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OULUJÄRVEN MELOJAT ry
TOIMINTAKERTOMUS 2019
Oulujärven Melojat ry:n kymmenettä toimintakautta vietettiin vaihtelevissa sääoloissa.
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. Nyt on
Oulujärven melojilla tukikohta jokaisessa Oulujärven rantakunnassa, kun Paltamokin
sai oman tallinsa elokuusa.
Kokoukset

Yhdistyksen yleinen kokous pidettiin 30.3.2020 Anu Leinosen kotona Kivesjärven rannalla. Kokoukseen osallistui 8 jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Rantalankila.
Erovuoroisista Anu Leinonen jatkaoi edelleen ja Perin Hakkaraisen tilalle valittiin
Heidi Kuikka ja muut jäsenet ovat Matti Koistinen ja Ali Huossa ja Hanna Karppinen
ja Harri Smedberg Kajaanista. Hallitus kokoontui kolme kertaa.

Talous

Jäsenmaksutulot olivat 2.580 euroa. Muita tuloja kertyi kurssimaksuista, palvelujen
myynnistä sekä osallistumismaksuista ym. yhteensä 2.400 euroa, mikä sisältää Paltamon melontareittien suunnittelun. Tilikauden ylijäämä oli 771,48 euroa.

Jäsenyys

Vuodenvaihteessa jäsenmaksun maksaneita on yhteensä 83, joista 33 miehiä, 48
naisia ja kaksi nuorta sekä 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.

TOIMINTA VAALASSA
Melontatapahtumat, retket ja esittelyt
Muutamat innokkaimmat kävivät melomassa jo toukokuussa, mutta virallisesti kausi
avattiin viikkomelonnan yhteydessä 3.kesäkuuta. Viikkomelontoja tehtiin vuoroviikoin
maanantaina ja torstaina, mutta valitettavan usein jouduttiin lähtöjä perumaan tuulisen
sään vuoksi.
Maanantain retkimelonnat suunnattiin myös aloittelijoille ja kysynnän mukaan Vaalan
talli-isännät opastivat aloittelijoita iltapäivällä ennen retkeä. Ohjattujen retkien osallistujamäärä vaihteli neljästä kymmeneen. Viikkomelontoja järjestettiin yhteensä 7 kertaa.
Päiväretkillä vierailtiin lähisaarissa ja Manamansalossa. Lisäksi tehtiin yön yli retki Ärjään. Vaalan tallikirjaan dokumentoitujen osallistujien kokonaismäärä kesällä 2019 oli
168, joista naisia 88, miehiä 74 ja nuoria 6.
Yhdeksän melojaa osallistui Vaala-päivän retkelle Pikku-Paloseen. Jomppe, Hanna ja
Harri kävivät testaamassa Mainuanjoen melontamahdollisuuden, mikä osoittautui ihan
hyväksi, joskin aikaisemmin kesäkuussa olisi vesitilanne ollut parempi. Ulkopuolisilta
veloitettiin seuralle hallituksen määrittämä taksa. Vaalasta Vesille- tapahtuma järjestettiin retkimelontatapahtumana viikkoa ennen juhannusta.
Melojat korjasivat Pikku-Palosen melontalaiturin, asensivat uimaportaat Pikku-Palosen laituriin ja Matti sekä Jomppe olivat mukana kuljettamassa ja asentamassa Honkiseen uutta laituria. Jäsenet huolehtivat alueen Infrasta.
Kurssit:

Vaalassa pidettiin yksi peruskurssi, jolle osallistui seitsemän henkilöä. Ohjaajina olivat
Jomppe, Matti, Sinikka ja Hannu.
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Melojat jatkoivat Rokuan Health&Spa -kylpylässä kajakin käsittelyharjoittelua aktiivisesti. Osallistujia oli keskimäärin 2-5 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.
Rokua ei peri tilavuokraa ja jokainen osallistuja maksaa 5 euroa kylpylälle, joten seuralle ei tule toiminnasta kustannuksia. Yhteistyö Rokuan kylpylän kanssa on sujunut
edelleenkin saumattomasti.
TOIMINTA KAJAANISSA
Kajaanissa melontatoimintaa toteutettiin saumattomalla yhteistyöllä Kajaanin Ladun
kanssa, ovathan lähes kaikki Kajaanin melontaohjaajat sekä Oulujärven Melojien että
Kajaanin Ladun jäseniä. Kajaanin toiminta on pyritty järjestämään siten, että mahdollisimman moni pääsee matalalla kynnyksellä melomaan, kuului johonkin seuraan tai ei.
Viikkomelonnoille ja muille ohjatuille melonnoille osallistuminen oli sekä Oulujärven
Melojien että Kajaanin Ladun jäsenille ilmaista, muilta perittiin 10 euron ohjausmaksu.
Viikkomelonnat järjestettiin vuoroviikoin. Oulujärven melojille viikkomelontoja osui 1.6.
– 31.8. välisenä aikana 6 kpl. Viikkomelonnoillamme oli keskimäärin yli 15 melojaa,
joista keskimäärin 4 melontaohjaajaa. Runsas melontaohjaajien määrä mahdollisti turvalliset melontaretket, joissa jokainen meloja sai tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta
ja tukea. Lisäksi ohjaajien määrä mahdollisti, että pystyttiin tarjoamaan tarvittaessa lyhyemmän ja pidemmän reittivaihtoehdon. Yleensä matkaan lähdettiin yhtenä joukkona,
jolloin jokainen voi tunnustella, miltä melonta tuntui sen kertaisella kajakilla ja vallitsevissa olosuhteissa, ja päättämään haluaako sillä kertaa tehdä leppoisan lyhyen lenkin
vai osallistua pidemmälle kuntolenkille.
Muita ohjattuja melontoja, mm. ensikertalaisten melotusta, nuotioretkiä ja pimeämelontaa, oli yhteensä 9 kertaa. Näistä yksi suuntautui Oulujärvelle Ärjänsaareen. ja mukana
oli melojia sekä Vaalasta että Kajaanista.
Kajaanissa melontakalustona on käytetty Kajaanin kaupungin melontakeskushankkeen puitteissa hankittua kalustoa, joka on Kajaanin Ladun hallinnassa. Oulujärven
Melojille hankimme kauden alussa. kaksi uutta kajakkia ja melaa. Kajakeiksi valikoitui
P&H Scorpio lv ja RTM Ysak Hi-luxe.
Osallistuttiin Paltaniemeltä vesille -tapahtumaan. Tapahtuman osallistujamäärää verotti tuulinen ja sateinen keli, mutta siitä huolimatta muutama innokas meloja pääsi
melontakokeilun kautta aloittamaan aktiivisen melontaharrastuksen.
TOIMINTA PALTAMOSSA
Paltamoon valmistui kesän aikana melontakeskus, johon Paltamon kunta sai rahoitusta Oulujärven Leaderiltä. Melontakeskukseen tuli tallipaikkoja 32 kajakille, seitsemän yksikköä ja yksi kaksikkokajakki sekä kajakkiperäkärry. Lisäksi hankittiin tarpeellista turvallisuus- ja pienvälineistöä. Paltamon kunta teki Oulujärven melojat ry:n
kanssa sopimuksen melontakeskuksen tilojen ja kaluston käytöstä. Melontakeskuksen avajaiset ja esittelytilaisuus olivat 11.8.2019 Melontakeskuksella Uimarannantie
1:ssä
Kurssit

