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MARJANIEMEN MELOJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2020

YLEISTÄ 

Seuran 85. vuoden toiminta lähti käyntiin perinteisten uimahallivuorojen ja
ystävänpäivätapahtuman muodossa. Tilattiin merinovillaisia asuja yhteistilauksena ja muutenkin
valmistauduttiin tulevaan kauteen.

Kevään mittaan kävi selväksi, että kaudesta tulisi poikkeuksellinen. Covid-19 aiheutti myös meidän
seuramme toiminnassa paljon toiminnan uudelleen miettimistä ja varautumista. Mietimme miten
kurssit voidaan vetää turvallisesti ja millaisella etiketillä vajassa voidaan toimia. Turvavälit,
pukukoppien ja kuivausrättien käyttörajoituksia, käsidesiä ja ryhmäkokojen rajoituksia jouduttiin
toteuttamaan. Kevätkokous toteutui vasta kesäkuussa ja silloinkin se voitiin pitää vain
ulkoilmatapaamisena.

Kesällä rajoitukset hellittivät sen verran, että tapahtumia järjestettiin ja melomassa käytiin paljon.
Melonta ulkoilmassa tapahtuvana harrastuksena oli muita lajeja turvallisempaa ja saimmekin
pienoisen jäsenryntäyksen. Saimme paljon uusia jäseniä. Syyskokous järjestettiin rajoitusten
vuoksi etäkokouksena. Osa suunnitellusta toiminnasta jäi tapahtumatta, mutta paljon mm.
omaehtoista harjoittelua tapahtui. Pieni porukka jatkoi harjoittelua ja retkeilyä myös kylmissä
vesissä kunnes jäät saapuivat.

JÄSENISTÖ

Vuoden 2020 lopussa MaMen jäsenmäärä oli 934. Vuonna 2019 jäsenmäärä oli 849.

HALLINTO 

Seuran puheenjohtajana vuonna 2020 toimi Miika Kuha.
Hallituksen jäseninä olivat: Mira Jääskeläinen, Juha Laukkanen, Staffan Lundström,
Maria Okkonen, Hannele Parviala, Ilkka Saastamoinen, Lasse Tähtinen ja Yrjö Westling.
Hallitus valitsi seuran varapuheenjohtajaksi Hannele Parvialan. Hallitus kokoontui vuoden aikana
11 kertaa, joista suurin osa etäkokouksena koronaepidemian ohjeistusten mukaisesti joko Teams-
tai Google Meet -yhteyksin. 
Toiminnantarkastajina olivat Auli Nuojua ja Helena Kuusela ja varatoiminnantarkastajana oli
Sami Pusa. 
Jaostojen vetäjinä olivat:
Kuntomelontajaosto: Katariina Ervasti
Retkimelontajaosto: Päivi Anttonen
Virkistysmelontajaosto: Juha Laukkanen
SUP-melontajaosto: Mikko Miettinen 
Seuran muut toimihenkilöt olivat:
Hannu Hedman, avain ja perehdytysvastaava
Paula Hokkanen, buffan vetäjä
Pekka Hurme, kanoottien korjausvastaava
Jaana Kivistö, sihteeri
Staffan Lundström, kalustovastaava



Leena Rönkkö, taloussihteeri
Lasse Tähtinen, jäsensihteeri
Jorma Wallendahr, kajakkipaikkojen ja kaluston vuokrauksesta vastaava 

Koulutusasiat hoidettiin koulutuspiirissä ja vajan kunnostustyöt hoidettiin vajapiirissä.

MaMen kevätkokous pidettiin poikkeuksellisesti koronaepidemian ohjeistusten mukaisesti vasta
kesällä ja ulkona rannassa 12.6.2020. Kokoukseen osallistui 18 jäsentä. Syyskokous pidettiin
poikkeuksellisesti etäkokouksena koronaepidemian ohjeistusten mukaan 22.11.2020 ja
kokoukseen osallistui 22 jäsentä.

TALOUS

Vuoden 2020 liikevaihto oli -34.081,11 (2019  -40 127,97). Pääoma vuoden lopussa oli
122.397,09  (2019  111 529,20), josta seuran tilillä oli 31.12.2020 yhteensä 80.779,70   €.

Seuran taloudellinen tilanne oli hyvä. Vuonna 2020 seniorien liittymismaksu oli 45 € ja jäsenmaksu
40 €, juniorien liittymismaksu 15 € ja jäsenmaksu 10 €. Melontakurssi maksoi senioreille 125 €.
Summa sisältää 45 euron liittymismaksun, jos henkilö liittyy seuraan saman vuoden puolella ja
junioreille melontakurssi maksoi 20 €. Kanoottipaikka sisätiloissa maksoi 34 € ja ulkotiloissa 20 € ja
avaimen pantti oli 30 €. Jäsenmaksut olivat edelleen merkittävin tulonlähde. 

