkatuet ja/tai ohjaimet ovat
paikoillaan ja kunnossa. Jalkatukien
sopivuus tarkistetaan laiturilla
ennen melomaan lähtöä.
Mukana on äyskäri tai
tyhjennyspumppu.
Kajakkiin sopiva aukkopeitto on
mukana.
Sinulla on sopiva kelluntaliivi ja mela.
Kajakissa on laipiot tai ilmapussit.

Kajakissa istutaan varsin pitkiä aikoja jalat lähes
suorina. Istuimen oikea muotoilu ja sopivuus
melojalle ovat mukavuuden ja melonnan
14
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Vesille meno, melonta ja
vesiltä paluu
Kaluston kunnossa pysymisen kannalta on suositeltavaa, että kajakkia kantaa kaksi henkilöä.
Kajakin keulassa ja perässä on kahvat, joista kajakkia voi nostaa, mutta ei kantaa.

Lähtö laiturilta
Laske kajakki veteen laiturin viereen.

Vesille meno, melonta ja
vesiltä paluu
Vaihtoehtoinen tapa
Istu laiturin reunalle. Aseta jalkasi kajakkiin
istuimen etupuolelle. Ota toisella kädellä
ote laiturista ja toisella kädellä tuki istuinau
kon takareunan keskikohdasta. Nosta varta
losi käsien varaan. Siirrä jalat kohti jalkatukia
ja istahda istuimelle.

Aseta mela niin, että saat sen käteesi kaja
kissa istuessasi.

Pieniiaukkoiseen kajakkiin pääset istumalla ensin kajakin takakannelle.

Nosta aukkopeitteen helma takaa niin, että
se ei jää allesi, kun istut kajakkiin.

Takaisin laiturille

Ota kajakin puoleisella kädelläsi tukeva ote
kajakin istuinaukon etureunasta ja toisella
kädelläsi laiturista, mutta varo, että sormet
eivät jää kajakin ja laiturin väliin.
Säilytä molempien käsien ote kunnes olet
istuutunut kajakkiin.
Aseta kajakin puoleinen jalkasi kajakkiin
keskiviivalle tai hieman keskiviivan ulko
puolelle ja siirrä painosi tälle jalalle.
Siirrä toinenkin jalkasi kajakkiin, kyykisty,
istu alas.
Tarkista jalkatukien/ohjainten sopivuus.
Kiinnitä aukkopeitto ensin takaa ja sit
ten edestä niin, että helman kuminauha
kiristyy istuinaukon reunan ympärille ja
edessä oleva lenkki tai kahva jää näkyviin.

16
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Laituria lähestyessäsi nosta peräsin ja evä ylös hyvissä ajoin. Ohjaa kajakki laiturin viereen
melomalla, tarvittaessa siirtymällä sivuttain. Jos ojennat melan laiturilla olevalle, niin vedä itse
kajakkisi laiturin luo. Jos laiturilla tai rannalla oleva vetää melasta, niin hän voi kaataa kajakkisi.
Aseta mela laiturille niin, että sinulle jää vielä tilaa nousta. Tyhjennä aukkopeiton poimuissa
mahdollisesti oleva vesi ja irrota aukkopeitto. Ota tukeva ote aukon etureunasta ja laiturista.
Vedä jalkasi lähelle istuinta ja punnerra itsesi kyykkyasentoon vetämällä istuinaukon etureunasta
ja pitämällä kajakki paikoillaan laiturista tukien. Siirrä ensin laiturin puoleinen jalkasi laiturille
ja sitten painosi laiturilla olevalle jalalle.
Rantautumisen jälkeen nosta kajakki ja mela turvaan sekä vie ne pois laiturilta. Varo peräsintä
ja/tai evää, että ne eivät rikkoudu kajakkia siirtäessäsi. Jos olet kastunut, niin vaihda ensin kui
vaa ja lämmintä päällesi. Varmistettuasi toimintakykysi on kaluston ja varusteiden huollon vuoro.
Vaihtoehtoinen tapa:
Ota toisella kädellä ote laiturista ja toisella kädellä tuki istuinaukon takareunan keskikoh
dasta. Vedä polvet mahdollisimman koukkuun (tämä edellyttää riittävän väljää istuinaukkoa).
Nosta vartalosi käsien varaan jaloilla avustamalla ja istahda laiturille. Pieniaukkoisesta kajakista
pääset nousemalla ensin istumaan takakannelle. On tärkeätä pitää kiinni laiturista niin kauan,
että olet itse tukevasti laiturilla, oli tapasi poistua kajakista minkälainen tahansa.

Tulokasopas 2015
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Vesille meno, melonta ja
vesiltä paluu

Vesille meno, melonta ja
vesiltä paluu
Luonnonranta

Istuma-asento

Laiturin puuttuessa rantautuminen ja vesille
lähtö vaatii soveltamista. Helpoimmassa
tapauksessa löydät sopivan penkereen, kiven
tai kallion, jota voit käyttää laiturin korvikkeena.

Hyvä istuma-asento on melonnan perusta.
Istutaan ryhdikkäästi selkä suorana, luontevasti
ja rennosti. Olkapäät ovat alhaalla. Selkänoja
ei nimestään huolimatta ole nojaamista var
ten, ristiselkä ainoastaan koskettaa sitä kevyesti.

Matalaan rantaan pääset nostamalla jalat
kajakin molemmille puolille ja nousemalla
seisomaan matalaan veteen kajakki haarojen
välissä. Jos tarvitset tukea kajakille, voit asettaa
melan lavan rantapenkalle tai kivelle ja tukea
melanvarren istuinaukon etu- tai takareunaan.
Puristamalla toisella kädellä melan vartta kantta
vasten ja nojaamalla hieman rannan puolelle
kajakki tukevoituu ja siitä poistuminen helpot
tuu. Takaisin vesille pääset samalla tekniikalla
käänteisessä järjestyksessä.

Meri- ja retkikajakeissa polvet tuetaan kajakin kannen tai reisitukien alle. Jalat ovat ns. sammakkotai salmiakkiasennossa. Kunto- ja kilpakajakeissa istutaan jalat hiukan koukussa ja polvet yhdessä.

Ote melasta ja melonta
Riittävän leveä melaote helpottaa melomista, kapea ote
tekee melomisen raskaaksi ja tehottomaksi. Sopiva ote
on hiukan hartioiden leveyttä leveämpi. Kädet ovat yhtä
kaukana melan lavoista. Ote kannattaa tarkistaa aika ajoin,
meloessa käsien ote voi huomaamatta siirtyä.

Muista nostaa evä tai peräsin ylös. Vältä evälli
sellä kajakilla perän pohjakosketuksia etenkin
hiekkarannalla. Hiekanjyvät jumittavat herkästi
evän, jos ne pääsevät sen ja eväkotelon väliin.

Oikean käden ote melasta on kiinteä. Melan varren anne
taan pyöriä vasemmassa kädessä vapaasti. Lapakulman
ollessa sopiva tämä on luonteva liike, eikä ranteita tarvitse
koukistella melottaessa eteenpäin. Melaa ei pidä puristaa.
Rento ote auttaa jaksamaan, parantaa melontatuntumaa
ja säästää rasitusvammoilta.

