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YLEISTÄ

Melonnasta

Melonta on monipuolista, reipashenkistä
ja luonnonläheistä liikuntaa erilaisissa ve-
sistöissä ja se sopii kaikille ikään, kun-
toon tai sukupuoleen katsomatta. Onnit-
telut Sinulle uudesta harrastuksesta.

Melkein kaikissa vesistöissä voi meloa,
niin rannikoilla, avomerellä, järvillä kuin
jokireiteilläkin. Suomessa perinteinen jo-
kamiehenoikeus, siis oikeus liikkua toisen
maalla tai vesialueella ilman omistajan
lupaa, antaa upeat mahdollisuudet luon-
nossa tapahtuvalle liikkumiselle. Vesilii-
kenteen osalta vapaa liikkumisoikeus on
kirjattuna lakkiinkin:

Jokaisella on oikeus, välttäen tarpeetonta
häiriön aiheuttamista, kulkea vesistössä,
missä se on avoinna. (Vesilaki v. 1961/ 1
luku 24 §)

Tätä vapaata liikkumisoikeutta on myös
rajoitettu. Vapaa liikkuminen ei koske ar-
meijan alueita, lintujen pesimäpaikkoja,
luonnonsuojelualueita eikä pihapiirejä.
Vapauteen liittyy myös vastuu. Häiriötä tai
vahinkoa ei saa aiheuttaa.

Melonnan perusideana on liikkua lihas-
voimin kanootilla vesistössä. Tämä on-
nistuu, kun kanootti pysyy halutussa
asennossa ja liikkuu haluttuun suuntaan.
Jokaisen melojan on siis ensin opittava
kanootin käsittelyn perusasiat ja vasta
näiden hallitsemisen jälkeen hän voi siir-
tyä opettelemaan melonnan eri lajeja ja
hiomaan niissä vaadittavia taitoja.

Melonnan lajikirjo on laaja. Perustaitojen
oppimisen jälkeen voit mieltymystesi mu-
kaan keskittyä joihinkin lajeihin. Paikalli-
set vesistöolot ja melontaseurojen re-
surssit voivat tosin supistaa tarjolla ole-
vaa lajivalikoimaa.

Virkistysmeloja  valitsee melontakump-
paninsa, reittinsä ja vauhtinsa mielialansa
mukaan ja meloo usein ystäviensä kans-
sa luontoa ihaillen.

Kuntomeloja  sovittaa rytminsä ja me-
lontamatkansa rasittavuuden omaa kes-
tävyyttä ja fyysistä kuntoa parantaviksi.

Retkimelonnassa  yhdistyvät retkeilyn,
kuntoilun ja melonnan hyvät puolet. Ret-
ket voivat olla lyhyitä päiväretkiä tai jopa
useamman viikon ja satojen kilometrien
pituisia matkoja.

Ratamelonta  on perinteinen kilpailulaji
aina MM- ja olympiatasoille asti. Ratakil-
pailujen lisäksi on luonnonvesissä melot-
tavia maratonkilpailuja.

Koskimelontaa  ovat koskessa ”puljaa-
misen” lisäksi taitoa ja kuntoa vaativat
koskisyöksy-, pujottelu- ja rodeokilpailut,
nykyisin jopa MM- ja olympiatasoille asti.

Kanoottipoolo  on vesistössä rajatulla
pelialueella tai uimahallissa pelattava no-
peatempoinen taitoa vaativa joukkuelaji.

Tämän oppaan tarkoitus

Tämän oppaan tarkoituksena on olla tu-
kenasi, kun opettelet melontaa. Tätä ei
ole tarkoitettu itseopiskelukurssiksi eikä
korvaamaan henkilökohtaista opastusta,
vaan seuran tulokaskoulutuksen oheis-
materiaaliksi. Aina kannattaa keskustella
muiden melojien kanssa ja hakea oppia
kokeneilta, toki harkiten opin toimivuutta.

Tässä oppaassa keskitytään vain kajak-
kimelontaan, kajakkimelonnan perustek-
niikkaan ja melonnan turvallisuuteen.

Esitettävien käytäntöjen ja toimintamallien
pohjana olevat kokemukset ovat kerty-
neet aina vuodesta 1935 lähtien, jolloin
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Marjanimen Melojat ry:n perustettiin.
Opasta on kehitetty Marjanimen Melojat
ry:n kurssipalautteiden ja aiempien tulo-
kaskoulutusoppaiden sekä Suomen Ka
noottiliiton Opi melomaan / Kajakkime-
lonta julkaisun pohjalta.

Marjaniemen Melojat ry on itäisessä Hel-
singissä toimiva melontaseura ja niinpä
pääpaino tässä esityksessä on melomi-
sessa Helsingin itäpuolisilla merialueilla
vajan lähivesillä.

KALUSTO JA VARUSTEET

        Kajakki

       Avo-
       kanootti

Kanoottityypit

Aloittelevana melojana Sinun ei suinkaan
pidä heti alkuun kiirehtiä ostamaan omaa
kajakkia, vaan aluksi kannattaa kokeilla
erilaisia kajakkimalleja ja hakea niistä
omaan melontaasi parhaiten sopiva.

Kanoottien alkuperä juontaa historian hä-
märiin. Eskimot ovat kehittäneet merelle
sopivan katetun kanootin, kajakin, jota
melotaan kaksilapaisella melalla. Intiaa-
nien oivallusten tuloksena on joki- ja jär-
vimaisemiin soveltuva avoin kanoottimalli,
jota melotaan pääsääntöisesti yksilapai-
sella melalla. Nämä alkuperäiskansojen
kulkuneuvot rakennettiin luonnosta saa-
tavista materiaaleista, joten niiden teke-
minen ja kunnossapito vaativat runsaasti
työtä ja osaamista.

Nykytekniikka sekä kevyet, muotoiltavat
ja kestävät materiaalit ovat muuttaneet
kanoottien rakentamisen ja kunnossapi-

don entistä helpommiksi ja avanneet
mahdollisuuden melontaharrastuksen
yleistymiselle. Samalla on kehitetty lu-
kuisia eri tarkoituksiin sopivia kajakki-
malleja.

Kajakin rakennusmateriaalina on usein
lujitemuovi, mutta myös ”ämpärimuovi” on
yleistynyt etenkin koski- ja jopa merika-
jakkien materiaalina. Mahonkiviiluista
tehtyjä kilpakajakkeja näkee vielä jonkin
verran, mutta muissa kanoottityypeissä
puumateriaali ei ole kovinkaan tavallista.
Suomessa käytetään myös muihin maihin
verrattuna vähän koottavia kajakkeja,
joissa puu- tai alumiinikehikon päälle pin-
gotetaan kumikangas.

Kajakissa on yksi tai useampi istuinaukko
sekä kannen alla jalka-, ilma- ja tavarati-
laa. Tavaratilat on uudemmissa malleissa
erotettu istuintilasta välilaipioilla ja niissä
on pakkausta helpottavia luukuja.
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Kajakkien tyypittäminen ei ole kovin yksi-
selitteistä eikä aina tarpeenkaan. Eri ka-
jakkityyppien käyttöalueet menevät myös
osin päällekkäin. Tyyppi kuvaa kuitenkin
kajakin käyttömahdollisuuksia.

Retkikajakit  ovat 1-aukkoisia yksiköitä,
2-aukkoisia kaksikoita tai jopa 3-auk-
koisia. Retkikajakit ovat pohjiltaan melko
tasaisia, vakaita ja tilavia. Ohjausta var-
ten on peräsin tai yksiköissä vaihtoehtoi-
sesti suuntavakavuutta lisäävä evä. Va-
rusteita ovat jalkatuet, lastiluukut, kan-
sinarut sekä kumilenkit karttoja ja kansi-
lastia varten. Myös kompassi ja pumppu
voivat olla kiinteinä varusteina. Retkikaja-
keilla voi toki meloa myös virkistys- ja
kuntomelontaa tai laskea helppoja kos-
kiakin.

Merikajakit  ovat yleensä yksiköitä, joiden
muotoilussa on haettu erityisesti hyviä
aallokko-ominaisuuksia. Pohjat ovat kes-
kiosiltaan yleensä loivan V:n tai U:n
muotoisia, mikä helpottaa kääntymistä
aallon harjalla. Keulan ja perän jyrkät V:n
muodot taas tuovat suuntavakavuutta,
jota lisää myös nostoevä. Merikajakkia
ohjataan melanvedoilla ja kallistamalla,
joissakin malleissa voi olla myös peräsin.
Merikajakin varusteet vastaavat retkikaja-
kin varusteita. Kuormattuna merikajakin
melontaominaisuudet yleensä vain para-
nevat. Merikajakkia voi tietysti käyttää
myös virkistys- ja kuntomelontaan sekä
helpoilla jokiretkillä.

Kuntokajakit  ovat melko nopeita yksi-
köitä tai kaksikoita. Pohjan U:n muoto on
pyöreämpi ja vesilinja pidempi kuin meri-
kajakeilla. Kuntokajakit ovat merikajak-
keja kiikkerämpiä, mutta kilpakajakkeja
vakaampia. Ohjausta varten on ala- tai
ulkoperäsin. Lastitilaa näissä kajakeissa
ei ole eivätkä ne muutenkaan sovellu ret-
keilyyn.

Kilpakajakit  ovat yksiköitä, kaksikoita tai
neliköitä. Kilpakajakkien nopeutta lisää
pitkä vesilinja ja pohjan U:n muoto, joka
tekee niistä myös kiikkeriä. Kilpakajakeis-
sa on yleensä varpailla liikuteltava pinna-
ohjaus ja alaperäsin. Kansivarusteena on
enintään kilpanumeron kiinnitysteline.

Koskikajakit  ovat melko tasapohjaisia ja
lyhyitä, helposti suuntaa muuttavia yksi-
köitä. Koskikajakeissa ei ole peräsintä,
niitä hallitaan melalla ja vartalon liikkeillä.
Koskimelonnan eri lajeja varten on kehi-
tetty toisistaan hyvinkin paljon poikkeavia
kajakkityyppejä. Koskikajakit eivät sovi
tasaisella vedellä melomiseen huonon
suuntavakavuutensa takia.

Poolokajakit  ovat myös melko tasapoh-
jaisia ja lyhyitä yksiköitä. Poolokajakeis-
sakaan ei ole peräsintä, niitä hallitaan
melalla ja vartalon liikkeillä. Poolokajakit
on kehitetty kanoottipoolon pelaamista
varten, mutta pienikokoisina niitä voi
käyttää myös lasten kajakkeina, jos
muuta lapsille sopivaa kalustoa ei ole.

Kajakkien muodoista

Kajakin vedessä oleva osa määrää kaja-
kin ominaisuudet; sen vakavuuden, no-
peuden ja ohjattavuuden. Selvimmin nä-
kyviä ovat pituus ja leveys, mutta tärkeä
on myös vedessä olevan pohjan muoto.

Kajakin pystyssä pysyminen perustuu
veden nosteeseen ja vedestä melalla
otettavaan tukeen. Kajakin muoto on sel-
lainen, että kallistaminen aiheuttaa oikai-
sevan voiman, joka aluksi estää kaatumi-
sen. Melojan painopisteen siirtyessä yhä
kauemmas keskilinjasta ei tasapainoa
enää saavuteta ja kajakki kaatuu.

Tasapohjainen kajakki tuntuu vakaalta,
mutta kaatuu riittävästi kallistettaessa
jopa yllättäen. Pohjaltaan V:n tai U:n
muotoiset kajakit ovat ”alkukiikkeriä”, ne
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tuntuvat niihin istuttaessa kiikkeriltä. Kal-
listaminen lisää kuitenkin oikaisevaa voi-
maa ja kiikkeryyden tunne häviää melot-
taessa. Myös lastin lisääminen parantaa
alkukiikkerän kajakin vakavuutta.

Kajakin suuntavakavuutta lisäävät selvä
köli sekä keulan ja perän jyrkkä V:n muo-
to. Myös kajakin pituussuunnassa suora
kölilinja lisää suunnassa pysymistä, kun
taas keskeltä alempana oleva linja hel-
pottaa kajakin kääntämistä.

Kajakin rakenne

Melonnan turvallisuusohjeen (v. 2002)
mukaan:

Kanootista vastuussa olevan, omistajan
tai käyttäjän, on pidettävä kanootti me-
lontakelpoisena ja asianmukaisessa kun-
nossa.

Kanootin rakenteen, varusteiden, lujuu-
den ja vakavuuden on oltava sellaiset,
että se on turvallinen niillä kulkuvesillä ja
niissä olosuhteissa, missä sitä käytetään.

Kanootissa tulee olla kellukkeet tai ve-
denpitävät laipiot ja sen tulee olla niin
rakennettu ja varustettu, että se vedellä
täytettynä ja kutakin henkilöä kohti 100
Newtonin voimalla kuormitettuna pysyy
pinnalla vaakasuorassa.

