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Yleistä
Merimelojat ry on melontaan keskittyvä liikunta- ja urheiluseura. Seura on perustettu v 1931, joten
päättynyt vuosi oli seuran 90. 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. Kuluneen vuoden toimintaan vaikutti Suomeenkin yltänyt
koronavirusepidemia.
Seuran toiminnan yleisenä tavoitteena vuonna 2020 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 8 varsinaista jäsentä. Hallitus kokoontui 5 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
Ville Vainio
Kimmo Ahonen
Martti Roivainen
Nädia Radi
Asko Niemelä-Koura
Päivi Ala-Harja
Matti Bohm

puheenjohtaja, ylimelamies
jäsen/koskimelonta- ja kanoottipoolojaosto
jäsen/nuorisojaosto, ratajaosto
sihteeri
jäsen/retkijaosto
jäsen/koulutus ja turvallisuus
jäsen/Merimeloja-lehti
jäsen

Taloudenhoitajana toimi Leena Luostarinen elokuuhun saakka, sitten Reetta Puttonen Leena
Luostarisen jatkaessa taloussihteerinä.
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Toiminnantarkastajina ovat toimintavuoden aikana toimineet Kerttu Virtanen ja Ilkka Sarkia.
Seuran kirjanpitoa on hoitanut tilitoimisto Talenom Oy.
Vuosikokoukset
Toimintavuoden aikana järjestettiin kaksi sääntömääräistä kokousta. Pandemiatilanteesta ja siihen
liittyvästä poikkeuslainsäädännöstä johtuen sääntömääräinen kevätkokous ja syyskokous pidettiin
24.11.2020. Kokoukset pidettiin seuran majalla ja kokoukseen oli mahdollista osallistua ensimmäistä
kertaa seuran historiassa myös etänä sähköisesti.
Jäsenistö
Toimintavuoden 2020 lopussa seurassa oli jäseniä kaikkiaan 1 100 henkilöä. Tuhat kilometriä tai
enemmän meloneita jäseniä oli 28.
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.
Tiedottaminen jäsenistölle
Seuran tiedotuskanavina ovat seuran verkkosivut, sähköpostilista sekä Merimeloja-lehti. Lehdestä
ilmestyi 4 numeroa ja sen päätoimittajana oli Päivi Ala-Harja ja taittajina Liisa Kemppainen ja Miikka
Koskinen. Verkkosivujen vastaavina olivat Jussi Gustafsson ja Ari Räisänen.

Seuramestaruudet, vuoden valinnat ja edustukset
Jäsenet Suomen Melonta- ja Soutuliiton (SMSL) sekä Suomen Kanoottiliiton (SkaL)
hallituksessa sekä edustajat liittojen yleiskokouksissa
Jyri Hämäläinen

SMSL: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
Keväällä 2020 Kai Linqvist Melonta- ja soutuliitosta kävi pitämässä Merimelojien vajalla
melontakoulun koulutussisällön auskultointitilaisuuden melontakoulujen ohjaajille. Tilaisuudessa
päivitettiin melontakoulun koulutussisältöä siten, että Merimelojat ry:n melontakoulu täyttää EPP1
vaatimukset.
Uusille melontakoulujen apuohjaajille järjestettiin vuoden 2020 keväällä ennen melontakoulujen alkua
kahden illan mittainen melontakoulun apuohjaajakoulutus. Koulutusta oli kahtena iltana.
Ensimmäisenä iltana Timo Mononen esitteli melontakoulun koulutusrastit sekä piti vuorovaikutteisen
oppitunnin ohjaajaksi aikoville. Toisena iltana Asko Niemelä-Koura oli ohjaajaoppilaiden kanssa
vesillä harjoittelemassa melontakouluun kuuluvia harjoituksia. Koulutukseen osallistui 17 henkilöä.
