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OULUJÄRVEN MELOJAT ry
TOIMINTAKERTOMUS 2018
Oulujärven Melojat ry:n yhdeksäs toimintakausi oli helteinen, mutta aika tuulinen. Kajaanissa toiminta oli erittäin aktiivista ja välillä kärsittiin kalustopulasta. Vaalassa toiminta jatkui entiseen malliin pienen aktiivijoukon voimin ja maanantai-ja torstaimelontoja järjestettiin vuoroviikoin. Aktiiviharrastajat kävivät yhteisten retkien lisäksi itsenäisesti järvellä melomassa sekä osallistuivat melontatapahtumiin myös muualla. Myös
Paltamossa on ollut muutamia aktiivisia melojia ja melontakeskuksen suunnittelu edistyy pikkuhiljaa.
Kokoukset

Yhdistyksen yleinen kokous pidettiin 25.3.2018 Rokua Health&Spa:ssa. Kokoukseen
osallistui 10 jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Rantalankila. Hallituksen jäsenmäärää on lisätty kahdella jäsenellä, jotka ovat kajaanilaisia. Erovuoroisista jäsenistä
Hanna Karppinen Kajaanista jatkoi hallituksessa ja uutena jäsenenä Kajaanista valittiin
Harri Smedberg ja muut jäsenet ovat Matti Koistinen, Ali Huossa, Anu Leinonen ja Petri
Hakkarainen. Hallitus kokoontui kolme kertaa.

Jäsenyys

Vuoden lopussa jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli yhteensä 74, joista 29 miestä,
43 naista ja 2 yritysjäsentä eli Jomppe Outdoors ja Kajaanin Latu. Jäsenmaksu on 30
euroa, nuorisojäseniltä 10 euroa ja yrityksiltä 100 euroa.
Yhdistys on Suomen melonta- ja soutuliiton, Kainuun Liikunnan ja Rokua Geoparkin
jäsen.

Messut

GoExpo- messuilla Oulujärven melojien edustaja Jorma Kuronen oli vastaanottamassa
vuoden retkikohdepalkintoa ja esitteli aktiivisesti kolmen päivän ajan Oulujärven ja Rokuan luontokohteita ja harrastusmahdollisuuksia tehden samalla myös Vaalaa tunnetuksi.

TOIMINTA VAALASSA
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.
Maanantain retkimelonnat suunnattiin myös aloittelijoille. Ohjattujen retkien osallistujamäärä vaihteli neljästä viiteentoista. Maanantai-/torstaimelontoja järjestettiin x kertaa.
Päiväretkillä vierailtiin lähisaarissa ja Manamansalossa. Lisäksi tehtiin yön yli retki Ärjän saareen. Toimimme paikallisoppaina Pikkulahden Palvelujen Timolle ja ranskalaiselle asiakkaalle. Vaalan tallikirjaan dokumentoitujen osallistujien kokonaismäärä kesällä 2018 oli 252, joista naisia 128, miehiä 116 ja nuoria 8.
Seuran aktiivit vetivät yksityisiä tilattuja esittelyjä ja retkiä mm. Vaalan LC klubille, Lamminahon kansainväliselle leirille ja Vaalan luonnosta työkykyä -hankkeelle. Ulkopuolisilta veloitettiin seuralle hallituksen määrittämä taksa. Vaalasta Vesille- tapahtuma järjestettiin retkimelontatapahtumana viikkoa ennen juhannusta.
Melojat korjasivat Pikku-Palosen melontalaiturin ja jäsenet huolehtivat alueen Infrasta.
Kajaanissa toimintaa tehtiin yhteistyössä Kajaanin Ladun kanssa. Toimintakertomuksen liitteenä on selvitys Kajaanin toiminnasta.
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Kurssit:

Vaalassa pidettiin yksi peruskurssi, jolle osallistui viisi henkilöä. Ohjaajina olivat
Jomppe, Pirkko ja Matti. Kajaanissa kurssien järjestäjänä oli Kajaanin Latu, joka järjesti
kolme peruskurssia. Kysyntää OuMen järjestämälle kurssille ei ollut. Kajaanin Ladun
kursseilla oli mukana myös OuMe:n ohjaajia. Paltamossa ei järjestetty kurssia.
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 sujunut hyvin.

TOIMINTA KAJAANISSA
Oulujärven Melojat ry on ollut merkittävä tekijä Kajaanin melonnan kehittämisessä
yhteistyössä Kajaanin Latu ry:n kanssa Kajaanin kaupungin melontakeskushankkeessa (2016-2017). Vuonna 2018 Kajaanin melonnasta ja kurssituksista vastasi
pääosin Kajaanin Latu, mutta lähes kaikki Kajaanissa toimivat ohjaajat olivat sekä
Kajaanin Ladun että OuMe:n jäseniä, joten toiminta oli saumatonta yhteistyötä. Molempien seurojen tavoitteena oli tuottaa laadukasta ja turvallista matalan kynnyksen
melontatoimintaa.
Kurssit

Kajaanin Latu järjesti sopimuksen mukaisesti 3 peruskurssia ja OuMe olisi pitänyt lisäkurssin, jos tarvetta olisi ilmennyt,.
Oulujärven Melojien uudeksi melontaohjaajaksi kouluttautui Harri Smedberg Kuopiossa heinäkuussa.
Kajaanin Kaukavedessä osallistuttiin Kajaanin Ladun järjestämiin halliharjoituksiin.