Rantautumispaikan valinta
Rantautumispaikka kannattaa valita huolella,
sillä aallot voivat työntää kajakkia rannalle,
jolloin kivet voivat rikkoa kajakin. Lisäksi
olosuhteet saattavat muuttua, jolloin huonosti
valitulta rantautumispaikalta on vaikea päästä
takaisin vesille.
Rantaan nouseva aallokko voi heitellä kajak
kia todella voimakkaasti, jolloin kajakin käsit
tely on hankalaa. Vaikutus on voimakkainta,
kun kajakki on poikittain aaltoihin nähden.
Joten pyri saamaan joko kajakin keula tai perä
osoittamaan kohti rantaan tulevia aaltoja.
18
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Ohjaaminen ja ohjaimet
Kajakki pidetään suunnassa peräsimellä ohjaamalla, melalla tehtävillä ohjausliikkeillä,
kallistamalla tai evää säätämällä. Vain veteen nähden liikkeessä oleva kajakki tottelee peräsinoh
jausta tai evän säätöä. Ohjausliikkeen jälkeen kajakki pyrkii jatkamaan kääntymistään ohi oikean
suunnan, joten muutoksia kannattaa tehdä jatkuvasti pieninä korjauksina.
Ilman peräsintä kajakkia voidaan ohjata esimerkiksi vetämällä voimakkaammin ulkokaarteen
puolelta tai suuntaamalla melanveto ulkokaarteen puolella kajakista poispäin. Liikkeessä olevan
kajakin keula pyrkii kääntymään vastatuuleen. Evää laskemalla voidaan tätä tuuleen nousemista
vähentää. Kokonaan alas laskettu evä kääntää kajakin kulkemaan myötätuuleen.
Tulokasopas 2015
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Vesille meno, melonta ja
vesiltä paluu

Vesille meno, melonta ja
vesiltä paluu

Kaariveto

Ohjaaminen peräsimellä

Kaariveto on tehokas ja paljon käytetty ohjaus
tekniikka. Lapa viedään kajakin keulan lähelle
kiertämällä vartaloa ja upotetaan kokonaan
veteen. Kädet ovat alhaalla ja melan varsi
lähes vaakasuorassa. Sitten vartaloa kierretään
toiseen suuntaan, kunnes lapa on kajakin taka
kyljen vieressä. Lapa näyttää tekevän puoliym
pyrän muotoisen kaaren, mutta se pysyy paikal
laan vedessä ja kääntää kajakkia keskivartalon
ja jalkojen avulla.

Kun kajakissa on peräsin, suuntaa muutetaan polkimia painamalla tai ohjauspinnaa liikutta
malla. Merikajakeissa polkimet ovat pääsääntöisesti kajakin reunoilla, jalkatukien yläpuolella.
Kajakki kääntyy painettavan polkimen suuntaan.

Kaariveto voidaan tehdä myös takaa eteen. Liik
kuva kajakki kääntyy tällä tavoin tehokkaasti,
mutta vauhti putoaa, ja kiihdyttäminen kulut
taa matkamelonnassa tarpeettomasti energiaa.
Kajakin kääntymistä voidaan tehostaa kajakkia
kallistamalla. Kajakki kääntyy tehokkaammin
kallistamalla ulkokaarteeseen. Kallistaminen
tehdään lantiolla, jolloin vain kajakki kallistuu.
Toistamalla kaarivetoa vuoroin toiselta puolelta eteen ja toiselta taakse saadaan kajakki käänty
mään paikallaan. Tämä on myös hyvä tapa harjoitella kaarivetoja. Tehokkain kääntävä vaikutus on
vedon alku- ja loppuosilla, mutta lavan vienti näihin asentoihin voi aluksi tuntua hieman huteralta.
Alatuki
Kajakki pidetään vaikeissa olosuhteissa pys
tyssä pääsääntöisesti melomalla eteenpäin.
Melanvedot ovat samalla myös tuen otta
mista vedestä. Mikäli horjahdus on voimakas ja
tarvitaan lisää tukea, voidaan tilanne usein
korjata alatuella. Siinä lavan selkäpuoli paine
taan veteen kajakin sivulla tai vedetään lavan
selkäpuolella kaariveto pitkin veden pintaa.
Näin saadun tuen avulla oikaistaan ensin kajakki,
sitten siirretään vartalon painopiste takaisin kajakin keskilinjalle. Alatuki on helppo oppia ja se
kannattaa harjoitella automaattiseksi reaktioksi.
20
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Polkimia ei tarvitse painaa kovaa, ainoastaan sen verran että kajakki kääntyy. Kun kajakissa on ns.
pinnaohjaus, siirretään jalkaterien välissä olevaa pinnaa siihen suuntaan, johon halutaan kääntyä.
Peruuttaminen ja pysäyttäminen
Vaikka kajakkia peruutetaan yleensä vain lyhyitä matkoja, myös taaksepäin melomista kan
nattaa harjoitella. Peruutusvetoja voidaan käyttää myös kajakin liikkuessa eteenpäin, jolloin
se saadaan pysähtymään tehokkaasti. Melontaliikkeiden lisäksi on osattava katsoa taakseen
kaatamatta kajakkia.
Veto aloitetaan kiertämällä vartaloa ja asettamalla lapa kokonaan veteen samalle puolelle
kajakin takaosaan lähelle kajakin kylkeä. Purkamalla vartalon kiertoa kajakki saadaan liukumaan
kohti lapaa. Lapa nostetaan vedestä vartalon kohdalla. Peruutusveto toistetaan kajakin toisella
puolella. Periaatteet ovat siis samoja kuin eteenpäin melonnassa. Myös melan lapojen asento
on sama, vedestä siis työnnetään lavan selkäpuolella.
Siirtyminen sivusuunnassa
Kajakin siirtäminen sivusuunnassa
on tarpeellinen taito esimerkiksi
laituriin tultaessa tai lauttauduttaessa.
Yksi tapa on viedä mela veteen kajakin
sivulle lapa kajakin kyljen suuntaisena.
Mela on melkein pystyasennossa.
Alemmalla kädellä melaa vedetään
kajakkia kohti ja vetoa tuetaan ylem
mällä kädellä. Kyljen lähellä käänne
tään melan lapa kohtisuoraan kajakin
kylkeä vasten ja se siirretään vedessä
vedon alkuasentoon.
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Vesille meno, melonta ja
vesiltä paluu
Kaatuminen

Eteenpäinmelonnan tekniikka

Kaatumista ja takaisin kajakkiin nousemista on
harjoiteltu jo tulokaskurssilla. Kaatuminen val
votussa tilanteessa poistaa jännittämistä. Har
joiteltaessa melontataitoja kaatumisia sattuu,
eikä niitä tarvitse pelätä. Kaatuminen ei sinänsä
ole vaarallista, mutta kylmässä vedessä melo
jaa uhkaavat kylmettyminen ja sen seuraukset.