Uimahallivuorot jatkuivat vuoden 2020 alusta perjantai-iltaisin Itäkeskuksen uimahallissa tammikuun
loppuun. Uimahallivuoro jouduttiin keskeyttämään koronavirusepidemian takia
helmikuun alussa. Vuoroilla toimivat vastuuhenkilöinä ja uusien ohjaajina Jussi Laari ja satunnaisia
muita ohjaajia.
Koronaviruksen aiheuttama pandemia rajoitti myös muuten koko loppuvuoden koulutustoimintaa.
Uimahallivuorojen lisäksi piti peruuttaa melontakoulujen ohjaajille tarkoitettu koulutusilta
Itäkeskuksen uimahallissa.
Toukokuun melontakoulut peruttiin, kesäkuusta lähtien pidetyt melontakoulut pidettiin pandemian
vuoksi erityisturvajärjestelyin. Aikuisten melontakouluja pidettiin 6 kpl ja suorittaneita oli 112
henkilöä. Nuorisojaosto järjesti 7 nuorten melontakoulua, osanottajia lähes 100.
Vuoden aikana seuran jäsenille järjestetty koulutus
Filippa Honkajärven pitämä ”Ergonominen melonta” kurssi järjestettiin 6.-7.6.2020. Kurssin teemana
oli Ergonominen melonta – ”Voima vartalosta ja Tekniikkaharjoitusta vesillä pienryhmässä”.
Kurssille otti osaa 20 henkilöä.
Kesän 2020 aikana järjestettiin retkenvetäjille kaksi koulutusviikonloppua (la-su) Mäntysaaressa.
Kurssin sisältönä oli päivittää retkenvetäjien taitoja sekä innostaa ja lisätä motivaatiota suunnitella ja
järjestää uusia retkiä Merimelojien jäsenille. Osallistujia kahteen erilliseen koulutusviikonloppuun oli
yhteensä 17 retkenvetäjää. Kouluttajana oli Petri Sutinen.
Elokuun alussa järjestettiin Reskutusleiriviikonloppu (la-su) Mäntysaaressa, yhdessä Helsingin
Melojien kanssa. Viikonloppuna harjoiteltiin erilaisia pelastustilanteita.
Kesäkaudella järjestettiin jäsenille säännöllisesti ohjattua melontataitojen harjoittelua vajan lähivesillä
TI-TU (tiistai-tutorial) -melonnoissa joka toinen tiistai. Toiminnan organisoinnista vastasi Hanna
Juurmaa.
Koskimelonta- ja kanoottipoolojaosto järjesti seuran jäsenille suunnatun koskimelontakurssin.
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Koulutus- ja turvallisuusvastaavana toimi Asko Niemelä-Koura.

Käyttöoikeuskalusto ja hankinnat
Vuonna 2020 hankittiin käyttöoikeuskalustoon täydennystä budjetoidusti. Käyttöoikeuskajakkeja
korjattiin kulumista vastaavasti.
Käyttöoikeuskaluston kunnossapito - Kalustoryhmän toiminta 2020
Kalustoryhmän toiminta oli vuonna 2020 hiljaisempaa kuin aiempina vuosina. Korjattavaa ei ollut niin
paljon, mikä johtunee erikoisesta virusvuodesta, joka vähensi kaluston käyttöä. Myöskään
opetustilaisuuksia ei järjestetty.
Ensimmäiset kajakinkorjaustalkoot pidettiin 15.6. Mukana kolme kalustoryhmäläistä. Muuten kesän
aikana korjattiin kajakkeja yksittäistöinä.
Syksyllä talkoissa 21.9. korjattiin pikkuvikoja kahden henkilön voimin.
Kalustoryhmän toimintaan osallistuivat ainakin Marjo Malmström, Kirsi Nukarinen ja Martti
Roivainen.
Kuljetuskalusto
Seuran peräkärryjä kunnostettiin kulumista vastaavasti.

Seuran tukikohdat
Humalluoto
Vajasaaren kunnossapito
Vuoden 2020 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.
