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Yleistä 

 

Merimelojat ry on melontaan keskittyvä liikunta- ja urheiluseura. Seura on perustettu v 1931, joten 

päättynyt vuosi oli seuran 87. toimintakausi.  

 

Seuran jäsenet harrastavat melontaa monipuolisesti, niin retki-, virkistys- ja kuntomelontaa kuin 

kilpaurheiluakin. SM- ja kansainvälisen tason menestystä saavutettiin rata-, maraton- ja 

koskimelonnassa sekä kanoottipoolossa.  

 

Seuran toiminnan yleisenä tavoitteena vuonna 2017 oli toimintasuunnitelmassa määritelty: 

 

”Tavoitteena on taata jäsenistölle mahdollisuus harrastaa melontaa monipuolisesti 

valituissa melontamuodoissa. Toiminnan pääpainotuksia ovat  

• Uudempien jäsenten ohjaaminen harrastuksessa eteenpäin koulutuksen ja 

matalamman kynnyksen toiminnan keinoin  

• Jäsenkoulutuksen kehittäminen 

• Nuorisotoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen.  

• Seuraa edustavat urheilijat pyrkivät kilpailumenestykseen sekä kansallisella että 

kansainvälisellä tasolla.  

• Seuran talous pidetään vakaana.” 

 

Seuraavassa esitetään, miten tavoitteet on saavutettu. 

 

Seuran hallinto 

Seuran hallitukseen kuului 10 varsinaista jäsentä. Hallitus kokoontui 9 kertaa. Hallituksen jäsenille ei 

ole maksettu palkkioita. Seuran toimistonhoitajana ja hallituksen sihteerinä toimi osa-aikainen 

toimistotyöntekijä toimintasuunnitelman mukaisesti. 

 

Seuran hallitukseen kuuluivat toimintavuoden aikana: 

 

Rauli Rautavuori          puheenjohtaja, ylimelamies 

Henrik Musakka           varapuheenjohtaja, melamies, taloudenhoitaja ja hallinto  

Aarne Miettinen             jäsen/koskimelonta- ja kanoottipoolojaosto 

Alex Barta              jäsen/nuorisojaosto 

Heikki Ritvos              jäsen/ratajaosto 

Martti Roivainen           sihteeri 

Eeva-Maria Seppäläinen         jäsen/retkijaosto, 

Timo Mononen             jäsen/ koulutus ja turvallisuus 

Reino Kaario      jäsen/turvallisuus 

Jussi Laari         jäsen/vajamestari   (erosi hallituksen jäsenyydestä kesäkuussa 2017) 

 

Toiminnantarkastajina ovat toimintavuoden aikana toimineet Johan Holmberg ja Ilkka Sarkia. 

 



Seuran kirjanpitoa on hoitanut tilitoimisto Talenom oy. 

 

 

 

Vuosikokoukset 

Toimintavuoden aikana järjestettiin kaksi sääntömääräistä kokousta. Molemmat kokoukset pidettiin 

seuran vajalla. Kevätkokous pidettiin 18. huhtikuuta 2017. Syyskokous pidettiin 21. marraskuuta 2017.  

 

Jäsenistö 

Toimintavuoden 2017 lopussa seurassa oli jäseniä kaikkiaan 1025 henkilöä.  

 

Edellisen vuoden 2015 lopussa seurassa oli jäseniä kaikkiaan 1044 henkilöä, vuoden 2014 lopussa 

seurassa oli jäseniä kaikkiaan 1060 henkilöä. Vuoden 2013 lopussa jäseniä oli 1088 henkilöä, 2012 

lopussa 1054, 2011 lopussa 1046, 2010 lopussa 1041, 2009 lopussa 1041 ja vuoden 2008 lopussa 980. 

 

Seuran varsinainen toiminta oli organisoitu jaostojen vastuulle. Seurassa oli vuoden aikana toiminnassa 

seuraavat jaostot: rata- ja maratonjaosto, nuorisojaosto, retkijaosto, koskimelonta- ja 

kanoottipoolojaosto, koulutus- ja turvallisuusjaosto sekä virkistysjaosto. 

 

Uusien jäsenten ilta pidettiin 11. lokakuuta. Tilaisuuteen osallistui noin 30 toimintavuoden aikana 

liittynyttä jäsentä. 

