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MARJANIEMEN MELOJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2015

JUHLAVUOSI 2015
Marjaniemen Melojien perustamisesta tuli 14.7.2015 kuluneeksi 80 vuotta. Juhlavuotta
järjestämään perustettiin juhlatoimikunta Marjut Helmisen johdolla ja
juhlajulkaisutoimikunta puheenjohtajana Katariina (Kata) Ervasti. Kata toimi myös
juhlajulkaisun päätoimittajana.
Ennen melontakauden käynnistymistä suunniteltiin ja toteutettiin juhlapaita ja
juhlavuoden tuubihuivi. Kummankin erinomaisesti onnistuneesta suunnittelusta vastasi
Tiina Efrati ja tuottamisesta ja jakelusta Marita Nygren. Paitaa tilattiin ennakkotilausten
pohjalta 150 kpl. Tuubihuivia tilattiin 500 kpl ja sitä päätettiin jakaa kaikille toimintaan
osallistuville vuoden aikana.
Pääkaupunkimelonta ja pääjuhla järjestettiin 15.8.2015, aamupäivä
Pääkaupunkimelonnan merkeissä ja iltajuhla Puotilan Kartanossa. Juhlaillalliselle ja
iltajuhlaan osallistui 80 henkilöä. Juhlapuheen piti vuonna 1942 seuraan liittynyt
veteraanijäsen Unto Rissanen, joka muisteli seuran alkuaikojen toimintaa hauskassa ja
värikkäässä puheenvuorossaan. Iltajuhlassa jaettiin toiminnassa aktiivisesti mukana
olleille kultaisia, hopeisia ja pronssisia ansiomerkkejä. Useat melontaseurat esittivät
juhlassa tervehdyksensä, samoin tervehdyksiä ja tervehdyssähkeitä saatiin lähialueen
muilta seuroilta. Lopuksi yhtye Tarja ja Eskimot vauhdittivat loppuiltaa. Myös Timo
Hietanen, MaMen oma bardi, toi räväkän laulutervehdyksensä juhlaan.
Juhlajulkaisu ilmestyi A4 kokoisena ja 44 sivuisena 1200 kpl painoksena 80vuotisjuhlaviikolla ja sai erittäin hyvän vastaanoton. Julkaisun artikkeleissa kuvataan
kiinnostavasti ja monipuolisesti seuran toimintaa ja siinä aktiivisesti toimivien ihmisten
mietteitä. Julkaisusta saa hyvän kuvan MaMen kuluneesta kymmenvuotistaipaleesta.
Toimituskuntaan kuuluivat päätoimittaja Kata Ervastin lisäksi Eeva-Liisa Hjorth-Hois
sekä Kari Klemola. Julkaisun taitosta vastasi Hannu Hedman.
Juhlavuoden ”Lähde melomaan” haastekampanjana oli haastaa itsensä ja muut seuran
jäsenet melomaan 80 km eli kilometri jokaiselle toimintavuodelle. Haastekortin täytti ja
palautti 60 seuran jäsentä. Seuran yhteinen juhlaretki Saimaalle tehtiin heinäkuun
alussa ja retken vetäjänä oli Tarja Petroff

YLEISTÄ
Kaikki työ vajan ja rannan kunnostamiseksi ja siivoamiseksi tehtiin jäsenistön
talkootyönä. Kaikissa talkoissa ja tapahtumissa oli tarjolla pikkupurtavaa ja juotavaa.
Talkoohenki on edelleen voimissaan Marjaniemen Melojien jäsenistön keskuudessa ja
sen ansiosta seuran taloutta ei tarvinnut kohentaa korottamalla jäsenmaksuja tai
kehittämällä uusia tulolähteitä seuralle.
Virallinen melontakautemme päättyi lokakuun lopulla ja sen jälkeen meri oli auki
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vuoden loppuun asti. Pikkujoulujuhla pidettiin vuoden päätteeksi joulukuun puolivälissä
rannassa melomalla sekä saunomalla ja juhlimalla Marjaniemen Purjehtijoiden tiloissa.
Melontakauden alussa otettiin käyttöön uusi tulokasopas, joka valmistui seuran
aktiivien ryhmätyönä. Työryhmässä olivat mukana Pekka Kuha, Anja Lammentausta,
Hannu Hedman, Jarkko Kyllönen, Kari Pöyhönen, Staffan Lundström, Lasse Tähtinen
ja Tuomo Linnanvirta.

