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Osaan pukea pelastusliivit - Sudenpentu oppii liikkumaan
viisaasti vesillä
Kesto: 30 min, Pakollinen
Tutustukaa pelastusliivien käyttöön. Mitä pitää muistaa?
Esitelkää ja kokeilkaa erilaisia pelastusliivejä ja -pukuja. Valitkaa
sopivankokoiset liivit ja laittakaa kaikki lukot ja nauhat kiinni.
Leikkejä:
Pelastusliivihippa: Kaikki pukevat pelastusliivit päälle. Jos hippa saa
jonkun kiinni, tämän tulee avata pelastusliivin pikalukot ja jäädä
paikalleen odottamaan pelastusta. Paikalleen jääneen voi pelastaa
käymällä laittamassä liivin lukot kiinni. Kun kaikki lukot ovat taas kiinni,
saa jatkaa peliä.
Pelastusliiviviesti: Lauma jaetaan kahteen joukkueeseen, ja molemmat
saavat yhdet pelastusliivit. Joukkueen ensimmäinen pukee pelastusliivit
oikein päälleen. Kun hän on valmis, hän riisuu liivit pois ja antaa ne
seuraavalle. Viestiin voi lisätä myös muita tehtäviä. Yksi pukee liivit
päälleen ja suorittaa jonkin tehtävän, tekee esimerkiksi merimiessolmun
tai juoksulenkin. Viestin voittaa joukkue, joka on ensimmäisenä valmis!
Muotinäytös: Pukekaa erilaisia pelastuliivejä päälle ja esitelkää niitä
kuten viimeisintä muotia olevia vaateuutuuksia.
”Viisi virhettä”: Yksi lapsista pukee pelastusliivit päälleen ja laittaa ne
väärin kiinni tai jättää solkia auki. Muut lapset koettavat tunnistaa mikä
pelastusliiveissä on väärin.

Kelluntavarusteryhmät
Kelluntavarusteet on jaoteltu neljään ryhmään. Eri valmistajien tuotteissa
on eroja, mutta tiettyyn ryhmään kuuluva kelluntavaruste täyttää aina
tietyt perusvaatimukset.
Kelluntapukine 50 sopii nimensä mukaisesti rauhalliseen kelluntaan. Se
on hyvä valinta, mikäli käyttäjä on uimataitoinen ja rannan tai muun avun
lähellä. Kovassa aallokossa kelluntapukine ei kuitenkaan
pidä veden varaan joutunutta pinnalla, eikä siinä yleensä
myöskään ole päätä kannattelevaa kelluntakaulusta.
Kelluntapukineisiin kuuluvat muun muassa erilaiset
melonta- ja veneilyliivit sekä kelluntatakit ja -haalarit.
Lapsille kelluntapukineita ei pitäisi hankkia, ellei niitä ole
tarkoitus käyttää vain ja ainoastaan tilanteissa, joissa on
aina läsnä valvova aikuinen, joka ei itse ole joutunut veden
varaan.

Pelastusliivit 100 ovat kaikille tuttuja räikeän värisiä
peruspelastusliivejä, joita valmistetaan ainoastaan
oransseina, punaisina tai keltaisina. Veden varaan
joutunut pysyy niiden avulla vakaassa
selkäasennossa, ja kelluntakaulus varmistaa, ettei pää
joudu veden alle. Kovassa aallokossa tarvitaan
kuitenkin järeämpi varustus. Lapsille nämä ovat juuri
oikea valinta.

Pelastusliivit 150 ja 275 soveltuvat
koviinkin sääoloihin. Tämän luokituksen
pelastuspukineet ovat etupäässä
ilmatäytteisiä ja sopivat säännölliseen
käyttöön vaativissa olosuhteissa.
Mallista riippuen ne ovat joko käsin
laukaistavia tai automaattisesti
täyttyviä. Useissa malleissa on myös
turvavaljaat.

Osaan käyttäytyä veneessä - Sudenpentu oppii liikkumaan
viisaasti vesillä
Kesto: 15 min, Pakollinen
Käykää läpi yleisiä sääntöjä ja käytäntöjä, joita liittyy veneilyyn. Akelan
kanssa veneen säännöistä kannattaa olla kertomassa esimerkiksi kippari
tai muu miehistön jäsen. Sopikaa keskenänne myös lauman omista
venesäännöistä, joihin kaikki sitoutuvat allekirjoituksella. Voitte myös
sopia seurauksista, jos rikkoo sääntöjä.
Veneilyn säännöt:
Jo ennen veneeseen menoa on hyvä yhdessä pysähtyä miettimään,
miten veneessä tulee käyttäytyä. Miettikää myös millaisiin
vaaratilanteisiin voi joutua, jos ei noudata yhdessä sovittuja sääntöjä.
Ottakaa säännöissä huomioon myös se, minkälaisella veneellä olette
lähdössä matkaan. Esimerkiksi soutuveneessä ei saa seisoa, mutta
isommalla aluksella se voi olla sallittua.
Esimerkkejä säännöistä:
- Kipparin sana on veneessä laki ja ohjeita on ehdottomasti
noudatettava
- Veneessä vältetään turhaa liikkumista
- Pelastusliivit laitetaan päälle jo laiturilla, ennen veneeseen nousua
- Veneeseen noustaan yksi kerrallaan ja venettä keikuttamatta
- Käytän aina pelastusliivejä veneessä
Leikkejä:
”Viisi virhettä”: Sopii leikittäväksi yhdessä pelastusliivien kokeilun
kanssa. Näytellään vesille lähtöä tai rantautumista ja tehdään virheitä.
Muiden sudenpentujen tehtävänä on huomata mikä meni oikein ja mikä
määrin, sekä merkitä niitä muistiin.