KOULUTUS 

Peruskurssit
Korona-pandemia muutti kevään aikatauluja ja peruskurssien ilmoittautumien avattiin vasta
30.5.2020 ja jo reilua viikkoa myöhemmin pidettiin ensimmäinen kurssi. Peruskursseja järjestettiin
kolme kappaletta ja niistä saatiin seuraan 36 uutta jäsentä. Pandemiatilanteen vuoksi peruskurssella
kiinnitettiin erityistä huomiota sekä ohjaajien että kurssilaisten turvallisuuteen.

Jatkokouluttautuminen 
Syksyllä järjestettiin jatkokurssi. Kurssin ensimmäisenä päivänä käytiin läpi eteenpäinmelontaa ja
ohjaustekniikoita. Toisena päivänä käytiin läpi suunnistamista ja harjoiteltiin ryhmän vetämistä
lähivesillä. Kolmantena päivänä kerrattiin kurssilaisten toiveiden mukaisesti kahden ensimmäisen
päivän harjoituksia ja käytiin läpi yksinreskutusta ja parireskutusta.

EPP1 näyttökoe
MaMessa laajennettiin mahdollisuuksia liittyä seuraan todistamalla melontataitonsa EPP1
näyttökokeella. EPP1 näyttökokeella tarkistetaan, että melojalla on peruskurssilla opetettavat taidot
hallussa. EPP1 mahdollisuutta käytti kolme henkilöä.

Uimahalli
Uimahallivuoroihin osallistui keväällä keskimäärin kahdeksan MaMen melojaa per vuoro, kunnes
korona keskeytti uimahallivuorot maaliskuun lopulla. Uimahallivuorot käynnistyivät syksyllä
vauhdikkaasti ja vuoroilla oli keskimäärin seitsemän henkilöä harjoittelemassa reskutuksia,
eskimoita ja muita melontataitoja. Joulukuussa vuorot jäivät taas tauolle koronan takia.

Koulutuspolku
Pieni ryhmä aktiivisia MaMelaisia Juha Laukkasen johdolla alkoi kehittämään MaMelle omaa
koulutuspolkua keväällä 2020. Työn tarkoituksena oli kouluttaa jäseniä ja samalla tuoda jäsenten
saamaa koulutusta seuran hyväksi. Tavoitteena on huolehtia, että Mamen tarjoamia kursseja ja
viikkomelontoja ovat vetämässä kouluttautuneet ihmiset, jotka pystyvät tarjoamaan osallistujille



tasokasta koulutusta sekä turvallisen kokemuksen melonnan parissa. Mamen tämänhetkistä
koulutustarjontaa tarkasteltiin kokonaisuutena ja pohdittiin millaista koulutusta olisi tarpeellista
lisätä niin jäsenten kuin seuratoiminnan näkökulmasta. Pohdittiin myös millaisin keinoin voidaan
tehdä koulutustoiminnasta entistä järjestäytyneempi.

Ryhmä kokosi ehdotuksen, jossa seuraavia tapahtumia olisi jäsenille tarjolla kesäkaudella:
tekniikkaillat, jatkokurssi, kertausilta (pikakertaus alkeiskurssin sisällöstä), SUP-kurssi, vaihtuva
teemakurssi, aallokkoharjoittelu, kurssi junioreille ja retkikurssi. Talvikaudella jäsenille olisi
suunnitelman mukaan tarjolla on uimahallivuorot ja vaihtuva teemakurssi. Tarkoituksena kesä- ja
talvikauden koulutustarjonnalla on kannustaa kaikkia seuran jäseniä kehittämään omia
melontataitoja, mikä lisää yleistä turvallisuutta vesillä.

Lisäksi koulutuspolku-ryhmä suunnitteli tarkemman melontaohjaajan ja -oppaan polun: 1) EPP2
taitokokeen suorittaminen 2) Apuohjaajana MaMen kurssilla 3) Melontaohjaajakurssi 4) Ohjaajana
MaMen kurssilla 5) EPP3 taitokokeen suorittaminen 6) Melontaopaskurssi. Tämä polku palvelee
niitä jäseniä, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään omaa melontaosaamistaan tavoitteellisesti ja
jakamaan osaamistaan seuralle. Jäsen itse määrittelee aikataulun oman polun etenemiselle.

