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Yleistä 

 

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

päättynyt vuosi oli seuran 86. 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 2016 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   

 

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 19. maaliskuuta 2016. Syyskokous pidettiin 22. marraskuuta 

2016.  

 

Jäsenistö 

Toimintavuoden 2016 lopussa seurassa oli jäseniä kaikkiaan 1120 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 

 

Merimelojien vuoden valinnat  

Merimelojien vuoden 2016 nuorisomeloja: Hilppa Luoma 

 

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 180. Nuorten melontakouluja oli 3 kpl ja 

niihin osallistui 27 henkilöä. 

 

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 40. 

Merimelojat seura tuki omien osallistumista 25€ per jäsen. 

Jäsenet itse maksoivat 25€ 

  

 

Kesäkaudella järjestettiin jäsenille säännöllisesti ohjattua melontataitojen harjoittelua vajan lähivesillä. 

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

Osallistujia kesällä 2016 128 kpl 

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

Raudaskoski. 

 

Koskimelonta- ja kanoottipoolojaosto järjesti seuran jäsenille suunnatun koskimelontakurssin. 

 

Uimahallivuorot jatkuivat Itäkeskuksen uimahallissa huhtikuun loppuun, kevät kaudella osallistujia 230 

kpl.  Uimahalli vuorot jatkuivat syksyllä joka perjantai 1.10-31.12.2016, osallistujia 178. Vuoroilla 

toimivat vastuuhenkilöinä ja uusien ohjaajina Jussi Laari ja satunnaisia muita ohjaajia. 

 

Elokuun alussa järjestettiin Reskutusleiri Mäntysaaressa, yhdessä Helsingin Melojien kanssa. 

Osallistujia yhteensä 40. Viikonloppuna harjoiteltiin pelastustilanteita. 

 

 



Käyttöoikeuskalusto ja hankinnat  

 

Tuhat kilometriä tai enemmän meloneita jäseniä oli yhteensä 30. Vuonna 2016 hankittiin 

käyttöoikeuskalustoon täydennystä budjetoidusti. Käyttöoikeuskajakkeja korjattiin kulumista 

vastaavasti. 

 

Vajasaaren ja käyttöoikeuskaluston kunnostustalkoot  

 

Käyttöoikeuskalusto pidettiin kunnossa talkoovoimin. Vuoden 2016 aikana vajasaaren talkoissa oli 

suuri osanotto, kevättalkoissa 4.5. mukana oli 108 ja syystalkoissa 19.10. oli 80 jäsentä. Talkoissa 

siivottiin kajakkivajat, haravoitiin saaren pihat, siivottiin saunat, vessat, vajat ja autotalli sekä 

huollettiin aukkopeitteitä ja liivejä.  

 

Vajasaaren saunan peruskorjaus 

 

Vajasaaren saunan eristeet, panelointi, lauteet, sähköt ja vesiputket uusittiin toukokuussa pääosin 

talkoovoimin. Urakkaan osallistui iso joukko seuran jäseniä. 

 

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 tavanomaisen ylläpitohuollon lisäksi 

uusittiin saunan kiuas ja kaikki sen hormit katolle saakka, tuotiin tupaan vesiruisku-sammutin, 

Väransbyn leirintäalueelta noudettiin 4 mottia säkitettyä sekapuuklapia ja muutamia säkkejä puucee-

kuiviketta. Saimme tuoretta voimaa buster-muona-talkoisiin. Myöhemmin kesällä vajamestarin 

toimesta suunniteltiin (jokunen toveri myös pähkäilemässä) ja viritettiin saunaan ainutlaatuinen 

turvakaidesysteemi, kauan kaivattu ja toimii mainiosti.  

 

Skorvö oli kohteena seuraavilla retkillä: juhannuksen koulutusretki, Mäntysaari-Skorvö koulutusretki ja 

ruskaretki. Tupakirjan mukaan käyntejä oli noin 400. Iloksemme saaressa kävi myös innostuneita 

ensikertalaisia. Kausi alkoi huhtikuun puolivälin paikkeilla ja päättyi vuoden vaihteeseen. 



 

Saaren vuokrasopimus on voimassa vuosina 2014-2016. 

 

Veli-Matti Wasenius toimi saaren isäntänä. 