Kellukkeet

Vedellä täyttyneen kajakin kelluminen
vaakasuorassa on sen pelastamisen kan-
nalta oleellista. Jos kellukkeita ei ole, niin
keulaan tai perään jäänyt ilmatasku nos-
taa vesilastissa olevan kajakin pystyyn,
jolloin sen tyhjentäminen vesilastista on
vaikeaa.

 Nykyisin kajakkeihin rakennetaan kiinteät
välilaipiot, jotka erottavat keskellä olevan
istuintilan kajakin keulan ja perän lastiti-

loista, jotka toimivat näin myös kellukkei-
na. Joissain vanhemmissa kajakeissa ei
ole kiinteitä vedenpitäviä välilaipioita.
Näissä vaadittava kelluvuus saadaan ai-
kaan keulaan ja perään sijoitettavilla pu-
hallettavilla ilmapusseilla, tyhjillä muovi-
kanistereilla tai retkivarusteilla. Kilpailu-
toiminnassa ja siihen liittyvässä harjoitte-
lussa voi tästä kellukkeiden käytöstä olla
poikkeuksia.

Istuimet

Kajakissa istutaan varsin pitkiä aikoja ja-
lat lähes suorina. Istuimen oikea muotoilu
ja sopivuus melojalle ovat mukavuuden ja
melonnan nautittavuuden, jopa turvalli-
suuden kannalta oleellisen tärkeitä.

Kilpa-, kunto- ja joissakin retkikajakeissa
istuin on kajakin pohjalla ja sen paikkaa
voidaan muuttaa kajakin pituussuunnas-
sa. Meri- ja koskikajakeissa on sivuista
kiinnitetyt riippuistuimet. Näissä kajakeis-
sa säädöt tehdään siirtämällä jalkatukia.

Istuimen on tuettava hyvin melojaa, mutta
se ei saa puristaa eikä painaa. Varsin-
kaan istuimen etureuna ei saa painaa rei-
siä eikä vaikeuttaa jalkojen verenkiertoa.
Istuimen kaltevuus vaikuttaa istuma-
asentoon ja ristiselkään kohdistuvaan
rasitukseen. Erilaisia istuimia kokeile-
malla löytää itselleen parhaiten sopivan.

Selkänoja tai lantiota tukevat hihnat ovat
yleistyneet, mutta niistä voi olla myös
haittaa. Nojaava asento vaikeuttaa pys-
tyssä pysymistä, kun lantio ei pääse liik-
kumaan vapaasti. Lantiota tukeva hihna
voi myös aiheuttaa hiertymiä.

Istuimen muotoilua voi parantaa makuu-
alustan kappaleilla tai irrallisella ilmatäyt-
teisellä tyynyllä. Kovin paksut toppaukset
nostavat kuitenkin painopistettä ylemmäk-
si ja vähentävät kajakin vakavuutta. Kos-
kaan ei saa kiilata itseään istuimeen tai
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jalkatilaan niin, että kaatuneesta kajakista
poistuminen vaikeutuu tai estyy.

Istuinaukko

Istuinaukkojen koko ja muoto vaihtelee.
Merikajakeissa suositaan pientä tai kes-
kisuurta aukkoa, kilpakajakeissa on iso
aukko. Pieniaukkoiseen kajakkiin pujot-
tautuminen ja siitä poistuminen vaatii
harjoittelua, joten aloittelevan melojan
kannattaa käyttää kajakkeja, joissa on iso
tai keskisuuri aukko.

Ennen pieniaukkoisella kajakilla melo-
mista on syytä harjoitella kaatumista ja
kaatuneesta kajakista poistumista.

Istuinaukon reuna on yläosastaan ulko-
neva. Aukkopeitto kiristetään tämän ulok-
keen alle.

Istuinaukon reunaan nojaaminen melon-
nan aikana voi aiheuttaa hiertymiä ja häi-
ritä tasapainossa pysymistä.

Kajakin rakenne 1)  Kahvat 4)  Välilaipiot 7)  Pumppu
ja varusteet: 2)  Kansinarut 5)  Jalkatuet 8)  Evä

3)  Lastiluukut 6)  Riippuistuin 9)  Eväkotelo

Jalkatuet

Melanvedoista lähtevä kajakkia kuljettava
voima siirtyy kajakkiin istuimen ja kajakin
sisällä olevien jalkatukien kautta. Jalkatu-
kea painetaan päkiällä. Ohjainkajakeissa
jalkatukiin on yhdistetty myös polkimet tai
pinna, joiden liikkeet välittyvät peräsi-
meen.

Meri- ja retkikajakeissa jalkatuet ovat
säädettäviä. Jalkatuet voivat olla kajakin

laidoilla tai tukena voi olla kajakin poikki
menevä tanko tai lauta.

Merikajakeissa ja etenkin koskikajakeissa
tukea otetaan kajakin reunoista myös rei-
sillä. Kilpa- ja kuntokajakeissa melotaan
polvet lähekkäin eikä reisiä tueta kajakin
reunoihin.

Ohjaaminen ja ohjaimet

Kajakit on yleensä muotoiltu niin, että ne
nousevat hieman tuuleen eli kajakin keula
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pyrkii kääntymään vastatuuleen, kun me-
lotaan sivu- tai sivuvastaisessa tuulessa.
Kajakki pidetään suunnassa kallistamalla,
melanvedoilla, evää säätämällä tai perä-
simellä ohjaamalla.

Jos kajakissa on säädettävä evä, niin
tuuleen nousemista estetään laskemalla
evää ulos.

Vain veteen nähden liikkeessä oleva ka-
jakki tottelee ohjausta. Ohjausliikkeen
jälkeen kajakki pyrkii jatkamaan käänty-
mistään ohi oikean suunnan ja ainakin
aloittelija joutuu usein tekemään vielä
pienen vastakkaissuuntaisen korjausliik-
keen. Suunnan muutoksia kannattaakin
tehdä jatkuvasti pieninä korjauksina.

Nostoevä

Alaperä-
sin

Nostetta-
va ulko-
peräsin

Peräsimeen kytketty ohjain on jalkatukien
yhteydessä. Ohjattaessa painetaan sen
puolen poljinta minne kajakin halutaan

kääntyvän tai siirretään pinnaohjaimen
pinnaa varpailla halutun käännöksen
suuntaan.

Kajakkia ohjataan ilman peräsintä kallis-
tamalla ulkokaarteen puolelle, vetämällä
voimakkaammin ulkokaarteen puolelta tai
suuntaamalla melanveto ulkokaarteen
puolella kajakista poispäin. Kajakkia kal-
listetaan lantion liikkeillä, ei ylävarta-
loa kallistamalla. Ylävartalon kallista-
mista voi seurata kaatuminen .

Peräsin on joko kajakin jatkeena oleva
ulkoperäsin tai kajakin alla oleva alaperä-
sin. Ulkoperäsin on yleensä rakennettu
niin, että se nousee ylös osuessaan es-
teeseen. Alaperäsin on rakenteeltaan
kiinteä ja siksi se tarttuu helposti vedessä
oleviin esteisiin, kuten verkkojen ylä-
pauloihin.

Retki- ja merikajakeissa käytetään yleen-
sä ulkoperäsintä, kilpa- ja kuntokajakeis-
sa alaperäsintä.

Varsinkin ulkoperäsimen ongelmana ovat
materiaalin väsymisestä aiheutuvat mur-
tumat. Nostoevän haittana on eväkotelon
vaatima tila ja evän jumiutuminen, kun
hiekka tai muta tukkii kotelon. Peräsin tai
evä rikkoutuu myös helposti, kun kajakkia
käsitellään maissa.

Ohjainlaitteet vaativat jatkuvaa kun-
nossapitoa, seurantaa ja ennakoivaa
korjaamista. Retkille on syytä ottaa
mukaan varaosia ja työkaluja.

Lastiluukut

Retki- ja merikajakeissa on lastiluukkuja,
joista tavarat pakataan kajakin sisälle.
Lastiluukkuja on eri tyyppisiä pienistä
pyöreistä kumikantisista aina isoihin kul-
mikkaisiin lujitemuovikantisiin. Jotkin ku-
miluukut ovat tiukkoja ja vaikeasti kiinni-
tettäviä.
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Irrallisten kansien käsittelyssä on oltava
varovainen, sillä näiden materiaali ei
yleensä ole kelluvaa. Hyvä varokeino on
kiinnittää kansi narulla kajakkiin.

Lastiluukkujen kansien ongelmana on
joskus huono vesitiiviys. Pienikin vesi-
määrä kastelee ilkeästi lastitilassa olevat
tavarat. Vuoto voi johtua myös siitä, että
kansi ei ole kunnolla paikallaan. Tarkista
siis aina lastiluukkujen kansien kiin-
niolo ennen vesille lähtöäsi.

Kajakin varusteet

Melonnan turvallisuusohjeen (v. 2002)
mukaan kanootin perusvarustukseen
kuuluvat:

- mela(t),
- olosuhteisiin ja melojalle sopiva kel-

luntapukine  tai pelastusliivi kullekin
melojalle,

- kajakissa aukkopeite jokaiseen auk-
koon,

- tartuntakahvat tai vastaavat keulassa
ja perässä ja/tai kansinarut.

- tyhjennyspumppu, äyskäri tai muu
tyhjennyslaite ja

- kypärä, jos kanoottia käytetään kos-
kessa tai muissa sellaisissa tilanteis-
sa, joissa olosuhteet sitä edellyttävät.

Melat

Kajakkia melotaan kaksilapaisella pitkä-
vartisella melalla kasvot menosuuntaan.

Perinteinen eskimomela on pitkä, kapea-
lapainen ja ilman lapakulmaa. Alkuun me-
lontaharrastuksen elpyessä melan lavat
olivat varsin isoja, lähes suoria ja toisiinsa
nähden 60 - 80 asteen kulmassa. Lapa-
kulmalla pienennetään ilmassa olevan
lavan tuulipintaa.

Melat ovat joko oikea- tai vasenkätisiä
riippuen siitä, kumman käden ote on

kiinteä. Kiinteän käden puolella melan
varsi on usein hieman levennetty. Myös
vasenkätisten kannattaa opetella melo-
maan oikeakätisellä melalla, koska oikea-
kätisiä meloja on suomalaisissa seuroissa
tarjolla runsaampi valikoima.

Kajakkien kehittyessä myös melat ovat
muuttuneet. Muotoillut melat tulivat ensin
kilpamelontaan ja ovat nyt yleistyneet
myös kunto- ja retkimelojien käytössä.

Koski- ja kuppimela, yksilapainen avo-
kanoottimela ja perinteinen yleismela

Nykyisin melan lapa on usein epäsym-
metrinen muissa kuin koskimeloissa. Meri
ja retkimelonnassa on palattu kapeampiin
lapamalleihin, hieman pitempiin meloihin
ja pienempiin lapakulmiin kuin perinteisis-
sä yleismeloissa. Kilpamelojat sekä osa
kunto- ja retkimelojista käyttää meloja, joi-
den lapa on lusikka- tai kuppimainen. Täl-
lainen mela vaatii hieman erilaisen teknii-
kan kuin perinteinen tasa- tai kaarevala-
painen mela.

Markkinoilla on myös mutkavartisia me-
loja, joilla pyritään anatomisesti suoravar-
tisia parempaan ja ranteita vähemmän
rasittavaan otteeseen.
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Kahvat ja kansinarut

Turvallisuusohjeen vaatimus lähtee siitä,
että veden varaan joutunut meloja ja pe-
lastajat saavat otteen kajakista.

Kansinaruja tai kumilenkkejä ei ole mitoi-
tettu kajakin kantamiseen eikä niistä saa
nostaa kajakkia muuta kuin poikkeusti-
lanteessa. Keulan ja perän kantokahvo-
jenkin kanssa on oltava varovainen, sillä
ne ovat saattaneet kulua eivätkä välttä-
mättä kestä edes tyhjän kajakin painoa.

Kansinaruja ja -kumeja voi käyttää myös
kansilastin kiinnittämiseen, vaikka kansi-
laasti ei olekaan suositeltavaa. Kansilasti
lisää kajakin tuulipintaa ja nostaa paino-
pistettä ylöspäin. Kansilasti on myös es-
teenä pelastettaessa, se kun haittaa ka-
jakkiin nousemista.

Kajakkia pitääkin kantaa kahdestaan ja
kainalo-otteella, toinen käsi kajakin ympä-
ri kierrettynä.

Aukkopeitto

Aukkopeitto estää veden pääsyn istuin-
aukkoon. Aukkopeiton on oltava riittävän
tiukka ja vesitiivis. Aukkopeitto valitaan
aukon koon mukaan. Joidenkin aukko-
peittojen kokoa voi säätää. Peiton yläreu-
nan tulisi yltää kainaloihin ja pysyä yl-
häällä joko kuminauhan tai henkselien
avulla. Peiton alareunassa on kuminauha,
joka kiristää peiton vesitiiviiksi istuinaukon
reunaan. Peiton etureunassa on kahva,
joka jätetään aina näkyviin. Tästä kah-
vasta voi peiton tarvittaessa nykäistä irti
kajakin kaaduttua.

