Seminaarissa työstettäväksi valittuja aiheita

Pohjustuksena käytiin läpi jäsenkyselyn järjestäjille, että osallistujille
anti
• Vaikka tiedotuskanavia on useita, tieto
• Pihalta kulkeutuu hiekkaa ja kiviä
ei tavoita kaikkia jäseniä, ja kaikki
vajaan ja laiturille. (myös liiveihin ja
kanavat eivät ole ajantasaisia
aukkopeitteisiin)
• Miten madaltaa osallistumiskynnystä –
• Vajaympäristö ei ole erityisen viihtyisä kasvattaa omia kykyjä ja luottamusta
eikä houkuttele yhteisöllisyyteen
niihin
• Miten turvata kaluston korjaus / huolto • Osaamista ja taitoja tarvitaan lisää
tulevaisuudessa
turvallisuuden, seuran toiminnan ja
motivaation ja hauskuuden vuoksi
• Miten löytyy sopiva melontakaveri
aloittelijalle
• Yhteisöllisyyttä – innostusta yhdessä
tekemiseen – tarvittaisiin lisää sekä

Mamen jäsenseminaarissa 7.10.2017 mukana
Päivi Anttonen
Kalle-Pekka Blomqvist
Jani Juhani Gröhn
Hannu Hedman
Börje Hellèn
Paula Hokkanen
Anne Maria Hokkanen
Hannu Hurme
Ismo Jokinen

Jaana Kivistö
Kirsti Kotaniemi
Irina Kuha
Miika Kuha
Pekka Kuha
Eija-Leena Laiho
Staffan Lundström
Ilona Luukko
Salla Lyytinen

Satu Ojanperä
Laura Raesmaa
Jarkko Ruuska
Leena Rönkkö
Terttu Pihlajamäki
Paula VertainenZimmel
Yrjö Westling

Pihalta kulkeutuu hiekkaa ja kiviä vajaan ja
laiturille. (myös liiveihin ja aukkopeitteisiin)
Ratkaisu
1. Lopetetaan kajakkien turha peseminen
• Ohjeistus – pestään vain jos ovat likaisia
• Voidaan aloittaa heti
• Koskee kaikkia

1 ½ Luuta käyttöön laiturilla ja vajassa

2. Hallitus selvittää toteutuskelpoisen vaihtoehdon piha-alueen kunnostukselle
•
•
•
•

Karkeampi sora (rantasoraa, ei terävää)
Pinnoite (betonilaatat, asfaltti)
Salaojat, kaadot etc. kuntoon jokatapauksessa
Kaupungin osallistuminen, kaavoitus?

Jatkossa mukana:
Bee
Ismo Jokinen
Ilona Luukko
Terttu Pihlajamäki

Vajaympäristö ei ole erityisen viihtyisä eikä
houkuttele yhteisöllisyyteen
Ratkaisu
1. Siirrettävä pöytäryhmä pihalle
2. Kuistin viihtyisyyden parantaminen. Tyynyjä, mahdollisesti Infra lämmitys
3. Keskiviikkogrilli, ohjeistus keittimien käytöstä + aikakytkin
4. Varusteiden parempi merkintä + selkeämmät paikat. Melojen mittapuu.
5. Kajakkien ominaisuusmerkinnät telineisiin (melojan paino, pituus)
tarkempia tietoja kansioon/laminoiduille korteille
Jatkossa mukana:
Bee
6. Suihku/sauna ->kelluva lautta?
Ilona Luukko
7. Talkoosiivoukset + muu aika tarpeen mukaan
Terttu Pihlajamäki
8. Rakentamiset kaupungin lupamenettelyn kautta, myös tilapäisratkaisut

Miten turvata kaluston korjaus / huolto
tulevaisuudessa
Ratkaisu
Jatkossa mukana:
Ennakointi ja kaluston käsittelytaidot
Staffan
Halutaan että seurassa on korjauskyvykkyys omasta takaa
Päivi Anttonen
Hannu Hurme
1. Retkellä tehtävät korjaukset
Ismo Jokinen
Jarkko Ruuska
2. Rannassa korjattavat
Ilona Luukko
Terttu Pihlajamäki
3. Pajalla korjattavat rakenteet
Talven aikana kasvatetaan jäsenten tietoja ja taitoja kohdista 1&2