Majan vuokraus ja käyttö
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
Skorvössä uusittin tuvan terassi ja portaat sekä maalattiin ulkoseinät. Talkoissa oli hyvä osanotto
korona-ajasta huolimatta. Purkutöissä jouduttiin jopa rajoittamaan työintoa. Muutama ammattilainen
teki suuren työpanoksen seuran eteen. Saareen myös istutettiin pari tyrnipensasta. Jos vaikka valtaisivat
kurtturuusujen tilan. Toivotaan että menestyvät.
Saaren vuokrasopimus on voimassa vuosina 2020-2022.
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Harri Granholm toimi saaren isäntänä.
Mäntysaari
Mäntysaarta, Merimelojien retkisaarta, huollettiin totutusti kevättalkoin ja hankkimalla saunapuita.
Seuran jäsenet käyttivät saarta edellisiä vuosia enemmän. Myös kurssipaikkana se toimi aikaisempia
vuosia hieman enemmän.
Saaren vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.
Mäntysaaren isäntänä toimi Ralf Sund.

Nuorisojaosto
Tavoitteet vuonna 2020
Erityisenä tavoitteena oli kasvattaa melonnan pariin tulevien nuorten määrää ja saada heistä korkea
osuus aktiivisesti mukaan toimintaan. Uusia harrastajia pyrittiin edelleen löytämään erityisesti 10-12vuotiaiden ikäluokasta. Markkinoinnissa melonta tuotiin esille erityisesti kilpaurheilulajina.
Vuonna 2019 saatiin luotua Whatsapp ryhmä nuorille melojille. Tämän ryhmän jäsenten määrää
pyrittiin kasvattamaan.
Toimenpiteet
Harjoituksia järjestettiin keskimäärin kaksi kertaa viikossa kesällä. Talvikaudella palloiluvuoro ja
kesäkaudella ohjattu nuorisomelonta. Nuorisomelonnan harjoitusten määrä kaksinkertaistui vuoden
takaisesta.
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. Vuosi 2020 teki tässä poikkeuksen. Korona vei kesätyöpaikat nuorilta ja ohjaajia oli riittävästi
saatavilla. Tämän seurauksena kursseja järjestettiin 7.
Ratamelonnassa saavutettiin menestystä. Yksityiskohtaisemmin kilpailumenestys on käsitelty
lajijaostojen osuuksissa.
Melontakoulut
Kesällä 2020 järjestettiin seitsemän (2019 3) nuorten melontakoulua. Osanottajia oli yhteensä lähes
sata.

Harjoitukset
Harjoituksia järjestettiin kesä-syyskuussa kaksi kertaa viikossa. Talviharjoitusta ei ole voitu järjestää
koronasta johtuen.
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Koskimelonta- ja kanoottipoolojaosto
Koski- ja poolojaoston vastuuhenkilöt
Vuoden 2020 koski- ja poolojaoston vetäjänä ja hallituksen edustajana toimi Ville Vainio. Kosken
toimihenkilönä toimi Markus Mäkinen.
Yleiskatsaus vuoteen 2020
Vuosi 2020 toteutui vain osittain toimintasuunnitelmaan laadituin tavoittein, sillä ulkomaan kisat ja
myös useat kotimaan kisat oli peruttu vallitsevan koronatilanteen takia. Harrastajien Määrä pysyi
aikalailla samana, mutta iloksemme saimme nähdä treeneissä uusia juniorikasvoja.
Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminnassa menestys oli kohtalainen. Kanoottipoolossa Merimelojien Fatblack-joukkue
sijoittui kolmanneksi SM-turnauksessa. Kanoottipujottelun SM-kisat oli peruttu, mutta Merimelojat
järjestivät onnistuneesti koskimelonnan Freestyle SM-kisat, joista tuli seuralle 2 mitalia.
