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YLEISTÄ  
 
Kaudella 2018 oli paljon erilaista toimintaa. Perinteiset talkoilla tehdyt asiat hoidettiin tänäkin 
vuonna ja lisäksi oli myös spontaanimpaa tekemistä, jossa pienempi porukka otti hoitaakseen 
erinäisiä asioita. Kesä oli helteinen, 25 peräkkäisenä päivänä yli 25 astetta lämmintä. 
 
Tammikuussa kyseltiin olisiko jäsenillä halua vastata Uudenmaan neuroyhdistyksen pyyntöön 
auttaa neurologisista sairauksista kärsiviä tutustumaan melontaharrastukseen. Jäsenistöstä 
saatiin porukka kasaan ja keväällä pidettiin tutustumistapahtuman lisäksi melonnan 
peruskurssikin - Neuromelonta.  
 
Helmikuun alussa osallistuimme pienellä ryhmällä melontareitin suunnittelututkimukseen, kun 
Kristina Beiter teki lopputyötä kajakkireittien arvioinnista suomalaisessa saaristossa. 
Talvikaudella yhteisen toiminnan avaus oli Ystävänpäivä-tapahtuma 11.2.2018.Tapahtumassa 
tehtiin jääkaruselli, grillattiin omia eväitä ja nautittiin raikkaasta talvisäästä. Tapahtumaan 
osallistui 18 henkilöä.  
 
Maaliskuusta alkaen keräsimme materiaalia seuran historiasta Satu Ojanperälle, joka on 
ansiokkaasti kerännyt talteen seuran kirjalliseen ja kuvalliseen muotoon tarttunutta historiaa. 
 
Touko- ja kesäkuussa perinteisten kolmen peruskurssin sijaan tänä vuonna oli innokkaita 
kurssin pitäjiä ja osallistujia viidelle kurssille. 
 
Heinäkuussa aktivoimme jäseniä pitämään yllä omia tietojaan jäsenrekisterissä. Yli puolet 
jäsenistä on sittemmin käynyt aktivoimassa oman tunnuksensa. 
 
Elokuussa pidetty Rantapäivä tehtiin yhdessä purjehtijoiden kanssa ja mukaan kutsuttiin tällä 
kertaa väkeä laajemminkin. Kutsuja laitoimme lähialueiden ilmoitustauluille ja tolppiin. Koulujen 
liikunnanopettajille ja lähiseudun melontaseuroille lähetettiin kutsut sähköpostitse. Tuloksena 
oli mukava päivä rannassa ja paljon vesillä kävijöitä sekä melojien että purjehtijoiden kalustolla. 
 
Lokakuussa kyselimme kiinnostaisiko jäseniä toimia piireissä. Piiri on ryhmä ihmisiä, jotka 
tekevät jotain seuran tarvitsemaa asiaa yhdessä. Piiri pyörii jonkun teeman ympärillä eikä ole 
riippuvainen yhdestäkään tietystä piiriläisestä. Piiri ei kuitenkaan ole hulabaloo, vaan toimii 
vastuullisesti hoitamansa asian edistämiseksi. Piiri voi olla väliaikainen tai toistaiseksi jatkuva.  
Esimerkkinä piiristä voisi olla vaikka Neuromelontaan vetäjiksi lähtenyt porukka tai 
aallokkomelonnan ympärille syntynyt kiinnostus. Kiinnostuksensa ilmoitti 25 jäsentä ja aalloissa 
käytiin 5-7 hengen porukoilla viitisen kertaa. Piirinä toimi myös kajakkien korjausporukka, 
Pekan oppipojat, jotka ovat jo pidemmän aikaa korjanneet kalustoamme. Vaja-, koulutus- ja 
pikkujoulupiireihin kutsuttiin kiinnostuneita. 
 