Suurin osa melonnasta on eteenpäinmelon
taa, joten sen opettelu kannattaa! Luontai
nen reaktio on meloa lähes pelkkien käsien ja
olkapäiden voimalla, eli koukistamalla käsiä
ja vetämällä hauiksella. Tällöin väsymys iskee
nopeasti, eikä melonta tunnu miellyttävältä.

Vesille meno, melonta ja
vesiltä paluu
1. Valmistautuminen

Kaatumistilanteessa on tärkeintä säilyttää
maltti ja toimia harkitusti. Yleensä kaatuneesta
kajakista putoaa pois melkein heti. Jos aukko
peitto ei irtoa itsestään kaatumisen yhteydessä,
se irrotetaan edessä olevasta lenkistä vetämällä.
Kajakista poistutaan työntämällä käsillä istui
naukon reunoista. Sen jälkeen kajakista ja
melasta kiinni pitäen harkitaan hetki tilannetta.
Tavoite on estää muiden kaatuminen ja saada
veden varaan joutunut pois vedestä. Melonta
kaverin avulla pelastaudutaan takaisin kajak
kiin tai käytetään jotain ennalta harjoiteltua
pelastautumisteniikkaa. Jos kajakkiin nousu
ei ole mahdollista tai matka rantaan on lyhyt,
uidaan kajakin kanssa rantaan ja tyhjennetään
kajakki vedestä.
Kajakin ja varusteiden huoltaminen
Huuhdo kajakki ulkoa makealla vedellä ja kui
vaa se ulkoa ja sisältä. Poista roskat ja hiekka,
tarkasta myös lastitilat ja kuivaa mela. Vie
kajakki ja mela omille paikoilleen varovasti
kajakki kaverin kanssa kantaen. Ripusta melon
taliivi ja aukkopeitto kuivumaan omille paikoil
leen. Varusteiden asiallinen käsittely on tärkeää,
sillä märät varusteet homehtuvat eikä sekaisin
olevasta vajasta löydä etsimäänsä.
22

Opettelemalla tekniikkaa saadaan selän,
keskivartalon ja jalkojen lihakset mukaan
melontaliikkeeseen. Käsien rooliksi jää varta
lon tuottaman voiman välittäminen veteen.
Melonta tuntuu miellyttävän kokonaisvaltai
sesti koko vartalossa.

Vasen käsi upottaa keihästävällä liikkeellä lavan veteen mah
dollisimman eteen ja lähelle kajakin kylkeä.
Oikea käsi on suorana ja ote on rento.
Lopputuloksena lapa on lukittuna vedessä ja vartalo on val
miina tuottamaan voimaa kiertävällä liikkeellä.

2. Voimantuotto

Oikea jalka suoristuu jalkatukea vasten ja auttaa ylävartalon
voimakkaassa kiertoliikkeessä.
Oikea käsi pysyy suorana ja välittää vartalon tuottaman voi
man veteen.

Melonnan turvallisuus lisääntyy, kun tarvit
taessa voidaan nostaa vauhtia tai jaksetaan
meloa huonontuneessa kelissä pidempään.
Hätätilanteen sattuessa on enemmän voimia
jäljellä. Lisäksi hyvä tekniikka säästää myös
rasitusvammoilta, kun rasitus jakaantuu tasai
semmin koko vartaloon ja nivelet eivät joudu
huonoihin asentoihin.
Kilpamelontatyylisessä tekniikassa yläkäsi
kulkee silmien tasalla ja melan varsi on hyvin
pystyssä. Matkamelontaan sopii matalampikin
tekniikka, mutta hyvän tekniikan omaksumista
auttaa harjoittelu esimerkiksi tukevalla kunto
kajakilla, jossa on kohtuullisen kapea etukansi
ja hyvä jalkatuki. MaMen kuntojaostolta saakin
varmasti apua tekniikkaan.

Ylävartalo kiertyy ääriasentoon vasemmalle, oikea jalka on
koukussa antaen lantiollekin tilaa kääntyä.

Vasen käsi pysyy suunnilleen silmien korkeudella koko vai
heen ajan ja työntyy eteen vartalon kierron seurauksena..
Vartalo kiertyy vedessä olevan lavan luokse liikuttaen samalla
kajakkia eteenpäin.

3. Palautus

Oikea käsi nostaa lavan vedestä lantion kohdalla. Liike suun
tautuu sivulle ja kyynärpää nousee samaan tahtiin ranteen
kanssa..
Vasen käsi pysyy samalla korkeudella kuin vedon aikana.
Lapa nousee siististi vedestä kajakin liukua häiritsemättä.

Eteenpäinmelontatekniikka voi näyttää hel
polta, mutta se on motorisesti haastava suori
tus. Opettelussa ei siis kannata lannistua, edis
tystä tulee pikku hiljaa ja jokainen edistysaskel
tuntuu hyvältä!
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Melominen lähivesillä
Oman melonta-alueen laajentaminen kannattaa aloittaa vähitellen lähivesiin tutustuen, koke
neiden melojien seurassa. Tällöin voit keskittyä nauttimaan ympäristöstä ja melonnasta.

Melominen lähivesillä
Pyydykset ja vetouistelijat

Puolustusvoimien saaret
Armeijan alueille/saarille maihinnousu on
kielletty. Lähialueilla näitä ovat mm. Itä-Vil
linki, Santahamina, Kuninkaansaari ja Vallisaari.
Kieltoalueet on merkitty isoilla keltaisilla tau
luilla ja monikielisillä teksteillä.

Väylät ja väylän ylitykset

Pesintärauha

Väylien ylityksessä on oltava tarkkana. Meloja
liikkuu vesillä väylien ulkopuolella ja tekee väy
lien ylitykset mieluiten kohtisuoraan. Kapea
salmi houkuttelee ylittämään väylän tällaisella
alueella, mutta veneilijällä on siinä vähem
män tilaa väistää melojaa. Veneilijät voivat
liikkua myös väylien ulkopuolella ja on muis
tettava, että purjealus kulkee tuulen ehdoilla.
Vastatuuleen edetessään purjehtija saattaa
yllättäen muuttaa kulkusuuntaansa.
Isot alukset ajavat kovaa lähellä satamiakin
eivätkä ne pysty pysähtymään tai muuttamaan
suuntaansa nopeasti.
Lähimmät isojen alusten käyttämät väylät
ovat Vuosaaren sataman syväväylä ja Helsin
gin sisääntuloväylät. Kustaanmiekan salmessa
on näköesteitä, ja laivat tulevat näkyviin yllät
täen. Vuosaaren sataman ohi melottaessa muo
dostuu vastaava näköeste Pikku Niinisaaresta.
Väyliä ylitettäessä on syytä olla varovainen.

Itäisen Helsingin alueella on luotoja ja särkkiä,
joille rantautuminen on lintujen pesimäaikana
kielletty. Nämä alueet on merkitty kieltomer
keillä. Lisäksi on syytä välttää myös muita lin
tujen suosimia pesintäalueita.

