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MARJANIEMEN MELOJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 
 
YLEISTÄ  
 
Talvikaudella yhteisen toiminnan avaus oli Ystävänpäivätapahtuma 17.2.2019. Tapahtumassa 
tehtiin jo perinteinen jääkaruselli, grillattiin omia eväitä ja nautittiin raikkaasta talvisäästä. 
Tapahtumaan osallistui 29 henkilöä. 
 
Kevätkokous pidettiin 1.4.2019 klo 18.00 Vuosaaren Urheilutalolla. Jäsenmaksujen osalta otettiin 
käyttöön e-lasku ja pyydettiin jäseniä aktivoimaan tämän, jotta laskutus sujuisi helpommin. 
Jäsenkyselyllä kartoitettiin jäsenten toiveita. Jäsenkysely lähetettiin 723 henkilölle ja siihen vastasi 
270 jäsentä. Vastausprosentti oli 37,3 % 
 

Seuran toimintaan motivoivat erityisesti seuraavat asiat 
● haluan pitää itseni hyvässä fyysisessä kunnossa 74 %  vastanneista 
● wow elämyksiä luonnossa 71 % vastanneista 
● kiva tehdä asioita porukassa 42 % vastanneista 

 
Melontakaudelle 2019 lähdettäessä kiinnosti erityisesti 

● itsenäinen melonta vajalta/ muualta 76 % vastanneista 
● päiväretket 54 % vastanneista 
● viikkomelonta, yhteiset iltamelonnat 46 % vastanneista 

 
Kutsuimme myös alle 2 vuotta seurassa olleet keskustelemaan millaisessa toiminnassa haluaisivat 
olla mukana. Kymmenen tuoretta mamelaista tapasi 13.5. ja suunnitteli toimintaa kesälle. 
 
Aukkopeitteitä, liivejä yms. huollettiin, hankittiin lisää ja uudelleen sijoiteltiin. Koulutuspiiri varmisti, 
että kursseille on vetäjät ja että ilmoittautumiset toimivat. Touko- ja kesäkuussa pidettiin taas 
perinteiset kolme peruskurssia. 

 
Vuoden 2019 aikana suuri ja merkittävä ponnistus oli vajan kunnostustyöt. Vajan lattiat ja osa seinistä 
maalattiin perusteellisesti. Samoin vajan huopakatto sai uuden käsittelyn. Kajakkiaitauksen pienet 
katokset saivat nekin oman käsittelynsä. Työhön osallistui koko joukko talkoolaisia ja muutama 
erityisesti.  

 
Roskat pois rannoilta tapahtumalla 2.6. pienellä porukalla kerättiin avokanootti täyteen roskaa  
rannoilta.  
 
Kesäkuusta alkaen harjoiteltiin pienissä oma-aloitteisissa ryhmissä pelastautumista ja muita 
tekniikka juttuja. Tämä pop-up toiminta jatkui aina myöhäiseen syksyyn mm. pimeä melonnan 
muodossa. 
 
Heinäkuussa aktivoimme jäseniä pitämään yllä omia tietojaan jäsenrekisterissä. Yli puolet 
jäsenistä on sittemmin käynyt aktivoimassa oman tunnuksensa.  
 



Elokuussa pidetty Rantapäivä tehtiin jälleen yhdessä purjehtijoiden kanssa ja mukaan kutsuimme, 
edellisvuoden jakelulla, mukaan lähiseutujen melontaseuroja. Mukava päivä rannassa ja paljon vesillä 
kävijöitä sekä melojien että purjehtijoiden kalustolla.  
 
Melontaa pystyttiin harrastamaan ihan toimintavuoden loppuun, välillä jäitä hieman rikkoen, vaikka 
virallinen ”hikiviiva” melontakautemme päättyikin jo marraskuussa. Pikkujoulujuhla pidettiin 
24.11.2019 Marjaniemen Purjehtijoiden tiloissa ja juhlaan osallistui 45 henkilöä. 
 