Miten löytyy sopiva melontakaveri
aloittelijalle
Ratkaisu
Toimintamuutokset
Jatkossa mukana:
• Yhdessä melomisen asennetta kursseilta alkaen
Paula Hokkanen
• Kurssin tavoitteena tutustua vähintään kolmeen uuteen henkilöön
Anne Maria
Hokkanen
• Järjestetään kurssin kertausmelontoja(3 Kpl?)
Eija-Leena Laiho
• Kasvatetaan melontakurssilaisista kummeja seuraaville kursseille
Miika Kuha
Kommunikointi tavat ja sopimukset
• Keinulla tapaaminen
• Facebook ryhmä untuvikoille (jatketaan esim. peruskurssit 2017 ryhmäkokeilua mutta
koskemaan myös muita uusia tai uudelleen aloittavia)
• What’s up ryhmä?
• Ryhmistä tiedottaminen ja ylläpito pitää sopia niin ettei synny kuolleita tai piiloryhmiä

Yhteisöllisyyttä – innostusta yhdessä tekemiseen –
tarvittaisiin lisää sekä järjestäjille, että osallistujille
Ratkaisu
• Lähestytään ihmisiä henkilökohtaisilla kontakteilla
• Yhteisöllisyyden rakentamienn on kaikkien vastuulla
• Käytetään mahdollisuus rakentaa hyvää henkeä aina tavattaessa
• Oma-aloitteellisuutta tarvitaan, mutta myös suositukset auttavat. E.g.
jos et tunne vajalla olijaa, mene reippaasti esittäytymään. Tai jos
tunnet nimeltä, kysy jotain muuta
• Haetaan itsestä yhdietelmä: osaaminen, uskallus, into
• Kirjoitetaan auki mitä erilaiset tehtävät / roolit pitävät sisällään ja mitä
kannattaa tehdä tapahtumia koskien

Vaikka tiedotuskanavia on useita, tieto ei tavoita
kaikkia jäseniä, ja kaikki kanavat eivät ole ajantasaisia
Ratkaisu
1. Yksi virallinen tiedotuskanava: Google kalenteri
(vastuuhenkilöt huolehtivat ajantasaisuudesta)
• Lisäksi täydentäviä jaostokohtaisia kanavia(avoimia kuitenkin)
• Suositellaan MaMe sivuston uutispalstaa, facea, ilmoitustaulua

2. Päivitetty tiedotusohjeistus – näkyvyys jäsenille + toimijoille
3. www alustan päivitys, käytettävyys ja rakenneparannukset.
Lähtökohtana jäsenien tarpeet. Tälle oma työryhmä
4. Sisältö ja sisällöntuottaminen. Sisällön oikeellisuus.
Koordinointi ja vastuualueet

Jatkossa mukana:
Hannu Hurme
Bee
Paula VertainenZimmel
Salla Lyytinen
Hannu Hedman
Irina Kuha
Laura Raesmaa

Miten madaltaa osallistumiskynnystä –
kasvattaa omia kykyjä ja luottamusta niihin
Ratkaisu
1. Vastuuparit

• Vastuu ei yhden harteilla

2. Esitellään toimet ja roolit

• Mitä sisältyy, myönteisen kautta  osallistuminen on kivaa

3. Perehdytyksestä se alkaa

• Kuluttamisesta elämykseen  ”tee itse” ”tule meille saat osallistua”

4. Vajaperehdytys  ”info” apulaisuus / vajapäivystys
5. Kauden avaustapahtuma
6. Kirjallinen perehdytysinfo

• Kuka tekee, mitä tehdään, mistä tieto löytyy. Linkki sivuston kehittämiseen

7. Tapahtuman tekeminen & infoaminen on helppoa

Jatkossa mukana:
Paula Hokkanen
Irina Kuha
Miika Kuha

Osaamista ja taitoja tarvitaan lisää turvallisuuden,
seuran toiminnan ja motivaation ja hauskuuden vuoksi
Ratkaisu
1. Koulutuspolut auki + kuka voi vetää

• Seurassa: peruskurssi + melakoulut 1-5
• Seuran ulkopuolella: taitokokeet NIC, BCC, EPP/ Meloja..
Tehdään jäsenille tiedoksi paperi mitä ovat / järkestetään joku selittämään mitä ovat

2.

Seuran tarjoama koulutus

• Osaamisen sanallistaminen/osaamisen jakaminen/Mitä voi tulla kokeilemaan/ mikä taitotaso pitää olla
että voi kouluttaa
• Tekniikka torstai
• Turvallisuus tiistai
Jatkossa mukana:
• Pelastautumis..
Ilona Luukko
• Ohjaajien koulutusviikonloppu – osin koulutus, osin palkinto. Ostetaan huippukouluttaja
• Synergiaetu / matala kynnys alkaa järjestämään toimintaa seuran sisäisestikin

3.
4.

