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Tervetuloa melontakurssille!

Aika ja paikka Kurssi järjestetään Kallan Melojien tukikohdassa Kenolassa Kuopion
Savisaaressa. Ajankohdat ovat
perjantaina 2.7. kello 17:15 (lopetus kello 21 mennessä)
lauantaina 3.7. kello 13:00 (lopetus kello 17 mennessä)
sunnuntaina 4.7. kello 12:00 (lopetus kello 16 mennessä)

Varapäivä on keskiviikko 7.7. Kurssikerta voidaan siirtää varapäivälle
poikkeuksellisen huonon sään vuoksi (lähinnä kovan tuulen tai ukkosen, sade
ei haittaa), ohjaajien sairastapauksissa tai muun vastaavan ylivoimaisen
esteen osuessa kohdalle. Aikaisempaa kokemusta kajakeista tai melonnasta ei
vaadita. Osallistujien tulee olla uimataitoisia.

Sairauksista, jotka saattavat aiheuttaa tasapainohäiriöitä vesillä ja siten
vaaratilanteen (esim. epilepsia, vaikea astma tai migreeni, diabetes tms.), on
kerrottava etukäteen tai viimeistään ensimmäisenä päivänä kurssin ohjaajille,
sillä turvallisuus vesillä syntyy ennakoiden ja kaverista huolehtien. Tietoja
käsitellään luottamuksellisesti. Melonta ei ole fyysisesti erityisen rasittavaa.

Kurssin tavoite Kurssin tavoitteena on antaa kurssilaisille perusvalmiudet melonnan
itsenäiseen harrastamiseen kajakilla ja omien taitojen edelleen kehittämiseen.
Kurssilla käsitellään kajakilla melonnan tekniikkaa, turvallisuutta ja
varusteita. Tekniikassa pääpaino on oikean ja taloudellisen eteenpäin
melonnan tekniikan oppimisessa.  Tämän kurssiesitteen liitteenä on kurssin
opetusrunko.
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Kouluttajat Kurssin vastaava kouluttaja on Aarni Mustonen. Hänen lisäkseen kouluttajina
on muita Kallan Melojien melontaohjaajia.

Valmistautuminen ja varusteet
Ensimmäisellä kerralla tutustutaan kurssin sisältöön, melontaharrastukseen ja
Kallan Melojien toimintaan. Lisäksi käydään vesillä ja tehdään
turvallisuusharjoitus, jossa käsitellään kajakkiin meno, kajakin kaataminen,
kaatuneesta kajakista poistuminen. Kajakista uimariksi poistumisen
yhteydessä harjoitellaan myös uimarin avustettua pelastautumista ja
pelastamista takaisin kajakkiinsa, mitä kutsutaan reskutukseksi. Kajakin
kaatamisen ja reskutuksen harjoittelu tuo rentoutta melontaan, ja ne kuuluvat
melojan perustaitoihin. Ota ensimmäiselle kerralle mukaan vaatteet, jotka
saavat kastua ja pyyheliina sekä kuivat vaatteet. Vesi on suhteellisen
lämmintä, mutta jos käytössäsi on märkäpuku tai kuivapuku saattaa sitä olla
mukava käyttää.

Tulethan ajoissa Kenolaan, jotta pääsemme aloittamaan heti kurssin alkaessa!
Mitä enemmän ehdimme olla vesillä, sitä enemmän taitosi kehittyvät. Ennen
kotoa lähtöäsi pyydämme sinua pesemään kätesi saippualla. Jos tunnet olosi
vähänkään sairaaksi, ilmoitathan asiasta ja jäät pois. Kurssi on tällaisessa
tapauksessa mahdollista suorittaa loppuun muiden ryhmien mukana.