Aukkopeiton pukemisessa on eri käytän-
töjä. Monet pukevat peiton kelluntaliivien
alle, jotkut taas liivien päälle. Jos liiveissä
on haararemmi, niin aukkopeitto puetaan
liivien päälle. ”Paukkuliivien” kanssa auk-

kopeitto pitää aina pukea liivien alle, liivi-
en päälle puettuna se estää liivien täytty-
mistä.

Pumppu

Kaatumistilanteissa ainoa kunnolla toimi-
va tyhjennyslaite on pumppu. Joissakin
kajakeissa on kiinteä pumppu, mutta
kiinteästi rakenteisiin sijoitettua pumppua
suositeltavampi on irrallinen pumppu, jon-
ka voi kiinnittää vaikka narulla kansiköy-
siin. Irrallista pumppua voi käyttää mui-
denkin tilojen kuin istuinaukon tyhjentä-
miseen ja sitä voi lainata toisillekin. Vialli-
nen kiinteä pumppu jää usein korjaamatta
ja on toimimattomana turvallisuusriski.

Pumpun lisäksi on hyvä pitää mukana
äyskäriä, jonka voi tehdä vaikka tyhjästä
mehupullosta. Pienten vesimäärien kui-
vaamisessa imukykyinen sieni, rätti tai
liina ovat hyviä.

Vauriot

Käsittele kalustoa ja varusteita huolella ja
varoen. Tarkista ennen melomaan lähtöä
kaluston ja varusteiden kunto. Huolla ka-
jakki ja varusteet melomasta palattuasi.

Jos kuitenkin vahinko on sattunut tai olet
huomannut vaurion, niin tee siitä merkintä
ilmoitustaululla olevaan vikalistaan. Jos
vaurio on niin paha, että se estää tai hait-
taa kaluston käyttöä, niin kiinnitä varoitus-
lappu myös kajakkiin.

Yhteistä omaisuuttamme rikkonut vastaa
luonnollisesti myös aiheuttamastaan va-
hingosta. Korjaamista ei kuitenkaan saa
tehdä omin päin, sillä väärillä materiaa-
leilla tai väärin tehty korjaus vain pahen-
taa vikaa. Tilapäinen korjaus tehdään il-
mastointiteipillä. Vahingon korjaamiseksi
ota yhteyttä seuran kalustovastaavaan ja
sovi hänen kanssaan korjaustoimista.
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MELOJAN VARUSTEET

Melonnan turvallisuusohjeen mukaan
(v. 2002) melojan varusteisiin kuuluu:

- melonta- tai pelastusliivi tai kellunta-
pukine aina ja olosuhteiden mukainen
melonta-asu päälle puettuna.

Muita varusteita ovat melontatilanteen
johtajan harkinnan mukaan:

- varavaatetus vesitiiviisti pakattuna,
- kuiva- tai märkäpuku, jos kaatumisti-

lanteessa hypotermian vaara on to-
dennäköinen,

- kypärä koskessa melottaessa ja muis-
sakin tilanteissa, joissa olosuhteet sitä
edellyttävät,

- pilli tai muu äänimerkinantolaite,
- kompassi ja kartta,
- valkoinen valo tarvittaessa ja
- melakelluke, jonka käyttöä on etukä-

teen harjoiteltava.

Lisäksi melojan on heijastimin valaisimin,
virein tms huolehdittava näkyvyydestään
kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa

Melojan vaatetus

Vaatetuksen tarkoituksena on suojata
melojaa kastumiselta, kylmältä ja aurin-
golta sekä parantaa melojan näkymistä.

Meloja kastuu usein, vaikka ei kaatuisi-
kaan. Aallokko, melasta roiskuva vesi,
sade ja hikoilu kastelevat vaatteet. Vesi
johtaa ilmaan verraten moninkertaisesti
lämpöä ja märkää melojaa uhkaa kyl-
mettyminen etenkin tuulisella ilmalla.
Kastumista voi estää tai vähentää pu-
keutumisella.

Myös auringolta voi suojautua pukeutu-
misella. Vedestä tapahtuva heijastuminen
kertaa auringon säteilyn vaikutuksen, jota
ei välttämättä edes huomaa veden hoh-

kaman kylmyyden tai viilentävän tuulen
takia. Paljas päälaki, korvat, nenä, käsi-
varret ja käsien selkämykset palavat her-
kästi. Päähineen lippa voi suojata silmiä
suoralta auringon säteilyltä, mutta se ei
riitä torjumaan vedestä heijastuvaa valoa.
Sekä heijastusta että UV-säteilyä poista-
vat aurinkolasit ovat hyvät.

Kerrospukeutuminen toimii melonnassa-
kin. Lähinnä ihoa on hikeä läpäisevä ker-
rasto, joka pitää ihon kuivana ja lämpi-
mänä. Uloinna on tuulelta ja vedeltä suo-
jaava vaate. Näiden välissä on riittävä
kerros vettä imeviä ja lämpöä pitäviä
vaatteita. Muista, että muun vaatetuksen
lisäksi päälläsi ovat myös melontaliivit.

Jos pää on paljaana, niin pään kautta
haihtuu suurin osa kehosta poistuvasta
lämmöstä. Pään suojaaminen myös au-
ringolta on tärkeää. Vaalea lakki tai mys-
sy, jossa on kunnollinen auringolta suo-
jaava lippa tai lieri, on hyvä päähine. Lip-
pa suojaa auringon lisäksi myös silmä- ja
aurinkolaseja sateelta ja roiskeilta.

Jalkineiden käytössä on vaihtelua. Suk-
kasillaan melojankin on syytä ottaa kajak-
kiinsa jalkineet siltä varalta, että joutuu
rantautumaan vaikeaan maastoon. Varsin
yleisesti käytettyjä jalkineita ovat neo-
preeniset melontatossut tai tavalliset ur-
heilujalkineet. Kumisaappaat ovat han-
kalat kajakissa, mutta monesti tarpeen
retkioloissa.

Materiaaleista keinokuidut, silkki ja villa
toimivat hyvin. Puuvillakin imee vettä,
mutta se tuntuu kylmältä ja kuivuu hitaasti
eikä ole sopiva melonta-asusteiden mate-
riaaliksi. Aluskerraston materiaalina poly-
propeeni, tuotemerkkinä mm Graft, on
hyvä, mutta se alkaa haista varsin pian.
Vedenpitävä, mutta sisältä tulevaa koste-
utta läpäisevä materiaali, tuotemerkkinä
Gore-Tex, on tiivistä kumia tai muovia
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parempi. Välikerrosten materiaaleissa on
yleensä villaa.

Kirkkaat neonvärit näkyvät merellä hyvin.
Oranssi, keltainen ja kirkas punainen
erottuvat, muut värit, jopa valkoinen, häi-
pyvät helposti aallokossa.

Vaatteiden tulee olla niin väljiä, että ne
eivät estä melontaliikkeitä. Vaatteet eivät
myöskään saa puristaa eivätkä hiertää.

Melontavaatteet kastuvat suolaisen ve-
den roiskeista ja hiestä. Vaatteet on pes-
tävä riittävän usein, yleensä jokaisen
melonnan jälkeen.

Kelluntaliivi

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

Kelluntaliiveissä käytetään erilaisia kel-
luttavia materiaaleja ja nämä vaikuttavat
liivien rakenteeseen. Kelluntaliivi voi olla
jäykkä, kun kelluttava materiaali on yhte-
näistä,  tai helposti muokattava, kun  kel-
luttava materiaali on rakeinen.

Markkinoilla on myös itsestään täyttyviä
”paukkuliivejä”, jotka eivät juurikaan hait-
taa liikkumista eivätkä hiosta. Nämä liivit
täyttyvät veteen joutuessaan tai erikseen
laukaistaessa ja ne puetaan aina aukko-
peiton päälle. ”Paukkuliivi” on huollettava.

Kelluntaliivien väriksi kannattaa valita
oranssi, keltainen tai kirkas punainen,
jotka näkyvät hyvin merellä.

Monet pukevat kelluntaliivin aukkopeiton
päälle. Jos kelluntaliivissä on haara- tai
jalkaremmit, niin ne kannattaa kiinnittää ja
pukea silloin kelluntaliivi aukkopeiton alle.

Pelastautumispuku

Veden lämpötila meressä ja isoissa jär-
vissäkin on melontakauden aikana, myös
kesällä, usein niin alhainen, että veteen
joutunutta uhkaa kylmettyminen, jopa hy-
potermia.

Vesitiivis pelastautumispuku ja sen alla
riittävä vaatetus ovat tarpeen kylmien ve-
sien aikana ja melottaessa kaukana ran-
nasta.

Pelastautumispuvusta on aina poistettava
ilma, jotta se ei kaatumisen jälkeen kään-
täisi veteen joutunutta väärään asentoon.
Pelastautumispuvun kanssa on käytet-
tävä aina kelluntaliivejä .

Melontarukkaset

Melontarukkaset on suunniteltu suojaa-
maan käsiä kylmältä. Veden ja tuulen
kylmettämillä kohmeisilla käsillä on vai-
kea pitää kunnon otetta melan varresta.
Rukkaset kiinnitetään tarranauhoilla me-
lan varren ympärille ja kädet työnnetään
rukkasten sisään. Ote melan varresta on
paljaalla kädellä. Monet pitävät melonta-
rukkasia muita käsineitä parempana vaih-
toehtona, toisilla taas käsi hikoaa rukka-
sessa ja silloin voi tulla hiertymiä.

Rannesuojat

Ranteiden suojaaminen kylmältä on oike-
an melontatekniikan lisäksi tehokas keino
torjua jännetupen tulehdusta. Myynnissä
on neopreenistä valmistettuja rannesuo-
jia, mutta myös villasukan tai -lapasen
varresta leikatut suojukset lämmittävät ja
tukevat ranteita.

Melontakypärä

Melontakypärä suojaa päätä kolhuilta.
Melottaessa kypärä suojaa päätä veden
yläpuolella olevien oksien tai muiden es-
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teiden iskuilta, kaatumistilanteessa pin-
nan alapuolella olevilta kiviltä ja muilta
esteiltä. Kanoottipoolossa voi kolhia it-
sensä toisiin kajakkeihin tai pelaajien
meloihin.

Kompassi

Kompassi on tarpeen tutuillakin vesillä.
Keväällä ja syksyllä sumu voi yllättää
muutamassa minuutissa ja hävittää mai-
seman ja kaikki kiintopisteet. Kompas-
sista on apua vasta silloin, kun osaat ot-
taa suunnan maastosta tai kartalta ja
edetä kompassin osoittamaan suuntaan.
Opettele suunnistamaan merellä.

Kartta

Vesiliikenteelle tehdyt merikortit sopivat
myös melontaan. Niissä ei ole kuvattu
maastoa ja ne ovat isokokoisia.

Topografikartta 1:50.000 on osoittautunut
varsin hyväksi. Se kuvaa tarkasti maas-
ton ja siihen on myös merkitty vesillä liik-
kujalle oleellinen informaatio väylistä ja
merimerkeistä.

Kovin isomittakaavaiset kartat eivät ole
hyviä. Meloja etenee varsin verkkaista
nopeutta ja ehtii kyllä päivän kuluessa
vaihtamaan muutaman karttalehden.

Valo

Meriteiden sääntöjen (v. 1977) mukaan:

Kulussa olevassa soutuveneessä (myös
kanootissa) on pidettävä valmiina val-
koista valoa näyttävä sähkölamppu tai
sytytetty lyhty, jota on näytettävä riittävän
ajoissa yhteentörmäyksen estämiseksi

Kajakkiin riittää siis valoksi taskulamppu,
joka on helposti saatavilla ja jota voi näyt-
tää tarvittaessa. Myös päähineeseen kiin-
nitetty joka puolelle näkyvä valkoinen valo

täyttää lainlaatijan vaatimukset, mutta
erilaiset vilkkuvalojen viritelmät eivät.

Pilli

Meriteiden sääntöjen (v. 1977) mukaan:

Pituudeltaan alle 12 metrin aluksessa on
oltava jokin laite, jolla voidaan antaa voi-
makas äänimerkki.

Veneissä käytettäviä sähköisesti tai me-
kaanisesti toimivia torvia ei ole näkynyt
kajakeissa. Melontaliiveihin kiinnitetty ja
aina mukana oleva kovaääninen pilli riit-
tänee melojalle äänimerkin antolaitteeksi,
vaikka pillin ääni ei laivan sisälle kuuluisi-
kaan.

Melakelluke

Melakelluke on melan lapaan kiinnitettävä
ilmapussi tai muu kelluttava esine. Kun
melan toinen pää kiinnitetään kajakkiin,
niin melakelluke muodostaa sivupontto-
nin, joka vakauttaa kajakin. Melakelluk-
keen avulla voi kajakkiin nousta vedestä
ilman toisen apua.