Matalan kynnyksen hauska koulutus

• Taitoratakisa
• Pieniä juttuja osana muita juttuja (e.g. talkoiden aikana pelastautumisnäytös)

Koulutuksen kehittäminen

• Strategia ”Mela2025” tavoite (mitä mitata)

Jarkko Ruuska
Yrjö Westling
Anttonen Päivi

Ennen seminaaria esiin nostettuja aiheita
• Tiedotustoiminta ja sen kehittäminen
-Onnistunut tiedottaminen ja modernien välineiden
haasteet mm. facebook
-Miten toimintaa markkinoidaan
-Www sivut
• Seuran tavat toimia helposti kaikkien näkyville
-Uudelleen aloittajan vaikeudet
-Liikkeellelähtijän tsekkauslista
-Melontaseuran etsimisen tapa
-Miten kehityskohdat saadaan esille halukkaiden
tarttua
• Retkimelonta ja päiväretket
-mitä halutaan
-miten järjestetään
• Melonnan syventämistä eri alueille
-Haluttavien tapahtumien tunnistaminen
-SUP ja Surfski
-Haasteellisissa olosuhteissa harjoittelu
-Talviharjoittelu (ergo)
-Uimahalliharjoittelu
-Tekniikka-,melakoulut,

• Marjaniemen Melojien tavoitteet ja mahdolliset
piilotavoitteet
-Halutaanko lisää jäseniä vai pitää toimintaa sopivasti
vakan alla
-talkoot vs. rahallinen osallistuminen
-jäsenistölle järjestettävät erikoiskurssit - turhaa vai
toiveita

• Jäsenkyselyn anti toiminnan kehittämisessä Yhteisöllisyys
-mitä jäsenkyselystä nousi?
-miten mamesta saadaan hengeltään paras
melontaseura?
• Vajan ja ympäristön kehittäminen
-hiekkaa, puuta vai muuta rannan päällysteeksi?
-matalampi laituri?
-aukkopeitteiden koko varikoodeilla?
-penkki tavaroiden laskemista varten?

Käytyjä kursseja
Jäsenkyselyn sanallista antia:

aloitus kurssi
BCU
BCU 2 star
BCU3
Nil Guide
BCU4*seakayaking,BCU3*can
oe ja BCU2*coach
En muista nimeä, 2 pv
merikurssi
En ole täysin varma, olen
toiminut aainakin
apuohjaajana.
EPP L1
EPP1
EPP2

joku vanha kouluttaja koulutus NIL Havspadling Instruktörm
on käyty, en muista nimeä
Kanoottiliitton Meriopas
joskus kanoottiliiton
Ohjaaja 1-lk kansallinen
ohjaajatutkinto
tuomari kortti B-laji osa C
Kanoottiliiton Melontaohjaaja valmentaja kurssi
ohjaajakurssin testit
Lå
olen suorittanut
Liekö taitokoe: SKAL
melontaohjaajakoulutuksen
melontaohjaaja
2005
Marjaniemen Melojien
Suomen melonta ja soutuliitto
Melontakurssi
ry:n melontaohjaaja
Melonnanohjaaja.
Melontakouluttajaksi
kouluttautumiseen liittyvät
melontaohjaaja, (ja kokeiltu
BCU parin alimman tason
suoritteita)

Kiinnostavia kursseja
Jäsenkyselyn sanallista antia:

2019 voisi olla realistista, lisätieto
EPP2
kiinnostaa.
EPP2 JA EPP3
Aikataulun salliessa
EPP2&3 kajakki
Always wanted to reach BCU 4-star,
probably capable but never had the EPP3
chance
EPP3, ohjaajakurssi
BCU
Ihan peruskokeista voisi aloittaa...
Ehkä
Juha L ja Ilona puhuvat usein EPP:stä,
mutta en ole vielä päätöstä tehnyt
Ehkä molempia
asian suhteen.
ehkä muutaman vuoden päästä, ei
Kaikki mitkä mahdollista
vielä
kanoottiliiton ohjaaja ja opaskoulutus
ei ehkä vuonna 2017
(meri) vanhassa järjestelmässä
En osaa täsmentää
Kansainvälisissä seikkailuEn tässä vaiheessa, ehkä joskus
urheilukilpailuissa vaaditut tutkinnot,
Sovijärvi tietänee mitä nämä on.
en tiedä mitkä on mitä
kunhan varmistunut, että olkapää
En tiedä tutkinnoista tai taitokokeista kunnossa (2015 kiertäjäkalvosin
mitäån, mutta kiinnostunut
ongelma; vuosi 2016 osin tästä syystä
kehittämään osaamistani.
väliin)
En tunne niitä, mutta jokin perustason Kuulin ekaa kertaa tällaisesta, täytyy
juttu kiinnostaa.
perehtyä
EPP
Lievä tulevaisuuden kiinnostus, työt
määräävät paljolti ajankäyttöä ..
EPP tutkintoja

