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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

YLEISTÄ

Marjaniemen Melojien (MaMe) toiminnan tarkoituksena on seuran jäsenten
melontaharrastuksen tukeminen ja kehittäminen. Seura kehittää jäsentensä
melontataitoja ja edistää turvallista liikkumista vesillä. Toiminnassa vaalitaan
yhteisöllisyyttä ja MaMen perinteisesti hyvää talkoohenkeä.

Seuran perinteisesti vahvojen melontalajien virkistys-, retki-, kuntomelonnan lisäksi  tuetaan
uudempia toimintamuotoja kuten suosituksi noussutta SUP-melontaa. MaMessa  melonnan eri
lajeja ohjaavat virkistys-, retki-, kunto-, juniori- ja perhejaosto sekä SUP-melonnan jaosto.
Koulutusjaosto vastaa jäsenille tarjottavan koulutuksen organisoinnista.

Yhdistyksen toiminta perustuu suurelta osin jäsenistön kautta tapahtuvaan talkootyöhön
vaja-alueen ja kaluston kunnossapidon, kurssien järjestämisen ja melontaan liittyvien
aktiviteettien järjestämisessä.

Vuoden alusta toiminta organisoituu jaostojen kautta.

Yhteydenpito melonnan sidosryhmiin ja muihin melontaseuroihin jatkuu ja saa uusia muotoja.

TURVALLISUUS

Melonnan ja vesillä liikkumisen turvallisuus edellyttää riskien tiedostamista ja niiden
minimointia. Turvallisuuden perustana ovat melojien kouluttautuminen, asenteet,
melontataidot sekä melojan ja kaluston kunto. MaMen Turvallisuusasiakirjaan on kirjattu
toiminnan kannalta keskeiset turvallisuusnäkökohdat ja suunnitelmat. Sitä on tarkoitus
jatkossa tarkastella joka vuosi, jotta se pysyy ajan tasalla.

MaMessa on turvallisuusvastaava, jonka tehtävänä on opastaa ja ohjata jäsenistöä
turvallisuussuunnitelman mukaisiin käytäntöihin ja koordinoida näiden käytäntöjen
kehittämistä. Turvallisuus on jokaisen omalla vastuulla.
MaMessa seurataan läheltä piti tilanteita ja kannustetaan jakamaan kokemuksia ja
oppimaan niistä.

YHTEISTOIMINTA

Elokuussa järjestetään Pääkaupunkimelonta, johon kutsutaan oman jäsenistön lisäksi
myös muiden melontaseurojen jäseniä. Kaikille melonnasta kiinnostuneille suunnattu
Rantapäivä järjestetään kesällä. Jäsenistö tutustutetaan Rantapäivässä seuran kunto- ja
kilpakalustoon, SUP-lautoihin ja muihin vähemmän tuttuihin kanoottimalleihin. Tätä
toteutetaan yhteisöllisessä hengessä ja rennon yhdessäolon kautta.



Talven Ystävänpäivä-tapahtuma järjestetään perinteisesti helmikuun puolivälissä.

Pääkaupunkiseudun melontaseurojen kanssa jatketaan koulutusyhteistyötä ja ollaan avoimia
myös uusille yhteistyömuodoille. Muiden seurojen järjestämiin melontatapahtumiin ja
koulutuksiin osallistumista tuetaan valikoidusti omien kouluttajien taitojen kehittämiseksi.

Tuetaan MaMen jäsenten osallistumista kahteen melonnan yhteistapahtumaan sekä
Suomi Meloo – tapahtumaan.

MaMen tärkeimmät ulkoiset sidosryhmät ovat Marjaniemen Purjehtijat ry,
Meripelastusseura, Helsingin kaupungin liikuntavirasto ja yhteisissä uimahallikoulutuksissa
mukana olevat melontaseurat. Niihin pidetään aktiivisesti yhteyttä.

TIEDOTUS

Seuran sisäisen tiedottamisen kanavia ovat vajan ilmoitustaulu, verkkosivusto, Facebook
sekä sähköpostin kautta lähetettävä puheenjohtajan uutiskirje. Vuoden aikana toteutetaan
seuran jäsenjulkaisu "Marjaniemen vesiltä". Tiedottamisessa voidaan käyttää tarpeen mukaan
joko yhtä tai useampia tiedotuskanavia, kuitenkin siten, että kaikesta seuran toimintaan
liittyvästä on merkintä verkkosivujen kalenterissa. Facebook-sivusto toimii ensisijaisesti
jäsenistön ja seuran ulkopuolisille tiedottamisen kanavana. Kaikille avoimista tapahtumista
tiedotetaan seuran verkkosivuilla ja seuran sosiaalisen median kanavilla.