MaMe:n toiminnassa 2019 oli jäsenistön talkootyöllä suuri merkitys. Vajalla pidetyissä talkoissa 
sekä talven Ystäväpäivän ja Pääkaupunkimelonnan järjestelyjen talkoissa oli 160 MaMe:n jäsentä 
mukana.  
 
40. Pääkaupunkimelonta järjestettiin 11.8.2019. Melomassa oli 63 yksikköä, 5 kaksikkoa, yksi 
avokanootti (kaksikko) ja yksi “kolmikko”. Sää oli sateinen ja tuulinen ja turvaryhmä päätti pitkän 
matkan reitiksi Villinginsalmen Salmisaaren kierron, sen sijaan että oltaisiin kierretty koko Villinki. 
 
Hallitus kiittää jäsenistöä aktiivisesta toiminnasta! 

 
 
JÄSENISTÖ  
 
Vuoden 2019 lopussa MaMen jäsenmäärä oli 849. Vuonna 2018 jäsenmäärä oli 853.  
Jäsenistö jakautui seuraavasti:  
Aikuiset 19 vuotta täyttäneet: naiset 421, miehet 428. Näistä junioreita: tyttöjä 2, poikia 1.  
Yhteistyökumppaneina eli yhteisöjä: 30  
 
 
HALLINTO  
 

 Seuran puheenjohtajana vuonna 2019 toimi Miika Kuha.  
 Hallituksen jäseninä olivat: John Ekelund, Paula Hokkanen, Juha Laukkanen, Staffan Lundström,  
 Maria Okkonen, Sirpa Rinne, Jarkko Ruuska ja Lasse Tähtinen.  
 Hallitus valitsi seuran varapuheenjohtajaksi Lasse Tähtisen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11  
 kertaa.  
 Toiminnantarkastajina olivat Auli Nuojua ja Helena Kuusela ja varatoiminnantarkastajana oli  
  Sami  Pusa.  
Jaostojen vetäjinä olivat:  
Kuntomelontajaosto: Katariina Ervasti  
Retkimelontajaosto: Päivi Anttonen  
Virkistysmelontajaosto: Juha Laukkanen 
SUP-melontajaosto:  Mikko Miettinen  
Seuran muut toimihenkilöt olivat:  
Hannu Hedman, avain ja perehdytysvastaava  
Paula Hokkanen, buffan vetäjä 
Pekka Hurme, kanoottien korjausvastaava  
Jaana Kivistö, sihteeri  
Staffan Lundström, kalustovastaava  
Leena Rönkkö, taloussihteeri 
Pirjo Valpas, tiedottaja 
Iitu Vepsänsaari (1.1.-31.10.2019) ja Lasse Tähtinen (1.11.2019 alkaen), jäsensihteeri  
Jorma Wallendahr, kajakkipaikkojen ja kaluston vuokrauksesta vastaava  



 
Koulutus hoidettiin koulutuspiirinä ja Jarkko Ruuska oli piirin yhteyshenkilönä hallitukseen.  
Vajan kunnostustyöt hoidettiin vajapiirinä ja Miika Kuha oli piirin yhteyshenkilönä 
hallitukseen.  
 
MaMen kevätkokous pidettiin 1.4.2019 ja kokoukseen osallistui 27 jäsentä. Syyskokous pidettiin 
18.11.2019 ja paikalla oli 28 jäsentä. Molemmat kokoukset olivat Vuosaaren Urheilutalolla, 
Vuosaarentie 5, Helsinki. 

 
 
TALOUS 
 
Vuoden 2019 liikevaihto oli -40 127,97 (2018 -30 317,36). Pääoma vuoden lopussa oli 
111 529,20 (2018 112 519,17), josta seuran tilillä 66 840,44€. 
 
Seuran taloudellinen tilanne oli hyvä. Vuonna 2019 seniorien liittymismaksu oli 45 € ja jäsenmaksu 
40 €, juniorien liittymismaksu 15 € ja jäsenmaksu 10 €. Melontakurssi maksoi senioreille 125 €. 
Summa sisältää 45 euron liittymismaksun, jos henkilö liittyy seuraan saman vuoden puolella ja 
junioreille melontakurssi maksoi 20 €. Kanoottipaikka sisätiloissa maksoi 34 € ja ulkotiloissa 20 € ja 
uuden avaimen pantti oli 30 €. Jäsenmaksut olivat edelleen merkittävin tulonlähde.  