Melakellukkeen käyttöä on harjoiteltava
etukäteen, myös aallokossa.

Varapakkaus

Lyhyelläkin melontamatkalla voi kastua
tai joutua yllättäviin tilanteisiin varusteiden
tai kajakin rikkoontuessa. Mukaan kan-
nattaa ottaa vesitiiviisti pakattuna vaat-
teita ja tarvikkeita näiden yllätystilantei-
den varalle, sillä läheskään aina ei have-
rin tapahtumapaikalle saa ulkopuolista
apua.

Nestettä ja ruokaa ei sovi unohtaa edes
lyhyellä melontareissulla. Termospullo
pitää kahvin tai teen kuumana, muulle
juotavalle on sopiva muovipullo. Leipä tai
muu välipala pakataan sekin vesitiiviisti.
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Kännykällä voi ilmoittaa tilanteestaan ja
pyytää apua. Kännykkää varten on myy-
tävänä vesitiiviitä pusseja, jotka suojaavat
puhelimen kastumiselta ja jopa kellutta-
vat. Pussin vesitiiviys kannattaa tarkistaa,
sillä kaikki mallit eivät kehuista huolimatta
ole kunnollisia eivätkä edes vesitiiviitä.

Bussi- tai taksiraha kannattaa pitää mu-
kana. Rahaa voi pitää mukana sen verran
reilumminkin, että voi ostaa lämmintä juo-
tavaa, pikkupurtavaa tai vaikka jäätelön,
jos kaipaa vaihtelua mukaan otetuille
eväille.

Vesitiiviinä pakkauksena voi käyttää muu-
taman litran muovipönttöä tai melonta-
pakkauksiksi tehtyjä vesitiiviisti suljettavia
pusseja. Toki muovikassikin kajakin vesi-
tiiviissä lastitilassa toimii, mutta ei ole yh-
tä varma kaikissa olosuhteissa.

Varalle otetun vaatetuksen pitää olla
lämmin ja tuulta pitävä eikä pipoa tai suk-
kiakaan sovi unohtaa. Mukaan kannattaa
pakata myös pieni pyyhe.

Jos peukalosi ei ole ihan keskellä käm-
mentä, niin varapakkaukseen kannattaa
ottaa myös tarvikkeita ja työkaluja. Tuliti-
kut tai sytytin, puukko tai linkkari, muuta-
ma metri narua ja rulla ilmastointiteippiä
auttavat jo monesta pulasta. Ensiapua
varten voi olla laastaria ja sideharsoa eikä
aurinkovoidettakaan sovi unohtaa. Aina-
kin kylmien vesien aikana on syytä ottaa
mukaan vielä avaruushuopa tai hypoter-
miapussi, jotka eivät vie paljoa tilaa mutta
voivat olla tarpeen hätätilanteessa ja li-
säävät mukavuutta tavallisella tauollakin.
Varalasit ja tarvittavat lääkkeet ottavat
mukaansa ne, jotka eivät tule toimeen
ilman näitä.

MELONTATEKNIIKKA

Meloa voit tietenkin aivan kylmiltään ko-
keilemalla ja erehtymällä. On kuitenkin
järkevää ottaa oppia muidenkin koke-
muksista. Hyvä tekniikka vähentää me-
lonnan rasittavuutta, estää vammojen
syntymistä, helpottaa eteenpäin menoa ja
lisää turvallisuutta.

Kuivaharjoittelu

Melonnan perustekniikan opettelu aloite-
taan kuivalla maalla ja ilman melaa. Tä-
mä siksi, että oppisit käyttämään jalkojesi
ja vartalosi isoja lihaksia. Pelkästään kä-
sivarsia liikuttamalla melominen on teho-
tonta, raskasta ja väsyttävää. Seuraavas-
sa alkujaan Kimmo Karjalaisen kehittämä
harjoite.

Istu pukilla rentona jalat hieman koukussa
ja kädet rinnan päällä ristissä, selkä suo-
rana. Oikaise toinen jalkasi painamalla

päkiällä jalkatukeen. Nyt vartalosi kiertyy,
kun oikaistun jalan puoli kääntyy luonte-
vasti taaksepäin. Seuraavaksi oikaiset
toisen jalkasi ja koukistat samalla suoris-
tuneena olleen. Nyt vartalosi kiertyy ensin
takaisin perusasentoon ja siitä toiselle
puolelle. Pidä pääsi koko ajan paikallaan
äläkä nytkyttele tai nyökyttele, vain var-
talosi tekee edestakaista kiertoliikettä pol-
kemisen tahtiin. Jatka polkemista kunnes
löydät luontevan rytmin.

Ota 1 - 2 m pitkä keppi, purista se rinnal-
lesi ja pidä kädet edelleen rinnalla ristis-
sä. Toista polkemista ja samanaikaista
vartalon kiertoa rytmisi säilyttäen. Kun
rytmi luontuu, niin oikaise kätesi ja jatka
harjoitusta keppi käsissä kädet suoraksi
ojennettuina. Nyt kepin päät tekevät
edestakaista kaariliikettä. Lopuksi piirrä
kepin päillä ilmaan ympyröitä, laske oi-
kaistavan jalan puoleinen kepin pää alas



Marjaniemen vesiltä   tulokaskoulutus 2008

15

ja vedä se pukin suuntaisesti kylkesi koh-
dalle jalan oikaisun aikana. Vetävä käsi
koukistuu vain vähän. Koukistuvan jalan
puoleinen kepin pää nousee vastaavasti
ylös ja siirtyy eteenpäin

Kun keppi vaihdetaan melaan, niin mu-
kaan tulee vielä melan kierto. Melan la-
pojen asento poikkeaa toisistaan lapa-
kulman verran. Melan lapa viedään ve-
teen kohtisuorassa vedon suuntaa vas-
taan. Oikean käden ote on kiinteä ja oi-
kea käsi kääntää tai pyörittää melan sopi-
vaan asentoon veteen vientiä varten. Va-
semman käden ote sallii melan varren
pyörivän liikkeen.

Kaluston valinta ja tarkastus

Valitse kajakki, varusteet ja reitti taitojesi
ja olosuhteiden mukaan. Toimi mieluum-
min varman päälle ja ota tarvittavaa va-
kaampi kajakki äläkä hakeudu reitille,
missä taitosi joutuvat äärirajoilleen.

Tarkista ennen vesille menoa kajakin ja
varusteiden kunto. Tarkistuksen voit teh-
dä, kun kajakki on nostettu vajan edustan
pukeille tai ruohikolle. Tarkista aina, että:

• Vaatetuksesi on keliin ja reittiisi sopiva
ja että mukana ovat myös varavaat-
teet

• Kajakin runko on ehyt
• Kajakissa on laipiot tai kellukkeet
• Kajakin kansinarut ja kahvat ovat ehy-

et ja riittävän vahvat
• Ohjauslaitteet ovat ehyet ja toimivat
• Peräsin tai nostoevä toimii
• Istuimen ja jalkatukien väli on oikein

säädetty, jalat ovat hieman koukussa
• Aukkopeitto on ehyt ja kajakin auk-

koon ja päällesi sopiva
• Melontaliivisi ovat oikean kokoiset ja

oikein päällesi puettuina
• Mela on ehyt ja sinulle sopiva
• Mukanasi on tyhjennyspumppu (tai

ainakin äyskäri)

• Mukanasi on pilli ja mielellään myös
kompassi

• Mukanasi on juomakelpoista nestettä
ja mielellään myös syötävää

Melojan kannattaa kehitellä itselleen hel-
posti mukaan otettava varapakkaus, josta
mainittiin jo aikaisemmin.

Vesille

Melojan on oltava valmis toimimaan yl-
lättävissäkin tilanteissa. Vajaakuntoisena,
väsyneenä, alkoholin tai huumeiden vai-
kutuksen alaisena ei saa meloa. Jos si-
nulla on lääkitys, joka estää autolla ajon,
niin älä lähde myöskään melomaan.

Nykyaikaisen kevyen kajakin voi kantaa
yksinkin, mutta kaluston kunnossa pysy-
misen kannalta on suositeltavaa, että
kantajia on kaksi. Kajakin keulassa ja pe-
rässä ovat kahvat, joista kajakkia voi nos-
taa. Suositeltavaa on kuitenkin pitää keu-
la tai perä kainalossa kantamisen aikana.

Varmista aina, että peräsin tai evä ei
rikkoonnu, kun lasket kajakin kiinteälle
alustalle.

Laske kajakki veteen laiturin viereen.
Aseta mela niin, että saat sen käteesi
kajakissa istuessasi. Nosta aukkopeitteen
helma takaa niin, että se ei jää allesi, kun
istut kajakkiin.

Ota kajakin puoleisella kädelläsi tukeva
ote kajakin istuinaukon etureunasta ja
toisella kädelläsi laiturista, mutta varo,
että sormet eivät jää kajakin ja laiturin vä-
liin. Pidä molempien käsien ote koko
ajan, kun menet kajakkiin. Aseta kajakin
puoleinen jalkasi kajakkiin keskiviivalle tai
hieman keskiviivan ulkopuolelle ja siirrä
painosi tälle jalalle. Siirrä toinenkin jalkasi
kajakkiin. Kyykisty, istu alas ja kiinnitä
aukkopeitto. Pieniaukkoisessa kajakissa
istu ensin takakannelle ja pujottaudu
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sieltä istuimelle. Aukkopeitto kiinnitetään
ensin takaa ja sitten edestä niin, että
helman kuminauha kiristyy istuinaukon
reunan ympärille ja edessä oleva lenkki
tai kahva jää näkyviin.

Kun aukkopeitto on kiinnitetty, niin ota
uudelleen tuki laiturista ja kokeile kajakin
vakavuus kallistelemalla. Kallistaminen
tehdään aina lantiolla, ei ylävartaloa siir-
tämällä. Kokeile myös jalkatuet ja ohjaus.

Kun kaikki on valmista ja istut rentona,
niin ota mela ja työnnä kajakki kädelläsi

kevyesti irti laiturista ja ala meloa.

Melominen

Leveä ote helpottaa melomista. Liian ka-
pealla otteella melominen on tehotonta ja
raskasta. Melaa pidetään kevyesti eikä
hampaat irvessä puristamalla. Oikean kä-
den ote on kiinteä ja vasemman käden
ote sallii melan varren kiertymisen.

Perusveto tehdään kajakin suuntaisena,
jolloin vedon voima siirtää kajakkia eteen-
päin. Veto lähtee mahdollisimman pitkältä
edestä, kun vedon puoleinen hartia on
eteenpäin kiertyneenä,  ja päättyy suun-
nilleen vartalon kohdalle, kun hartia on
kiertynyt taaksepäin. Pitemmälle viety ve-
to ei enää ole kovin tehokas ja taakse
ulottuvassa vedossa melan lapa pyrkii
nostamaan vettä.

• Nosta vetoa aloittava käsi noin ohi-
mon korkeudelle, työnnä melaa eteen-
päin ja kierrä vartaloa alkavan vedon
suuntaan.

• Vie mela veteen mahdollisimman
edessä, mutta älä tee turhaa ilmave-
toa kajakin kannen yli. Käännä veteen
menevä lapa kohtisuoraan vedon
suuntaa vastaan ja työnnä vain lapa
veteen, älä melan vartta. Vetävän kä-
tesi sormien ote tiukkenee luonnos-
taan hieman ja vedon puoleinen jalka-
si ojentuu vedon aikana ja ponnistaa
jalkatuesta.

• Veto syntyy vartalosi isojen lihasten
kiertoliikkeestä ja ojentuvan jalan pon-
nistuksesta. Vetävä käsi pysyy vedon
aikana suorana tai koukistuu vain hie-
man vedon edetessä.

• Hellitä samalla ojentavan kätesi otetta
melan varresta, voit jopa oikaista sor-
mesi. Pidä ranteet mahdollisimman
suorina, sillä ranteen vääntäminen
mutkalle saa ennen pitkää aikaan ra-
situsvamman. Ojentava kätesi työntää
melaa eteenpäin ja tehostaa vetoa vi-
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puamalla. Vähennä ojentavan kätesi
puoleisen jalkasi ponnistusta ja anna
jalkasi koukistua.

• Sopeuta melontasi rytmi aallokon ryt-
miin.

Ojentuva
käsi työn-
tää melan
vartta.

Käsi on
ohimon
korkeu-
della

Ojentu-
van puo-
len hartia
työntyy
eteen ja
vie melan
veteen

Vedon
puoleinen
jalka suo-
ristuu

Vetävä käsi koukistuu
vain hieman, vedon puo-
leinen jalka ponnistaa

Kajakin liikkeisiin vaikuttavat melojan toi-
menpiteiden lisäksi veden ja ilman liik-
keet. Voit muuttaa veden suhteen liikku-
van kajakin suuntaa ohjaamalla. Vedä
voimakkaampi ja hieman kajakin linjasta
ulospäin suuntautuva veto ulkokaarteen

puolella, niin kajak-
kisi kääntyy sisä-
kaarteen suuntaan.
Samoin käy, kun
kallistat  kajakkiasi
ulkokaarteen suun-
taan tai kun jarrutat
melalla sisäkaar-
teen puolelta. Pe-
räsinkajakin saat
kääntymään pai-
namalla sen puolen
poljinta, jonne halu-
at kääntyä, tai siir-
tämällä ohjauspin-
naa halutun kään-
nöksen suuntaan.