Kahden lippukepin tai kahden kellukkeen
välissä on usein verkko. Kohorivi pitää verkon
lähellä pintaa. Pintaverkon yläpaula tai pyydyk
sen kiinnitysvaijeri voi tarttua alaperäsimeen
tai kajakin keula voi aallokossa joutua vaijerin
alle. Irtipääsy ilman toisen apua voi olla lähes
mahdotonta. Hitaasti etenevien vetouiste
lijoiden vapojen siimat voivat ulottua kauas
veneestä ja niitä on vaikea havaita.

Luonnonsuojelualueet

Merimerkit

Luonnonsuojelualueilla on kielletty kaikki sellai
nen toiminta, joka voi haitata tai muuttaa luon
toa. Tarkemmat liikkumisrajoitukset on määri
telty erikseen kullekin luonnonsuojelualueelle.

Meloja ei ole liikkumisessaan sidottu väyliin ja paras ratkaisu onkin meloa mahdollisimman
paljon väylien ulkopuolella. Vesiliikenteen väylät on merkitty viitoilla, joita kutsutaan myös
reimareiksi. Viittojen merkitys on syytä tuntea, jotta pystyy määrittämään väylän sijainnin.

Venesatamat

•
•
•
•
•
•

Venesatamien välittömässä läheisyydessä
melomista on syytä välttää. Satamassa liikenne
on vilkasta, siellä on näköesteitä ja veneilijän
huomio kiinnittyy moneen asiaan

Kardinaaliviitat

Lateraaliviitat

Kardinaalijärjestelmän perustana ovat
ilmansuunnat. Merkkien nimet, ilmoittavat
ohituspuolen.

Nimelliskulkusuuntaan purjehdittaessa on
väylän vasemmalla puolella oleva viitta väril
tään punainen. Väylän oikeassa reunassa on
vastaavanlainen vihreä merkki. Nimelliskulku
suunta on merkitty merikarttaan. Se on yleensä
selkävesiltä satamaan päin, merellä etelästä
pohjoiseen tai lännestä itään.

Yleisiä ohjeita luonnonsuojelualueille:

•

Pysy merkityillä poluilla
Älä nouse maihin lintuluodolle tai melo 25
metriä lähemmäs sen rantaa pesimäaikana
Älä kerää kasveja
Tarkkaile eläimiä riittävän kaukaa, ettei
vät ne häiriinny
Vie roskat mukanasi
Pidä koirasi kiinni ja osoita huomaavai
suutta muita kulkijoita ja luonnonrauhaa
kohtaan
Telttaile ja tee nuotio vain niille osoite
tuilla paikoilla

Itäviitta
Uimarannat ja uimarit
Eteläviitta
Uimakauden aikana ei saa meloa eikä rantau
tua poijuilla merkittyjen alueiden sisäpuolella.
Uimareita on varottava muuallakin.
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Pohjoisviitta

Länsiviitta

Vasemman puoleinen Oikean puoleinen
merkki
merkki
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Jatasalmi

Itä-Helsingin lähivesillä on suojainen saaristo sekä useita pienvenesatamia. MaMen vaja sijaitsee
Vartiokylänlahden länsirannalla. Lähivesien suurimmat satamat ovat Puotilan venesatama, vajan
pohjoispuolella ja Strömsin satama. Lisäksi lahden rannoilla on runsaasti pieniä yksityisiä laitureita.

Kun edetään Vartiokylänlahdelta Vasikkaluodon ohi Tammisalon ja Vartiosaaren välistä vesialuetta
tullaan Jatasalmeen. Salmea kohti melotaan lähellä rantoja. Jatasalmi on kapea. Salmen jälkeen
voidaan kääntyä luoteeseen Tiiliruukinlahdelle tai etelään Reposalmeen.

MaMella ja Marjaniemen Purjehtijoilla on yhteinen satama-alue. Purjehtijat järjestävät purjeh
duskoulutusta sataman edustalla. Koulutustilaisuudet on syytä kiertää riittävän kaukaa.

Reposalmen ja Tiiliruukin
Harjakari
lahden välissä on valo-oh
jattu Laajasalon kanava. ValoHärkäsaari
Vasikkaluoto
ohjausta on ehdottomasti nou
Porolahti
Ramsinniemi
TervaluotoHarjakari
Tammisalo
datettava, koska kanavassa ei
Pikku Kortlahti
ole tilaa väistää. Kanavassa on
Loppikari
Ramsinsalmi
varottava suurten moottorive Tiiliruukinlahti
Jatasalmi
Härkäsaari
Rahakirstu
neiden ja risteilyalusten perä
Vasikkaluoto
PorolahtiReposalmiKanasaari Vartiosaari
aaltojen aiheuttamaa voima
Tervaluoto
Tammisalo
kasta pyörteilyä ja virtausta
Kallahdenselkä
kanavassa. Kanavassa melo
Pohjoinen villaluoto
Paloluoto
taan aina keskellä eikä ohituk
Ramsinsalmi
sia sallita.
Tiiliruukinlahti
Läntinen villaluoto
Jatasalmi
Karpinselkä
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Meri-Rastila

Iso Koivusaari
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Loppikari
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Ramsinsalmi
Rahakirstu
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Jatasalmi
Reposalmi
Kanasaari

Vartiosaari

Kallahdenselkä
Paloluoto

Pohjoinen villaluoto
Itäinen villaluoto

Karpinselkä

Läntinen villaluoto
Kotiluoto

Vartiokylänlahden keskellä kulkee vilkas vene
väylä, joka haarautuu Ramsinsalmen lähellä
etelään Kallahdenselälle ja pohjoiseen kohti
Strömsin satamaa ja Vartiosaaren pohjois
puolta. Kun lähdet laajentamaan reviiriäsi,
pääset Vartiokylänlahdelta kolmea reittiä ulos.
Vaihtoehdot ovat Tammisalon kanava, Jata
salmi ja Ramsinsalmi.
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Pikku Kortlahti

Laajasalo

Kotiluoto

as

Ramsinniemi

Tervaluoto

aj

Härkäsaari

Vartiosaarta kierrettäessä
luonnollinen valinta on meloa
Vartiosaaren rannan tuntu
massa. Idän ja etelän suun
taiset tuulet nostavat aaltoja
Jollas
Ramsinsalmen eteläpuolelle
Kallahdenselälle, erityisesti
Vartiosaaren ja Paloluodon väliin. Aallonkor
keus voi olla kovilla tuulilla lähemmäs metriä
ja ristiaallokko on mahdollinen.
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Tammisalo
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Vasikkaluoto

Porolahti

La
a

ja

sa

lo
n

ka

va
na
ka

Vartiokylänlahti

n
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m

MaMe

Harjakari

Lounaistuulen ollessa voimakasta vajan edus
talle saattaa nousta muutaman kymmenen
sentin korkuista aaltoa, joka heijastelee Mar
janiemen Purjehtijoiden veneiden kyljistä ja
aiheuttaa ristiaallokkoa. Aallonkorkeus sisä
lahdilla ei koskaan ylitä muutamaa kym
mentä senttiä. Korkeimmat aallot tulevat
moottoriveneistä.
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m

Marjaniemi

m

Erityistä tarkkaavaisuutta
liikkumiseen Vartiokylänlah
della on pidettävä koillisen ja
lounaan suuntaisilla tuulilla.
Tällöin haasteellisin osuus on
usein Marjaniemen purjehti
joiden laiturin ohitus, jonka
jälkeen on taas mahdollista
siirtyä suojaisille vesialueille.

