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    1.1.2023 

 

LYHYT OHJEISTUS MERIMELOJAT RY:N KÄYTÄNTÖIHIN 
Hallitus pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin ohjeisiin. 

 

                                                                    

SEURA LYHYESTI 

Merimelojat ry on Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n jäsen, talkoopohjaiseen toimintaan perustuva ja noin 

tuhatjäseninen melontaseura. Seura on perustettu toukokuussa 1931. Merimelojien toiminta jakautuu 

retki-, virkistys-, koski-, poolo-, rata-, kunto- ja nuorisomelontaan. 

 

Seuran ajatuksena on, että emme tarjoa jäsenille palveluita, vaan mahdollisuuden harrastaa melontaa sekä 

toimia yhdessä ympäri vuoden. Merimelojat ry:n toiminnasta vastaavat kaikki seuran jäsenet 

vapaaehtoisina. Palkattuja henkilöitä ovat seurassa majan vahtimestari ja toimistonhoitaja, ja hekin ovat 

osa-aikaisia. 

 

YHTEYSTIEDOT 

Osoite: Merimelojat ry, Merikannontie 10, 00260 Helsinki. 

Seuran sähköpostiosoite: toimisto@merimelojat.fi 

 

Merimelojien jäsenpäivystys 

 

Jäsenpäivystys sijaitsee majan toisessa kerroksessa. Kun tulet majan ulko-ovesta ja kuljet tuulikaapista, 

nouse oikealla olevat portaat ylös. 

 

Jäsenpäivystyksessä voit asioida kaikissa jäsenasioissa tai ottaa yhteyttä jäsenpäivystäjään. Saat lisätietoja 

ja neuvoja käytännön toiminnasta. Siellä voit myös mm. lunastaa panttia vastaan avainkortin tai avaimen ja 

ostaa seuran tuotteita. Jos eroat seurasta, älä unohda avainpanttia! Avainpantin takaisin saadakseen 

jäsenen on otettava yhteyttä toimistoon. 

 

Jäsen voi hoitaa toisen jäsenen seura-asioita kirjallisella valtakirjalla. 

 

Toimistonhoitaja vastaa myös jäsenten kaappipaikoista ja yksityisistä numeroiduista kajakkipaikoista 

yksityisvajassa ja kasettivajassa. Jos tarvitset kaapin tai paikan omalle kajakillesi, ota yhteyttä 

toimistonhoitajaan. Omin päin ei kajakkia saa koskaan kantaa vajoihin eikä jättää muuallekaan vajasaarelle 

eikä kaappia vallata, vaan aina ensin on otettava yhteyttä toimistonhoitajaan. 

 

Käteinen EI käy maksuvälineenä jäsenpäivystyksessä; vain maksukortti kelpaa. Myöskään erilaiset etu- tai 

palvelusetelit eivät käy maksuvälineinä. 

 

Päivystysten aikana vastaa numero 050-3574 507. 

 

Seuran sähköpostiosoite: toimisto(at)merimelojat.fi. Sähköpostiin pyritään vastaamaan viimeistään 

muutaman päivän kuluessa. 



2 
 

 

  

Päivystysajat: 

Huhtikuu-toukokuu: tiistaisin klo 18–19. 

Lokakuu-maaliskuu: kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18–19. 

  

HUOM!  Juhlapyhinä ei ole päivystystä.  

Tarkista päivystysajat aina verkkosivuilta, koska muutokset ovat mahdollisia. 

 

MUISTA AINA PÄIVITTÄÄ JÄSENTIETOSI PÄIVYSTYKSEEN! 

 

MAKSUT 

Jäsen- ja muiden maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen kokous syksyllä. Jäsenmaksut lähetetään 

jäsenille helmikuun aikana, ja ne on maksettava viitenumeroa käyttäen eräpäivään mennessä. Maksuvuosi 

on aina kalenterivuosi.  

 

Laskuihin ei saa tehdä mitään muutoksia, ja mahdollisista virhelaskuista on otettava ennen maksamista 

yhteys toimistoon. Maksamattomien jäsenien avainkortit suljetaan, ja kuuden kuukauden kuluttua 

eräpäivästä heidät todetaan eronneiksi seuran sääntöjen mukaisesti. Hoida siis jäsenmaksusi aina kuntoon 

ajoissa. 