Mitä niitä nyt onkaan
myöhemmin kun on aikaa
ohjaajatutkinto
Opastaso kiinnostaa.
pitää tutustua tarkemmin
Taitokokeet ja ehkä ohjaajatutkintokin
kiinnostaisi.
taitokokeet ja ohjaajatutkinto
kiinnostavat kyllä
Taitokokeet ja ohjaajatutkinto
kiinnostavat.
Tässä vaiheessa se ei ole kuitenkaan
ajankohtaista.
Vastaan kyllä, mutta en tunne
mainittuja merkintöjä laisinkaan.
vielä ei ole suoritettu, mutta olisin
kiinnostunut ohjaajatutkinnoista
voisi testata osaamistaan tai
osaamattomuuttaan
voisihan tuollaisen suorittaa, ei tosin
polttavaa tarvetta

Jäsenkyselyn sanallista antia: Toiveita muista melonta-aktiviteetteista

Ei toiveita x6
Mukavat päiväretket tai puolenpäivän
piknik-retket olisi muvakia.
I have probably no time for extra
happenings this year, so no suggestions. Purjekanootit (Vesipääsky)!? Kajakkien
kunnostus.
Järjestetyt retket ovat jääneet väliin usein
siksi, etten ole jalkeilla aamulla vaan
Ristiinvierailut muiden seurojen kanssa.
iltapäivästä. Näin myös omilla telttaretkillä, Olisi mukava voida hyödyntää muita
aamu loikoillaan ja iltapäivä melotaan.
seuroja niin että vastavuoroisesti pääsisi
joskus helposti melomaan suoraan esim.
Kanoottipurjehdus
Lauttasaaresta, Espoosta tms. sikäläisten
seurojen vajoilta heidän kalustollaan.
Kiitän tässä kohtaa mahdollisuudesta
osallistua harjoituksiin Lohjan MeriturvassaSeura voisi järjestää erityisesti lapsille ja
vuonna 2016
nuorille tarkoitetun kurssin tai kerhon
Koskimelonta
Sup-laudan perustekniikka ja kuntosoudun
tekniikka kiinnostavat (ostin mökille
"Koskimelonta (tekniikka/praktiikan
Sulkava-tyyppisen kilpakaksikkokehittäminen)kiinnostaisi."
soutuveneen).
KOskimelonta kurssi kiinnostaa!
SUP-lautojen hankkiminen seuralle oli
tervetullutta. Voitaisiinko laajentaa
ks. kohta 9, miten harrastaa alle
purjelautailuun? Alkeiskurssin
kouluikäisen kanssa?
järjestäminen/kaluston hankkiminen?
melonnan taitokokeita/tutkintoja haluaisin
Sup-ohjaajakoulutus kiinnostaa.
suorittaa, jos seuran tukea saa niihin
SUP-ohjaajakoulutus, avokanootilla
"Melontaergonomiamelomiseen liittyvä tekniikkakoulutus
koulutus!Selviytymisretket!Meriturva!"
perustasoa syvemmällä tasolla, sekä
melontarogaining
"kajakkipurjeen" käyttäminen.
Meriturvan altaassa
suppaus
pelastautumisharjoitus
"Tällä hetkellä itselleni riittää työmatkojen
Miten olisi kalastuskajakkien hankinta.
lomassa merellä melonta, Toki tarvetta

pelastautumiskertauksiin ja
aallokkomelonnan kehittämisessä on,
ikuisesti."
Tämä vuosi olen pois melkein koko kesä,
mutta seuraava vuosi voisin osallistua koe,
tai koulutukseen
Tekniikkakoulutus jo pidenpään meloneille
toivoisin sellaista mummoryhmää, jossa
tahti olisi hidas ja pystyisi olemaan mukana
melomassa
Yhteistyötä niin retki -, koulutus jne
puolella nykyistä enemmän muiden
melontaseurojen kanssa

Arvokkainta seuraan kuulumisessa
Jäsenkyselyn sanallista antia:

Access to the equipment. It's hard to get to
Hienoja melontakokemuksia mukavassa seurassa kahdeksi.
know people, when everybody comes and goes
Hienon harrastuksen ja mahdollisuuden päästä Kajakkeja rannassa ja melontakaveri
at different times.
merelle pienellä vaivalla ja melkein ilmaiseksi.
Kajakkien vapaa käyttö
Aiemmin kajakin lainaus, nyt muutettuani maalle
hienot
maisemat
hyvien
kavereiden
kanssa
hankin oman kajakin, koska minulla on nyt
Kalusto
säilytystilaa sille. Nyt tärkeintä on meri ja laituri. hyvä harrastus kesäisin
kalusto
aktiiviseen, iloiseen porukkaan kuuluminen ja Hyvä harrastus. Toivottavasti tutustun ajan
sen myötä oman kunnon ylläpitäminen ja
Kalusto
myötä myös ihmisiin.
luonnon läheisyyteen pääsy
Hyvä ja monipuolinen kalusto, opastusta, ystäviä, Kalusto.
Arvokkainta = kalleinta kanootin säilytys
turvallisuutta
vajassa.(hymiö)
Kaluston käyttö
Hyvä kalusto
Best is, that members can use awesome club
Kaluston käyttö ja mahdollisesti oman kajakin
kayaks free of extra charge
säilytys
Hyvä kalusto
Edullinen ja helppo tapa päästä vesille.
kaluston käyttö.
Hyvä kalusto & melontavedet lähellä
Edullinen seura, hyvä kalusto. Uimahallivuorot Hyvä mieli
Kaluston käyttömahdollisuus ja Multisport
joihin tosin en ole valitettavasti osallistunut!
harjoitusten mahdollisuus.
hyvä ranta, lähivedet ja "saaristo",
En tarvitse omaa kajakkia
kaluston käyttöoikeus arkimelontaan kun asun
samanhenkisiä melonnan harrastajia
pks seudun ulkopuolella
Erinomainen kalusto loistavalla sijainnilla hyvin Hyvä rantapaikka, josta voin lähteä
edullisesti.
kaluston vapaa käyttömahdollisuus.
melontaretkille Helsingin vesille.
Että pääsee vesille silloin kuin haluaa ja seuran Seuralehti.Tajolla sopivaa välineistöä.
Kanoottipaikka.
kalusto on käytettävissä
Hyviä ystävyyssuhteita ja muutenkin mukavaa KAVERIT
Että voisin välillä melontaa ja osallistua mellonta seuraa
retkiin
Ihan kelvollinen kalusto, edullinen jäsenmaksu,
halpa antoisa harrastus ja mukavat seuratoverit hyviä melontakavereita: hyvä melontaseura!
Haluan meloa lähivesillämuutaman kerran
kesässä vakaalla ja "helpolla kajakilla".

Ihmisten liikuttaminen, liikkuminen yhdessä ja
itäisen pk-seudun saaristossa liikkuminen.

Harrastus ja ihmiset -yhtä lailla molemmat.

Kajakin lainaus

Hieno mahd meloa upeassa meriympäristössä

Kajakin vuokrausmahdollisuus viikoksi tai

Arvokkainta seuraan kuulumisessa
Jäsenkyselyn sanallista antia:

Kävin 90-luvulla koskijaoston kanssa Kymijoella. Se ei
lajia (2 vuotta melonut) erilaisilla kajakeilla/surfskilla
enää onnistu MaMessa, eikä olisi moiseen enää
vaihtelevissa olosuhteissa ja erilaisten ihmisten kanssa,
aikaakaan. Jälkikasvu poistaa ylimääräisen vapaa-ajan joilta opin aina uutta. Luonnon äärellä kuntoilu on ihan
ongelman... Mutta tykkään silti käydä kerran-pari
parasta!
kesässä melomassa merellä. Kiva että se onnistuu 40
euron vuosimaksulla, ilman että tarvitsee potea huonoa Mahdollisuuden harrastaa edullisesti melomista omien
aikataulujen puitteissa
omaatuntoa siitä ettei osallistu talkoisiin ja muuhun
yhteiseen toimintaan.
Mahdollisuuden harrastaa hauskaa lajia aina kun siltä
tuntuu ja hyvin edullisesti ja kätevästi
Kehittää melonta- ja reskustustaitoja vaativampiin
olosuhteisiin ja retkille, multisport osana melontaa.
Mahdollisuuden harrastaa luontoa!
kokonaisuus( laadukas toiminta, sijainti, jäsenet,kalusto)
Mahdollisuuden harrastaa melontaa lähiympäristössä.
Koulutus, kalusto,retket
Mahdollisuuden harrastaa melontaa.
kun tulen rantaan tunnen olevani omassa seurassa
Mahdollisuuden hienoon luonnonläheiseen ja
ekologiseen harrastukseen mainiossa seurassa!
Kuntoilu kauniissa luonnossa! Vapaus harrastaa
melontaa, milloin itselle parhaiten sopii.
Mahdollisuuden hyvällä kalustolla nauttia Helsingin
lähivesistä. Mamen sijainti on erinomainen.
Kurssit ja kajakkivuokrausmahdollisuus.
Laadukkaan ja hyvin toimivan melontakaluston hyvässä Mahdollisuuden jälleen aktivoitua nyt kun on aikaa ja
terveysongelmat antavat myöten.
paikassa.

kohtuullisilla kustannuksilla
Mahdollisuuden meloa yksin ja yhdessä
Mahdollisuuden päästä kotiseutuni vesille
Mahdollisuus harrastaa melontaa hyvässä seurassa.
MAhdollisuus harrastaa melontaa ilman omaa kajakkia
mahdollisuus harrastaa melontaa, hyvä ilmapiiri,
melontaystävät
Mahdollisuus harrastaa rakasta lajia omaan tahtiin
Mahdollisuus joustavasti käydä vesillä, ja tavata
muitakin harrastajia.
mahdollisuus kaluston käyttöön- en paljonkaan osallistu
seuran retkiin, vaan melon omalla aikataululla ja
retkeillen
mahdollisuus käydä melomassa silloin kun se itselle
sopii. melontaretket ovat aina elämys, jollaista ei voi
muuten saada.