Treenit
Poolokenttä pystytettiin huhti-toukokuun vaihteessa. Kesäkaudella ohjattuja poolotreenejä järjestettiin
vajalla neljästi viikossa. Harjoituspäivien painotus oli järjestetty pelaajien tason mukaan: aloittelijat,
kakkosdivaritaso sekä ykkösdivaritaso. Kerran viikossa järjestettiin myös kaikille yhteiset harjoitukset.
Toimintasuunnitelman mukaisesti jäsenille järjestettiin koskikurssi ja muutama koskireissukin oli.
Kesäkausi loppui poolon osalta lokakuun alkupuolella. Hallitreenejä ehti pyöriä kuukausi, kunnes
korona sulki uimahallit.
Kalusto
Kauden aikana hankittiin ainoastaan koskikajakkeja; kolme käytettyä: pyranha burn S, Jackson
Rockstar L ja Liquid Logic Stomper L, sekä yksi uusi: Pyranha Ozone M.

Rata- ja maratonmelontajaosto
Yleistä
Kaudella 2020 Merimelojien urheilijat menestyivät kotimaassa erityisesti nuorten- ja
veteraanisarjoissakin.
Kilpailumenestys
Merimelojien nuoret Vellamo Viitanen ja Helmi Ahonen menestyivät hyvin kansallisissa kilpailuissa.
Järjestetyt kilpailu- ja kuntotapahtumat
Vuonna 2020 järjestettiin yhdessä kuntomelontajaoston kanssa Ykan kymppi (Y-10)
kuntomelontatapahtuma seuran vuosipäivää lähimpänä sunnuntaina 19.5. Keskiviikkokilpailuita
järjestettiin toukokuun puolivälistä syyskuun loppuun. Kilpailumatka oli vuoroviikoin 4 km ja 10 km.
Keskiviikkokisakauden alussa ja lopussa järjestettiin Cooperin testi kuntoilijoille ja kilpailijoille.
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Retkijaosto
Vuonna 2020 retkijaoston vastaavana toimi Nädia Radi.
Retkenvetäjien yhteinen suunnittelupalaveri pidettiin Merimelojien majalla 11.2.2020. Palaverissa oli
14 retkenvetäjää.
Retkijaoston perinteinen retki-ilta, jossa tulevan kauden retket esitellään jäsenille yleensä maaliskuussa,
jäi pitämättä koronapandemian aikaisten kokoontumisrajoitusten vuoksi. Retkien kuvaukset julkaistiin
jäsenille tiedoksi Merimelojien retkijaoston nettisivulla maaliskuussa 2020.
Retkijaoston perinteinen kuvailta, jossa on tarkoitus katsoa yhdessä valokuvia kauden retkiltä, jäi
marraskuussa myöskin pitämättä koronapandemian aikaisten kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Suunnitteilla oli alkukesästä pitää retkeilyä aloitteleville Merimelojille infoilta, jossa käytäisiin läpi
melontaretkeilyn perusteita, turvallisuutta ja varustusta ja näin madallettaisiin aloittelevien melojien
kynnystä osallistua retkitoimintaan. Tämäkin jäi pitämättä koronapandemian aikaisten
kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Koulutusjaoston Mäntysaaressa järjestämään kahteen koulutusviikonloppuun 13.-14.6.2020 ja 29.30.8.2020 osallistui yhteensä 17 retkenvetäjää.
Lisäksi retkijaosto ja koulutusjaosto järjestivät yhteistyössä Helsingin Melojien kanssa 10.
reskutusleirin Mäntysaaressa 1.-2.8.2020, päävetäjänä toimi Eva-Lotta Backman.
Retkitarjonta oli monipuolinen sekä vaatimustason, retken keston että retkikohteiden puolesta. Uusia
retkenvetäjiä oli neljä. Yhdelletoista retkelle osallistui kaiken kaikkiaan 97 merimelojaa, osa toki meloi
useammalla retkellä. Kilometrejä melottiin yhteensä lähes tuhat (966 km) ja retket sijoittuivat kattavasti
kotimaan merille ja järville, etelästä pohjoiseen ja lännestä itään.