 

Voimailuseura Herakles ry:n kanssa sovittiin yhteistyöstä, jonka ansiosta jäsenten käytössä oli 

perjantaisin voimailijoiden vuoro Ruskeasuolla. Kävijöitä joka vuorolla oli keskimäärin 5 jäsentä. 

 

Seuramestaruudet, vuoden valinnat ja edustukset 

 

Seuramestaruudet 

Ratamelonta 1. sija  

Kanoottipoolo 1. sija 

 

Jäsenet Suomen Melonta- ja Soutuliiton (SMSL) sekä Suomen Kanoottiliiton (SkaL) 

hallituksessa sekä edustajat liittojen yleiskokouksissa 

 

Ralf Sund                    SMSL:n puheenjohtaja 

Jyri Hämäläinen          SMSL:n hallituksen jäsen 

 

Heikki Ritvos  SkaL:n hallituksen jäsen 

 

 

Merimelojien jäsen Jussi Immonen toimi melonta- ja soutuliiton kilpailu- ja valmennusvaliokunnassa.  

 

 

 

SkaL:n vuosikokouksessa seuran edustajana oli Heikki Ritvos.  



 

SMSL kevätkokouksessa seuran edustajana oli Rauli Rautavuori. SMSL syyskokouksessa seuran 

edustajana oli Rauli Rautavuori. 

 

 

Koulutus ja turvallisuustoiminta 

 

Melontakoulut 

Aikuisten melontakouluja pidettiin 9 kpl ja suorittaneita oli 172.  

Nuorten melontakouluja oli 3 kpl ja niihin osallistui 32 nuorta. 

  

Melontakoulutus 

Uusille melontakoulujen apuohjaajille järjestettiin kolmen illan mittainen melontakoulun 

apuohjaajakoulutus keväällä ennen melontakoulujen alkua. Koulutusta oli kahtena tiistai-iltana majalla 

ja kerran Itäkeskuksen uimahallissa. Koulutukseen osallistui 15 henkeä. Kouluttajana toimi Timo 

Mononen. 

  

Vuoden aikana järjestettiin seuran ulkopuolelta hankittua koulutusta: 

  

Kohti ergonomisempaa melontaa maaliskuussa. 

Filippa Sjöberg 8 h kurssi *2 kpl, osallistujia yhteensä 32, joista 17 muista seuroista. 

Merimelojat seura tuki omien osallistumista 25€ per jäsen. 

Jäsenet itse maksoivat 25€. 

Muiden seurojen jäsenet maksoivat koulutuksesta täyden hinnan 50€ per päivä. 

  

Kesäkaudella järjestettiin jäsenille säännöllisesti ohjattua melontataitojen harjoittelua vajan lähivesillä. 

Kesä-elokuussa seura tarjosi jäsenilleen TI-TU (tiistai-tutorial) melontoja joka toinen tiistai. 

Osallistujia kesällä 2017 oli 96 kpl. 

Illoissa opeteltiin melonnan perus-asioita. Toiminnan organisoinnista vastasivat Hanna Juurmaa. 

  

Koskimelonta- ja kanoottipoolojaosto järjesti seuran jäsenille suunnatun koskimelontakurssin. 

  

Uimahallivuorot jatkuivat Itäkeskuksen uimahallissa huhtikuun loppuun, kevät kaudella osallistujia 

noin 200 kpl.  Uimahalli vuorot jatkuivat syksyllä joka perjantai osallistujia 180. Vuoroilla toimivat 

vastuuhenkilöinä ja uusien ohjaajina Jussi Laari ja satunnaisia muita ohjaajia. 

  

Elokuun alussa järjestettiin Reskutusleiri Mäntysaaressa, yhdessä Helsingin Melojien kanssa. 

Osallistujia yhteensä 35. Viikonloppuna harjoiteltiin erilaisia pelastustilanteita. 

  

Keväällä järjestettiin myös EA1 kurssi. Kouluttajana Gunilla Elo. 

 

 

Käyttöoikeuskalusto ja hankinnat  

 



Tuhat kilometriä tai enemmän meloneita jäseniä oli yhteensä 30. Vuonna 2017 hankittiin 

käyttöoikeuskalustoon täydennystä budjetoidusti. Käyttöoikeuskajakkeja korjattiin kulumista 

vastaavasti. 

 

Vajasaaren kunnossapito  

 

Vuoden 2017 aikana vajasaaren talkoissa oli suuri osanotto, kevättalkoissa mukana oli noin 100 ja 

syystalkoissa oli noin 80 jäsentä. Talkoissa siivottiin kajakkivajat, haravoitiin saaren pihat, siivottiin 

saunat, vessat, vajat ja autotalli sekä huollettiin aukkopeitteitä ja liivejä.  