Muut pienimuotoisemmat tapahtumat
Peruskurssien lisäksi kesäkuussa järjestettiin pienimuotoinen kokeilukurssi erityisryhmälle ja
“juniorikurssi”. MaMen Ergonomisen melonnan kurssille osallistui kolmisenkymmentä henkilöä.

RETKIMELONTAJAOSTO 

Vuoden 2020 aikana retkijaosto kokoontui kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä. Syksyn
kokoontumisessa Lasse Tähtinen piti esityksen Snivalkonauha-melonnastaan. Tämän lisäksi
järjestettiin yksittäisiin retkiin kohdistuvia suunnittelupalavereja etänä ja vesillä.

Seuran virallisia retki- ja kokoontumismahdollisuuksia aikuisryhmien kesken rajoitti covid-19
-pandemia. Tämän vuoksi peruuntuivat erityisesti kevätkaudelta seuran suunnitellut ensiapu 1 ja 2
kurssit, Rastijahti sekä Virolahden juhlaretki.

Retkimelonnan perusteet -päivä järjestettiin kokeiluluontoisesti yhden pitkän lauantain mittaisena
teoria- ja reskutusosuuksin 27.6. Kurssilaisille suunnattu helppo retki järjestettiin 29.-30.8. Kurssille
osallistui neljätoista osallistujaa ja yhden päivän mittainen koulutuspäivä keräsi todella positiivisen
vastaanoton. Myös kurssipaikka purjehtijoiden pihapiirissä oli todella toimiva. Kurssin ja retken
johtaja Päivi Anttonen, kouluttajina Eija-Leena Laiho, Anja Lammentausta, Mikko Miettinen sekä
Hannele Parviala.

Järviretki kirkkaille vesille Puumalaan seudulle ja Puumalasta itään toteutui kymmenen melojan
voimin 14.-21.7. Retken vetäjinä toimivat Anja Lammentausta ja Hannele Parviala.

Kiinnostus retkitoimintaan tuntuu olevan nousussa. Tämän myötä innokkuutta muidenkin retkien
puuhaamiseksi oli ilmassa ja saimme tarjontaan myös loppukevään retket Löparön luolille 25.-26.7.
sekä Kutuhälletiin 26.-27.9. Retkien vetäjinä Päivi Vaattovaara ja Vesa Roth.

Vuoden 2020 aikana melottujen henkilökohtaisten retkikilometrien perusteella retkipokaalin ansaitsi
haltuunsa Lasse Tähtinen 1455 kilometrin kokonaistuloksellaan. Lopputulokseen on huomioitu
seuran jäsenten ilmoittamat retkikilometrit retkiltä, joiden kesto tulee olla vähintään yhden yön yli
retkiolosuhteissa yöpyen ja ovat minimissään 40 km mittaisia melontaretkiä.



SUP-JAOSTO 

Vuoden 2020 alussa SUP-jaosto lisäsi kalustoaan kahdella uudella laudalla, joista toinen soveltuu
aloittelijoiden harjoitteluun ja toinen pitkille lenkeille ja retkeilyyn.

Jaosto ei järjestänyt vuoden 2020 aikana varsinaisia peruskursseja. Sen sijaan osa iltalenkeistä
järjestettiin niin, että ne sopivat aloittelijoille ja ensikertalaisille. Aloittelijoiden lenkeille riitti mukavasti
porukkaa ja osallistujien ikähaitari oli riemastuttavan laaja.

Iltalenkkejä järjestettiin yhteensä kuutena iltana ja yleensä vesillä oltiin noin kaksi tuntia. Osallistujia
lenkeillä oli mukana kahdesta kuuteen henkilöä. Aurinkoinen ja tyyni keli houkuttelee edelleen
enemmän osallistujia vesille. Kauden viimeinen iltalenkki “sup-kymppi” myrskyisessä kelissä
houkutteli vetäjien lisäksi 2 rohkeaa osallistujaa koettelemaan aallokkotaitojaan.

SUP-jaosto osallistui myös Rantapäivään ja Pääkaupunkimelonnassa Vartiosaari kierrettiin kolmen
suppailijan voimin.

KUNTOMELONTAJAOSTO 

Jaostolla ei ollut ohjattua toimintaa vuonna 2020.