Suunnan muutta-
minen on helpointa
tehdä aallon har-
jalla. Tuuleen nou-
sevan kajakin saat

Veto päättyy kyljen kohdalle,
työntävä käsi avautuu hie-
man
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pysymään suunnassa laskemalla evää
alas. Jos evän laskeminen ei riitä, niin
ohjaa kallistamalla ja tarvittaessa me-
lanvedoilla. Ohjausveto suuntautuu ulko-
kaarteen puolella kajakista poispäin.

Kajakin tuuleen nousemista voi vähentää
myös muuttamalla pituussuuntaista pai-
nopistettä, jo litran vesipullon siirtäminen
keulasta perään voi auttaa.

Kajakin saat käännetyksi paikallaan ve-
tämällä keulasta perään ja kajakin sivusta
ulospäin suuntautuvan vedon ja vastak-
kaiselta puolelta perästä keulaan suun-
tautuvan kaarivedon. Toista vetoja kun-
nes toivottu suunta on saavutettu.

Suuntaa muutetaan kallistamalla ulko-
kurvin suuntaan ja vetämällä kaarive-
to. Vain kajakki kallistuu, ei meloja!

Kajakki pysähtyy itsestäänkin veden vas-
tuksen hidastamana. Voit pysäyttää kaja-
kin halutessasi jarruttamalla melalla tai
liikesuunnalle vastakkaisilla vedoilla.
Eteenpäin melottaessa pysäytetään siis
peruutusvedoilla.

Vaikka kajakkia peruutetaan yleensä vain
lyhyitä matkoja, niin myös taaksepäin me-
lomista kannattaa harjoitella. Melontaliik-

keiden lisäksi on osattava katsoa taak-
seen kaatamatta kajakkia.

Kajakkia peruutettaessa:

• Ojentava käsi on alhaalla ja vie lavan
veteen vartalon kohdalla tai hieman
taaempana.

• Ojentava käsi työntää melalla kohti
keulaa.

• Vetävä käsi on ylhäällä ja se koukis-
tuu enemmän kuin eteenpäin vedossa
ja tehostaa vipuamalla melan liikettä.

• Melan lapojen asento on sama kuin
eteenpäin melottaessa, vedestä siis
työnnetään lavan ”selkäpuolella”.

Joskus tulee myös tarve siirtää kajakkia
melomalla sivusuunnassa.

• Melan lapa pannaan veteen sivulle
kajakin suuntaisena reilun puolen met-
rin etäisyydelle ja mela vedetään ka-
jakin kylkeen.

• Vedessä oleva melan lapa käänne-
tään kohtisuoraan kajakin kylkeä
vasten ja siirretään kajakin kyljestä
ulommaksi.

• Edelleen vedessä oleva lapa kään-
netään kajakin kyljen suuntaiseksi ja
veto toistetaan riittävän monta kertaa.

Enemmän harjoittelua ja kokemusta vaa-
tiva tapa on tehdä melalla kahdeksikkoa
vedessä ja painaa kahdeksikon pitkillä si-
vuilla melaa kajakkia kohti, jolloin kajakki
siirtyy sivusuunnassa. Sivuttain siirtymistä
voi aluksi harjoitella niin, että toinen vie-
ressä oleva meloja pitää kajakistasi kiinni
ja estää sitä kaatumasta.

Tuennat

Normaalitilanteissa liikkuva kajakki pide-
tään pystyssä melanvedoilla, jotka ovat
samalla tuen ottamista vedestä ja tasa-
painotilan hienosäätöä. Kaatuminen voi-
daan estää sekä paikallaan olevassa että
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liikkuvassa kajakissa myös ottamalla me-
lalla tukea vedestä. Tuentoja kannattaa
harjoitella lähellä rantaa.

Alatuenta tehdään niin, että melan lapa
on vedenpinnan suuntainen ja lavan
”nurjalla puolella” läpätään tai painetaan
veteen kajakin sivulla. Alatuentaa voi
käyttää sekä tasapainon pitämiseen että
horjahduksen korjaamiseen. Tuenta on
tehokkainta, kun se tehdään kajakin lii-
kesuuntaa vastaan. Alatuenta on helppo
oppia ja se kannattaa kehittää automaat-

tiseksi toiminnaksi, jota käytetään myös
kelluntatauoilla.

Ylätuennassa mela on vartalon ja käsien
jatkeena ja melalla vedetään yläkautta tai
oikeammin lantion liikkeellä työnnetään jo
kaatumassa oleva kajakki pystyasentoon.
Ylätuennassa melalla vedetään samassa
asennossa kuin normaalivedossa eli me-
lan koveralla puolella. Ylätuenta on ala-
tuentaa vaikeampi ja voi myös aiheuttaa
olkapään sijoiltaan menoon.

Alatuki otetaan kajakin vierestä lavan nurjalla puo lella, ylätuella vedetään kaatu-
massa oleva kajakki pystyyn.

Takaisin laituriin

Laituria lähestyessäsi nosta peräsin ja
evä ylös hyvissä ajoin. Kajakki ohjataan
laiturin viereen melomalla, tarvittaessa
siirtymällä sivuttain. Jos ojennat melan
laiturilla olevalle, niin vedä itse kajakkisi
laiturin luo . Jos laiturilla tai rannalla ole-
va vetää melasta, niin hän voi kaataa ka-
jakkisi.

Aseta mela laiturille niin, että sinulle jää
vielä tilaa nousta. Tyhjennä aukkopeiton
poimuissa mahdollisesti oleva vesi ja ir-
rota aukkopeitto.

Ota tukeva ote aukon etureunasta ja laitu-
rista. Vedä jalkasi lähelle istuinta ja pun-
nerra itsesi kyykkyasentoon vetämällä is-
tuinaukon etureunasta ja pitämällä kajakki
paikoillaan laiturista tukien. Siirrä ensin

laiturin puoleinen jalkasi laiturille ja sitten
painosi laiturilla olevalle jalalle. Jos suo-
raan nouseminen tuottaa vaikeuksia, niin
voit ensin istua laiturille ja nousta sitten
jaloillesi.

Rantautumisen jälkeen nosta kajakki ja
mela turvaan ja pois laiturilta. Varo pe-
räsintä ja evää, että ne eivät rikkoudu
kajakkia siirtäessäsi . Jos olet kastunut,
niin vaihda ensin kuivaa ja lämmintä
päällesi. Kun olet varmistanut toimintaky-
kysi, niin sen jälkeen on kaluston ja va-
rusteiden huollon vuoro.

Kuivaa kajakki ulkoa ja sisältä, poista
roskat ja hiekka, tarkasta myös lastitilat ja
kuivaa mela. Jos havaitset vikoja, niin tee
niistä merkintä vajassa olevalle vikalis-
talle. Vie kajakki ja mela omille paikoilleen
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varovasti, mieluummin kahdestaan kan-
taen.

Ripusta melontaliivi ja aukkopeitto kuivu-
maan omille kokonsa mukaisille paikoil-
leen. On tärkeää, että huolehdit varustei-
den asiallisesta käsittelystä, sillä märät
varusteet homehtuvat eikä sekaisin ole-
vasta vajasta löydä etsimäänsä.

Luonnonrannat

Meloja ei tarvitse satamaa tai laituria.
Rantautuminen ei saa aiheuttaa haittaa
eikä häiriötä luonnolle tai rannoilla olijoil-
le. Jokamiehenoikeus sallii liikkumisen
toisen maalla ja vesialueella, siis ran-

tautumisenkin. Jokamiehenoikeuden pii-
riin eivät kuulu piha-alueet, mökkirannat,
armeijan alueet tai alueet, joilla liikkumi-
nen on muuten rajoitettu. Poijuilla rajatulla
uimarannalla ei saa meloa eikä sille saa
rantautua uintikauden aikana. Poikkeuk-
sen tekee hätä- tai vaaratilanne, jolloin
voi hakeutua maihin kielletyllekin alueelle.

Rantautumispaikan valintaan vaikuttavat
sekä rannan maasto että sääolot. Luon-
nonrannasta haetaan sellainen paikka,
joka on suojassa aallokolta ja johon pää-
see helposti kalustoa rikkomatta. Kivik-
koinen ja louhikkoinen ranta on riski ka-
luston kannalta, liukkaalla kalliolla kaatu-

misessa on tapaturman vaara, ruovikko-
ranta voi olla vaikeasti lähestyttävä ja mu-
ta- tai liejupohja vähintäänkin epämiellyt-
tävä. On huomattava, että veden korkeus
vaikuttaa joskus merkittävästi rannan
käyttömahdollisuuteen. Helpointa on
nousta ylös kovapohjaisesta matalasta
vedestä tai suoraan matalalle rantapen-
kalle tai kivelle.

Rantautumistekniikoita on useita. Mata-
laan kovapohjaiseen rantaan pääsee
nostamalla jalat kajakin molemmille puo-
lille ja nousemalla seisomaan matalaan
veteen kajakki haarojen välissä. Ranta-
penkereelle tai kivelle voi nousta tuke-
malla kajakkia melalla ja nousemalla suo-
raan kuivalle maalle.

Aseta melan lapa rantapenkalle tai kivelle
ja tue melan varsi istuinaukon etu- tai ta-
kareunaan. Varsi lukittuu, kun sormesi
ovat melan varren ympärillä ja peukalosi
puristaa istuinaukon etureunan sisäpuo-
lelta tai kun peukalosi puristaa melan
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vartta istuinaukon takareunaa vasten ja
sormesi istuinaukon sisäpuolelta. Tuenta
istuinaukon takaa on käyttökelpoinen
myös pieniaukkoisella kajakilla, kun voit
nousta istumaan melan päälle takakan-
nelle hieman rannan puolelle ja siirtyä
vapaalla kädelläsikin melan varresta tuki-
en kuiville.  Kajakki pyörähtää nurin, jos
painopisteesi on kajakin keskiviivasta
kovin paljon merelle päin.

Heti rantautumisen jälkeen huolehdi ka-
jakki ja mela turvaan aaltojen ulottuvilta.
Veden pinta voi nousta varsin piankin tai
rannalle vyöryvä peräaalto nappaa liian
lähellä vesirajaa olevan kajakin tai melan.
Varsinkin lastattua kajakkia siirreltäessä
on oltava varovainen, sillä kajakin alle
jäävä pienikin kivi tai oksantynkä voi ai-
heuttaa rakenteen murtavan pistekuor-
man.

Rantaudu suojan puolelta. Aallokko
voi kastella tai jopa vahingoittaa kalus-
toa.

Vedenpinta laskee korkeapaineella ja
silloin, kun tuuli puhaltaa pohjoisen, koilli-
sen tai idän suunnalta. Vastaavasti ve-
denpinta nousee matalapaineella ja tuu-
len puhaltaessa etelän, lounaan tai län-
nen puolelta. Vuoden aikana ero veden
korkeudessa voi olla jopa kaksi metriä.

Kun olet saanut kajakin ja melan turvaan
ja näin varmistanut paluumatkasi, niin
huolla myös itsesi. Juo nestettä ja nauti
eväitä. Tuulisella tai kylmällä ilmalla vaih-
da kuivaa ja lämmittävää.

Matalasta kovapohjaisesta rannasta voit
lähteä niin, että seisot hajareisin jalat ka-
jakin kummallakin puolella ja istut suo-
raan aukkoon. Kajakkiin voit mennä myös
kiveltä tai rantapenkereeltä tukemalla me-
lan aukon reunaan vastaavasti kuin kaja-
kista noustessa.

Kaatuminen

Kaatumista ja takaisin kajakkiin nouse-
mista voi kokeilla jo tulokaskurssilla. Kaa-
tuminen valvotussa tilanteessa voi olla
turhaa jännittämistä poistava kokemus.
Kaatumista ja takaisin kajakkiin nousemi-

sen tekniikoita kan-
nattaa harjoitella al-
keiskurssin jälkeen-
kin. Ennen vaativia
retkiä MaMessa suo-
sitellaan pelastamis-
harjoitusta, jossa
kaikki retkelle osallis-
tujat nousevat kajak-
kiin toisen avustama-
na.

Myös melakellukkeen
käyttöä ja pelastau-
tumista ilman toisen
apua on syytä harjoi-
tella.

Ennen pieniaukkoisella kajakilla meloman
lähtemistä on sillä kokeiltava kaatumista
ja kajakista poistumista.

Vesiliikenne

Rannikon lähellä on kesäaikana varsin
runsas huviveneliikenne, ulompana ja
satamiin johtavilla väylillä kulkee paljon
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laivoja huvivenekauden ulkopuolellakin.
Erityisesti laivoja on varottava, sillä niiden
suunnan ja nopeuden arviointi voi olla
vaikeaa ja virhearviointi saattaa johtaa
vaaratilanteeseen.