Jaostojen tapahtumatiedottamisesta vastaavat ensisijaisesti jaostojen tai tapahtumien
vastuuhenkilöt. Siten vältetään tiedonkulussa viivettä sekä saadaan myös mahdollisista
muutoksista ajantasainen tieto jäsenille.

Tiedotusta ja sen kanavia kehitetään, tarkoituksena on saada sekä tiedottaminen että tiedon
vastaanottaminen mahdollisimman vaivattomaksi. Jäsenrekisteri (FloMembers) mahdollistaa
mm. uutiskirjeiden lähettämisen sitä kautta. Jäsenillä on pääsy ja oikeudet  jäsenrekisteriin,
jotta he voivat ylläpitää omia tietojaan.

TOIMINTAMUODOT

Virkistysmelonta

Virkistysmelontajaosto järjestää MaMelaisille kesän aikana viikkomelontoja, erilaisia
teemamelontoja sekä päiväretkiä. Viikkomelonnat on tarkoitettu kaikille seuran jäsenille
kokemukseen, kuntoon tai ikään katsomatta ja ne alkavat touko-kesäkuun vaihteessa
jatkuen elo-syyskuuhun. Melontakauden suunnittelupalaveri pidetään
huhti-toukokuussa.

Viikkomelonnat ajoittuvat kesä-elokuulle. Niiden tarkoituksena on perehdyttää uusia
seuramme jäseniä harrastukseen ja lähivesiin. Niihin voidaan yhdistää tutustumista eri
kohteisiin tai pientä koulutusta.

Jaoston vetäjä koordinoi melontoja, joiden vetäjiksi kutsutaan aktiivimelojia. Melontojen
vetäjiä tai apuvetäjiä kaivataan lisää, jotta saataisi kaikki halukkaat vesille.
Viikkomelontojen suosio oli huikea kesällä -21, joten apuja melontojen järjestämiseen
tarvitaan.

Lisäksi järjestetään teemamelontoja erillisinä tapahtumina, joita ovat esim. Wappuretki.
Halloween-melonta, Itsenäisyyspäivä-melonta, Pikkujoulu-melonta ym. Lisäksi voidaan



järjestää joitakin saunomis- tai kuutamomelontoja.

Päiväretkien tarkoituksena on tukea seuramme jäseniä melontareviiriensä laajentamisessa.
Päiväretkien vaativuustaso vaihtelee ja osa sopii myös aivan melontataipaleen alussa oleville
jäsenille. Perinteisiä melontakohteita ovat olleet Eestiluoto, Kauppatori, Suomenlinna ja
Vanhankaupunginlahti.

Seuran melontakalusto ja -varusteet ovat kaikissa tilaisuuksissa jäsenten käytettävissä.

Vuoden 2022 melontojen suunnittelu on jo alkanut ja suunnitelmat tarkentuvat kevään aikana.
Mikäli sinulla on jokin kohde mielessä, johon haluaisit retkeä järjestettävän, älä epäröi ottaa
yhteyttä virkistysmelonnan vetäjään. Lisäksi kaikenlaisten ideoiden esille tuominen on myös
sallittua ja toivottavaa.

Retkimelonta

Itä-Helsingin Marjaniemi on ihanteellinen paikka retkimelontaharrastukselle. Suojaisilta
lähivesiltä löytyy retkeiltävää ja turvallisia kohteita aloittelijoille ja kokemuksen karttuessa
mielenkiintoisia ulkosaariston reittejä konkareillekin. Marjaniemen Melojien retkijaosto järjestää
eritasoisia melontaretkiä, joilla seuran melontakalusto ja -varusteet ovat jäsenten
käytettävissä. Retkien vetäjinä toimivat seuran jäsenet. Retkillä ei ole osallistumismaksua.
Yleisenä tavoitteena on, että retkelle lähtijät osallistuvat sekä retken suunnitteluun että sen
toteuttamiseen retkenvetäjien ohjauksessa. Retkien edellytyksenä on kimppakyydit ja yhteiset
kulut jaetaan lähtijöiden kesken retkikohtaisesti.

Melontakaudella on tarjolla erilaisia melontaretkiä retken vetäjien mahdollisuuksien mukaan.
Aloittelijoille sopii parhaiten retkikurssi, eli Retkimelonnan alkeet -koulutus. Vaativimpana ja
pisimpänä melontaretkenä tarjotaan perinteinen Virolahden keväinen melontavaellus.