Vuoden 2020 melontaretket:
Skorvanin kevätretki 29.-31.5.2020
Vetäjinä Nädia Radi ja Hemppa Modig. Vaatimustaso 1(-2). Yhteensä 10 osallistujaa ja 67
melontakilometriä.
Retki melottiin leppoisassa ja aurinkoisessa kevätsäässä. Lauantaina suurin osa teki
iltapäiväkelluntaretken lähivesille, kaksi lähti jäätelömatkalle Porkkala caféta kohti ja yksi jäi
talkoovahdiksi saareen. Loppupäivä nautittiin saarella kesäisestä auringonpaisteesta. Ryhmässä oli
kaksi ensimmäistä kertaansa Skorvanilla.
Saaristomeren retki 11.-14.6.2020
Vetäjänä Martti Roivainen ja apuvetäjänä Jyri Juslen. Vaatimustaso 2. 15 osallistujaa ja 80
melontakilometriä.
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Käsittämättömän hyvä sää mahdollisti Gullkronan selän kierron. Reitti Kirjainen-Dalskär (yö)Helsingholmen- Kråkskär (yö)-Västerlanden-Stenskär (luontopolku)-Furuskär/Gullkrona
(yhteisillallinen, sauna ja yö)-Byskär-Kirjainen.
Perjantaina oli heikkoa tai kohtalaista vastaista tai sivuvastaista tuulta, sen jälkeen käytännössä pläkää,
aurinkoa ja sinistä merta.
Ensimmäisen kerran 12 vuoteen seura siis järjesti melontaretken Gullkronaan, joka sulkeutui
venesatamana v. 2008 jälkeen ja jonka omistaja vaihtui kaksi vuotta sitten. Nyt palasimme Kari
Tannerin perinteeseen ja päätimme retken savukalasta, graavilohesta, sinappisilakoista ja uusista
perunoista muodostuneeseen yhteiseen illalliseen ja Gullkronan saunaan.
Siuntionjoki – Skorvanin juhannus 18.- 21.6.2020
Vetäjänä toimi Marjo Malmström ja apuvetäjänä Martti Roivainen. Yhteensä viisi osallistujaa ja 47
melontakilometriä, josta 13 km jokimelontaa. Retki päättyi Skorvaniin.
Reitti: Siuntion vanhan pappilan laituri-Siuntionjoki-Tjusträsk-Siuntion linna (kanto-osuus joen
itärannan laiturilta kosken ohi tietä pitkin alemmalle laiturille 120 m)-Vikträsk-Pikkalanjoki-sulkuPikkalanlahti-Stora Hälsö (lounas)-Porkkalan selän ylitys Pampskatanille (yö)-Porkkalan kauppakävely Porkkalan hopeakaivokselle-Lähteelä (vedenotto ja kahvila)-Skorvan.
Erinomaisen sään ansiosta melonta sujui hienosti. Paikoin miltei viidakkomaisella joella oli muutama
puu kaatunut veden päälle, mutta tämä kuuluu jokimelontaan. Porkkalan selkä ylitetiin lähes pläkässä.
Tammisaaren kansallispuisto 1.-5.7.2020
Vetäjinä Salla Iivanainen ja Nädia Radi. Vaatimustaso 1. Yhteensä 13 osallistujaa ja 52
melontakilometriä.
Auringossa ja tuulessa meloimme ensimmäiseen tukikohtaan Sommarön vierasvenesatamasta itäistä
reittiä Modermaganille, josta seuraavana päivänä suuntasimme Jussarön saarelle. Matkalla
poikkesimme katsomassa Sundharunin majakkaa. Tuulten noustessa vaihdoimme leiripaikaksi
Byxholmenin saaren, jossa säätä seurailtiin yksi päivä mukavasti saunoen ja ruokareseptejä vaihdellen.
