Liite 6

TAMPEREEN VIHURI ry kurssijaos

turvallisuusjärjestelyt

Toiminnan kuvaus
Meloja 1 peruskurssi on Melonta- ja soutuliitto ry:n laatiman mallin mukainen
aloituskoulutus melontaan. Kurssin käytyään uusi harrastaja pystyy melomaan
helpoissa olosuhteissa ja osallistumaan ohjattuihin melontaretkiin ja
harjoituksiin.

Toimintapaikka
Melontakoulutus alkaa seuran vajalta Rauhaniemen reitti 11. Melonnan
keskeisin toiminta tapahtuu seuran vajan edustan satama-altaassa.
Osallistujien taitojen karttuessa sekä sään salliessa voidaan meloa myös rantaa
seuraten Koukkuniemen ja Kaupinojan välisillä vesialueilla.

Turvallisuudesta vastaavat
Kurssijaos nimeää jokaiselle kurssille vastuuohjaajan ja tarvittavan määrän
ohjaajia. Vastuuohjaajalla on oltava vähintään Suomen Kanoottiliiton tai
Melonta- ja Soutuliiton melonnanohjaajan pätevyys ja riittävä kokemus kurssin
turvalliseen toteuttamiseen. Ohjaajalla on oltava melonnan perustiedot ja –
taidot. Kaikki ohjaajat perehtyvät kurssiohjeeseen etukäteen, erityisesti siellä
oleviin laatikolla korostettuihin turvallisuusmääräyksiin, ks. ”Kurssiohjeen
sisältämät turvallisuustoimenpiteet” alla, sekä vaaratilannelomakkeeseen.
Vastuuohjaaja vastaa turvallisuusohjeiden noudattamisesta.
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Osallistujat
Kurssi on tarkoitettu kajakkimelonnasta kiinnostuneille yli 16-vuotiaille. Alle 18vuotiailla on oltava huoltajan kirjallinen suostumus; ikäraja ei tosin ole ehdoton.
Melontatietoja ja -taitoja ei edellytetä, mutta tajunnan tasoon tai tasapainoon
vaikuttavat sairaudet voivat olla este osallistumiselle; ennakkotiedotuksessa
kehotetaan näitä osallistujia keskustelemaan asiasta kurssin vastuuohjaajan
kanssa. Päihteiden vaikutuksen alaisena kurssille osallistuminen on kielletty.

Ennakkotiedotus
Osallistujille tiedotetaan etukäteen pääsyvaatimuksista ja suositeltavasta
varustuksesta.

Vaarojen tunnistaminen
Ks. vaaratilannelomake tämän ohjeen liitteenä.

Onnettomuuskirjanpito ja läheltä piti –tilanteiden raportointi
Onnettomuuden tai vakavan läheltä piti -tilanteen jälkeen täytetään läheltä piti
raportti: https://www.melontajasoutuliitto.fi/turvallisuus/onnettomuus-ja-lpraportit/. Raportissa kerrotaan, mitä tapahtui ja milloin. Raportti toimitetaan
myös Vihurin hallitukselle ja seuran turvallisuusvastaavalle.
Kajakin kaatuminen ilman muita seurauksia ei edellytä raportointia.
Jos onnettomuudesta seuraa uhrille yksikin seuraavista: Yli viikon sairasloma,
enemmän kuin kaksi lääkärissäkäyntiä, tai epäillään hänen saavan pysyvän
haitan, ilmoitetaan tapahtumasta TUKESiin verkkolomakkeella osoitteessa
https://marek.tukes.fi/ilmoitus.aspx, tai sähköpostilla osoitteeseen
kirjaamo@tukes.fi. Luonnollisesti ilmoitus tehdään myös uhrin kuollessa.

