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MARJANIEMEN MELOJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014

YLEISTÄ

Vuoden 2014 aluksi järjestettiin tammikuussa jäsenseminaari, jossa työstettiin
edellisen vuoden lopulla tehdyn jäsenkyselyn tuloksia. Seminaariin osallistui
parikymmentä seuran aktiivia ja luottamushenkilöä ja vilkkaassa keskustelussa
syntyneitä tuoreita ajatuksia pystyttiin melontakaudella kokeilemaan käytännössäkin
etenkin virkistysmelonnan toiminnassa.
Kesäkuussa oli vielä viileää, mutta heinäkuussa alkoivat pitkään jatkuneet lämpimät
melontasäät ja jäsenistö kävikin aktiivisesti melomassa. Tulokaskurssit olivat aiempien
vuosien tapaan täynnä ja seuran kouluttajien talkootyönä kaikki kolme kurssia saatiin
hyvin järjestetyksi. Jäsenistön melontaedellytyksiä parannettiin hankkimalla kajakkeja
ja uusia melontavarusteita.
Perinteisellä Virolahti-melonnalla aloitettiin vaativissa olosuhteissa melontakauden
retket ja päätettiin syysretkellä Hankoon. 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 miltei
vuoden loppuun asti. Pikkujoulujuhla pidettiin vuoden päätteeksi marraskuun
puolivälissä Marjaniemen Purjehtijoiden tiloissa.
Toimintavuoden aikana valmisteltiin ryhmätyönä uusi tulokasopas, joka saadaan
käyttöön melontakaudelle 2015. Työryhmän työ oli mittava. Sisällön tuottamiseen
käytettiin yhteensä noin 150 tuntia. Ryhmässä olivat mukana Pekka Kuha, Anja
Lammentausta, Hannu Hedman, Jarkko Kyllönen, Kari Pöyhönen, Staffan Lundström,
Lasse Tähtinen ja Tuomo Linnanvirta.
MaMe täyttää 80 vuotta vuonna 2015 ja sitä valmistelemaan perustettiin
juhlatoimikunta, jonka vetäjä on Marjut Helminen sekä historiatoimikunta, jonka vetäjä
on Katariina Ervasti. Juhlatoimikunta esitti tulevan melontakauden teemaksi ”Lähde
melomaan” haastekampanjaa.

JÄSENISTÖ
Vuoden 2014 lopussa MaMen jäsenmäärä oli 782, mikä merkitsee 40 henkilön lisäystä
edellisvuoteen, koska vuoden 2013 lopussa jäseniä oli 742.
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Jäsenistö jakautui seuraavasti:
Aikuiset 19 vuotta täyttäneet:
Nuoret 0 - 18 vuotta täyttäneet:

naisia 367 ja miehiä 398,
tyttöjä 9 ja poikia 8.

HALLINTO
Seuran puheenjohtajana toimintakaudella 2014 toimi Arkko Lilja. Hallituksen jäseninä
olivat: Jouni Koskinen, Jarkko Kyllönen, Anja Lammentausta, Eeva-Liisa Lehto, Staffan
Lundström, Marita Nygren, Heikki Nyman ja Lasse Tähtinen. Hallitus valitsi seuran
varapuheenjohtajaksi Eeva-Liisa Lehdon. Hallitus kokoontui 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: Staffan Lundström
Vajajaosto: vajamestarina, kiinteistö- ja talkoovastaavana
tammi-helmikuun Heikki Nyman ja maalis-joulukuun Joanna Kumpula
kanoottien korjausvastaavana Pekka Hurme
Koulutusvastaava: Lasse Tähtinen
Seuran muut toimihenkilöt olivat:
Anu Antikainen, avaintenhallinta, perehdytys, kaupungin avustukset
Hannu Hedman, tiedottaja
Jaana Kivistö, sihteeri
Helena Kuusela (tammi-toukokuu), Marianne Paajanen (kesä-joulukuu) taloudenhoitaja
Riitta ja Seppo Lehtinen, Buffan vetäjät
Arkko Lilja, Pääkaupunkimelonnan vetäjä
Leena Rönkkö, jäsensihteeri
MaMen kevätkokous pidettiin 23.3.2014 ja kokoukseen osallistui 17 jäsentä.
Syyskokous pidettiin 23.11.2014 ja paikalla oli 22 jäsentä. Molemmat kokoukset
pidettiin Marjaniemen Purjehtijoiden tiloissa.

TALOUS
Seuran taloudellinen tilanne oli hyvä. Vuoden 2013 syyskokouksen päätösten
mukaisesti vuonna 2014 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
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kyseessä hallinto, koulutustoiminta, tilaisuuksien järjestäminen tai vajan ja kaluston
kunnostus.
Helsingin kaupungin Liikuntavirasto tuki MaMen toimintaa 770,52 euron vuokraavustuksella sekä 1.055,08 euron toiminta-avustuksella. Vuokra-avustus käytetään
kanoottien korjauspajan vuokraan.