 

 

Mäntysaari 

 

Mäntysaaren 28. toimintavuosi 2016 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 16.5. seitsemän osallistujan voimin. Reskutusleiri pidettiin sekä 

Merimelojien että Helsingin Melojien jäsenille elokuussa. Monipuoliseen pelastautumis- ja 

tekniikkakoulutukseen osallistui yhteensä noin 40 melojaa. 

 

Mäntysaaren tonttinaapurit ottivat kauden aikana yhteyttä ilmoittaakseen havainneensa Merimelojien 

jäsenten oleilleen Mäntysaaressa Merimelojien vuokra-alueeseen kuulumattomilla tonteilla. 

Täsmennettiin seuran verkkosivuilla olevaa saaren ohjeistusta vuokra-alueen rajat esittävällä kuvalla. 

Tiedotettiin asiasta jäsenistölle. 

 

Mäntysaaren isäntänä toimi Jussi Pulkkinen. 

 

 

 

 

 

Nuorisojaosto 

 

YLEISTÄ 

 

Tavoitteet vuonna 2016 

 

Vuonna 2016 tärkein tavoite oli saada lisättyä aktiivisten nuorten melonnanharrastajien määrää. 

Toimintaa pyrittiin parantamaan perustamalla valmennusryhmä, jonka tarkoituksena oli saada aktiivisia 

ja sitoutuneita nuoria mukaan.  

 

Toimenpiteet 

 

Vuonna 2015 tehdyt suunnitelmat nuorisokoordinaattorin palkkaamiseksi toteutettiin alkuvuonna 2016. 

Koordinaattorin työsuhde kesti 1.3. - 15.4. päättyen osapuolten yhteisestä sopimuksesta. Suunnitelmat 

valmennusryhmätoiminnasta, kursseista ja leiristä päätettiin kuitenkin toteuttaa kesän aikana.  

 

Kurssit pysyivät entiseen tapaan kolmipäiväisenä. Viisipäiväistä leiriä kokeiltiin vaihtoehtoisena 



alkeiskurssimuotona. Kurssi- ja leirimaksuun sisältyi ensimmäisen vuoden jäsenmaksu, mutta 

jäsenyyttä oli haettava kurssin jälkeen. Kursseilla kerrottiin myös miten harrastusta voi jatkaa kurssin 

jälkeen.  

 

Valmennusryhmää markkinoitiin sekä jäsenille että kurssilaisille. Valmennusryhmän tavoitteena oli 

tarjota laadukkaampaa toimintaa nuorille maksua vastaan. Harjoituksia järjestettiin kaksi kertaa 

viikossa. Käytännössä nuoria liittyi valmennusryhmään vain kaksi.  

 

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 (60) edellisestä vuodesta kun valmennusryhmätoimintaan ei saatu 

haluttua määrä uusia nuoria. Myös nuorten lukumäärä per harjoitus laski kun toimintaan ei saatu 

nuoria, jotka olisivat olleet valmiita maksamaan kausimaksuja. Valmennusryhmätoiminta ei myöskään 

tavoittanut vanhoja, etenkin kilpailevia nuoria, jolloin nämä jäivät seuran toiminnan ulkopuolelle. Kesä 

oli kokonaisuudessaan 2010-luvun huonoin, ainoastaan melontakoululaisten määrä pysyi ennallaan.  

 

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

vaikeaa. Osa entisistä aktiiviohjaajista kokivat uudet toimintaperiaatteet vääriksi, mikä näkyi heidän 

työpanoksessaan.  

 

Ratamelonnassa saavutettiin menestystä. Yksityiskohtaisemmin kilpailumenestys on käsitelty 

lajijaostojen osuuksissa. 

 

MELONTAKOULUT 

 

Kesällä 2016 järjestettiin kaksi nuorten melontakoulua ja yksi nuorten melontaleiri. Osanottajia 

kursseilla oli yhteensä 22 ja leirillä 5. Kahden kurssin ja yhden leirin järjestäminen ei tuonut lisää 

melontakoululaisia, mutta ei myöskään laskenut määrää.  

 

HARJOITUKSET 

 

Harjoituksia järjestettiin kesällä vajalla 1-2 kertaa viikossa. Talvikaudella järjestettiin kerran viikossa 

nuorten palloiluvuoro Pikku Huopalahden ala-asteella. 