Melontaa pystyttiin harrastamaan ihan toimintavuoden loppuun, vaikka virallinen ”hikiviiva” 
melontakautemme päättyikin jo marraskuussa. Pikkujoulujuhla pidettiin 25.11.2018 
Marjaniemen Purjehtijoiden tiloissa. Pikkujouluissa tonttuili 47 henkilöä ja 11 rohkeaa tonttua 
meloi Vartiosaaren ympäri. 
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JÄSENISTÖ  
 
Vuoden 2018 lopussa MaMen jäsenmäärä oli 853. Vuonna 2017 jäsenmäärä oli 856. 
Jäsenistö jakautui seuraavasti:  

Aikuiset 19 vuotta täyttäneet:     naisia 406 ja miehiä 420  
Nuoret 0 - 18 vuotta täyttäneet: tyttöjä 2 ja poikia 1 

Yhteistyökumppaneina oli yhteisöjä (esim. muut melontaseurat):  24 
 
 

HALLINTO  
 
Seuran puheenjohtajana vuonna 2018 toimi Miika Kuha. Hallituksen jäseninä olivat: John 
Ekelund, Paula Hokkanen, Juha Laukkanen, Staffan Lundström, Ilona Luukko, Sirpa Rinne, 
Jarkko Ruuska ja Lasse Tähtinen. Hallitus valitsi seuran varapuheenjohtajaksi Lasse Tähtisen. 
Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. 
Toiminnantarkastajina olivat Auli Nuojua ja Helena Kuusela ja varatoiminnantarkastajana oli 
Olli Kansanen. 
 
Jaostojen vetäjinä olivat: 
Kuntomelontajaosto: Katariina Ervasti 
Retkimelontajaosto: Päivi Anttonen 
Virkistysmelontajaosto: Juha Laukkanen 
SUP-melontajaosto: Mikko Miettinen 
Marjaniemen Multisport -melontajaosto: Mikko Vähäsilta 
 
Seuran muut toimihenkilöt olivat: 
Hannu Hedman, avain ja perehdytysvastaava 
Paula Hokkanen, buffan vetäjä 
Pekka Hurme, kanoottien korjausvastaava  
Jaana Kivistö, sihteeri 
Staffan Lundström, kalustovastaava 
Ilona Luukko, koulutusvastaava 
Marianne Paajanen, taloudenhoitaja 
Leena Rönkkö, jäsensihteeri ja taloussihteeri 
Pirjo Valpas, tiedottaja 
Jorma Wallendahr, kajakkipaikkojen ja kaluston vuokrauksesta vastaava 
Vajan kunnostustyöt hoidettiin vaja-tiimin voimin. 
 
MaMen kevätkokous pidettiin 14.3.2018 Myllypuron Tenniskeskus - Finland Tennis Clubin 
tiloissa, Varikkotie 4 ja kokoukseen osallistui 19 jäsentä. 
Syyskokous pidettiin 20.11.2018 Vuosaaren Urheilutalolla, Vuosaarentie 5 ja paikalla oli 27 
jäsentä. 
 
 

TALOUS  
 
Seuran taloudellinen tilanne oli hyvä. Vuonna 2018 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 
uuden avaimen pantti oli 30 €. Jäsenmaksut olivat edelleen merkittävin tulolähde. 
 
Kanoottiliiton kehittämisrahasto myönsi loppuvuodesta 2000 euron avustuksen, joka 
laskutettiin joulukuun 2018 lopussa. 
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KOULUTUS  
 
Koulutuksen vuosi alkoi koulutusvastaavan vaihtumisella. Koulutuksen suuria muutoksia oli 
peruskursseille ilmoittautumisen siirtyminen sähköiseksi Flomembers -jäsenrekisterin kautta, ja 
peruskurssien poikkeuksellinen määrä (5 kpl) toimintakautena. 
 
Huhtikuun 7. päivä auennut linkki MaMe:n melonnan peruskursseille ilmoittautumiseen MaMe:n 
nyt jo vanhoiksi jääneillä nettisivuilta täytti kolme peruskurssia muutamassa minuutissa. Neljäs 
peruskurssi järjestettiin ilmoittamalla jonoon jääneille sähköpostitse ylimääräisestä 
peruskurssista ja kurssi saatiin helposti täyteen.  
 
Erityinen peruskurssi ”neuromelonta” järjestettiin, kun Uudenmaan neuroliitto toivoi yhteistyötä 
ja mahdollisuutta jäsenilleen kokeilla melontaa. Jäsenistämme löytyi tarpeeksi kiinnostuneita 
vetämään neurologisista sairauksista kärsiville melontaan ensin tutustumispäivä, johon 
osallistui parikymmentä henkeä. Varsinaiselle viidennelle melontakurssille tuli mukaan 10 
neuroliittolaista. 
 
