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MARJANIEMEN MELOJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2013 

 

YLEISTÄ  

 
Vuoden 2013 lopulla kartoitettiin sähköisellä jäsenkyselyllä jäsenistön toiveita 
seuran toiminnan kehittämiseksi ja halukkuutta olla mukana toiminnassa seuran 
luottamustehtävissä ja jaostoissa. Satu Ojanperä ja Arkko Lilja tekivät vastauksista 
koosteen ja sitä jatkotyöstetään tulevina toimintavuosina. 
  
Melontakausi 2013 oli ihanteellinen, lämmin ja aurinkoinen ja jäsenistö kävi 
aktiivisesti melomassa. Tulokaskurssit olivat aiempien vuosien tapaan täynnä ja 
seuran kouluttajien talkootyönä kaikki kolme kurssia saatiin hyvin järjestetyksi. 
”Tonnareita” oli melontakaudella yhteensä 23.  Jäsenistön melontaedellytyksiä 
parannettiin hankkimalla kajakkeja ja uusia melontavarusteita. 
  
Melontataitojen täydennyskoulutusta oli tarjolla jäsenistölle. Melontakauden retket 
aloitettiin jälleen kerran vaativissa olosuhteissa perinteisellä Vironlahti-melonnalla 
ja päätettiin syysretkellä Hangosta Helsinkiin. Retket oli suunnattu omalle 
jäsenistölle. Ohjattuja viikkomelontoja oli jäsenistölle kerran viikossa touko-
elokuussa.   
 
Kaikki työ vajan ja rannan kunnostamiseksi ja siivoamiseksi tehtiin jäsenistön 
talkootyönä. Kaikissa talkoissa ja tapahtumissa oli tarjolla pikkupurtavaa ja 
juotavaa. Talkoohenki on edelleen voimissaan Marjaniemen Melojien jäsenistön 
keskuudessa ja sen ansiosta seuran taloutta ei tarvinnut kohentaa korottamalla 
jäsenmaksuja tai kehittämällä uusia tulolähteitä seuralle. 
 
Virallinen melontakautemme päättyi lokakuun lopulla ja sen jälkeen meri oli auki 
vielä vuoden loppuun asti.  Lunta ei ollut satanut vuoden lopulla lainkaan. 
Pikkujoulujuhla pidettiin vuoden päätteeksi marraskuun viimeisenä päivänä 
Marjaniemen Purjehtijoiden tiloissa. 

 
 

JÄSENISTÖ  

 
Vuoden 2013 lopussa MaMen jäsenmäärä oli 742, mikä merkitsee 5 henkilön 
vähennystä edellisvuoteen, koska vuoden 2012 lopussa jäseniä oli 747. 
Jäsenistö jakautui seuraavasti: 

Aikuiset 19 vuotta täyttäneet: naisia 345, miehiä 384,   
Nuoret 0 - 18 vuotta täyttäneet:  tyttöjä 8,     poikia  5 

 

 

HALLINTO  

 
Seuran puheenjohtajana toimintakaudella 2013 toimi Arkko Lilja. Hallituksen 
jäseninä olivat: Marja-Leena Antman, Kari Klemola, Jarkko Kyllönen, Staffan 
Lundström, Heikki Nyman, Satu Ojanperä, Jaakko Sinkko ja Lasse Tähtinen. 
Hallitus valitsi seuran varapuheenjohtajaksi Satu Ojanperän. Hallitus kokoontui 
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vuoden aikana kymmenen kertaa. 
  
Toiminnantarkastajina olivat Veikko Ailio ja Auli Nuojua ja 
varatoiminnantarkastajana oli Kari Eskola.  
 
Jaostojen vetäjinä olivat: 
Kuntomelontajaosto: Kari Pöyhönen 
Retkimelontajaosto: Arkko Lilja 
Virkistysmelontajaosto: Jaakko Sinkko 
Vajajaosto: Heikki Nyman, vajamestari - kiinteistö- ja talkoovastaava 

Pekka Hurme, kanoottien korjausvastaava  
Koulutusvastaava: Lasse Tähtinen 
 
Seuran muut toimihenkilöt olivat: 
Anu Antikainen, avaintenhallinta, perehdytys, kaupungin avustukset 
Hannu Hedman, tiedottaja 
Jaana Kivistö, sihteeri  
Helena Kuusela, taloudenhoitaja  
Riitta ja Seppo Lehtinen, Buffan vetäjät 
Arkko Lilja, Pääkaupunkimelonnan vetäjä  
Leena Rönkkö, jäsensihteeri  
 
