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Yleistä 

 

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

päättynyt vuosi oli seuran 89. 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 2019 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 11 varsinaista jäsentä. Hallitus kokoontui 7 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 

Outi Raudaskoski           taloudenhoitaja  

Aarne Miettinen             varapuheenjohtaja, jäsen/koskimelonta- ja kanoottipoolojaosto 

Kimmo Ahonen             jäsen/nuorisojaosto 

Heikki Ritvos              jäsen/ratajaosto 

Martti Roivainen           sihteeri 

Nädia Radi              jäsen/retkijaosto 

Asko Niemelä-Koura  jäsen 

Päivi Ala-Harja  jäsen/Merimeloja-lehti 

Timo Mononen             jäsen/koulutus ja turvallisuus (luopui hallituksen jäsenyydestä 9/2019) 

Matti Bohm   jäsen 
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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 23. huhtikuuta 2019. Syyskokous pidettiin 26. marraskuuta 2019.  

 

Jäsenistö 

Toimintavuoden 2019 lopussa seurassa oli jäseniä kaikkiaan 1119 henkilöä.  

 

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, kuntomelontajaosto sekä virkistysjaosto. 

 

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 

Kanoottipoolo 1. sija 

 

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

hallituksessa sekä edustajat liittojen yleiskokouksissa 

 

Jyri Hämäläinen          SMSL:n hallituksen jäsen 

 

Heikki Ritvos  SkaL:n hallituksen jäsen 

 

 

 

 

SMSL kevätkokouksessa seuran edustajana oli Rauli Rautavuori. SMSL syyskokouksessa seuran 

edustajana oli Rauli Rautavuori. 
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Koulutus ja turvallisuustoiminta 

 

Melontakoulut 

Aikuisten melontakouluja pidettiin 9 kpl ja suorittaneita oli 180.  

Nuorten melontakouluja oli 3 kpl ja niihin osallistui 45 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 koulutusta: 

  

Kesäkaudella järjestettiin jäsenille säännöllisesti ohjattua melontataitojen harjoittelua vajan lähivesillä. 

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

Osallistujia kesällä 2019 oli 90 kpl. Illoissa opeteltiin melonnan perusasioita. Toiminnan 

organisoinnista vastasi Hanna Juurmaa. 

  

Koskimelonta- ja kanoottipoolojaosto järjesti seuran jäsenille suunnatun koskimelontakurssin. 

  

Uimahallivuorot jatkuivat Itäkeskuksen uimahallissa huhtikuun loppuun, kaudella osallistujia noin 200 

kpl.  Uimahalli vuorot jatkuivat syksyllä joka perjantai. Vuoroilla toimivat vastuuhenkilöinä ja uusien 

ohjaajina Jussi Laari ja satunnaisia muita ohjaajia. 

  

Elokuun alussa järjestettiin Reskutusleiri Mäntysaaressa, yhdessä Helsingin Melojien kanssa. 

Viikonloppuna harjoiteltiin erilaisia pelastustilanteita. 

  

Keväällä järjestettiin myös EA1 kurssi.  

 

 

Käyttöoikeuskalusto ja hankinnat  

 

Tuhat kilometriä tai enemmän meloneita jäseniä oli yhteensä 28. Vuonna 2019 hankittiin 

käyttöoikeuskalustoon täydennystä budjetoidusti. Käyttöoikeuskajakkeja korjattiin kulumista 

vastaavasti. 

 

Vajasaaren kunnossapito  

 

Vuoden 2019 aikana vajasaaren talkoissa oli suuri osanotto, kevättalkoissa mukana oli noin 80 ja 

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

saunat, vessat, vajat ja autotalli sekä huollettiin aukkopeitteitä ja liivejä.  
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Käyttöoikeuskaluston kunnossapito - Kalustoryhmän toiminta 2019 

 
Kevättalkoissa 5.5. korjattiin kaksi kajakkia. Kylmä sää esti kuidutustyöt. Kevään mittaan tehtiin 

itsenäistä työtä ja korjailtiin muutamia kajakkeja. 

 

Kalustoryhmä järjesti 10.6. yleiset talkoot, joihin kutsuttiin verkkosivuilla vapaaehtoisia. Talkoot olivat 

menestys, ja niihin osallistui 13 henkeä, joista usea oli ensi kertaa kajakkien kimpussa korjausmielessä. 