Palvelusta sivullisille aiheutuvat vaarat
Ei tiedossa.
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Yleistä
● Kurssin turvallisuusmääräykset on merkattu kehystetyllä tekstillä, kuten tämä.
Ohjaajat
● Kurssilla on vastuuohjaaja, ohjaajia, sekä mahdollisesti seurusteluohjaajia.
● Vaatimukset ohjaajille:
● Ohjaajat lukevat Tampereen Vihurin kurssiohjeesta ainakin laatikoidut
turvallisuuskohdat etukäteen. Vastuuohjaaja kertaa tärkeimmät asiat ohjaajien
kanssa ennen osallistujien saapumista paikalle.
● Vastuuohjaaja johtaa kurssia, ja vastaa että turvallisuusohjeita noudatetaan.
● Vastuuohjaaja varmistaa, että mukaan tulee ainakin yksi ensiapulaukku ja
pumppu.
● Vastuuohjaajalla ja ohjaajilla on mukana pilli, vastuuohjaajan antamat
varusteet, ja vesitiiviisti pakattu tai vettä kestävä puhelin ladattuna. Lisäksi
vastuuohjaajalla tai jollakulla ohjaajista on mukana vähintään yksi pitkä
hinausköysi, jos poistutaan satama-altaasta.

AIKATAULU
KURSSI-ILTA 1

1.
ilt
a

1.

16:30 17:00

Ohjaajat valmistautuvat kurssin alkuun
Vajan yläkerrassa tapaaminen

● Vastuuohjaaja ottaa omat varusteet ja ohjaajien turvavarusteet esille. Käytettävistä
turvavarusteista on kerrottu luvussa “Ohjaajat”
● Vastuuohjaaja varmistaa, että kaikki ohjaajat ovat lukeneet tämän peruskurssin ohjeen ja sen
laatikoidut turvallisuusmääräykset (kuten tämä ja edellinen bulletti).

17:30 17:45

Kurssin aloitus
Vajan yläkerrassa tai ulkona, sään mukaan.

Jaettavat tehtävät: Vastuuohjaaja alkupuheet, melontavarusteiden esittely, arvoesineiden
kerääminen lukittavaan kaappiin
Tampereen Vihuri ry
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ilt
a

ALKUPUHEET aikana muistettava:
○

vastuuohjaaja varmistaa kysymällä osallistujien uimataidon. Kysytään myös tajunnan tai
tasapainon menetystä aiheuttavista sairauksista.

17:45 18:15

Rasti 1 kajakit ja Rasti 2 melat
Rasti 1 vajassa, rasti 2 pukeilla ja laiturilla

1.
ilt Jaettavat tehtävät: melarastin hoito, kajakkiesittely, loput ohjaajat auttavat kajakkirastilla
a
KAJAKKIEN ESITTELY, VALINTA JA SÄÄTÄMINEN yhteydessä muistettava:
- kurssilaisille vain kangasaukkareita - irtoavat vaikka kahva unohtuisikin sisälle

18:25 18:55

Vesille siirtyminen
Laiturilla

Jaettavat tehtävät: vastuuohjaajan ohjeet, uimari ja reskuttaja, demo vesille menosta,

1. laituritoiminnan johtaja (toinen laiturilla), aukkopeitteiden kahvojen tarkistaja
ilt
Siirryttäessä vesille:
a
●
●

Ohjaajat tarkistavat, että aukkopeitteiden kahvat ovat ulkopuolella.
Kaksi ohjaajaa on valmiiksi vesillä varmistamassa turvallisuutta. Vesillä kurssilaiset
ovat aina vähintään yhden ohjaajan näkökentässä.

