Koulutustapaaminen
19.-20.9.2020
PAJULAHDEN LIIKUNTAKESKUS

Kai Lindqvist

Aiheet
#olenmeloja –konsepti / Matalan kynnyksen melonnan kehittämishanke
Meloja – EI EPP
2020 koulutustilastot ja palautteet
SMSL uudet toimintasäännöt – Olympiakomitean vastuullisuusohjelma
Suomi Sport seurapalvelut ja tapahtumanhallinta
Tähtiseura –laatuohjelma
Ulkoilun ja liikunnan uudet merkit SFS
Uusi vesiliikennelaki https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020
Toimiston toiveet
Eskimokäännös – kajakkikäännös / kajakkipyörähdys
Packraft –koulutuksen järjestäminen

Ulkoilun ja liikunnan merkit
Standardinmukaiset ulkoilun ja liikunnan merkit opastavat ja lisäävät turvallisuutta
Ulkoilualueilla ja liikuntapaikoilla käytettäväksi on luotu uusia ja päivitettyjä merkkejä. Ne kertovat
palveluista ja opastavat ulkoilijoita. Merkit on koottu standardiin SFS 4424.
Ulkoilualueilla ja liikuntapaikoilla käytetään erilaisia ohje- , varoitus-, kielto- ja rajoitusmerkkejä.
Merkeistä on pyritty tekemään niin selkeitä ja ymmärrettäviä, että niitä ei tarvitse erikseen opetella.
Nyt on julkaistu uusia ja päivitettyjä merkkejä, jotka vastaavat entistä paremmin nykyisiä tarpeita.
Merkkien käyttö lisää ulkoilijoiden turvallisuutta ja ulkoilun miellyttävyyttä. Merkit on koottu
standardiin SFS 4424. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi virkistys- ja luonnonsuojelualueilla,
liikuntapaikoilla, puistoissa, leikkikentillä, ulkoilureiteillä ja matkailualueilla.
Ulkoilun ja liikunnan merkit esitellään 24.9.2020
Uudistetut ulkoilun ja liikunnan merkit esitellään webinaarissa 24.9.2020 klo 10 - 11. Ilmoittaudu
mukaan SFS:n tapahtumakalenterissa. (SFS)

Ulkoilun ja liikunnan merkit

Ohjelma
la 19.8.2020
9-9.30 aamukahvi
9.30-12.00 OLENMELOJA -konseptin lanseeraus (Auditorio)
12.00-13.00 lounas
13.00-15.30 Koulutustapaaminen (luokka Olenius)
15.30 kahvi
16.00-18.00 Iltamelonta / packraft -välinekokeilua vesillä (Ranta)
18.00-19 päivällinen
19-21 Illanviettoa sään mukaan ulkona tai sisällä, mahdollisesti sauna
su 20.9.2020
8-9.30 aamiainen
9.30-10.30 valmistautuminen Meloja2 -työpajaan ja koulutukseen (luokka Olenius)
10.30-14.30 Meloja2 -työpaja packraft vs "kova" kajakki sekä Meloja2 -vastaanottokoulutus. Kouluttajina Mika Lähdekorpi ja Kai Lindqvist
12.00 Maastolounas
14.30-15.30 kahvi ja työpajan yhteenveto (Kahvio tai luokka Olenius)
16.00 tilaisuus päättyy

Lasten ja nuorten melonta- ja
soutukoulut
• Järjestämisoppaat
• NOK-koulutus
• Materiaalipaketit, rantaliput, liivit /
kelluntarenkaat (liivejä ja rantalippuja
voi tilata toimistolta)

SMSL koulutusjärjestelmä

Seuratoiminnan koulutukset
ADT –koulutukset
Teemakoulutukset

Ohjaaja- ja valmentajakoulutus
Melonta- ja Soutuliitto suosittelee kaikille ohjaus- ja valmennustehtävissä toimiville vähintään
ohjaajakurssin tai nuorten ohjaajakurssin käymistä.
Valmentaja / ohjaaja / opas / kouluttaja
2014 102 kpl (9VOK2, 19NOK)
2015 64 kpl (6NOK)
2016 47 kpl
2017 64 kpl (12VOK1, 16NOK)
2018 83 kpl (22NOK)
2019 102 kpl (16 NOK, 1 Opas)
2020 63 kpl (8 NOK, 1 Opas) 17.9.2020 mennessä