Liikkuminen luonnossa

Mahdollisuuden liikkua vesillä turvallisilla varusteilla

Liikunta, meri ja luonto, rento ja mukava porukka.

Mahdollisuuden meloa

Mahdollisuus kokea luonto uudella tavalla.
(Mahdollisuus omatoimisesti, helposti ja kohtuuhinnalla
lähteä melomaan.)

Liikuntaa lähivesillä; uusia tuttavuuksia

Mahdollisuuden meloa

Mahdollisuus kuntoilla vesillä.

Loistavat melonta mahdollisuus vajalta
Luontokokemus lasten kanssa!

Mahdollisuuden meloa halutessani, vaikka en omista
kajakkia. Minulla ei olisi mahdollisuutta säilyttää
kajakkia.

Mahdollisuus lähteä ulos kaupungista meriluontoon
milloin vain haluan.

Luontokokemusten ja liikunnan tuoma ilo ja
yhteisöllisyys

Mahdollisuuden meloa helposti pyörämatkan päässä
kotoa.

Mahdollisuus lainata kajakkeja omille retkille sekä
järjestetyille retkille osallistuminen

Mahdollisuus liikkua merellä, lähellä luontoa.
Mahdollisen meloa milloin erinäisiltä vammoilta pystyn. Mahdollisuuden meloa kohtuullisella kalustolla
Koska en voi yksin meloa niin viikkomelonnat ovat kiva edulliseen hintaan. Parhaimmillaan myös hyvää seuraa, Mahdollisuus meloa edullisesti.
lisä kun kaveria ei aina saa. Jahka käsi on paremmassa huonoimmillaan erittäin epäystävällisiä pitkäaikaisia
kunnossa niin olen ajatellut kokeilla löytyisikö
jäseniä jotka saavat tuntemaan todella ei-tervetulleeksi Mahdollisuus meloa erilaisissa ympäristöissä
melontakaveria muutenkin vaikka FBn kautta.
mukaan.
Mahdollisuus meloa hyvällä kalustolla.
Mahdollisuuden harjoitella itselleni vielä melko uutta mahdollisuuden meloa minulle sopivalla seudulla

Arvokkainta seuraan kuulumisessa
Jäsenkyselyn sanallista antia:

mahdollisuus meloa ja mahdollisuus vuokrata kajakkeja Mahdollisuus päästä vesille omien aikataulujen
omia reissuja varten
puitteissa ja usein hyvässä seurassa.

kajakit.

Mahdollisuus melontaan ja ulkoiluun hyvässä seurassa Melominen
ja hyvällä varustuksella.
Melominen ilman omaa kalustoa ja samanhenkiset
Mahdollisuus melontaan lähellä kotia.
ihmiset.

Melontaseura tarvittaessa, koulutus, yhteiset
kokemukset

Mahdollisuus melontaan pääkaupunkiseudulla

Melonnan helppous ja yhteiset retket

melontaystävät

Mahdollisuus melontaharrastukseen hienoissa
maisemissa hyvällä kalustolla.

Melonta

Merellä liikkuminen yhdessä ja turvallisesti

Mahdollisuus melontaharrastukseen ilman omaa
kalustoa ja kuuluminen mielekkääseen
yhdistystoimintaan.

Melonta ja hyvä seura.