Sieltä käsin pienemmissä porukoissa tehtiin tutkimusmatka Sommarön satamaan länsireittiä sekä
läheiseen suojaisampaan lahteen, jossa kokeiltiin myös halukkaiden kanssa reskutuksia tuulessa.
Kotimatka sujui mukavasti kevyessä sateessa. Retki oli suunnattu aloitteleville melojille. Retkellä
opittiin suunnistamista, melontatekniikkaa sekä leirielämäkikkoja. Myös kajakkien sitominen traileriin
tuli tutuksi.
Sipoon retki 8.-12.7.2020
Vetäjänä Johan Holmberg. Vaatimustaso 2. Yhteensä viisi melojaa ja 115 melontakilometriä.
Sipoon retki onnistui lopulta ihan hyvin, ei vaaratilanteita eikä haavereita. Lähtöpäivänä kolme
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henkilöä perui osallistumisensa ennustetun myrskysään vuoksi.
Reitti: Merimelojien maja – Malkasaari (Kallahdenniemi) // Kaunissaari (Lerviksudden) – Pirttisaari //
Kaivokari – Onas – Kalvön – Insjön – Norrkullalandet itäkärki // Söderkullalandetin pohjoispuolitse –
Simsalö kieppi – leiriytyminen Simsalön pohjoisosa (lähellä entistä koulua) // Simsalö – Merimelojien
maja.
Selkämeren retki 8.-18.7.2020
Vetäjänä oli Martti Roivainen ja apuvetäjänä Nädia Radi. Vaatimustaso 3. Seitsemän osallistujaa ja 242
melontakilometriä.
Mainion sään ja osallistujien melontataidon ja -kunnon ansiosta pääsimme suunniteltuihin kohteisiin ja
ehdimme lopuksi jopa nauttia vapaa-ajasta, auringosta ja kauniista Ouran saaristosta. Moni sai
kokemusta myös isossa aallokossa melomisesta.
Pääsimme kolmeen majakkaan ja näimme kolme pookia.
Reitti Lootholma-Katanpää (rannikkotykistölinnake)-Isokari (yö ja majakka)-Laattiskeri (yö)Pihlavakari-Pentinletto-Lyökki (pooki)-Hylkkari (yö)-Vähä-Haurunen (autiotupa)-Kuuskajaskari
(rannikkotykistölinnake, 2 yötä ja sauna sekä melonta Raumalle autoja siirtelemään)-Santakari (pooki)Kylmäpihlaja (majakka)-Kalla (loisto)-Huhtmaa (yö)-Säppi (yö ja majakka)-Outoori-Reposaari-IsoEnskeri (yö)-Reveli-Ouraluoto (yö)-Pookikari (pooki)-Tupakka-Hamskeri- Hajula-Ouraluoto (yö)Merikarvia ja Krookan venesatama.
Reskutusleiri X, 1.-2.8.2020 Mäntysaari
Kymmenes Helsingin Melojien ja Merimelojien yhteistyössä järjestämä Mäntysaaren reskutusleiri oli
erittäin onnistunut ja sää helli uimareita koko viikonlopun ajan. Kaiken kaikkiaan kajakkeja (ja
melojia) osallistui viikonlopun harjoituksiin lähes 40, parhaimmillaan vedessä oli yhtä aikaa 34 paattia.
Lauantaina harjoiteltiin Eva-Lotta Backmanin ohjauksessa kaikenlaista mahdollista kivaa
tasapainoiluleikeistä kaverin kanssa pari- ja itsepelastautumisiin melakellukkeella ja ilman. Kajakkeja
hinailtiin meloen ja uiden ja tarvittaessa vaihdettiin paattia melontakaverin kanssa. Sunnuntaina
jatkettiin perusasioiden kertaamista ja kaadettiin myös molemmat nurin. Ohjaajia oli sekä HeMeltä että
Mermerimelojista, osallistujat voittopuolisesti HeMeläisiä.