Melontatapahtumat
Paltaniemeltä vesille -tapahtuma peruttiin sääolosuhteiden vuoksi
Linnanvirtatapahtumaan osallistuimme yhteistyössä Kajaanin Ladun kanssa. Teimme
2 melontanäytöstä, joissa esittelimme erilaisia pelastautumisia Kajaaninjoessa Linnanraunioiden edustalla satojen katsojien ympäröimänä. Yleisölle kuulutettiin selostusta pelastautumisista. Kerroimme myös yleisesti melontaharrastuksesta sekä seuratoiminnastamme. Mukana oli 7 OuMe:n jäsentä/ohjaajaa.
Melontaretket
Viikkomelonnat pidettiin keskiviikkoisin Kajaaninjoella ja Nuasjärvellä yhteensä 12
kertaa (154 kävijää, joista miehiä 68, naisia 86) ja muut ohjatut melonnat 7 kertaa,
mm. Kuutamomelonta Rehjaan, Ärjän retki ja lyhtymelonta Kajaaninjoella.(44 kävijää,
joista miehiä 15, naisia 27 ja nuoria 2) omatoimimelonnat 76 kävijää, joista 40 miestä,
36 naista
Oulujärven Melojat on ollut mukana Kajaanissa Vammaisliikunta tutuksi –hankkeessa, josta saatiin vielä viimeinen korvaus tehdyistä toimenpiteistä.
Muu toiminta
Hätärakettien ja -soihtujen sekä alkusammutuksen koulutus ja käytännön harjoitukset
Paltaniemellä (3 jäsentä/ohjaajaa)
Osallistuimme Kajaanin Ladun Mallia muualta -hankkeen järjestämään koulutus- ja
tutumisviikonloppuun lokakuussa. Lohjan Meriturvassa harjoittelimme melomista ja
pelastautumisia haastavissa olosuhteissa koulutusaltaassa. Tutustuimme Melanvääntäjien ja Puijon Ladun toimintaan ja puitteisiin. (Mukana 6 ohjaajaa)
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Melontatallit ja laiturit
.

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 ja Honkisen laiturista on kadonnut kajakkilaiturin kapeampi osa. Myös
Kauvonsaaren laituri on pois käytöstä. Vaalan tallissa on tällä hetkellä 17 yksityisten
omistamaa kajakkia ja yhteensä 14 seuran hallinnassa olevaa kajakkia. Kuurnan tallissa on 13 Kajaanin hankkeen ja 18 yksityisten kajakkia.

Muuta

Vaalan kunnalle tehtiin aloite Oulujärven melontakeskuksen säilyttämiseksi kunnan
omistuksessa, mikäli uiton kämppä myydään.

Talous

Jäsenmaksutulot olivat 2.290 euroa. Muita tuloja kertyi kurssimaksuista, palvelujen
myynnistä sekä osallistumismaksuista ym. yhteensä 2.049 euroa. Tilikauden alijäämä
oli -1.844,07 euroa, mihin on syynä mm. jäsenmäärän lasku sekä kurssitoiminnan väheneminen. Lisäksi väärinkäsityksestä johtuen kunta ei maksanut työleirin melotuksesta laskuttamaamme 200 euroa. Kajaanin Latua ei laskutettu Kuurnan tallin kuluista.

Yhteenveto Oulujärven Melojat ry on onnistunut hyvin tavoitteissaan luoda melontakulttuuria Oulujärvelle. Kajaanin melontakeskushanke syntyi Oulujärven Melojien aloitteesta ja
olemme olleet tiiviisti asiantuntijoina ko. hankkeessa. Myös Paltamoon on suunnitteilla
melontakeskus.
Kajaanin Ladun kanssa on sovittu yhteistyöstä siten, että samat edut koskivat Kajaanissa molempien seurojen jäseniä. Jonkun verran on jäsenmäärämme tästä syystä
pienentynyt, mutta se ei ole toimintaa haitannut. Kuurnan talli on Melojien hallussa
perustuen Oulujärven Wanhat Laivat ry:n jäsenyyteen. Melontakeskushankkeen aikana hankittu kalusto on pääosin Kuurnan tallissa ja myös OuMen käytössä Ladun
kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Oulujärven Melojat haluaa olla koko järvialueen yhteinen seura, jossa ei ole kuntarajoja. Kesän mittaan käyntikertoja tapahtumissa Oulujärven alueella 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.
Vaalan kunnan kanssa olemme käyneet yhden neuvottelun seuran ja kunnan välisestä
yhteistyöstä. Vaikka neuvottelu käytiinkin hyvässä hengessä, on havaittavissa, että uusilla viranhaltijoilla ei ole täyttä käsitystä toiminnan luonteesta. Oulujärven Melojat ei
ole perinteinen liikuntaseura, vaan toiminta-ajatus on tätä laajempi: toiminnan tarkoituksena on paitsi saattaa yhä useampia ihmisiä hyvän harrastuksen pariin, samalla
markkinoida Oulujärveä ja Vaalan kuntaa yli kuntarajojen ja kansainvälisestikin vesistöretkeilykuntana. Oulujärven Melojat haluaa kehittää vesiretkeilyä osana kunnan hyvinvointipalveluja sekä lisätä omalta osaltaan Vaalan vetovoimaa osana Rokua
Geoparkia.