Melontaa hyvällä kalustolla mukavassa seurassa.
Mahdollisuus meloa ja olla melojatovereiden seurassa "Mahdollisuus sunnuntaimeloskeluun, kun ehtii.Lajiin
Melontaharrasteen mahdollistaminen.
tutustumismahdollisuudet ovat hienot!"
Mahdollisuus meloa ryhmässä ja mahdollisuus
Melontaharrastus mukavassa yhteisössä
osallistua retkille. On tässä silti muutakin tekemistä,
Mahdollisuus vaihtelevaan melontaan lähellä kotia.
joten korostan tuota " mahdollisuutta".
Mame on erinomainen melontaseura, johon mahtuvat melontakokemus ja hyvää mieltä
Mahdollisuus meloa upeassa ympäristössä seuran
erilaiset harrastajat. Etuna on kotoisuus.
melontakokemus, kokeneempien melojien neuvot,
kalustolla
multisport-toiminta
MaMe tarjoaa aivan mahtavat puitteet harrastaa
Mahdollisuus meloa yksin tai yhdessä ilman oman
melomista. Hinta-laatu -suhde aivan mahtava. Vajalla on
Melontamahdollisuus hyvin toimivilla käytännön
kajakin raahaamista
ystävällinen ilmapiiri ja somen kautta saa helposti
melontakaverin jos niin haluaa. Olen kaikin puolin oikein järjestelyillä.
Mahdollisuus meloa.
tyytyväinen seuran jäsen!
Melontamahdollisuus mukavissa maisemissa hyvällä
kalustolla silloin kun omaan aikatauluun sopii.
Mahdollisuus melomiseen ja sen opettelemiseen
Melominen
(aikoinaan uusien jäsenten kurssit jossa hyvin opetettiin
Melontamahdollusuus
perusteet)
melominen

Melonta hyvässä seurassa säällä kuin säällä.

Melonta ja kaverit
Mahdollisuus melontaharrastukseen ja siinä
kehittymiseen. Viime kesä meni pienen vauvan kanssa Melonta ja mulavat retket sekä hyvä henki.
kotona, mutta tulevalta kesältä odotankin taas kesäisiä
Melonta yksin tai yhdessä oman mielen mukaan
melontaretkiä lähivesillä.
Melonta, ihana harrastus sekä kivoja seurakavereita.
Mahdollisuus merimelontaan
Mahdollisuus nauttia raikkaasta meri-ilmasta

melonta, seura

mahdollisuus olla mereillä,ulkoilu

melonta, tapahtumat, kaverit.
Melonta, tuki ja avuliaat kanssamelojat. Loistavat

melontaunelmia :-)

Arvokkainta seuraan kuulumisessa
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meren lähellä oleminen
Oikeuden meloa silloin kun itselleni sopii kalustoa, ohjattu toiminta ja muiden
ilman turhia ylimääräisiä sääntöjä ja
jäsenten vinkit
Meri, luonto, ystävät
kommervenkkejä.
Pääsen melomaan oman aikataulun
Meri, saaristo. Kuntoilu.
Olen tällä hetkellä lähinnä kannatusjäsen. mukaan, jos haluan meloa. :-)
Mielekkään harrastuksen mahdollistaja ja Olla mukana ja mahdollisuus meloa
Pääsen melomaan porukassa.
erittäin hyvä vastapaino työlle.
Oman kajakin säilytys paikka.
Pääsen melomaan, silloin kun halua.
Minulla on mahdollisuus meloa Helsingin
Kalusto on turvallista ja hyvää
alueella aina kun se minulle sopii, ja
Pääse melomaan helposti
"sunnuntaimelojalle". Olen saanut paljon
talvisin pysäköin aina autoni seuran Puusia ystäviä näiden yli 20 vuoden ajalla.
pääsee melomaan helposti
paikalle kun lähden hiihtämään
Puotilanlahden jäälle
Pääsee melomaan hyvillä kanooteilla ja saa Pääsen merelld meloskelemaan silloin kun
haluan ( kunhan olen vaivtanut avaimen).
olla osa melontaporukkaa
Monipuolinen kaluston käyttö ja oman
Yksin ei tarvitse meloa bos ei niin itse
kajakin säilytys
halua.
pääsee melomaan, sain paikan omalle
kajakille
monipuoliset mahdollisuudet meloa:
"Pääsen vesille, melomaan milloin
seurakavereiden kanssa, hyvältä vajalta ja Pääsee vesille ja tapaa mukavia ihmisiä
tahansa.Lyhyt matkakotoa vajalle.Jäsenet
hyvällä kalustolla. halutessa mahdollisuus
ovat mukavia,neuvoja tulee tarvittaessa."
osallistua tapahtumiin.
pääseminen melomaan
Pääsy kalustoon ja hyvänhenkinen
Mukava liikuntamuoto luonnossa.
Pääsen helposti melomaan.
porukka.
"Mukavan turvallisen ja edullisen tavan
Pääsen helposti merelle melomaan. Olen "Parasta on että on hyviä ja laadukkaita
harrastaa melontaa merellisessä Itäollut Suomi meloo- joukkueessa.
kajakkeja käytössä. Ja että aina löytyy
Helsingin saaristossa sekä oman aikataulun
kajakki käyttöön. Saan hienon ja upean
pääsen melomaan
mukaan retkillä ympäri Järvi-Suomea."
harrastuksen jota on helppo toteuttaa kun
on mahdollista lainata kakakki käyttöön."
Pääsen melomaan
Mukavia ihmisiä hienon harrastuksen
parissa
Rentoutumista ja esteetistä nautintoa sekä
Pääsen melomaan :)
elämyksiä lähivesillä. Hyvässä seurassa
oikeuden käyttää kalustoa ja käydä
Pääsen
melomaan
just
silloin
kun
haluan,
tuttujen kanssa nautiskellen edeten. Halpa
melomassa!
eikä minun tarvitse omistaa omaa kajakkia. harrastus lähellä kotia .
Oikeuden meloa
Pääsen melomaan lähivesillä ilman omaa Retket