 

Käyttöoikeuskaluston kunnossapito 

 

Kalustoryhmän toiminta alkoi 21.3. kauden toiminnan suunnittelukokouksella. Paikalla oli 9 jäsentä, ja 

vetäjänä toimi Katri Malmström. Muita olivat Martti Roivainen, Marjo Malmström, Jussi Laari, Kirsi 

Nukarinen, Jyrki Juvonen, Toivo Lumio, Jukka Wahlström ja Harri Hausen. Katri suunnitteli myös 

uuden vikailmoituslomakkeen. 

 

4.5. järjestettiin vajalla Helsingin vapaapalokunnan johdolla paloturvallisuuskoulutustapahtuma, jossa 

myös harjoiteltiin alkusammutusta. 

 

Kauden aikana kalustoryhmä järjesti seuraavat korjaustalkoot: 12.5. (7 osallistujaa, kymmenkunta 

korjattua kajakkia), 19.6. (7 osallistujaa, kevlarnauhan asennus ja pintavaurioiden korjaamista) ja 

15.10. vajatalkoiden yhteydessä (neljä kajakkia korjattiin ja lisäksi inventoitiin kaikkien kajakkien 

aukkopeitteet, järjestettiin melat jälleen pituuden mukaisesti telineisiin, tarkistettiin liivit ja 

koulutuskajakkien aukkopeitteet sekä järjestettiin koulutuskaappi ja yleisvaja.). 

 

Ryhmän käyttöön hankittiin omat työkalut lukollisessa laatikossa sekä erilaisia kuitukorjaustarvikkeita. 

 

 
Kuva: tilasto kaluston vioista 



 

Kuljetuskalusto 

 

Seuran peräkärryjä kunnostettiin kulumista vastaavasti. 

 

Seuran tukikohdat 

 

Humalluoto 

Majaa vuokrattiin entiseen tapaan liikuntakäyttöön maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin sekä 

sunnuntaisin. Kauden aikana majan käyttäjiä olivat mm. Comets, Volta ja Helsingin kansantanssin 

ystävät. Tiistaisin vajaa käytettiin seuran omiin tilaisuuksiin. Perjantaisin ja lauantaisin majaa 

vuokrattiin juhlatilaisuuksiin. Vajasaaren vahtimestarina toimi Marianne Anttila. Hänen tehtäviinsä 

kuului muun muassa salin vuokraaminen ja sen siisteydestä huolehtiminen. 

 

 

Skorvö  

 

Kesäkuun ensimmäisen viikonlopun perinteisissä talkoissa tehtiin normaaleja siivous- ja huoltotöitä 

sekä tuotiin saareen polttopuuta. Syksyllä hankittiin vielä erä polttopuuta tulevien kausien tarpeiksi. 

 

Kausi alkoi huhtikuun puolivälin paikkeilla ja päättyi vuoden vaihteeseen. 

 

Saaren vuokrasopimus on voimassa vuosina 2017-2019. 

 

Veli-Matti Wasenius toimi saaren isäntänä. 

 

 

Mäntysaari 

 

Mäntysaaren 29. toimintavuosi 2017 alkoi lumisena ja jäiden saartamana ja loppui hyvin epävakaisissa 

merkeissä. Kävijämäärä pysytteli edellisvuosien tasolla. Täsmällinen tilastointi on mahdotonta, sillä 

vain osa kävijöistä viitsii tehdä merkinnän vieraskirjoihin. 

 

Saaressa järjestettiin talkoot 20.5. kahdeksan osallistujan voimin. Reskutusleiri pidettiin sekä 

Merimelojien että Helsingin Melojien jäsenille 4.-6. elokuuta.  Monipuoliseen pelastautumis- ja 

tekniikkakoulutukseen osallistui yhteensä noin 25 melojaa. 

 

Merimelojien hallitseman tontin pohjoisrajoille rantaviivan tuntumaan asennettiin kilvet ”Merimelojat 

ry -Alue päättyy”. 

 

Kauden aikana huomiota kiinnitti kävijöiden haluttomuus pilkkoa saunapuita vaikka saaressa oli 

runsaasti valmiiksi sahattuja pöllejä. Hankittiin Leveraxe-vipukirves siinä toivossa, että se innostaisi 

kävijöitä pöllien halkomiseen. 