Itäkeskus
Roihuvuori

m
Ta

Vajan sijainnista johtuen melo
maan lähtö onnistuu kaikilla
tuulen suunnilla ja voimak
kuuksilla. Ramsinniemi suojaa
Vartiokylänlahtea itätuulelta ja
silloin tyyntä melottavaa löy
tyy Vartiosaaren ja Laajasalon
pohjoispuolelta. Pohjoistuu
lella manner suojaa tuulelta
vajalla ja sen lähivesillä.

m
Ta

Vartiokylänlahti

Laajasalo

Pikku-Sarvasto

Reposalmi
Vartiosaari
Kanasaari
Reposaari

Rahakirs

Poikaluodot

Iso-Sarvasto

Saunalahti

Villasaarenselkä

Kallahdense
Paloluoto

Karpinselkä

Ko

Pikku-Sarvasto

Kesällä vallitsevat tuulet puhaltavat lännen
ja lounaan suunnalta. Tällöin Sarvaston- ja
Saunalahden reitit ovat mukavan suojaisia.

Reposaari
Iso-Sarvasto

Sarvastonlahdella olevaa Reposaaren siltaa
alitettaessa ruovikko estää näkyvyyttä ja vesis
koottereiden kohtaaminen on aiheuttanut
täällä vaaratilanteita)
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Villas

Saunalahti
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Tammisalon kanava

Tammisalon kanava

Strömsin sataman länsireunasta lähtee matala kanava Porolahdelle. Lounaistuulilla suojaisim
mat melontareitit kulkevat Porolahdelle tätä kautta. Sieltä pääsee Tiiliruukinlahdelle ja edelleen
länteen tai Laajasalon kanavasta etelään. Moottoriveneily on Tammisalon kanavassa kielletty.
Porolahden keskellä on suuri kivi lähes pinnassa. Se on merkitty kahdella pienellä harmaantu
neella styroksisella merkillä.

Laajasalon kierroksella jatketaan Killingholman edustalta Pyysaaren suuntaan. Pyysaaressa on
Helsingin Työväen Pursiseuran ravintola. Paineviemäri - kyltin vieressä on veneitä varten luiska,
jota voi käyttää rantautumiseen.

Vanhakaupunki
Purolahti

Arabianranta

Lammassaari

Ryönälahti

Kokkoluoto
Kuusiluoto
Vanhankaupunginselkä

m
Ta
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lo
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m
Vasikkaluoto

Porolahti

Leposaari

Tammisalo

Naurissalmi

Hopeasalmi
Killingholma
Pyysaari

Tullisaari
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Herttoniemenranta
Kulosaari

28

va
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Herttoniemi

Mustikkamaa

ka
na
va

Ramsinsalmi

Jatasalmi

n

Tiiliruukinlahti

Rahakirstu

Reposalmi
Vartiosaari
Kanasaari

Killingholma

Kallahdenselkä

Pyysaari

Pohjoinen villaluoto
Paloluoto

Tullisaari

Läntinen villaluoto

Karpinselkä

Kaitalahti

Laajasalo

Kotiluoto

Pikku-Sarvasto
Reposaari

Poikaluodot

Iso-Sarvasto

Haakoninlahti

Varisluoto
Koirasaari

Saunalahti

Villasaarenselkä

Jollas

Tahvonlahti
Pitkäluoto

Furuvik
Hevossalmi

Jollaksenlahti
Salmisaari

Kylänlahti

Kruunuvuorenselkä
Koivusaari

Lehmäsaari

Teerisaari

Matosaari
Pukkiluoto

Vasikkasaari

Hintholma

Neitsytsaari

Saunalahti

Kyläsaari

Verkkosaari

Kulosaari

al
o

ja rannan välistä. Sillan jälkeen Kivinokan
puolella on venesatama ja sitten uimaranta.
Vanhankaupunginselän koillis- ja itäosa on
luonnonsuojelualuetta. Lahden pohjukassa
olevan kevyen liikenteen sillan, Matinkaaren,
jälkeen itärannalla voi rantautua Jyryn laiturille
tai veneenlaskupaikan reunoille.
Kulosaaren pohjoispuolelle nousee aallokkoa
vain pohjoistuulilla. Kulosaaren sillan vieressä
on venesatama, joka on suojattu aallonmur
tajilla. Mustikkamaan sillan jälkeen suojaisin
reitti kulkee Kulosaaren Kasinon pohjoispuo
lelta. Venesataman alueelta on kolme ulospää
syä Kruunuvuorenselälle, jossa voi olla hanka
laa aallokkoa.
Kulosaaren ja Laajasalon välissä on vilkasta
Länsi-Herttoniemi
veneliikennettä ja Korkeasaareen kulkevat vesi
Roihuvuori
bussit. Pyysaaren kohdalla väylä kannattaa ylit
tää kapeimmalta kohdalta.

La
aj
as

Laajasalon sillan alitus kannattaa tehdä tukipi
lareiden ja rannan välistä. Herttoniemen uima
rannan ulkopuolella ja Yliskylänlahden puolella
olevan Killingholman edustalla on melkein läpi
kesän verkkoja. Herttoniemen venesataman
aallonmurtajan takana pääsee etenemään tuu
lelta suojassa. Aallonmurtajan siltaa alitettaessa
on jyrkkä mutka ja huono näkyväisyys.
Herttoniemen ja Kulosaaren erottaa Nauris
salmi. Sillan alta kannattaa meloa tukipilareiden

Herttoniemenranta

Reposalmi
Kanasaari

Kruunuvuorenselällä melominen voi olla haas
teellista tuulen, ristiaallokon ja vilkkaan vene
liikenteen vuoksi. Entisen öljysataman laiturit
kannattaa kiertää riittävän kaukaa. Jatkettaessa
melontaa Laajasalon ympäri kannattaa pysyä
väylän ja Laajasalon välissä ja varoa Pitkä
luodon karikkoja. Hevossalmen silta aukeaa
määräajoin. Salmi on kapea – meloja väis
tää ja odottaa tarvittaessa vuoroaan. Salmen
jälkeen väylä haarautuu ja riippumatta rei
tistä melotaan väylän ja rannan välistä. Mato
saaren eteläpuolella on vedenalaisia kiviä.

