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Yleistä
Merimelojat ry on melontaan keskittyvä liikunta- ja urheiluseura. Seura on perustettu v 1931 ja vuonna
2021 oli tarkoitus järjestää seuran jäsenille 90-vuotisjuhlat. Ne jouduttiin perumaan peräti kahdesti
koronaviruspandemian ja siihen liittyneiden viranomaismääräysten vuoksi, sillä alun perin juhlaa
suunniteltiin toukokuulle ja ajankohdan siirtämisen jälkeen elokuulle.
Pandemia vaikutti muillakin tavoin seuran toimintaan, mm. kevätkauden uimahallivuorot peruttiin,
saunan lämmitys keskeytettiin alkuvuodeksi, tilattuja koulutuksia jouduttiin perumaan ja melontakoulut
aloitettiin tavanomaista myöhemmin. Myös varainhankinnan kannalta tärkeä salin vuokraus voitiin
aloittaa vasta kesäkuussa. Tulot olivat normaalivuotta pienemmät, mutta myös kulut olivat pienemmät,
koska toimintakin oli aiempaa suppeampaa.
Seuran jäsenet harrastavat melontaa monipuolisesti, niin retki-, virkistys- ja kuntomelontaa kuin
kilpaurheiluakin. Pandemia vaikutti kertomusvuonna erityisesti kilpaurheiluun.
Seuran toiminnan yleiset tavoitteet oli vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa määritelty seuraavasti:
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.
• Uusien nuorten saaminen mukaan seuran toimintaan.
• 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 hallituksen puheenjohtajan lisäksi 12 varsinaista jäsentä. Hallitus kokoontui
10 kertaa. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Seuran toimistonhoitajana ja hallituksen
sihteerinä toimi osa-aikainen toimistotyöntekijä toimintasuunnitelman mukaisesti.
Seuran hallitukseen kuuluivat toimintavuoden aikana:
Tuija Tarula-Aho
Rauli Rautavuori
Kimmo Ahonen
Matti Huhtamies
Liisa Kemppainen
Timo Mononen
Asko Niemelä-Koura

puheenjohtaja, ylimelamies
varapuheenjohtaja, kuntomelontajaosto ja tietotekniikka-asiat
jäsen/nuorisojaosto, rata- ja maratonjaosto
jäsen/rakennukset
jäsen/Merimeloja-lehti
jäsen
jäsen/koulutus ja turvallisuus
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Tatu Paulaharju
Reetta Puttonen
Nädia Radi
Martti Roivainen
Ralf Sund
Ville Vainio

jäsen/instagram-tili
jäsen/taloudenhoitaja, virkistysjaosto
jäsen/retkijaosto
sihteeri
jäsen/Mäntysaari
jäsen/koskimelonta- ja kanoottipoolojaosto

Taloussihteerinä toimi Leena Luostarinen.
Toiminnantarkastajina ovat toimintavuoden aikana toimineet Kerttu Virtanen ja Ilkka Sarkia.
Seuran kirjanpitoa on hoitanut tilitoimisto Talenom Oy.
Vuosikokoukset
Toimintavuoden aikana järjestettiin kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevätkokous pidettiin 27.4.2021
ja syyskokous 23.11.2021. Kokoukset pidettiin majalla ja lisäksi kokouksiin oli mahdollista osallistua
myös etänä pandemiatilanteesta ja siihen liittyvästä poikkeuslainsäädännöstä johtuen. Kokouksissa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja lisäksi syyskokouksessa hyväksyttiin seuran päivitetyt
toimintasäännöt ja päätettiin seuran retkitukikohdissa noudatettavasta polttopuukäytännöstä.
Jäsenistö
Toimintavuoden 2021 lopussa seuran jäsenmäärä oli 1 144. Tuhat kilometriä tai enemmän meloneita
jäseniä oli 31.
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 jatkui yhteistyö, jonka ansiosta jäsenten käytössä olisi ollut
perjantaisin voimailijoiden vuoro Ruskeasuolla. Pandemiatilanteen vuoksi vuoroja ei voitu käyttää.
Tiedottaminen jäsenistölle
Seuran tiedotuskanavina ovat seuran verkkosivut, sähköpostilista sekä Merimeloja-lehti. Lehdestä
ilmestyi 4 numeroa ja sen päätoimittajana oli Liisa Kemppainen ja taittajana 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 Tuija Tarula-Aho ja syyskokouksessa seuran edustajana
oli Rauli Rautavuori.
Vuonna 2021 valittiin ensimmäisen kerran Vuoden seuratoimija. Valinta tehtiin jäsenäänestyksellä.
Valituksi tuli Jussi Laari.
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Koulutus- ja turvallisuustoiminta
Koronavirusepidemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset estivät alkuvuoden ja kevään 2021 aikana
useiden suunnitelmissa olleiden koulutusten järjestämisen. Kokoontumisrajoitteiden lievennettyä
pystyttiin järjestämään välttämättömiä koulutuksia.