Paljon saatiin aikaan: evien ja peräsinten kuntoon laittoa, kajakin istuinaukon kauluksen kuidutus 

lasikuidulla sekä usean kajakin pohjan pikkuvaurioiden kunnostus gelcoatilla. Yhteensä 11 kajakkia 

saatiin käyttökuntoon.  

 

Toiset talkoot pidettiin 26.8. 7 osallistujaa. Gelcoat-töitä, evän asennus Pideraqiin, Windin katkenneen 

peräsinvaijerin vaihtaminen. 

 

Viimeiset talkoot järjestettiin 26.9. ja niissä oli kaksi osallistujaa. 

 

Vuoden aikana korjattiin yli 30 kajakkia. 

 

Kalustoryhmän toimintaan osallistuivat ainakin Taru Kaljunen, Heikki Koivula, Katri Malmström, 

Marjo Malmström, Kirsi Nukarinen, Kea Soza, Nädia Radi, Tytti Mäkipelto, Tero Kauppinen, Liisa 

Kemppainen, Maija Öhman ja Martti Roivainen. 

 

 

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. 

 

Saaren vuokrasopimus on voimassa vuosina 2017-2019. 

 

Harri Granholm toimi saaren isäntänä. 
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Mäntysaari 

 

Saaressa järjestettiin toukokuussa kevättalkoot. Reskutusleiri pidettiin sekä Merimelojien että 

Helsingin Melojien jäsenille elokuussa.   

 

Mäntysaaren isäntänä toimi Ralf Sund. 

  

Nuorisojaosto 

 

Tavoitteet vuonna 2019 

 

Erityisenä tavoitteena oli kasvattaa melonnan pariin tulevien nuorten määrää ja saada heistä korkea 

osuus aktiivisesti mukaan toimintaan. Uusia harrastajia pyrittiin edelleen löytämään erityisesti 10-12-

vuotiaiden ikäluokasta. Markkinoinnissa melonta tuotiin esille erityisesti kilpaurheilulajina. 

 

Toimenpiteet 

 

Harjoituksia järjestettiin keskimäärin kerran viikossa. Talvikaudella palloiluvuoro ja kesäkaudella 

ohjattu nuorisomelonta. 

 

Kurssit pysyivät entiseen tapaan kolmipäiväisenä. Kurssimaksuun sisältyi ensimmäisen vuoden 

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

voi jatkaa kurssin jälkeen. 

 

Toteutuminen 

 

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

vaikeaa. 

 

Ratamelonnassa saavutettiin menestystä. Yksityiskohtaisemmin kilpailumenestys on käsitelty 

lajijaostojen osuuksissa. 

 

MELONTAKOULUT 

 

Kesällä 2019 järjestettiin kolme nuorten melontakoulua. Osanottajia oli yhteensä 45. 

 

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. 
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Melontakouluja: 3 

Osanottajia melontakouluissa: 45  

Ohjattuja harjoituskertoja: 50  

 

 

 

 

Koskimelonta- ja kanoottipoolojaosto 

 

Koski- ja poolojaoston vastuuhenkilöt 

Vuoden 2019 koski- ja poolojaoston vetäjänä ja hallituksen edustajana toimi Aarne Miettinen. Kosken 

toimihenkilönä toimi Markus Mäkinen.  

 

Yleiskatsaus vuoteen 2019 
Vuosi 2019 toteutui suunnilleen toimintasuunnitelman laadituista tavoitteista. Harrastajamäärä kasvoi 

hieman asetetuista tavoitteista. Ulkomaan turnauksiin osallistuttiin kaikissa tasoryhmissä ja myös osana 

maajoukkueiden toimintaa.  

 

 

Kilpailutoiminta 

Kilpailutoiminnassa menestys oli erinomainen. Kanoottipoolossa naisten sarjassa ja yleisessä sarjassa 

yhteensä kolme joukkuetta sijoittui SM-turnauksessa mitaleille. Myös kanoottipujottelusta tuli yhteensä 

kolme SM-mitalia merimelojille.  

 

Kanoottipoolon maajoukkuetoiminnassa Merimelojista mukana olivat vuonna 2019 naisten osalta: Eija 

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

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

Töllinen, Ville Vainio sekä Eero Mäntymaa.  