 

TIEDOTUS 

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Merimeloja-lehti tulee jäsenille kotiin ja toimii seuran virallisena 

tiedotuskanavana. Lehden tulo edellyttää maksettua jäsenmaksua. Lehdestä löytyvät myös seuran 

yhteystiedot. Säilytä lehdet, sillä niissä on tietoa, jota saatat tarvita myöhemminkin. 

 

JAOSTOT 

Seurassamme toimivat retki-, virkistys-, koski-, poolo-, rata-, kuntomelonta- ja nuorisojaostot. Yhteen 

jaostoon kuuluminen ei tarkoita, ettei saisi muuta tehdä - päinvastoin. Jaostot ovat Merimelojissa olemassa 

toiminnan järjestelyjä helpottamaan, mutta kaikkien jaostojen toiminta on kaikille jäsenille avointa ja 

jäseniä rohkaistaankin aktiiviseen melontaan kaikissa melonnan alalajeissa. 

 

VAJATIIMI 

Vajatiimi muodostuu kaikista aktiivisista melojista. Huolehdimme yhdessä siitä, että kaikki vajalla toimii 

sääntöjen mukaan, tavarat ovat oikeilla paikoillaan ja saaret pysyvät siisteinä ja viihtyisinä. Opastamme 

uusia jäseniä talon tavoille. 

 

POSTITUSLISTA 

Merimelojien sähköpostilistalla informoidaan jäseniä seuran toiminnasta. Listan on tarkoitus tukea 

Merimeloja-lehteä, verkkosivuja ja muita tiedotusmenetelmiä. Listalla julkaistaan erilaisia viime hetken 

ilmoituksia esim. retken muutoksista. 

Postituslistalle voit liittyä ja sieltä erota lähettämällä pyynnön seuran verkkovastaaville osoitteeseen www-

vastaava@merimelojat.fi. Paluupostissa saat vahvistuksen listalle liittymisestä sekä listan osoitetiedot. 

 

Huomaa, että postituslistalle on itse liityttävä ja itse sieltä erottava www-vastaavan kautta - 

kumpaakaan ei seura tee automaattisesti, vaan jäsen vastaa asiasta itse.  
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Lista on tarkoitettu vain Merimelojien jäsenille ja sisältää vain Merimelojille suunnattua tietoa. Listaa ei ole 

tarkoitettu kaupallisille ilmoituksille. 

 

TALKOOPANOS 

Merimelojien jäsenten vuotuisen talkoovelvoitteen tavoitteena on jokaisen jäsenen osallistuminen seuran 

toiminnan toteuttamiseen kahden talkoopisteen edestä. Talkoopisteitä voi kerätä esimerkiksi 

melontakoulujen vetäjänä toimimalla, vajamestarin apuna vajatalkoissa tai kanoottien korjauksessa, 

jaostojen tehtävissä, Merimeloja-lehteen kirjoittamalla ja monella muulla tavalla. Alle 18-vuotiaita ja yli 65-

vuotiaita talkoovelvoite ei koske. Myöskään ensimmäisenä jäsenvuotena (kalenterivuotena, jolloin henkilö 

on liittynyt seuraan) ei tarvitse tehdä talkoopanosta. Vasta seuraavana eli toisena jäsenvuotena alkaa 

talkoovelvollisuus. 

 

Talkootehtävistä ilmoitetaan Merimeloja-lehdessä ja seuran sähköpostilistalla, mutta tietoa tekijäänsä 

odottavista asioista voit saada myös hallituksen jäseniltä ja toimihenkilöiltä. Jos sinulla on hinkua oma-

aloitteiseen talkootyöhön, ota kuitenkin aina ensin yhteyttä tehtävän vastuuhenkilöön (esim. jaoston 

vetäjään) ennen työn aloittamista. 

 

Talkoopisteitä myöntävät vain hallituksen jäsenet, Mäntysaaren ja Skorvanin isännät, sekä Merimeloja-

lehden päätoimittaja. Talkoopisteitä myöntävät kirjaavat ne itse verkkotaulukkoon. Talkootehtävät 

pisteytetään seuraavasti: 

• Yksi talkoopiste vastaa 1 - 2 illan tai 3 - 6 t työtä. 

• Kaksi talkoopistettä vastaa kolmen illan tai yli 6 t työtä (esim. koko melontakoulu). 