Melontakoulut
Uusille melontakoulujen apuohjaajille järjestettiin vuoden 2021 keväällä ennen melontakoulujen alkua
kahden illan mittainen melontakoulun apuohjaajakoulutus. 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 13 henkilöä.
Aikuisten melontakouluja järjestettiin 9 kpl, joissa oli osallistujia yhteensä 174 henkilöä.
Nuorisojaosto järjesti nuorten melontakouluja 6 kpl, osanottajia noin 80.
Itäkeskuksen uimahallin allasharjoitukset
Merimelojilla on ollut Itäkeskuksen uimahallissa perjantai-iltaisin allasharjoitusvuoro, jossa on voinut
harjoitella erilaisia melonnassa tarpeellisia taitoja. Alkuvuoden ja kevään vuorot jouduttiin perumaan
koronavirusepidemian takia. Syksyllä vuorot alkoivat normaalisti, mutta loppuvuodesta osa vuoroista
jouduttiin taas perumaan aluehallintoviranomaisten määräämien rajoitusten vuoksi. Vuoroilla toimivat
vastuuhenkilöinä ja uusien ohjaajina Jussi Laarin lisäksi satunnaiset ohjaajat.
Uimahallivuorojen lisäksi piti koronarajoitusten takia perua melontakoulujen ohjaajille tarkoitettu
koulutusilta Itäkeskuksen uimahallissa.
Vuoden aikana seuran jäsenille järjestetty koulutus
Elokuun alussa järjestettiin Reskutusleiriviikonloppu (la-su) Mäntysaaressa, yhdessä retkijaoston ja
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.
Koulutuskaappi
Syystalkooviikonloppuna koulutusjaosto rakensi uuden koulutuskaapin aikuisten melontakoulujen sekä
virkistys- ja TiTu melojien varusteiden säilyttämiseen.
Koulutus- ja turvallisuusvastaavana toimi Asko Niemelä-Koura.

Käyttöoikeuskalusto ja hankinnat
Käyttöoikeuskalustoa täydennettiin kertomusvuonna budjetoidusti, lisäksi vajasaaren
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kuntosalivarusteita ja laitteita uusittiin.
Käyttöoikeuskaluston kunnossapito - Kalustoryhmän toiminta 2021
Kalustoryhmällä oli vuonna 2021 runsaasti erilaista korjattavaa. Vikavihon merkintöjen mukaan töitä
oli yhteensä 103.
Tyypillinen vika oli pieni pohjan gelcoatpaikkaus, mikä kuuluu normaaliin kaluston kulumiseen. Silti
kannattaa aina käyttää pötkylöitä rantautuessa ja varoa pohjan kulumista. Usein jouduttiin tiivistämään
ja kuiduttamaan istuinaukon kaulusta. Mahdollisesti kaulus ei alun perinkään ole välttämättä kovin
tiukasti asennettu.
Ryhmä joutui käyttämään huomattavan paljon aikaa Kayakpro Marlinin lukuisten eri vikojen
korjaamiseen (ohjainvaijerien katkeaminen, luukkujen vuotaminen, penkin murtumat sekä monet
rungon hiushalkeamat etu- ja takaluukun kohdalla). Runko on hyvin ohut ja kajakki on muutenkin liian
herkkä käyttöoikeuskajakiksi.
Ensimmäiset talkoot pidettiin 7.6, ja kaiken kaikkiaan ryhmä järjesti vuoden mittaan kymmenen
talkoota. Myös yksittäiskorjauksia tehtiin.
Toimintasuunnitelman mukaisesti kalustoryhmä järjesti heinäkuussa halukkaille jäsenille kaksiosaisen
koulutustapahtuman, jossa ensin tarkastettiin aukkopeitteet ja sitten harjoiteltiin lujitemuovitöitä
käyttöoikeuskaksikoilla, joissa oli pahoja vaurioita. Koulutukseen osallistui kolme jäsentä.
Marraskuussa kuljetettiin viisi kajakkia Helsingin melojat ry:n korjaustilaan ja huollettiin siellä. Paikka
oli erittäin sopiva korjaustöihin.
Kalustoryhmän toimintaan osallistuivat ainakin Kirsi Nukarinen, Nädia Radi, Markku Palanterä, Marjo
Malmström, Katri Malmström ja Martti Roivainen.
Kuljetuskalusto
Seuran peräkärryjä kunnostettiin kulumista vastaavasti. Bussi- ja peräkärryvastaavana toimi Jussi Laari.