Ohjaajien toiminta kurssilaisen kaatuessa:
●
●
●
●
●
●
●
●

Varmistetaan nouseeko kaatuneen pää pinnalle.
Tarvittaessa ohjaajat auttavat melojan irti kajakista tai kääntävät kaatuneen melojan
kajakkeineen oikeinpäin (Hand-of-God).
Jos kaatunutta ei pysty auttamaan kajakissa pysyen, ohjaaja kaataa kajakkinsa ja menee
veteen auttamaan kaatunutta kurssilaista, tai siirtyy laiturilta/rannasta avuksi.
Uimaan joutunut meloja autetaan rantaan tai takaisin kajakkiin, riippuen etäisyydestä rantaan.
Kajakki ja varusteet noudetaan vasta, kun kaatunut on saatu rantaan, ellei kaatunutta ole
reskutettu takaisin kajakkiin.
Ensiapu annetaan tarpeen mukaan. Samoin hätäpuhelun 112 soitto. (paikan osoite
Rauhaniemenreitti 11lukee vajan seinässä, ja rannassa pelastusrenkaan yläpuolella)
Arvioidaan keskustellen kaatuneen kanssa tapa, jolla jatketaan.
Usein on järkevää ainakin käydä vaihtamassa kuivat vaatteet ylle.

Sekä muita turvallisuusohjeita:
● harjoittelualue: aallonmurtajien rajaama alue, ellei toisin mainita
● pysytään näkö- ja kuuloetäisyydellä ohjaajasta
● pillin vihellys: huomio, annetaan ääninäyte pillistä
● kerrotaan sallituista rantautumispaikoista ja kielloista kurssilla (esim. uimarannat kielletty,
paitsi tietysti hätätilanteissa)
● varoitetaan veneliikenteestä ja kerrotaan, miten toimitaan, jos harjoitusalueelle tulee veneitä
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19:30 20:15

Pelastautumisharjoitus
Vesillä, satama-altaassa ja pukeilla kaluston huolto

1. Jaettavat tehtävät: vastuuohjaajan ohjeistus, laiturivahti, reskuttaja
ilt
a PELASTAUTUMISHARJOITUKSEN yhteydessä muistettava:
●

osallistuja kaataa kajakkinsa vasta, kun ohjaaja on valmis reskuttajan tehtävään ja antaa
luvan kaatumiseen

●

(tämä vain tiedoksi ohjaajille, ei kerrota osallistujille) joillekin ihmisille voi kasvojen joutuessa
yhtäkkiä kylmään veteen tulla hengenhaukkomisreaktio pinnan alla. Kylmä vesi voi myös
käynnistää tautikohtauksenkin. Joten jokaisen kaatumisen yhteydessä ensimmäinen
valvottava asia on, että pää nousee pintaan ja ihminen on tajuissaan. Jos näin ei tapahdu,
on asian havaitsevan ohjaajan huudettava muille ohjaajille asiasta, ja rynnättävä heti
auttamaan henkilön suu ja nenä pintaan vaikka kajakistaan poistuen.

KURSSI-ILTA 2
16:45 17:00

Ohjaajat valmistautuvat kurssin alkuun
Vajan alakerrassa

2.
ilt Jaettavat tehtävät: Mallikajakkien esille ottaminen
a
● Ohjaajat ottavat turvavarusteensa.

17:45 18:00

Vesille siirtyminen
Laiturilla

2.
ilt Jaettavat tehtävät: laituritoiminnan johtaja (mahdollisesti myös toinen ohjaaja laiturilla)
a
● Mennään vesille samalla tavalla kuin edellisenä iltana.

19:55 20:10

Lauttaantuminen ja palautetuokio
Vesillä, satama-altaassa

2.
ilt Jaettavat tehtävät: ohjaajat huolehtivat pienryhmästään
a
Ohjaaja:
● Ohjaaja nousee laiturille viimeisenä.
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KURSSI-ILTA 3
16:15 16:30