NUORISOMELONTA 

Melojajuniorit saivat kutsun mukaan toimintaan seuran puheenjohtajalta, joka järjesti kesän
ensimmäisen junnumelontaillan vuosien tauon jälkeen. Kiinnostus juniorimelontaan oli heti suurta ja
sen johdosta syntyi idea omasta kurssista junioreille. Marjaniemen melojien juniorimelontakurssi
kohdennettiin jäsenien omille lapsille. Yhtenä tärkeänä periaatteena oli oman vanhemman läsnäolo
kurssilla, sillä tavoitteena oli madaltaa jäsenien kynnystä lähteä melomaan lastensa kanssa.
Palautteen perusteella junnukurssi tarjosi oppia myös lasten vanhemmille ja tavoitekin toteutui kivasti.
Kurssilla olleista lapsilta neljä osallistui Pääkaupunkimelontaan vanhempiensa kanssa ja heitä on
kurssin jälkeen näkynyt muutenkin rannassa sekä vesillä. He pääsivät myös esittelemään melontaa
Kulosaaren meripartiolaisille, jotka vierailivat vajalla.

Kesän junioritouhuun kuului melontailtojen ja kurssin lisäksi myös päätösretki, jossa melonnan lisäksi
pääosassa olivat letut. Lasten into uuden oppimisesta, uusien kaverien kanssa touhuaminen ja
hauskapito melonnan parissa on ollut kiva, iloinen lisä Mamen toimintaan.

VIRKISTYSMELONTAJAOSTO 

Vuoden aikana järjestettiin viikkomelontoja sekä päivä- ja iltaretkiä.

Viikkomelontoja järjestettiin yhteensä 15. Viikkomelonnoista 13 järjestettiin kesä-, heinä- ja
elokuussa sekä kaksi ylimääräistä viikkomelontaa järjestettiin vielä syyskuussa. Korona
vaikutti viikkomelontoihin niin, että viikkomelonnoissa otettiin käyttöön ilmoittautuminen.
Ilmoittautuminen sai hyvää palutetta myös viikkomelontojen vetäjiltä, koska tiedettiin
etukäteen mukaan tulevan ryhmän koko. Viikkomelontoihin osallistui 240 henkilöä ja
kilometrejä kertyi 2800.

Päiväretkiä tehtiin viisi kappaletta: Vallisaari, Kimolan kanava, Vasikkasaari,
pikkujoulumelonta ja itsenäisyypäivän melonta. Retkiä tehtiin korona-aikana



syyspainotteisesti. Kimolan kanavan retki tehtiin Kausalasta Vuolenkoskelle. Kimolan
kanavan päiväretki oli ainoa, jossa kalustoa siirrettiin autoilla. Päiväretkiin osallistui 60
henkilö ja kilometrejä kertyi yhteensä 1500.

Iltaretkiä tehtiin kolme kappaletta: silakkamarkkinat, saunaretki Pikku Leikosaareen ja
Halloween-melonta. Halloween-melonnassa nähtiin panostusta asuihin ja muuhun
Halloweeeniin liittyvään rekvisiittaan. Iltaretket keräsivät mukaan kaikkiaan 25 melojaa ja
kilometretjä kertyi 450

VAJAN JA PIHA-ALUEEN KUNNOSSAPITO 

Kunnossapitoa tehtiin keväällä pienellä porukalla. Talkoiden normaali järjestäminen ei ollut
mahdollista, kesää lukuunottamatta. Syystalkoot tehtiin siten, että talkoissa normaalisti tehtävät
toimet kirjoitettiin liitutaululle, josta vajalla omina aikoinaan käyneet jäsenet tekivät työt itsekseen
tai omien melontakavereiden kesken pieninä ryhminä. Toimiva, mutta ei kovin yhteisöllinen tapa.

Parannusten osalta korona tarkoitti myös sitä, että suunniteltua toista puu-ceetä ei toteutettu.

KALUSTO JA KALUSTON KUNNOSSAPITO

Seuralla on 77 retkikanoottia jäsentensä käytössä; 63 yksikköä, 12 kaksikkoa ja 2 avokanoottia.
Kalustoa uusitaan vuosittaisilla hankinnoilla. Seuralle hankittiin toimintavuonna 2020 kolme
kajakkia: oranssi Jura 16 MV (Sylvi), valkoinen Tiderace Exeed XS (Päivi) ja valkoinen Viking
Legend (Pia). Kalustosta myytiin huutokaupalla neljä kajakkia: Baidarka (Ritva), Lettman
Streamliner Tour (Olli), Star 500 (Salme) ja Vivace Activ (Tiina).

SUP-lautoja seuralla oli vuoden 2020 lopussa 9 kappaletta. Kuntokajakkiyksiköitä oli 8,
nuorisokilpakajakkeja 2, kuntokaksikoita 2, kaksi surfskitä ja kolme muuta kuntokajakin tapaista.
Kilpayksikköjä oli seuralla vuonna 2020 2, kilpakaksikkoja 1 ja yksi kilpa C1 sekä yksi K4. Lisäksi
muutama vanha koskikajakki ja poolo. Ullakolla on myös joitain vanhoja kajakkeja sekä seuran
oman kajakkimallin, Marjaniemeläisen, muotti.