MaMen kevätkokous pidettiin 23.3.2013 Marjaniemen Purjehtijoiden tiloissa ja 
kokoukseen osallistui 15 jäsentä. Syyskokous pidettiin Itäkeskuksen STOAn 
kerhohuoneella 17.11.2013 ja paikalla oli 29 jäsentä. Syyskokouksen jälkeen 
kuultiin Yrjö Lindroosin mielenkiintoinen esitys hänen pitkien retkimelontojen 
kokemuksistaan eri puolilta maapalloa. 
 

 

TALOUS  

 
Seuran taloudellinen tilanne oli hyvä. Vuoden 2012 syyskokouksen päätösten 
mukaisesti vuonna 2013 seniorien liittymismaksu oli 45 € ja jäsenmaksu 40 €, 
juniorien liittymismaksu 15 € ja jäsenmaksu 10 €. Melontakurssi maksoi senioreille 
80 € ja junioreille 20 €. Kanoottipaikka sisätiloissa maksoi 34 € ja ulkotiloissa 20 €, 
ja avainpantti oli 17 €. Jäsenmaksut olivat edelleen merkittävin tulolähde. 
 
Jäsenten ja luottamushenkilöiden seuralle tekemä työ oli palkatonta, olipa sitten 
kyseessä hallinto, koulutustoiminta, tilaisuuksien järjestäminen tai vajan ja 
kaluston kunnostus. 
 
Helsingin kaupungin Liikuntavirasto tuki MaMen toimintaa 1.570,65 euron 
avustuksella. Lisäksi Liikuntavirastolta saatiin 500 euron tapahtuma-avustus 
Pääkaupunkimelontaan.   
 

 

KOULUTUS  

 
Tulokaskursseja järjestettiin aikaisempien vuosien tapaan kolme. Kolmen arki-illan 
kursseja (3 x 3 tuntia) järjestettiin kaksi ja lisäksi järjestettiin yksi 12 tunnin 
viikonloppukurssi. Vajalla järjestetyssä kurssi-ilmoittautumistilaisuudessa 
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13.4.20132 lähes kaikki kursseille pyrkineet mahtuivat toivomilleen kursseille. 
Suuri osa kurssilaisista liittyi kesän aikana MaMen jäseneksi. 
 
Tulokaskursseilla toimineille kouluttajille järjestettiin 27.5.2013 
kouluttajakoulutukseen, jonka veti Kai Lindqvist. Tulokaskurssien aikana todettiin 
taas kerran, että koulutuksen laatu ja turvallisuus kurssin aikana voidaan varmistaa 
vain, jos kaikki kouluttajat ja apukouluttajat tuntevat yhdessä sovitun 
koulutussuunnitelman. Kouluttajat tekivät toimintakaudella upeaa työtä.  
 
Keväällä Retkijaosto järjesti retkenvetäjien koulutuksen teoriaosuuden 
Marjaniemen Purjehtijoiden tiloissa, johon osallistui 14 mamelaista ja 10 melojaa 
muista pääkaupunkiseudun melontaseuroista.  Kesäkuussa toteutettiin käytännön 
harjoitusosuus Sipoon saaristoon suuntautuvalla retkellä.  Kurssin vastuuvetäjänä 
toimi Pekka Kuha.   
 
Kesällä oli kolme ”melakoulun iltaa”, joiden aiheina oli: ”Kajakki ja varusteet”, 
”Lähivesien melontaretket” sekä ”Pelastautuminen”. Syyskuun alussa oli melojille 
lihashuoltoilta, joka osoittautui erittäin suosituksi. 
 

Seuraan hyväksytyille uusille jäsenille järjestettiin Vajaperehdytystilaisuuksia 
kymmenen kertaa ja niihin osallistuivat uudet ja osa vanhoistakin jäsenistä. 
 
 

RETKIMELONTAJAOSTO  
 

Retkijaostolla oli kolme kokousta toimintakaudella 2013, kevätkokous, syyskokous 
ja syksyllä kesän retkikuvien esittely- ja kerrontailta.  Kaikkiin osallistui yli 
kymmenen henkilöä ja kevät- ja syyskokouksissa käsiteltiin toimintakauden retkien 
sisältöä, niiden suuntautumista ja turvalliseen melontaretkeilyyn liittyviä asioita.   
 
