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OULUJÄRVEN MELOJAT RY
TOIMINTAKERTOMUS 2009-2010
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TOIMINTA 2009 - 2010
Oulujärven Melojat ry perustettiin 7.12.2009. Perustamisasiakirjan allekirjoittivat Kauko Laitinen,
Janne Autere, Esa Jaakkola, Jaana Remes, Reijo Kaurala, Matti Malinen, Kaisa Rikula, Urpo
Heikkinen, Jorma Kuronen, Anne Hyvärinen ja Sinikka Rantalankila. Päätettiin, että seura liittyy
Suomen Kanoottiliiton jäseneksi.
Päätettiin yhdistykselle seuraavat jäsenmaksut:
Yksityishenkilöt

Nuorisojäsenet
Yhteisöt

42 € 1. perheenjäsen
30 € muut samassa osoitteessa
asuvat yli 18-vuotiaat perheenjäsenet
6 € alle 18-vuotiaat
100 €

sisältää Melojalehden (12€)

sis. melojan kortti (vakuutus)
sis. Melojalehden ja yhteistyötä

Seuran puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Rantalankila ja hallituksen jäseniksi Anne Hyvärinen, Reijo Kaurala, Jorma Kuronen ja Matti Malinen. Tilintarkastajaksi valittiin JHTT Pirjo Kiviniemi ja varatilintarkastajaksi Tuula Mikkola. Seuran kummiksi pyydettiin Veli-Matti Lehtonen.
Yleiskokous
Sääntöjen mukaan yhdistys pitää vuosittain yhden sääntömääräisen kokouksen eli vuosikokouksen maaliskuun loppuun mennessä. Vuonna 2010 ei pidetty yleistä kokousta, koska yhdistyksen
toiminta ei ollut vielä käynnistynyt ko. ajankohtaan mennessä. PRH hyväksyi seuran rekisteröinnin
29.1.2010 ja Suomen Kanoottiliitto hyväksyi seuran jäsenekseen helmikuussa 2010.
Hallituksen kokoukset ja tärkeimmät päätökset
Hallitus kokoontui 2010 kolme kertaa eli 14.3. Ihmeessä, 7.4. Annen luona Kajaanissa ja 7.12.
Vaalassa Apajassa. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jorma Kuronen ja sihteeriksi Anne
Hyvärinen. Yhdistyksen pankkitili avattiin Kainuun Osuuspankin Vaalan konttoriin maaliskuussa.
Yhdistyksen kotisivut päätettiin tehdä Kotisivukone.fi -järjestelmällä ylläpitäjänä Sinikka Rantalankila. Lisäksi yhdistykselle päätettiin tehdä Facebook-profiili, jota ylläpitävät Sinikan lisäksi myös Jorma Kuronen ja Anne Hyvärinen. Seuralle avatun sähköpostin osoite on oulujarvenmelojat@gmail.com. Yhdistys päätti osallistua yksityisrahoituksella ja talkootyöllä Vaalan kunnan hallinnoimaan Oulujärven Melontakeskus –hankkeeseen. Yksityisrahoitusta päätettiin maksaa siltä osin,
mitä ei saada yrityksiltä tai muilta yhteisöiltä. Hankkeen yksityisrahoitus on kahdelta vuodelta yhteensä 3.038 €, mikä pääosin kerätään yrityksiltä. Vuonna 2010 seuran ei tarvinnut maksaa ko.
rahoitusta, koska yritysrahoitusta saatiin riittävästi.
Oulujärven Melontakeskus –hanke sai rahoituspäätöksen maaliskuussa ja yhdistys on ollut alusta
asti aktiivisena toimijana ko. hankkeessa. Seuran kotisivut ovat myös hankkeen virallinen tiedotuskanava. Hankkeen projektityöntekijäksi valittiin geologi Suvi Tauriainen, joka myös päivitti seuran
kotisivuja ja organisoi hankkeen/seuran retkiä ja tapahtumia yhteistyössä Sinikka Rantalankilan ja
Jorma Kurosen kanssa.
Jäsenet
Seuran perustajajäseniä oli 12 henkeä. Vuoden lopussa oli yhteensä 34 jäsenmaksun maksanutta
jäsentä, joista yksi on nuorisojäsen ja kolme yritysjäsentä (Amatsonia, Luonnollisesti Oulujärvi ja
Vuoripuro).
Talous
Jäsenmaksutulot olivat 1.430 €. Suomen Kanoottiliitolle ei vielä ensimmäisenä vuonna tarvinnut
maksaa jäsenmaksua, mutta liittymismaksu ja lehtimaksut olivat yhteensä 570 €. Muita tuloja yh-
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distys sai melontakurssien ja Vesille Vaalasta –tapahtuman järjestämisestä. Yhdistyksen tulot olivat yhteensä 3.330 € ja menot 1.742,10 €. Tilikauden tulos on 1.591,90 €.