 

Treenit 
Ulkokausi aloitettiin edellisen kauden tavoin 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 Markus Mäkinen, Jukka Hertell ja Mika Jokinen järjestivät koskikurssin jäsenistölle. 

Toimintasuunnitelman mukaisesti jäsenille järjestettiin useita yhteisiä ja ohjattuja koskireissuja ja 

jäsenistöä rohkaistiin omatoimiseen kehittymiseen.  

Kesäkausi loppui lokakuun lopussa.  

 

Kalusto 
Kauden aikana hankittiin kaksi uutta poolokajakkia (Lettman Blade PE), sekä Wavesport Diesel 65 ja 

Lettman Granate laskukajakit ja Jackson Rockstar , koskikäyttöön. 

 



9 

 

 

Rata- ja maratonmelontajaosto 

 

YLEISTÄ 

 

Kaudella 2019 Merimelojien urheilijat menestyivät kotimaassa erityisesti nuorten- ja 

veteraanisarjoissakin.  

 

KILPAILUMENESTYS 

Kotimaassa kirkkaina menestystä edusti Eero Luoman voittama miesten yksikön Suomen mestaruus 

maratonilla. K-2 maraton sekaparien mestaruuden ottivat Hilppa Luoma - Eero Luoma. Yksiköllä 

yleisen sarjan SM-mitaleille ylsi myös SM-hopeaa ja pronssia voittanut Hilppa Luoma. 

 

Ratamelonnan nuorten SM-kilpailuissa Hilppa Luoma voitti kultaa ja hopeaa alle 18-vuotiaissa. Lisäksi 

16-vuotiaiden sarjassa Helmi Ahonen oli ikäsarjansa kauden paras meloja voittaen Suomen Cupin.  

 

 

 

 

 

 

 

JÄRJESTETYT KILPAILU- JA KUNTOTAPAHTUMAT 

 

Vuonna 2019 järjestettiin yhdessä kuntomelontajaoston kanssa Ykan kymppi (Y-10) 

kuntomelontatapahtuma seuran vuosipäivää lähimpänä sunnuntaina 19.5. Keskiviikkokilpailuita 

järjestettiin toukokuun puolivälistä syyskuun loppuun. Kilpailumatka oli vuoroviikoin 4km ja 10km. 

Keskiviikkokisakauden alussa ja lopussa järjestettiin Cooperin testi kuntoilijoille ja kilpailijoille. 

 

 

 

Retkijaosto 

 

Retkijaosto 

Vuonna 2019 retkijaoston vastaavana toimi Nädia Radi. 

Retkenvetäjien yhteinen suunnittelupalaveri pidettiin Merimelojien majalla 5.2.2019. Palaverissa oli 7 

retkenvetäjää. 

 

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

19.3.2019. Illassa oli yhteensä n. 50 osallistujaa. 

 

Retkijaoston perinteinen kuvailta, jossa katsottiin yhdessä valokuvia kauden retkiltä, järjestettiin vajalla 

12.11.2019. Tilaisuuteen osallistui yhteensä n. 40 jäsentä. 
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Vuoden 2019 melontaretket: 

 

Talviretki 

 

Merimelojille suunniteltiin jäsenten toiveesta kevättalvelle hiihtovaellusretkeä, joka jäi toteutumatta 

pienen osallistujamäärän vuoksi. Ensi vuodelle on alustavasti suunnitteilla vastaavanlainen. 

 

Skorvanin kevätretki 17.-19.5.2019 

Retki toteutettiin kauniissa ja lämpimässä kevätsäässä, vetäjinä Nädia Radi ja Matti Palovaara. 

Perjantaina läpsyteltiin Knapperskärin ja Kytön kautta rasvatyynillä ulkovesillä, pitäen paljon 

kuvaustaukoja. Lauantaina tehtiin perinteinen Porkkala-runt, joka oli kaikille ensimmäinen kerta. 

Sunnuntaina palattiin sisävesiä ja Suvisaaristoa pitkin pienessä vastatuulessa. Kilometrejä yhteensä n. 

95. 