Retkijaosto järjesti neljä retkeä Virolahden ja Hangon välisellä merialueella.  
Retkistä jouduttiin perumaan kovan tuulen takia yksi.  Retkille osallistujista ei ollut 
tungosta.  Kevään Virolahden retkelle oli jälleen kymmenen melojaa. 
 
Retket olivat: Virolahtiretki, Retkikurssin retki, Nostalgiaretki (peruttu) ja Hangon 
retki.  Kokopäivänmelonnat eivät enää kuuluneet retkijaoston piiriin. Kaikki retket 
olivat omakustanteisia ja niihin osallistui vain oman seuran jäseniä. Lisäksi kesän 
aikana tehtiin useita jäsenten omia epävirallisempia muutaman päivän tai viikon 
kestäviä retkiä. 
 
 

KUNTOMELONTAJAOSTO 
 
Kuntomelontajaosto piti kaksi yhteistä harjoitetta viikossa, joihin osallistui jäseniä 
vaihtelevasti. Lajeina olivat sauvakävely, ergometrimelonta ja melonta. Jokainen 
jäsen liikkui myös omaehtoisesti itselleen sopivalla lajilla ja tavalla. 
 
Yhteisiä harjoituskertoja oli yhteensä 72 ja niihin käytettiin aikaa reilut 100 tuntia. 
Varsinaista lajiharjoittelua siitä oli 33 harjoituskertaa ja 49 tuntia, 
osallistumiskertoja 76. Vuoden aikana oli yhteensä 105 harjoitetta. 
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Ergolla harjoiteltiin myös omatoimisesti talven aikana ja se olikin ahkerassa 
käytössä. Naisten pukuhuone oli talvella ergohuoneena ja palasi jäidenlähdön 
myötä takaisin pukuhuoneeksi. 
 
Jaosto piti omatoimisia talkoita, joissa kunnostettiin kuntokanootteja sekä ergoa. 
Vintiltä otettiin alas seuran vanhat ”rättitäkkiset” mahonkikanootit. Jaosto sai uuden 
kuntokanootin, ZedTeck Plus, joka on sopivan haastava ja nopea. 
 
Kesäkuun 17. ja 18. päivinä jaosto piti kuntokanoottikurssin johon osallistui 7 
MaMen jäsentä. Ryhmä sai uusia jäseniä, mutta vielä on tilaa ja vapaita 
kuntokanootteja. 
 
 

VIRKISTYSMELONTAJAOSTO 
 
Toimintavuoden aloitti talvikauden yhteinen virkistystapahtuma ”Hiihtolauantai” –
teemalla 9.2.2013 ja mukana oli 17 mamelaista. 
 
 Melontakaudella virkistysmelonnan toiminta keskittyi ohjattuihin viikkomelontoihin, 
joita järjestettiin säännöllisesti kerran viikossa kesä-elokuun iltoina. Lisäksi oli ns. 
epävirallisia viikkomelontoja syyskuun alkupuolella. Viikkomelontojen vetäjiä 
rekrytoitiin mm. kotisivuilla ja vajalla olleilla ilmoittautumislistoilla. Vetäjien 
saaminen oli välillä haasteellista, mutta kaikkiin tapahtumiin saatiin riittävästi 
vetäjiä. 
 
Viikkomelonnat toteutettiin peruskaavalla eli melontaa lähivesillä. Kesäkuussa 
osallistujia oli keskimäärin 10-20 ja heinä-elokuussa 5-10 melojaa. Lisäksi tehtiin 
pidempiä ilta- tai päivämelontoja Suomenlinnaan, Eestiluodolle, 
Vanhankaupunginlahdelle, Kauppatorille sekä lättymelonta.   

 

 

VAJAJAOSTO  

 
Vajalle tehtiin pieniä kunnostustöitä pitkin vuotta ja järjestettiin 14 kertaa talkoita, 
joissa oli mukana lähes 140 henkilöä. Toukokuussa vajan julkisivut kuultokäsiteltiin 
kahteen kertaan. Lisäksi verannan lattia kuultokäsiteltiin loppukesällä kahteen 
kertaan öljyvahoilla. 
  
Vaurioitunutta kalustoa korjattiin pitkin vuotta Vuosaaresta vuokratulla 
korjauspajalla. 
 
