Luonto tutuksi meloen
Melomalla on oiva mahdollisuus toteuttaa retkiä ja nähdä uusia alueita tutustuen luontoon. Melontaa voi
harjoittaa erillisenä melontaretkenä tai leirin muun ohjelman lomassa ohjelmapisteenä. Vesillä äänetön ja
kiireetön liikkumatapa antaa uutta näkökulmaa. Kanotointi sopii myös leirin ohjelmaksi, vaikka
uimarannalta toteutettuna.
Kanootteja voi edullisesti vuokrata L-SP:ltä sekä myös joiltain piirin lippukunnilta. Myös kaupallisia
toimijoita on, joilta saa vaikka koko paketin opastuksineen. Piirin kanootit ja todennäköisesti muutkin
kulkevat tapahtumapaikalle kätevästi henkilöautolla vedettävällä trailerilla.
Melonnassa tärkeää on turvallisuus ja vesielementin kunnioitus. Oman ryhmän taidot ja kokemus on hyvä
tiedostaa ja lähteä melomaan omaan taitotasoon sopivasta paikasta tarpeeksi hyvällä ilmalla. Retkeä tai
leiriä suunnitellessa tulee myös varautua siihen, että melontaa ei välttämättä voida lainkaan toteuttaa liian
kovan kelin vuoksi. Mahdollisesti myös melonta-aluetta voidaan muokata suojaisammaksi. SP:n
turvallisuusohjeesta tulee tarkistaa ja noudattaa soveltuvien osin, minkä lisäksi partiotoimintaa vesillä on
erillinen määräys ”Määräyksiä ja ohjeita partiotoimintaan vesillä”, jossa on melontaa erillinen osuus. Tämä
määräys antaa tarkat ohjeet mitä turvalliseen melontaretkeen vaaditaan.
Sisävesistöjen pienemmät järvet ja vähän virtaavat joet ovat helppoja aloituskohteita. Aivan
kokemattomien kanssa voi harjoitella pienessä lammessa tai muuten varmistaa, etteivät melojat pääse
valvonnan ulottumattomiin tai muuten tuuliajolle. Isoille järville, vähänkään avoimelle merelle tai virtaaviin
vesitöihin ei tule lähteä ilman suurempaa kokemusta. Myös muu vesiliikenne tulee huomioida ja olla
mieluiten alueella, jossa sitä ei ole tai se on vähäistä. Isommasta veneestä saati laivasta voi olla haastavaa
havaita melojia.

Melonta leirin ohjelmapisteenä
Kesto: 20-60min tai enemmän.
Taso: aloittelijat, sudenpennuillekin onnistuu sekä muille ikäkausille ilman suurempaa kokemusta
Paikka: leirikeskuksen uimaranta, mieluiten hiekkapohja, missä on helppo vetää kanootteja rantaan ja
vesille.
Tarvikkeet: kanootit 1 per 2 melojaa, melat ja kelluntaliivit kaikille, melojilla kannatta olla käsineet (esim
ohuet työ tai pyöräilykäsineet) ohjaajien turvavene tai kanootti.(esim. jos leirikeskuksessa on soutuvene),
vetoköysi/liina turva-aluksiin, EA-pakkaus ja lämpöpeite, pillit tai muu äänimerkin antolaitteet.
Vaativuus: Välttävä uimataito melojilla. Hyvä sää. Ohjaajan(jien) tulee olla melonta kokemusta ja osata
toimia mahdollisissa ongelma- ja hätätilanteissa. Ohjaajia tulee olla tarpeeksi ja melojen taitotasoon
suhteutettuna jopa 1 per kanootti nuoremmilla ikäkausilla. Myös vähintään yksi ohjaaja rannassa.
Pisteen kulku:
Puetaan melontaliivit ja muuten varusteet melontaan.
Kerrotaan lyhyt melonnan teoria ja turvallisuusohjeet. Miten kanootissa ollaan ja miten melaan käytetään,
että saadaan melottua tiettyyn suuntaa. Mitä ohjaajien antamat merkit tarkoittavat. Ainakin tulisi olla
palatkaa rantaan merkki. Erityisen tärkeää on melonta-alueen opastaminen, mihin saa ja mihin ei saa

