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YLEISTÄ
Marjaniemen Melojien toiminnan tarkoituksena on seuran jäsenten melontaharrastuksen
tukeminen ja kehittäminen. Seurassa harrastetaan pääasiassa virkistys-, kunto-, nuorisoja retkimelontaa.
Seura kantaa huolta jäsentensä melontataitojen kehittämisestä ja turvallisesta
liikkumisesta vesillä. Toiminnassa vaalitaan yhteisöllisyyttä ja MaMen perinteisesti hyvää
talkoohenkeä. Vajalla järjestettävät talkoot pitävät toimintaympäristön kunnossa ja suovat
jäsenistölle mahdollisuuden tutustua seuran toimintaan ja toisiinsa.
Jäsenmäärä pidetään nykyisellä tasolla ja jaostoja ja tukitoimintoja rakennetaan entistä
enemmän tiimityön varaan kuormituksen tasaamiseksi. Uusien ja vanhempienkin
jäsenten vetäminen mukaan toimintaan vaatii tuoreita lähestymistapoja, jotta jatkuvuus
turvataan. Tarvitaan henkilökohtaista vuorovaikutusta sekä erilaisia tapahtumia
yhteishengen ylläpitämiseksi
Buffa-tiimi huolehtii vaihtelevin kokoonpanoin talkoiden tarjoilusta. Ilman buffaa eivät
onnistuisi seuran muutkaan vuotuiset tapahtumat, kuten Pääkaupunkimelonta,
yleiskokoukset ja pikkujoulu.
Yhteydenpito melonnan sidosryhmiin ja muihin pääkaupunkiseudun melontaseuroihin
jatkuu ja saa uusia muotoja.
MaMen juhlavuoden 2015 valmistelutoimikunta nimetään ja valmistelu aloitetaan.
Järjestetään jäsenseminaari, jossa suunnitellaan tehtävän jäsenkyselyn pohjalta seuran
tulevaa toimintaa.

TURVALLISUUS
Melonnan ja vesillä liikkumisen turvallisuus edellyttää riskien tiedostamista ja niiden
minimointia. Turvallisuuden perustana ovat melojien kouluttautuminen, asenteet,
melontataidot sekä melojan ja kaluston kunto. Päivitetään MaMen turvallisuusasiakirja,
johon on kirjattu toiminnan kannalta keskeiset turvallisuusnäkökohdat ja suunnitelmat.
Turvallisuus on MaMen kannalta tärkein aihe Vartiokylänlahden veneseurojen kanssa
tehtävässä yhteistyössä.
YHTEISTOIMINTA JA SIDOSRYHMÄT
Kaikille melojille avoin Pääkaupunkimelonta on toimintavuoden päätapahtuma, joka
järjestetään sunnuntaina 10.8.2014. Jäsenille viestitetään pitkin vuotta, että tapahtuma
on tarkoitettu kaikille mamelaisille huipentamaan melontakesän yhteisen kuntoilun ja
mukavan yhdessäolon merkeissä. Mukaan kutsutaan myös muiden melontaseurojen
jäseniä.
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Pääkaupunkiseudun melontaseurojen kanssa rakennetaan yhteistyötä. Muiden
järjestämiin melontatapahtumiin ja koulutuksiin osallistumista tuetaan valikoidusti omien
kouluttajien taitojen kehittämiseksi.
MaMen tärkeimmät sidosryhmät ovat Helsingin kaupungin liikuntavirasto ja Marjaniemen
Purjehtijat. Niihin pidetään kiinteästi yhteyttä.
TIEDOTUS
Sisäisen tiedottamisen kanavia ovat seuran tiedote, vajan ilmoitustaulu ja kaikille avoimet
internetsivut Facebook mukaan lukien. Tiedote ”Marjaniemen vesiltä” ilmestyy kaksi
kertaa vuodessa. Seuran ulkopuolisille avoimista tapahtumista tiedotetaan
internetsivuilla.
TOIMINTAMUODOT
Nuorisomelonta johdattaa seuran jäsenten jälkikasvua ja muita kiinnostuneita nuoria
melontaharrastuksen pariin. Nuorisomelonnasta vastaamaan etsitään vetäjää/tiimiä,
jonka kanssa kartoitetaan tarve nuorisomelonnalle ja siltä pohjalta suunnitellaan kesän
ohjelma.

Virkistysmelonta kohottaa kuntoa ja mieltä tavoitteenaan henkinen ja fyysinen
hyvinvointi. Jaoston toiminta ja vetovastuu rakennetaan tiimiperiaatteelle.
Virkistysjaoston vetäjä koordinoi viikkomelontoja, joiden vetäjiksi kutsutaan vanhoja ja
uusia aktiivimelojia. Viikkomelontojen tarkoitus on tukea uusien melojien harrastukseen
perehdyttämistä. Viikkomelontoihin voidaan yhdistää tutustumista eri kohteisiin ja pientä
koulutusta. Talvella järjestetään lumitilanteen salliessa hiihtoretki tai muu
ulkoilutapahtuma.
Tuetaan MaMen jäsenten osallistumista kahteen melonnan yhteistapahtumaan sekä
Suomi Meloo –tapahtumaan.
Kuntomelonta
Kuntojaosto opastaa jäsenistöä kuntomelontaan ja järjestää kiinnostuneille yhteisiä
melontoja ja tekniikkaharjoittelua. Kuntomelonnan tavoitteena on kohottaa fyysistä
kuntoa.
Retkimelonta tarjoaa elämyksiä luonnossa ja mukavaa yhdessäoloa sekä merellä että
sisävesillä. Retkijaoston retkikurssilla ja helpoilla retkillä aloittelijoille annetaan opastusta
erilaisiin olosuhteisiin sopivista melonnan ja retkeilyn varusteista, suunnistuksesta ja
reittien valinnoista sekä rantautumisesta ja turvallisen vesillä liikkumisen perusasioista.
MaMen retkien ajankohdat ja vaativuusluokittelu ilmoitetaan seuran kotisivuilta. Kauden
tarkemmasta ohjelmasta ja ajankohdista sovitaan retkijaoston kevätkokouksessa.
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Koulutustoiminta luo edellytykset turvallisen melonnan perusosaamiseen. Koulutusta
toteuttaa koulutusjaosto, mutta kouluttajina voidaan tarvittaessa käyttää myös MaMen
ulkopuolisia henkilöitä.
Tulokaskurssit järjestetään kevätkesällä ja muita koulutustapahtumia järjestetään
uimahallissa ja vesillä. Jaosto huolehtii seuran omien kouluttajien koulutuksesta ja
kehittää koulutustoimintaa.
Olennainen osa koulutusta on vajaperehdytys, johon jokainen uusi jäsen on velvollinen
osallistumaan ennen kuin saa avaimen seuran vajalle.

VAJA JA KALUSTO
Vajasta ja kalustosta vastaa hallituksen nimeämä vajajaosto. Vajan peruskunnostusta
tehdään jaoston johdolla tarpeen mukaan.
Uutta kalustoa ja melontavarusteita hankitaan vanhan käytöstä poistettavan tilalle.
Kalustoa kunnostetaan Vuosaaren korjauspajalla.
MaMen kajakeista ja kalustosta tehdään esitekansio, jossa on kokemuksiin perustuvia
suosituksia, mihin käyttöön kajakki parhaiten sopii. Melojat voivat täydentää kansiota
omilla kokemuksillaan. Kajakkipaikkaluettelo päivitetään ensi vuonna.