Ohjaajat valmistautuvat kurssin alkuun
Vajan alakerrassa

3.
ilt Jaettavat tehtävät: Sään tarkistaminen, kaikki ohjaajat vastuuohjaajan johdolla
a
● Vastuuohjaaja tarkistaa sääennusteen ja vallitsevan sään sekä käy tarvittaessa katsomassa,
miltä tilanne näyttää aallonmurtajan ulkopuolella. Aallot näyttävät yleensä pienemmiltä rannalta
katsottuna. Ohjaajat yhdessä tekevät päätöksen, voidaanko poistua satama-altaasta.
● Jos tiedossa on ukkosta, varaudutaan pitämään osa kurssituksesta vajan lähellä, eikä lähdetä
Koukkuniemeen/Kaupinojalle. Ukkosen ollessa ’päällä’ siirrytään jatkamaan kurssia vajan sisällä.
● Jos Tampereen keskustan sääennusteessa on kurssin ajalle yli 4 m/s tuuli mistä tahansa
lounaisen .. lännen .. pohjoisen .. idän suunnasta, on keli Näsijärvellä kurssilaisille liian haastava
=> aallokkomelontaa.. Ohjaajat voivat tehdä päätöksen pysymisestä satama-altaassa myös
silloin, jos ennusteen mukaan tuuli on heikompaa.
● Ohjaajat ottavat turvavarusteensa.

17:00 17:15

Illan aloitus
Laiturilla

3.
ilt Jaettavat tehtävät: Sään huomioinnista kertominen, vastuuohjaaja hoitaa ryhmässä liikkumisesta
a kertomisen
Kerrottaessa RYHMÄSSÄ LIIKKUMISESTA muistettava:
● Ryhmässä melomisen järjestys, pillin käyttö ja melamerkit:
o Pilliin puhallus: Huomio - katsokaa tänne ja kuunnelkaa.
o Mela pystyssä: Kokoontukaa minun luo.
o Mela poikittain: Älkää tulko, pysykää siellä missä olette.
●

Kaatujan ja kaatumisen näkevien on huutamalla tiedotettava tapahtuneesta. Ohjaajat toimivat
turvaryhmänä ja rientävät auttamaan (1-2 ohjaajaa) ja muu ryhmä komennetaan kääntämään
keulat vastatuuleen ja melomaan hiljakseen eteenpäin pysyäkseen paikallaan.

17:15 17:30

Vesille siirtyminen
Laiturilla

3.
ilt Jaettavat tehtävät: Organisointi laiturilla
a
Siirrytään vesille kuten aikaisempinakin iltoina.

3. 19:00 - Vesille siirtyminen luonnonrannasta
Rauhaniemen rannalla
19:10
ilt
a Harjoitellaan luonnon rannasta lähtemistä yksi ryhmä kerrallaan.
Vähintään yhden ohjaajan on oltava vesillä ennen osallistujia.

Tampereen Vihuri ry

Turvallisuusasiakirja - Liite 6

14.06.2021

7
19:10 20:00

Tekniikkaharjoittelua
Vesillä, tuulisella säällä satama-allas, helpolla säällä Kaupinoja

3. Jaettavat tehtävät: kajakkipyörähdyksen, keulapyörähdyksen, yksinpelastautumisen ja tuentojen
demoaminen, kallistelun opetus, pelin/leikin vetäminen
ilt
a Mikäli jää aikaa, voidaan halukkaiden kanssa kokeilla aallokkomelontaa;
AALLOKKOMELONTAHARJOITUKSEN yhteydessä muistettava:
●
●
●
●

Aallonmurtajan aukon tuntumassa. Jos mennään aallonmurtajan edustalle, pidetään
vähintään 25m etäisyys siitä, ks. kuva alla.
Neuvotaan toiminta kajakin kaatuessa.
Viedään harkinnan mukaan halukkaat kurssilaiset pienissä erissä tuuleen aallonmurtajan
ulkopuolelle. Aallokossa oppilas/ohjaaja = 1:1.
Vältettävät melonta-alueet Vihurin vajan läheisyydessä (kuva):
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Peruskurssin vaarojen tunnistaminen ja toimenpiteiden suunnittelu
Palveluntarjoaja:
Tampereen Vihuri

Päiväys:
5.4.2020

Tarkasteltava palvelu:
Melonnan peruskurssi

Tekijät:
Pertti Peussa ja Jani Raipala

Palvelun osa,
toiminto tai laite

Kuluttajiin kohdistuvat
vaarat ja niiden syyt

Tyypilliset seuraukset

Nykyiset toimenpiteet vaaran poistamiseksi
tai (kursiivilla) pienentämiseksi

Nykyiset
toimenpiteet
riittäviä?