Seuran retket ovat avoimia riittävän melontataidon omaaville Marjaniemen Melojien jäsenille tai
erikseen sovitusti muiden melontaseurojen jäsenille. Retkistä tiedotetaan viimeistään kahta
viikkoa ennen tapahtumaa seuran kotisivuilla ja kalenterissa. Retkille ilmoittaudutaan seuran
verkkosivujen kautta retkipalaveriin mennessä. Retkien kajakkivaraukset tehdään erilliselle
listalle vajan ilmoitustaululle viimeistään retkipalaverin yhteydessä.
Retkijaoston kokouksia pidetään vuoden aikana 2-3  tarpeen mukaan. Retkenvetäjien
osaamista ja seuran retkitaitoja ylläpidetään  osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin
kauden aikana. Marjaniemen Melojien jäsenten melomia retkikilometrejä seurataan ja
tilastoidaan vuosittain. Seuran Retkipokaali on perinteinen kiertopalkinto, jonka saa vuodeksi
haltuunsa eniten retkikilometrejä melonut jäsen. Retkikilometreiksi lasketaan vähintään 40
kilometrin pituiset melontaretket, jotka sisältävät retkeilyhenkisen yöpymisen.

Juniori- ja perhemelonta

Marjaniemen melojien juniori- ja perhetoiminnan tavoitteena on mahdollistaa
melojavanhemmille turvallinen ja yhteisöllinen mahdollisuus opettaa jälkikasvunsa hienon lajin
pariin ja siten myös vahvistaa perheen yhdessäoloa yhteisen harrastuksen merkeissä.

Toiminnassa tarjoamme lapsille ja nuorille vanhempineen kursseja, jossa lapsi saa opetella
muiden ikätoveriensa kanssa lajin salaisuudet. Toimintasuunnitelmaan sisältyy myös yhteisiä,
erilaisia melontoja, joissa lapset saavat vahvistaa taitojaan. Myös pienimuotiset retket kuuluvat
Mamen junnutoimintaan. Koko toiminnan perustana on lasten ja vanhempien sekä



isovanhempien yhdessäolo melonnan parissa ja näin ollen suunniteltu toiminta on tarkoitettu
Mamen jäsenien lapsille ja lapsenlapsille vanhempineen sekä isovanhempineen.

Juniori - ja perhetoiminta on hienosti kasvanut ja sen edelleen kehittämisestä on ottanut
vastuun kaksi vastuuvetäjää sekä neljän aktiivin joukko. Juniorit ovat siis tulleet jäädäkseen.

Koulutusta lasten- ja nuorten ohjaajille järjestetään
● 2 juniori kurssia:

○ Ensimmäinen kurssi heti peruskurssien jälkeen yläkouluikäisille
○ Toinen kurssi nuoremmille myöhemmin kesällä

● 2-4 uimahallivuoroa
● Tekniikkakoulutusta

Retkiä järjestetään
○ 1-2 pienemmille
○ 1-2 isommille
○ yhteinen letturetki

Viikkomelonnat on  (2-4, joka toinen tai kolmas viikko)

Kuntomelonta
Kuntomelontajaoksen pääasiallinen tehtävä on perehdyttää seuralaisia kuntokajakkien
käsittelyyn ja kuntomelonnan perusteisiin. Kuntomelontajaos järjestää Kuntokajakit tutuksi
–perehdytyksiä. Kuntojaoksen vetäjältä voi myös varata henkilökohtaisen perehdytysajan.
Talven aikana järjestetään melontatekniikkaharjoituksia melontaergolla. Harjoitukset
soveltuvat kaikentasoisille melojille aloittelijoista alkaen.
Jaostolla ei ole säännöllisiä treenejä pienen harrastajamäärän vuoksi. Jaostolla on
Whatsapp-ryhmä, jossa sovitaan yhteisistä melontakerroista.

SUP (stand up paddling)
SUP, eli tuttavallisemmin suppailu on asettunut Marjaniemen Melojien melontalajien
joukkoon ja laudat ovat kesällä ahkerassa käytössä. Laji tuo vaihtelua ja mielenkiintoisen
melontamuodon Marjaniemen Melojien jäsenille.