• Pisteiden myöntäjillä on rajatapauksissa mahdollisuus käyttää omaa harkintaa. 

Talkoopanosmaksun suuruus päätetään vuosittain syyskokouksessa. Talkoopanosmaksu käy ilmi seuran 

verkkosivujen Maksut-sivulta. Jos jäsenellä on kaksi tai useampia talkoopisteitä, ei 

talkoopanosmaksulomaketta lähetetä. Jos jäsenellä on yksi talkoopiste, hän maksaa puolet 

talkoopanosmaksusta. Jos talkoopisteitä ei ole kertynyt, tulee hänen maksaa talkoopanosmaksu 

kokonaisuudessaan.  

Talkoopanosmaksut maksetaan kevättalvella lähetettävällä maksulomakkeella. Jos tiedät keränneesi 

talkoopisteitä ja saat silti postitse talkoopanosmaksulomakkeen, voit tehdä oikaisupyynnön seuran 

toimistoon. Pyynnöstä tulee käydä nimesi lisäksi ilmi tehtävä, josta sinulla pitäisi olla talkoopiste, jaosto 

jonka tehtävästä oli kyse sekä talkooajankohta. 

 

MERIMELOJIEN MELONTAETIKETTI 

 

VAJALLA 

Vajalle tultaessa 

Pysäköi autosi kadun varteen, mutta huomioi maksullinen pysäköinti. Kahvila Regatan edusta 

on parhaimmillaan puisto- ja kahvila-alueena eikä pysäköintipaikkana. Huoltoajo on toki 

sallittu. 

 

Sulje portti jälkeesi! 

Vajasaarelle on pääsy vain jäsenille tai salia vuokraaville henkilöille. Kysy aina samaan aikaan 

sisään pyrkivältä, onko hän jäsen. Vajasaaren puuaidan sisäpuolelle on pääsy ainoastaan 
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jäsenille (aidassa on kieltokyltit). Melontakoulupäivinä melontakoulun vetäjä sulkee portin. Jos 

portti on auki 18.30 jälkeen, sulje se. Jäsenpäivystysaikoina päivystäjä sulkee portin. 

 

 

 

 

Tupakointi 

Tupakointi on sallittu vain majan asvaltoidulla terassilla (merkitty paikka). Muualla saarella 

tupakointi on ehdottomasti kielletty. Avotulen teko ja erilaisten ulkotulien käyttö on kielletty 

kaikkialla vajasaarella ja sillalla. 

 

Saunominen 

Sauna lämpiää melontakaudella 15.5.-14.9. ma-to klo 18–22, la 15-18 ja su 15–20. 

Talvikaudella (alkaen syystalkoista) sauna on lämpimänä tiistaisin ja torstaisin klo 17-20, 

lauantaisin klo 15-18 sekä sunnuntaisin klo 15-20. 

Muista saunaetiketti, uima-asu ulkona liikkuessasi sekä hyvät tavat ja järjestys. Saunassa uima-

asu on vapaaehtoinen.  

 

Vajalla saunovat ainoastaan seuran jäsenet ja melontakoululaiset. Jäsen ei siis saa tuoda ei-

jäseniä vajalle saunaan. 

 

MELOMAAN LÄHTIESSÄ 

 

Ota seuran kajakki, älä yksityiskajakkia 

Valitse taitoihisi ja tarkoitukseesi sopiva kajakki. Seura tarjoaa jäsenille kajakin, melan, 

aukkopeitteen ja kelluntaliivit. 

Seuran kajakin tunnistaa siitä, että se on numeroidulla paikalla käyttöoikeusvajassa keula 

ovelle päin. Kajakkiin sopiva, säilytyspaikan mukaan numeroitu aukkopeite löytyy kajakin 

nokasta. Tarkista kajakin ja muiden varusteiden kunto ja mahdolliset kellukkeet ennen lähtöä. 

Kajakkia ei saa kantaa lastattuna. Sitä kannetaan aina käsillä kainalossa kannatellen, ei koskaan 

pelkästään kantokahvoista roikottaen, koska kahvojen tiedetään pettäneen. Kajakissa saa istua 

vain vedessä. 

Käyttöoikeusvajassa on myös koski-, poolo- ja ratakajakkeja, mutta ne on ensisijaisesti varattu 

näiden jaostojen käyttöön. Jos haluat kokeilla näitä erikoiskajakkeja, sovi käytöstä jaoston 

vetäjän kanssa. 