Melontakurssilaisen varustus:

• Sään mukainen ulkoiluvaatetus, päähine ja tarvittaessa

aurinkolasit (huomio: meloessa räiskyy aina vettä melojan

päälle, ja vesi voi olla viileää). Vesillä pidettäviksi onkin syytä

valikoida vaatteet jotka saavat kastua kokonaan, ja

ensimmäisenä kurssipäivänä touhu on varmasti hyvin märkää.

• Kevyet kengät, esim. sandaalit melontaan (ilman kenkiäkin

voi meloa, paksut villasukat ovat mukavat). Nauhakenkien

käytön yhteydessä on huomioitava teoreettinen vaara, että

nauhat takeetuisivat kajakin jalkatukiin. Paksupohjaiset kengät

ovat huonot meloessa

• Varavaatteet melonnan jälkeen puettaviksi sekä pyyhe

• Juotavaa ja pientä syötävää oman tarpeen mukaan

• Kos käytössäsi on märkäpuku tai kuivapuku, voit käyttää sitä

• Uimalasit/ sukellusmaskin/ nenäklipsin voi halutessaan ottaa

mukaan jos sellaisen omistaa

Matkapuhelimet, auton sähköavaimet, kamerat tms. vedelle herkät tavarat
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tulee pakata vesille lähdettäessä vesitiiviisti. Vaihtoehtoisesti

nämä tavarat voi jättää maihin. Jos käytät silmälaseja tai aurinkolaseja

meloessa, ne kannattaa kiinnittää hyvin, esimerkiksi kuminauhalla tai

optikoiden tai retkeilyliikkeiden myymillä hihnoilla.

Melontakaluston (kelluntaliivi, kajakki, mela ja aukkopeite) tarjoaa kurssin

järjestävä seura. Kukin kurssilainen meloo omalla kajakkiyksiköllään.

Ajo-ohje Kenolaan
https://www.kallanmelojat.fi/info/tukikohdat/kenola-savisaari/

Suunnista kohti Kuopion yliopistollista sairaalaa (KYS). Etelästä tultaessa
käännytään juuri ennen sairaalan risteystä vasemmalle (vastaavasti
pohjoisesta tultaessa heti KYS:in risteyksen jälkeen oikealle) Niuvantielle.
Niuvantietä ajetaan reilu kilometri (Harjulan sairaalan ohi), ja mäen päältä
käännytään vasemmalle hiekkatielle. Risteyksessä on musta kyltti Savisaari
ja Melontakeskus. Hiekkatietä ajetaan n. 500 m ja tullaan ratsastustallin piha-
alueelle, Huomio! Varo hevosia/ratsastajia/koiria ynnä muuta liikkuvaa.
Hevoset säikähtävät autoa todella helposti ja voivat aiheuttaa
vaaratilanteita ratsastajilleen ja muille. Ratsastajien voi olla parasta
antaa mennä ohi niin, että auto seisoo paikallaan tai korkeintaan matelee
ohituksen ajan.

Maneesin ja tallin välistä käännytään vasemmalle ylämäkeen. Ajetaan 
koivukujaa n. 150 m  ja tullaan Y-risteykseen, jossa on roskakatos ja oikealle 
opaste Kallan Melojat. Auton voi jättää vanhan huvilarakennuksen pihaan,
pysäköithän vain osoitetuille paikoille! 

Vakuutukset Järjestäjällä on vastuuvakuutus, joka korvaa kurssin järjestäjän aiheuttamat
henkilö- ja esinevahingot. Muiden tapaturmien varalle osallistujien
suositellaan ottavan henkilökohtaisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ja
tarkistavan vakuutuksensa ehdot.