 

Mäntysaaren isäntänä toimi Jussi Pulkkinen. 



Nuorisojaosto 

 

Tavoitteet vuonna 2017 

 

Vuonna 2017 toiminta pyrittiin palauttamaan entiselleen, vuonna 2016 tehdyn 

valmennusryhmätoimintakokeilun jälkeen. Myös uusia nuoria pyrittiin saamaan mukaan toimintaan. 

 

Toimenpiteet 

 

Harjoituksia järjestettiin keskimäärin kerran viikossa. Talvikaudella palloiluvuoro ja kesäkaudella 

ohjattu nuorisomelonta. 

 

Kurssit pysyivät entiseen tapaan kolmipäiväisenä. Kurssi- ja leirimaksuun sisältyi ensimmäisen vuoden 

jäsenmaksu, mutta jäsenyyttä oli haettava kurssin jälkeen. Kursseilla kerrottiin myös miten harrastusta 

voi jatkaa kurssin jälkeen. 

 

Vuoden 2016 kokemusten perusteella palattiin vuodelle 2017 aiempia vuosia vastaavaan 

toimintasuunnitelmaan. Maksullinen rajattu toiminta ei selvästikään toimi harrastuksen alkuvaiheessa 

vaikeuttaen uusien harrastajien rekrytointia lajissamme. 

 

Toteutuminen 

Ohjattujen harjoitusten määrä laski (40) entisestään edellisestä vuodesta, kun toimintaan ei saatu 

haluttua määrä uusia nuoria eivätkä edellisinä vuosina toiminnassa olleet nuoret tulleet harjoituksiin. 

Myös alkukesän huonot sääolosuhteet vaikuttivat asiaan.  

 

Haasteita on edelleen nuorten saamisessa mukaan toimintaan. Myös aktiivisten ohjaajien löytäminen on 

vaikeaa. 

 

Ratamelonnassa saavutettiin menestystä. Yksityiskohtaisemmin kilpailumenestys on käsitelty 

lajijaostojen osuuksissa. 

 

MELONTAKOULUT 

 

Kesällä 2017 järjestettiin kolme nuorten melontakoulua. Osanottajia oli yhteensä 32. 

 

HARJOITUKSET 

 

Harjoituksia järjestettiin kesä-syyskuussa kerran viikossa. Talvikaudella järjestettiin kerran viikossa 

nuorten palloiluvuoro Pikku Huopalahden ala-asteella. Yhteensä ohjattuja melontaharjoituksia 

järjestettiin 15 kertaa. Pikku Huopalahden ala-asteella harjoituksia järjestettiin 25 kertaa, jolloin mm. 

pelattiin sählyä. 

 

Melontakouluja: 3 

Osanottajia melontakouluissa: 32 (2016: 27, 2015: 27, 2014: 30, 2013: 28, 2012: 23) 

Ohjattuja harjoituskertoja: 40 (joista 15 melontaa, 25 sisäpalloilua) 

(2016: 60, 2015: 77, 2014: 90, 2013: 120, 2012: 132, 2011: 126, 2010: 79, 2009: 67, 2008: 62) 



 

 

 

 

Koskimelonta- ja kanoottipoolojaosto 

 

Koski- ja poolojaoston vastuuhenkilöt 

Vuoden 2017 koski- ja poolojaoston vetäjänä ja hallituksen edustajana toimi Aarne Miettinen. Poolon 

puolella toimihenkilön tehtävää hoitivat George Atanassov sekä kosken Jyri Hämäläinen.  

 

Yleiskatsaus vuoteen 2017 
Vuosi 2017 toteutui suunnilleen toimintasuunnitelman laadituista tavoitteista. Harrastajamäärä kasvoi 

hieman 2016 tavoitteista kun toimintaan tuli mukaan uusia aktiiveja.  

 

Kilpailutoiminta 

Kanoottipoolon Suomen mestaruus meni tänä vuonna Lohjalaiselle melontaseura Melan Vääntäjille ja 

Merimelojien paras sijoitus oli toinen sija. Etenkin poolon osalta turnauksissa ja leireillä käytiin 

ahkerasti niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Miesten joukkue kävi Elokuussa Tanskan Skovshovedissa 

sijoittuen siellä 2-divisioonassa kolmanneksi. Kauden aikana järjestettiin runsaasti 2-divisioonatasoisia 

ja seuran sisäisiä vapaamuotoisia turnauksia sekä seuran ulkopuolisille opiskelijamelotuksia.  