Tyynellä säällä suppailu on nautinnollinen ja erittäin helppo tapa tutustua melontaan.
SUP-lauta on myös vaihtoehtoinen kulkuväline, mikäli kajakkiin pääseminen on hankalaa  tai
esim. selkä- tai lonkkavaivat eivät salli istumista. Seuran SUP-kalustosta löytyy vaihtoehtoja
erilaisille käyttäjille ja kalusto mahdollistaa myös vauhdikkaammat lenkit rankempaa fyysistä
harjoittelua kaipaaville.

Kesäkaudella järjestetään peruskursseja SUP-lautailun perusteista. Kurssit ovat  yhden illan
mittaisia ja Marjaniemen Melojien jäsenille tarjottua jatkokoulutusta, joihin ilmoittaudutaan
seuran verkkosivujen kautta. Kurssit  toteutetaan pienryhmissä. Ohjattua toimintaa
järjestetään myös eri teemaisten iltojen merkeissä ja lyhyillä retkillä. Haasteellisempia aalto-
ja myötätuuliretkiä toteutetaan lyhyemmällä varoitusajalla säiden salliessa. Myötätuuliretkien
toteuttamiseksi välineitä voidaan joutua siirtämään lähtöpisteeseen.

KOULUTUSTOIMINTA

Koulutusjaosto edistää seuran jäsenten melontataidon kehittymistä, sekä parantaa edellytyksiä
turvalliseen harrastamiseen. Koulutusjaostossa toimii aktiivisesti noin 4-5 seuran jäsentä, jotka
suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa koulutuksia. Tämän lisäksi moni seuran jäsen osallistuu
koulutuksen toteuttamiseen. Osa koulutuksesta on suunniteltu tukemaan omien jäsenten



melontaohjaaja osaamista, tavoitteena laadukas omaan toimintaan perustuva  koulutus
erityisesti alkaville melojille. Osassa koulutuksista osaaminen ostetaan seuran ulkopuolelta.

Koulutusjaosto järjestää koulutuksia ja tukee myös rahallisesti jäsenten kouluttautumista niiltä
osin kun emme voi itse hoitaa koulutuksia. Ensi kaudelle on suunniteltu seuraavia tapahtumia:

● Melonnan peruskurssit, 3 kappaletta, maksullisia ja suunnattu uusille jäsenille

● Seuraavat perustason koulutukset ovat ilmaiset jäsenille:
○ Kertausilta, 2 kpl
○ Tekniikkailtoja (pelastautumis- tekniikka- ja aallokkomelontaharjoittelu)
○ Jatkokurssi, 2 kpl
○ Uimahalliharjoittelua Merimelojien kanssa Itäkeskuksen uimahallissa

perjantaisin syyskuusta huhtikuuhun (ostettu)
○ Kalakosken selviytymiskoulutus
○ Navigointikurssi talvikaudella sisätiloissa järjestettäväksi
○ Ergonomisen melonnan kurssi (ostettu)

● Seuraavat koulutukset ovat ilmaiset jäsenille, jotka sitoutuu vastikkeellisuuteen
seuralle:

○ Melontaohjaajakurssi (ostettu)
○ Meriturva, yksi päivä kaksi ryhmää (ostettu)
○ EPP 2 taitotestejä 2 kappaletta, huom. mahdollisuus tehdä myös ilman

vastikkeellisuutta jos maksaa itse testiin osallistumisen (ostettu)
○ Melontapainotteinen ensiapukurssi (ostettu)

● Seura tukee 50% jäsenen maksusta seuraaviin koulutuksiin, kun jäsen sitoutuu
vastikkeellisuuteen.
Osallistujamäärät alla olevassa taulukossa.

○ Sea Kayaker
○ Advance Sea Kayaker

● Seura tukee 50% jäsenen maksusta seuraaviin koulutuksiin, kun jäsen sitoutuu
vastikkeellisuuteen (Osallistujamäärät alla olevassa taulukossa) :

○ EPP3 taitotesti
○ ASI SUP instructor level 1 ja 2 koulutukset (SUP-jaoston yhteistyö)
○ Melontaopas, NIL guide tai vastaava
○ NIL Guideen maaliryhmäläinen
○ NIL Instructor
○ NIL koulutus

● Seura tukee 100% jäsenen maksusta seuraaviin koulutuksiin, kun jäsen sitoutuu
vastikkeellisuuteen:

○ junnuohjaajakoulutus (juniori- ja perhemelontajaoston yhteistyö)

Vastikkeellisuudella tarkoitetaan osallistumista seuran tapahtumien järjestämiseen esim.
ohjaajan tai apuohjaajan roolissa koulutusjaoston tapahtumissa, virkistysmelonnoissa,
junnutoiminnassa tai retkillä ja retkikursseilla. Koulutukseen tukea saanut on velvollinen
osallistumaan joihinkin näistä avustamaan melontakauden aikana. Vastikkeellisuus kirjataan



tuen saatuaan ko. henkilön kohdalle jäsenrekisteriin. Koulutusjaosto kuvaa tämän toteutustavan
keväällä ennen kauden alkua vajan ilmoitustaululle.