 

Seuraan kuulumattomia henkilöitä ei saa tuoda melomaan seuran kalustolla (koskee kaikkia 

seuran melontavarusteita, myös esim. melojen ja liivien käyttöä).   

 

Käytä vajakirjaa 

Kirjoita nimesi, kajakin numero, melontakohteesi ja lähtö- ja tuloajat kirjaan. Varsinkin 

pidemmistä matkoista kannattaa kertoa myös läheisillesi. 

 

Laita paikat lähtökuntoon 

Sammuta valot ja sulje vajan ovet. Sulje ovet myös, jos joskus olet muutenkin vajalla eikä 

ketään näy paikalla. Kaikkien ovien kuuluu olla aina kiinni, jos toimintaa ei ole. 
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Turvallisuus 

Käytä meloessasi aina kelluntaliivejä ja aukkopeitettä. Ole varovainen varsinkin kylmän veden 

aikaan. 

 

 

 

Noudata veneilysääntöjä  

Pysy poissa veneväyliltä, ja mikäli joudut sellaisen ylittämään, tee se kohtisuoraan väylää 

vastaan. 

Huolehdi omasta näkyvyydestäsi. Pimeällä on käytettävä ympärinäkyvää valkoista kiinteää 

valoa tai ainakin pidettävä sellainen helposti saatavilla. 

 

Rantautuminen 

Nosta aluksi evä ja/tai peräsin ylös ja laske ne alas vasta kun olet uudelleen tarpeeksi syvässä 

vedessä. Älä aja kajakkia vauhdilla rannalle, vaan käännä se rannan suuntaiseksi ja nouse pois 

kajakista tai kajakkiin ilman, että kajakki koskettaa pohjaa tai rantaa. Käytä rannalle 

vedettäessä kajakin suojana muovipötkylöitä, joita kannattaa ottaa kaksi kappaletta mukaan 

käyttöoikeusvajan laatikosta. 

Uimarannoille ei saa rantautua! Varo uimareita rantojen lähellä. 

 

Huomioi pesivät luontokappaleet. Joillekin luodoille rantautuminen on kielletty pesimäaikana 

huhtikuusta heinäkuuhun. Tästä ilmoittaa useimmiten luodolle tai saarelle kiinnitetty 

maihinnousukieltokyltti. 

 

Älä jätä seuran kalustoa koskaan vartioimatta kun rantaudut. Olet vastuussa sen säilymisestä. 

 

 

 

MERELTÄ PALATTAESSA 

 

Merkitse vajakirjaan itsesi palanneeksi. Muuten joku saattaa huolestua, vaikka ei kannata 

luottaa siihen, että vajakirjaa seurattaisiin tarkkaan tässä mielessä. 

 

Huolehdi kalustosta 

Kuivaa kajakki päältä ja sisältä ja puhdista se hiekasta ja roskista. Laita kajakki omalle 

paikalleen, keula ovelle päin. Aseta kajakki orrelle niin, että kansi näkyy käytävälle päin. Tällöin 

numero näkyy hyvin eikä kajakki pääse pyörähtämään orrelta alas. 

Pane mela paikalleen ja aukkopeite kajakin nokkaan. Vain koulutuskajakkien peitteet roikkuvat 

vajan telineessä. Laita kajakin kuivauspyyhe siististi kuivumaan kajakkipukeille tai narulle. 

 

Älä jätä mitään roskia kajakkiin tai vajoihin, vaan vie ne kahvila Regatan pihalla olevaan isoon 

konttiin. Vajoissa tai pihalla ei ole roskakoreja. 

 

KALUSTO 
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Kajakkien käyttöoikeus 

Käyttöoikeuskajakit on tarkoitettu seuran jäsenille päivämelontoja varten, seuran järjestämille 

retkille sekä enintään kahden yön mittaisille reissuille (lähtö meloen vajalta ja paluu meloen 

vajalle) esim. Mäntysaareen tai Skorvaniin. Kajakkia ei siis saa lastata autonsa katolle, hinata 

polkupyörällä, kantaa eikä muutenkaan viedä pois saarelta. 

Käyttöoikeuskajakit on tarkoitettu käyttöoikeusmaksun maksaneille jäsenille. Seuraan 

kuulumattomia niillä ei saa melottaa. 