Tunnen veneen osia - Sudenpentu oppii tärkeimpiä veneen
osia.
Kesto: Yksi ilta
Pakollinen
Käykää kololla kuvasta veneen osia läpi (purje, masto, moottori, köli,
keula, perä ym.). Tehkää veneen osista muistipeli tai pitäkää tietovisaa.
Leikkikää veneleikkiä. Kuvitelkaa kolo veneeksi ja sopikaa huoneen
osille veneen osien nimet. Akela huutaa veneen eri osia, ja
sudenpentujen tulee juosta sovittuun paikkaan esittäen kyseistä osaa.
Purjeeseen juostaan kädet levitettynä ja moottoriin päristäen. Käykää
tutustumassa lippukunnan veneeseen. Akelan kanssa lippukunnan
venettä voi esitellä myös veneenhoitaja. Käyttäkää pelastusliivejä,
varatkaa tarpeeksi johtajia mukaan ja huolehtikaa turvallisuudesta.
Sudenpentuja ei saa jättää yksin veneeseen!

Teen siansorkan ja tiedän mihin sitä käytetään Sudenpentu oppii veneilyn perustaitoja.
Kesto: Yksi ilta, pakollinen
Harjoitelkaa siansorkan tekoa. Kun jokainen osaa solmun, pitäkää viesti,
jossa jokainen vuorollaan tekee solmun ja antaa sitten narut seuraavalle.
Käykää läpi, missä ja miten solmua käytetään. Jos mahdollista,
harjoitelkaa solmujen tekoa paikan päällä veneellä. Voitte myös
harjoitella siansorkkia koloiltojen lopuksi.
Ottakaa usean kokouksen lopuksi aikaa ja vertailkaa, kuka tekee solmun
nopeimmin. Kannustakaa sudenpentuja parantamaan omia tuloksiaan.
Veneillessä siansorkkaa tarvitaan kun rantaudutaan laituriin. Veneen
kylkiä suojaavat lepuuttajat (kts. Kuva) kiinnitetään yleensä siansorkalla.

Kellun pelastusliivit päällä - Sudenpentu oppii liikkumaan
viisaasti vesillä
Kesto: 30 min, Valinnainen

Kokeilkaa pelastusliiveillä kellumista. Mitä tapahtuu, jos yrittää kääntyä
mahalleen? Miksi?
- Pelastusliivien kaulus pyrkii kannattamaan päätä vedenpinnalla.
- Pelastusliiveissä kellukkeet ovat vatsan puolella ja kääntävät
väkisinkin käyttäjän selälleen.
- Näin tajutonkin veden varaan joutunut kääntyy siten, että
hengitystiet ovat vapaana.
Kokeilkaa kelluntaliivien kanssa uimista. Mitä eroa niissä on
pelastusliiveihin?
- Kelluntaliivit nimensä mukaisesti kelluttavat, mutta eivät muuta
veteen joutuneen asentoa.
- Kelluntaliivien käyttäjän on hyvä olla uimataitoinen.
Pelastus- ja kelluntaliivien kanssa uitaessa liivien pitäisi pysyä hyvin
paikoillaan, joten on tärkeää pukea ne oikein päälle ja kiinnittää kaikki
soljet.
Liittäkää askel kesäleiriin tai tiedustelkaa uimahallista, saako siellä
harjoitella kellumista kylmien vesien aikaan.

Tunnen tavallisimman viitat (kardinaali ja lateraali) Sudenpentu oppii liikkumaan viisaasti vesillä
Kesto 30 min, Valinnainen
Käykää läpi kardinaali- ja lateraaliviitat. Etsikää viittoja merikortilta ja
vesillä. Piirtäkää merkkejä paperille ja tehkää niistä kolon lattialle väylä.
Sudenpentujen tehtävänä on leikkiä venettä ja kulkea oikein väylän läpi.
Varusteet: Kompassi, luudanvarsiviittoja (tai edellisellä kerralla serlahylsyistä maalattuja mini viittoja)
Johtaja kyselee muistetaanko ilmansuunnat (jos ei, niin
kerrataan), pyytää kompassia tutkimalla osoittamaan
esim. pohjoisen. Kangaskompassiruusu asetetaan osoittamaan
oikein tai piirretään maahan kompassin avulla pääilmansuunnat.
Johtaja esittelee reimarit ja opettaa havainnollisesti merkki vastaa
mitäkin ilmansuuntaa.
Viitat ohitetaan ”nimen puolelta” ja muistisäännöt voivat auttaa sudareita:
 Pohjoisessa on lunta maassa ja silloin on pimeää / valkea lumi –
musta taivas.
 Etelässä kukkii kirsikkapuut /paistaa aurinko ja maa ovat mustana
talvellakin.
 Lännen nainen on hoikka (musta vyö) / viitan mustaosa on kuin
pikku L,
 Maatuskat ovat idästä/viitan musta on kuin pikku i tms.
Leikkejä:
Sudenpennut rakentavat esim. polulle radan, asetellen reimarit
muutaman metrin välein mielivaltaiseen järjestykseen. Viitta viitalta
pohditaan, että mille puolelle kari/matala sijoittuisi. Sudenpennut voivat
asettua kareiksi ja yksi/johtaja seilaa laivana radan läpi turvallisesti.
Reimarirata uusitaan pystyttämällä viitat erijärjestykseen ja sudenpentu
kerrallaan kulkee itsenäisesti radan kompassin avulla Johtaja avustaa ja
opastaa matkalla, että opitaan oikein :)
Jos aikaa jää radan voidaan muuntaa hipaksi: reimarit pystyyn ja turva
on olla reimarin oikealla puolella karina/matalikkona. oikealla puolella
karina/matalikkona.