Koulutuksiin osallistuminen tapahtuu hakemusten perusteella. Nämä kriteerit tehdään näkyviksi
ennen hakuajan alkamista.

(summat ovat alustavia)

Koulutustapahtuma Tarkennus Osallistujia Ajankohta

Peruskurssi, omana
työnä

3 kpl 3 kpl x 12hlö =
36 hlö

touko–kesä vaihde

Kertausilta, omana
työnä

2 kpl 2 kpl x 8hlö = 16
hlö

touko–kesä

Tekniikkaillat, sis.
Aallokko, omana
työnä

Noin 6-8kpl/kerta 8 hlö x 8 kpl =
64 hlö

Joka toinen maanantai
peruskurssien jälkeen
syyskuun loppuun asti

Jatkokurssi, omana
työnä

2 kpl 8 hlö x 2 = 16
hlö

elokuu–syyskuu

Melontaohjaajakurssi
, MSL

1 kpl, tavoitteena
kouluttaa tulevaisuuden
peruskurssiohjaajia

8 hlö toukokuu

EPP2 2 kpl taitotesti tilaisuutta 8 hlö x 2 = 16
hlö

Heinäkuu
elokuu

EPP3 Ei järjestetä, mutta
tuetaan 50%
kustannuksista, sis.
vastikkellisuuden

8 hlö Vapaavalintaisia
osallistumisia

Melontaopas, NIL
Quide tai vastaava

Ei järjestetä omaa,
mutta tuetaan
osallistumista  50%
kustannuksista, sis.
vastikkellisuuden

4 hlö x 360€ x
50%

NIL Guideen
haetaan aina
avustajiksi ns.
Maaliryhmä, johon
osallistuminen
maksaa n.80€

EPP2 suorittaneet, jotka
tähtäävät EPP3

Tuettava 50%

6 hlö x 80€ x
50%

Ensi vuonna saattaa
tulla joku, joka
haluaisi käydä NIL
Instructorin Quiden
jälkeen.

Kalakosken koulutus Kesäkuun loppu?

Meriturva Yksi päivä ja kaksi
ryhmää, EPP2
tavoitteleville

2 x 8 hlö
Tilavuokra 1200
ja kouluttaja 600

helmi-maalis



Sea Kayaker,  oma
kurssi

Oma kurssi, 50%
omavastuu
EPP2 käynneille tai niille
jotka harjoittelee EPP2

8 hlö x 220 x
50%

Advance
SeaKayaker

Tuetaan Advanced Sea
Kayaker muiden
järjestämille  kursseille
osallistuvia 50%, EPP3
harjoitteleville

8 hlö x 220 x
50%

NIL koutus Tapaamisia kerran
vuodessa kesällä,
kolmella eri
paikkakunnalla, EPP2
tasoa harjoittelevat

5 x 100 x 50%

Ergonominen-
melonta koulutus

1 kpl 20 hlö

Ensiapukoulutus 1kpl,
melontapainotteinen

12 hlöä

Kokoustarjoilut 12 kpl x 5 hlö x 10€

Melontaohjaajille
välineistö

kypäriä

Aktiivien
palkitseminen

Eli kouluttajille joku kiva
juttu, esim saunavuokra

Navigointikurssi
talvikaudella
sisätiloissa

Yhdessä retkijaoston
kanssa

Osallistujia voisi
olla vaikka 20

tammi-helmikuu

Uimahalli kajakkikäännös ja
pelastautumis-
harjoituksia

n.10 hlöä / kerta tammi-huhtikuu

Nuorisokouluttajien
koulutus
(junnuohjaajat)

MeSo ~3x250€ 3 henkilöä

VAJAN JA TONTIN  KUNNOSSAPITO

Toimintakaudella 2022 tehdään vajalle ja ympäristöön perinteisiä siivous- ja
kunnostus talkoita. Loput ikkunanpuitteet on tarkoitus kunnostaa keväällä. Vajapiiri kartoittaa
erikseen valittavan ja lupapisteen kriteerit täyttävän ammattilaisen (=
arkkitehdin/rakennusmestarin) avulla ostopalveluna mahdollisia suunnitelmia vajan
laajentamisesta. Tavoitteena on saada vajaan ainakin suihkut, sisävessa ja
kustannusarviosta riippuen sauna. Hallitus tekee vajan laajentamisesta suunnitelman, joka
tuodaan kevätkokoukseen 2022.
Parina kesänä järjestetty kanoottien siivous talkoopäivä on kerännyt hyvin talkooväkeä.



