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OULUJÄRVEN MELOJAT ry

TOIMINTAKERTOMUS 2015
Oulujärven Melojat ry:n kuudes täysi toimintavuosi oli aktiivinen koleasta kesästä huolimatta.
Maanantai-ja torstaimelonnat järjestettiin vuoroviikoin vähentäen näin talli-isäntien työkuormaa. Aktiiviharrastajien taitotaso on hyvällä mallilla, joten he tekivät itsenäisiä retkiä joko yksin tai pienemmällä porukalla. Yhteistyötä on jatkettu Vaalan kunnan, oululaisen K&C- melontaseuran sekä raahelaisen Pikkulahden palvelut yrityksen kanssa. Melojien toiminta Paltamossa ja Kajaanissa on myös aktivoitumassa.
Kokoukset

Yhdistyksen yleinen kokous pidettiin 29.3.2015 Rokua Health&Spa:ssa. Kokoukseen osallistui kuusi jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Rantalankila. Erovuoroisista jäsenistä Petri Hakkarainen jatkaa hallituksessa ja Pirkko Pikkaraisen tilalle valittiin Anu Leinonen. Aikaisemmista jäsenistä jatkoivat Ali Huossa ja Matti Koistinen. Hallitus kokoontui viisi kertaa.

Jäsenet

Vuoden lopussa jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli yhteensä 81, joista yritysjäseniä oli
kolme (Tukkelin erä- ja opastuspalvelut, Jomppe Outdoors ja Vaalan Apteekki), miehiä 31 ja
naisia 41 sekä alle 18-vuotiaita kuusi, joista tyttöjä kaksi. Jäsenlisäys edelliseen vuoteen verrattuna 11.

Messut

Tammikuussa Oulujärven Melojat osallistui Matka 2015 -messuille Vaalan kunnan osastolla.
Tänä vuonna ei ollut virallista edustusta Goexpossa, mutta Jomppe kävi katsastamassa tarjonnan omin kustannuksin. Toukokuussa osallistuttiin Oulun erämessuille Rokua Geoparkin
osastolla. Messuesittelijöinä Oulujärven Melojista toimivat Ali Huossa, Pirkko Pikkarainen,
Eeva-Maria Karhu, Matti Koistinen ja Jorma Kuronen.
Messuilla jaettiin Oulujärven Melontakeskus –esitettä ja kerrottiin Oulujärven melontamahdollisuuksista, mikä herättikin monien messukävijöiden mielenkiinnon.

Melontatapahtumat, retket ja esittelyt
Kausi alkoi epävirallisesti jo 16.maaliskuuta, mutta virallisesti vasta toukokuun alkupuolella.
Tällä kaudella maanantai- ja torstaimelonnat pidettiin vuoroviikoin 28.5. alkaen. Maanantain
retkimelonnat olivat sopivia myös aloittelijoille ja torstain retket kokeneemmille melojille.
Talli-isännät esittelivät melontaseuran toimintaa ja opastivat aloittelijoita tallilla joka toinen
maanantai klo 15-17 tarpeen ja kysynnän mukaan. Keskimäärin päiväkävijöitä maanantaisin
oli kolmisen henkeä. Ohjattuihin retkiin osallistui keskimäärin 10-15 melojaa. Maanantai/torstaimelontoja järjestettiin yhteensä 13 kertaa, vaikka olosuhteet olivat tuulisia ja kylmiä
lähes koko kesän. Pitempiä retkiä tehtiin mm. Tervajoelle, Kaivosojalle, Kaarresaloon, Kuostoon sekä ympäri Oulujärven retkeilyaluetta. Kutujokikin laskettiin yhdessä K&C:n porukan
kanssa parin melojan voimin alkukesästä. Tallikirjaan dokumentoitujen osallistujien kokonaismäärä kesällä 2015 oli 494, joista naisia 212, miehiä 172 ja alle 18-vuotiaita 4 kappaletta.
Kursseille osallistu yhteensä 96 henkilöä.
Seuran aktiivit vetivät yksityisiä tilattuja esittelyjä ja retkiä mm. Vaalan yläkoulun oppilaille
ja Uiton majalla majoittuneille kansainvälisille työleiriläisille. Ulkopuolisilta veloitettiin seuralle hallituksen määrittämä taksa.
Vaalasta Vesille- tapahtuma järjestettiin 27. - 28.6. lähinnä oman porukan voimin. Viikonloppua vietettiin meloen ja saunoen hyvän ruoan ääressä. Lauantaina meloskeltiin Kaivosojalle ja
sunnuntaina osa porukasta meloi Säräisniemen Painuanlahden alueella ja osa Vaalasta Kontikkopäähän ja takaisin.
Oulujärven melojat olivat esittelemässä toimintaansa Paltamossa ”Metelistä melomaan” –
tapahtumaan 10.7. Osallistujia 35, joista noin 20 kävi kokeilemassa melomista.
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Kurssit:

Seura järjesti kaksi melonnan peruskurssia Vaalassa (13-14.6 ja 29.6-1.7) ja yhden Paltamossa
(7.-8.8). Kurssien ohjaajina olivat Pirkko Pikkarainen, Matti Koistinen ja Jorma Kuronen.