Ohjaaja- ja valmentajakoulutus
Ohjaajatodistukset
2014 72 kpl (sis. 17 nuorten ohjaajaa)
2015 62 kpl (sis. 6 nuorten ohjaajaa)
2016 44 kpl
2017 61 kpl (sis. 16 nuorten ohjaajaa NOK)
2018 74 kpl (sis. 22 nuorten ohjaajaa NOK)
2019 100 kpl (sis. 17 nuorten ohjaajaa NOK)
2020 52 (sis. 8 NOK)

Opastutkinnot
2014 13 kpl (ei erillistä tutkintoa)
2015 2 kpl
2016 3 kpl
2017 2 kpl (8 opaskurssin käyny;ä)
2018 3 kpl (9 opaskurssin käyny;ä)
2019 1 kpl
2020 1 kpl (11 opaskurssin käyny;ä)
Koulu.ajat
2017 2 kpl
2018 0 kpl
2019 1 kpl

Meloja -taitokokeet
2013 71 kpl (2013 - 2015 vain 2-3 tasot)
2014 150 kpl
2015 105 kpl
2016 444 kpl
2017 390 kpl
2018 368 kpl
2019 557 kpl

Meloja-taitokokeet
2019
Meloja 1

463

Meloja 2

64 kajakki, 12 avokanootti

Meloja 3

20 avovesi, 3 avokanootti

Toimintaohjeita kouluttajille ja
taitokokeiden vastaanottajille
Suomi Sport –palvelu 2020 – 2021 käyttöön
- Tavoite: kaikki SMSL –järjestelmän koulutukset ja taitokokeet Suomi Sportin kautta
- Seurat ottavat käyttöönsä Suomi Sport seurapalvelut. Jäsenhallinta, tapahtumahallinta yms.
- Muille toimijoille annetaan käyttöoikeuksia
- Kurssiraportteja ja taitokoeraportteja lähetetty puutteellisina. Pitää olla nimi, s-posti ja
puhelinnumero.
- Yksittäisiä todistuksia tai taitokortteja ei jatkossa lähetetä. Tilataan ennakkoon joko järjestäjälle tai
maksajalle.

Täh9seura –
seuratoiminnan laatuohjelma
- Maksuton
- Seuratoiminnan kehittämisen verkkotyökalut
- Lapset ja nuoret, aikuiset, huippu-urheilu
- Mahdollisuus auditointiin ja Tähtimerkki –
tunnuksen saamiseen
Tähtiseura laatuohjelman esitely (OK)
Seuratoiminnan laatutekijät PDF

2019 Keskustelussa esille tullutta
- Todettiin, että seurat tarvitsevat sekä liiton tarjoamaa muodollista ohjaaja- ja
valmennuskoulutusta, että seurojen itse järjestämää epämuodollista koulutusta.
- Mestari-kisälli -mallia pidettiin seuroissa toimivana.
- Keskusteltiin, voisivatko kaiken ikäiset harjoitella yhdessä. Vanajaveden vesikoissa tämä on
todettu toimivaksi malliksi.
- Seurojen välillä on jo toimivaa yhteistyötä, mutta lisää kaivattiin edelleen.
- Toivottiin liitolta ketteryyttä koulutusasioiden hoitamiseen, apu olisi saatava nopeasti.

2020 koulutusviinkolussa esille tullu@a
- #olenmeloja –konseptia pidettiin tarpeellisena
- Meloja1 –nimeen ja ilmeeseen oltiin tyytyväisiä
- Todettiin seurojen rajallinen kapasiteetti ottaa vastaan uusia jäseniä
- Harrastajamäärien kasvu edellyttää uusien toimijoiden mukaantuloa (latuyhdistykset,
urheiluopistot yms.)
- Packraft toivotettiin tervetulleeksi uutena tapana harrastaa melontaa Suomessa
- Todettiin Packraft koulutuspolun tarpeellisuus
- Kokeiltiin vesillä eri kajakkimelonnan tekniikoiden toimivuutta packraftille. Löytyi sekä eroja,
että yhtäläisyyksiä.
- Eroja löytyi kallistustekniikoissa (packraft on leveämpi ja kelluu korkeammalla)
- Itsepelastautuminen on packraftille olennainen taito
- Packraft on tuuliherkkä, soveltuu parhaiten suojaisille vesille ja jokiympäristöön
- Loppukeskusteluissa todettiin ennakkokoulutuksen ja valmistautumisen olevan erittäin
suositeltavaa taitokokeisiin osallistuville, että tekniikat ja tavoitetaso tulevat osallistujille tutuiksi.