Seuralle hankittiin kuusi kajakkia: käytetty Tempest kajakki; Redtech TCR 
kuntokajakki; Bravehart LV; Artisan 5 G kajakki , Grizzly II kaksikko sekä Star Duo 
kajakki. Kalustosta poistettiin neljä retkikajakkia (Antti, Mira, Sinikka ja Terhi) sekä 
yksi kuntokajakki (Hanna) ja yksi sininen poolo poistettiin. 
 

 

TIEDOTUS  

 
Sisäisen tiedottamisen kanavia olivat vajan ilmoitustaulu, jaostojen 
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sähköpostilistat, seuran tiedote, internet-sivut sekä facebook-profiili. Tiedote 
”Marjaniemen vesiltä” ilmestyi kaksi kertaa seuran toiminnan ja vuodenaikojen 
rytmittämänä. Tiedotteen sisällön perustana olivat jäsenistön lähettämät 
kirjoitukset. Marjaniemen vesiltä tiedotteesta vastasi Hannu Hedman ja Lasse 
Tähtisen toimi webmasterina. 
 
Sivusto www.marjaniemenmelojat.fi oli aktiivisesti käytössä ja sieltä löytyi tietoa 
MaMesta ja sen tapahtumista sanoin ja kuvin. Sisällöstä ja päivittämisestä vastasi 
tiedottaja yhteistyössä jaostojen vetäjien ja webmasterin kanssa.  
 
Pääkaupunkimelonnasta tiedotettiin lähettämällä kutsut useille lähiseuroille ja 
ilmoitus paikalliseen ilmaislehteen. 
 
 

BUFFA 

 
Riitta ja Seppo Lehtisen vetämä buffa oli mukana talkoiden kahvituksissa, 
pääkaupunkimelonnan tarjoiluissa  ja he järjestivät pikkujoulujen herkkutarjoilut.  
 

 

YHTEISTOIMINTA 
 
Kaikille seuroille avoin, järjestyksessä 34., Pääkaupunkimelonta järjestettiin 
11.8.2013. Matkaan lähti hyvässä melontasäässä yhteensä 80 kajakkia, joista 
yksiköitä 58 ja kaksikoita 21. Avokanootteja oli tänä vuonna mukana yksi kaksikko. 
Villingin kiersi 36 kajakkia ja Vartiosaaren 44 kajakkia. Melojia oli yhteensä 105 
kaikkiaan 15 eri seurasta aina Viipurista asti.  
 
Mamelaiset osallistuivat 9 hengen joukkueella järjestyksessä 29. Suomi Meloo –
kanoottiviestiin kesäkuussa.  Reitti kulki pohjoisessa Kemihaarasta Kemijokea 
pitkin Tornioon. 
 
Tuusmelojien perinteinen Tuusulanjärven melonta järjestettiin 29. kerran syyskuun 
alussa. Seurasta osallistui tapahtumaan 12 mamelaisen melojan joukkue. 
 
Helsingin kaupunginsuunnitteluviraston suunnitelmia Vartiosaaren 
maankäyttövaihtoehdoista seurattiin aktiivisesti ja osallistuttiin viraston järjestämiin 
Vartiosaari-tilaisuuksiin. Seura otti kantaa virkistysaluevaihtoehdon puolesta 
toimittamalla kirjallisen lausunnon kaupungille. 
 
 

PALKITSEMINEN 

 
Seuran kunniajäseniksi kutsuttiin Anu Antikainen ja Helena Kuusela kiitoksena 
pitkäaikaisesta ja erittäin monipuolisesta toiminnasta seurassa. 
 
MaMen syyskokouksessa julkistettiin, että vuoden 2013 retkipokaali myönnetään 
Arkko Liljalle, 1591 retkikilometriä ja kuntopokaali Veikko Töyrylälle, 2495 
melontakilometriä kauden aikana. 
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MaMen pikkujoulussa 30.11.2013 Marjaniemen Purjehtijoiden tilassa palkittiin 
vähintään tuhat kilometriä meloneet seniorijäsenet vuoden 2014 MaMen 
poikakalenterilla. Tonnareita oli ennätykselliset 23 henkilöä, joista on 4 naista ja 19 
miestä. 
 
Perinteiseen tapaansa MaMe huomioi ansioituneiden jäsentensä merkkipäivät.  
 