Muu toiminta
Oulujärven melontakeskuksen esite uudistettiin ja siitä otettiin 1000 kappaleen painos. Esitteen painatuskulut katettiin yritysten mainostuloilla. Hallituksen jäsenet Matti Koistinen ja Ali
Huossa myivät mainokset yrityksille. Lisäksi hankittiin seuran logolla varustetut paidat ja
bandanat, joita myytiin omakustannushintaan jäsenille ja hieman kalliimmalla hinnalla ulkopuolisille sekä jaettiin arvontapalkintoina eri tapahtumissa.
Jomppe ja Pirkko kävivät Raahessa Pikkulahden palvelujen vieraana pariin otteeseen testailemassa kajakkeja. Sinikka osallistui Pikkulahden Palvelujen järjestämälle aallokkoleirille. Seuran jäsenet Hanna Karppinen, Anu Leinonen ja Tarja Leinonen osallistuivat toukokuussa
Jongunjoen melontaan. Lisäksi Hanna ja Sinikka kävivät melomassa Kuhmossa ja Matti Koistinen ja Seppo Leinonen kävivät melomassa Luirojoella. Jomppe, Pirkko ja Hannu kävivät
melomassa Kiantajärvellä Suomussalmella. Pirkko ja Jomppe osallistuivat Sutisen Petrin tekniikkakurssille Raahessa.
Melojat jatkoivat Rokuan Health&Spa -kylpylässä kajakin käsittelyharjoittelua. Seura ei osallistunut kustannuksiin. Kajaanin Kaukavedessä seura järjesti kevätkaudella kerran kuussa lähinnä eskimoharjoitteluun liittyviä harjoituksia. Seura korvasi hallin vuokran ja osallistujat
maksoivat itse uimaliput vuorolle. Ohjaajat myös maksoivat kustannuksensa itse. Lisäksi seuran jäsenet osallistuivat Kaukaveden yleisötapahtumaan kerran esitellen kajakkimelontaa kohderyhmänä lapset ja nuoret. Kajaanin tapahtumien aktiivina ovat olleet Hanna Karppinen,
Pirkko Pikkarainen ja Jorma Kuronen. Poolokalusto oli lainassa Kuopiosta, mutta ne myytiin
tarjouskilpailun kautta Espooseen ja näin Kajaanissa ei toistaiseksi ole kalustoa.
Seuran jäsenet ovat vastanneet sopimuksen mukaisesti kanoottitallin, laitureiden sekä PikkuPalosen huollosta sekä kaluston kunnossapidosta sekä tallipaikkojen laskutuksesta. Korjausja kunnostustöistä ovat vastanneet Matti Koistinen ja Ali Huossa. Varsinkin Matin kekseliäisyys ja kädentaidot tuottavat monia käteviä ratkaisuja tallille. Seuran paltamolaiset jäsenet talkoilivat melontalaiturin Paltamon Metelinniemelle ja toinen laituri on asentamista vaille valmiina tulevana sijoituspaikkanaan Paltaselän saari.
Syksyllä Oulujärven Melojat päätti liittyä Oulujärven Wanhat Laivat yhdistyksen jäseneksi,
minkä myötä saatiin käyttöön Kajaanissa Kuurnan telakan rannassa oleva makasiinirakennus.
Seuran kajaanilaiset jäsenet Antti Kingelin ja Hannu Seppänen kunnostivat rakennuksen melontatalliksi.
Talous

Jäsenmaksutulot olivat 2.939,50 euroa, mistä lehtimaksujen osuus on 292,50 euroa. Lehtimaksu ei enää sisälly jäsenmaksuun. Esitteen mainostulot olivat 4.625,20 euroa ja kulut 3.171,06
euroa. Muita tuloja kertyi kurssimaksuista, palvelujen myynnistä sekä osallistumismaksuista
ym. yhteensä 5.715 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 413,29 euroa. Kalustoa täydennettiin vaihtamalla nuorisokajakki varusteineen aikuisten malliin. Lisäksi hankittiin mm. aukkopeitteitä.

Yhteenveto

Oulujärven Melojat ry on onnistunut hyvin tavoitteissaan Oulujärven melontaharrastuksen
lisäämiseksi. Toiminta Vaalassa on edelleen aktiivista ja syksyn kuluessa on aloitettu neuvottelut Kajaanin kaupungin kanssa melontatallien ja –laitureiden saamiseksi myös Kajaaniin.
Seuran jäsenmäärä on lisääntynyt ja mukaan on tullut uusia innokkaita melojia. Kurssit ovat
olleet täynnä ja retkillä on ollut mukana uusia melojia. Tallissa on tällä hetkellä 17 yksityisten
omistamaa kajakkia ja yhteensä 14 seuran hallinnassa olevaa kajakkia. Kesän mittaan käyntikertoja kaikissa tapahtumissa oli noin 550 ja talven allasharjoittelussa on ollut yhteensä noin
50 kävijää. Vuoden aikana on tehty melonnan esittelyjä, retkiä ja kursseja sekä tuotu melontaa
tutuksi eri tapahtumissa. Ympärivuotisuutta on saatu aikaan uimahalliharjoittelulla.