Peruskurssien ohjaajia olivat edellisten vuosien vanhat tutut ja muutamat uudet naamat. 
Ohjaajille järjestettiin parin tunnin info vajalla toukokuussa ennen kursseja. Sovitut ja puhutut 
asiat kirjattiin vielä sähköpostitse ohjaajille tiedoksi. Yleisesti ottaen ohjaajien keskuudessa 
koettiin perehdytyksen peruskursseilla ohjaamiseen olevan riittämätöntä. Peruskurssilaiset 
olivat tuttuun tapaan suhteellisen tyytyväisiä kurssiin. 
 
Edellisestä vuodesta poiketen melakouluja ei järjestetty kesän melontakaudella. Näin ollen 
mm. pelastautumisharjoittelu jäi jäsenten omalle vastuulle tänä toimintavuonna. 
Seura tuki jäsenten omaehtoista kouluttautumista tänäkin vuonna. Viisi jäsentämme (Eija-
Leena Laiho, Päivi Anttonen, Jarkko Ruuska, Mikko Miettinen ja Yrjö Westling) kävi 26.-
27.5.2018 Sea Kayaker -kurssin (NIL) Suvisaaristossa ja yksi jäsenemme kouluttautui SUP-
ohjaajaksi.  
 
Lokakuun lopussa peruskursseilla ohjaajina olleille tarjottiin mahdollisuus osallistua seuran 
tilaamalle ja Rolling Kayaking Anssi Nupposen vetämälle, EPP2 -sisältöiseen koulutuspäivään. 
Hieman hyisestä ajankohdasta huolimatta osallistujia oli kymmenen. Päivä oli onnistunut ja 
antoisa. Anssi Nupposelta tilattiin myös koulutus peruskurssien ohjaajille seuraavan vuoden 
toukokuulle. 
 
Koulutuksen haasteet melontaseurassamme kiteytyvät peruskurssien vetämiseen ja 
ohjaamiseen. Jäsenistömme lukumäärää ei ole tarvetta kasvattaa peruskursseja pitämällä. 
Melonnan peruskurssien vetämisen ja ohjaamisen merkitys tulisi nähdä ja rakentaa osaksi 
jäsenistömme mahdollisuutta edetä taidoissa ja haasteissa melontaharrastuksessaan ja jakaa 
elämyksiä sitä kautta myös muille 
 
MaMella oli kolme edustajaa (Päivi Anttonen, Eija-Leena Laiho ja Mikko Miettinen) Suomen 
Melonta- ja Soutuliiton kutsumassa retkimelontafoorumissa 7.10.2018. Läsnä oli laajasti väkeä 
muista seuroista Seinäjoelta Ahvenanmaalle ja etelärannikolta sekä muutamasta yrityksestä. 
Ohjelmassa oli tietoiskuja ja isompien tapahtumien esittelyt. Foorumin pääteemoina 
keskusteltiin retkimelonnan ja seuratoiminnan nykytilasta, mahdollisista uhkakuvista ja 
mahdollisuuksista vaikuttaa haasteisiin. Pohdinnassa oli myös, miten Suomen Melonta- ja 
Soutuliitto voisi palvella paremmin retkimelontaa. 
 
Uimahallivuorot 2018 olivat Itäkeskuksen uimahallissa ja vuoroilla harjoiteltiin yhdessä 
Merimelojien ja Drumsö Kanotister kanssa. Vuoroja oli kevättalvella 15 ja syksyllä 17. 
Uimahallivuoroilla kirjattiin kevättalvella 111 ja syyskaudella 63 osallistujaa.  MaMelaisia 
osallistui uimahallivuoroille keskimäärin 7,4 per kerta kevättalvella ja syyskaudella 3,71 per 
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kerta. Uimahallivuoroilla harjoiteltiin palastautumista, tuentoja ja eskimoita kukin omien 
tarpeiden ja mieltymysten mukaan. 
 
