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OULUJÄRVEN MELOJAT ry
TOIMINTAKERTOMUS 2014
Oulujärven Melojat ry:n viides täysi toimintavuosi on ollut aktiivinen. Kolea alkukesä
ja säännöllisten torstairetkien poisjääminen vähensivät melontasuoritusten määrää,
mutta erityisen lämmin heinä- ja elokuu suosivat harrastusta. Koko porukan taitotaso
melonnassa kehittyi entisestään ja melontakursseilta valmistui uusia innokkaita melojia. Yhteistyötä on jatkettu Vaalan kunnan, oululaisen K&C- melontaseuran sekä raahelaisen Pikkulahden palvelut yrityksen ja Raahen seudun melojien kanssa.
Kokoukset

Yhdistyksen yleinen kokous pidettiin 6.4.2014 Ruununkartanossa. Kokoukseen osallistui kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Sinikka Rantalankila. Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Jorma Kuronen ja Matti Koistinen. Uutena jäsenenä
hallitukseen valittiin Ali Huossa ja Matti Koistinen valittiin uudelleen. Aiemmista jäsenistä jatkoivat Petri Hakkarainen ja Pirkko Pikkarainen
Hallitus teki aloitteen Kajaanin kaupungille ja Paltamon kunnalle melontalaitureiden
saamiseksi Oulujärvelle myös Paltaselän ja Ärjänselän puolelle.

Jäsenet

Vuoden lopussa jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli yhteensä 69, joista yritysjäseniä oli kolme (Luonnollisesti Oulujärvi, Tukkelin erä- ja opastuspalvelut ja Jomppe
Outdoors) ja alle 18 -vuotiaita oli 8. Lisäksi melontakurssien kautta tuli yhteensä 27
uutta jäsentä, joista kaksi alle 18 -vuotiasta. Virallisesti erostaan ovat ilmoittaneet yritysjäsen Eräsusi sekä kuusi henkilöjäsentä.

Messut

Tammikuussa Oulujärven Melojat osallistui Matka 2014 -messuille Vaalan kunnan
osastolla ja maaliskuussa Goexpon Retkimessuille Helsingin messukeskuksessa
Eräketun osastolla. Seuran esittelijä Jorma Kuronen edusti samalla myös Oulujärven
jättiläisiä ja Geoparkia. Nämä tukivat seuraa esittelijän matkakustannuksien osalta.
Toukokuussa osallistuttiin erämessuille Kajaanissa. Messuesittelijöinä Oulujärven
Melojista toimivat Hanna Karppinen, Pirkko Pikkarainen, Sinikka Rantalankila, Juha
Korhonen ja Jorma Kuronen.
Messuilla jaettiin Oulujärven Melontakeskuksen esitettä ja kerrottiin Oulujärven melontamahdollisuuksista, mikä herättikin monien messukävijöiden mielenkiinnon.

Melontatapahtumat, retket ja esittelyt
Kesän toiminta keskittyi maanantaimelontoihin ja yhteisiin retkiin. Kausi alkoi epävirallisesti Petrin toimesta jo 28. maaliskuuta, mutta virallisesti vasta kuukautta myöhemmin.
Talli-isännät esittelivät melontaseuran toimintaa ja melontakeskusta Kuopion hiippakunnan piispalle Jari Jolkkoselle ja hänen seurueelleen Vaalan seurakunnan piispantarkastuksen yhteydessä 16. toukokuuta.
Maanantaisin talli–isännät Matti ja Jomppe opastivat aloittelijoita tallilla klo 15-17.
Keskimäärin päiväkävijöitä maanantaisin oli kolmisen henkeä. Maanantaimelonnat
aloitettiin virallisesti 2. kesäkuuta, mutta käytännössä jo aikaisemmin. Maanantain
retkimelonnat suunnattiin myös aloittelijoille ja niihin osallistui keskimäärin 14-16 melojaa. Maanantaimelontoja järjestettiin alkukesän kylmyydestä ja melontakursseista
johtuen vain 7 kertaa.
Pitempiä retkiä tehtiin mm. Tervajoelle, Kaivosojalle, Kaarresaloon, Kuostoon sekä
ympäri Oulujärven retkeilyaluetta. Elokuussa osallistuimme Oulujoella Kelluntai
-tapahtumaan, missä meloen lähdimme Nuojuan alapuolelta ja uimarit kelluivat Multipakasta Partalankylälle. Myös Kutujoki laskettiin parin melojan toimesta alkukesästä.
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Tallikirjaan dokumentoitujen osallistujien kokonaismäärä kesällä 2014 oli 385, joista
naisia 250, miehiä 120 ja alle 18-vuotiaita 15 henkeä.
Melontaohjaajat vetivät yksityisiä tilattuja esittelyjä ja retkiä mm. Vaalan yläkoulun
oppilaille ja Uiton majalla majoittuneille kansainväliselle työleirin nuorille. Ulkopuolisilta veloitettiin hallituksen määrittämä taksa.
Vaalasta Vesille- tapahtuma järjestettiin 27. - 29.6 sekä syksyn yhteinen retkimelontaviikonloppu 12. – 14.9. yhteistyössä Pikkulahden palvelujen ja K&C:n kanssa. Nämä tapahtumat ovat saavuttaneet jo vakiintuneen paikan lähialueen melontaväen
keskuudessa. Uiton maja on hyvä tukikohta, mistä tehdään eripituisia retkiä Oulujärvelle ja vietetään yhteistä aikaa meloen, saunoen ja kokkaillen.
Kurssit:

Seura järjesti kaksi melonnan peruskurssia, 30.6 - 2.7 ja 21. - 23.7. Vastuuopettajina
Jorma Kuronen ja Matti Koistinen, apuohjaajina Pirkko Pikkarainen, Hanna Karppinen
ja Sinikka Rantalankila. Kolmannen kurssin järjesti Tukkelin erä- ja opastuspalvelut.
Osallistujia oli yhteensä 27, joista 2 alle 18 –vuotiasta.

Muu toiminta
Kaksi seuran jäsentä vieraili Raahessa Pikkulahden palvelujen vieraana pariin otteeseen testailemassa kajakkeja omalla kustannuksellaan.
Melojat jatkoivat osa aktiivisestikin Rokuan Health&Spa -kylpylässä kajakin käsittelyharjoittelua. Seura ei osallistunut kustannuksiin.
Kajaanin Kaukavedessä seura järjesti kerran kuussa lähinnä eskimoharjoitteluun liittyviä harjoituksia. Seura korvasi hallin vuokran ja osallistujat maksavat itse uimaliput
vuorolle. Ohjaajat myös maksoivat kustannuksensa itse. Lisäksi seuran jäsenet osallistuivat Kaukaveden yleisötapahtumiin kaksi kertaa esitellen kajakkimelontaa kohderyhmänä lapset ja nuoret. Kajaanin tapahtumien aktiivina ovat olleet Hanna Karppinen, Juha Korhonen, Pirkko Pikkarainen ja Jorma Kuronen. Poolokalusto on lainassa
Kuopiosta.
Seuran jäsenet ovat vastanneet sopimuksen mukaisesti kanoottitallin, laitureiden sekä Pikku-Palosen huollosta sekä kaluston kunnossapidosta sekä tallipaikkojen laskutuksesta. Matti Koistisen aktiivisuuden ansiosta mm. Pikku-Paloseen pystytettiin uusi
WC ja melontakeskuksen aitta sai uutta ilmettä kalusteiden suhteen.
Talous

Jäsenmaksutulot olivat 2.728 euroa. Muita tuloja kertyi kurssimaksuista, palvelujen ja
tuotteiden myynnistä sekä osallistumismaksuista ym. yhteensä 2.665 euroa. Vuonna
2014 on tehty kahden vuoden kalustopoistot (yht. 2.032,56), joten tilikauden tulos jäi
alijäämäiseksi –1.294,42 euroa
Kalustoa täydennettiin hankkimalla Pikkulahden Palveluilta yksi kajakki Tiderace Vortex varusteineen.

Yhteenveto Oulujärven Melojat ry voi olla tyytyväinen toimintaansa. Aktiivimelojien määrä on kasvanut ja uusia henkilöitä tulee mukaan toimintaan. Kurssit ovat olleet täynnä ja retkillä
on ollut mukana uusia melojia. Meloja on jo yleinen näky Oulujärven selällä. Mikäli
kesän kurssilaiset pysyvät seuran jäseninä, kasvaa jäsenmäärä noin 25 %. Tallissa
on tällä hetkellä 20 yksityisten omistamaa kajakkia ja yhteensä 14 seuran hallinnassa
olevaa kajakkia. Yhteistyötä on aktiivisesti tehty raahelaisten ja oululaisten kanssa ja
verkostoituminen laajemmaltikin on hyvässä vauhdissa. Kesän mittaan käyntikertoja
kaikissa tapahtumissa oli noin 500 ja talven allasharjoittelussa on ollut yhteensä noin
60 kävijää. Vuoden aikana on tehty melonnan esittelyjä, retkiä ja kursseja sekä tuotu
melontaa tutuksi eri tapahtumissa. Ympärivuotisuutta on saatu aikaan uimahalliharjoittelulla.