Kaikki osallistujat ja ohjaajat saivat paljon, vaikka osalle harjoitukset olivat tuttuja niin aina oppii myös
uutta. Erityisesti tämän vuoden melontakoululaiset kokivat saaneensa paljon itsevarmuutta ja
uskallusta, kun vesi elementtinä tuli tutuksi ja kaatuminen tuntui yhtäkkiä ihan turvalliselta
peruskauralta, vaikka sitä aiemmin oli jännittänyt. Tuomaksen sanoin: "Sai mukavassa porukassa
todella paljon oppia ja itsevarmuutta omille taidoille."
Keskisen Saimaan norpparetki, 1.-5.8.2020
Vetäjänä Hemppa Modig ja apuvetäjänä Ella Provialer. Vaatimustaso 1. Yhteensä 11 osallistujaa ja 90
melontakilometriä.
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Neljänä melontapäivänä meloimme Pihlajavedellä Saimaalla, Savonlinnan keskustan eteläpuolella.
Lähtö Heikinpohjasta, leiripaikkoina: Iso-Kankainen, Mustasaari, Kokonsaarenpää ja Uuraanpää
(Kummelniemi). Sää oli lämmin, mutta saimme paljon sadetta. Tuulta ja aallokkoa ei juuri ollut, paitsi
sopivasti myötäistä. Retkikuntalaisten mieliala pysyi hyvänä läpi reissun. Tasoltaan melojat olivat
hyvin vaihtelevia: konkareista aloittelijoihin. Retken vaativuustaso oli "helppo", vaikka päivämatkat
pari kertaa ylittivät luvatun 20 km. Alueella ei ollut muita palveluita, kuin eri tahojen ylläpitämiä
tulipaikkoja leirisatamissa. Retken leppoisat tavoitteet täyttyivät.
Inarijärven retki 1.-10.8.2020
Vetäjinä Asko Niemelä-Koura ja Ralf Sund. Vaatimustaso 2. Yhteensä 16 melojaa ja 142
melontakilometriä.
Elokuinen aloittelijaretki, 14.-16.8.2020
Vetäjinä Liisa Kemppainen ja Karolina Östman. Vaatimustaso 1. Yhteensä 8 + 1 osallistujaa
(perjantaina osan aikaa eräopastutkinnon näytön arvioitsija) ja 27 melontakilometriä.
Retken tavoitteena oli olla matalan kynnyksen reissu, jolla opetellaan rennolla otteella lähivesien
retkisaaria, vesillä liikkumista sekä muita melontaretkeilyn saloja turvallisuutta painottaen. Sellainen
retki, jonka jälkeen on helpompi tehdä omia lähiretkiä.
Meloimme perjantaina Lauttasaaren länsipuolta Mäntysaareen. Lauantain päiväretkellä tutuiksi tulivat
Tvijälp, Varsasaari ja Iso Vasikkasaari. Sunnuntaina kiersimme Käärmesaaren, tutkimme
Käärmeluodot ja palasimme vajalle Lauttasaaren itäpuolta.
Retkellä käytiin läpi mm. väylien ylityksiä, turvallisuusvarusteita, melontatekniikkaa, jokamiehen
oikeuksia sekä navigointia. Saimme retkelle lämpimien vesien lisäksi upean aurinkoisen ja helteisen
sään.
Skorvanin ruskaretki 25.-27.9.2020
Vetäjinä Nädia Radi ja Matti Palovaara. Vaatimustaso 1(-2). Yhteensä 9 osallistujaa ja 55 (+8,5)
melontakilometriä.