Yhteensä ohjattuja melontaharjoituksia järjestettiin noin 40 kertaa. Pikku Huopalahden ala-asteella 

harjoituksia järjestettiin 20 kertaa, jolloin mm. pelattiin sählyä.  

Melontakouluja: 3 

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

Ohjattuja harjoituskertoja: 60 (joista 40 melontaa, 20 sisäpalloilua) 

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

 

 

 



 

 

 

Koskimelonta- ja kanoottipoolojaosto 

 

Koski- ja poolojaoston vastuuhenkilöt 

Vuoden 2016 koski- ja poolojaoston vetäjänä ja hallituksen edustajana toimi Aarne Miettinen. Poolon 

puolella toimihenkilön tehtävää hoitivat George Atanassov sekä kosken Jussi Immonen.  

 

Yleiskatsaus vuoteen 2016 
Vuoden 2016 tavoitteet jäivät toimintasuunnitelmaan laadituista tavoitteista. Harrastajamäärä pysyi 

kauden 2015 tasolla, eikä toivottua kasvua tapahtunut.  

 

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 1-joukkue kävi Joulukuussa Liettuassa sijoittuen 

siellä viidenneksi. Turnausten ja treenien lisäksi poolojaosto järjesti muutaman 

turvapaikanhakijanuorille suunnatun poolokokeilun, sekä polttari- ja opiskelijamelotuksia.  

 

Kosken puolella Jussi Immonen järjesti perinteeksi muodostuneen koskikurssin jäsenistölle. Kosken 

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

kisoissa sijoittuen yleisessä sarjassa viidenneksi. Eija Vartiainen osallistui omassa sarjassaan, mutta 

sarjalla ei lopulta ollut SM-arvoa. 

 

Kanoottipoolon maajoukkuetoiminnassa Merimelojista mukana olivat vuonna 2016 naisten osalta: Eija 

Vartiainen, Henna Kortesmäki, Ilona Ogbeide, Jutta Telivuo, Pauliina Aarnio, Tuuli Salonen, Jaana 

Palomäki ja Nora Saloranta. Miesten osalta maajoukkueturnauksiin ulkomailla osallistuivat: Aarne 

Miettinen, George Atanassov sekä Eero Mäntymaa. Miesten maajoukkue osallistui Kanoottipoolon 

MM-turnaukseen Sisilian Syrakusassa. Lisäksi molemmat maajoukkueet kävivät turnauksissa mm. 

Saksassa ja Tanskassa. 

 

Treenit 
Ohjattu talviharjoittelu muodostui kaudella 2016 keväällä ja syksyllä Helsinginkadun uimahallissa 

pidettävällä vuorolla sekä yleisellä seuravuorolla Itäkeskuksen uimahallissa. Lisäksi pooloilijoilla oli 

mahdollisuus osallistua seuran yleiselle palloiluvuorolle. 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.  Kesäkausi loppui 

lokakuun lopussa.  

 

Kalusto 
Kauden 2016 lopussa hankittiin kaksi nuorisolle suunnattua Rainbow Kayaksin Polo 2.90 -

poolokajakkia, joihin on puskureiden tilalle mahdollista vaihtaa slalom-kajakin keula ja perä. Lisäksi 

muuta kalustoa huollettiin tarpeen mukaan.    



 

 

 

 

 

 

Rata- ja maratonmelontajaosto 

 

Kaudella 2016 Merimelojat menestyi kotimaassa vahvasti niin yleisessä, nuorten, kuin 

veteraanisarjoissakin. Ratamelonnassa Merimelojat oli muutaman vuoden jälleen paras seura 

Suomessa, maratonilla yksi pahaista. Yksittäisten huipputuloksiin pystyvien urheilijoiden ohella seuran 

menestys rakentuu vahvaan kokonaispanokseen ja joukkueen leveään tasoon. 

 

KILPAILUMENESTYS 

 

Kaudella 2016 yleisessä sarjassa yksikkömatkojen SM-mitaleille ylsi Alex Barta maratonilla. 

Kaksikoissa SM-mitaleita voittivat Alex Barta Eero Luoma, Eveliina Luoma, Hilppa Luoma, Antti 

Löppönen ja Heikki Ritvos. 

