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OULUJÄRVEN MELOJAT ry
TOIMINTAKERTOMUS 2013
Oulujärven Melojat ry:n neljäs täysi toimintavuosi on ollut erittäin aktiivinen johtuen
poikkeuksellisen pitkästä ja lämpimästä kesästä. Aktiiviharrastajien taitotaso on selvästi noussut, minkä ansiosta aallokkokaan ei ole enää ollut este melomaan lähtemiselle. Omien aktiviteettien lisäksi on tehty yhteistyötä Vaalan kunnan, oululaisen
K&C- melontaseuran sekä raahelaisen Pikkulahden palvelut yrityksen kanssa kanssa
Kokoukset

Yhdistyksen yleinen kokous pidettiin 6.4.2013 Rokuanhovissa. Kokoukseen osallistui
8 jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Rantalankila. Erovuoroisista jäsenten
Antti Kingelinin ja Kaisa Rikulan tilalle valittiin Pirkko Pikkarainen ja Petri Hakkarainen. Aikaisemmista jäsenistä jatkoivat Jorma Kuronen ja Matti Koistinen. Hallitus kokoontui kolme kertaa. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jorma Kuronen, sihteeriksi Hanna Kauppinen ja rahastonhoitajaksi Kaisa Rikula.

Jäsenet

Vuoden lopussa jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli yhteensä 70, joista yritysjäseniä oli kolme (Luonnollisesti Oulujärvi, Eräsusi ja Jomppe Outdoors), miehiä 31 ja
naisia 30 sekä alle 18-vuotiaita yhdeksän, joista tyttöjä 7. Uusia jäseniä oli tuli vuoden
aikana 18.
Virallisesti erostaan ovat ilmoittaneet yritysjäsen Amatsonia sekä viisi henkilöjäsentä.

Messut

Tammikuussa Oulujärven Melojat osallistuivat Matka 2013 -messuille Vaalan kunnan
osastolla, maaliskuussa Goexpon Retkimessuille Helsingin messukeskuksessa.
Osasto oli Kanootti- ja soutuliiton Melontakorttelissa. Toukokuussa osallistuttiin Oulun
erämessuille. Messuesittelijöinä Oulujärven Melojista toimivat Pirkko Pikkarainen,
Matti Koistinen, Jorma Kuronen ja Sinikka Rantalankila.
Messuilla jaettiin Oulujärven Melontakeskus –esitettä ja kerrottiin Oulujärven melontamahdollisuuksista, mikä herättikin monien messukävijöiden mielenkiinnon.

Melontatapahtumat, retket ja esittelyt
Kesän toiminta on keskittynyt edelleen maanantai- ja torstaimelontoihin. Kausi alkoi
16.5 , jolloin teimme pienen retken Oulun seudun nuorisotyöntekijöiden kanssa lähialueelle.
Maanantaisin talli–isännät Matti ja Jomppe opastivat aloittelijoita tallilla klo 15-17.
Keskimäärin päiväkävijöitä oli kolmisen henkeä. Maanantaimelonnat aloitettiin virallisesti 27.5, mutta käytännössä jo aikaisemmin. Maanantain retkimelonnat oli suunnattu myös aloittelijoille ja niihin osallistui keskimäärin 8-10 melojaa. Maanantaimelontoja järjestettiin 18 kertaa. Torstaimelonnat aloitettiin 30.5 Nimisojan retkellä. Torstaimelonnat oli suunnattu kokeneemmille melojille ja niihin osallistui keskimäärin 6-8
henkeä. Torstaimelontoja järjestettiin 18 kertaa.
Pitempiä retkiä tehtiin mm. Tervajoelle, Soutuojalle, Kaarresaloon, Kuostoon sekä
ympäri retkeilyaluetta.
Oulujärven retkeilyalueen 20-vuotisjuhlassa Manamansalon Teeriniemessä pidettiin
melonnan esittelytilaisuus. Seuran aktiivit vetivät yksityisiä tilattuja esittelyjä ja retkiä
Osuuspankin Vaalan konttorin väelle, Pelson vankilan henkilökunnalle, Vaalan yläkoulun oppilaille, Uiton majalla leiriä pitäneille Kajaanin demokraattisille pioneereille
(15 lasta) ja Kainuun Hakan Kalion –projektin nuorille. Lisäksi järjestettiin ohjattu retki
kahdeksan hengen tilausryhmälle. Näistä veloitettiin seuralle hallituksen määrittämä
taksa.
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Lasten melontatapahtuma järjestettiin 13.7. Sahanrannassa Beach Volleyn yhteydessä. Osallistujia 10 lasta+neljä ohjaajaa.
Vaalasta Vesille- tapahtuma järjestettiin 20. - 22.9 yhteistyössä Pikkulahden palvelujen ja K&C:n kanssa. Viikonloppua vietettiin meloen, saunoen ja shoppaillen Pikkulahden tuotteita. Osa porukasta teki lyhyemmän Honkisen retken, mutta valtaosa porukasta meloi Neulaniemen ympäri Ala-Mulkun kautta koukaten. Kovahko aallokko oli
seurana koko päivän, mutta se ei haitannut kokeneita melojia. Lopuksi osa porukasta
harjoitteli vielä eskimoita sateessa ja tuulessa.
Kurssit:

Seura järjesti kaksi melonnan peruskurssia; 24.-26.6. ja 9.-11.7. Vastuuopettajana
Jorma Kuronen, apuohjaajina Pirkko Pikkarainen ja Matti Koistinen. Osallistujia kursseilla 10/11 henkilöä..
Jomppe Outdoors -yritys järjesti kolmannen peruskurssin 5.-7.8. Vastuuopettajana
Jorma Kuronen ja apuohjaajana Pirkko Pikkarainen, osan aikaa myös Matti Koistinen. Osallistujia 11 henkilöä. Lisäksi Jomppe Outdoors järjesti seuran kalustoa käyttäen kaksi yrittäjien tilaamaa peruskurssia. Osallistujia niillä yhteensä 15 henkilöä.

Muu toiminta
Kolme seuran jäsentä osallistui omilla kustannuksillaan Raahessa Perämeren merimelontapäiville. Raahessa vierailtiin pienellä porukalla toisenkin kerran testailemassa
kajakkeja ja Jomppe yksin testasi yhden päivän Pikkulahden palvelujen kalustoa erillisellä reissulla.
Melojat jatkoivat varsinkin kevätkaudella aktiivisesti Rokuan Health&Spa kylpylässä
kajakin käsittelyharjoittelua. Seura maksoi osan kustannuksista kevätkaudella, mutta
syyskaudella osallistujat ovat maksaneet sisäänpääsyn itse.
Joulukuussa 2013 aloitettiin seuran tukemana Kajaanin uuden vesikeskuksen uimahalliharjoitusvuorot. Seura korvaa hallin vuokran ja osallistujat maksavat itse uimalipun vuorolle. Poolokalusto on lainassa Kuopiosta. Vuoro on kerran kuussa.
Melontaseuran pikkujoulua vietettiin Jättiläisen maassa Kivesvaaralla patikoiden,
saunoen ja nauttien aivan uskomattoman herkullisen illallisen. Mukana oli 9 henkilöä.
Seuran jäsenet ovat vastanneet sopimuksen mukaisesti kanoottitallin huollosta sekä
kaluston kunnossapidosta sekä tallipaikkojen laskutuksesta.
Talous

Jäsenmaksutulot olivat 2.790 euroa. Muita tuloja kertyi kurssimaksuista, palvelujen
myynnistä sekä osallistumismaksuista ym. yhteensä 4.833 euroa. Tilikauden ylijäämä
oli 3.532,03 euroa.
Kalustoa täydennettiin hankkimalla yksi peruskajakki (Oasis) sekä nuorisokajakki varusteineen ja lisäksi useita aukkopeitteitä ja ilmapusseja poolo- ja koskikajakkeihin.

Yhteenveto Oulujärven Melojat ry on onnistunut hyvin tavoitteissaan luoda melontakulttuuria Oulujärvelle. Meloja on jo yleinen näky Oulujärven selällä. Seuran jäsenmäärä on lisääntynyt ja mukaan on tullut uusia innokkaita melojia. Kurssit ovat olleet täynnä ja retkillä
on ollut mukana uusia innokkaita melojia. Tallissa on tällä hetkellä 17 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 kesän tapahtumissa
oli noin 740 osanottajaa 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.