Seuran tukikohdat
Humalluoto
Vajasaaren kunnossapito
Kevättalkoot järjestettiin pandemiasta johtuen poikkeuksellisesti siten, että tehtävät työt ja niistä
lisätietojen antaja/yhteyshenkilö oli lueteltuna tehtävälistassa, johon jäsenet voivat ilmoittautua, tehdä
työn itselleen sopivana aikana ja kuitata työn tehdyksi. Syystalkoot järjestettiin perinteiseen tapaan
31.10.2021. Talkoissa siivottiin sali, toimisto, majan vintti, kajakkivajat, kuntosali, saunatilat, vessat,
autotalli ja piha-alueet, nostettiin vene talviteloille sekä huollettiin aukkopeitteitä ja liivejä. Lisäksi
talkoiden yhteydessä nostettiin salin seinälle 1930-luvulla valmistettu Jyrki Juvosen kunnostama Lastukajakki. Osallistujia talkoissa oli noin 50 seuran jäsentä.
Päärakennuksen kunto
Koska saaren päärakennuksen omistaja Helsingin kaupunki ei ole seuran aiemmista yhteydenotoista
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huolimatta ryhtynyt toimenpiteisiin erityisesti majan ulkoseinien ja merenpuoleisten päätyovien
kunnostamiseksi ja korjaamiseksi, Merimelojat teetti Korjaussuunnittelu T. Berg Oy:llä majan
ulkoseinien kuntoarvion, jonka seura lähetti huhtikuussa majan julkisivujen kuntoa koskevan kirjeensä
liitteenä kaupungille. Majaa ja päätyovia koskevia katselmuksia on sen jälkeen pidetty kaupungin eri
edustajien kanssa yhteensä 4. Seura on myös sovitusti pyytänyt ja lähettänyt kaupungille päätyovien
kunnostamiseen liittyvästä rakenteiden vahvistamisesta tarjouksen. Toistaiseksi kaupungilta ei ole saatu
tietoa toimenpiteistä useista yhteydenotoista huolimatta.
Y-vajan perustusten korjaus
Yksityisvajan perustusten korjausta koskeva urakkasopimus allekirjoitettiin urakkaneuvotteluiden
jälkeen 21.12. ja työt alkoivat 27.12.2021. Urakoitsija on Metirak Oy ja valvoja Timo Berg
Korjaussuunnittelu T. Berg Oy:stä.
Saunan pesuhuoneiden korjaus
Loppuvuodesta 2021 teetettiin saunan pesuhuoneiden korjauksesta suunnitelmat tarjouspyyntöjen
lähettämistä varten. Tarjoukset pyydetään vuonna 2022.
Majan vuokraus ja käyttö
Alkuvuonna majaa ei pandemiamääräysten vuoksi voitu vuokrata ja salin vuokraus voitiin aloittaa
vasta kesäkuussa. Majaa vuokrattiin liikuntakäyttöön maanantaisin, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin.
Myös torstai oli mahdollinen vuokrauspäivä aiempien vuosien tapaan, mutta pandemian vaikutuksesta
torstain vakiovuokraaja joutui perumaan varauksensa. Kauden aikana majan käyttäjiä olivat mm. Volta,
Helsingin kansantanssin ystävät ja Sateenkaaritanssijat. Tiistaisin majaa 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
Skorvö on ollut ympärivuotisessa käytössä. Ensimmäiset olivat uuttavuotta viettämässä. Jäiden tultua
oli useita luisteluretkiä saareen. Myös hiihtämällä on saaressa käyty. Puutalkoot ahkiokuljetuksella
järjestettiin 27.2. Säiden armoilla oltiin, mutta talkoopäivänä aurinko paistoi ja yön nollakelissä jäät
olivat kuitenkin jäätyneet ihannekuntoon. 17 henkeä siirsi 100 säkkiä puita, 13 heittokuutiota, yhtenä
päivänä. Kevättalkoissa selvittiinkin sitten kevyemmillä töillä. Paikalla oli 24 merimelojaa. Vappua ja
juhannusta vietettiin saaressa perinteisin menoin. Seuran järjestettyjä retkiä saareen on ollut muutamia:
kevätretki, juhannusretki, ruskaretki, mutta pääosa vierailijoista on omatoimiretkeilijöitä.
Syyskokouksessa seuran tekemiä suojelupäätöksiä helpotettiin ja juhannuskokon rakentaminen on taas
sallittua.
Saaren vuokrasopimus on voimassa vuosina 2020-2022.
Harri Granholm toimi saaren isäntänä.
Mäntysaari
Mäntysaaren käyttö jäsenten retkikohteena, saunomis- ja tapahtumapaikkana lisääntyi jonkin verran
vuoden 2021 aikana edellisestä vuodesta.
Mäntysaareen hankittiin uusi kiuas ja perinteisillä kevättalkoilla saarta kunnostettiin käyttöä varten.
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Yhdessä Helsingin Melojien kanssa pidettiin jo perinteeksi muodostunut reskutusleiri 6-8.8.2021.