 
 
KOULUTUS  
 
Koulutuksen vuosi alkoi koulutusvastaavan vaihtumisella koulutuspiiriin. Koulutuksen 
haasteet melontaseurassamme kiteytyvät peruskurssien vetämiseen ja ohjaamiseen. 
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. 
 
Peruskurssit 
Huhtikuun 6. päivä auennut linkki MaMe:n melonnan peruskursseille ilmoittautumiseen MaMe:n 
nettisivuilta täytti kolme peruskurssia muutamassa minuutissa. Peruskurssien ohjaajille järjestettiin 
päivän mittainen koulutus vajalla toukokuussa ennen kursseja. Koulutuksen vetäjänä toimi Anssi 
Nupponen. Sovitut ja puhutut asiat kirjattiin vielä sähköpostitse ohjaajille tiedoksi. 
Ohjaajakoulutuksen yksi tärkeimpiä anteja on se, että ohjaajien keskinäinen toimintamalli yhtenäistyy 
ja roolit ja tehtävät selkeytyvät. Peruskurssilaiset olivat tuttuun tapaan tyytyväisiä kursseihin.  
 
Ohjaaminen viikkomelonnoissa 
Viikkomelonnat ovat nekin osa seuran melontakoulutusta ja melontakulttuurin kehittämistä, 
esimerkkinä vaikkapa se, miten toimitaan turvallisesti väyliä ylitettäessä ja miten kohdataan muita 
vesilläliikkujia. 
 
Jatkokouluttautuminen  
Syventäviä melonnan jatkokoulutusmahdollisuuksia on saatavilla ensisijaisesti ulkopuolisilta 
koulutuksen tarjoajilta. Kurssit ovat maksullisia, joiden kustannuksiin seura on osallistunut 
maksamalla osan kurssimaksuista. Vuoden aikana osallistujia oli ainakin Sea Kayaker kursseilla 
toukokuussa ja NILin järjestämässä koulutustapahtumassa Porvoon Sandössä elokuussa. 

 
Uimahalli 



Uimahallivuorot 2019 olivat Itäkeskuksen uimahallissa ja vuoroilla harjoiteltiin yhdessä 
Merimelojien ja Drumsö Kanotister kanssa. Vuoroja oli kevättalvella 15 ja syksyllä 15. 
Uimahallivuoroilla kirjattiin kevättalvella 60 ja syyskaudella 111 osallistujaa. MaMelaisia osallistui 
uimahallivuoroille keskimäärin 4,0 per kerta kevättalvella ja syyskaudella 7,4 per kerta. 
Uimahallivuoroilla harjoiteltiin pelastautumista, tuentoja ja eskimoita kukin omien tarpeiden ja 
mieltymysten mukaan.  

 
Muut pienimuotoisemmat tapahtumat 
Vajarannassa järjestettiin useampia harjoittelusessioista pop-up tyyliin, ainakin Ilonan Luukon, Salla 
Lyytisen ja Vesa Rothin toimesta. Tilaisuudet olivat vapaamuotoisia reskutus ja tekniikka 
harjoituksia, joihin osallistui parikymmnetä tuoretta mamelaista useamman kerran kesän aikana.  
Juha Laukkanen veti myös ansiokkaasti useamman aallokkotreenin. 
 
 
RETKIMELONTAJAOSTO  
 
Vuoden 2019 aikana retkijaosto kokoontui kaksi kertaa, keväällä ja kesällä. Kokousten 
lisäksi järjestettiin toukokuussa 6.5. avoin valokuvailta, missä oli mahdollisuus tutustua ja 
vaikuttaa Anttola-Yövesi -retken suunnitelmiin. Vuoden aikana retkijaoston kalustoa 
päivitettiin vanhentuneiden ensiaputarvikkeiden osalta. 
 