Arvokkainta seuraan kuulumisessa
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Samanhenkisten ihmisten parissa harrastaminen Vapaus harrastaa spontaanisti 7/24/365.
ja joustavuus/mahdollisuus meloa kotiseudulla. Mieletöntä ylellisyyttä ilman, että joku äppi, tili
"Saada meloa lähivesillä mahdollisuuksieni
Kaluston käyttö.
tai saitti sotkee välissä. Älkää ikinä tehkö mitään
mukaan. Olen kokenut saaristolainen ja soutaja,
sähköistä varausjärjestelmää...
mutta en ole vielä oppinut kunnolla
Se antaa minulle mahdollisuuden meloa
melontatekniikkaa. En pysty nousemaan omin lähivesillä helposti ja edullisesti. Olen saanut
varusteet ja melontaseuraa
avuin kaatuneeseen kajakkiin. Siksi olen
arvokasta tietoa ja hyviä ohjeita ja opastusta.
Vesillepääsy, luonto ja se melominen :)
uskaltautunut vain melomaan omaa tahtia
Seurassa on hyvä henki ja vajalla on aina kiva
kaverin kanssa lähellä rantoja. "
käydä.
Virkistys sekä mukavat tuttavat ja ystävät eli
saan hyvän kalustun käyttööni
Se, että pääsen edullisesti melomaan ystävieni yhteenkuuluvuuden tunne vaikkei kaikkeen
osallistukaan
kanssa, jotka myös kuuluvat seuraan.
Saan mahdollisuuden meloa kohtuullisella
vuosiaksulla. Aikani ei muiden aktiviteettien ja Se, että saan mennä melomaan milloin vain, ja yhteen hiileen puhaltaminen. Tuntee kuuluvansa
joukkoon.
velvollisuuksien takia riitä oikein muuhun.
että kalustoa on silloin saatavilla.
Toivon, että eläkepäivinäni voin antaa isomman
Yhteishenki, mukava ilmapiiri ja tietysti melonta!
Seura tarjoaa mahdollisuuden viettää aikaa
panoksen seuran hyväksi.
merellä hyvin halpaan hintaan.
yhteisö
Saan meloa edullisesti ja mihin aikaan vaan.
Tarvittaessa saan aina kantoapua. Ihmiset ovat Seuraan kuuluminen ja kajakki paikka
Yhteisöllisyyden tunne ja luonnossa liikkuminen,
todella ystävällisiä ja auttavaisia.
jos ne vain toteutuvat samassa paketissa.
Sopivaa kalustoa hyvässä paikassa ja
Saan minulle sopivaa liikuntaa ja myös sopivaa mahdollisuus ottaa vieras mukaan melomaan
yhteisöllisyys
seuraa - silloin, kun se minulle sopii. Tarkoitan, Sosiaalista kanssakäymistä, ulkoilua hienosta
että itsekkäästi käytän seuraa ja sen palveluita näkökulmasta
Yhteisöllisyys hyvän asian äärellä.
omaan hyvinvointiini. Sorry, tämä on todella
Yhteisöllisyys ja liikunta hiljaisuudessa luonnossa
itsekäs vastaus, mutta lienee lähellä totuutta.
suomi meloo viestiin osallistuminen
ulkona. Reipas meininki
Voin myös halutessani osallistua ja tuntea itsenä
tärkeäksi, koska seura on avain ja antaa siihen terve liikunta- ja luontoliikunta järjestön jäsenyys
Yhteisöllisyys, retket, melonta
mahdollisuuden.
Tukea ja puitteet hyvään harrastukseen!
Ystävyyttä ja kaveruutta.
Samanhenkiset avuliaat kaverit
Tukea melontaharradtuksen ylläpitoon
Samanhenkiset ihmiset.
Uutena oli turvalllista aloittaa, kun kaikessa
Samanhenkiset ihmiset.
autettiin, sain melontaseuraa, hienoja retkiä
(erit. Venäjänretket), upeita kokemuksia...
Samanhenkisiä ystäviä.
Välineet ja mahdollisuus melontaan
Samanhenkistä, turvallista harrasteseuraa lajin
parissa.
Vapaa pääsy vesille