Puolivirallisia yhteisiä retkiä, joiden tavoitteina oli tutustuttaa uusille jäsenille Mäntysaarta, järjestettiin
kolme.
Saaren vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.
Mäntysaaren isäntänä toimi Ralf Sund.

Nuorisojaosto
Tavoitteet vuonna 2021
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 luotiin Whatsapp ryhmä nuorille melojille. Tämän ryhmän jäsenten määrää pyrittiin
kasvattamaan.
Toimenpiteet
Harjoituksia järjestettiin keskimäärin kaksi kertaa viikossa kesällä. 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. Korona vei kesätyöpaikat nuorilta ja ohjaajia oli riittävästi saatavilla. Tämän seurauksena
kursseja järjestettiin 6.
Ratamelonnassa saavutettiin menestystä. Yksityiskohtaisemmin kilpailumenestys on käsitelty
lajijaostojen osuuksissa.
Melontakoulut
Kesällä 2021 järjestettiin kuusi nuorten melontakoulua. Osanottajia oli yhteensä noin 80.
Harjoitukset
Harjoituksia järjestettiin kesä-syyskuussa kaksi kertaa viikossa. Talviharjoitusta ei ole voitu järjestää
koronasta johtuen.
Nuoriso-ohjaaja
Nuorisojaosto ei ole saavuttanut riittävää osallistujamäärää säännöllisesti melontaa harrastavien
nuorten keskuudessa. Tästä syystä käynnistettiin hanke nuoriso-ohjaajan hankkimiseksi seuraan.
Seurahallitukselle ja syyskokoukselle esiteltiin hanke ja kaudella 2022 merimelojilla on palkattu
nuoriso-ohjaaja, jonka vastuulla on säännöllisen nuorisotoiminnan vetäminen.
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Koskimelonta- ja kanoottipoolojaosto
Koski- ja poolojaoston vastuuhenkilöt
Vuoden 2021 koski- ja poolojaoston vetäjänä ja hallituksen edustajana toimi Ville Vainio. Kosken
toimihenkilönä toimi Markus Mäkinen.
Yleiskatsaus vuoteen 2021
Vuosi 2021 toteutui edellisvuoden tapaan vain osittain toimintasuunnitelmaan laadituin tavoittein, sillä
taas kerran treenejä, ulkomaan kilpailuja ja useita kotimaan kisoja oli peruttu koronatilanteen takia.
Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminnassa menestys oli edellistä vuotta parempi. Kanoottipoolossa Merimelojien joukkue
sijoittui toiseksi SM-turnauksessa. Kosken puolelta mitaleja tuli 2 joista kanoottipujottelun SM-kisoista
tuli 1 ja Freestylemelonnan Suomi-Cupista 1.
Treenit
Sekä kosken, että poolon treenejä oli talvisin rajoitetusti pandemian myötä, mutta kesä pystyttiin
treenaamaan normaalisti. Koskimelojat järjestivät yhden kurssin ja pyörittivät jonkin aikaa
tiistaimelontoja.
Kalusto
Kalustoa päivitettiin kymmenellä uudella poolomelalla

Rata- ja maratonmelontajaosto
Yleistä
Kaudella 2021 Merimelojien urheilijat menestyivät kotimaassa erityisesti nuorten- ja veteraanisarjoissa.
Kilpailumenestys
Merimelojien nuoret Vellamo Viitanen menestyi hyvin kansallisissa kilpailuissa. Merimelojat
osallistui SM kisoihin neliköllä pitkän tauon jälkeen.
Järjestetyt kilpailu- ja kuntotapahtumat
Vuonna 2021 järjestettiin yhdessä kuntomelontajaoston kanssa Ykan kymppi (Y-10)
kuntomelontatapahtuma seuran vuosipäivää lähimpänä sunnuntaina 23.5. Keskiviikkokilpailuita
järjestettiin, mutta osanottajia oli tavallista vähemmän.

Retkijaosto
Vuonna 2021 retkijaoston vastaavana toimi Nädia Radi.
Retkenvetäjien yhteinen suunnittelupalaveri pidettiin Merimelojien majalla 19.1.2021. Palaverissa oli
15 retkenvetäjää.
Retkijaoston perinteinen retki-ilta, jossa tulevan kauden retket esitellään jäsenille yleensä maaliskuussa,
pidettiin etäyhteydellä teams-kokouksena 3.3.2021, osallistujia oli n. 100. Retkien kuvaukset julkaistiin
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jäsenille tiedoksi Merimelojien retkijaoston nettisivulla maaliskuussa 2021.
Retkijaoston perinteinen kuvailta, jossa on tarkoitus katsoa yhdessä valokuvia kauden retkiltä, jäi
marraskuussa pitämättä.