 

Nosta nostoevä ja peräsin ylös 

Rikkoutumisvaaran takia evä ja peräsin on nostettava ennen rantautumista eikä niitä saa 

laskea ennen kuin ollaan taas vesillä. 

 

Käytä nostoevää oikein 

Tiesithän, että evän käyttö riippuu tuulen voimakkuudesta ja suunnasta? Opettele käyttämään 

sitä oikein. Jos evä on ylhäällä, kajakin keula lähtee nousemaan ylätuuleen eli kääntyy tuulta 

kohti, evä aivan alhaalla kajakki taas laskee eli kääntyy tuulesta poispäin alatuuleen. Säädä 

evää liu’uttamalla säätönuppia urassaan vaakasuunnassa. Sitä ei saa nostaa eikä repiä, koska 

vaijeri vaurioituu. 

 

Kajakin varaaminen 

Kajakin voi varata vain seuran järjestämälle retkelle (ei esim. omalle retkelle Skorvaniin tms.), 

joista kaikista retkijaosto ilmoittaa omalla verkkosivullaan. Varaa kajakki jäsenpäivystyksestä 

esim. sähköpostilla hyvissä ajoin ja laita varauslappu kajakin säilytysorteen muutamaa päivää 

ennen retken alkua. Näin varmistat, että kajakki on paikalla haluamanasi ajankohtana. 

Merkitse lappuun myös puhelinnumerosi. Omille retkilleen jäsenet voivat vuokrata tiettyjä 

kajakkeja jäsenpäivystyksestä maksua vastaan. 

 

SAARET 

 

Kaikille jäsenille 

Mäntysaari ja Skorvan ovat melovien jäsenten käytössä. Jäsenpäivystyksestä voit lunastaa 

pantillisen kyseisten saarien rakennuksiin käyvän avaimen. 

 

Ympäristöasiaa 

Liikkuessasi saarilla huomioi aina herkkä ja hitaasti uusiutuva luonto. Varo pesimäaikana 

lintuja, joita esim. Skorvanissa pesii runsaasti. Kun laitat evästä, muista, että kaikki roskat on 

tuotava takaisin. Saarilla on kompostikäymälät (oma paperi tarvitaan). Saarilla ei ole kaivoa, 

joten juomavesi on otettava mukaan. 

 

Seura on päättänyt, että se noudattaa molemmissa saarissa jokamiehenoikeuksia. Täältä 

löydät tietoa niistä: https://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet. 

 

Erityisesti puuhuollon kannalta tämä tarkoittaa, että kaikki nuotio- ja saunapolttopuut 

ostetaan aina ulkopuolisilta, saarien puita ei saa kaataa ja maahan kaatuneet puut jätetään 

maahan lahoamaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. 
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Ainoa poikkeus säännöstä on Skorvanissa vuosittaisen juhannuskokon kokoaminen. Siihen voi 

kerätä pieniläpimittaista (läpimitta ALLE 15 cm) runkoa ja risuja, ensisijaisesti niitä 

rakennusten, rakenteiden ja polkujen päälle tai niiden lähialueelle kaatuneita runkoja, oksia ja 

risuja ja vasta näiden puutteessa muuta. Tämä koskee ainoastaan juhannuskokkoa, muuten 

kaatuneet puut jätetään aina lahoamaan. 

 

Tulenteko 

Skorvanissa tulen voi tehdä vain nuotiopaikalle, ja Mäntysaaressa käytetään ainoastaan grilliä. 

Metsäpalovaroituksen ollessa voimassa avotulta ei saa tehdä edes nuotiopaikalla, vaan on 

käytettävä retkikeitintä. 

 

 

 

Sauna 

Sekä Mäntysaaressa että Skorvanissa on sauna, jonka voi halutessaan lämmittää. Käytä 

löylyvetenä vain makeaa vettä, koska merivesi pilaa kiukaan. Polttopuut seura hankkii 

ostamalla tai saa lahjoituksina. Käytä puita säästeliäästi ja pilko vähintään käyttämäsi määrä 

uusia halkoja tilalle. Kaatuneitakaan puita tai niiden oksia ei saa kummassakaan saaressa 

käyttää polttopuiksi. 

 

Telttamajoitus 

Saarilla majoitutaan telttoihin. Rakennuksissa yöpyminen ei ole paloturvallisuussyistä 

suositeltavaa. 

 