Paltamossa järjestettiin yksi melonnan peruskurssi, jolle osallistui 7 kurssilaista. Kurssilaisista kuudella oli yhteys Paltamoon, joten vain yksi henkilö maksoi täyden kurssimaksun. Kurssi pidettiin 10. – 11.8.2019. Vastuuohjaajana kurssilla oli Jorma Kuronen ja apuohjaajina Anu Leinonen ja Antti Kingelin.

Melontakeskus

.

Melontakeskushankkeessa tehtiin melontareitit Oulujärvelle Paltamon alueelle ja Ärjään. Reittejä varten koemelontoja tekivät Jorma Kuronen, Hannu Seppänen ja Anu
Leinonen. Reitit vietiin retkikartta.fi –sivustolle ja sitä kautta ne saatiin myös Lipas.fi –
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sivustolle. Tämän työn teki Anu Leinonen ja tästä yhdistys sai korvauksen melontakeskushankkeesta.
Melontakeskushankkeessa tehtiin Paltamon melontakeskuksesta esite, johon tuki
yleistiedot tallista ja karttakuva melontareiteistä
Retket

Paltamossa ehdittiin pitää elokuussa vain kaksi retkeä, koska kalusto ja melontatalli
valmistuivat vasta heinäkuun lopussa. Näille osallistui peruskurssin suorittaneita henkilöitä. osallistujia retkillä oli 16 henkilöä.
Paltamon alueella oli syyskuussa Lost In Kivesvaara -seikkailutapahtuma, joiden
käyttöön tiukoilla ehdoilla luvattiin kajakit käyttöön. Vain pisin sarja meloi pienen matkan melontakeskuksen läheisyydessä. Näitä melojia oli 75 henkilöä.
Paltamolaiset melojat tekivät muutamia omia melontaretkiä ennen melontakeskuksen
valmistumista Oulujärvellä ja Kivesjärvellä.

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. Honkisen laituri korvattiin uudella. Kauvonsaaren laituri on pois käytöstä. Vaalan tallissa on tällä hetkellä 17 yksityisten omistamaa kajakkia ja yhteensä
10 seuran hallinnassa olevaa ja 6 omaa kajakkia. Kuurnan tallissa on 13 Kajaanin
hankkeen ja 20 yksityisten kajakkia sekä kolme OuMen kajakkia. Paltamon tallissa on
9 hankkeen kajakkia ja muutama yksityisen kajakki.

Yhteenveto Oulujärven Melojat ry on onnistunut hyvin tavoitteissaan luoda melontakulttuuria Oulujärvelle. Nyt on melontakeskukset jokaisessa Oulujärven ympäristökunnassa.
Kajaanin Ladun kanssa on sovittu yhteistyöstä siten, että samat edut koskivat Kajaanissa molempien seurojen jäseniä. Edellisenä vuonna käytäntö vaikutti jonkun verran
jäsenmäärään, mutta nyt tilanne on parantunut ja moni on jäsenenä molemmissa seuroissa. Kuurnan talli on Melojien hallussa perustuen Oulujärven Wanhat Laivat ry:n
jäsenyyteen. Koska Kajaanin Latu osallistuu myös tallin kuluihin, on tallipaikkamaksut
pidetty samana seurojen jäsenille. Melontakeskushankkeen aikana hankittu kalusto on
pääosin Kuurnan tallissa ja myös OuMen käytössä Ladun kanssa tehdyn sopimuksen
mukaisesti. Tänä vuonna OuMen vastuulle tuli myös Paltamon melontatalli.
Oulujärven Melojat haluaa olla koko järvialueen yhteinen seura, jossa ei ole kuntarajoja. Myös yhdistyksen hallintoa hoidetaan yhteistyössä ja henkilövalinnoissa otetaan
huomioon alueiden edustavuus. Rokua Geoparkin ja Kainuun Liikunnan jäsenenä
edistämme alueen matkailua sekä liikuntaharrastusta Kainuussa ja Pohjois-Pohjammaalla. Oulujärven ympäristökunnat ja Kajaanin Latu ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

