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Oheiset Sea Kayak Instructor-tasovaatimukset kuvaavat keskeisiä painopistealueita ja vaadittua         
osaamistasoa kyseisen tutkinnon arvioinnissa. Tutkintoon pyrkivän kokelaan tulee käydä tasovaatimukset          
läpi ja varmistaa, että hänen oma osaaminen vastaa asiakirjassa kuvattuja vaatimuksia. 
 
Ota yhteyttä info@nilfinland.fi jos sinulla on kysymyksiä tutkintotasoista ja vaatimuksista! 

Tasovaatimukset: 

NIL Sea Kayak Instructor 
Sea Kayak Instructor  osaa arvioida melojille/ryhmälle soveltuvat olosuhteet 
erilaisilla meri-alueilla. Olosuhteet ovat maksimissaan Sea Kayak 
Guide -tason mukaiset. Sea Kayak Instructor in oma melonta ei vaadi 
keskittymistä näissä olosuhteissa. Tason läpäissyt omaa hyvät valmiudet 
pitää melonnan jatkokursseja oman osaamisen puitteissa. 

 

Tavoite: 
❖ Kokelaan tutkintotilaisuudessa pitämän melontakurssin aikana kurssilaisten melonta 

kehittyy havaittavasti. 

Ennakkovaatimukset: 
❖ Hyväksytysti suoritettu NIL Sea Kayak Guide tutkinto 
❖ Voimassa oleva EA 2-tason kurssi (esim. WAFA, SPR EA 2, tai vastaava ) 

Ennakkotehtävät: kurssisuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma: 
❖ Suunnitelma on realistinen toteuttaa. 
❖ Suunnitelman ja toteutuksen yhteneväisyys 
❖ Tarpeen vaatiessa kyky poiketa suunnitelmasta. 
❖ Turvallisuussuunnitelma kuluttajaviranomaisen linjauksen mukainen 
❖ Tapahtumaan liittyvä ennakkotiedote kuluttajaturvallisuuslain linjauksen mukaan 

Turvallisuus ja ryhmänhallinta vesillä: 
❖ Tunnistaa ja osaa minimoida melontaolosuhteisiin liittyvät riskit ja hallitsee ryhmää 

joustavasti tilanteen mukaan.  

Opetustilanteen luominen: 
❖ Kurssilaisten on helppo seurata opetustilanteita ( esim tuuli, aurinko, äänen 

kuuluvuus, näköyhteys). 
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Mallisuoritukset: 
❖ Teknisesti hyviä ja selkeitä, ei loukkaantumisriskiä 

Tekniikoiden opettaminen ja harjoitteet: 
❖ Osaa käyttää tavoitteellisesti ja monipuolisesti eri ohjaus- ja opetusmenetelmiä 

vaihtelevissa ohjaustilanteissa erilaisille kohderyhmille 
❖ Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida melontaan liittyviä opetuskokonaisuuksia 
❖ Ymmärtää itse tekniikoiden eri vaiheet ja osaa suullisesti selittää ne 
❖ Osaa korostaa tekniikan yksittäistä tärkeää vaihetta 
❖ Näkee asiakkaiden suorituksista virheet ja toimivat osa-alueet. Osaa antaa 

tarvittaessa rakentavaa palautetta 

Motivointi: 
❖ Ohjaaja osaa havainnollistaa miten erilaiset tekniikat tai teoria-asiat liittyvät 

käytännön melontaan. Ohjaaja toiminnasta välittyy innostus melomiseen. 

Apuohjaajan käyttö / yhteistyö: 
❖ Kokelas osaa johtaa toimintaa yhteistössä apuohjaajan kanssa. Kokelas osaa 

tilanteen mukaan jakaa ryhmän pienempiin osiin jakaen vastuuta apuohjaajalle. Osaa 
hallita riskitilanteita yhteistyössä apuohjaajan kanssa (esim.väylän ylitys) 

Teoria: 
❖ Kokelas kykenee pitämään teorialuentoja melontaan liittyvistä asioista ja 

korostamaan niissä oleellista asiasisältöä. 
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