Retkitarjonta oli seuran juhlavuotena monipuolinen sekä vaatimustason, retkien keston että
retkikohteiden puolesta. Mitään erityistä 90-vuotisjuhlaretkeä ei järjestetty, vaan kaikki retket nimettiin
juhlaretkiksi. Kolme suunniteltua retkeä jouduttiin perumaan aikatauluongelmien ja liian vaativan kelin
vuoksi ja Norjan Senjaan suunniteltu retki muutettiin Ahvenanmaan kierroksi koronapandemiasta
johtuvien matkustusrajoitusten vuoksi. Retkenvetäjiä ja apuvetäjiä oli 11, uusia oli kaksi. Kymmenelle
retkelle osallistui kaiken kaikkiaan 99 merimelojaa, osa toki meloi useammalla retkellä. Kilometrejä
melottiin yhteensä reilusti tuhat (1307 km) ja retket sijoittuivat kattavasti kotimaan merille ja järville.
Näiden lisäksi järjestettiin yhdessä koulutusjaoston ja Helsingin melojien kanssa perinteinen
reskutusviikonloppu Mäntysaaressa.
Syksyllä pyydettiin retkille osallistuneilta jäseniltä palautetta kauden 2021 retkistä. Palautekyselyyn
tuli 28 vastausta, jotka olivat pääsääntöisesti erittäin positiivisia. Retkenvetäjien palauteilta pidettiin
8.11.2021, iltaan osallistui yhdeksän retkenvetäjää.
Vuoden 2021 melontaretket:
Skorvanin kevätjuhla 21.–23.5.2021
Vetäjinä Nädia Radi ja Henri Modig. Vaativuustaso 1(-2).
Kevätjuhlaretki on melottu menestyksekkäästi seitsemän mahtavan melojan voimin vastatuulessa,
aallokossa, sateessa, auringonpaisteessa, sumussa, pläkässä ja myötätuulessa. Perjantaina 21.5.
lähdimme vajalta Merimelojien juhlaliputuksen saattamina. Pahimman vastatuulen matkalla vältimme
rantoja kierrellen, ja retken ensimmäinen yö vietettiin Rövarenilla. Lauantaina puskimme sisukkaina
sisäreittiä Skorvölle asti, jossa meidät toivotettiin lämpimästi tervetulleiksi shamppanjan ja kakkujen
kera. Lisäksi juhlistettiin saaren saunan ja saunatuvan 40-vuotispäivää.
Sunnuntaiaamun sakea sumu ehti hieman hälvetä ennen lähtöämme, mutta hetken saimme sitäkin
ihastella kajakeista käsin. Kahden päivän vastatuulen jälkeen peilityyni meri ja auringonpaiste
saattelivat meitä Rövarenin kautta Torra Lövön merellisten maisemien lounasravintolaan, josta
myötätuuli siivitti matkaamme läpi jollakilpailujen suorinta ulkoreittiä takaisin majalle. Kilometrejä
loistava juhlaretkueemme keräsi yhteensä 62.
Linnansaaren norppajuhla 11.–16.6.2021
Vetäjinä Henri Modig ja Nädia Radi. Osallistujia oli kymmenen, 8 osallistujaa + vetäjät.
Melottuja kilometrejä tuli 87 km kuudelle päivälle. Lähtö hyvässä säässä Rantasalmen Järvisydämestä
Mäntyluotoon yöksi. Lauantaina tuli kova vastatuuli ja meloimme hitaasti Kaitsaareen lounaalle, jossa
päätimme jättää Seurasaaren väliin ja yrittää Iso-Tuunakseen yöksi. Tuunaanselän ylitys kovassa
sivumyötäsessä oli jännittävä kokemus. Sunnuntai oli lämmin sadepäivä ja liplattelimme
Sammakkoniemen leirintäalueelle, jossa pääsimme hyttysiltä saunaan. Maanantai oli vapaaehtoinen
vapaapäivä. Oraviin ei lähtenytkään kukaan. Osa retkikuntalaisista meloi Linnansaaren ympäri ja
käveli 7 km luontopolun. Illalla lisää saunaa. Tiistaina odottelimme Vieno-myrskyn tyyntymistä
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myöhään. Lopulta klo 17 lähdimme etsimään suojaisia reittejä päätyen yöksi Kirvessaaren läntiselle
tulipaikalle, josta oli mainio ilta-aurinkonäkymä Kuivaselälle. Myhkyrä jäi väliin. Keskiviikkona
varoen kovaa luoteistuulta palasimme takaisin Järvisydämeen.
Matkaa verottivat suurilla selillä puhaltaneet kovat tuulet. Jälkiviisaana voisi suositella retkialueen
keskittämistä Linnansaaren länsipuoliselle saarialueelle Paavalinsaari-Linnansaari -välille, jossa
vaikutti olevan vähemmän suuria selkiä, sekä enemmän komeita kalliorantoja ihailtavaksi.