Villinginsalmessa väylän vältetään ohittamalla
Salmisaari luoteispuolelta.
Yksi vaihtoehto Suomenlinnaan mentäessä on
suunnata Koirasaaren kärjen kohdalta kohti
Vasikkasaarta ja sieltä edelleen kohti Isoa
Mustasaarta. Melottaessa on tärkeää ottaa
huomioon vilkas veneliikenne ja erityisesti
isot alukset, joiden ei ole mahdollista väistää
melojaa. Rantautumispaikka löytyy Tykistölah
desta Susisaaren ja Ison Mustasaaren välisen
sillan jälkeen Ison Mustasaaren puolelta.
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Ramsinsalmi
Kolmas reitti Vartiokylänlahdelta ulos on Ramsinsalmi. Jos suunnitellaan melontaa Ramsinsal
mesta itään, kannattaa jo vajan kohdalla ylittää väylä ja meloa Ramsinniemen rannan tuntumassa.
Jos taas jatketaan Ramsinsalmesta Paloluodon ohi etelään, on hyvä meloa Ison Koivusaaren ja
Härkäsaaren ohi ja ylittää Strömsin venesataman väylä edeten kohti Vartiosaaren pohjoisosaa.
Tällöin pysyttelet Ramsinsalmessa lateraaliviittojen ja rannan välissä.
Paloluodon itäpuolella on karikko. Paloluodon
eteläpuolella oleva väylä ylitetään Jollaksen
pohjoiskärjen suuntaan.
Villinginsalmessa melotaan Salmisaaren ja
Jollaksen välistä. Salmessa näkyvyys on huono
ja vesiliikenne vilkasta; kannattaa meloa riittä
vän pitkälle lounaaseen ennen väylän ylitystä.

meloa rantojen tuntumassa tai käyttää yksittäi
siä saaria välietappeina. Kotiluoto ja Villaluo
dot ovat lähellä sijaitsevia retkipaikkoja. Mal
kasaaren pohjoisosan kivikkoiset hiekkarannat
kelpaavat maihinnousuun. Kallahdenselkä on
kohtuullisen suojainen lännen puoleisilla tuu
lilla, mutta suojaton kaakkoistuulilla.

Ramsinsalmi

Vartiokylänlahti

MaMe

Meri-Rastila

Iso Koivusaari

Porsassaari

Harjakari

Nuottasaari

Härkäsaari

Ramsinniemi

Tervaluoto

Onkiluoto

Pikku Kortlahti

Ramsinsalmi

Loppikari

Malkasaari

Prinssi

Rati
Itäinen Iiluoto
Ahvensaari

Iso Iiluoto

Pohjoinen villaluoto

Kalliosaarenluoto

Satamasaari

Itäinen villaluoto

Santinen

Läntinen villaluoto
Kotiluoto

Kivisaari

Iso Leikosaari

Karhusaari

Pikku Leikosaari

Iso Villasaari

Poikaluodot
Villasaarenselkä

Saunalahti

Kalliosaari

Prinsessa

Haapasaari

Kallahdenselkä
Paloluoto

Huomenlahja

Neitsytsaaret

Rahakirstu
Läntinen Iiluoto

Kallahdenniemen uimarannan edustalla ole
Villingin kiertoa jatkettaessa on ennen Kristal van matalikon kautta melonta voi estyä veden
lilahtea Villingin edustalla vedenalaisia kiviä. pinnan ollessa matalalla. Tätä voi ennakoida.
Kristallilahti on yllättävän pitkä ja suojaisa Jos Ramsinsalmessa oleva kivi on kymmen
lahti, jonne on kaksi pääsyreittiä. Jälkimmäi kunta senttiä vedenpinnan yläpuolella, joudu
sessä kannattaa pysytellä itäisen kalliorannan taan kiertämään ulompaa. Alue on purje- ja
tuntumassa.
leijalautailijoiden suosiossa. Kallahdenniemen
kärjessä on runsaasti kiviä. Aloittelijan on syytä
Viipurinkiven jälkeen oleva karikko on olla huolellinen erityisesti meloessaan tällä
mahdollista ohittaa Villingin puolelta. Sen alueella vasten ilta-aurinkoa.
jälkeen saavutaan avomeriolosuhteisiin;
korkeassa aallokossa ei kannata meloa liian Kalliosaareen ja Läntisen Neitsytsaaren etelä
lähellä rantaa. Veden ollessa riittävän korkealla kärkeen on maihinnousu sallittu. Aurinkolah
on mahdollista meloa Länsi- ja Itä-Villingin dessa Vuosaaren Urheilukalastajien venesa
välisestä kapeasta salmesta. Itä-Villingin itä taman rannassa on melojien suosima kahvila
pään edustalla on luotoja ja karikkoa. Luotojen Kampela. Rantautuminen onnistuu sataman
pohjoispuolella voi meloa, mutta kovassa veneenlaskuluiskan reunalta tai viereiseen
aallokossa ne kannattaa kiertää ulkokautta.
laituriin.

Vuosaarenselkä

Kallahti

Pihlajaluoto

Pieni Villasaari

Nuottakari
Välikarit

Kutusärkkä
Sikosaari
Varviluoto
Kylänlahti
Salmisaari

Villinki

Hattusaari

Harjaluoto

Villinginluoto

Villinginlahti

Itä-Villinki

Tupsu

Kristallilahti
Kivisalmi
Pukkiluoto

Kutupaasi

Vuorilahti

Neitsytsaari
Hintholma
Kuusiluoto

Villingin jälkeen paluumatkalla voi aluksi
käyttää suunnistuksen apuna Itäkeskuksen
Maamerkkiä ja Myllypuron vesitornia.
Jos jatketaan Ramsinsalmesta itään kohteena
esimerkiksi Kalliosaari tai Aurinkolahti, voidaan
30

Mukavan melontamatkan päässä MaMen
vajalta ovat Pikku Leikosaari, Pihlajaluoto ja
Hattusaari. Itä-Villingin ja Hattusaaren välissä
oleva Kutusärkkä jatkuu vedenalaisena pohjoi
seen. Tälle alueelle nousee korkeahkoa aallok
koa koillisen puoleisella tuulella.
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Hyljepaadet

Hernesaari

Tammaluodonkari

Trutholmen
jänissaari

Pitkärivi

Punaluoto

Tammaletto

Svartkubben
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Turvallisuus
Melojan turvallisuuteen vaikuttavat ympäristö, olosuhteet, käytettävät välineet ja
ennen muuta meloja itse. Ympäristö asettaa
vaatimuksia sekä välineille, siis kalustolle ja
varusteille, että melojalle, hänen taidoilleen,
asenteilleen ja tiedoilleen.
ENNAKOINTI
Jokainen meloja voi itse parantaa turvallisuut
taan kehittämällä omia valmiuksiaan, välttä
mällä riskinottoa ja varautumalla etukäteen.
Älä lähde vesille huonokuntoisena, itsellesi
liian vaativiin olosuhteisiin tai puutteellisesti
varustautuneena. Jatkuvasti muuttuvaa ympä
ristöä seuraamalla voit ennakoida tulevaa ja
sopeuttaa toimintasi muuttuviin olosuhtei
siin. Suojaan hakeutuminen, reitin muutos tai
rantautuminen ajoissa säästävät vaurioilta ja
onnettomuuksilta.
MELOJAN VALMIUDET
Melojalla on oltava riittävät valmiudet
ympäristön haasteista selviytymiseen.
Toimintaympäristö ja sen olosuhteet mää
rittävät melojalta vaadittavat taidot. Hänen
on valittava tilanteeseen sopiva kalusto ja
varusteet sekä hallittava niiden käyttäminen.
Valmiuksien parantaminen vaatii vaivannäköä
ja paneutumista.
1. Asenteet: Asenteet ohjaavat valinto
jamme ja vaikuttavat siihen, miten käytämme
taitojamme ja tietojamme. Tavoitteena
pitää olla turvallisuushakuinen, riskin ottoa
välttävä ja muut vesillä liikkujat ja rannoilla
olevat huomioon ottava toiminta. Aloitteli
jan on vaikea tunnistaa ympäristön tai oman
32