JÄSENISTÖ
Vuoden 2015 lopussa MaMen jäsenmäärä oli 809, mikä merkitsee 27henkilön lisäystä
edellisvuoteen, koska vuoden 2014 lopussa jäseniä oli 782.
Jäsenistö jakautui seuraavasti:
Aikuiset 19 vuotta täyttäneet:
Nuoret 0 - 18 vuotta täyttäneet:

naisia 393 ja miehiä 404,
tyttöjä 7 ja poikia 5.

HALLINTO
Seuran puheenjohtajana toimintakaudella 2015 toimi Eeva-Liisa Lehto. Hallituksen
jäseninä olivat: Katariina Ervasti, Jouni Koskinen, Jarkko Kyllönen, Anja
Lammentausta, Staffan Lundström, Marita Nygren, Heikki Nyman ja Lasse Tähtinen.
Hallitus valitsi seuran varapuheenjohtajaksi Lasse Tähtisen. Hallitus kokoontui vuoden
aikana kymmenen kertaa.
Toiminnantarkastajina olivat Veikko Ailio ja Auli Nuojua ja varatoiminnantarkastajana
oli Helena Kuusela.
Jaostojen vetäjinä olivat:
Kuntomelontajaosto: Kari Pöyhönen
Retkimelontajaosto: Arkko Lilja (talvi) ja Marita Nygren (syksy)
Virkistysmelontajaosto: Staffan Lundström
Vajajaosto: vajamestarina, kiinteistö- ja talkoovastaavana Joanna Kumpula,
Joanna oli myös avain ja perehdytysvastaava
kanoottien korjausvastaavana Pekka Hurme
Koulutusvastaava: Lasse Tähtinen
Seuran muut toimihenkilöt olivat:
Anu Antikainen, kaupungin avustukset
Hannu Hedman, tiedottaja
Jaana Kivistö, sihteeri
Marianne Paajanen taloudenhoitaja
Riitta ja Seppo Lehtinen, Buffan vetäjät
Eeva-Liisa Lehto, Pääkaupunkimelonnan vetäjä
Leena Rönkkö, jäsensihteeri
MaMen kevätkokous pidettiin 23.3.2015 Marjaniemen Purjehtijoiden tiloissa ja
kokoukseen osallistui 19 jäsentä. Syyskokous pidettiin 30.11.2015 Vuosaaren
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Urheilutalolla ja paikalla oli 27jäsentä.

TALOUS
Seuran taloudellinen tilanne oli hyvä. Vuoden 2014 syyskokouksen päätösten
mukaisesti vuonna 2015 seniorien liittymismaksu oli 45 € ja jäsenmaksu 40 €, juniorien
liittymismaksu 15 € ja jäsenmaksu 10 €. Melontakurssi maksoi senioreille 80 € ja
junioreille 20 €.
Kanoottipaikka sisätiloissa maksoi 34 € ja ulkotiloissa 20 €, ja avainpantti oli 17 €.
Jäsenmaksut olivat edelleen merkittävin tulolähde.
Helsingin kaupungin Liikuntavirasto tuki MaMen toimintaa 1305,55 euron vuokraavustuksella sekä 906,53 euron toiminta-avustuksella. Vuokra-avustus käytetään
kanoottien korjauspajan vuokraan.