 

RETKIMELONTAJAOSTO  
 
Vuoden 2018 aikana retkijaosto kokoontui keväällä, kesällä ja syksyllä kerran. Osallistujia 
kokouksissa oli yhteensä 31 osallistujaa. Vuoden aikana retkijaoston kalustoa päivitettiin 
melontaretkille tarpeellisen työkalupaketin sekä ensiaputarvikkeiden osalta. Retkien 
markkinointia toteutettiin vuoden aikana ilmoitustaulun ja verkkosivulla olevien ilmoitusten 
lisäksi seuran Facebook-ryhmässä. Seuran lehdessä julkaistiin syksyllä laaja juttu melojalle 
sopivista kartoista ja karttasovelluksista. 
 
Retkimelontakurssi järjestettiin 26.6. ja 28.6. iltoina sekä iltojen teemoja tukevin 
ennakkotehtävin. Kurssilla oli viisi osallistujaa, joille suositeltiin osallistumista kesän aikana 
seuran helpommille retkille. Kouluttajina Päivi Anttonen, Eija-Leena Laiho ja Mikko Miettinen. 
 
Melontakaudelle suunniteltuja retkiä haastoi tänä vuonna erityisen lämmin sää ja vaikeaksi 
muodostunut sinilevätilanne. Kauden aikana toteutuivat seuraavat retket: 
 
30.4.-1.5. Vappua pakoon -retki keväisille lähivesille toteutui muhkeassa merisumussa kolmen 
retkeläisen voimin. Retken pituus 30 km. Vetäjinä Päivi Anttonen ja Eija-Leena Laiho. 
 
10.-20.5. Virolahden tiiviimpi ja suoraviivaisempi retki kolmen osallistujan voimin. Retken pituus 
353 km. Vetäjänä Lasse Tähtinen. 
 
11.-24.5. Virolahden pidempi retki laajempaa reittiä ja nähtävyyksiä kierrellen kolmen 
osallistujan voimin. Retken pituus 412 km. Vetäjänä Pekka Hurme.  
 
7.-11.7. Tammisaari-Pikkalanlahti retkestä muotoutui logistisista syistä Tammisaaren alueella 
kierretty retki kolmen osallistujan voimin. Retken pituus 120 km. Vetäjinä Marita Nygren ja Anja 
Lammentausta. 
 
1.-3.8. Pellingin retki siirtyi heinäkuulta elokuulle vaikean sinilevätilanteen vuoksi. Edelleen 
jatkuneissa hurjissa helteissä melontaretki toteutui kolmen melojan voimin. Vetäjä Tarja 
Petroff. 
 
16.-17.8. Arkiyön matalan kynnyksen melontaretki työpäivän päätteeksi ja seuraavaksi 
aamuksi töihin ehtien melottiin kolmen melojan voimin ihastelemaan aikaista auringonnousua. 
Retken pituus 11 km. Vetäjänä Päivi Anttonen. 
 
8.-9.9. Nuku yö ulkona -retki melottiin Suomen Ladun yöpymishaasteeseen vastaten neljän 
osallistujan voimin Sipoon saaristoon muutamaan retkisaareen tutustuen. Retken pituus 33 km. 
Vetäjät Päivi Anttonen ja Eija-Leena Laiho.  
 
Vuoden 2018 aikana melottujen henkilökohtaisten retkikilometrien perusteella retkipokaalin 
ansaitsi haltuunsa Maija Larjanko 951 kilometrin kokonaistuloksellaan. Lopputulokseen on 
huomioitu seuran jäsenten ilmoittamat retkikilometrit vain retkiltä, joiden kesto on vähintään 
yön yli ja ovat minimissään 40 km mittaisia. 
 
 