KOULUTUS
Tulokaskursseja järjestettiin aikaisempien vuosien tapaan kolme. Kaksi kurssia
kolmena arki-iltana (3 h/ilta) sekä yksi kahden päivän viikonloppukurssi (6 h/pv).
Kurssilaisia oli yhteensä 38 ja heistä seuraan liittyi 34 henkilöä
Tulokaskursseilla toimineille kouluttajille järjestettiin 26.5.2014 kouluttajatapaaminen,
jossa käytiin läpi kurssien sisältö, aikataulu ja koulutusmetodit. Lisäksi sovittiin
turvallisuusohjeista ja harjoiteltiin reskutusta. 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.
Seuraan hyväksytyille uusille jäsenille järjestettiin vajaperehdytystilaisuuksia ja niihin
osallistuivat uudet ja osa vanhoistakin jäsenistä. Kesällä pidettiin yksi ”melakoulu”
melontailta.
Uimahallivuoroja oli jäsenistölle tarjolla alkuvuodesta muutaman kerran ja syyskaudella
säännöllisesti. Uimahallissa oli helppo harjoitella tulevaa kesää varten pelastautumista
ja vahvistaa muitakin taitojaan tai harjoitella uusia. Hallissa harjoittelu järjestettiin
syksyllä yhdessä Merimelojien ja Drumsö Kanotister rf:n kanssa.

RETKIMELONTAJAOSTO
Seuran melontaretkiä 2014 melontakauden aikana tehtiin neljä, joista useamman
päivän retkiä olivat kevään edestakainen Virolahden retki, keskikesän järviretki
Padasjoelta Vuolenkoskelle eteläisellä Päijänteellä ja syksyn Hangon retki. Kesän
ainoa lyhyt retki oli Nostalgiaretki Sipoon saaristoon. Retket olivat kauniin kesän vuoksi
suosittuja ja onnistuneita ja niillä oli osanottajia mukavasti 6 – 12 henkeä.
Lisäksi kesän aikana tehtiin jälleen useita jäsenten omia epävirallisempia pienien
ryhmien muutaman päivän kestäviä retkiä. MaMen retkille osallistujia olivat oman
seuran jäsenten lisäksi muistakin pääkaupunkiseudun seuroista. Retkistä ei peritty
osallistumismaksua, vaan kaikki retket olivat omakustanteisia.
Retkijaoston kokouksia pidettiin yksi keväällä ja yksi syksyllä. Molempiin osallistui yli
kymmenen henkilöä ja kokouksissa käsiteltiin toimintakauden retkien sisältöä, niiden
suuntautumista ja turvalliseen melontaretkeilyyn liittyviä asioita.
Toimintavuoden aloitti 16.2.2014 ”Hiihtolauantai” – teemalla järjestetty talvikauden
yhteinen virkistystapahtuma, johon osallistui 15 henkilöä.
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Virolahtimelonta onnistui varhaisen kevään melontasäästä huolimatta hyvin. HelsinkiVirolahti retkelle osallistui seitsemän ja Virolahti-Helsinki retkelle viisi melojaa. Pekka
Hurme oli retken vetäjänä. Järviretki Päijänteelle sujui hyvin ja retkelle osallistui 11
henkilöä. Vetäjänä oli Marjut Helminen. Retkelle lähdettiin Padasjoelta ja kun saavuttiin
Vuolenkoskelle, oli melontakilometrejä kertynyt yhteensä 105 km. Retken aikana olivat
todennäköisesti kesän parhaat ilmat.
Nostalgia-retkellä syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna oli 12 henkilöä ja sekä reitti
että sää olivat hyvät. Vetäjänä oli Pekka Hurme. Lokakuussa tehdylle Hangon retkelle
osallistui kuusi MaMen jäsentä ja yksi HeJy:stä. Vetäjänä retkellä oli Pekka Hurme.