KOULUTUS
Tulokaskursseja järjestettiin aikaisempien vuosien tapaan kolme. Kaksi kurssia oli
kolmena arki-iltana (3 h/ilta) sekä lisäksi järjestettiin yksi kahden päivän
viikonloppukurssi (6 h/pv). Kurssilaisia oli yhteensä 36 ja heistä seuraan liittyi 32
henkilöä
Tulokaskursseilla toimineille kouluttajille järjestettiin helmi-maaliskuussa kaksi
samansisältöistä seminaarityyppistä koulutustapahtumaa, jossa käytiin läpi kurssien
sisältöä, turvallisuusasioita sekä koulutusmetodeita. Lisäksi kahtena iltana harjoiteltiin
uimahallissa pelastautumista, reskutusta, melaotteita yms. Toukokuussa 14.5.2015 oli
vielä kouluttajatapaaminen rannassa, jossa luonnonolosuhteissa harjoiteltiin lisää
reskutusta, hinaamista yms. Osallistujia oli jokaiseen kertaan lähes 10 hlöä.
Tulokaskurssien aikana todettiin taas kerran, että koulutuksen laatu ja turvallisuus
kurssin aikana voidaan varmistaa vain, jos kaikki kouluttajat ja apukouluttajat tuntevat
yhdessä sovitun koulutussuunnitelman. Kouluttajat tekivät toimintakaudella upeaa
työtä.
Seuraan hyväksytyille uusille jäsenille järjestettiin vajaperehdytystilaisuuksia ja niihin
osallistui uudet ja osa vanhoistakin jäsenistä. Kesällä pidettiin kaksi kaikille avointa
reskutusiltaa rannassa. Retkijaosto piti yhden illan retkikurssin ja siihen liittyvän yhden
yön kurssiretken. Kuntojaosto järjesti yhden SUP-koulutusillan, jossa oli ulkopuolinen
kouluttaja. Kaikissa koulutustapahtumissa oli runsaasti osallistujia.
Uimahallivuoroja oli jäsenistölle tarjolla läpi koko vuoden säännöllisesti joka perjantai.
Uimahallissa oli helppo harjoitella tulevaa kesää varten pelastautumista ja vahvistaa
muitakin taitojaan tai harjoitella uusia. Hallissa harjoittelu järjestettiin yhdessä
Merimelojien ja Drumsö Kanotister rf:n kanssa.
RETKIMELONTAJAOSTO
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Vuoden 2015 aikana retkijaosto piti kolme kokousta, yhden keväällä ja kaksi syksyllä.
Kussakin kokouksessa oli kymmenkunta osallistujaa. Toimintakauden retkien lisäksi
kokouksien keskeisiä aiheita olivat seuran retkien vetäjätilanne ja kotisivuilla oleva
retkijaoston toimintaan liittyvä aineisto. Syksyn kokouksissa esiin nousi myös tarve
elvyttää MaMessa aikaisemmin käytössä ollut retkien dokumentointi. Retkijaoston
toiminta on seurassamme niin rutinoitunutta, että jaoston vetäjän puute ei suurta lovea
kesän retkiin tehnyt.
Kesän 2015 aikana seuran järjestämästä kuudesta retkestä viisi suuntautui Virolahden
ja Hangon väliselle alueelle ja yksi Saimaalle. Nostalgiaretki jouduttiin perumaan
vetäjäpulan vuoksi. Retkien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 47, pituus 28 vrk,
retkikilometrejä 826 km ja kaikkien osallistujien yhteenlaskettu retkikilometrimäärä oli
6089 km. MaMen jäsenten lisäksi retkille osallistui kolme ulkopuolista (juhlaretki).
Retket toteutuivat seuraavasti:
Parhaaseen arktisten lintujen muuttoaikaan toukokuun loppupuolella toteutettiin
perinteinen Pekka Hurmeen vetämä yhteensä kahden viikon mittainen Virolahti-retki.
Virolahden suuntaan (191 km) meloi viikon aikana seitsemän mamelaista ja
paluuretken vajalle (200 km) meloi viisi, joista yksi keskeytti.
Kesäkuun lopussa 12 retkikurssilaista teki viikonloppuretken (la,su) Furuholmille Terttu
Pihlajamäen opastuksella (33 km).
Juhlaretki MaMe 80 vuotta suuntautui Saimaalle heinäkuussa. Tarja Petroffin
vetämään viikon mittaiseen retkeen (157km) osallistui yhdeksän seuran jäsenen lisäksi
yksi ulkopuolinen sekä kaksi viipurilaista melojaystävää. Lisäksi kaksi mamelaista oli
kuljettamassa kajakkeja sekä saattelemassa retkeläisiä Saimaan vesille.
Syksyinen meri houkutteli mamelaisia retkeilemään vielä kahdesti Pekka Hurmeen
johdolla Suomenlahden läntisille vesialueille. Syyskuun lopussa viiden hengen joukko
meloi Hangosta Helsinkiin (139 km) yöpyen matkalla neljästi. Lokakuun aurinkoinen
sää houkutteli neljä mamelaista kolmen yön retkelle Porkkalan maisemiin (111 km).