Lisätoimenpiteet
turv. parantam.
(tärkeys 1-3) 1

Kurssilaiset kulkevat
rantalaiturille ja
takaisin

Kaatumisaltis (sora)rinne
laitureille, varsinkin
kajakkia kantavat
heikommat henkilöt

Kaatuminen, asfalttiihottuma, kajakki voi myös
pudota päälle

Kajakkia ohjeistetaan kantamaan parina.

☒
Kyllä

☐
Ei

2 - Rinteen kulkukelpoisuutta
parannettava;
mahd. vajalaajenn.
yhteydessä.

Kurssilaiset kulkevat
kurssipäivinä vajassa
useamman kerran
yläkertaan ja alas.

Portaat hieman
vaikeakulkuiset (vanha
rakennus), ja varsinkin
alaspäin tullessa pää voi
osua palkkiin.

Kaatuminen portaissa.
Mustelmia, katkennut luu,
aivotärähdys tai
niskavamma.

Portaikon sähkövalaistusta lisätty. On myös
asennettu kaide, joka myös estää
säilytystelineissä olevien kajakkien päiden
työntymisen vahingossa portaissa kävelevän
kompastusesteeksi.

☒
Kyllä

☐
Ei

Koulutus
aallonmurtajan
ulkopuolella

Kurssilainen kaatuu
kajakillaan aivan
aallonmurtajan tai
veneseuran louhikkopenkereen edustalla.

Luode-, pohjois-, tai koillistuuli aaltoineen painaa
kurssilaisen ja reskuttajan
päin kivilouhikkoa. =>
Mustelmia, ja mahdollisesti
aivotärähdys tai sijoiltaan
mennyt nivel.

Aallokkomelonnassa ohjeistettu pitämään 25m
etäisyys em. aallonmurtajiin ja louhikkoon, jotta
ohjaaja ehtii reskuttaa, tai opastaa
rantautumaan. Jos louhikkoranta on liian lähellä
reskutusta ajatellen, ohjaaja ottaa kaatuneen
kajakin ja melan kiinni, sekä siirtää kaatuneen
kahvahinauksella turvallisempaan paikkaan
reskutettavaksi, tai helpon rannan edustalle.

☒
Kyllä

☐
Ei

Vaikka tähänastiset toimenpiteet olisi edellä todettu riittäviksi, voi olla järkevää ja kannattavaa toteuttaa helppoja ja halpoja toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi edelleen.
Toimenpiteiden tärkeys: 1 = Turvallisuuden kannalta kiireellinen toimenpide, toteutetaan välittömästi. 2 = Vähemmän kiireellinen toimenpide, joka voidaan toteuttaa myöhemmin.
3 = Lisäselvityksiä vaativa toimenpide-ehdotus.
Tampereen Vihuri ry
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Koulutusretki
Kaupinojalle tai
Koukkuniemeen

Sää pahenee perillä ollessa;
paluumatkasta tulee
kurssilaisille liian vaikea

Useita kajakkeja kaatuu,
kurssilaiset joutuvat
kävelemään rantaa
seuraten vajalle.

Sääennusteiden tarkastus etukäteen. Sään
seuranta perillä oltaessa.

Koulutus lähivesillä
(jossa 4 uimarantaa)

Kurssilainen tai joku
ohjaajista törmää uimariin

Uimari satuttaa päänsä tai
ylävartalon. Meloja voi
kaatua - pahimmillaan
uimarin päälle.