SUP-JAOSTO  
 
Melontakauden alkaessa saatiin seuralle tilatut kaksi uutta Fanatic Ray Pure 14´ SUP-lautaa 
varusteineen vesille. Tiuhtiksi ja Viuhtiksi nimetyt laudat ovat kevyesti melottavia pidempien 
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lenkkien ja retkien lautoja, jotka kauden aikana osoittautuivat seuran suosituimmiksi SUP-
laudoiksi.   
Kauden aikana järjestettiin viisi ohjattua viikkolenkkiä, joista yksi oli pidempi eväsretki. Illan 
mittaisia SUP-melonnan peruskursseja järjestettiin neljä. Kursseilla oli yhteensä 18 osallistujaa. 
Kurssiryhmän maksimikoko on viisi osallistujaa vetäjää kohden. Tällöin osallistujille riittää myös 
seuran kalusto. Loppukesästä suosittuja kursseja tiedusteltiin myös seuran ulkopuolelta, mutta 
kurssit ovat seuran jäsenille tarkoitettua melonnan lisäkoulutusta. 
31.5.   Sup-viikkolenkki, 3 henkilöä 
11.6.   Sup-peruskurssi, 4 henkilöä 
18.6.   Sup-peruskurssi, 5 henkilöä 
26.7.   Sup-viikkolenkki, 4 henkilöä 
2.8.     Sup-viikkolenkki, 7 henkilöä 
9.8.     Sup-viikkolenkki, 4 henkilöä 
20.8.   Sup-peruskurssi, 5 henkilöä 
21.8.   Sup-peruskurssi, 4 henkilöä  
    (yksi perui viime tingassa ja varapaikalla olleet eivät ehtineet mukaan) 
30.8.   Sup-viikkolenkki, 4 henkilöä 
 
Tämän lisäksi SUP-kalustoa esiteltiin ja suppailua oli tarjolla seuran Rantapäivässä. Suppailu 
oli hyvin suosittu aktiviteetti tapahtumassa, mutta laiturien ruuhkautuminen ja alle kouluikäiset 
kokeilijat sitoivat enemmän ohjaajia kuin oli paikalla. Seuran kokeneemmista suppailijoista 
saatiin onneksi apua paikalla.  
 
 

KUNTOMELONTAJAOSTO   
 
Kuntomelontajaosto järjesti kesäkuussa kaksi Kuntokajakit tutuiksi perehdytyskertaa. 
Perehdytykseen voi ottaa kerralla vain neljä melojaa, koska aloittelijalle sopivien 
kuntokajakkien määrä on seurassa vähäinen. Ilmoittautuneita oli kummallekin kerralle neljä, 
mutta peruutusten vuoksi ensimmäiselle kerralle osallistui vain kaksi melojaa. Toiselle kerralle 
osallistui viisi melojaa, koska kaikki eivät olleet muistaneet ilmoittautua. Toisen kerran 
osallistujista vain kolme lähti kuntokajakilla vesille.  
  
Kuntomelontajaosto osallistui myös Rantapäivään, jossa kuntomelontajaosto esitteli seuran 
kuntokajakkeja kiinnostuneille. 
  
  

VIRKISTYSMELONTAJAOSTO 
  
Vuonna 2018 virkistysjaosto järjesti useita viikko- ja päivämelontoja. Viikkomelontoja oli kesä-, 
heinä- ja elokuussa. Viikkomelontojen lisäksi järjestettiin vauhtimelontoja heinä-, elo-, syys- ja 
lokakuussa. 
  
Viikkomelontoja oli yhteensä 13 kertaa ja ne pidettiin pääosin keskiviikkoisin klo 18-21 välisenä 
aikana. Yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 133, vuonna 2017 viikkomelontoihin osallistujia oli 
210. Viikkomelontoja vetäjinä toimi yhteensä kuusi eri vetäjää. Muutamalle vetäjälle tuli 
vetokertoja kaksi tai enemmän. Yhden viikkomelonnan teemana oli kaksikot vesillä. Vesille 
saatiin kuusi kaksikkoa ja yksi kuntokajakki. 
  
Lättyretkellä käytiin Kotiluodolla syyskuussa, kun sopivaa ajankohtaa ei löytynyt 
viikkomelontojen yhteydessä. 
  
Vauhtimelontojen nimikkeen alla toteutettiin teemamelontoja. Yhtenä iltana käytiin saunomassa 
Pikku Leikosaaressa ja toisena iltana ihailtiin kaupungin valoja. 
Päivämelontojen kohteina olivat Vanhankaupunginlahti, Isosaari, Suomenlinna-Vallisaari ja 



Marjaniemen Melojat ry TOIMINTAKERTOMUS 2018 6(7) 

Kevätkokouksen käsittelyyn (hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.1.2019) 
  
Kauppatori. Suunnitteilla oli lisäksi Pirttisaaren retki, joka peruttiin kovien tuulien takia. 
Suomenlinna-Vallisaaren retkelle oli kutsuttu myös Porvoon Wikingit vierailulle. Tänä vuonna ei 
tehty vierailuja muiden seurojen järjestämiin melontatapahtumiin. 
  