KUNTOMELONTAJAOSTO
Kuntojaoksella oli vuonna 2015 yhteisiä harjoitteita kaksi kertaa viikossa. Lajeina oli
melonta, ergometrimelonta ja sauvakävely. Yhteisillä talkoilla kunto- ja kilpakanootit
pidettiin kunnossa. Naisten pukuhuone muutettiin ergoharjoitustilaksi ja takaisin
alkuperäiseen käyttöön.
Vajarannan avauduttua jäistä alkoi myöskin melontakausi ja viimeisiä yhteisharjoituksia
tehtiin lokakuussa. Yhteisharjoituksia oli yhteensä 18, joihin osallistui keskimäärin neljä
melojaa per kerta. Ergoharjoitukset olivat alku- ja loppuvuodesta.
Kuntomelonnasta kiinnostuneita tuli muutama lisää, mutta vielä riittää tilaa uusille
kuntomelojille.
Kuntojaoston aloitteesta hankittiin kuntoyksikkö, kuntokaksikko, surfski-kajakki ja kaksi
SUP lautaa. Nämä hankinnat rahoitettiin pääosin lakkautetun nuorisotukirahaston
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varoilla.
Jaosto järjesti kaikille seuran jäsenille avoimen rantapäivän 8.8.2015 ja houkutteli
paikalle noin 50 seuran jäsentä.

VIRKISTYSMELONTAJAOSTO
Vuonna 2015 virkistysjaosto järjesti useita viikko- ja päivämelontoja. Viikkomelontoja oli
kesä-, heinä- ja elokuussa kerran viikossa. Päivämelonnat tapahtuivat pääosin
viikonloppuisin.
Viikkomelontoja oli yhteensä 13 kertaa. Niiden yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 207
eli keskimäärin 16 osallistujaa. Suosituin oli Satu Ojanperän vetämä tutustuminen
Vartiosaareen. Elokuun alussa viikkomelonnan ohjelmassa oli lättyjen paistoa
Kotiluodolla Katrin Schützin vetämänä.
Viikkomelontojen vetäjinä toimivat Sadun ja Katrinin lisäksi Timo Hietanen, Anja
Lammentausta, Juha Laukkanen, Tuomo Linnanvirta, Staffan Lundström, Alvar
Ronkainen ja Lasse Tähtinen.
Päivämelontojen kohteina olivat Eestiluoto, Kauppatori, Suomenlinna,
Vanhankaupunginlahti sekä Valli- ja Kuninkaansaari. Osallistujien yhteenlaskettu
määrä oli 57 eli keskimäärin 11 melojaa kullakin päiväretkellä. Eestiluodolle melojat
veti Hannu Hurme, Kauppatorille sekä Valli- ja Kuninkaansaareen Staffan Lundström,
Suomenlinnassa käytiin Jaakko Sinkon johdolla ja Vanhankaupunginlahdella Tuomo
Linnanvirran vetämänä.
Kuutamomelonta järjestettiin lyhyellä varoitusajalla. Osallistujia oli kahdeksan. Saimme
meloa pitkin täydenkuun siltaa, kun lähdimme ulos Ramsinsalmesta. Tarkoituksena oli
rantautua Pikku Leikosaarelle. Siellä oli kuitenkin liian paljon väkeä ja melontaa
jatkettiin Kalliosaarelle. Kalliosaarella maistuivat eväät – räiskäleet, tikkupulla,
eväsleivät, karamellit ym. Lähtöä Kalliosaarelta juhlistivat revontulet ja ilotulitus itäisellä
taivaalla.

VAJAJAOSTO JA KALUSTO
Vajalla järjestettiin toimintakaudella 2015 huhti-lokakuun välillä viidet suuremmat
talkoot joihin osallistui yhteensä muutama sata seuran jäsentä. Kesällä rantaan
pystytettiin uusi lipputanko. Vajajaoston suunnittelutapaamisia ehdittiin pitämään vain
yksi alkukesästä. Loppuvuodesta vajamestarin tehtävissä aloitti Börje Hellen.
Vaurioitunutta kalustoa korjattiin pitkin vuotta Vuosaaresta vuokratulla korjauspajalla.
Korjaustoiminnasta vastasi Pekka Hurme.
Seuralle hankittiin neljä kajakkia: Beaufort LV kajakki ja Beaufort kajakki ja Tiderace
Pace 18 kajakki ja Arrow Empower –kajakki.
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TIEDOTUS
Toimintavuonna 2015 laadittiin seuralle tiedotusohje, jonka mukaisesti tiedottamisesta
vastasivat ensisijaisesti jaostojen tai tapahtumien vastuuhenkilöt. Heitä avusti
tarvittaessa tiedottaja ja webmasteri. Seuran sisäisen tiedottamisen kanavia vuonna
olivat vajan ilmoitustaulu, internetsivusto, Facebook sekä jäsenille sähköpostitse
lähetetyt uutiskirjeet. Uutiskirjeen toimittamisesta vastasi Tuomo Linnanvirta.
Seuran ulkopuolisille avoimista tapahtumista tiedotettiin internetsivuilla.
Pääkaupunkimelonnasta lähetettiin erikseen kutsut useille lähiseuroille.
Seuran jäsenjulkaisu "Marjaniemen vesiltä" ilmestyi kaksi kertaa seuran toiminnan ja
vuodenaikojen rytmittämänä. Sen sisällön perustana olivat jäsenistön lähettämät
kirjoitukset. Jäsenjulkaisusta vastasi Hannu Hedman.
Sivusto www.marjaniemenmelojat.fi oli aktiivisesti käytössä ja sieltä löytyi
monipuolisesti tietoa MaMesta ja sen tapahtumista sanoin ja kuvin. Lasse Tähtinen
toimi webmasterina.

