
Helsingin Kanoottiklubi ry

Hyvän tuulen melontaseura!



HKK - Helsingin kanoottiklubi

⚫ Ensimmäinen Suomeen perustettu melontaseura, 

se on perustettu 9.8.1925

⚫ Jäsenmäärä noin 650 (31.12.2019)

⚫ Seuran tukikohtana toimii Helsingin Melontakeskus



HKK:n sisaroganisaatiot,

tärkeimmät

⚫ HKK-Talviuimarit Ry

⚫ avantouinti

⚫ Helsingin Melontakeskus Oy

⚫ tukikohta ja kalustopalvelut HKK:lle

⚫ avoin kanoottivuokraamo 

⚫ elämys- ja juhlapalvelut

⚫ HKK-Dragon Ry

⚫ lohikäärmemelonta

Henkilökunta = HKK:n 

vapaaehtoiset jäsenet



Seuratoimintaa ja etuja jäsenille

• yhteiskäytössä oleva kanoottikalusto

• jäsenten omat melontavaellukset

• seuran ohjatut keskiviikkoretket

• kuntosalitoiminta & kuntoilu

• sauna ja meriuinti (ei sisällä talviuintia)

• jäsenille tarjottavat jatkokurssit

• seuran melontaretket

• säilytyspaikka omalla kajakille (rajoitetusti)

• talkootoiminta ja tapahtumajärjestelyt

• toimitsija- ja ohjaajatehtävät seurassa



Lainsäädäntö ja turvallisuus

• Seura noudattaa toiminnassaan 
kuluttajaturvallisuuslakia 920/2011.

• Valvontaviranomaisina  toimivat: Tukes, kunnat ja AVI:t

• Kunnat keskittyvät kuluttajapalveluiden turvallisuuden 
valvontaan

• HKK ja Melontakeskus tekevät yhteistyötä Tukesin
kanssa osallistumalla sen järjestämään koulutukseen ja 
seuraamalla sen tiedotusta

• Seuran järjestämää toimintaa ohjaa sen oma 
turvallisuusasiakirja ja toimintokohtaiset turvallisuus-
suunnitelmat

HKK:n teesi: Me torjumme vahinkoja ennakolta!



Alkeiskurssin tavoitteet

• Tarjota mahdollisuus tutustua uuteen lajiin

• Opettaa perusasiat melontatekniikasta ja kanootin 

hallinnasta itsenäisen jatkoharjoittelun pohjaksi

• Kertoa perusasiat melontaturvallisuudesta

• Kertoa melontavarusteista ja kanooteista

• Kertoa harrastusmahdollisuuksista Helsingissä

• Kertoa seurastamme ja saada myös uusia jäseniä

Haluamme keskittyä olennaiseen – KISS
Keep it simple, Stupid!



Turvallisuus kurssin aikana

⚫ Käytämme kelluntapukinetta

⚫ Noudatamme ohjaajien ohjeita ja aivan erityisesti 

pelastautumisohjeita

⚫ Yksi ohjaajistamme meloo ryhmän takaosassa

⚫ Kurssilainen ei ”karkaa” ryhmästä, mutta emme 

holhoa melojia

⚫ Melomme pääosin veneväylien ulkopuolella

⚫ Turvavene seuraa melojia vähintään kurssin 

ensimmäisenä päivänä, säätilan mukaan tarvittaessa 

muulloinkin



Kanoottiklubin vastuu

⚫ Seuralla on toiminnanvastuuvakuutus (IF), joka kattaa 

toiminnastamme mahdollisesti aiheutuvat vahingot

⚫ Seura ei ole tapaturmavakuuttanut kurssilaisia

⚫ Kurssilainen vastaa omista varusteistaan

⚫ Seura ei vastaa arvoesineistä, mutta tarjoaa kurssin 

aikana kurssilaisten käyttöön lukittavia säilytyslokeroita 

ja/tai lukitun yhteissäilön



Melonta harrastuksena

⚫ Tarjoaa mahdollisuuden luonto- ja retki-elämyksiin, 

mutta retkeilyn ja ulkoilun lisäksi myös vauhdikasta 

koskimelontaa, kanoottipurjehdusta, kanoottipooloa, 

kuntoilu tai olympialaista kilpamelonta

⚫ On ylävartalon kestävyyttä, lihasvoimaa ja liikkuvuutta  

kehittävä liikunta- ja kuntoilumuoto
⚫ Vaikutus kohdistuu erityisesti keskivartalon ja yläselän lihaksiin

⚫ Toteutuu parhaiten hyvällä melontatekniikalla

⚫ Tuo uusia ystäviä

⚫ Melontakausi kestää Helsingissä noin 5 kuukautta, 

aktiivimelojien kauden pituus on lisävarustein jopa 8 

kk tai enemmän (talvimelonta)

⚫ On edullinen harrastus



Melojan minimivarustus

⚫ Kajakki tai kanootti varustettuna kellukkein

- ilmasäkit, kiinteät kellukkeet ja merikajakeissa 

osastointi eli välilaipiot  ja kansiluukut

⚫ Mela

⚫ Kelluntapukine

⚫ Kajakeissa aavalla, kylmällä ja aallokossa 

melottaessa aukkopeite

⚫ Tyhjennysväline vaativissa olosuhteissa melottaessa 

(äyskäri, pumppu tms.) 

⚫ Viileällä säällä melontahanskat

⚫ Pimeän aikaan valkoinen valo



Melontatekniikka
⚫ Tekniikalla tarkoitetaan käytännön kokemuksen 

perusteella kehitettyä tapaa suorittaa melontaliike 

mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja 

taloudellisesti.

⚫ Melojan tulisi pyrkiä kohden lajin ihannetekniik-

kaa.  Tekniikkaa voidaan muunnella yksilöllisesti 

omien edellytysten mukaisesti (henkilökohtainen 

tyyli) edellyttäen, että olennaiset, liikeradalle 

tyypilliset tunnusmerkit säilytetään.

⚫ Eteenpäin vievän melontatekniikan ohella 

melojalta edellytetään kykyä käyttää melaa mm. 

ohjausliikkeisiin ja tuentoihin.



Aloita oikealla tavalla

1. Riittävän leveä ote

2. Istu pienessä etunojassa

3. Polvet koukussa

4. Ojenna käsivarsi 

suoraksi, älä työnnä

5. Voima tuotetaan vartalon             

kiertäjälihaksilla ja yläselän 

lihaksilla sekä jaloilla

6. Lapa huolella veteen

7. Nosta mela ajoissa ylös 

vedestä (vatsan etupinta)



Istu ja melo oikein

Meloja käyttää jalkojaan 

lisävoiman tuottamiseksi



Melontaliikkeen vaiheet

ojennus

veto alkaa

vedon 

pystyvaihe

vedon 

päätösvaihe



Lavan vetovaiheet



Melontatekniikka



Kajakkipelastus



Oleellisimmat turvatekijät

⚫ Kunnioita merta, suuria järviä ja koskipaikkoja

⚫ Huomioi omat kykysi suhteessa sääolo-

suhteisiin. Jos epäilet olosuhteiden ylittävän 

taitosi jää rannalle odottamaan sään 

paranemista

⚫ Kylmä vesi on melojan suurin vaaratekijä

⚫ Muista näkyvyytesi ja valaistuksesi pimeässä

⚫ Vältä melomista satama-alueilla 

⚫ Vältä melomista vene- ja laivaväylillä

⚫ Älä melo laivojen perävirtaan

⚫ Ilmoita reittisuunnitelmasi ja aikataulusi



Hienoja hetkiä lajin parissa!