 

MARJANIEMEN MULTISPORT MELONTAJAOSTO 
 
Marjaniemen Multisportilla ei ollut melontajaostona toimintaa vuonna 2018. 
 
 

VAJAJAOSTO JA KALUSTO 
 
Melontakauden 2018 aikana järjestettiin seitsemät talkoot. Talkoilla korjattiin laituria, 
siivottiin vajaa ja pihaa sekä huollettiin kalustoa. Osallistujamäärät vaihtelivat noin 
kymmenestä reiluun kolmeenkymmeneen ja seuran jäsenten panos kaluston ja vajarannan 
kunnossapidossa on mittava. Talkoissa ruokittiin yhteensä yli 170 ahkeraa seuran jäsentä.  
 
Vaurioitunutta kalustoa korjattiin pitkin vuotta Vuosaaresta vuokratulla korjauspajalla. 
Korjaustoiminnasta vastasi Pekka Hurme. 
 
Seuralle hankittiin toimintavuonna 2018 kolme kajakkia: Skim Beaufort LV, Skim Beaufort ja 
Tiderace Xceed. Skim Beaufort LV nimettiin Alliksi, Skim Beaufort Eilaksi ja Tiderace Cxeed 
Anjaksi.  
Kalustosta myytiin huutokaupalla neljä kajakkia: Arctic Star 530 (Leena), Artisan (Marja), 
Artisan 2000 (Hilkka) ja Reval (Ulla). 
 
Jäsenistö vuokrasi kajakkeja omaan käyttöön myös vuonna 2018. Vuokrauskertoja oli 
yhteensä 30 ja vuokrausvuorokausia 165 vuorokautta. 
 
 

TIEDOTUS  
 
Tiedottajan vastuualueena olivat jäsenjulkaisun "Marjaniemen vesiltä" päätoimittaminen, taitto 
ja painoyhteydet sekä seuran vuosittaisen päätapahtuman Pääkaupunkimelonnan sekä muista 
pienemmistä tapahtumista tiedottaminen. Seuran jäsenjulkaisu "Marjaniemen vesiltä" ilmestyi 
vuonna 2018 kaksi kertaa seuran toiminnan ja vuodenaikojen rytmittämänä. Jäsenjulkaisun 
kuvat painoa varten käsitteli edelleen Hannu Hedman. Toimituskunnasta juttuja tekivät eniten 
Päivi Anttonen ja Michael Müller. 
 
Kevään numerossa julkaisun ulkoasua raikastettiin, pääjuttu käsitteli SUP-melontaa. Julkaisu 
kokosi kesän tapahtumat yhteen. Syksyn numeron pääjuttujen aiheet olivat retkikartat ja 
melontavalokuvaus, kanteen lisättiin otsikkopoimintoja sisällöstä. Jäsenjulkaisut ovat 
saatavissa myös sähköisinä versioina seuran verkkosivuilla.   
 
Jaostojen omien tapahtumien tapahtumatiedottamisesta vastasivat ensisijaisesti jaostojen tai 
tapahtumien vastuuhenkilöt. Heitä avusti tarvittaessa tiedottaja ja verkkosivuston ylläpitäjä. 
Seuran sisäisessä tiedottamisessa käytettiin jäsenjulkaisua, internetsivustoa, Facebookia, 
vajan ilmoitustaulua sekä jäsenille sähköpostitse lähetettyjä uutiskirjeitä. Sähköisen 
uutiskirjeen koosti puheenjohtaja.  
Seuran ulkopuolisille avoimista tapahtumista tiedotettiin seuran verkkosivuilla. 
Pääkaupunkimelonnasta lähetettiin erikseen kutsut lähiseuroille. 
 