BUFFA
Riitta ja Seppo Lehtisen vetämä buffa järjesti kahvitukset ja tarjoilut seuran talkoisiin
sekä pääkaupunkimelontaan.

YHTEISTOIMINTA
Kaikille seuroille avoin, järjestyksessä 36., Pääkaupunkimelonta järjestettiin 15.8.2015.
Matkaan lähti hyvässä melontasäässä yhteensä 96 kajakkia, joista yksiköitä 77 ja
kaksikoita 17 ja yksi ”kolmikko”. Avokanootteja oli tänä vuonna mukana yksi kaksikkoa.
Villingin kiersi 38 kajakkia ja Vartiosaaren 58 kajakkia. Melojia oli yhteensä 116
kaikkiaan 14 eri seurasta aina Viipurista asti sekä muutama melontaseuroihin
kuulumaton meloja.
Kymmenkunta MaMelaista osallistui kesäkuussa järjestyksessä 31. Suomi Meloo –
kanoottiviestiin, jonka reitti päättyi toimintavuonna 2015 Puotilan venesatamaan. MaMe
luovutti melontaan osallistuneille juhlavuoden tuubihuivit.
Tuusmelojien perinteinen Tuusulanjärven melonta järjestettiin 31. kerran 14.9.2015 ja
tapahtumaan osallistunut MaMen Heikki Nyman oli nopein 15 km radan melonnassa.
Kari Pöyhönen kävi MaMe:n edustajana onnittelemassa 85 vuotta täyttänyttä Helsingin
Kanoottiklubi melontaseuraa.

PALKITSEMINEN
Seuran kunniajäseniksi kutsuttiin Maija Baric, Leena Orjatsalo, Leo Siippainen ja Martti
Sorsa MaMe:n syyskokouksessa 2015 kiitokseksi pitkäaikaisesta ja erittäin
monipuolisesta toiminnasta seurassa.
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MaMen 80 v. juhlavuonna myönnettiin MaMen ansiomerkkejä, joista suurin osa voitiin
luovuttaa 15.8.2015 juhlassa. MaMe:n kultaiset ansiomerkit myönnettiin Olli Kansaselle
(18), Satu Ojanperälle (19), Anu Antikaiselle (20) ja Kari Pöyhöselle (21)
MaMen Hopeamerkit myönnettiin Marja-Leena Antmanille (26), Jaana Kivistölle (27),
Kari Klemolalle (28), Arkko Liljalle (29), Auli Nuojualle (30), Heikki Nymanille (31), Milla
Sundströmille (32) ja Lasse Tähtiselle (33)
MaMen Pronssimerkit myönnettiin Marjut Helmiselle (63), Janne Holopaiselle (64),
Marja Kuisminille (65), Jarkko Kyllöselle (66), Staffan Lundströmille (67), Tarja
Petroffille (68) ja Terttu Pihlajamäelle (69).
MaMen standaari luovutettiin Onni Lähteenmäelle MaMen 80 v. juhlassa. Lähteenmäki
täytti 80 vuotta MaMen virallisena vuosijuhlapäivänä 14.7.2015.
Perinteiseen tapaansa MaMe huomioi ansioituneiden jäsentensä merkkipäivät
onnittelukortilla tai kirjalahjalla.
MaMen syyskokouksessa 30.11.2015 Vuosaaren Urheilutalolla julkistettiin, että
kuntopokaalin sai vuonna 2015 Jyri Aulio ja retkipokaalin Pekka Hurme.
MaMen syyskokouksessa ja pikkujoulussa 13.12.2015 Marjaniemen Purjehtijoiden
tilassa palkittiin vähintään tuhat kilometriä meloneet jäsenet kunniakirjalla ja MaMen
melontakalenterilla 2016. Tonnareita oli 18 henkilöä, joista on 6 naista ja 12 miestä.

