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OULUJÄRVEN MELOJAT ry
TOIMINTAKERTOMUS 2016
Oulujärven Melojat ry:n seitsemäs täysi toimintavuosi on ollut aktiivinen koleasta kesästä huolimatta. Toiminta on keskittynyt tänä vuonna pääosin Kajaaniin uuden melontakeskushankkeen ansiosta. Melontaohjaajien ulkomaanmatkojen vuoksi ohjattu
toiminta Vaalassa oli vähäisempää kuin aikaisempina vuosina, mutta maanantai- ja
torstaimelontoja on järjestetty vuoroviikoin sääolosuhteiden mukaan. Vaalalaiset olivat mukana myös Kajaanin retkillä. Aktiiviharrastajien taitotaso on hyvällä mallilla ja
he käyvätkin itsenäisesti järvellä melomassa. Myös Paltamossa melontaharrastus on
lisääntynyt ja siellä Oulujärven Melojat järjesti myös melonnan peruskurssin edelliskesän tapaan.
Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 13.4.2016 Vaalassa. Kokoukseen osallistui 10 jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Rantalankila. Päätettiin, ettei ole tarpeen perustaa Kajaanin jaosta, mutta lisättiin hallituksen jäsenmäärää kahdella kajaani-

laisella. Erovuoroisista jäsenistä Matti Koistinen ja Ali Huossa jatkoivat edelleen hallituksen jäseninä ja Kajaanista valittiin Antti Kingelin ja Hanna Karppinen. Muut hallituksen jäsenet ovat Petri Hakkarainen ja Anu Leinonen. Hallitus kokoontui viisi kertaa.
Jäsenet

Vuoden lopussa jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli yhteensä 100 joista yritysjäseniä oli 3 (Jomppe Outdoors, Kajaanin Latu ja Medifarmi Oy), miehiä 34 ja naisia 58
sekä alle 18-vuotiaita 5, joista tyttöjä 2. Uusia jäseniä tuli vuoden aikana 44.

Jäsenyydet Oulujärven Melojat on jäsenenä Melonta- ja soutuliitossa, Kainuun Liikunnassa ja
Oulujärven Wanhat Laivat ry:ssä.
Messut

Tammikuussa puheenjohtaja edusti myös Oulujärven Melojia Matka 2016 -messuilla
Rokua Geoparkin osastolla. Toukokuussa osallistuttiin erämessuille Kajaanissa.
Messuesittelijöinä Oulujärven Melojista toimivat Antti Kingelin, Mauno Tolonen, Hannu Seppänen, Hanna Karppinen, Sinikka Rantalankila, Pirkko Pikkarainen ja Jorma
Kuronen.
Messuilla jaettiin Oulujärven Melontakeskus –esitettä ja kerrottiin Oulujärven melontamahdollisuuksista, mikä herättikin monien messukävijöiden mielenkiinnon. Esitteestä tehtiin 1000 kpl:n uusintapainos, jonka kustansi Vaalan kunta. Melojien suosituksesta Kajaanin kaupunki osti Savorakin melontalaiturin Kuurnan satamaan.

Melontatapahtumat, retket ja esittelyt
Vaalassa kesän toiminta keskittyi maanantai- ja torstaimelontoihin. Kausi alkoi epävirallisesti jo 23. maaliskuuta, mutta virallisesti vasta toukokuun loppupuolella.
Vaalan talli-isännät esittelivät melontaseuran toimintaa ja opastivat aloittelijoita tallilla
maanantaisin klo 15-17 tarpeen ja kysynnän mukaan. Virallisesti ohjatut torstai/maanantaimelonnat alkoivat 29.5. Maanantain retkimelonnat suunnattiin myös
aloittelijoille. Ohjatuilla retkillä oli keskimäärin viisi melojaa/kerta. Maanantai/torstaimelontoja järjestettiin 11 kertaa, vaikka olosuhteet olivat tuulisia ja kylmiä
lähes koko kesän. Pitempiä ohjattuja retkiä ei kesällä tehty, mutta yksittäiset seuran
jäsenet tutustuivat Kainuun vesistöihin aktiivisesti. Tallikirjaan dokumentoitujen osallistujien kokonaismäärä kesällä 2016 oli 213 joista naisia 114 ja miehiä 99. Peruskurssille Vaalassa osallistui yhdeksän henkilöä ja Paltamon kurssille kahdeksan henkilöä.
Seuran aktiivit vetivät yksityisiä tilattuja esittelyjä ja retkiä mm. Vaalan yläkoulun oppilaille ja Uiton majalla majoittuneille kansainväliselle työleiriläisille. Ulkopuolisilta veloitettiin seuralle hallituksen määrittämä taksa.
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Kajaanissa oli talvella saatu käyttöön Kuurnan melontatalli, jossa toiminta käynnistyi
aktiivisesti heti alkukesästä melojien omalla ja Luonnollisesti Oulujärven kalustolla.
Kajaanin melontakeskushankkeen käynnistyttyä saatiin hankittua lisää kalustoa ja
loppukesästä tallilla oli yhteensä 25 kajakkia, joista 13 yksityisten, 3 yrityksen (Luonnollisesti Oulujärvi), 6 Kajaanin kaupungin hankkeen ja 3 Oulujärven Melojien kajakkia. Kajaanissa Kuurnan tallilta lähtöjä on kirjattu 75 kpl, joissa 262 suoritusta (miehet
97, naiset 163, nuoret 2). Lisäksi kursseilla ja eri esittelytilaisuuksissa (erämessut,
Lukkarinnurmi, Kesäniemi) noin 150 suoritusta.
Kurssit:

Seura järjesti yhden peruskurssin Vaalassa (27-28.6) ja yhden Paltamossa (13-14.8).
Ohjaajina näillä kursseilla olivat Pirkko Pikkarainen, Anu Leinonen ja Jorma Kuronen,
Lisäksi Kajaanissa pidettiin kaksi kurssia 19.-21.7. ja 20.-21.8. ohjaajina Mauno Tolonen, Matti Koistinen, Hanna Karppinen ja Antti Kingelin.

Muu toiminta
Melojat jatkoivat Rokuan Health&Spa -kylpylässä kajakin käsittelyharjoittelua. Kevättalvella osallistujia oli 2-3 henkilöä noin kahden viikon välein, mutta syystalvella toiminta Rokualla aktivoitui kajaanilaisten osallistumisten myötä ja kylpylässä harjoiteltiin lähes viikottain 2-4:n seuran jäsenen voimin. Seura ei osallistunut kustannuksiin.
Kajaanin Kaukavedessä ei ollut vuonna 2016 uimahalliharjoituksia kalustopuutteen
vuoksi. Syksyllä hankimme seuralle 3 Pyranha-koskikajakkia, joita voidaan käyttää
myös hallilla.
Seuran jäsenet ovat vastanneet sopimuksen mukaisesti kanoottitallin, laitureiden sekä Pikku-Palosen huollosta sekä kaluston kunnossapidosta sekä tallipaikkojen laskutuksesta. Kunnan puolesta korjattiin Kauvonsaaren ja Ylä-Vaassilan laiturit. Reimin
laituri on edelleen kalliolla ja poissa käytöstä. Paltamon Metelinniemeen rakennettiin
melontalaituri.
Talous

Jäsenmaksutulot olivat 3.420 euroa. Muita tuloja kertyi kurssimaksuista, palvelujen
myynnistä sekä osallistumismaksuista ym. yhteensä 8.090 euroa. Tilikauden ylijäämä
oli 2.062 euroa.

Yhteistyö Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Ladun kanssa
Oulujärven Melojat ja Kajaanin Latu ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Kajaanin melontakeskushankkeen tiimoilta. Koska Kajaanin kaupunki ei voi tehdä sopimusta eikajaanilaisen seuran kanssa, on melontakeskushanketta tehty yhteistyössä Kajaanin
Latu ry:n kanssa. Toimintaa kuvaa parhaiten Kajaanin Ladun puheenjohtaja Kirsi Kilpeläisen kirjoitus jäsentiedotteessaan:
”Viime syksynä v. 2016 teimme yhdessä, Oulujärven Melojat ry ja Kajaanin Latu ry, aloitteen Kajaanin kaupungille Kajaanin melontaharrastuspaikkojen ja -tukikohtien kehittämiseksi. Oulujärvi Leader myönsi kaupungille EU-rahaa kehittämis- ja investointihankkeeseen talvella, kesäkuun
lopulla hankkeet saivat lainvoiman ja loppukesällä ensimmäiset kuusi kajakkia varusteineen olivat
Kuurnan melontatallissa. Mutta jo ennen kuin hanke käynnistyi, laittoivat melonnan ohjaajat talkoilla kuntoon Kuurnan tallin tiloja ja laituria sekä yhdessä järjestettiin kajakkimelonta ja SUP-lautailu tutuksi tapahtumia. Kesän aikana on Kajaanissa järjestetty kolme melonnan peruskurssia, jotka
kaikki ovat olleet täynnä. Ohjatuille melontaretkille Kajaaninjoelle ja Rehjan selälle lähtöjä Kuurnan
melontatallilta on ollut lähes 90 kertaa. Jotta kaikki edellä mainittu ja lisäksi paljon muuta on ollut
mahdollista, on tarvittu ahkeria ja innostuneita ohjaajia sekä melonnan pariin löytäneitä kajaanilaisia, innostuneita melojia. Samoin melontakurssien ja -retkien järjestämisen kesän aikana mahdollisesti se, että kajakkeja saatiin käyttöön Oulujärven Melojilta ja Luonnollisesti Oulujärven Kaisa Rikulalta. Mutta ennen kaikkea ISO KIITOS Oulujärven Melojien melonnanohjaajille (jotka kaikki ovat
myös Kajaanin Ladun jäseniä) Hanna Karppiselle, Antti Kingelinille, Markku Räisäselle, Hannu
Seppäselle ja Mauno Toloselle osaavasta melonnan ohjauksesta, retkien järjestämisestä, monista
talkootöistä sekä innostamisesta melonnan pariin. Kesä osoitti, että viime- syksyinen aloitteemme
melonnan kehittämisestä Kajaanissa on ollut paikallaan ja nimenomaan asioita yhdessä eteenpäin
viemällä saadaan monta hyvää juttua aikaan.”

