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OULUJÄRVEN MELOJAT ry
TOIMINTAKERTOMUS 2017
Oulujärven Melojat ry:n kahdeksas toimintavuosi on ollut aktiivinen sateisesta ja viileästä kesästä huolimatta. Kesän toiminnan painopiste on ollut Kajaanissa johtuen meneillään olevasta Kajaanin melontakeskushankkeesta. Hankkeen uuden kaluston
myötä myös ilta- ja viikonloppumelontoja on ollut paljon Nuasjärvellä ja Kajaanijoella.
Vaalassa toiminta on jatkunut entiseen malliin pienen aktiivijoukon voimin ja maanantai-ja torstaimelontoja järjestettiin vuoroviikoin. Johtuen koleasta säästä ja melontaohjaajien ulkomaanmatkoista ohjattu toiminta Vaalassa oli vähäisempää kuin aikaisempina vuosina. Aktiiviharrastajat kävivät yhteisten retkien lisäksi itsenäisesti järvellä melomassa sekä osallistuivat melontatapahtumiin myös muualla. Myös Paltamossa on
ollut aktiivisia melojia ja melontakeskuksen suunnittelu etenee sielläkin.
Kokoukset

Yhdistyksen yleinen kokous pidettiin 28.4.2017 Rokua Health&Spa:ssa. Kokoukseen
osallistui 10 jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Rantalankila. Hallituksen jäsenmäärää on lisätty kahdella jäsenellä, jotka ovat kajaanilaisia. Erovuoroisista jäsenistä
Petri Hakkarainen ja Anu Leinonen jatkoivat hallituksessa ja muut jäsenet ovat Matti
Koistinen, Ali Huossa sekä kajaanilaiset Hanna Karppinen ja Antti Kingelin. Hallitus
kokoontui neljä kertaa.

Jäsenet

Vuoden lopussa jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli yhteensä 97, joista 39 miestä,
58 naista, 3 nuorta ja 2 yritysjäsentä eli Jomppe Outdoors ja Kajaanin Latu.

Messut

Toukokuussa osallistuttiin erämessuille Oulussa. Messuesittelijöinä Oulujärven Melojista toimivat, Sinikka Rantalankila, Matti Koistinen. Messuilla jaettiin Oulujärven Melontakeskus –esitettä ja kerrottiin Oulujärven melontamahdollisuuksista, mikä herättikin
monien messukävijöiden mielenkiinnon.

Melontatapahtumat, retket ja esittelyt
Vaalassa kesän toiminta keskittyi maanantai- ja torstaimelontoihin. Petri ja Jomppe
avasivat kauden epävirallisesti jo 19.maaliskuuta, mutta virallisesti kausi avattiin vasta
toukokuun loppupuolella.
Vaalan talli-isännät esittelivät melontaseuran toimintaa ja opastivat aloittelijoita Oulujärven melontakeskuksessa maanantaisin klo 15-17 tarpeen ja kysynnän mukaan. Virallisesti ohjatut torstai/maanantaimelonnat alkoivat vasta 15.6 koleasta alkukesästä
johtuen. Maanantain retkimelonnat suunnattiin kokeneitten lisäksi myös aloittelijoille.
Ohjattujen retkien osallistujamäärä vaihteli neljästä viiteentoista. Maanantai-/torstaimelontoja järjestettiin 9 kertaa, vaikka olosuhteet olivat tuulisia ja kylmiä lähes koko kesän.
Päiväretkillä vierailtiin mm. Kuostonsaaressa kolme kertaa. Syynä olivat Metsähallituksen hakkuusuunnitelmat saaressa. Yksittäiset seuran jäsenet tutustuivat Kainuun vesistöihin aktiivisesti mm. Sotkamon lähivesillä. Puheenjohtaja osallistui Raahen aallokkoleirille syyskuussa omakustanteisesti. Vaalan tallikirjaan dokumentoitujen osallistujien kokonaismäärä kesällä 2017 oli 265. Sukupuolittain osallistujat jakaantuivat tasaisesti, mutta nuoria melojia toimintaan osallistui harmittavan vähän.
Seuran aktiivit vetivät yksityisiä tilattuja esittelyjä ja retkiä mm. Vaalan yläkoulun oppilaille, Vaalan seurakunnan rippileiriläisille, Leijonien kansainvälisille nuorisoleiriläisille
ja Uiton majalla majoittuneille kansainvälisen työleiriläisin nuorille. Ulkopuolisilta veloitettiin seuralle hallituksen määrittämä taksa.
Vaalasta Vesille- tapahtuma järjestettiin Metsähallituksen luontoyrittäjäseminaarin yhteydessä 15-17.6. Vierailevana luennoitsijana seminaarissa oli Ilkka Lariola Natura Vivasta Helsingistä. Myöhemmin yksi seuran aktiiveista kävi melomassa hänen vieraanaan Natura Vivan melontakeskuksessa Helsingin Vuosaaren lähivesillä.
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Kajaanissa toimintaa tehtiin yhteistyössä Kajaanin Ladun kanssa Kajaanin melontakeskushankesuunnitelman mukaisesti. Oulujärven Melojat oli mukana hankkeen suunnittelupalavereissa ja osallistui hankkeen toimintaan asiantuntijana ja yhteistyökumppanina. Koska Kajaanin kaupunki ei tee sopimuksia ulkopaikkakuntalaisten seurojen
kanssa, hankkeen sopimuskumppanina on Kajaanin Latu, joka puolestaan on Oulujärven Melojat ry:n jäsen. Toimintakertomuksen liitteenä on selvitys Kajaanin toiminnasta.
Kurssit:

Seura järjesti yhden peruskurssin Kajaanissa 5. -6.8. Melontaohjaajina kurssilla olivat
Pirkko Pikkarainen, Hannu Seppänen ja Jorma Kuronen. Kajaanin hankkeessa koulutettiin melontaohjaajia, joista OuMen jäseniä ovat Leena Vuorenmaa, Merja Leinonen,
Hannu Seppänen ja Juha Karppinen, jotka osallistuivat myös hankkeen järjestämälle
NIL turvallisuuskurssille. OuMe maksoi jäsentensä kurssimaksut ja melojakortit.
Paltamoon suunnitellulle kurssille ei ilmoittautunut riittävästi osallistujia, joten se jouduttiin perumaan. Osallistujakatoon syynä lienee riittämätön markkinointi.
Melojat jatkoivat Rokuan Health&Spa -kylpylässä kajakin käsittelyharjoittelua aktiivisesti. Osallistujia oli keskimäärin 3-5 henkilöä kerrallaan ja reskutusiltoja järjestettiin
ajoittain jopa kaksi kertaa viikossa. Vastuuohjaajina toimivat Jorma Kuronen ja Hannu
Seppänen. Kalustona Rokualla on ollut yksi koski-, yksi poolo- ja kolme merikajakkia.
Kolme kajakeista on seuran omaisuutta ja kaksi jäsenten omia kajakkeja. Rokua ei peri
tilavuokraa ja jokainen osallistuja maksaa 5 euroa kylpylälle, joten seuralle ei tule toiminnasta kustannuksia. Yhteistyö Rokuan kylpylän kanssa on ollut avointa ja joustavaa. Kiitos siitä sekä osallistujille että yrityksen henkilökunnalle.
Kajaanin Kaukavedessä järjestettiin keväällä halliharjoituksia ja esimokurssi, joista
maksettiin hallivuokraa yhteensä 459,95 €, mikä katettiin täysin osanottomaksuilla.

Tallit ym.

Seuran jäsenet ovat vastanneet sopimuksen mukaisesti kanoottitallien (Vaalan ja Kajaanin Kuurnan talli), laitureiden sekä Pikku-Palosen huollosta sekä kaluston kunnossapidosta sekä tallipaikkojen laskutuksesta. Reimin laituri on edelleen kalliolla ja
poissa käytöstä. Vaalan tallissa on tällä hetkellä 17 yksityisten omistamaa kajakkia ja
yhteensä 14 seuran hallinnassa olevaa kajakkia. Kuurnan tallissa on 13 Kajaanin hankkeen, 4 OuMen ja 18 yksityisten kajakkia.