 

Kosken puolella kilpailumenestys oli kohtalainen.  Aarne Miettinen edusti seuraa slalom-melonnan 

SM-kisoissa sijoittuen yleisessä sarjassa kolmanneksi. Boatercrossissa Jutta Telivuo sijoittui N35 

sarjassa toiseksi.  

 

Kanoottipoolon maajoukkuetoiminnassa Merimelojista mukana olivat vuonna 2017 naisten osalta: Eija 

Vartiainen, Ilona Ogbeide, Jutta Telivuo, Pauliina Aarnio ja Tuuli Salonen. Miesten osalta 

maajoukkueturnauksiin ulkomailla osallistuivat: Aarne Miettinen, George Atanassov, Aarne Töllinen 

sekä Eero Mäntymaa. Kumpikaan joukkue ei osallistunut arvoturnauksiin kauden aikana, mutta 

kylläkin ECA-cupin turnaukseen Tanskassa. 

 

Treenit 
Kanoottipoolon ohjattu talviharjoittelu muodostui kaudella 2017 keväällä ja syksyllä Helsinginkadun 

uimahallissa pidettävällä vuorolla sekä yleisellä seuravuorolla Itäkeskuksen uimahallissa. Ulkokausi 

pyörähti käyntiin jo huhtikuun puolessavälissä.  Kesäkaudella ohjattuja pooloharjoituksia järjestettiin 

vajalla neljästi viikossa. Harjoituspäivien painotus oli järjestetty pelaajien tason mukaan: aloittelijat, 

kakkosdivaritaso sekä ykkösdivaritaso. Lisäksi kerran viikossa järjestettiin kaikkien yhteiset 

harjoitukset.   

 

Kosken puolella Jyri Hämäläinen, Jukka Hertell ja Mika Jokinen järjestivät koskikurssin jäsenistölle. 

Toimintasuunnitelmassa ollut koskiretki ei toteutunut, mutta Markus Mäkinen järjesti useita yhteisiä ja 

ohjattuja koskireissuja Kymijoelle kauden aikana.  

Kesäkausi loppui lokakuun lopussa.  

 

Kalusto 



Kauden aikana hankittiin kaksi käytettyä laskukajakkia, WS Diesel 65 ja Zet Raptor, koskikäyttöön.    

 

 

Rata- ja maratonmelontajaosto 

 

YLEISTÄ 

 

Kaudella 2017 Merimelojat menestyi kotimaassa vahvasti niin yleisessä, nuorten, kuin 

veteraanisarjoissakin. Ratamelonnassa Merimelojat oli jälleen paras seura Suomessa. Yksittäisten 

huipputuloksiin pystyvien urheilijoiden ohella seuran menestys rakentuu vahvaan kokonaispanokseen 

ja joukkueen leveään tasoon. 

 

KILPAILUMENESTYS 

Kotimaassa kirkkaina menestystä edusti Eero Luoman voittama miesten yksikön Suomen mestaruus 

maratonilla. Yksiköllä yleisen sarjan SM-mitaleille ylsivät myös SM-pronssia voittaneet Eveliina 

Luoma naisten 200 metrillä ja Heikki Ritvos miesten maratonilla. 

 

Kaksikoissa Alex Barta ja Eero Luoma voittivat miesten Suomen mestaruuden maratonilla, Eveliina ja 

Hilppa Luoma SM-hopeaa naisten 200, 500 ja 1000 metrillä ja SM-pronssia 5000 metrillä, ja Eero 

Luoma ja Heikki Ritvos SM-pronssia miesten 5000 metrillä. Naisten nelikkö Eveliina Luoma, Hilppa 

Luoma, Kristiina Vaano ja Katri Malmström saavutti SM-pronssia 500 metrillä, kuten myös naisten 

viestijoukkue Eveliina Luoma – Hilppa Luoma – Katri Malmström 3*200m viestissä. 

 

Kansainvälisissä kilpailuissa Hilppa Luoma edusti Suomea Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla 

Györissä Unkarissa ja Eveliina ja Hilppa Luoma ratamelonnan nuorten PM-kilpailuissa Silkeborgissa 

Tanskassa.  