Retkimelontakurssi järjestettiin 25.6., 2.7. ja 4.7. iltoina. Kurssilla oli kahdeksan osallistujaa, kaksi 
konkaria sekä kouluttajina Päivi Anttonen, Eija-Leena Laiho ja Mikko Miettinen.  

 
Edellisellä melontakaudella haastanut lämmin ja leväinen jakso ei äitynyt tänä vuonna yhtä 
pahaksi, mutta retkitarjonta suunnattiin osin yllä mainitun vuoksi järviseudulle.  
 
Kauden aikana toteutuivat seuraavat retket:  
Keväällä 27.-28.4. järjestettiin kokeiluluontoisena tapahtumana retken sijaan Rento 
Rastijahti. Tapahtumaan oli mahdollista osallistua 24 h aikana omatoimisesti lähisaarista 
rasteja noutaen ja kiikaroiden. Osallistujat innostuivat päiväretkeilyyyn tai kahden 
peräkkäisen päivän aikana rastien noutoon, mutta myös maalisaaressa yöpyminen oli 
tarjolla. Rastit olivat tarjolla halukkaille myös seuraavan viikon ajan arki- tai iltalenkkien 
viihteeksi. Rastijahdin valmistelut toteutettiin etukäteen neljän hengen pääsiäisretkenä. 
Tapahtumasta päävastuussa olivat Päivi Anttonen ja Eija-Leena Laiho. 
 
11.-19.5. Virolahden perinteinen pitkä kevätretki (meno- ja paluureitti yhteensä 365 km). 
Haasteelliselle melontaretkelle saatiin tänä keväänä mukaan myös uusia Virolahdelle melojia. Retken 
vetäjinä Pekka Hurme ja Lasse Tähtinen. 
 
11.-19.7. Anttola-Luonteri-Yövesi -retki järviseudulle (159 km). Kirkkaiden vesien, kalliomaalausten ja 
paikoitellen hienojen hiekkarantojen reitillä nautiskeli tiivis retkiporukka Suomen kesästä 
parhaimmillaan. Retken vetäjinä Anja Lammentausta ja Hannele Parviala. 
 
24.-25.8. Yöretki Sipoon lähisaariin (52 km). Retkeä markkinoitiin erityisesti edellisen ja tämän kesän 
retkikurssilaisille helppona retkenä. Retkelle osallistui kuitenkin tasavertainen joukko kokeneempia 
melojia, joten reitti venyi ulommille saarille. Retkestä kehkeytyi samalla loistava opintomatka 
taivaankappaleiden seurantaan tähtikirkkaan yön myötä. Retken vetäjänä Päivi Anttonen.  
 
Vuoden 2019 aikana melottujen henkilökohtaisten retkikilometrien perusteella retkipokaalin ansaitsi 
haltuunsa Maija Larjanko 980 kilometrin kokonaistuloksellaan. Lopputulokseen on huomioitu seuran 



jäsenten ilmoittamat retkikilometrit retkiltä, joiden kesto tulee olla vähintään yön yli ja ovat 
minimissään 40 km mittaisi. 
 
 

SUP-JAOSTO  
 
Kauden aikana järjestettiin neljä ohjattua harjoitusta. Illan mittaisia SUP-melonnan peruskursseja 
järjestettiin kesäkuussa kaksi. . Kursseilla oli yhteensä 10 osallistujaa. Kurssiryhmän maksimikoko 
on viisi osallistujaa vetäjää kohden. Tällöin osallistujille riittää myös seuran kalusto. 

 
Iltaharjoituksia järjestettiin seuraavasti: 

● 6.8. Sup-surf harjoitukset. 4 osallistujaa 
● 12.8. Sup-surf harjoitukset. 3 osallistujaa 
● 20.8. Sup-surf harjoitukset. 3 osallistujaa 
● 29.8. Sup-perusteiden harjoittelua ja poijurata. 6 osallistujaa 

Lauantaille 31.8. oli tarjolla pitkä SUP-päiväretki mutta vetäjän lisäksi muita osallistujia ei 
valitettavasti ilmoittautunut matkaan. Edellä mainitun lisäksi SUP-kalustoa esiteltiin ja suppailua oli 
tarjolla seuran Rantapäivässä.   
 