Muuta

Oulujärven Melojat on ollut mukana Vammaisliikunta tutuksi –hankkeessa, josta seuran omavastuu oli 500 €, mutta seurat olivat oikeutettuja laskuttamaan erityis- ja vammaisliikuntahankkeesta johtuvista ohjaaja- ja valmentajakuluista 25€/tunti. Hankkeen
toiminnassa ovat olleet mukana mm. Antti Kingelin ja Hanna Karppinen, ja sijoitettu
omavastuu on saatu takaisin laskuttamalla hankkeelle tehdyistä töistä.

Talous

Jäsenmaksutulot olivat 3.292 euroa. Muita tuloja kertyi kurssimaksuista, palvelujen
myynnistä sekä osallistumismaksuista ym. yhteensä 2.105 euroa. Tilikauden ylijäämä
oli 200,50 euroa.

Yhteenveto Oulujärven Melojat ry on onnistunut hyvin tavoitteissaan luoda melontakulttuuria Oulujärvelle. Kajaanin melontakeskushanke syntyi Oulujärven Melojien aloitteesta ja
olemme olleet tiiviisti asiantuntijoina ko. hankkeessa. Vaikka tiettyjä ongelmiakin on
ollut Kajaanin toiminnan organisoinnissa, on hanke saatu kunnialla päätökseen hankesuunnitelman mukaisesti ja toiminta Kajaanissa käynnistettyä. Kajaanilaiset eivät
halunneet perustaa omaa melontaseuraa, joten toimintaa jatketaan Oulujärven Melojien voimin Kuurnan tallin puitteissa ja yhteistyössä Kajaanin Ladun melontajaoston
kanssa. Aika näyttää, miten toiminta organisoituu jatkossa. Oulujärven Melojat haluaa
olla koko järvialueen yhteinen seura, jossa ei ole kuntarajoja. Kesän mittaan käyntikertoja tapahtumissa oli noin 550 ja talven allasharjoittelussa on ollut yhteensä noin 50
kävijää. Vuoden aikana on tehty melonnan esittelyjä, retkiä ja kursseja sekä tuotu melontaa tutuksi eri tapahtumissa. Ympärivuotisuutta on saatu aikaan uimahalliharjoittelulla. Voimme siis tyytyväisin mielin jatkaa toimintaa ja sen kehittämistä Oulujärven alueella osana Rokua Geoparkia.
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KAJAANIN MELONTAKESÄ 2017

Oulujärven Melojat ry on ollut merkittävä tekijä Kajaanin melonnan kehittämisessä
yhteistyössä Kajaanin Latu ry:n kanssa Kajaanin kaupungin melontakeskushankkeen
puitteissa. Hanke alkoi heinäkuussa 2016 ja päättyi v. 2017 lopussa.
MELONTAKURSSIT:
- Melonnan peruskurssit 2 kpl, kouluttajina Mauno Tolonen ja Jorma Kuronen
apuohjaajineen
- NIL Sea Kayaker -turvallisuuskurssi, Hanke/OuMe, kouluttaja Anssi Nupponen
- Ohjaajakoulutus, Hanke/OuMe, kouluttaja Kari Hellström
- Ensiapukurssi, Hanke
-

Tekniikkatreenejä 6 kpl
Reskutusharjoituksia 6 kpl

MELONTATAPAHTUMAT:
- Luonnon päivä - Villiinny keväästä, Kaupunginlampi, melontatoiminnan esittely ja
yleisömelotus
- Paltaniemeltä vesille, Paltaniemen melontatallin avajaiset, yleisömelotus
MELONTARETKET:
- Eino Leino -melonta Kajaaninjoella, Lukkarinnurmi-Sokajärvi-Lukkarinnurmi
-

Ohjatut melonnat
69 lähtöä, joissa keskimäärin 6 osanottajaa eli yhteensä lähes 400 osanottajaa.

-

OMATOIMIMELONNAT
40 lähtöä, joissa keskimäärin 2 henkilöä eli yhteensä noin 80 suoritusta.

Ohjatut retket suuntautuivat Kajaaninjoelle ja Nuasjärvelle sekä Oulujärvellä Paltaselälle, Ärjänselälle ja Niskanselälle. Nuotioretkiä tehtiin noin 17 kpl, yön yli retkiä 1
kpl ja saunaretkiä 3 kpl.