Oulujärven melojat ry:n toiminta
Yhteinen toiminta käynnistyi Kajaanin uimahallissa Anne Hyvärisen
organisoimana. Uimahallissa oli kaikille avoin lajiesittelypäivä, jossa
oli myös Oulujärven Melojien toiminnan esittelyä.
Toukokuussa Oulujärven Melojat osallistui Vaalan kumppanuuspäivään, missä järjestöt esittelivät toimintaansa. Oulujärven melontakeskushanke järjesti kajakkien hankintamatkan 19.-21.5, johon
Jorma Kuronen osallistui asiantuntijana. Myös Matti Malinen oli mukana ensimmäisessä kohteessa. Käyntikohteet olivat Pursiväylä &
Nykyerä Oy Muuruvedellä, North-West Import Espoossa, Welhonpesä Klaukkalassa ja Viitakko Tuusjärvellä. Matkalla ostettiin (Vaalan kunnalle) Oulujärven Melontakeskukselle 10 erilaista kajakkia, 8
yksikköä ja 2 kaksikkoa. Kajakit olivat myös seuran käytettävissä
kesän 2010 aikana.
.
Manamansalon Geopark –päivänä 29.5. Oulujärven Melojat kertoi
toiminnastaan ja opasti kokeilijoita. Luonnollisesti Oulujärvi / Kaisa
Rikula esitteli melontaa omalla kalustollaan Manamansalon Martinlahden uimarannalla yhdessä Jorma Kurosen kanssa. Vesille uskaltautui kymmenkunta kokeilijaa.