 
KUNTOMELONTAJAOSTO  
 
Kuntomelontajaosto järjesti kesäkuussa yhden ja elokuussa toisen Kuntokajakit tutuiksi 
-perehdytyskerran. Kesäkuulle oli tarjolla kaksikin perehdytysaikaa, mutta osallistujia ei toiselle 
kerralle ilmoittautunut lainkaan. Perehdytykseen voi ottaa kerralla neljä melojaa, koska aloittelijoille 
sopivien kuntokajakkien määrä on seurassa vähäinen. Kesäkuun perehdytykseen osallistui neljä 
melojaa, elokuun perehdytykseen kolme. 
 
Kuntomelojille perustettiin elokuussa oma whatsapp-ryhmä, jossa kuntopj tai muut innokkaat voivat 
ehdottaa yhteisiä melontatreenejä. Yhteisiä melontoja järjestettiin elokuussa kaksi, ja ensimmäiselle 
kerralle osallistui neljä, toiselle kaksi melojaa. 
 
 
VIRKISTYSMELONTAJAOSTO  
 
Vuonna 2019 virkistysjaosto järjesti useita viikko- ja päivämelontoja. Viikkomelontoja oli 
kesä-, heinä- ja elokuussa. Viikkomelontojen lisäksi kokeiltiin kaverimelontoja muutaman 
kerran. 
 
Viikkomelontoja oli yhteensä 13 kertaa ja ne pidettiin pääosin keskiviikkoisin klo 18-21 
välisenä aikana. Yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 179, vuonna 2018 viikkomelontoihin 
osallistujia oli 133. Viikkomelontoja vetäjinä toimi yhteensä 14 eri vetäjää. Muutamalle 
vetäjälle tuli vetokertoja kaksi.  
 
Lättyretkellä käytiin Kotiluodolla 24.07 viikkomelonnan yhteydessä. 
 
Iltaretki nimikkeen alla toteutettiin teemamelontoja. Yhtenä iltana käytiin saunomassa 
Pikku Leikosaaressa ja toisena iltana poikettiin silakkamarkkinoille ja paluumatkalla ihailtiin 
kaupungin valoja. Päivämelontojen kohteina olivat Pirttisaari, Isosaari, Ruoholahti, 
kuvausmelonta ja Suomenlinna. Ruoholahden retkelle oli kutsuttu myös Porvoon Wikingit 



vierailulle. Tänä vuonna ei tehty vierailuja muiden seurojen järjestämiin 
melontatapahtumiin. 
 
Virkistysmelonta järjesti aamumelontoja syyskesästä. 
 
Helsingin kaupunki haluaa mainostaa itseään merellisenä kaupunkina. Tähän liittyen 
tehtiin melonta 19.09 Kauppatorille, jossa Maija Astikainen istui kaksikon etupaikalla ja 
joukko mamelaisia toimi kameranruokana.  
 
 
VAJAN JA PIHA-ALUEEN KUNNOSSAPITO  
 
Vajapiiri on talkootyön avulla hoitanut vajan ja sen piha-alueen Kunnossapitoa. Vajapiirin 
koollekutsujana on toiminut Tarmo Hämäläinen ja mukana aktiivisesti Bee Hellén, Heikki 
Nyman, Juha Savolainen, Jarkko Julkunen ja Miika Kuha.  
 
Melontakauden 2019 aikana järjestettiin kuudet talkoot. Talkoilla maalattiin vajan lattia ja 
käsiteltiin rakennusten katot, torjuttiin hiekan pääsyä vajaan, rakennettiin uusia melatelineitä, 
siivottiin vajaa ja pihaa sekä vaihdettiin veneilijän kolaroimat uimatikkaat uusiin. Vajan seiniä ja 
kajakkipukit korjausmaalattiin myös ja hiekkarannalle asennettiin kajakinvetoalustat.  
 
Katolle asennettiin turvavaijeri sekä tulevia kattotöitä, että talven mahdollisia lumenpudotuksia 
ajatellen. 
 