Retki melottiin ihanassa lämpöaallossa ja kauniissa kelissä. Ruskaa bongailimme aika ajoin, vaikka
pääosin oli vielä vehreää. Perjantaina usvainen auringonlasku saatteli meidät sileällä vedellä
keskireittiä Rövarenille. Lauantaina jatkoimme kohti Skorvania keskireitillä, jolla itätuuli siivitti
kuoppaista matkaamme ja pääsimme harjoittelemaan laitamyötäisen haltuunottoa. Kylän noustua
Skorvaniin osa lähti vielä päivälenkille ja toiset jäivät saareen tutustumaan. Sunnuntaina vältimme
sisäreitillä inhan itätuulen vastavoiman, ja nautimme lounaan Suinonsalmen hiekkarannalla
kesähellelukemissa.
Ruokolahden ruskaretki 1.-4.10.2020
Vetäjänä toimi Martti Roivainen. Vaatimustaso 2. Yhteensä 6 osallistujaa ja 76 melontakilometriä.
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Välillä lähes kesäisen lämmin sää ja suurimmaksi osaksi myötäinen itätuuli hellivät meitä
ruskaretkellämme. Värikäs ruska ja upea täysikuu kruunasivat kokonaisuuden. Meloimme mm.
erämaamaista ja polveilevaa Lieviskänjokea, kolmen Suvorovin 1790-luvulla rakentaman sotakanavan
läpi, näimme esi-isämelojiemme kalliomaalauksia ja lopuksi Syyspohjassa Salpalinjaan kuuluvan
korsun. Myös Ruokolahden (kivinen) leijona havaittiin tien vierellä.
Reitti Savonkaitajärven lähtöpaikka-Savonkaidan laavu (yö)-Kemppilänkoski ja vaativa kajakkien
kanto-osuus-Suuri Jukajärvi-Pieni Jukajärvi-Lieviskänjoki-Mikonpolven laavu-Koskenvuoren
kantopaikka-Vetotaipaleen kalliomaalaus-Honkasaari (yö)-Rajakivenselkä-Maksasaarenselkä ja sen
kalliomaalaukset-Kukonharjun kanava-Käyhkään kanava-Mustaniemen laavu (yö)-KäkövesiKutveleen kanava ja sen lossiranta.

Virkistysjaosto
Virkistysjaoston vastaavana toimi Casimir von Schantz.
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 päättävä puurojuhla eli pikkujoulut jouduttiin perumaan. Ennen perumista pääjärjestelijänä
toimi Jacintha Damström edellisvuotiseen tapaan.

Kuntomelontajaosto
Kuntomelontajaoston vastaavana oli Rauli Rautavuori.
Vuonna 2020 ei voitu koronatilanteen vuoksi järjestää Ykan kymppi (Y-10) kuntomelontatapahtumaa
seuran vuosipäivää lähimpänä sunnuntaina. Keskiviikkokilpailuita järjestettiin toukokuun puolivälistä
syyskuun loppuun. Kilpailumatka oli vuoroviikoin 4 km ja 10 km.
Gullö Runt tapahtumaan ja Pääkaupunkimelontaan järjestettiin yhteiskyydit.
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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. Johtuen
Covid-19 tilanteesta, melontakouluja jouduttiin perumaan 3 kappaletta toukokuussa 2020, joka vähensi
melontakouluista saatavia maksuja. Salin vuokraus väheni merkittävästi sulkujen vuoksi, mutta
vastaavasti myös salin vuokraamiseen liittyvät kulut vähenivät hieman.
Kokonaisuudessaan seuran tulot ja menot jäivät budjetoitua alhaisemmiksi. Tarkemmat tiedot tuloista
ja menoista ovat liitteenä olevassa tuloslaskelmassa ja tase-erittelyssä. Tilinpäätös osoittaa tilivuoden
2020 alijäämäksi 3 405,15 euroa. Taseen loppusumma per 31.12.2020 on 220 565,19 euroa.
Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 3 405,15 euroa kirjataan edellisten tilikausien
ylijäämä/alijäämä -tilille.