Ilmansuunta leikki:
Merimerkkejä opeteltaessa on oleellista, että lapset osaavat jo
ilmansuunnat. Ilmansuuntia voi harjoitella esim. kompassi leikin avulla.
Leikkiin tarvitaan viisi tai yhdeksän pelaajaa. Jos leikitään
pääilmansuunnilla, niin riittää viisi pelaajaa. Jos otetaan mukaan myös
väli-ilmansuunnat, niin leikki vaatii yhdeksän osallistujaa.
Leikkijät asettuvat rinkiin ilman suuntien mukaisesti paikoilleen ja
piirtävät paikalleen ympyrän /pesän. Yksi leikkijöistä jää kehän keskelle.
Keskellä oleva leikkijä huutaa kaksi ilman suuntaa ja näissä
ilmansuunnissa olevien leikkijöiden täytyy vaihtaa paikkaa. Keskellä
oleva leikkijä koettaa päästä jompaankumpaan ”pesään” ennen kuin
paikkojen vaihtajat. Ilman paikkaa jäänyt jää keskelle uudeksi huutajaksi.

Teen kahdeksikko-solmun ja tiedän mihin sitä käytetään Sudenpentu oppii veneilyn perustaitoja.
Kesto 30 min, valinnainen
Harjoitelkaa kahdeksikon tekoa. Kun jokainen osaa solmun, pitäkää
viesti, jossa jokainen vuorollaan tekee solmun ja antaa sitten narut
seuraavalle. Käykää läpi, missä ja miten solmua käytetään. Jos
mahdollista, harjoitelkaa solmujen tekoa paikan päällä veneellä.

Opettelen heittämään pelastusköyttä - Sudenpentu oppii
veneilyn perustaitoja.
Kesto: 1 tunti, Valinnainen
Harjoitelkaa pelastusköyden heittämistä maalla, vedessä tai jäällä.
Yrittäkää köyden tarkkuusheittoa merkattuun pisteeseen. Leikkikää
pelastavanne toisianne niin, että yksi sudenpennuista on vuorollaan
”pulassa" ja muut heittävät hänelle köyden.
Pelastusköysi:
Pelastusköysi on vähintään 20 metrin pituinen ja niin vahva köysi, että
se kannattaa hyvin täysikasvuisen ihmisen. Köyden toisessa päässä on
paino. Painona voi olla pienillä kivillä täytetty nahkapussi tai puupaino.
Ellei painoa ole, sen voi tehdä solmusta. Paino tekee köyden heiton
helpommaksi. Pelastusköyttä säilytetään hyvin vyyhdettynä niin, että se
on nopeasti käytettävissä. Nykyisin käytetään myös usein heittopussia,
joka sisältää sekä kelluvan painon että köyden. Tämä helpottaa köyden
säilyttämistä aina käyttövalmiina. Veneissä puolestaan käytetään
yleensä pelastusköyttä, joka on pakattu valmiiksi pussiin. Sitä pidetään
kaiteessa kiinni niin, että se on hyvin saatavilla.
Näin heität pelastusköyttä:
– Köysi kierretään kiepille vasempaan käteen.
– Vajaa puolet kiepistä ja pää jossa paino on, otetaan heittokäteen.
– Heittokättä heilutetaan kuin heiluria edestakaisin, riittävällä vauhdilla.
– Köysi päästetään irti käden heilahtaessa eteen.
– Toisesta kädestä lasketaan samalla köysi purkautumaan.
– Köyden toinen pää on kiinni kädessä, jalassa, tiukasti jalan alla tai
sidottuna veneeseen kiinni.
– Ei pidä tähdätä maaliin, vaan maalin yli: tarkoitus ei ole osua painolla
hukkuvan päähän.
Heittopussin käyttö
– Rannelenkki laitetaan heittokäden ranteeseen.

– Avataan pussin aukon sulkeva tarranauha.
– Otetaan pussin yläpäästä tukeva ote.
– Heilautus ja tähtäys kuten yllä.
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