Seuran jäsenenä harrastaminen
Kurssin käytyään kurssilainen voi liittyy automaattisesti Kallan Melojiin
(lukuun ottamatta niitä, jotka mahdollisesti ovat jo vanhastaan jäseniä). Jäsen
voi käyttää seuran melontakalustoa koko kauden ajan 70 €:n kalustomaksua
vastaan. Tänä vuonna uusilla jäsenillä on myös mahdollisuus käyttää kalustoa
alkaen elokuun alusta kauden loppuun alennettuun 40 euron hintaan,
Vaihtoehtoisesti voi maksaa 15 € jokaista melontakertaa kohden. Jos haluat
meloa seurakalustolla, jäsensihteerimme voi pyynnöstä lähettää sinulle
laskun. Jos aiot meloa itsenäisesti seurakalustolla, tarvitset seuran vajan
avaimen. Vajan avaimen saaminen edellyttää kertaluontoisen 30 €
avainmaksun maksamista.

https://www.kallanmelojat.fi/info/tukikohdat/kenola-savisaari/
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Lisätietoja Aarni Mustonen, 050 4118483 puheenjohtaja@kallanmelojat.fi

P.S. Kurssia odotellessa voi melontaa opetella virtuaalisesti:

http://www.melontaopas.fi/

PERUSKURSSIN ALUSTAVA SISÄLTÖ

Avovesipäivä I

Tiedot

• Melonnan eri muodot sekä katsaus Kallan Melojien toimintaan

• Kurssin sisältö

• Kurssin turvasuunnitelma ja riskianalyysi

• Kajakilla kaatumiseen liittyvän pelon käsittely

Taidot

• Kajakin asianmukainen ja turvallinen käsittely, huolto ennen/jälkeen melonnan

• Seuran vajalla toimiminen ja vajakirjan käyttö

• Kajakin säätäminen ja turvatarkastus ennen vesille menoa

• Melaote

• Kajakkiin meno laiturista, aukkopeitteen kiinnitys ja avaaminen kajakista laiturille nousu

• Kaatuneesta kajakista uimalla poistuminen turvallisesti

• Pelastautuminen kajakkiin vesillä toisen avustamana (vapaaehtoinen)

• Pelastajana toimiminen toisen melojan uidessa (vapaaehtoinen)

Avovesipäivä II

Taidot

• Kajakkiin meno ja kajakista nousu laiturissa ja luonnonrannassa

• Hyvä melonta-asento, tasapaino, melaote

• Eteenpäinmelonta, eteenpäinmelonta ja eteenpäinmelonta!

• Kajakin ohjailu ja kääntäminen melanvedoilla, melan käyttö peräsimenä

• Lauttaan meno vesillä ja siitä irrottautuminen

http://www.melontaopas.fi/
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Tiedot

• Perustiedot välineistä: kajakit, liivit, aukkopeitteet, melat, melakellukkeet, pumput...

• Perustiedot välineiden säädöistä ja välineiden valinnasta olosuhteiden mukaan

• Tehokkaan ja taloudellisen eteenpäinmelonnan perusteet

• Omat varusteet (pukeutuminen, ravinto, juoma, varavaatteet, suojautuminen auringolta, sateelta ja tuulelta)

• Perustiedot melonnan turvallisuudesta

• Seuran vajalla toimimisen kertaus / syventäminen (vajakirja, järjestys, turvallisuus)

Avovesipäivä III

Taidot

• Nostoevän säätö/käyttö

• Melontatekniikkaa: sivuttainmelonta, taaksepäin melonta, pysäytys

• Tuennat

• Kajakin ohjailu painonsiirroin, peräsimellä ja nostoevällä

• Luonnonrantaan rantautuminen

• Edellisten päivien kertausta, esimerkiksi eteenpäin melonnan tekniikka, kajakin käsittely ja huolto

Tiedot

• Hypotermia – miten ennaltaehkäistä oikealla vaatetuksella ja lyhyet hoito-ohjeet

• Jokamiehen oikeudet, missä saa/ei saa meloa tai rantautua sekä ympäristötietoisuus

• Muu vesiliikenne, veneväylät

• Retkimelonnan ja muiden melontamuotojen erot ja erot kalustossa

• Kuopion ympäristön melontamahdollisuudet

• Edellisten päivien kertausta, esimerkiksi välinetietoa, toiminta seuran vajalla, turvatietoutta


