OULUJÄRVEN MELOJAT ry
TOIMINTAKERTOMUS 2011
Oulujärven Melojat ry:n toinen täysi toimintavuosi on ollut erittäin vilkas. Aurinkoinen
kesä antoi huippuolosuhteet melonnalle ja taidon kehittyessä aallokkokaan ei ollut este melomaan lähtemiselle. Toimintaa on tehty tiiviissä yhteistyössä Vaalan kunnan
hallinnoiman Oulujärven melontakeskushankkeen kanssa. Hankkeen projektityöntekijänä aloitti toukokuussa Jaana Kukkohovi, joka toimi myös yhdistyksen sihteerinä.
Oulujärven Melojat on tehnyt vuonna 2011 yli 600 talkootyötuntia melontakeskushankkeelle.
Kokoukset
Yhdistyksen yleinen kokous pidettiin 26.2. Säräisniemellä, Ruununhelmessä. Kokoukseen osallistui yhdeksän jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Rantalankila.
Sääntöjen mukaan erovuoroiset olisi pitänyt arpoa ensimmäisenä vuonna, mutta Anne Hyvärinen ja Reijo Kaurala ilmoittivat, etteivät he jatka hallituksessa vuonna 2011.
Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Kaisa Rikula ja Antti Kingelin ja aikaisemmista
jäsenistä jatkoivat Jorma Kuronen ja Matti Malinen. Hallitus kokoontui kolme kertaa.
Jäsenet

Yhdistykseen tuli vuoden kuluessa 14 uutta jäsentä. Joulukuussa saavutettiin 50 jäsenen määrä. Yritysjäseniä on kolme, Amatsonia, Luonnollisesti Oulujärvi ja Vuoripuro. Alle 18-vuotiaita on kaksi jäsentä. Jäsenistä miehiä on 29 ja naisia 21.

Messut

Maaliskuussa Oulujärven Melojat ja Oulujärven melontakeskus osallistuivat Matkamessuille (Jomppe ja Sinikka) ja Goexpon Retkimessuille Helsingin messukeskuksessa. Osasto oli Kanoottiliiton Melontakorttelissa. Messuesittelijöinä Retkimessuilla
toimivat Janne Autere, Jorma Kuronen, Anne Hyvärinen ja Sinikka Rantalankila.
Toukokuussa osallistuttiin Oulun erämessuille Rokua Geoparkin yhteisosastolla. Mukana olivat Jorma Kuronen, Kaisa Rikula, Matti Malinen, Jaana Kukkohovi ja Sinikka
Rantalankila.
Messuilla jaettiin Oulujärven Melontakeskus –esitettä ja kerrottiin Oulujärven melontamahdollisuuksista, mikä herättikin monien messukävijöiden mielenkiinnon.

Maanantai- ja torstaimelonnat
Kesän toiminta on ollut erittäin vilkasta. Maanantaimelontoja järjestettiin 30.5. alkaen
yhteensä parikymmentä kertaa ja torstaimelontoja toistakymmentä kertaa.

Maanantaimelonnat aloitettiin virallisesti 6.6., mutta käytännössä jo aikaisemmin.
Suosittuihin melontoihin osallistui kerta kerralta enemmän porukkaa, parhaimmillaan
27 henkeä.
Maanantaisin talli -isäntä Jomppe opasti aloittelijoita tallilla klo 12-16. Keskimäärin
kävijöitä oli noin 12/maanantai.
Torstaimelonnat oli suunnattu kokeneemmille melojille ja niihin osallistui keskimäärin
6-8 henkeä.

Retket

Pitempiä retkiä tehtiin mm. Soutuojalle, Ruununtörmälle ja Kaarresaloon sekä viikonlopun retki Painuanlahdelta Alassalmeen. Tällä retkellä yövyttiin Hannan mökillä Rykyniemessä, ja palattiin Säräisniemen nokan kautta.

Kurssit

Yhteistyössä melontakeskushankkeen kanssa järjestettiin kaksi peruskurssia ja NILperusturvallisuuskurssi sekä ohjaajakurssi. Melontaohjaajakurssille osallistui seitsemän seuran jäsentä: Matti Koistinen, Pirkko Pikkarainen, Liisa Kalliokoski, Juha Korhonen, Sinikka Rantalankila, Niilo Haataja ja Hanna Kauppinen.

Muut tapatumat
Tutustuttiin Pikkulahden Palvelujen toimintaan Raahessa ja Kallan Melojien toimintaan Malisen Matin mökillä Kuopiossa.
Osallistuttiin Vaalasta Vesille –tapahtuman järjestelyihin. Ruununhelmessä pidettiin
esittely karavaanareille.
Opetusministeriön myöntämä seuratuki mahdollisti sen, että syksyllä aloitettiin uimahalliharjoittelu Kajaanin uimahallissa vakiovuorolla joka toinen viikko torstaisin. Halliharjoitteluun on osallistunut 5-8 henkeä/kerta. Vaalalaisten osallistumista haittaa vuoron myöhäinen ajankohta (klo 20.30-22)
Melontaseuran pikkujoulua / turvallisuusiltaa vietettiin Vuoreslahden kylätalolla. Mukana oli 11 henkilöä.

Talous

Jäsenmaksutulot olivat 2.052 euroa, josta Kanoottiliitolle maksettiin 1.280 euroa.
Kurssimaksuja kertyi 1.952 euroa ja palvelujen myynneistä 579 euroa. SUL/OPM:n
avustusta saatiin 2.000 euroa. Menot olivat yhteensä 2.615 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 2.667 euroa. Seuratuki on käytännössä vielä kokonaan käyttämättä, koska uimahallivuoroja ja kalustovuokria ei ole laskutettu vuonna 2011.
Oulujärven Melojat ry on onnistunut hyvin tavoitteissaan luoda melontakulttuuria Oulujärvelle. Kesän mittaan käyntikertoja kaikissa tapahtumissa oli yhteensä noin 850.
Yhdessä melontakeskushankkeen kanssa on tehty yli viisikymmentä erilaista toimenpidettä: melonnan esittelyjä, retkiä ja kursseja sekä tuotu melontaa tutuksi myös Vaalasta vesille –tapahtumassa. Ympärivuotisuutta on saatu aikaan uimahalliharjoittelulla.