Osallistujamäärät vaihtelivat noin kymmenestä reiluun kolmeenkymmeneen ja seuran jäsenten 
panos kaluston ja vajarannan kunnossapidossa on mittava. Talkoissa ruokittiin yhteensä yli 112 
ahkeraa seuran jäsentä.  
 
 
KALUSTO JA KALUSTON KUNNOSSAPITO 
 
Seuralla on 78 retkikanoottia jäsentensä käytössä; 64 yksikköä, 12 kaksikkoa ja 2 
avokanoottia. Kalustoa uusitaan vuosittaisilla hankinnoilla. Seuralle hankittiin 
toimintavuonna 2019 neljä uutta kajakkia: Rebel Husky (Iina), Tiderace Xceed S (Niina), 
Skim Dex MKII (Jonna), Skim Wahoo (Oona). 
 
SUP-lautoja seuralla oli vuoden 2019 lopussa 7 kappaletta. Kuntokajakkiyksiköitä oli 8, 
nuorisokilpakajakkeja 2, kuntokaksikoita 2, kaksi surfskitä ja kolme muuta kuntokajakin 
tapaista. Kilpayksikköjä oli seuralla vuonna 2019 2, kilpakaksikkoja 1 ja yksi kilpa C1 sekä 
yksi K4. Lisäksi muutama vanha koskikajakki ja poolo on vielä tallessa. Ullakolla on myös 
joitan vanhoja kajakkeja sekä seuran oman kajakkimallin, Marjaniemeläisen, muotti. 
 
Pajatiimi (Pekan oppipojat) korjasi vaurioitunutta kalustoa tammi-huhtikuussa ja 
syys-joulukuussa lähes viikoittain Vuosaaresta vuokratulla korjauspajalla. 
Korjaustoiminnasta vastasi Pekka Hurme. Talkoovoimin tehty korjaustoiminta säästää 
seuran varoja merkittäviä määriä. Toimintaan on osallistunut Päivi Anttonen, Minna 
Heikkinen, Ismo Jokinen, Jarkko Julkunen, Staffan Lundström, Mikko Miettinen, Terttu 
Pihlajamäki, Jarkko Ruuska ja Jorma Wallendahr. 
 
Melontaliivejä uusittiin reilusti (Palm Meander PFD koko XS/S sininen 20 kpl, Palm 
Meander PFD koko M/L punainen 20 kpl ja Yak Crewsaver Blaze 50M koko XL punainen 



20 kpl). Rikkinäiset heitettiin pois ja käytöstä poistetut annettiin seuran jäsenten omaan 
käyttöön. Tekivät hyvin kauppansa eli kierrätys toimi. 
 
Lisäksi ostettiin 2 grönlantilaismelaa (Lahna expedition) jäsenten käyttöön. 
 
 

VUOKRATTAVAT KAJAKKIPAIKAT 
Marjaniemen melojilla on vajassa sekä vajarannassa vuokrattavia kajakkipaikkoja seuran jäsenille. 
Sisäpaikkoja vajassa on 21 kappaletta ja ulkopaikkoja aitauksessa 83 kappaletta. 
Vuonna 2019 lopussa kaikki sisäpaikat olivat vuokralla ja ulkoaitauksessa kaikki paikat yhtä 
yläpaikkaa lukuun ottamatta on vuokralla. 
 

SEURAN JÄSENILLE VUOKRATTAVAT KAJAKIT 
Seuran jäsenillä oli vuonna 2019 mahdollista vuokrata nimettyjä kajakkeja. Vuokra-ajan 
maksimipituudeksi oli päätetty viikko + viikonloppu eli max 10 vuorokautta. Jäsenet vuokrasivat 
seuran kajakkeja vuonna 2019 yhteensä 143 vuorokautta 
 
 
TIEDOTUS  
 
Seuran www sivut kalentereineen ja facebook ovat olleen aktiivisessa käytössä koko vuoden. 
Seuran sivuille tehtiin tilasto-osuus, jonka lukeakseen tarvitsee kirjautua sivuille. Tämän 
kirjautumismahdollisuuden on aktivoinut 574 jäsentä. Kirjautuminen ja tilastot löytyvät sivuston 
jäsenille-osiosta.  
 