 

Helatorstain retki 29.5.-2.6.2019 Saimaalla 

Retki on ohi, vetäjänä toimi Mara. Bussi ei toiminut. Neljä päivää melontaa ensin kohtalaisessa ja sitten 

navakassa ja kovassa vastasurffissa ennen lauantain myötäsurffaamista ja sunnuntain tyyntä. 

 

Reitti Sahanlahti-Puumala-Liehtalan museotila-Hietasaari (yö ja sauna)-Äyrätsalo-Petääsaari (yö)-

Rokansaari (yö ja sauna). 11 osallistujaa ja 93 melontakilometriä. Tämä porukka oli täsmälleen oikea 

näihin säihin. 

 

Saaristomeren retki 13.-16.6.2019 

Retki on pidetty, vetäjänä oli Mara. Ensin kaksi päivää sumusuunnistusta, joista toinen vastasurffia. 

Sitten aurinko poltti sumun lakanan ja nautimme lämmöstä ja avomeren taivaanrannasta Saaristomeren 

etelälaidalla. 

 

Reitti Kasnäs-Klobbarna (yö)-Snåldö-Vänö-Yxskären (yö)-Gärskär ja autiotupa-Enskär-

monikymmenpäinen hyljelauma-Örö (sauna ja yö)-Rosala ja kolmipäinen lohikäärmelaiva-Kasnäs. 15 

osallistujaa ja 72 melontakilometriä. 

 

Mäntysaaren retki 29.-30.6.2019 

Retki pidettiin kesäkuun viimeisenä viikonloppuna aurinkoisessa säässä, vetäjinä Silja Kervinen ja 

Markus Mattsson. Lauantaina melottiin vajalta 6m/s vastaisessa lounaistuulessa Isoon Vasikkasaareen, 

missä pidettiin hiekkarannalla lounas- ja jätskitauko. Isosta Vasikkasaaresta jatkettiin myötäisessä 

Mäntysaareen, missä odottivat saaren isännän tarjoamat lettukestit. Sunnuntaina matka jatkui 

Pihlajasaareen, missä pidettiin leppoisa kahden tunnin uinti-, lounas- ja jätskitauko. Pihlajasaaresta 

viimein takaisin vajalle. Kilometrejä kertyi yhteensä 30. Osallistujia vetäjät mukaan lukien 14. 

Huippuporukka :) 

 

Viipurin saaristo 1.-7.7.2019 

Retki on pidetty, vetäjänä toimi Evgeni. Reitti Viipurinlahden itäpohjukka Saimaan kanavan suusta 

kaakkoon - Vellinginsaari Linnasaaren ja Monrepos'n puiston kupeessa (yö) - Viipurin keskusta ja 

linna - Tervaniemi - Turkinsaari - Suur-Neulasaari (yö) - Lihaniemi - Johannes - Revonsaari (yö) - 

Suurniemi - Tuppuransaari - Kuninkaansaari - Teikari - Melansaari - Esisaari (lomakeskus, sauna ja yö) 
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- Uuras - Korkeasaari - Viereväsaari - Sorvali/Saunalahti - Tervaniemi. Yhteensä 115 

melontakilometriä ja 8 osallistujaa. 

Joka päivä tai yö satoi, mutta se ei kukistanut osallistujien intoa. Kahtena päivänä oli kohtalaista tai 

navakkaa myötätuulta, ja pääsimme surffiharjoituksiin. Historia havisi korvissa ja nähtävää oli todella 

paljon, joten tämä oli seikkailu- ja kulttuuripainoitteinen retki, joskin melontataitojakin koeteltiin. 

Siirtyminen kohteisiin tapahtui meloen, kävellen ja uiden. 

 

Mäntysaaren retki aloittelijoille 24.-25.8.2019, vetäjänä Eeva Lindholm, jouduttiin perumaan 

vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 

 

Skorvanin ruskaretki 27.-29.9.2019 

Perinteinen syysmelonta Skorvanille, matka n. 27-30 km suuntaansa, vetäjänä Matti Palovaara. 

Lauantaina tehtiin halukkaiden kanssa päivälenkki. Yhteensä neljä osallistujaa. 