Vastaava päivä tulee mukaan myös tulevalle kaudelle. Mahdollinen ulkoterassin
rakentaminen sisällytetään vajan laajennuksen yhteyteen johtuen rakennusluvan
edellytyksistä.
Vajapiirin huolto ja kehittäminen ovat meidän kaikkien jäsenten parhaaksi ja samalla aikaa
vieviä puuhia, joten aktiiviset talkoolaiset ovat tervetulleita mukaan kunnostustöihin.

KALUSTON HANKINTA JA KUNNOSSAPITO

Melontavuonna 2022 tarkoitus hankkia pari uutta lasikuituista kajakkia nuorisolle, pari
SUP-lautaa sekä yksi tai kaksi retkikajakkia aikuisten käyttöön. Mallit tarkentuvat
alkukevään aikana. Hankitaan MaMe:lle melontaergo.

Kajakkien kunnossapidon töitä tehdään vajalla ja Vuosaaressa vuokratussa tilassa, jota
kutsumme Pajaksi. Paja-tiimiin kuuluu noin 10 seuran jäsentä.

Vajalle tehtäviä töitä ovat esimerkiksi kansinarujen vaihto, jumiutuneen evän
vapauttaminen ja selkänojan tai luukun kannen vaihtaminen. Pajalla on mahdollista
tehdä esimerkiksi lasikuitu- ja kittaustöitä, jotka vaativat kuivaa ja lämpöistä tilaa.

Paja-tiimi huolehtii myös melojen, aukkopeittojen ja melontaliivien huollosta.

TALOUSJAOSTON TOIMINTA

Talousjaosto on uusi jaosto, jonka tehtävänä tulee olemaan talouden seuranta ja
jäsenrekisterin ylläpito. Talousjaosto kokoaa jaostojen toimintasuunnitelmat ja
budjettiehdotukset ja laatii niiden pohjalta yhdistyksen budjetin.Talousjaoston rooliin
kuuluu myös tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen valmistelu yhdessä
tilitoimiston kanssa.

MaMe on siirtynyt vuoden 2021 alusta sähköiseen kirjanpitoon, jonka käyttöönottoa ja
hyödyntämistä kehitetään edelleen ensi vuoden aikana. Flomember jäsenrekisteri on
myös keskeinen työkalu talouden hoidon kannalta mm. jäsenmaksujen ja muiden
jäsenten maksamien maksujen keräämisessä. Avainpanttien hoito kuuluu myös samaan
kokonaisuuteen, kuten myös kajakkien ja kajakkipaikkojen vuokraaminen. Näillä
toimenpiteillä kootaan yhteen kiinteät rahavirrat.

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

Vuoden alusta toiminnan jalkauttamista jaostoille helpotetaan jaostojen
toimintaperiaatteiden täsmentämisellä. Tavoitteena on, että vastuuhenkilöillä on
selkeämpi kuva jaostojen tehtävistä, vastuista ja oikeuksista.

Kaikki varsinainen toiminta yhdistyksessä toteutetaan jaostojen kautta. Kukin jaosto
vastaa toiminnan toimintasuunnitelmasta ja budjetista ja edelleen toiminnan
toteuttamisesta hyväksytyn suunnitelman ja annetun budjetin raameissa. Kullekin
jaostolle nimetään vetäjä tai vetäjäpari, jotka etsivät avukseen riittävän määrän
henkilöitä toteuttamaan jaoston tehtäviä. Tavoitteena on helpottaa jaostojen itsenäistä
toimintaa annetuissa rahallisissa ja toiminnallisissa puitteissa.

Viestintäkoordinaattori kutsuu eri melontalajien, SUP-, virkistys-, retki-, juniori ja perhe-
ja kuntomelontajaostojen sekä koulutusjaoston edustajia koolle ja yhdessä
koordinoidaan jaostojen toimintojen aikataulutusta. Lisäksi luodaan vaja-, kalusto-,
tiedotus- ja talousjaostot. Kaikkia jaostoja koskevat samat määritelmät mitä edellisessä
kappaleessa on mainittu.