toiminnan aiheuttamia riskejä. Kokemuk
sen karttuessa riskejä oppii tunnistamaan,
mutta piittaamattomuus tai riskihakuisuus
aiheuttavat tarpeettomia vaaratilanteita. Tur
vallisuutta vaarantavat näyttämisen halu,
uskomus omaan haavoittumattomuuteen,
tuudittautuminen lähivesien helppouteen
tai epärealistinen mielikuva omista kyvyistä.
Ryhmässä melominen lisää turvallisuutta,
mutta se voi aiheuttaa paineita omalle
käyttäytymiselle. On vaikeaa myöntää väsy
mystä, epävarmuutta tai pelkojaan. Omien tun
temusten kertominen helpottaa toisiakin, jotka
kokevat samaa.
2. Taidot: Melontatekniikka on turvalli
suuden perusta. Kajakki on pidettävä pys
tyssä yllättävissäkin tilanteissa. Se on saatava
kulkemaan haluttuun suuntaan ja perille
kohteeseen tarvittaessa esteitä ja muuta
liikennettä väistäen. Kajakin hallinnasta pitää
tulla vastaava automaattinen toiminta kuin
on pyörällä ajaminenkin. Melonnan perus
tekniikan lisäksi pelastamis- ja ensiaputai
dot, vesillä suunnistaminen sekä luonnossa
liikkumisen osaaminen ovat melojan turvalli
suudelle tärkeitä.
3. Tiedot: Vapaata vesillä liikkumista ohja
taan säädöksillä, määräyksillä ja ohjeilla,
joista melojan on tiedettävä itseään koske
vat ja joita hänen on myös noudatettava.
Melojan on väistettävä niin kone- kuin pur
jealuksiakin. Suositeltavinta on liikkua väylien
ulkopuolella.
4. Fyysinen ja henkinen kunto: Riittävä
fyysinen ja henkinen kunto on toiminnan
perustana. Hyväkuntoisellakin jaksamiseen
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vaikuttavat jo koettu rasitus, mahdollisuus sade tekevät tutunkin ympäristön vieraaksi..
lepotaukoihin, riittävä ravinto ja nestey
tys, lämpötila ja mieliala. Omasta fyysisestä 1. Näkyvyys: Näkeminen ja näkyminen on
kunnosta ja henkisistä voimavaroista on turvallissuden kannalta tärkeää. Sateessa,
huolehdittava jatkuvasti. Väsyneenä tai sai sumussa ja pimeässä näkyvä alue kutis
raana tehdään helposti virheitä. Myös turvat tuu ja voi pienetä jopa muutamaan metriin.
tomuuden tunne ja hätääntyminen altista Kirkas ja aurinkoinen päivä saattaa muuttua
vat virheille. Hiljaisuus, sivulle vetäytyminen sateiseksi tai sumukin yllättää hetkessä. Muut
tai jälkeen jääminen, toisilla taas ärtyisyys, vesillä liikkujat eivät havaitse melojaa ja melo
jankin on vaikea nähdä muita aluksia riittävän
kertovat väsymisestä.
ajoissa. Näkyvyyden ollessa rajoitettu on pysyt
tävä väylien ulkopuolella ja hakeuduttava ran
VÄLINEET
nan suojaan, tarvittaessa rantauduttava odot
1. Kalusto: Melojan on tunnettava käyttä tamaan olosuhteiden paranemista.
miensä kajakkien ominaisuudet ja käyttö
tarkoitukset. Meri-, kunto-, koski- ja kilpaka 2. Tuuli ja aallokko: Voimakas tai puuskittai
jakki poikkeavat ominaisuuksiltaan. Monelle nen tuuli voi olla hankala, vaikka aallokkoa ei
alussa turvallisin vaihtoehto on tukeva meri olisi. Tuuli vaikeuttaa kajakin suunnassa pitä
kajakki. Kysymällä ja kokeilemalla löytää itsel mistä ja melan käsittelyä. Aallokossa melon
leen sopivan. Pitkälle matkalle ei pidä lähteä taan vaikuttavat sekä aallonkorkeus että aal
oudolla kalustolla. Kajakin rakenteen, varustei lokon suunta. Ulompana rannasta aallokko on
den, lujuuden ja vakavuuden on oltava turval yleensä melko säännöllistä. Veden madaltuessa
lisia kulloisissakin käyttöolosuhteissa. Vedellä aaltojen korkeudet kasvavat. Nousevassa tuu
täyttynyt kajakki kelluu, kun siinä on laipiot tai lessa aallot ovat teräviä ja harjoiltaan murtu
riittävän isot kellukkeet.
via, jolloin melominen vaikeutuu. Muodoltaan
pyöristyvät tasaiset korkeatkin aallot ovat hel
2. Varusteet: Varusteilla voi lisätä melonnan posti melottavia. Niemien, rantojen ja alusten
nautittavuutta, kunhan ei mene liiallisuuksiin. lähellä syntyvä ristiaallokko on epämiellyttä
Melan, kelluntaliivien ja vaihtovaatteiden lisäksi vää ja vaikeaa meloa. Vasta-aaltoon edetessä
vaativissa olosuhteissa tarvitaan pelastautumis vesi tulee kajakin yli. Sivuaallokossa edetään
puku, kartta ja kompassi.
kallistelemalla kajakkia aaltojen mukaan.
Myötäaaltoon mentäessä kajakki lähtee hel
posti surfiin, joka on opeteltava hallitsemaan.
OLOSUHTEET
Jo paljon ennen myrskyksi nousevaa tuulta on
Luonnonvoimien armoilla jäämme häviölle, melojan muutettava reittiä ja hakeuduttava tur
painaahan kuutio vettä tonnin ja vesimassa vaan tuulen riepotukselta. Rohkeutta on olla
liikkuu. Kesällä tuttu ja turvallinen melontaym uhmaamatta meren voimaa.
päristö voi keväällä olla kulkukelvoton jään tuk 3. Kylmyys: Vesiemme lämpötilat ovat kesäl
kiessa reitin. Nopeasti nouseva sumu tai kova läkin varsin alhaiset, joten veteen joutunutta
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uhkaa kylmettyminen. Tuuli haihduttaa vettä
ja jäähdyttää nopeasti. Toiminta- ja harkin
takyky heikkenevät kylmässä. Veteen joutu
nut pitää saada pian pois vedestä suojaan ja
vaihtamaan kuivaa päälleen. Hypotermia on
estettävä kaikin keinoin ja siksi oireileva on
toimitettava lääkärin hoitoon. On huomat
tava, että aallokossa vaatteet päällä uiminen
tai vedessä olevan hinaaminen etenee hitaasti
ja vaatii voimia.