 

Ruskaretki 3.-6.10.2019 Luonterilla 

Ruskaretki on pidetty, vetäjänä Mara. Reitti Hiidenmaantila (sauna ja yö)-Piekälänsaari-Keljunniemi-

Hietasaari-Yksköytinen (yö)-Pistohiekanselkä-Puuterselkä-Pieni Sällinlahti- Raintsaari-Petäjäsaari 

(sauna ja yö)-Luonteri-Hiidenmaantila-Neitvuoren valloitus. Seitsemän osallistujaa ja 60 

melontakilometriä. 

 

Retki alkoi räntä- ja vesiräntäsateessa aamun nolla-asteesta pohjoistuulen puhaltaessa kohtalaisesti 

koko viikonlopun, mutta lauantaina sade väheni ja sunnuntaina nautimme hienosta ruskasta ja jopa 

osittain aurinkoisesta säästä. Tämä retki koetteli melonta- ja retkivarusteita, vaan ei korkeana pysynyttä 

mielialaa. 

 

Virkistysjaosto  
 

Virkistysmelonnan idea on olla yhteistä harrastusta ja vapaaehtoista toimintaa, joten siihen ei ole 

nopeuden tai matkan pituuden suhteen rajoituksia, mutta ei myöskään ole tarkoitus jättää ketään 

jälkeen. Tämä opettaa porukassa melontaa parhaimmillaan, mutta vaikka emme kilometrien rohmuajia 

tunnustaisi olevammekaan, retkien taso on Titu-melontoihin verrattuna selvästi suunnattu jo 

osaavammille. 

 

Kesän mittaan virkistysmelonnassa tehtiin torstaimelontalenkkejä, jotka vastaavat matkaa Lauttasaaren 

ympäri eli keskimäärin 13 km retkiä. Mukaan tuli tavallisesti toistakymmentä innostunutta osanottajaa 

per kerta ja vetäjät löytyivät useimmille kerroille. Uusia vetäjiä toivotaan toimintoihin mukaan. 

Vetäjien on hyvän melontataidon lisäksi osattava reskuttaa ja tuntea venereitit. Toiminnasta saa samalla 

tavalla talkoopisteitä kuin vaikka melontakoulun vetämisestä eli virkistysmelonta on kiva tapa meloa 

porukassa ja samalla jeesata muita tuoreempia melojia. 

 

Torstairetkillä meloen päästiin moniin paikkoihin kuten pitkälle horisonttiin etäisille luodoille tai 

vaikkapa Mäntysaareen grillaamaan. Tyytyväisiä voidaan olla, kun kalustokin taas säilyi ehjänä meidän 

jäljiltämme ja paljon uutta toivottavasti opittiin sekä aika monta kahvilaa ehdittiin meloen saavuttaa.  

 

Kauden päättäneen puurojuhlan eli pikkujoulujen järjestelyt sujuivat hyvin Jacintha Damströmin, 
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Marja Vinnin ja muiden heitä järjestelyissä auttaneiden aktiivisten jäsenten toimesta. 

 

Kuntomelontajaosto 
 

Vuonna 2019 järjestettiin yhdessä ratajaoston kanssa Ykan kymppi (Y-10) kuntomelontatapahtuma 

seuran vuosipäivää lähimpänä sunnuntaina 19.5. Keskiviikkokilpailuita järjestettiin toukokuun 

puolivälistä syyskuun loppuun. Kilpailumatka oli vuoroviikoin 4km ja 10km. Keskiviikkokisakauden 

alussa ja lopussa järjestettiin Cooperin testi kuntoilijoille ja kilpailijoille. 

 

Joka maanantai pidettiin kuntoilijoiden yhteinen harjoitus vaihtuvin teemoin. Gullö Runt tapahtumaan 

ja Pääkaupunkimelontaan järjestettiin yhteiskyydit. 

 

Kauden alussa järjestettiin kauden suunnittelukokous. Seuran verkkosivuille ja vajan seinälle laadittiin 

kuntokajakkien käyttöohjeita.  

 

 

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 tulot ja menot jäivät budjetoitua alhaisemmiksi. Tarkemmat tiedot tuloista ja menoista ovat 

liitteenä olevassa tasekirjassa. Tilinpäätös osoittaa tilivuoden 2019 alijäämäksi 30,65 euroa. Taseen 

loppusumma per 31.12.2019 on 221 701,85 euroa.  

 

Hallitus esittää rakennusrahastoon siirrettäväksi 30 000 euroa.  Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 

30,65 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

 