 

Veteraanisarjoissa Merimelojat oli perinteiseen tapaan vahva. Veteraanien SM-mitaleille ylsivät 

Kimmo Ahonen, Jyri Aulio, Kari Lehtinen, Katri Malmström, Marjo Malmström, Heikki Ritvos ja 

Kristiina Vaano. 

 

Ratamelonnan nuorten SM-kilpailuissa Eveliina Luoma voitti 18-sarjassa kaikki yksikkömatkat sekä 

kaksikkomatkat yhdessä Hilppa Luoman kanssa. Nuorisomestaruuskilpailuissa Hilppa Luoma saavutti 

yksikkömatkoilla kolme hopeaa 16-sarjassa ja Helmi Ahonen 14-sarjassa. 14-sarjassa yksikkömatkojen 

kolmannella sijalla vuorottelivat Vellamo Viitanen ja Anni Heinonen. 16-sarjan nelikön 500 metrillä 

tytöt voittivat nuorisomestaruuden ja ylsivät mitaleille myös saman sarjan kaksikkomatkoilla ja 3*200 

metrin viestissä. 

 

Maratonmelonnan nuorisomestaruuskilpailuissa Vellamo Viitanen, Anni Heinonen ja Helmi Ahonen 

meloivat kolmoisvoittoon T14-sarjassa. 

 

Ratamelonnan nuorisomestaruuspisteissä Merimelojat sijoittui neljänneksi. 

 

VALMENTAUTUMINEN 

 



Eveliina Luoma leireili kevättalvella Sevillassa Espanjassa. 

 

 

JÄRJESTETYT KILPAILU- JA KUNTOTAPAHTUMAT 

 

Vuonna 2017 Merimelojat järjesti Ykan kymppi (Y-10) kuntomelontatapahtuman ja 

keskiviikkokilpailuiden sarjan, joissa kilpailumatka oli vuoroviikoin 4km ja 10km. 

 

 

 

 

JÄRJESTETYT KILPAILU- JA KUNTOTAPAHTUMAT 

 

Vuonna 2017 Merimelojat järjesti Ykan kymppi (Y-10) kuntomelontatapahtuman seuran vuosipäivänä 

21.5. Keskiviikkokilpailuita järjestettiin yhteensä 1 kertaa välillä 17.5.–30.9.2017. Kilpailumatka oli 

vuoroviikoin 4km ja 10km. Keskiviikkokisakauden alussa ja lopussa järjestettiin Cooperin testi 

kuntoiljoille ja kilpailijoille. 

 

 

 

Retkijaosto 

 

Vuonna 2017 retkijaoston vastaavana toimi Eeva-Maria Seppäläinen. Retkenvetäjien 

suunnittelupalaveri pidettiin majalla vajalla 21.2.2016. Palaverissa oli 8 retkenvetäjää. 

Retkijaoston perinteinen retki-ilta, jossa tulevan kauden retket esiteltiin jäsenille, pidettiin majalla 

7.3.2017. Illassa oli yhteensä 54 osallistujaa. 

Retkijaoston perinteinen kuvailta järjestettiin vajalla sunnuntaina 19.11. Tilaisuuteen osallistui 

yhteensä 39 jäsentä. 

 

Vuoden 2017 melontaretket:  

 

Skorvanin retki 2.‒4.6. 

Vetäjänä Eevukka Seppäläinen, apuvetäjänä Henri Modig 

Skorvanin retki on melottu onnistuneesti. Perjantaina kauhottiin navakassa lounaistuulessa sisäreittiä, 

pysähdykset Isossa Vasikkasaaressa ja Pentalassa. Lauantaina osa meloi pienen kierroksen Skorvön 

lähistöllä. Paluu sunnuntaina leppeässä tuulessa mukailtua keskireittiä takaisin, tauot Kaparenilla ja 

Torra Lövössä. Yhteensä 55 (lisälenkillä 65) km ja 9 melojaa vetäjät mukaan lukien. 

  



Saaristomeren retki 15.–18.6. 

Retki on pidetty, vetäjänä toimi Mara Roivainen. Reitti Kirjainen-Brännskär (yö) - Hummelskär-

Äskören -Stora Hästö (yö) - Konungskär - Korpoström - Berghamn, tuo kaikkien puutiaissaarten äiti 

(yö) - Kirjainen. Yhteensä 17 osallistujaa, 56 löydettyä punkkia (Ixodes ricinus) ja 74 

melontakilometriä. Huippuhyvä sää! 

  

Vaasan saaristo 2. –7.7. 

Vetäjinä Reino Kaario ja Ralf Sund. 