mennä. Esim. kuinka kauas johonkin suuntaan voi meloa. Aluetta voi rajata poijuin jos selkeitä
maamerkkejä ei ole.
Jaetaan ryhmä pareiksi kanootteihin, joissain kanooteissa myös mahdollisuus olla useampi henkilö.
(sudenpennuilla, voi olla ohjaaja joka kanootissa)
Itse melonta: Ohjaajat auttavat kanootit liikkeelle ja opastavat tarvittaessa alkuun. Melotaan ennalta
sovitulla alueella. Kannattaa lähteä vastatuuleen, sillä kevytkin tuuli kuljettaa kanootteja etenkin, jos
melominen lopetetaan. Jos homma sujuu, voidaan meloa ryhmänä kauemmaskin, kannattaa kuitenkin
pysyä rannan tuntumassa. Samoajat todennäköisesti oppivat kokemattominakin nopeasti ja meloa voi
tavoitteellisesti esim. lähisaarelle tai vastaavalle.
Kanootti on mahdollista kaataa ja sieltä voi pudota veden varaan. Rannan läheisyydessä usein nopein
pelastautumistapa on uida tai auttaa veden varaan joutunut rantaan. Mahdollisesti voidaan myös nostaa
turvaveneeseen tai kanoottiin. Varsinkin kesäleireillä tarkoituksellisesta kanoottien kaatamisesta voi tehdä
ohjelmaan kuuluvan haasteen. Silloin kannattaa valita tai vaihtaa varusteet siihen sopiviksi.
Palataan rantaan, kun ei enää jaksa meloa tai sovittu aika loppuu. Ohjaajien tulee koko ajan tarkkailla ja olla
tietoisia missä kanootit ovat ja valmiita auttamaan tarvittaessa esim. hinaamalla kanootti takaisin rantaan.

Melonta haikin siirtymänä
Kesto: siirtymä, päiväretki tai pidempi
Taso: Perusasiat melonnasta hallussa
Paikka: Suositellaan sisävedet tai rannikon saaristoalueet, missä ei suuresti liikennöityjä veneväyliä.
Tarvikkeet: kanootit 1 per 2 melojaa, melat ja kelluntaliivit kaikille, melojilla kannatta olla käsineet (esim
ohuet työ tai pyöräilykäsineet). Muut retken vaatimat varusteet + vesillä ohjeessa olevat
turvallisuusvarusteet.
Vaativuus: Uimataito melojilla. Riittävän hyvä sää. Ohjaajan(jien) tulee olla melonta kokemuksen saanut ja
osata toimia mahdollisissa ongelma ja hätätilanteissa. Ohjaajia tulee olla tarpeeksi ja melojen taitotasoon
nähden. Myös vähintään yksi kontakti maissa.
Jos haikin siirtymät aikoo toteuttaa osin tai kokonaan meloen, on osallistujilla hyvä olla jo
melontakokemusta ja tapahtuman johtajistossa osaamista melontaretkestä. SPn vesillä ohjetta on
noudatettava tarkasti. Vaihtoehtoisesti on turvallisuus järjestettävä ohjeissakin mainituilla ulkopuolisilla
järjestelyillä eli esim. turvaveneillä ja erityisen tarkoilla säännöillä. Sään tarkkailuun ei myöskään voi
kiinnittää liikaa huomiota, ettei esimerkiksi jäädä mahdolliselle yöpymispaikalle jumiin.
Reitin suunnittelussa tulee olla realistinen omiin taitoihin nähden. Kanootti ei ole erityisen nopea
liikkumaväline ja vastatuuli voi raskauttaa etenemistä vielä merkittävästi. Samojajat todennäköisesti
pystyvät harjoittelun jälkeen melomaan useamman kilometrin matkoja päivän aikana. Otavalla samoajien
haikkireitin piti kulkea meloen Maisaaresta Karhuluotoon ollen lyhimmillään reilun 2km. Seuraavana
päivänä olisi saanut valita suoran reitin takaisin tai säästä ja innosta riippuen 4-6m melonnan. Hyvässä
säässä yli 10km päivämatkat ovat aivan mahdollisia.

Turvallisuusohjeet sekä määräys partiotoiminnasta vesillä löytyy SP:n sivuilta:
https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/turvallisuusohjeet/