huonokuntoinen kajakki tai puutteelliset varus
teet ovat riskitekijöitä, samoin liian kovaan keliin
lähteminen. Vaarallista on myös hakeutumi
nen vilkkaasti liikennöidyille alueille, missä eri
suuntiin kulkevat alukset ja niiden peräaallot
ovat uhkana kokemattomalle.
2. Riskihakuisuus: Omien kykyjensä ja tai
tojensa ylärajalla toimiminen ja Itsensä lop
puun ajaminen on vesillä vaarallista. Jos
epäilee jaksamistaan tai kykyjään, siitä tulee
kertoa toisille. Avun pyytäminen ei ole heik
koutta. Tahallaan vaaratilanteisiin hakeutuva tai
niihin joutunut saattaa itsensä lisäksi myös
pelastajansa vaaraan..

4. Kuumuus ja aallokko: Vesiemme kylmyy
den vastapainona myös voimakas auringon
paiste ja korkea lämpötila ovat haitallisia. Aurin
gon UV-säteily aiheuttaa ihon palamista. Tuulen
viilentäessä ei ihon palamista edes huoma. Ison
selkäveden ylityksen jälkeen vain ihmettelee 3. Sairaudet: Melontaa estävät tasapainoa
auringon puoleista paisunutta ja punaista heikentävät sairaudet. Muutkin sairaudet voivat
korvanlehteä tai aristavaa paljasta ihoa. Pit vaikeuttaa melomista, jopa estää vesille lähdön.
käaikainen altistus auringon lämmölle fyysisen Jotkut korvasairaudet voivat oireilla, jos kylmää
rasituksen yhteydessä nostaa elimistön lämpö vettä pääsee korvaan. Sairauskohtauksen sat
tilaa, jota keho säätelee hikoilulla. Auringossa tuessa vaarana on veden varaan joutuminen ja
ja tuulessa ei hikoilu tunnu, mutta seurauksena ääritilanteessa hukkuminen. Sairaana tai heik
voi olla nestevajaus. Jos hikoilu ei pysty sääte kokuntoisena ei saa ryhtyä rasittavaan toimin
lemään kehon lämpötilaa, niin vointi huono taan. Sairauden yllättäessä kesken melonnan
nee ja toimintakyky heikkenee. Auringolta ja tulee hakeutua rantaan ja hoitoon.
kuumuudelta on suojauduttava vaatetuksella,
aurinkovoiteilla, siirtymällä varjoon ja vähen 4. Vammat: Tavallisimmat melonnassa synty
tämällä rasitusta..
vät vammat ovat erilaiset rasitusvammat, hier
tymät ja liukastumisista aiheutuvat ruhjeet.
UHKAT
5. Vaaralliset eläimet: Hyönteiset voivat
Meloja itse, hänen toimintansa, vireystilansa aiheuttaa allergisia reaktioita. Osa punkeista
ja sairautensa sekä myös toimintaympäristö levittää vaarallisia tauteja, joten rannoilla ja
ja välineet voivat aiheuttaa uhkia turvallisuu maastossa liikuttaessa on punkkitarkistukset
delle. Uhkat on tunnistettava ja ne on pyrittävä tehtävä päivittäin. Varsinkin pesimäaikana jot
poistamaan.
kut linnut, kuten joutsenet, puolustavat revii
1. Huonot valinnat: Melojan taitoi riään aggressiivisesti.
hin tai keliin nähden liian kiikkerä tai
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6. Huumaavat aineet: Alkoholi tai muut huu
maavat aineet sekä jotkin lääkeaineet eivät sovi
melontaan.
7. Uhkaavat kohtaamiset: Kohtaamistilan
teessa molempien alusten on tehtävä kaik
kensa törmäyksen estämiseksi. Joissakin olo
suhteissa, kuten vastavalossa, matalaa kajakkia
voi olla vaikea nähdä muista aluksista. Vasta
puolisesti muu vesiliikenne on melojalle turva
tekijäkin. Vesillä on velvollisuus auttaa pulaan
joutunutta.
POIKKEUSTILANTEET
Hyvistä valmiuksista tai ennakoinnista huo
limatta meloja voi joutua tilanteisiin, joissa
tarvitaan totutusta poikkeavaa toimintaa.
Tilannearvio, harkinta ja etukäteen harjoitellut
ja mietityt toimintatavat rauhoittavat ja helpot
tavat ratkaisujen tekemistä. Jos omat resurssit
eivät riitä, hälytetään apua.
1. Pelastaminen ja pelastautuminen: Pelas
taminen, melontaslangilla reskutus, on perus
taito veteen joutuneen auttamisessa. Har
joittelu aloitetaan tyynessä vedessä, jonka
jälkeen siirrytään tuuleen ja aallokkoon.
Tuuli painaa pelastajaa ja pelastettavaa, aal
lokko vaikeuttaa kajakkien pitämistä lähekkäin
ja vedestä nousemisen ajoittamista. Kajakin
pumppaaminen tyhjäksi on tehokas keino
saada vedessä ollut lämpimäksi. Ilman avus
tusta voi kajakkiin nousta melakellukkeen
avulla, mitä on myös harjoiteltava. Melakelluke
toimii kohtuullisesti tyynessä vedessä. Eskimo
pyörähdyksellä voi ehkä korjata jo tehdyn vir
heen ja selvitä joutumatta veden varaan, ei kui
tenkaan kastumatta.

2. Jälkihoito: Auttaminen ei lopu siihen, kun
kaatunut on saatu vedestä tai itsensä telo
nut on saanut ensiavun. Jälkihoitoon kuuluu
niin lämmöstä, ruuasta kuin muustakin fyysi
sestä hyvinvoinnista huolehtimisen, myös tuki
koetun käsittelylle ja pelkojen poistamiselle.
3. Mistä apua: Ryhmässä meloja saa apua
muilta mukana olevilta. Jos omat keinot eivät
riitä, turvaudutaan ulkopuoliseen apuun.
Apua tarvitaan veteen joutuneen pelastami
sessa, sairaskohtauksissa, vammoissa, kalus
ton rikkoutuessa tai jos matkan jatkaminen
estyy. Kaikki vesillä liikkujat ovat velvollisia
auttamaan hätään joutuneita. Avun hälyt
tämiseen voi käyttää kännykkää, johon on
talletettu apua antavien numerot. Yleinen hätä
numero on 112 ja Meripelastuksen numero on
0294 1000. Varmista kännykkäsi toiminta myös
melontaolosuhteissa. Apua voi hälyttää myös
raketeilla, tulen avulla sekä kansainvälisellä
hätämerkillä.
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