Norppahavaintoja emme tehneet. Vesiliikenne oli todella vähäistä.
Saaristomeren juhlaretki 17.–20.6.2021
Retki on pidetty vastakohtaisissa säissä - vasta- ja myötätuulessa. Vetäjänä oli Martti Roivainen ja
apuvetäjänä Jan Juslén. Vaativuustaso 2.
Lähtöpaikan etsiminen Kvivlax-Krok -akselilta ei ollut helppoa, sillä kaikki venerannat ovat yksityisiä.
Lopulta pääsimme vesille Krokista ja suuntasimme ensimmäiseksi yöksi Berghamniin.
Perjantaina meidät kohtasi luvattu navakka etelätuuli (8-9 m/s), jota jatkui koko päivän. Saari
kerrallaan sinnittelimme Nötöä kohti, mutta reittiä piti lyhentää. Nötön sauna korvasi osan vaivoista.
Lauantaina uimme sitten Björkön sisäjärvessä norppia matkien täydellisessä säässä, meloimme
myötätuulessa pohjoiseen oletettuun leirisaareen, mutta totesimme Stora Hästöhön päästyämme
venelijöiden vallanneen sen perinpohjaisesti. Täyskäännös lahden suulla ja itään Konungskäriin! Siellä
yötuuli ravisteli telttoja, mutta aamulla se tyyntyi täysin palatessamme lähtöpaikkaan.
Perjantain vastatuuli ei loppujen lopuksi niin kamala ollutkaan; se pani yrittämään ja seuraavana
päivänä tiesi ansainneensa myötätuulen. Lisäksi 21 melojan ryhmä pelasi saumattomasti yhteen koko
retken ajan. Mukana oli ensikertalaisia, joita ei erottanut monta kertaa mukana olleista mitenkään.
Syntymäpäiväsankareitakaan ei vesillä unohdettu, ja vetäjä oli myös kiitollinen saamastaan
huomionosoituksesta. Seuran retkimelontaa siis parhaimmillaan.
Afrikan rantaviivan muotoinen reittimme oli Krokin yksityinen veneranta- Berghamn (yö)Kappalholmen-Nötö (kauppa, sauna ja yö)-Björkö-Aspö-Brunskär-Stora Hästö-Konungskär (yö)-Krok.
21 osallistujaa ja 78 melontakilometriä.
Helsinki – Tallinna juhlamelonta 26.–29.6.2021
Vetäjänä Andrei Zhdanov, vaativuustaso 3-4
Suomenlahti on ylitetty onnistuneesti kolmen melojan voimin. Ylitys tehtiin yöaikaan, kun
tuuliennusteet olivat päivää suotuisammat ja kesäyö on lyhyt ja valoisa. Yksi osallistujista meloi
Helsingistä Tallinnaan ensimmäistä kertaa, kaksi oli tehnyt sen ennenkin, ja kaikille yömelonta oli
tuttua. Tyynestä säästä huolimatta metrinen aallokko aiheutti merisairautta, joka onneksi ei estänyt
kenenkään melontaa ja retkue pääsi turvallisesti yli lahden. Kotivajalle palattiin isommalla
moottorikajakilla.
Reitiksi muodostui Merimeloijen vaja – Skorvö – Söderskär – Naissaar – Tallinnan keskusta ja
kilometrejä kertyi noin sata.
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Vaasan saariston juhlaretki 3.–10.7.2021
Retken vetäjinä Renita Niemi ja Ralf Sund. Vaativuustaso 2+
MAAILMANPERINTÖ MERIMELOJILLE HYMYILI
Merimelojien juhlavuoden retki Vaasan saaristossa sään haltijoiden hellässä huomassa saatiin vietyä
läpi 11 melojan voimin. Yhdelle päivälle sattui sen verran tuimaa tuulta, että vietimme yhden
maapäivän Mikkelinsaarten Kummelskäretissa vanhalla merivartioasemalla. Seuraavana päivänä
laiskottelupäivä kompensoitiin 43 kilometrin päivämatkalla. Leppeä myötäinen tuuli teki päivästä
helpohkon. Sää oli 90 %:sti täydellisyyttä hipova.
Meloimme yhteensä 165 kilometriä Unescon luonnon maailmanperintöalueella, joka on ainoa laatuaan
Suomessa. Bongattiin maannousun jäljet luonnossa, merikotkia ja muutamia kiviä. Karikkoisuus on
Vaasan saaristossa mainettaan vähäisempää.
Listalle kirjautui Strömsön kuvausalue, Raippaluoto, Valassaarten majakka, Svedjehamnin
maannousun nähtävyydet, Mikkelinsaaret ja Jannen Saluunan kalasoppa. Yöpymispaikat vaihtelivat
hyvistä kohtuullisiin. Lähtö- ja tulopaikkana toimi Vaasan Kanoottikerhon vaja Vaskiluodossa.
