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YLEISSUUNNITELMA LÄHIVUOSILLE 

 

1 

Toiminta-ajatus Merimelojat ry edistää jäsentensä hyvinvointia luomalla urheilun,  

  liikunnan, elämysten ja yhdessä tekemisen mahdollisuuksia  

  melonnan parissa. 

 

2 

Arvot  Jäsenistön yhteinen etu 

Liikunnan ilo 

Vastuullisuus ja turvallisuus 

Luonnon kunnioittaminen 

Talkoohenkisyys 

 

3 

Visio   

Merimelojat ry on Suomen suurin melonnan erikoisseura, jonka talous on 

vakaa ja jäsenistön yhteishenki hyvä. Merimelojat ry ylläpitää ja kehittää 

niitä melonnan muotoja, joiden harrastamiseen tai toiminnan järjestämiseen 

jäsenistön kiinnostus on suuntautunut. 

 

4 

Toiminnan jaottelu Merimelojissa toimii jaostoja, jotka vastaavat osaltaan monipuolisen 

toiminnan järjestämisestä ja sen kehittämisestä.  

 

o nuorisotoiminta 

o rata- ja maratonmelonta, kilpailu, valmennus ja kuntoilu 

o kanoottipoolo ja koskimelonta, kilpailu ja valmennus 

o retkimelonta 

o virkistysmelonta 

o koulutus ja turvallisuus 

 

Kaikki toimintamuodot pidetään mahdollisuuksien mukaan elinvoimaisina. 

 

5 

Jäsenistö Toimimme nuorison osuuden kasvattamiseksi ja säilyttämiseksi 

jäsenistössämme.  

 

Seuratoiminta toteutetaan pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin. Seuran 

toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömät tehtävät, joihin ei löydy 

vapaaehtoisia, voidaan palkata työntekijät.  

 

Muista erityistä ammattitaitoa vaativista tehtävistä voidaan maksaa korvaus, 

mikäli se on ainoa tapa varmistaa riittävät taidot omaavan tekijän 

mahdollisuus toimia seuramme hyväksi.   

 

Työntekijät valitaan ensisijaisesti jäsenistön joukosta. 
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Rohkaistaan jäsenistöä mukaan seuran toimintaan sekä osallistujiksi että 

toiminnan järjestäjiksi. 

 

6 

Koulutus Melontakoulujen opetuksen ja ulkopuolisille suunnattujen melotusten taso 

pidetään laadukkaana.  

 

 Panostetaan jäsenten jatkokoulutukseen.  

 

Jäsenten jatkokoulutuksen tavoitteena on henkilökohtaisten melontataitojen 

ja turvallisuustietouden lisääminen. 

 

 Tuemme myös jäsenten kouluttamista seuratoimintaan ja perustason 

ohjaamiseen/valmentamiseen tavoitteena kehittää seuratoimintaa ja 

varmistaa toiminnan jatkuvuus seurassamme.  

 

7  

Hallinto Osa taloudenhoidon tehtävistä voidaan toteuttaa seuran ulkopuolelta 

ostettavana työnä.  

 

Jatketaan seuran sähköisten viestintä- ja asiointikanavien kehittämistä.  

 

8 

Talous Tulonhankinnan päämuodot ovat jäsenistöltä kerättävät maksut, 

melontakoulutoiminta ja salin vuokraus. 

 

Merimelojien majan ja vajasaaren vuokrasopimukset ovat määräaikaisia. 

Sopimuksien umpeutuessa neuvotellaan jatkosta, tavoitteena pitää saari ja 

maja seuran käytössä ja vuokrataso kohtuullisena. 

 

Skorvön tukikohdan vuokrasopimus on määräaikainen. Sopimuksen 

umpeutuessa neuvotellaan jatkosta, tavoitteena pitää saari seuran käytössä 

ja vuokrataso kohtuullisena. Selvitetään mahdollisuutta vaihtoehtoisen 

tukikohdan vuokraamiseen tai ostamiseen.  

 

Taloudenhoidon tavoitteena on pitää seuran tulot ja menot tasapainossa. 

 

 