Toiminta Oulujärven melontakeskuksessa
Oulujärven melontakeskus sijaitsee Vaalan Sahanrannassa. Alueella on Oulujoen uittoyhdistyksen
aikaisia rakennuksia: Uiton maja, sauna, rantamakasiini, venevaja sekä aitta. Entiseen venevajaan
on kunnostettu seuramme käytössä oleva kanoottitalli, jossa on tilaa 28 kajakille ja 10 inkkarille.
Vajassa on sekä yksityisten henkilöiden että Vaalan kunnan kajakkeja ja kanootteja. Kanoottitalli
on seuran tukikohta ja retkien lähtöpiste. Oulujärven melontakeskuksessa järjestettiin seuraavaa
tomintaa:
Maanantaimelonnat aloitettiin 31.5. ja niitä järjestettiin kesän kuluessa yhteensä 15 kertaa, joista viimeinen oli 20.9. Osanottajia oli
yhteensä 130 eli keskimäärin 9 ja joka kerta oli uusia osallistujia.
Maanantaisin aloittelijoilla oli mahdollisuus tulla harjoittelemaan jo
klo 15 Jorma Kurosen opastuksella. Muu toiminta järjestettiin tiiviisti yhteistyössä Oulujärven Melontakeskus -hankkeen kanssa.
Maanantaimelonnat suuntautuivat joko Oulujoelle Kauvonsaareen
tai Oulujärvelle Pikku-Paloseen.
Elokuun alussa Oulujärven melontakeskushanke järjesti Oulujärven melonta- ja retkiviikon, jonka käytännön järjestelyistä seuramme vastasi. Koska nuorten melontaleirille ei ilmoittautunut
osanottajia, se korvattiin Oulujoen melontaretkellä. Nuojuan voimalaitokselta Kantturan kautta Kurttilaan suuntautuneella retkellä
oli 8 osanottajaa. Melonnan peruskurssille 9.-10.8. osallistui 10
henkeä. Kurssin vetäjänä oli melontaopas Eerik Nissinen Viitakosta Tuusjärveltä ja apuohjaajana Jorma Kuronen. Viikon aikana tehtiin myös retket Honkiseen ja Pikku-Paloseen. Lisäksi lauantaina ja
sunnuntaina tehtiin retket Oulujärvelle.
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Oppaina ja opastajina retkillä toimivat kokeneet melonnan harrastajat, Veli-Matti ”Weltsu” Lehtonen
Suomen Kanoottiliiton kouluttaja ja ohjaaja sekä Oulujärven asiantuntijana melontaohjaaja Jorma
Kuronen. Näytöksissä oli mukana myös melontaohjaaja Anne Hyvärinen. Retkellä käytettiin Amatsonialta (A. Hyvärinen) vuokrattuja kajakkeja. Turvallisuusohjeet ja riskikartoitukset oli laatinut
Jorma Kuronen yhteistyössä Kainuun pelastuslaitoksen kanssa.
Viikon kohokohtana oli Vaalasta Vesille –tapahtuma lauantaina 14.8.
Päivän ohjelma koostui toisaalta ns. suurelle yleisölle ja toisaalta melonnan harrastajille suunnatuista tapahtumista. Alueen rakennuksiin
järjestetyillä näyttelyillä oli tavoitteena saada paikalle myös muita kuin
melonnan harrastajia. Kämppäkahvila valokuvanäyttelyineen keräsi
kaikkiaan noin 50 kävijää (vieraskirjan mukaan) ja samat henkilöt kävivät myös ranta-aitan taidenäyttelyssä. Tuotetorilla oli mukana kolme
myyjää eli melontaan ja retkeilyyn liittyen Welhonpesä Klaukkalasta
sekä Vuoripuro Oulusta sekä käsitöiden myyntiteltta. Suurimman suosion sai kuitenkin pääasia eli melontaan tutustuminen tallilla, missä
kävi päivän mittaan arvioilta satakunta henkilöä, joista kajakkiin uskaltautui lähes puolet. Palautettuja kajakkiarvontakuponkeja oli 236 kpl,
mistä voi vetää johtopäätökset iltatapahtumaan osallistujien määrästä.
Arvottavana oli K-Market Vaalan sponsoroima kajakki. Arpaonni suosi
Jorma Kuorosta, joka välittömästi ilmoitti kajakin jäävän seuran käyttöön. Tapahtumaviikon käytännön järjestelyistä vastasi Oulujärven
Melojat ry, mistä seura sai korvauksena 1.500 euroa.

Melontakausi päätettiin yhteiseen saunailtaan 27.9. Kesän melontasäät olivat loistavat. Lämpimän
veden ansiosta voitiin tehdä myös pelastautumisharjoituksia Oulujärvellä. Syksyllä järjestettiin vielä
Oulujärven melontakeskushankkeen kanssa kaksi uimahalliharjoitusta Kajaanissa. Vetäjinä toimivat Anne Hyvärinen ja Kaisa Rikula. Molempiin harjoituksiin osallistui kymmenen henkilöä. Hallissa
opeteltiin reskutusta ja eskimopyörähdystä.
Kesän aikana on saatu esitellä Oulujärven melontakeskusta ja Oulujärven Melojien toimintaa lukuisille henkilöille. Melonnan piiriin on tullut mukaan uusia aktiivisia harrastajia ja seuran jäsenmäärä
on lisääntynyt tasaiseen tahtiin. Tiedotusvälineiden kautta Oulujärven melontamahdollisuuksista on
saatu positiivista viestiä eteenpäin. Myös Oulujärven retkeilyalueen tunnettuus melojien keskuudessa on lisääntynyt.
Oulujärvi on upea melontajärvi – joka kerta erilainen!

Kuva melontakurssilta 10.8.2010