Vesiliikenne keskittyy merkityille väylille,
mikä helpottaa melojan liikkumista. Aina,
kun se vain on mahdollista, melo väy-
lien ulkopuolella . Tarvittaessa väylät
ylitetään turvallisesti, lyhyintä reittiä, vii-
vyttelemättä ja väylällä kulkevia väistäen.

Kajakki on vesiliikenteessä oleva alus,
joten sitä ja sen kipparia koskevat samat
säädökset kuin muitakin aluksia. Vesilii-
kenteessä on väistämisvelvollisuus,
vesillä ei ole etuajo-oikeutta . Huvialuk-
set ja pienet alukset ovat luonnollisestikin
isoja ja ammattiliikenteessä olevia aluksia
useammin väistämisvelvollisia.

Vesiliikennelaki (v. 1996):

Jokaisen vesillä vesikulkuneuvolla liikku-
van on noudatettava olosuhteiden edel-
lyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta ja
toimittava siten, ettei hän ilman pakotta-
vaa syytä vaikeuta tai häiritse muiden
liikkumista vesillä eikä aiheuta vaaraa tai
vahinkoa muille taikka vaaraa tai merkit-
tävää tai tarpeetonta haittaa tai häiriötä
luonnolle tai muulle ympäristölle, kalas-
tukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle
tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Vesikulkuneuvon kuljettajana ei saa toi-
mia henkilö, jolla ei ole olosuhteisiin näh-
den tarvittavaa ikää, kykyä ja taitoa. Vesi-
kulkuneuvoa ei saa luovuttaa sellaisen
henkilön kuljetettavaksi, jolla ei ole siihen
edellytettyä ikää, kykyä ja taitoa.

Meriteiden säännöt (v. 1977):

Toimenpiteet yhteentörmäyksen välttämi-
seksi on suoritettava hyvissä ajoin, sel-
västi ja hyvää merimiestapaa noudattaen.

Toimenpiteet ovat suunnan tai nopeuden
muutos, pysähtyminen tai peruuttaminen.
Ahtaalla kulkuväylällä kuljetaan mahdolli-
simman lähellä väylän oikeanpuoleista
reunaa. Alle 20 metrin alus ei saa ylittää
ahdasta kulkuväylää tai liikkua kulku-
väylällä niin, että se estää sellaisen aluk-
sen kulkua, joka voi navigoida vain väy-
lällä.

Purje- ja konealus, samoin kanootti, väis-
tävät kalastavaa alusta. Ohittavan aluk-
sen on aina väistettävä ohitettavaa alus-
ta. Ohittava on alus, joka saavuttaa ohi-
tettavaa enemmän kuin 22,5 astetta poik-
kiviivan perän puolelta. Ohittavan aluksen
asema ei muutu ohituksen aikana.

Sisävesisäännöt (v. 1978):

Alle 7 metrin alusten on merkityillä väylillä
liikkuessaan pysyttävä mikäli mahdollista
poissa yli 12 metristen alusten tieltä.

Väylät on merkitty vesistöön väylien reu-
noja osoittavilla reimareilla ja/tai väylän
suunnan näyttävillä linjatauluilla. Alus on
väylällä, kun linjataulut ovat päällekkäin.
Väylän leveyttä ei ole määritelty eikä
isonkaan aluksen ole pakko kulkea väy-
lällä.

Reimarit ovat kulkusuunnan mukaisia
lateraalimerkkejä tai ilmansuunnan mu-
kaisia kardinaalimerkkejä. Reimareista on
saatavilla eri organisaatioiden jakamia
tarroja. Reimarit kannattaa opetella, sillä
niistä on apua paikantamisessa ja väylien
ulkopuolella pysymisessä.

Itsenäinen harjoittelu

Tulokaskurssin ja perustaitojen oppimisen
jälkeen voit aloittaa itsenäisen melonnan
opettelun, vaikkapa loppuelämäsi kestä-
vänä. Omaehtoinen melominenkin on
suositeltavaa tehdä porukalla, älä siis me-
lo yksin. Ainakin alkuvuosina on syytä
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mennä toisten mukana tai pyytää kaveri
lenkeille. Eikä kaikkea kannata oppia
kantapään kautta. Kysy ja keskustele!
Katso myös opetusanimaatio osoitteesta:
www.melontaopas.fi

Ennen melomaan lähtöä kerro reittisi ja
arvioitu paluuaikasi kotona ja merkitse
nämä tiedot ainakin vajakirjaan.

Reitti on suunniteltava ennakoiden kelin
ja omien taitojen mukaan. Jos sää huo-
nonee tai et ole varma selviytymisestäsi,
niin muuta reittiäsi, keskeytä tai siirrä
melontasi myöhempään ajankohtaan ja
parempiin olosuhteisiin.

Kalusto ja varusteet valitaan aina olo-
suhteiden ja taitojesi mukaan. Ota mie-
luummin liian tukeva kajakki kuin sellai-
nen, jolla joudut keskittymään pystyssä
pysymiseen. Siirry vasta taitojesi karttu-
essa kiikkerämpään kalustoon. Varaa
mukaan juotavaa ja jotain syötävää, vaik-
ka tarkoituksenasi olisi meloa vain pieni
iltalenkki. Nautit melonnasta ja jaksat pa-
remmin, kun et pode nestevajausta ja kun
verensokerisi on kohdallaan.

Pukeudu sään mukaan ja varaudu kyl-
mään. Lämmin alkukesän päivä suo-
jaisassa rannassa voikin olla jäsenet
kohmettava tuulisella selkävedellä.

Muista aina kajakin kunto- ja varustetar-
kastus ennen vesille lähtemistäsi.

Ota aina huomioon muu vesiliikenne ja
pyri varmistamaan, että sinut ja kajakkisi
on huomattu lähestyvästä aluksesta. Va-
rovaisuus ei ole pahasta.

Suunnistaminen vesillä

Vesillä liikkujan on aina tiedettävä kulloi-
nenkin sijaintinsa sekä suunta ja matka
seuraavaan kohteeseen. Tutussa ympä-
ristössä suunnistaminen tapahtuu auto-

maattisesti siihen enempää keskittymättä.
Merimaisema voi olla hämmentävä, sillä
tuttukin paikka voi eri valaistuksessa tai
eri kulmasta katsottuna näyttää oudolta.

Välimatkojen tietäminen tai arviointi on
melojalle tärkeää. Retkimelojan vauhti on
5 - 7 km/h ja kuntomelojankin alle 10
km/h, joten jo muutaman kilometrin pitui-
sen selän ylitykseen kuluu niin paljon ai-
kaa, että keli voi muuttua paljonkin. Opet-
tele arvioimaan välimatkoja näkemiesi
maaston yksityiskohtien avulla. Mittaa
kartalta matkoja eri etäisyyksillä oleviin
saariin ja harjoittele arviointia myötä- ja
vastavaloon. Milloin näet puiden yksittäi-
set oksat? Milloin puut vielä erottuvat?
Milloin metsä näkyy sahalaitana ja milloin
yhtenäisenä viivana? Milloin saari on vain
loiva tummansininen kumpare?

Rannikolla ja järvillä melottaessa pääosa
suunnistamisesta on kartan lukua ja kar-
tan vertaamista maastoon. Kompassi-
suunnalla varmistetaan vain oikea kohde.
Opettele ottamaan kompassisuunta kar-
talta ja siirtämään se maastoon, samoin
maastosta otetun kompassisuunnan siir-
täminen kartalle. Meloja joutuu turvautu-
maan pelkästään kompassisuuntaan su-
mussa, sateessa tai kaukana rannikosta.

Vesillä liikkujan on otettava huomioon
tuulen ja mahdollisten virtausten vaikutus
alukseensa. Tuulen aiheuttamaa sortu-
maa voit ennakoida ottamalla suunnan
kohteen ohi tuulen yläpuolelle. Jos pidät
keulan koko ajan suoraan kohteeseen,
niin todellinen reittisi on myötäiseen pul-
listuva kaari. Jos taas pidät koko ajan
kompassisuunnan, niin päädyt kohteen
ohi tuulen alapuolelle.

Melojalle merikorttia käyttökelpoisempi
kartta on topografikartta, johon on mer-
kitty maasto ja väylät, mieluummin vielä
veden syvyyskin. Merikortista puuttuvat
maastomerkinnät.
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TURVALLISUUS

Parasta turvallisuutta on vaaratilanteiden
välttäminen, ennalta varautuminen ja
omien taitojen kehittäminen. Osallistu
pelastautumisharjoituksiin, opettele nou-
semaan vedestä kajakkiin ja tyhjentä-
mään vesilastissa oleva kajakki. Kajakin
kaatamista ja pelastautumista voi kokeilla
jo tulokaskoulutuksessa ja harjoitella erik-
seen järjestettävillä pelastautumiskurs-
seilla.

Voit kehittää omaa osaamistasi ja nostaa
auttamisvalmiuttasi osallistumalla ensi-
apu-kursseille.

Avun saaminen

Hätätilanteessa tai onnettomuuden sa-
tuttua hälytä ensin apua ja ryhdy vasta
sen jälkeen pelastustoimiin.

Yleinen hätänumero on 112 ja siihen saa
kännykällä yhteyden, vaikka ei tietäisi pin
- koodiakaan. Hätäkeskus hälyttää har-
kintansa mukaan muutkin auttajat.

Meripelastuksen hälytysnumero on   020
410 00. Suomenlinnan merivartioston
numero on 020 410 6900, Porkkalan 020
410 6980 ja Pirttisaaren 020 410 6970.

Myrkytystietokeskuksen suora numero on
09 - 471 977 (HUS vaihteen kautta 09 -
4711).

Apua voi hälyttää myös ampumalla hätä-
raketteja tai ilmoittamalla muuten  avun
tarpeesta. Hätäraketteina käytetään pu-
naisia laskuvarjoraketteja, jotka nousevat
riittävän korkealle ja pysyvät kauan ilmas-
sa. Markkinoilla on myös kynäraketteja,
mutta ne eivät ole tarpeeksi tehokkaita.
Hätäraketteja täydentävät soihdut tai sa-
vut, jotka tuottavat palaessaan punaista
tai oranssia savua ja valoa.

Raketeilla saadaan pelastajat liikkeelle,
soihduilla ja savuilla pelastajat ohjataan
apua tarvitsevien luo.

Kansainvälinen hätämerkki on sivulle
ojennettujen käsien samanaikainen nos-
taminen ja laskeminen. Apua voi hälyttää
myös peilillä tai lampulla annettavilla va-
lomerkeillä, äänimerkeillä ja tulilla.

Hätäraketteja ja hätämerkkejä saa
käyttää vain hätätilanteissa avun hälyt-
tämiseen.

Keli ja kylmä vesi

Radion merisää on melojalle muita sää-
tiedotuksia käyttökelpoisempi, koska siinä
on mukana myös tuulitiedote. Ilmatieteen
laitoksen maksullinen merisääpalvelu on
numerossa 0600 1 0660. Tekstiviestinä
merisään saa numerosta 16161 viesti:
meri 10 (itäinen Suomenlahti) ja viesti :
meri 11 (läntinen Suomenlahti).

Seuraa sään muutoksia, pilviä ja tuulta, ja
pyri ennakoimaan melontaolosuhteiden
muuttuminen. Pilvistä ja pilvien muodoista
voi päätellä lähestyvän säärintaman.

Valitse kalusto ja reittisi taitojesi ja olo-
suhteiden mukaan niin, että tiedät pärjää-
väsi. Jos otat taitoihisi tai keliin nähden
kiikkerän kaluston, joudut keskittymään
liikaa pystyssä pysymiseen. Älä myös-
kään melo yksin. Ilmoita reittisi muille ja
merkitse melomaan lähtösi, kajakkisi,
reittisi ja paluusi ainakin vajakirjaan.

Jos keli tuntuu kuitenkin liian kovalta tai
se pahenee kesken lenkkisi, niin muuta
reittisi suojaisemmille vesille, jää pitä-
mään säätä tai keskeytä melontasi. Il-
moita muutoksista, jotta maissa olevat
eivät turhaan huolestu. Älä ota turhia ris-
kejä, sillä pulaan joutuessasi voit saattaa
myös pelastajasi vaaraan.
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Vahingon sattuessa arvioi tilanne, hälytä
apua ja pelasta ensin ihmiset ja vasta
sitten kalusto. Veden varaan joutunut pi-
tää saada nopeasti takaisin kajakkiin tai
rannalle, sillä vesi on monesti kesälläkin
niin kylmää, että uhkana on kylmettymi-
nen, jopa hypotermia.