 

Pitkästä aikaa mukaan saatu naisten nelikkö, jossa meloivat Eveliina ja Hilppa Luoma, Kristiina Vaano 

ja matkasta riippuen Katri tai Marjo Malmström voittivat SM-mitalit kaikilta kolmelta matkalta. 

Miesten nelikkö kokoonpanolla Barta – Ritvos – Löppönen – Luoma nousi SM-hopealle seuran 

perinteisessä menestyslajissa 5000 metrillä. Miesten 3*200 metrin viestissä miesten Luoma - Löppönen 

– Ritvos sijoittui kolmanneksi. 

 

Ratamelonnan nuorten PM-kilpailuissa Lahdessa Merimelojia edustivat Antti Laurikainen (M21), 

Eveliina Luoma (N18) ja Hilppa Luoma (T16). Hilppa Luoma voitti kisoissa pronssia K2 500 metrillä 

yhdessä KaMe:n Emma Niemisen kanssa. 

 

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

Kimmo Ahonen, Jyri Aulio, Unto Elo, Kari Lehtinen, Katri Malmström, Marjo Malmström, Rauli 

Rautavuori, Heikki Ritvos ja Kristiina Vaano. 

 

Ratamelonnan nuorten SM- ja nuorisomestaruuskilpailuissa Eveliina Luoma (N18) ja Hilppa Luoma 

(T16) ylsivät yksiköllä mestaruuksiin omissa ikäluokissaan, Anni Heinonen (T14) ja Helmi Ahonen 

(T14) mitaleille. Miehistöissä mitalin saavutti myös Vellamo Viitanen. 

 

Maratonmelonnan nuorten SM-kilpailuissa Elias Järventaus voitti 16-vuotiaiden pronssia ja 

nuorisomestaruuskilpailuissa Hilppa Luoma 16-vuotiaiden mestaruuden. Anni Heinonen ja Helmi 

Ahonen meloivat 14-sarjassa sijoille 2. ja 3. 

 

Ratamelonnan nuorisomestaruuspisteissä Merimelojat sijoittui neljänneksi. 

 

VALMENTAUTUMINEN 

 



Liiton maajoukkueryhmiin vuonna 2016 kuuluivat Antti Laurikainen ja Eveliina Luoma (nuoret) 

ratamelonnassa ja Alex Barta ja Eero Luoma maratonmelonnassa. Kevättalvella Laurikainen oli 

mukana liiton avovesileireille mm. Etelä-Afrikassa, Luomat Portugalissa. 

 

 

JÄRJESTETYT KILPAILU- JA KUNTOTAPAHTUMAT 

 

Vuonna 2016 Merimelojat järjesti Ykan kymppi (Y-10) kuntomelontatapahtuman, jolloin vajalla oli 

myös avoimien ovien päivä (22.5., 9 melovaa osallistujaa) ja keskiviikkokilpailuiden sarjan. 

Keskiviikkokilpailuita järjestettiin yhteensä 19 kertaa välillä 18.5.–5.10.2016. Kilpailumatka oli 

vuoroviikoin 4km ja 10km. Keskiviikkokilpailuihin osallistuttiin yhteensä 173 kertaa. 

 

 

 

 

Retkijaosto 

 

Vuonna 2016 retkijaoston vastaavana toimi Eeva-Maria Seppäläinen.  

 

Retkenvetäjien suunnittelupalaveri pidettiin majalla vajalla 9.2.2016. Palaverissa oli 7 retkenvetäjää. 

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

8.3.2016. Illassa oli yhteensä 53 osallistujaa. 

Retkijaoston perinteinen kuvailta järjestettiin vajalla 15.11. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 37 jäsentä. 

 

Vuoden 2016 melontaretket:  

 

Saaristomeren retki 16.–19.6. 

Retki on pidetty, vetäjinä toimivat Jan ja Jyri Juslen. Reitti Kirjainen-Brännskär (yö)-Stora Hästskär 

(yö)-Korpoström-Berghamn (yö)-Kirjainen, kilometrejä kertyi 72 ja retkelle osallistui 14 melojaa. 

  

Skorvanin juhannusretki 24.–26.6. 