Vaurioitunutta kalustoa on korjattu Vuosaaressa korjauspajalla ja mahdollisuuksien mukaan
vajarannassa. Korjaustapahtumia tilastoitiin 47 kappaletta.

Korjaustoiminnasta on vastannut Pekka Hurme. Toiminnassa ovat olleet mukana Päivi
Anttonen, Minna Heikkinen, Ismo Jokinen, Jarkko Julkunen, Mikko Miettinen, Terttu
Pihlajamäki, Staffan Lundström ja Jorma Wallendahr.

Esimerkkejä kajakkien vaurioista tai vioista: Penkki on kuluttanut kajakin pohjaan reiän.
Evän säätö ei toimi. Kajakin kannen ja pohjan sauma on pettänyt joltakin matkalta. Jalkatuki
on irronnut tai mennyt rikki. Kajakin pohjan pinnoite on kulunut puhki niin, että lasikuitu
näkyy. Kajakin kansinarut tai -kuminauhat ovat vaurioituneet tai kuluneet.

Myös aukkopeittoja on korjattu paikkaamalla reikiä ja korjaamalla kiristyskuminauhoja.
Tarvittaessa aukkopeittoja on korjautettu suutarilla.

JÄSENILLE VUOKRATTAVAT KAJAKKIPAIKAT JA KAJAKIT
Seuralla on 100 kajakkipaikkaa, joita jäsenistö voi vuokrata. Jäsenille vuokrataan seuran vanhempaa
kalustoa. Vuokrattavien listalla on 19 yksikköä, 7 kaksikkoa ja kaksi avokanoottia. Näistä oli viime



vuonna 16 eri kajakkia vuokralla ja niiden vuokra-aika oli yhteensä 153 vuorokautta.Eniten
vuokrausvuorokausia kertyi Sirulle ja Katjalle ja kolmanneksi pisimpään vesillä oli Birk.

TIEDOTUS 
Seuran tiedotusta hoidettiin kotisivujen lisäksi jäsenistölle lähetetyillä uutiskirjeillä sekä MaMe:n
Facebook-ryhmässä. Perinteinen paperitiedote oli vuonna 2020 tauolla. MaMe:n tiedotuksen  eri
kanavia ja tehtäviä selviteltiin toimintavuoden aikana ja muodostettavaan tiedotustiimiin rekrytoitiin
mm. uutiskirjeellä tiedottamisesta kiinnostuneita seuran jäseniä.

TAPAHTUMIA  
Pääkaupunkimelonta järjestettiin 9.8.2020 ja tapahtuma onnistui hyvin, Melomassa oli 73 henkilöä
67 kajakilla. Kymmenen kajakkia kiersi Villingin ja muut meloivat Vartiosaaren kierroksen. Suurin
osa melojista oli MaMelaisia, yhden kaksikon melojat olivat HKK:sta ja HeMestä, yksi meloja
Merimelojista ja yksi SKK:sta.

Rantapäivä järjestettiin 16.8.2020, suosituksi osoittautuneessa tapahtumassa kävi noin 115
henkilöä. Rantapäivässä juhlistettiin MaMe 85 vuoden toimintaa kakkutarjoilulla.

MaMen jäsenseminaari järjestettiin etänä puolentoista tunnin MaMe:n toiminnan kehittämisiltana
13.10.2020. Etätilaisuuteen osallistui 15 henkilöä

Suomi Meloo tapahtumaa ei järjestetty koronaepidemian takia vuonna 2020, mutta  Suomi
Meloo organisaatio järjesti korvaavan Erämelonta Jotos tapahtuman 22.-23.8.2020
Mäntyharjulla. Tapahtuma järjestettiin Mäntyharjun kirkonkylän ja Kouvolan Hillosensalmen
vesialueella mm kädentaitoja, luontotietämystä ja kekseliäisyyttä testaavia tehtäviä
suorittaen. Mukana oli myös perinteinen Suomi Meloo ohjattu melontaosuus.
MaMe:sta Erämelontaan osallistuivat: Katriina Hemmi, Mira Jääskeläinen, Miika Kuha,
Terttu Pihlajamäki, Taina Ronkainen, Leena Rönkkö ja Arvo Urpela

PALKITSEMINEN 
Perinteiseen tapaansa MaMe huomioi ansioituneiden jäsentensä merkkipäivät onnittelukortilla tai
kirjalahjalla. 
MaMe:n kunniajäseneksi viime vuonna kevätkokouksessa valittiin Tarja Petroff.