Aallokossa vaatteet päällä uiminen on
raskasta ja hidasta, samoin myös veden
varaan joutuneen hinaaminen kajakin
perässä. Varminta on pysytellä kaatu-
neen kajakin vieressä ja pyrkiä siihen ta-
kaisin. Kajakkiin nousu on mahdollista
toisen melojan avustamana tai melakellu-
ketta käyttäen. Kumpaakin tekniikkaa on
harjoiteltava etukäteen, jotta pelastautu-
minen onnistuisi tositilanteessa ja aallo-
kossa. Apua voi saada myös lähistöllä
mahdollisesti olevilta muilta aluksilta.

Pahin uhka on kylmettyminen ja sitä seu-
raava hypotermia. Toimintakyky heikke-
nee nopeasti kylmässä.

Hypotermia vaatii aina lääkärin hoitoa .

Aurinko

Merellä auringonpaiste on vaarallista ja
se voi yllättää. Säteily kertautuu heijas-
tuksissa, puut tai rakennukset eivät ole
suojana eikä viilentävässä tuulessa edes
huomaa palavansa.

Lämpimässä myös haihtuminen lisääntyy.
Seurauksena voi olla nestetasapainon
häiriintyminen ja väsyminen.

Auringolta voit suojautua vaatetuksen ja
aurinkovoiteiden avulla (tarkista suojaker-
roin). Suojaa pääsi hatulla, silmäsi aurin-
kolaseilla, käsivartesi pitkähihaisella pai-
dalla ja käsiesi selkämykset rannekkeilla.
Hatussa kunnollinen lippa varjostaa kas-
voja ja suojaa osin silmiäkin, lieri tai las-
keutuva reunus estää korvien ja niskan
palamisen. Myös rusketus suojaa aurin-

gon haitallisilta vaikutuksilta. Muista kui-
tenkin, että iho voi palaa rakoille jopa yh-
den selän ylityksen aikana.

Aurinkoisella ja tuulisella ilmalla on
muistettava riittävä nesteytys .

Väsyminen

Väsyminen on varsinkin retkillä melko
tavallinen uhkatekijä. Väsyneenä huo-
miokyky heikkenee, reaktioajat pitenevät
ja vahinkoalttius kasvaa. Väsymistä voit
torjua nesteytyksellä ja ravinnolla, mitoit-
tamalla melontasi voimiesi mukaan sekä
pitämällä lepotaukoja.

Pitkäkestoisen rasituksen aikana neste-
tasapaino häiriytyy, jos nesteen saannista
ei huolehdita riittävästi ja riittävän ajoissa.
Nestettä kuluu myös kylmällä, ei pelkäs-
tään kuumassa ja tuulessa. Pitemmillä
melontareissuilla kannattaa juoda ½ - 1 h
välein 1 - 2 dl kerrallaan. Vastaavasti on
myös huolehdittava siitä, että verensokeri
ei pääse liian alhaiseksi. Kovin sokerinen
välipala ei ole hyvä, parhaan tuloksen saa
syömällä vaikkapa ruis- tai näkkileipää.

Eksyminen

Eksymiseen on useita syitä. Huono näky-
vyys sumussa, sateessa tai pimeässä,
riittämätön suunnistustaito, virhearvio tai
vain tarkkaavaisuuden herpaantuminen.

Väsyneenä eksymisen riski on tietenkin
kasvaa ja eksynyt myös väsyy helposti
hätääntyessään.

Jos oletat olevasi eksyksissä, niin tark-
kaile rauhallisena ympäristöäsi ja siinä
olevia tunnistettavia kohteita. Väylämer-
kit, linjataulut ja tornit on merkitty karttoi-
hin ja niitä voi käyttää paikantamiseen.
Ole erityisen huolellinen ottaessasi suun-
taa kompassilla, että et sekoita ilman-
suuntia. Pyri varmistamaan oikea suunta
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vaikka auringosta. Opettele suunnista-
maan ja harjoita jatkuvasti suunnistus- ja
arviointitaitojasi. Jos mahdollista, niin pyri
palaamaan paikkaan, jossa vielä tiesit
sijaintisi.

Varsinkin sumu voi yllättää. Sumussa
suunnan pitäminen ilman kompassia on
lähes mahdotonta. Usein paras menettely
on meloa pois väylältä ja jäädä odotta-
maan sään selkenemistä.

Törmäykset

Melojaan voi törmätä toinen alus tai ka-
jakki voi törmätä vedenalaiseen estee-
seen, kuten kiveen, tukkiin tai kalanpyy-
dykseen.

Voit välttyä muiden alusten törmäyksiltä
melomalla väylien ulkopuolella, tarkkai-
lemalla muuta liikennettä ja suorittamalla
tarvittaessa väistöliikkeitä. Oleellista on
myös oma näkymisesi. Käytä siis vaate-
tuksessasi vesillä erottuvia värejä ja hei-
jastimia, pimeän aikana myös valoa. An-
na tarvittaessa äänimerkki. Törmäystä on
vältettävä kaikin keinoin, sillä yliajettu voi
vielä joutua potkurin ruhjomaksi.

Vedessä olevat esteet ovat ongelmallisia
varsinkin vastavaloon melottaessa ja sa-
meissa vesissä. Vedenalaiset kivet ja ka-
rikot on merkitty karttoihin ja ne näkyvät
yleensä myös aallokossa. Vesialueilla,
missä on kiviä tai muita esteitä, on me-
lottava varoen ja mielellään jonossa, jol-
loin ensimmäinen hakee turvallisen reitin.

Pyydykset on yleensä merkitty hyvin.
Pintaverkon yläpaula tai pyydyksen kiin-
nitysvaijeri voi tarttua alaperäsimeen tai
kajakin keula voi aallokossa joutua vaije-
rin alle. Irtipääsy ilman toisen apua on
lähes mahdotonta.

Törmäysvaurioiden korjaamiseen kan-
nattaa pitää mukana ilmastointiteippiä.

Sairaudet

Sairauskohtaus vesillä on varsin ongel-
mallinen, sillä toimintakyvyn huononemi-
nen tai puuttuminen johtaa yleensä kaa-
tumiseen ja uhri joutuu veden varaan.
Ilman toisen apua voi seurauksena olla
ääritapauksessa hukkuminenkin.

Jos sinulla on tasapainoon vaikuttava
sairaus tai toimintakykyysi vaikuttava lää-
kitys, niin keskustele lääkärin kanssa me-
lontamahdollisuuksistasi. Kerro kohtauk-
sen sattuessa tarvittava toiminta melon-
takaverillesi tai porukan vetäjälle.

Vakavia tauteja kantavat punkit ovat
yleistyneet. Tee punkkitarkastus päivit-
täin, kun liikut maastossa.

Vammat

Melonnan aiheuttamia vammoja voivat
olla jännetupen tulehdus, hiertymät,
krampit ja muut rasitusvammat, kylmet-
tymät, auringon aiheuttamat vammat se-
kä ruhjeet. Lisäksi tulevat melontaympä-
ristöstä, etenkin luonnonrannoilla liikku-
misesta, aiheutuvat vammat. Näitä voivat
olla kaatumisen seurauksena olevat
murtumat, erilaisten esineiden tekemät
haavat, palovammat, eläinten puremat ja
hyönteisten pistot.

Vammojen estämisessäkin on ennakointi
ja varovaisuus tärkein. Oman kehon ti-
lanteen seuraaminen ja oireisiin reagointi
estävät alkavan vamman pahenemisen.

Ravinteiden lisääntyminen monissa ve-
sistöissä on rehevöittänyt myös leväkas-
vustoa. Veden korkeuden vaihdellessa
rantakivikot ja kalliot ovat erittäin liukkaita,
yllättäviä ja vaarallisia.

Opettele antamaan ensiapua. Retkille ja
lyhyillekin melontamatkoille kannattaa
varata mukaan ensiaputarvikkeita.
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Huumaavat aineet

Toimintakykyä ja reagointia haittaavat
aineet, kuten alkoholi ja huumeet, eivät
sovi vesiliikenteeseen. Erityisen vaaralli-

sia ne ovat melojalle, joka pitää aluksen-
sa pystyssä omilla liikkeillään.

Melominen huumaavien aineiden vaiku-
tuksen alaisena on edesvastuutonta ja
saattaa myös pelastajat vaaraan.

LÄHIVEDET

Oman melonta-alueen laajentaminen
kannattaa tehdä vähitellen vesistöön tu-
tustuen ja mieluummin kokeneiden seu-
rassa. Opettele tuntemaan lähivedet ja
niillä liikennöinti, niin voit keskittyä naut-
timaan ympäristöstä ja melonnasta.

Vartiokylän lahti ja Ramssinsalmi

Vartiokylän lahdella on useita venesata-
mia ja siksi varsin vilkas vesiliikenne.
Ramssinsalmeen tulee veneitä Vartioky-
län lahden lisäksi myös Strömssin, Tam-
misalon ja Marjaniemen venesatamista ja
osin myös Laajasalon kanavasta. Vartio-
kylän lahdella melotaan väylän ulkopuo-
lella joko lähellä Ramssiniemen rantaa tai
Koivusaaren ja Härkäsaaren vierestä
kohti Vartiosaarta. Luontevat väylien yli-
tyspaikat ovat heti MaMen vajan kohdalla
veneliikenteen nopeusrajoituksen alueella
tai Härkäsaaresta kohti Ramssinniemellä
olevaa kallioniemeä. Sopiva kohta on
myös Härkäsaaresta suoraan kohti Var-
tiosaaressa olevaa kalliota, Tervaluotoa
tai Vasikkaluotoa. Ramssinsalmi ei ole
suositeltava ylityspaikka  veneliikenteen
nopeusrajoituksesta huolimatta, sillä siinä
on sekä Vartiokylän lahden että Ströms-
sinlahden liikenne varsin ahtaalla väylällä
eikä veneillä ole siinä tilaa väistää joutu-
matta kiville.

Tammisalon kanava

Tammisalon kanavan kautta melottaessa
pitää välttää melomista aivan Strömssin
venesataman edestä, jossa varsinkin sa-

tamasta lähtevä veneliikenne on vaarate-
kijä. Tässä paras reitti on Syvännesaaren
kärjestä kohti Tammisalossa olevaa ve-
nelaituria ja siitä rannan läheltä ohi Tam-
misalon uimarannan kanavalle. Venelaitu-
rien lähelle tai väliin ei pidä mennä.

Jatasalmi ja Reposalmi

Jatasalmessa on nopeusrajoitus, mutta
paikka on kapea ja näkyvyyttä rajoittaa
Tammisalon puolella oleva laituri. Tam-
misalon ja Vartiosaaren välinen lahti me-
lotaan väylän ulkopuolella joko Vartiosaa-
ren tai Tammisalon puolella. Vartiosaaren
puolella melotaan reilusti Jatasalmesta
vasemmalle aivan lähelle rantaa ja sitten
rantaa seuraillen niemen ja lateraalimer-
kin välistä, missä pitää varoa lähellä ran-
taa olevia vanhan laiturin kiviä. Tammi-
salon puolella melotaan läheltä laiturin
kärkeä ja käännytään lateraalimerkin ja
Tammisalon puoleisen rannan väliin.

Reposalmessa on nopeusrajoitus ja väy-
län ylitys on selvintä tehdä nopeusrajoi-
tuksen alueella lähellä Laajasalon puolei-
sia kallioita. Väylän yli on varsin paljon
soutuveneliikennettä ja veneilijät ovat täs-
sä tottuneet väylän ylittäjiin.

Laajasalon kanava

Laajasalon kanavassa on valo-ohjaus.
Melomisen voi aloittaa jo valkealla, jos
vastaantulijoita ei ole. Kanavassa melo-
taan aina keskellä, jotta ei houkuteltaisi
veneitä vaarallisiin ohituksiin.
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Tiiliruukin lahti

Tiiliruukin lahti on varsin matala ja sen
keskellä on väylä Laajasalon kanavalta
Tullisaaren selälle. Väylää käyttävät myös
lukuisat matkailijoita kuljettavat alukset.
Lahdella olevaa nopeusrajoitusta nouda-
tetaan valitettavan huonosti.

Tammisalon kanavalta ja Porolahdelta
tultaessa melotaan mattolaiturin ohi Hert-
toniemen kartanon puoleisen rannan lä-
hellä, edelleen Laajasalon siltojen pilarien
ja rannan välistä ja uimarannan poijujen
ulkopuolelta. Pyysaareen päin melottaes-
sa väylän voi ylittää Tullisaaren kärjen
kohdalla. Herttoniemen rannan voi ohittaa
myös aallonmurtajan sisäpuolelta, kun-
han varoo venesatamien liikennettä.

Laajasalon kanavan ja Tammisalon sillan
välissä on väylä, joka kaartuu kanavaan.
Kanavasta tulevat alukset lisäävät kaar-
teessa nopeuttaan ja niitä on varottava.

Tullisaaresta Laajasalon kanavalle melo-
taan väylän ulkopuolella ja Laajasalon
sillan pilarien ja rannan välistä.