Saapuminen retken päätteeksi vajalla oli peruskurssi menossa ja malliksi teimme täydellisen väylän
ylityksen, joka huomattiin.
Merimelojien juhlavuotta kunnioitettiin aamu- ja iltasoitoilla; melodikan haikea ujellus nukutti ja
herätti.
Kommelluksia oli vähän. Yksi vaikeasti irroitettava punkki ja säilykepurkin kannesta viiltynyt haava
tulevat mieleen. Eli ei edes ihan normaalin tasolla. Huippukelit, huippujengi ja maailman kaunein
saaristo (huom. arvioija ei ole täysin objektiivinen) on yhdistelmä, josta syntyy aika hyvä
melontaretkikokemus.
Saaristomerijuhla, 10.7.–16.7.2021
Retki on melottu paahteisessa helteessä, vetäjänä Matti Ojala.
Kiersimme Saaristomeren kansallispuistoa myötäpäivään. Tavoite oli tutustua Saaristomeren
kansallispuiston keskeisiin saariin.
Melottu reitti kohteineen: Kasnäs – Vänö (Y) – Yxskär (Y) – Borstö - Trunsjö – Fårö –
Nötö/Kappalholmen (Y) – Aspö – Trån – Stora Hästö – Konungskär/Birsskär (Y) – Hummelskär –
Berghamn – Brännskär – Gullskrona/Furuskär (Y) - Högland – Sandön (Y) – Kasnäs. (Y=Yöpaikat)
Yhteensä 149 km ja seitsemän osallistujaa.
Norja, juhla-Senja 17.–28.7.2021 → Ahvenanmaan kierto
Vetäjinä Rauli Rautavuori ja Katri Malmström, vaativuustaso 4.
Retken alkuperäinen kohde, Senjan saari sekä sitä ympäröivät saaret Norjassa hieman napapiiriä
pohjoisempana, jouduttiin pandemiatilanteen vuoksi muuttamaan ja uudeksi kohteeksi valikoitui
Ahvenanmaa ja sen kiertäminen.
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Retki Ahvenanmaan ympäri kesti 11 päivää. Retken noin 350 kilometristä meloimme vastaiseen liki
4/5. Pääsimme Märketille, Sälskärille, Källskärille, Getan kallioille, Enskärin saunaan ja moneen
muuhun kohteeseen. Yhden päivän vietimme Enskärillä, koska olisi ollut liian tuulista Märketille
rantautumiseen.
Retkellä oli kuusi osallistujaa vetäjät mukaanluettuna.
Hanko – Helsinki -juhla 31.7.–4.8.2021
Retken vetäjinä Ralf Sund ja Matti Palovaara. Vaativuustaso 2.
Merimelojien Hanko - Helsinki juhlaretkestä muodostui myötätuuliretki. Matkaa kertyi gepsiin 149
kilometriä. Pisin päivä 43 km ja lyhin 16 km. Joukkomme 14 melojan kokoinen, mutta kasvoi kahdella
Tampereen Wihurin saaristonauhamelojalla 20 kilometrin matkalle.
Noin 99 %:sti tuuli oli myötäistä. Säiden säätäjä halusi juhlistaa Merimelojien 90-vuotista taivalta.
Ongelmia esiintyi lähinnä sääennusteiden suhteen, jotka näyttivät paikoin aivan hirveiltä, mutta kun
matkaan lähdettiin todellisuus oli toinen: kelit olivat optimaalisia tai lähes optimaalisia.
Perussuunnitelmaa toki hieman fiksattiin, mutta retki ilman pientä sählää ja säätämistä on kuin
retkimuona ilman suolaa ja pippuria. Kesän rajuin vesisade osui niskaamme loppusuoralla ja Porkkalan
selkä ylitettiin tiukassa timanttimuodostelmassa ("Mattimuoto") keinuen.
Hyvä reissu, mutta tulipahan tehtyä.
Reskutusjuhla XI 7.–8.8.2021
Juhlavuoden reskutusleiri pidettiin napakassa n. 10 m/s tuulessa Mäntysaaressaa, jonne 22 melojaa
saapui harjoittelemaan pelastautumistekniikoita. Näitä harjoiteltiin Eva-Lotta Backmanin ohjauksessa
lauantaina ja sunnuntaina harjoituksia jatkettiin Merimelojien ja Helsingin Melojien omien ohjaajien
kanssa. Lauantain sade ei tunnelmaa latistanut, ja sunnuntaina luonto kiitti sisukkaita uimareita ja
lähetteli meidät kotimatkalle lämpimässä auringonpaisteessa ja myötätuulessa.
Skorvön ruskajuhla 24.–26.9.2021
Vetäjinä Nädia Radi ja Matti Palovaara. Vaativuustaso 1(-2).