KUNTOMELONTAJAOSTO
Kuntojaoksella oli yhteisiä harjoitteita kaksi kertaa viikossa. Lajeina oli Melonta,
ergometrimelonta ja sauvakävely. Kelit eivät suosineet hiihtoa, lunta liian vähän.
Kävimme kuitenkin ottamassa hiihto-oppia Leppävaarassa Espoon Hiihtoseuran
jäseneltä Petri Ikävalkolta. Saimme hyvää oppia ja runsaasti vinkkejä.
Yhteisillä talkoilla pidimme kunto- ja kilpakanootit kunnossa ja ergoakin kunnostettiin.
Naisten pukuhuone muutettiin ergoharjoitustilaksi ja takaisin alkuperäiseen käyttöön.
Lopputalvesta hankimme seuralle neljä (4) potkukelkkaa, jääjalaksilla. Mukaan tuli
naskalit, lumijalakset ja ”sparkkoset” eli irralliset potkupiikit kengän päälle. Kelkoilla
ehdittiin tehdä useita lenkkejä, auratulla matkaluisteluradalla ja Kallahden selällä.
Kuntojaosto veti kaksi peruskurssia sekä yhden kuntokanoottikurssin.
Innokkaita kuntoilijoita opetettiin myös kurssin ulkopuolella.
Kuntomelonnasta kiinnostuneita tuli muutama lisää, mutta vielä riittää tilaa uusille
kuntomelojille.
Kesäkuun alussa vieraaksemme tuli Amerikkalainen vammaisurheilija Hannah
Pennington. Hän harjoitteli kanssamme useamman kerran ja lainasi kanoottiamme
myös MeSon leirille Lohjan kisakallioon. Harjoittelu ei mennyt hukkaan, Hannah meloi
heidän kansallisissa kisoissaan oman henkilökohtaisen ennätyksensä.
Vajaranta aukesi maaliskuun lopussa, jolloin alkoi myöskin melontakausi. Tosin aluksi
kilometrin avannossa, mutta nopeasti meri aukesi ja lenkit pitenivät. Viimeinen
yhteisharjoitus tehtiin lokakuun alkupuolella. Yhteisiä melontaharjoitteita kertyi
kaudenaikana 42 ja niissä oli 125 suorituskertaa, 14 kuntoilijan voimalla.
Ergoharjoitukset olivat luonnollisesti alku- ja loppuvuodesta. Harjoituskertoja oli 29, ja
osallistumiskertoja oli 38. Oli selvästi havaittavissa ergon hyöty tekniikan
kehittymisenä.
Myöskin ensimmäiset avovesi harjoitteet sujuivat helpommin.
Talvi oli haasteellinen, ei sopinut hiihtämiseen eikä myöskään sauvakävelyyn.
Sauvakävelyllä kävimme Pirkkolassa, siellä oli aurattu ja hiekoitettu ulkoilutie
juoksijoille ja sauvakävelijöille. Harjoituskertoja kertyi ainoastaan 9 ja
osallistumiskertoja 27.
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VIRKISTYSMELONTAJAOSTO
Seuramme järjestämän virkistysmelonnan piiriin kuuluvat ohjatut viikkomelonnat ja
päiväretket.
Vuonna 2014 viikkomelonnat järjestettiin entiseen tapaan kesä-elokuun iltoina
säännöllisesti kerran viikossa. Viikkomelontojen vetäjiä rekrytoitiin mm. kotisivuilla ja
vajalla olleilla ilmoittautumislistoilla. Vetäjien saaminen oli välillä haasteellista, mutta
kaikkiin tapahtumiin saatiin riittävästi vetäjiä. Viikkomelonnat toteutettiin vajaltamme
lähivesille. Reitti ja kohde valittiin osanottajien kokeneisuudesta ja säästä riippuen.
Tapahtumissa oli mukana 3-21 osallistujaa. Suosituin viikkomelonta oli Satu
Ojanperän heinäkuussa vetämä tutustuminen Vartiosaareen.
Kuukauden ensimmäistä viikkomelontaa suunniteltiin toteutettavaksi
jäsenseminaarissa nousseen idean mukaisesti teemalla ”takaisin vesille”. Idea ei
osoittautunut menestykseksi.
Lauantai- ja sunnuntaimelontaa ”keinulla tavataan” -idean toteutumista ei seurattu
aktiivisesti, mutta tietämämme mukaan näitä melontoja toteutui.
Yömelonta Staffan Lundströmin vetämänä Neitsytsaareen toteutettiin 13.
kesäkuuta. Osallistujia oli kolme. Saaressa ollessa satoi, mutta kotimatkalla meloessa
kuu näyttäytyi.
Kauppatorimelonta 14. kesäkuuta peruuntui kovan tuulen takia.
Vanhankaupungin lahdelle melottiin sateisessa ja tuulisessa säässä 29. kesäkuuta
Staffan Lundströmin johdolla. Melonnassa mukana kolme vettäpelkäämätöntä melojaa.
Eestiluodon päiväretki melottiin dramaattisessa sumussa 5. heinäkuuta. Osallistujia oli
13. Vetäjänä oli Terttu Pihlajamäki ja sumussa suunnistuksessa avustivat Pekka
Hurme ja Jorma Wallendahr.
Suomenlinnan päivämelonnan veti Jouni Koskinen 12. heinäkuuta. Reissussa oli
mukana 11 osallistujaa. Suomenlinnasta lähdettäessä jakaannuttiin kahteen ryhmään,
joista toinen poikkesi Lonnan saarella ja toinen ryhmä meloi suoraan vajalle.
Paluumatka oli tuulinen.
Lättyretkestä Itäiseen Villaluotoon huolehtivat Katrin Schûtze ja Keijo Riikonen 22.
heinäkuuta. Mukana oli 12 herkkusuuta. Lätyt tekivät kauppansa.
Saunamelonta järjestettiin Matosaareen 29. heinäkuuta. Siellä tutustuttiin myös
Helsingin Meripelastusyhdistyksen tukikohtaan ja toimintaan. Mukana oli neljä melojaa
- olisiko ilmassa ollut ukkosen uhka vähentänyt osallistujamäärää?
Melonta Valli- ja Kuninkaansaareen 24.elokuuta oli kesän 2014 suosituin
virkistysmelontajaoston järjestämä retki. Mukana oli 29 henkilöä, jotka jaettiin kolmeen
ryhmään. Kokonaisvastuussa oli Staffan Lundström. Sää suosi ja melonta onnistui
hyvin. Oppaaksi saarille saimme Maijan, joka tunsi saaret ja niiden historian
erinomaisesti.
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VAJAJAOSTO JA KALUSTO
Vajalla järjestettiin tuttuun tapaan useampia talkoita joihin osallistui yhteensä muutama
sata seuran jäsentä. Talkoiden yhteydessä esimerkiksi vajan ovet huollettiin. Keväällä
Heikki Nymanin vajamestarin tehtävien jatkajana aloitti Jonna Kumpula.
Vaurioitunutta kalustoa korjattiin pitkin vuotta Vuosaaresta vuokratulla korjauspajalla.
Korjaustoiminnasta vastasi Pekka Hurme.
Seuralle hankittiin neljä kajakkia: Differ MkII, Barents LV, Skim Kayaks Differ MkII sekä
uimahalliharjoitteluun hyvin soveltuva muovinen Pilgrim-kajakki Scorpio LV. Kalustosta
myytiin kilpakajakki Struer Chacer 104 kajakki. Kalustoluetteloon lisättiin Maija Baricin
seuralle lahjoittama Bel-Ami kajakki, jonka nimi on Maija.
Kuntojaoston aloitteesta hankitut kelkat täydensivät MaMen kalustoa.