Uimarannat

Ainakin osin valvottuja ja poijuilla merkit-
tyjä uimarantoja on Puotilassa metrosillan
kupeessa, Marjaniemessä, Laajasalossa
ja Kallahden niemellä. Poijuilla merkitse-
mättömiä  uimarantoja on Rastilan leirin-

täalueella, Tammisalossa ja Kallahden
matalikolla. Uimakauden aikana ei saa
meloa eikä rantautua poijuilla merkittyjen
alueiden sisäpuolella eikä muuallakaan
saa häiritä uimareita.

Armeijan alueet ja pesintärauha

Itä-Villinki, Santahamina ja Kuninkaan-
saari ovat armeijan alueita ja niille on
maihinnousu kielletty. Armeijan kieltoalu-
eet on merkitty isoilla keltaisilla tauluilla ja
monikielisillä teksteillä.

Itäisen Helsingin alueella on myös joitakin
luotoja ja särkkiä, joille rantautuminen on
lintujen pesimäaikana kielletty. Nämä alu-
eet on myös merkitty kieltomerkeillä. Li-
säksi on merkitsemättömiä hiekkasärkkiä,
joilla pesii kahlaajia. Myös näille rantau-
tumista tulee välttää ettei pesintää häirit-
täisi tai pesiä tuhottaisi.

Melontaretkeily

Melontaretkeilyssä yhdistetään melomi-
nen ja retkeily. Retkitekniikka ja -taidot
ovat samat kuin muussakin retkeilyssä,
matkat vain melotaan ja retkivarusteet
kuljetetaan kajakissa. Varusteiden painon
lisääntyminen ei juurikaan lisää melonnan
rasittavuutta.

uuuuuuuu  Kajakkiin mahtuu yllättävän pal-
jon tavaraa. Kevyet keulaan ja perään,
raskaat keskelle.  Pakkaa vesitiiviisti !
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Melontaretkeily kannattaa aloittaa hel-
poilla päiväretkillä, joista sitten siirrytään
lähisaariin tehtäviin yöretkiin ja vasta ko-
kemuksen lisääntyessä pitkiin ja vaativiin
erilaisissa vesistöissä tehtäviin retkiin.

Rantautumis- ja leiripaikkojen valinnassa
kannattaa muistaa jokamiehen oikeuksien

lisäksi myös maastossa ja vesistössä liik-
kujan velvollisuudet luontoa, muita retkei-
lijöitä ja paikallista väestöä kohtaan.

Hyvä tapa oppia melontaretkeilyä on
osallistua seuran retkiohjelmassa ole-
ville ohjatuille retkille.

SEURATOIMINNASTA

Marjanimen Melojat ry, tuttavallisemmin
MaMe, on vuonna 1935 perustettu me-
lontaseura. Seura toimii itäisen Helsingin
alueella ja sen toiminta-ajatuksena on
melonnan eri muotojen edistäminen. Seu-
ran jäsenille tarjotaan mahdollisuus har-
rastaa kunto-, virkistys- ja retkimelontaa
kunkin omista edellytyksistä ja tarpeista
lähtien.

Seuramme toiminta perustuu vapaaehtoi-
suuteen ja talkootyöskentelyyn, jotka luo-
vat edellytykset miellyttävälle yhdessä-
ololle, rentoutumiselle ja virkistykselle.

Voit hakea MaMe:n jäsenyyttä läpäistyäsi
tulokaskoulutuksen. Muissa seuroissa tu-
lokaskurssin käyneet tai muualla melo-
neet voivat hakea jäsenyyttä, kun ovat
tutustuneet seuran toimintaan, vajakäy-
täntöihin ja seuran sääntöihin.

MaMe:n sääntöjen mukaan seuran halli-
tus hyväksyy jäsenet. Toimita siis hake-
muksesi hallitukselle käsiteltäväksi. Vajan
avaimen voi panttia vastaan lunastaa 17
vuotta täyttänyt seuran jäsen.

Vaja

Seuran Marjaniemenranta 1:ssä oleva
vaja on rakennettu 1950. Valtaosa seuran
melontasuoritteesta melotaan vajalta kä-
sin ja varsinkin avovesikauden aikana toi-
minta keskittyy vajarantaan ja vajalta ta-
pahtuvaan melontaan.

Vajassa ja pihan aitauksessa ovat seuran
kanoottipaikat, joista osa on vuokrattu jä-
senten kalustolle. Vajassa on kanootti-
paikkojen lisäksi pari pukuhuonetta, me-
latelineitä sekä aukkopeittojen ja melon-
taliivien säilytyspaikat. Pukuhuoneessa
oleviin lukittaviin kaappeihin voi jättää
vaihtovaatteita ja tavaroitaan talteen me-
lontalenkin ajaksi. Vajan kuistia käytetään
myös kokous- ja koulutustilana.

Vajan pihalla on käymälä. Vajan seinässä
on kesäaikana toimiva vesipiste, josta
saa normaalia vesijohtovettä. Käymälään
ja kanoottiaitaukseen pääsee vajan
avaimella.

Yksityisille  vuokrattavat kanoottipaikat
jakaa seuran hallitus jäsenille hakemus-
ten perusteella.

Tupakointi ja tulen käsittely on kiellet-
ty vajassa, kuistilla ja käymälässä. Älä
tuhoa arvokasta tukikohtaamme ja
kalustoamme. Ota ennakkoon selvää
vajan paloturvallisuuskalustosta.

Kevään ja syksyn talkoissa siivotaan vaja
ja sen ympäristö sekä puunataan ja kun-
nostetaan kalustoa. Vajaa kohentavia
talkoita on tarvittaessa kauden aikanakin.

Huolehdi myös vajan siisteydestä ja jär-
jestyksestä. Sammuta lähtiessäsi valot ja
lukitse ovet sekä aitauksen portit.
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Jaostot

Seuran vuosikokous hyväksyy vuosittain
seuran toimintamuodot sekä toimintaa
toteuttavien jaostojen suunnitelmat ja
budjetit. Jaostojen toiminnasta kerrotaan
seuran tiedotteissa, kotisivuilla ja vajan
ilmoitustauluilla.

Retkijaosto edistää retkimelontaharras-
tusta sekä melonnan turvallisuutta. Jaos-
to järjestää eri tasoisia retkiä koti- ja ul-
komailla, pelastautumisharjoituksia me-
rellä ja retkimelontaan liittyviä teemailtoja
sekä retkikoulutusta.

Kuntojaosto järjestää erilaisia seuran kun-
tomelontatapahtumia ja tukee seuran jä-
senten osallistumista myös muihin kuin
oman seuran kuntomelontatapahtumiin.
Valtaosa seuramme melontasuoritteesta
kertyy kuntomelonnoista. Melontakilomet-
rit ja käyntikerrat kirjataan hikiviivastoon.

Koulutusjaosto järjestää tulokaskurssit
sekä kehittää ja koordinoi seuran muuta
lajikoulutusta. Koulutuksessa on yhteis-
toimintaa myös muiden melontaorgani-
saatioiden kanssa. Jäseniä ohjataan
osallistumaan Suomen Kanoottiliiton ja
muiden yhteisöjen järjestämään melonta-,
turvallisuus- ja ensiapukoulutukseen.

Jaoston tapaan toimiva vajatoimikunta
huolehtii vajan, kanoottiaitauksen ja ran-
ta-alueemme kunnostamisesta ja kehit-
tämisestä. Vajatoimikunta ohjaa kunnos-
tustalkoita, joihin kaikki voivat osallistua.

Seuran tapahtumissa, tilaisuuksissa ja
talkoissa tarjoilusta huolehtii buffatoimi-
kunta. Ilman tätä suurenmoista huolenpi-
toa olisi moni tapahtuma varsin ankea ja
osanotto yhteisiin rientoihin laimeaa.

Nuorisotoiminta hakee muotojaan ja
suuntautunee entistä enemmän koko
perheen yhteiseen melomiseen.

Tapahtumista ja toiminnasta

Seuran toimintaa pyöritetään talkoovoi-
min ja sitä rahoitetaan jäsen- ja kanootti-
paikkamaksuin, toiminnasta saatavilla
tuloilla ja satunnaisilla talkootuotoilla.
Seuran toiminta koostuu eri jaostojen jär-
jestämistä kaikille jäsenille avoimista me-
lontatapahtumista,  seuran jäsenten oma-
ehtoisista melonnoista ja osallistumisesta
muiden seurojen ja toimijoiden järjestä-
miin tapahtumiin.

Kaikki seuran jäsenten melonnat kirjataan
vajakirjaan. Melontasuoritteet voi kirjata
myös hikiviivastoon, josta käyvät ilmi kau-
den aikana melotut kilometrit ja melonta-
kerrat. Hikiviivasto kuvaa osaltaan varsin
hyvin seuran jäsenten aktiivisuutta.

Marjaniemen Melojien kauden pääta-
pahtuma on Pääkaupunkimelonta. Pää-
kaupunkimelonta on kuntotapahtuma,
jossa on valittavana kaksi reittiä. Villingin
ympäri melovat saavat tuntumaa avome-
reen, Vartiosaaren kiertäjien reitti on suo-
jainen. Pääkaupunkimelonta on muillekin
kuin seuran jäsenille avoin kuntotapahtu-
ma.

Viikkomelonnat on hyvä keino tutustua
lähivesiin ja saada melontavarmuutta.
Lähivedet tuntevan kokeneen melojan
johdattelemina melotaan ryhmässä, nau-
titaan eväät ja jutellaan melonnasta ja
reitin varrella olevista nähtävyyksistä.

Kesällä Kauppatorille melotaan porukalla.
Yhteiset lättyretket ja loppukesän lyhty-
melonta ovat yhdessäoloa ja toisiimme
tutustumista.

Pakararalli melontaan vuorokauden aika-
na MaMen vajalta Porvooseen Porvoon
Viikinkien vajalle ja takaisin. Matkaa ker-
tyy reilu 100 km ja melonta on vuoden
valoisimpaan aikaan. Puolipakara on ke-
vennetty versio Pakararallista, siinä me-
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lotaan MaMen vajalta Sipoonlahdelle ja
takaisin 50 km matka.

Kokemusta ja kuntoa vaatii myös keväällä
melottava Virolahtimelonta. Vajalta me-
lotaan reilu 200 km Virolahdelle valtakun-
nan rajan tuntumaan ja takaisin. Retken
voi toki meloa vain yhteen suunnankin.
Melonnan aikana voi ihailla arktisten vesi-
lintujen muuttoa kajakista ja katsella
myös rannoilla olevia lintujen bongaajia.

Seuran muut ohjatut retket suuntautuvat
meri-, järvi- ja jokireiteille Suomeen ja
ulkomaille. Osallistujilta vaadittava koke-
mus ja taidot vaihtelevat retkien vaikeu-
den ja pituuden mukaan. Retki-infot ovat
etukäteen seuran tiedotteessa, kotisivuilla
ja vajan ilmoitustauluilla.

Meriretkeilyn perusteita ja hienouksia
käydään läpi retkikursseilla. Kursseilla
opetetaan myös suunnistamaan merellä.

Talvikautena seuran uimahallivuoroilla
opetetaan kajakin käsittelyä, tuentoja ja
eskimopyörähdystä.

Melontakauden aikana pyritään järjestä-
mään pelastautumis- ja pelastamishar-
joittelua merellä kokeneiden ohjaajien
avustuksella.

Samoin pyritään helpottamaan tulokas-
kurssien jälkeistä melonnan opettelua
järjestämällä lyhyitä melontatekniikan eri
alueisiin kohdistuvia harjoittelutilaisuuk-
sia.

Suomi Meloo kanoottiviestiin on aina ta-
pahtuman alusta asti osallistuttu ainakin
yhdellä seuran omalla joukkueella. Suomi
Meloo viestin reitti vaihtuu vuosittain.

Syksyn suosittu kuntotapahtuma on Tuu-
sulajärven melonta.

Kanoottiliiton Turvaryhmän hyväksymät
kouluttajat järjestävät melontaohjaaja-
koulutusta. Pääsyvaatimuksina ovat 18
vuoden ikä, ensiaputaidot, vähintään 100
h / 500 km melontakokemus, melontatai-
totesti 1:n hyväksytty suorittaminen, to-
distus uimataidosta ja suunnistustaito.

Ohjaajakoulutuksen jälkeen voi hakeutua
opas- ja meriopaskursseille. Opas tai me-
riopas voi myös anoa kouluttajaoikeutta.

Seuran hallintoon, jaoksien toimintaan ja
moneen muuhun tarvitaan jatkuvasti
osaavaa talkooapua. Olet tervetullut me-
lomaan ja edistämään yhteistä harras-
tustamme.

Muuta kurssimateriaalia:       Vesiliikenteen säännöistä
                                   Vesiteiden viitoitus
                                   MaMen toimihenkilöt
                                   MaMen tiedote

Kurssimoniste perustuu:       Marjaniemen vesiltä / tulokaskoulutus (aikaisemmat versiot)
      Marjaniemen Melojien tulokaskurssien kurssipalautteet
      Suomen Kanoottiliitto: Opi melomaan, kajakkimelonta
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