Perinteinen Skorvön ruskaretki on melottu hyvällä meiningillä monipuolisessa syyskelissä.
Joukkomme sai nauttia mm. hienosta aallokosta, hämärämelonnasta, yösateesta ja kauniista
syysauringosta. Moni osallistujista oli aloittanut melonnan tänä kesänä ja vielä useampi kävi ensi kertaa
saaritukikohdassamme, jossa retkueemme toivotettiin sydämellisesti tervetulleeksi. Saunakin odotti
lämpimänä saapujia.
Perjantaina meloimme kohtalaisessa aallokossa yöpymään Knapperskärille, johon rantauduimme syvän
hämärän jo laskeuduttua (16 km). Lauantaina jatkoimme matkaa Skorvanille Kytön kautta 13 km), ja
osa lähti vielä lounaan jälkeen päivämelonnalle (10 km). Paluumatkan meloimme keskireittiä pitäen
lounastauon Rövargrundetilla (27 km).
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Melontakilometrejä 12-henkinen joukkomme sai viikonlopun aikana 56 km (lauantai-iltapäivän melojat
66 km).
Naarajoen-Kangasniemen juhlaruska 29.9.–3.10.2021
Retki on ohi, vetäjänä oli Martti Roivainen. Vaativuustaso 2.
Emme valitettavasti joutuneet kyyhöttämään räntäsateessa pressun alla, vaan retki solui upean ruskan
kehystämänä ja välillä jännittävänä kuvaelmana kapean Naarajoen, nivaisen ja koskisen Nykälänjoen ja
kauniin Kyyveden läpi lopputenttiin eli Läsänkosken pitkään alamäkeen. Tässä vaiheessa kaikki
osallistujat halusivat jo lisää koskia laskettaviksi. Naarajoella näimme majavan ja matkan varrella
juhlittiin yhtä syntymäpäivää ja kahta 1000 kilometrin saavutusta. Vettä oli vieläkin vähemmän kuin
2016, ja muovikajakit olivat oiva valinta.
Reitti Naarajärvi (Lomatrio)-Naarajoki-Niskanivu-Niskajärvi-Vehvaa (yö)-Rantojoki-PyhäluomaPorsaskoski (kanto-osuus)-Palvalampi-Nykälänjoki-Orjuu-Kyyvesi-Vavesaari (yö)-TähtiniemiTyltynniemi-Läsänkosken kanava ja kanto-osuus-Läsänkoski-Vuojaselkä-Likoniemi (sienestystä,
lettukestit ja yö)-Kotkainen-Ruovedenselkä-Kangasniemi.
Yhteensä 8 osallistujaa ja 101 melontakilometriä.

Virkistysjaosto
Virkistysmelontoja järjestettiin torstaisin.
Suunniteltu 90 v -juhla jouduttiin pandemiatilanteen vuoksi perumaan.
Puurojuhla järjestettiin onneksi totuttuun tapaan 27.11.2021. Pääjärjestelijänä toimi Jacintha Damström
edellisvuotiseen tapaan.

Kuntomelontajaosto
Kuntomelontajaoston vastaavana oli Rauli Rautavuori.
Vuonna 2021 järjestettiin Ykan kymppi (Y-10) kuntomelontatapahtuma seuran vuosipäivää lähimpänä
sunnuntaina 23.5. Keskiviikkokilpailutoiminta oli hiljaisempaa kuin aiempina vuosina.

Talous
Seuran talouden perustana ovat jäsenistöltä saatavat tulot, joista tärkeimpiä ovat jäsen-, talkoopanos- ja
liittymismaksut. Jäsenmaksuhinnastoon ei tehty muutoksia vuonna 2021. Jäsenistöltä kerättyjen
maksujen lisäksi seura sai tuloja Merimelojien majan salin vuokrauksesta ja melontakouluista.
Melontakouluja ei järjestetty pandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi toukokuussa, mutta
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kesäkuukausille lisättiin melontakouluja, joten aikuisten melontakoulutuotoissa palattiin ennen
pandemiaa olleelle tasolle. Salin vuokrauksesta saadut tuotot jäivät tilivuonna noin puoleen ennen
pandemiaa olleesta tasosta, mutta vastaavasti myös salin vuokraamiseen liittyvät kulut olivat
normaalivuotta pienemmät.
Kokonaisuudessaan seuran tulot ja menot jäivät budjetoitua alhaisemmiksi. Tarkemmat tiedot tuloista
ja menoista ovat liitteenä olevassa tuloslaskelmassa ja tase-erittelyssä. Tilinpäätös osoittaa tilivuoden
2021 alijäämäksi 683,47 euroa. Taseen loppusumma per 31.12.2021 on 231 179,28 euroa.
Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 683,47 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilille.

