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Koulutustasot ja Tehtävän kuvaus
minimitunnit
koulutuksessa
Melontaohjaaja Melontakurssit, lajiesittelyt,
8+8 h
vuokraus, retket helpoissa
olosuhteissa suojaisilla
rannikko-, järvi- ja jokireiteillä,
kosket I-luokka

Melontaopas
8+16 h avovesi

Melontaopas
8+16 h joki

Pääsyvaatimukset

Lajikoulutus

Opettaminen ja
johtaminen

Tehtävään liittyvä muu
koulutus

väh 18v, uimataito 200 m,
pelastusuinti 50 m melontavarusteissa, suunnistustaito, melontakokemus vähintään 500km/100h*,
hyvät perustaidot ja -tiedot
(taitokokoe 1)**

- kaluston ja varusteiden
ominaisuudet ja käyttö
- melontaympäristöt
- koskiluokat (paino I lk)
- suunnistus
- perusmelontataidot
- pelastaminen

- opettaminen ja sen
suunnittelu
- johtaminen
- retken suunnittelu ja
suunnitelmat
- tapahtumien järjestäminen

- turvallisuusohjeet ja
lainsäädäntö
- vesiliikenteen säännöt
- jokamiehen oikeudet ja
velvollisuudet
- vakuutukset ja vahinkojen käsittely
- säätietous
- fysiologiset perusteet

- toimiminen turvallisuuspäällikkönä
- ryhmän tieto- ja
taitotason
tunnistaminen

- melonnan nykytilanne
- turvallisuusohjeet ja
lainsäädäntö
- turvallisuusasiakirja
- vesiliikenteen säännöt
- jokamiehen oikeudet ja
velvollisuudet muissa
maissa
- säätietous

Avovesiosio
Opas meri- ja järvialueet,
turvapäällikkö opastason
toiminnassa

toiminut ohjaajana vähintään 1 v ja - kaluston ja varusteiden
100h, toimintaselvitys, suunnitellut käyttö ja huolto
ja johtanut vähintään kaksi 3 vrk:n - suunnistus myös pimeälretkeä, hyvät taidot kajakilla tai
lä (avovesi)
avokanootilla
- melontaympäristöt ja
Jokiosio
(kurssilla läpäistävä taitokoe 2
olosuhteet
Opas järvet, joet ja kosket II lk, avovesi- tai jokiosio)
- pelastustekniikoiden
turvapäällikkö opastason
soveltaminen
toiminnassa
- avovesireitit tai jokireitit
I-II lk

Merimelontaopas
8 + 24 h

Avomeri ja suuret järvialueet,
turvapäällikkö meriopastason
toiminnassa

toiminut oppaana vähintään 2v,
toimintaselvitys, suunnitellut ja
johtanut vähintään 5 vrk pituisen
opastason retken, hyvä taito ja
kokemus: merimelontaa 3500 km,
suunnitellut ja johtanut vähintään
kaksi 5 vrk:n retkeä***
(kurssilla läpäistävä taitokokoe 3)

- kaluston ja varusteiden - johtaminen erityiskäyttö ja huolto
tilanteissa
- suunnistus avomerellä
- toimiminen turvalli- melontataidot avomerel- suuspäällikkönä
lä ja suurilla järvillä
- pelastustekniikat avomerellä

-

Koskimelontaopas
8+24 h

Kosket III lk, turvapäällikkö
koskiopastason toiminnassa

toiminut oppaana väh 2v,
toimintaselvitys, hyvät taidot ja
tiedot III lk koskessa
(kurssilla läpäistävä taitokoe 4)

- kaluston ja varusteiden
käyttö ja huolto
- koskiluokitus
- koskiympäristöt
- melontataidot ja
pelastus III lk koskessa

- turvallisuusohjeet
- turvallisuussuunnitelmat

- johtaminen erityistilanteissa
- toimiminen turvallisuuspäällikkönä

turvallisuusohjeet
turvallisuussuunnitelmat
vesiliikenteen säännöt
säätietous
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Kouluttaja tarkistaa edellä olevat tiedot opetustilaisuudessa. Jos asiakirjat ovat puutteellisia tai epäselviä, kurssitodistusta ei voida antaa. Siksi
jokaisen kurssille tulijan on syytä ennalta tarkistaa pääsyvaatimusten täyttyminen.
SUP-melonta- ja kumilauttakokemus voidaan huomioida täydentävänä. Tuntimäärissä korkeintaan puolet kokemuksena. Kumilautalla huomioidaan vain
virrassa tapahtuva ilman moottoria tapahtuva toiminta. Taitotesti kuitenkin joko kajakilla tai avokanootilla. SMK 4/2018 17.8.2018
*) Jos taitokoe 1 käydään läpi kurssilla, on tuntimäärää lisättävä tarpeellinen määrä.
**) 500 km / 100 h tarkoittaa, että melontaohjaajaksi pyrkivällä tulee olla noin 500 km melontakokemus. Aktiivisesta koskiharjoittelusta voidaan laskea
myös harjoittelutunnit siten, että yksi tunti vastaa 5 km. Vaatimuksella tavoitellaan nimenomaan kokemusta vesillä olosta.
***) Pääsyvaatimuksissa on kaksi 5 vrk retkeä (tai koulutusleiriä). Ne voidaan korvata myös yhdellä 5 vrk retkellä ja kahdella kolmen yön retkellä.
Retkillä melontaohjaaja on suunnittelu- ja johtamisvastuussa ja ohjattavia on vähintään 3. Retken tulkinnassa joustetaan siten, että paikasta toiseen
siirtyvän retken ohella myös yhdessä paikassa järjestetty riittävän pitkä leiri tai muu koulutustilaisuus voidaan ottaa pääsyvaatimuksia arvioitaessa
huomioon.
Ennen vuotta 2002 myönnetyt ohjaaja- ja opasoikeus olivat voimassa 5 vuotta. Vuodesta 2002 lähtien oikeudet olivat pysyviä. Samaa sovelletaan myös
aiemmin myönnettyihin todistuksiin. Ohjaaja ja opastodistukset ovat voimassa, kun ohjaajalla ja oppaalla on voimassa Tukesin vaatima ensiapuvalmius.
Ulkomaiset ja Suomessa suoritetut tutkinnot:
- Melontakouluttajat vahvistaa ohjaajatutkintojen sisällöt niiden korvaavuuden määrittelemiseksi,
- henkilö voi hakeutua oppaaksi tai ohjaajaksi ulkomailla tai Suomessa suoritetun tutkinnon avulla,
- hakemukset tehdään Melontakouluttajille, joka hyväksyy tai hylkää ne,
- hakija on velvollinen hakemuksessaan osoittamaan, että tutkinto vastaa jotakin suomalaista koulutusjärjestelmän tasoa,
- henkilö suorittaa hyväksytysti taitotestin ja kirjallisen kuulustelun,
- koulutuksen pääsyvaatimusten on täytyttävä arvioitaessa kurssin korvaavuutta.
Suomen Melontakouluttajat ry