Kajakin käsittely ja
kantaminen

☒
Kyllä

☐
Ei

Pidetään etäisyyttä Rauhaniemen ja Kaupinojan
uintialueisiin, rantautuminen vain
turvallisuussyistä.

☒
Kyllä

☐
Ei

Kantamisesta tai
kaatumisesta aiheutuvat
vammat.

Käsi- tai selkävamma. Myös Kurssilla näytetään kajakin ergonomisesti oikea
nilkkavamma kaaduttaessa. nostaminen. Opastetaan kantamaan kajakkia
parina. Käsittelyvaiheessa ei kiirettä.

☒
Kyllä

☐
Ei

Luonnonrantaan
rantautumisen
harjoittelu.

Kajakin nosto ja
mahdollinen
kompastuminen.

Käsi- tai selkävamma. Myös Kiireen ja tungoksen välttäminen.
nilkkavamma kaaduttaessa.

☒
Kyllä

☐
Ei

Koulutuksen
aikainen vesilläolo.

Kaatuminen vahingossa.
Syynä mm. vaillinainen
melontataito, toisen
melojan ojentama esine,
törmäys johonkin pinnalla
tai pinnan alla, aalto, jopa
äkillinen tuulenpuuskakin.

Kajakki kaatuu. Jos pinnan
lähellä kivi tms. kovaa, saa
meloja mustelman tai
kovan tällin päähänsä.

☒
Kyllä

☐
Ei

Ks. yllä.

Ylläolevan lisäksi kylmään
veteen kaatunut voi
ihmisen luontaisen
reaktion vuoksi vetää vettä
henkeensä. Kylmä vesi
myös kylmettää uimarin
nopeasti.

☒
Kyllä

☐
Ei

Koulutuksen
aikainen vesilläolo
kesän ensimmäisillä
kursseilla, kun vesi
on kylmää (ja
kurssilaisilla on
Tampereen Vihuri ry
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Ennakko-ohjeistus kaatumistilanteesta
kurssilaisille - mm. aukkopeiton oikea kiinnitys
ja irrotus, melontareitin valinta sään mukaan,
järkevä etäisyys rantaan. Kurssilaiset ovat koko
ajan jonkun ohjaajan näkökentässä. Ohjaajien
tarkkaavaisuus, vältetään vedenalaisia kiviä tai
verkkoja, useita apuohjaajia.
Kurssilaisella varavaatteet mukana vesitiiviisti,
ohjaajilla ladattuja puhelimia vesitiiviisti,
ohjaajilla kyky antaa ensiapua, sekä puhelin
soittaa 112 tarvittaessa.
Ks. yllä, lisäksi melottava vieläkin lähempänä
rantaa.
Ohjaajilla on tiedossa vedenhaukkomisreaktion
mahdollisuus, sekä ymmärrys ripeän toiminnan
tärkeydestä kylmän veden aikaan.
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huono varustus
kylmään veteen).
Koulutuksen
aikainen vesilläolo
aallonmurtajien
lähellä.

Ks. yllä.

Kurssilainen saattaa
rantautua ohjaajilta
kysymättä louhikkoon, ja
saada mustelmia tai jopa
nilkkansa sijoiltaan.

Lähin ohjaaja neuvoo rantautumisen lähistön
helpoimpaan paikkaan. Varotaan kaatumista,
nilkkaa jne.

Koulutuksen
aikainen vesilläolo
kalapyydyksen
lähettyvillä, tai kun
pinnan alla on jotain
takertuvaa.

Ks. yllä.

Kaatunut sotkeutuu
kalapyydykseen, tai pinnan
alla olevaan esim.
polkupyöränraatoon.

Koulutusalueella ei tiettävästi ole kalapyydyksiä.
Ohjaajilla on puukkoja. Liivit kelluttavat.
Tarvittaessa ks. alla.

Koulutuksen
aikainen vesilläolo.