Retki on melottu Anneli Suitialan johdolla. Menomatka melottiin keskireittiä vaihtelevassa säässä, 

välillä sateessa tai sumussa. Maatauko Stora Herrössä. Paluumatkalle (myös keskireittiä, maatauko 

Bodöklobbenilla) sulauduttiin isompaan, samanaikaisesti lähteneeseen ryhmään. Melontamatka 

yhteensä 52 km, jonka lisäksi useimmat meloivat juhannuspäivänä kioskille, kaupalle tai runtille 

omatoimisesti. Osallistujia retkellä yhteensä 5. 

  



Hämeen järviseudun suuri kulttuurimelontaretki 2.–9.7. 

Retki on melottu Juhan Holmbergin johdolla, osallistujia oli 15 ja kilometrejä noin 230. 

Reitti: Tuulensuunjoki - Kernaalanjärvi /Janakkala – Hiidenjoki  - Hämeenlinna – Tyrvännön niemi – 

Valkeakoski – Saarikylä – Kangasalan Vehonniemen harju – Mobilia – Längelmävesi – Ihari - 

Pälkänevesi – Pälkäne kk – Hauho (Wuolteenkartano) – Hietasalo / Kuohijärvi - Luopioinen kk 

 

Mäntysaari-Skorvan-koulutusretki 22.–24.7. 

Retki melottiin Eevukka Seppäläisen ja Hanna Juurmaan johdolla, osallistujia vetäjien lisäksi retkellä 

oli 7 ja kilometrejä kertyi 52. Reitti vaja - Mäntysaari (yö) – Rövargrundet (lounnas) – Skorvö (yö) – 

Pentala – Iso Vasikkasaari – vaja.  

  

Lofootit 18.‒31.7.  

Lofoottien saariryhmän ympärimelonta, vetäjinä Katri Malmström ja Rauli Rautavuori, yhteensä 5 

osallistujaa ja 330 kilometriä. 

 

 

Kitkajärven kierros 6.8.‒14.8. 

Melottiin Asko Niemelä-Kouran johdolla, osallistujia yhteensä 10 ja kilometrejä kertyi 149. Reitti: 

Jäkälälahti – Pahkasaari – Peurasaari – Lounassaari – Ahosaari – Karhusaari – Posio – Karhusaari – 

Lohiranta – Naatikkalahti. 

  

Skorvanin ruskaretki 24.–25.9. 

Skorvanin ruskaretki melottiin omatoimiretkenä.  

  

Ruskaretki 5.–9.10. 

Retki on pidetty, vetäjänä toimi Mara. Reitti Naarajärvi-Naarajoki-Niskajärvi-Välijoki-Vehvaa (yö)-

Rantojoki-Pyhäluoma-Porsaskoski (kanto-osuus)-Pitkäsjärvi-Nykälänjoki-Orjuujärvi-Kyyvesi-

Vavesaari (yö)-Rauhajärvi-Läsäkoski (kanto-osuus)-Vuojaselkä-Likosalmi (yö)-Kangasniemi. Kosken 

kivet kolhivat kajakkien kylkiä, kun kokeilimme kaikki koskenlaskun kiihdyttävää kulkua kapeassa 

kymissä. Yhdistetyssä joki-järvimelonnassa oli todella seikkailun makua. Yhteensä 5 osallistujaa ja 98 

melontakilometriä. 

Yhteensä retkillä meloi 63 melojaa ja kilometrejä kertyi yhteensä kauden virallisilla vedetyillä retkillä 

983 kilometriä.  

 

Perinteisten melontaretkien lisäksi Merimelojat osallistui Suomi Meloo- kanoottiviestiin ja retkijaosto 

järjesti yhdessä koulutusjaoston kanssa yhteiskuljetuksen Hanko Sea Kayak Gathering -

koulutustapahtumaan. 



 

 

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 26. 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 (21 581,08€) oli positiivinen (9156,8€), seuran kassavarat kasvoivat kauden 

aikana 11516,07 euroa. Tilinpäätös osoittaa tilivuoden 2016 alijäämäksi -12 424,28 euroa  €. Taseen 

loppusumma per 31.12.2016 on 154 806,00 €.  

 

Hallitus esittää että tilikauden alijäämä -12 424,28 euroa  kirjataan edellisten tilikausien 

ylijäämä/alijäämä-tilille. 

 