Sivusto www.marjaniemenmelojat.fi uudistettiin keväällä Hannu Hurmeen 
avustuksella. Uudistuksessa saatiin seuran sivuille modernimpi ilme ja uusia toiminnallisuuksia 
muun muassa ilmoittautuminen.  Sivusto toimii hyvin myös älypuhelimella käytettäessä. Uuden 
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verkkosivuston myötä myös tiedottaja ja jaostojen vetäjät voivat lisätä tapahtumia sivuille. 
Lasse Tähtinen toimi edelleen vastuullisena verkkosivuston ylläpitäjänä.  
 
 

YHTEISTOIMINTA 
 
Kaikille seuroille avoin, järjestyksessä 39., Pääkaupunkimelonta järjestettiin 12.8.2018. 
Melomassa oli 50 yksikköä, 6 kaksikkoa, yksi avokanootti ja yksi SUP-lautailija.  
Villingin kiersi 21 kajakkia. Rauli Rautavuori oli nopein ajalla 1:28:04. Vartiosaaren kiersi 37 
alusta. Kierroksen nopein ajalla 0:40:49 oli Emil Rosenqvist. Melojia oli yhteensä 65 kaikkiaan 
6 eri seurasta MaMelaisten lisäksi ja lisäksi melojia Viipurista asti. 
 
Lisäksi rannassa oli kaikkiaan 30 vapaaehtoista mukana vastaamassa tapahtuman eri 
toiminnoista. Tapahtuman vastuullisina toimivat tiedottaja ja puheenjohtaja. Ensi vuonna on 
tapahtuman 40. vuotisjuhlavuosi. 
 
Rantapäivä järjestettiin järjestyksessä neljännen kerran yhdessä Marjaniemen Purjehtijoiden 
kanssa. Edellisten vuosien suosion innoittamana päätettiin laajentaa päivää entistä 
monipuolisemmaksi. Vetovastuun otti Salla Lyytinen puheenjohtajan avustuksella. 
Vapaaehtoisista pääkaupunkiseudulla toimivista pelastusorganisaatioista saatiin paikalle väkeä 
kertomaan toiminnastaan. Melonta- ja retkeilyvarusteiden, tekstiilien ja muiden varusteiden 
myyjät esittelivät tuotteitaan ja lisäksi merikajakkien uutuuksia oli mahdollisuus kokeilla paikan 
päällä. Purjehtijat tarjosivat kahden venekunnan voimin tunnin tutustumispurjehduksia. 
Tarjoilusta vastasivat Partiolaiset lättyineen ja pitopalvelu Muffinsi. Muut yhteistyökumppanit: 
Bear & Water, Helsingin Meripelastusyhdistys, SPR Itä-Helsinki, Welhonpesä ja Varuste.net. 
 
MaMen joukkue (10 henkilöä) osallistui perinteisesti järjestyksessä 34. Suomi Meloo – 
kanoottiviestiin, joka melottiin 9.-15.6.2018 reitillä Kuopio-Imatra. 
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto pyysi seuralta lausuntoa Kallahden 
matalikon luonnonsuojelualueen perustamisehdotukseen. Ehdotuksessa matalikon 
vesiliikenne, käytännössä lähinnä kajakit, olisi siirretty rauhoitusaikana Haapasaaren 
eteläpuoliselle väylälle. Esitimme korjausehdotuksen, jossa vältettäisiin kajakkien siirtäminen 
vilkkaalle väylälle ja sallittaisiin sen sijaan melonta Haapasaaren ja Ahvensaarien välistä 
kaikkina aikoina. Esityksemme otettiin mukaan lopulliseen suunnitelmaan.  
 
 

PALKITSEMINEN 
 
Perinteiseen tapaansa MaMe huomioi ansioituneiden jäsentensä merkkipäivät onnittelukortilla 
tai kirjalahjalla.  
 
Maija Larjanko keräsi mamen retkikriteerit täyttäviä retkikimelontalometrejä 951. Tästä 
urakasta hänelle nimi retkipokaaliin vuodelta 2018. Eniten seuran nimissä kilometrejä meloi 
Kari Torniainen. Tupla tonnari kilometreillä 2196 ja pisteillä 330,6 toivat kotiin hikipytyn. 
 
MaMen pikkujoulussa 25.11.2018 Marjaniemen Purjehtijoiden tilassa palkittiin vähintään 
tuhat kilometriä meloneet jäsenet. Tonnareita oli 15 henkilöä, joista on neljä naista ja 11 
miestä. 

 