TIEDOTUS
Sisäisen tiedottamisen kanavia olivat vajan ilmoitustaulu, jaostojen 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 Tähtinen 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.

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

YHTEISTOIMINTA
Kaikille seuroille avoin, järjestyksessä 35., Pääkaupunkimelonta järjestettiin 17.8.2014.
Matkaan lähti hyvässä melontasäässä yhteensä 86 kajakkia, joista yksiköitä 69 ja
kaksikoita 14 ja yksi ”kolmikko”. Lisäksi avokanootteja oli tänä vuonna mukana kaksi
kaksikkoa. Villingin kiersi 32 kajakkia ja Vartiosaaren 54 kajakkia. Melojia oli yhteensä
104 kaikkiaan 14 eri seurasta aina Viipurista asti.
MaMelaiset osallistuivat 11 henkilön joukkueella kesäkuussa järjestyksessä 30. Suomi
Meloo – kanoottiviestiin, jonka reitti kulki Joensuusta Heinolaan. Tuusmelojien
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perinteinen Tuusulanjärven melonta järjestettiin 30. kerran 14.9.2014 ja tapahtumaan
osallistui myös MaMelaisten melojien ryhmä.

PALKITSEMINEN
Seuran kunniajäseniksi kutsuttiin Pekka Hurme, Matti Könönen, Kari Pöyhönen, Jarmo
Puumalainen, Kari Torniainen ja Lasse Tähtinen kiitoksena pitkäaikaisesta ja erittäin
monipuolisesta toiminnasta seurassa.
MaMen syyskokouksessa julkistettiin, että kuntopokaalin saa tänä vuonna Ari
Hakkarainen ja retkipokaalin Pekka Hurme.
MaMen standaari luovutettiin Welhonpesän Juhani Holmille hänen täyttäessään 60
vuotta. MaMen jäsenistä standaari myönnettiin Olli Kansaselle ja Lasse Tähtiselle.
Perinteiseen tapaansa MaMe huomioi ansioituneiden jäsentensä merkkipäivät
onnittelukortilla tai kirjalahjalla.
MaMen pikkujoulussa 15.11.2014 Marjaniemen Purjehtijoiden tilassa palkittiin
vähintään tuhat kilometriä meloneet jäsenet vuoden 2015 MaMen melontakalenterilla.
Tonnareita oli 18 henkilöä, joista on 6 naista ja 12 miestä.
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