OULUJÄRVEN MELOJAT RY

Toimintasuunnitelma 2018
Oulujärven Melojat toimii Vaalassa, Kajaanissa ja Paltamossa ja kussakin paikassa vetovastuussa
ovat paikalliset toimijat. Tapahtumia toteutetaan ja retkiä tehdään joustavasti yhdessä ja erikseen
edistäen melontaa eri kohteissa sekä niiden välillä. Kajaanissa tehdään tiivistä yhteistyötä Kajaanin
Ladun melontajaoston kanssa. Paltamon mahdolliselle melontakeskushankkeelle annetaan
asiantuntijapalveluja ja tehdään yhteistyötä.
Viikkomelonnat ja retket
Vaalassa viikkomelonnat vuoroviikoin eli maanantaimelonnat joka toinen maanantai kesäkuun
ensimmäiseltä viikolta alkaen (4.6.) elokuun loppuun saakka klo 18 alkaen. Talli-isännät opastavat
ennakkovarauksesta em. päivinä (ja muulloinkin kelien mukaan). Torstaimelonnat pidetään joka toinen
torstai sopimuksen mukaan syyskuun alkuun saakka.
Kajaanissa melonnat Kuurnan tallilta vastuuhenkilöiden ilmoittamana ajankohtana.
Retkiä tehdään sekä Vaalassa, Kajaanissa että Paltamossa seuran aktiivien / ohjaajien järjestäminä
sääolosuhteiden ja itse kunkin aikataulujen mukaisesti. Oulujärven lisäksi tehdään retkiä myös
Oulujoelle ja Tervajoelle sekä Kutujoelle.
Tapahtumat ja kurssit Oulujärvellä
Aika
15.-17.6.

25.-27.6.
6.-8.8.
8.-9.6.
12.-14.6.
10.-11.8.

Tapahtuma
Vaalasta vesille, koulutusta ja retkiä
- Sahanrannassa kokeilumelonnat
- eripituiset retket
- kajakin käsittelykurssit
Peruskurssi iltakurssina
Peruskurssi iltakurssina, jos kysyntää on
Kajaanin Ladun kurssit
- peruskurssi
- peruskurssi
- peruskurssi

Paikka
Vaala

Vastuuhenkilöt
Sinikka, Pirkko, Eeva
Maria, Matti, Hanna,
Jomppe

Vaala
Vaala

Jomppe, Pirkko, Matti
Jomppe, Pirkko, Matti

Kajaani
Kajaani
Kajaani

Hinnat:
Kurssit 100 €, jäseniltä 75 €, nuoret 15-18 –vuotiaat 50€/30 €
Melontaretket hinnat ulkopuolisilta 10 euroa, alle 18-vuotiaat 5 €
Esittelyt ja melonnan pikakurssi ryhmille: minimihinta 200 € (5 hlö/3 h), lisähinta ryhmäkoon ja
aikataulun mukaan (20 €/hlö). Pidemmistä retkistä peritään neuvottelun mukaisesti.
Tallipaikkamaksut 20 €/kajakki/vuosi, avainpantti Vaala 20 € (avain kunnasta), Kajaani 30 € (avain
OuMelta)
Kajaanin kurssit Kajaanin Ladun organisoimina.
Kajakkien käyttö Oulujärven melontakeskuksella Vaalassa
Melontakeskuksen kajakkien käyttöperiaatteet perustuvat Vaalan kunnan kanssa tehtyyn
sopimukseen.
Yksityisille kajakkeja luovutetaan vain seuran retkille.
Seuran aktiivihenkilöt voivat käyttää myös yksityisesti, kun ilmoittavat talli-isännälle

Yritysjäsenmaksuun (100 €) sisältyy yksi ilmainen kajakkien käyttökerta Vaalan melontatallilta
tapahtuvaan retkeen tai koulutukseen. Korvaus yrityksiltä kajakkien käytöstä 10 €/vrk
Porukan retkille varaukset tallilla olevaan kalenteriin tai ilmoitus.
Kuurnan ja Paltaniemen tallit
Kajaanin Kuurnan talli on Oulujärven Melojien hallussa perustuen Oulujärven Wanhat Laivat ry:n
jäsenyyteen. Talli-isännät vastaavat tallin toiminnasta sekä huollosta ja sopivat tallipaikoista ja
luovuttavat avaimet. Tallissa on yksityisten kajakkien lisäksi Kajaanin kaupungin hankkeen kajakit,
joiden käytöstä sovitaan niitä hallinnoivan Kajaanin Ladun kanssa. Paltaniemen tallin käytännöistä
sovitaan yhdessä Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Ladun kanssa.
Kajaanin kaluston käytöstä sopimus Kajaanin kaupungin / Kajaanin Ladun ja Oulujärven Melojien
kesken.
Talli-isännät
Vaala: talli-isännät Jorma Kuronen ja Matti Koistinen
Kuurna: talli-isännät Antti Kingelin, Hannu Seppänen ja Markku Räisänen
Ohjaajat:
Vaala:
Jorma Kuronen, Matti Koistinen, Pirkko Pikkarainen, Sinikka Rantalankila
Paltamo:
Anu Leinonen
Kajaani:
Hanna Karppinen, Antti Kingelin, Hannu Seppänen, Merja Leinonen, Juha Karppinen,
Leena Vuorenmaa
Tiedottaminen
Facebook, kotisivut, sähköposti, whatsapp -ryhmät (Melojat ja Kajaanin kajakoijat)
Vaalasta Vesille –tapahtumasta ja peruskursseista tiedotetaan myös julisteilla ja ”flayereilla”
lähikuntien ilmoitustauluilla ja kouluilla.
Kokoukset: Hallituksen kokoukset, yleiskokous, Melonta- ja Soutuliiton, Oulujärven Wanhat Laivat ja
Kainuun Liikunta sekä Rokua Geoparkin kuukausitulilla mahdollisuuksien mukaan
Jäsenyydet ja yhteistyö
Oulujärven Melojat ry on jäsenenä Suomen Melonta- ja Soutuliitossa, Kainuun Liikunnassa sekä
Oulujärven Wanhat Laivat yhdistyksessä sekä Rokua Geoparkissa. Olemme mukana Vammaisliikunta
tutuksi –hankkeessa, missä osallistumme hankkeen tapahtumiin ja kehitämme osaltamme esteetöntä
liikuntaa vesillä.