Kurssilaisella (tai ohjaajalla)
piilevä tai peitelty sairaus
tai vamma, joka vaikuttaa
jaksamiseen, tajuntaan, tai
tasapainoon.
Muu tapaturma.

Kurssilainen kaatuu, mutta
jää tajuttomana veden alle.

Ks. yllä.

Uupumus. Heikko energia /
nestetasapaino

Ks. yllä.

Koulutukseen
kuuluva melonta
Kaupinojalle tai
Koukkuniemeen.

Tampereen Vihuri ry

☒
Kyllä

☐
Ei

☒
Kyllä

☐
Ei

Terveydentila ennakkotiedustellaan
kurssilaisilta. Ohjaajat ovat harjoitelleet
tajuttoman pelastamista.
Hand of God -pelastus, tai ohjaajat sukeltavat ja
vetävät henkilön pään pinnalle. Soitetaan 112.

☒
Kyllä

☐
Ei

Kurssilainen ei enää jaksa
tai halua osallistua
opetukseen, mutta pystyy
itsenäiseen toimintaan

Terveydentilan ennakkotiedustelu.
Kurssilainen ohjataan rantaan, ja arvioidaan
suoriutuuko hän yksin kotiin/hoitoon.
Tarvittaessa autetaan.

☒
Kyllä

☐
Ei

Heikko energia /
nestetasapaino

Ohjaaja huomaa kesken
kurssin, ettei kykene
tehtäviinsä

Oma ilmoitus ja sijaisen nopea etsintä.
(Mahdollisesti ohjaajia on kurssilla riittävästi ko.
kurssipäivän loppuun viemiseen)

☒
Kyllä

☐
Ei

Tuuli, aallokko, ukkonen.

Kaatuminen, tai peräti
salamanisku.

Vastuuohjaaja varmistaa sääennusteista
etukäteen, sekä kurssin olosuhteista
lähdetäänkö retkelle lainkaan.
Normireskukset tai hinaus. Jos ukonilma tullut
’päälle’, evakuoidaan kurssi lähimpään

☒
Kyllä

☐
Ei

Turvallisuusasiakirja - Liite 6
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ukkosenjohdattimelliseen suojaan, kuten vaja,
Kaupinojan sauna, Koukkuniemen talot, jne.
Ks. yllä

Yhden kurssilaisen
palattava vajalle kesken
retken (lääkkeet, meno, …);
ohjaaja lähtee saattamaan.

Ohjaaja:kurssilainen -suhde
saattaa heiketä
huonommaksi kuin 1:5.

Jos 1:5 sääntö rikkoutuu, vastuuohjaaja päättää
palaako koko kurssi, vai voidaanko jatkaa
tyvenen ja lämpimän kelin, hyväkuntoisten
kurssilaisten jne yhteisvaikutuksen turvin.

Koulutuksen
aikainen vesilläolo.

Kalustossa tai varusteissa
on haitallisia vikoja.

Vaikea meloa, kajakki täyttyy vedellä, kaatuminen,
melontaliivit eivät kelluta
riittävästi tai irtoavat, jne.

Normaali kalustosta huolehtiminen.
Melontaliivien kelluttavuus ja mekaaninen
kunto tarkistetaan 5v välein, viimeksi v. 2019.

Koulutuksen
aikainen vesilläolo.

Nesteen tai ravinnon
vähäisyys, liian rasittava
melontasuoritus, tai liian
vähän taukoja

Ei jaksa muiden mukana,
eikä opi. Kaatuminenkin
mahdollista.

Kurssilaisten toivotaan ottavan evästä, nestettä
ja hattu mukaansa, lyhyt tauko n. tunnin välein,
seurataan kurssilaisia ja kysytään taukotarvetta.
Lisätaukojen pitäminen, voimaton henkilö
jonkin ohjaajan lähivalvontaan, tai
lauttautumaan seurusteluohjaajan kanssa.
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