Vaskiluoto – Strömsö – Granskäret –Kummelskäret – Villskär runt – Mickelsörarna runt – Rödgrund - 

Björkön – Svedjehamn – Replot hamn – Granskäret – Vaskiluoto. Kilometrejö kertyi 

Kilometrejä keryi 147 ja osallistujia oli 9 vetäjät mukaan lukien. 

  

Norja, Vesterålen 17.–30.7.2017 

Vetäjinä Katri Malmström ja Rauli Rautavuori. 

Retki toteutui suunnitellusti. Retken kesto oli 10 päivää ja tasan 300 

kilometriä, jonka aikana kiersimme Vesterålenin saariryhmän. Lisäksi 

tutustuimme niin museoihin kuin luonnonnähtävyyksiinkin. Säät olivat 

suotuisat, melontakeli vaihteli peilityynestä 2-3 metrin korkuiseen 

maininkiin ja tuuliaallokkoon. 

Retkelle osallistui vetäjät mukaan lukien 7 melojaa, kilometrejä kertyi tasan 300. 

  

Inkoon aloittelijaretki 21. ‒23.7.  

Retki melottiin leppoisissa ja kesäisissä keleissä, retkellä 9 melojaa, viralliset retkikilometrit 35. Reitti- 

Inkoon vierasvenesatama- Lilla Lövön lillan (yö) - Ekholm - Lilla lövön lillan (yö) - Stora Fagerö - 

Inkoon vierasvenesatama. 

   

Ruskaretki 4.–8.10. Päijänteelle 

Retki on pidetty, vetäjänä oli Mara Roivainen. Reitti Padasjoken venesatama-Iso Lammassaari (yö)-

Hietasaari-Kelvenne/Hinttolanhiekka (yö)-Kalkkisten kanava-Kalkkinen ja Mani-Baari-

Kelvenne/Isohiekka (yö)-Padasjoki. Yhteensä 9 osallistujaa ja 78 melontakilometriä. Sateista, mutta 

tyyntä tai myötätuulta ja lämmintä. 

 



Yhteensä retkillä meloi 60 melojaa ja kilometrejä kertyi yhteensä kauden virallisilla vedetyillä retkillä 

689 kilometriä.  

 

Perinteisten melontaretkien lisäksi retkijaosto järjesti yhdessä koulutusjaoston kanssa yhteiskuljetuksen 

Hanko Sea Kayak Gathering -koulutustapahtumaan, jo nyt järjestettiin viimeistä kertaa. 

 

 

Virkistysjaosto  
 

Jaoston vetäjänä toimi Risto Jaatinen. 

 

Osanottajia (virallisessa) virkistysmelonnassa oli reilun kolmanneksen enemmän kuin edellisenä 

vuonna eli noin 240. Virkistysmelontoja järjestettiin toukokuulta syyskuulle viikoittain joka torstai. 

Lisäksi järjestettiin kaksi päiväretkeä viikonloppuna.  

 

Ennen kauden alkua järjestettiin vetäjien suunnittelukokous ja kauden lopussa palauteilta vajalla. 

 

 

Puurojuhlia vietettiin Merimelojien majalla 25. marraskuuta. Paikalla oli runsaasti juhlijoita 

nauttimassa toistensa seurasta, talkoolaisten aikaansaamista pöydän antimista ja ohjelmanumeroista.  
 

Talous 
 

Seuran talouden perustana ovat jäsenistöltä saatavat tulot, joista tärkeimpiä ovat jäsen-, talkoopanos- ja 

liittymismaksut. Maksut olivat pääosin samat kuin edellisenäkin vuonna. Jäsenistöltä kerättyjen 

maksujen lisäksi seura sai tuloja Merimelojien majan salin vuokrauksesta ja melontakouluista.  

 

Seuran talous toteutui budjetoidusti. Tarkemmat tiedot tuloista ja menoista ovat liitteenä olevassa 

tasekirjassa. 

 

Tulos ennen poistoja (34304,66€) oli positiivinen. Tilinpäätös osoittaa tilivuoden 2017 ylijäämäksi 2 

373,16 euroa  €. Taseen loppusumma per 31.12.2017 on 174 014,34 €.  

 

Hallitus esittää rakennusrahastoon siirrettäväksi 15 000 euroa.  

 

Hallitus esittää että tilikauden ylijäämä 2 373,16 euroa  kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä-

tilille. 

 


