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Marjaniemen Melojat ry:n KEVÄTKOKOUS 2020 
 
Marjaniemen Melojat ry:n sääntöjen mukainen kevätkokous on:  
Aika 12.6.2020 klo 18.00  
Paikka Marjaniemen Melojat vajaranta ulkona, Marjaniementie 1, Helsinki  
 
 
Esityslista: 
 
1. § Kokouksen avaus  

Miika Kuha toivotti osallistujat tervetulleiksi. Istuttiin pihalla turvavälein. Osa 
auringossa osa varjossa. 

 
2. § Kokouksen järjestäytyminen 

2.1 kokouksen puheenjohtajan valitseminen 
Puheenjohtajaksi valittiin Miika Kuha 

2.2 kokouksen sihteerin valitseminen 
Päätettiin, että Miika hoitaa samalla sihteerin roolin 

2.3 kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen  
2.4 kokouksen ääntenlaskijoiden valitseminen 

Ehdotettiin ja kannatettiin, että samat henkilöt hoitaisivat sekä pöytäkirjan 
tarkastamisen, että tarvittaessa ääntenlaskennan. 
Valittiin Eeva-Liisa Lehto ja Raili Tähtinen pöytäkirjan tarkastajiksi sekä 
ääntenlaskijoiksi. 
 

3. § Kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet  
Läsnä oli 18 seuran jäsentä. Osallistujat liitteessä. 
 

4. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

5. § Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista. 
 

6. § Vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen 
6.1 toimintakertomus 2019 

Käytiin läpi toimintakertomus. Nostettiin Pääkaupunkimelonta paremmin 
näkyviin heti alun “yleistä”-osuudessa. Lisättiin vaja ja kalusto kohtaan 
SUP-laudat, kunto- ja kilpakajakit. 
Täsmennysten jälkeen hyväksyttiin toimintakertomus. 

6.2 tilinpäätösasiakirjat 2019 
Käytiin läpi tilinpäätösasiakirjat. Huomattiin, että kokouskutsussa oli vain 
ylätason luvut. Staffanilla oli onneksi tulostettuna tarkempi versio, josta käytiin 
vuoden 2019 tapahtumat läpi. Päivitettiin kokouksen aikana kalenterikutsuun 
linkki, josta löytyy tarkempi versio tilinpäätösasiakirjoista. Puheenjohtaja 
pahoitteli kömmähdystään. 
Hyväksyttiin tilinpäätösasiakirjat 2019. 
 

6.3 toiminnantarkastajien lausunto 
Helena Kuusela luki toiminnantarkastajien lausunnon. Esiteltiin sekä 

https://drive.google.com/file/d/1fzAaeyGgZNvXrLr0MDeVJUa5y9ua4R3P/view?usp=sharing
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toiminnantarkastajien kertomus, että toimintakertomuksen allekirjoitussivu. 
 
7. § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille vuodelta 2019 

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle. 
 
8. § Jäsenten 20 päivää ennen kevätkokousta hallitukselle esittämät asiat 

20 päivää ennen kokousta ei ollut tullut asioita. 11 päivää ennen kokousta tuli kolme 
asiaa, lisättiin ne ilmoitusasioiden alle keskusteltavaksi. 
 

9. § Hallituksen kevätkokoukselle esittämät asiat 
9.1 Hallitus esittää kevätkokoukselle, että Tarja Petroff valitaan MaMe:n  

                 kunniajäseneksi. 
Päätettiin yksimielisesti kutsua Tarja Petroff MaMe:n kunniajäseneksi. 

 
10. § Ilmoitusasiat 

Katariina Engblom oli ehdottanut seuraavia asioita puheenjohtajalle pohdittavaksi 
kevätkokouksessa: 

1. Vajan pihaan laitetaan selkeät merkit yksityisalueesta, joka on tarkoitettu vain 
Marjaniemen melojien jäsenille 

a. Kerrottiin, että kyltit ovat jo tulostettuina ja laminointia vailla. Staffan 
lupasi hoitaa laminoinnin. 

2. Hankitaan pihaan lisää pyörätelineitä. Nykyiset eivät riitä lainkaan, eivätkä suojaa 
pyöriä kunnolla. Ehdotan runkokiinnityksen mahdollistavia malleja 

a. Kerrottiin, että runkolukituksen mahdollistava pyöräteline on vajapiirillä 
työn alla. Ohjeistettiin vajapiiriä, että ainakin 20 pyöräpaikkaa tarvitaan.  

3. Ehdotan, että vajalle hankitaan vähintään yhdet isopyöräiset kajakkikärryt, jotta 
yksin melovat saavat myös kajakin vajaan. Kaikilla ei ole melontaseuraa tai ei 
vain jaksa yksin kantaa kajakkia 

a. Keskusteltiin kärryjen tarpeesta ja millaiset niiden pitäisi olla. Vajasta on 
haastava tuoda kajakki kärryllä alas koska luiskan ja lattian sekä luiskan 
ja maan välinen kulma on suurehko. Otetaan vintiltä alas siellä olevat 
kärrit ja kokeillaan niitä, jo käytössä olevien lisäksi. Lisäksi Staffan tuo 
omansa koekäyttöön. Tehdään vaikka itse erikoiskärryt, jos muuten ei 
löydy asiaan ratkaisua. 

Ennakkoon lähetettyjen aiheiden lisäksi keskusteltiin seuraavista 

4. Naisille suunniteltuja liivejä tarvitaan. Unisex-mallit eivät oikeasti toimi kaikille. 
Pyydettiin tarpeen tunnistavia määrittelemään millaiset liivit olisivat hyvät. 
Ostetaan, kun on malli tiedossa.  

5. Käytiin keskustelua ja esitettiin miten liivien ja aukkopeitteiden säilytys pitäisi 
hoitaa, että kuivuisivat ja olisivat paremmin käytettäviä. Lisäksi keskustelitiin 
yleisemminkin siitä, miten olisi hyvä saada selkeämmät ohjeet miten vajalla 
toimitaan. Päädyttiin tekemään yhtenäiset ohjeistuslaput. Hannele Parviala lupasi 
koordinoida. 
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11. § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 19.16 
 