Facebookissa on jäseniä reilu 530, joukossa myös muita kuin Mamen jäseniä. Facebook sivuja voi 
kyllä lukea ilman ryhmän jäsenyyttäkin, mutta kirjoittaakseen pitää liittyä ryhmään.  
 
Näiden lisäksi jäsenille on lähetetty jäsenkirjeitä aina, kun on ollut tarve tavoittaa luotettavammin koko 
jäsenistö. Jäsenkirje lähetettiin 7 kertaa vuoden 2019 aikana. 
 
Marjaniemen vesiltä, seuran paperinen jäsentiedote, toimitettiin kertaalleen vuonna 2019. Tiedote 
painottui tänä vuonna Pääkaupunkimelonnan käsittelyyn ja tiedotteen rooliin jatkossa. Tätä tiedotteen 
roolia on käsitelty useaan otteeseen myös hallituksen kokouksissa.  
 
 
TAPAHTUMIA   
 
Pääkaupunkimelonta 
Kaikille seuroille avoin, järjestyksessä 40., Pääkaupunkimelonta järjestettiin 11.8.2019. Melomassa oli 
63 yksikköä, 5 kaksikkoa, yksi avokanootti (kaksikko) ja yksi “kolmikko”. Sää oli sateinen ja tuulinen ja 
turvaryhmä päätti pitkän matkan reitiksi Villinginsalmen Salmisaaren kierron, sen sijaan että oltaisiin 
kierretty koko Villinki. Pitkän matkan kiersi 27 kajakkia. Rauli Rautavuoren ja Katri Malmströmin 
kaksikko oli nopein ajalla 0:59:39. Vartiosaaren kiersi 42 alusta. Kierroksen nopein ajalla 0:50:24 oli 
Jyri Aulio. Melojia oli yhteensä 78 kaikkiaan 5 eri seurasta MaMelaisten lisäksi ja lisäksi melojia 
Viipurista asti.  
 
Lisäksi rannassa oli kaikkiaan 19 vapaaehtoista mukana vastaamassa tapahtuman eri toiminnoista. 
Kun lasketaan tähän vielä lisäksi katsomassa olleen, niin päästään 100 kävijän paremmalle puolelle. 
Tapahtuman vastuuhenkilönä toimi puheenjohtaja 
 



Rantapäivä 
Rantapäivä järjestettiin 4.8.2019 järjestyksessä viidennen kerran ja toista kertaa yhdessä 
Marjaniemen Purjehtijoiden kanssa. Tänä vuonna mainosvideossa tehtiin nelikköllä eskimo, johon 
paikan päällä vastattiin sitten vierailijoiden toimesta SUP eskimolla. Vetovastuussa oli Salla 
Lyytinen ja avustamassa kymmenisen mamelaista.  
 
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 Vuosaaren Vesipääskyt ja pitopalvelu Muffinsi.  
Muut yhteistyökumppanit: OmaKamu, SPR Itä-Helsinki, Ukuit, Ursuit ja Welhonpesä. 
Rantapäivässä oli tänä vuonna toista sataa vierailijaa. 
 
Suomi Meloo 
35. Suomi Meloo tapahtuma melottiin Kihniöstä Saloon 8.-14.6.2019 ja tapahtumaan 
osallistui tänä vuonna mamen joukkueessa Kari Klemola, Tarja Petroff, Terttu Pihlajamäki, 
Leena Orjatsalo, Erkki Hakamäki, Jarmo Puumalainen, Susanna Pitkänen, Katriina Hemmi 
ja Leena Rönkkö.  
 
 
VAIKUTTAMINEN 
 
Lähestyimme Helsingin kaupungin merellisen strategian projektipäällikköön Minttu Perttulaan. 
Lasse Tähtinen antoi kehitysehdotuksia melojien näkökannalta.  
Saimme tammikuussa tietää, että vuonna 2018 tekemämme esitys kehittää perustettavaa 
Kallahdenmatalikon luonnonsuojelualuetta melontaystävällisemmäksi hyväksyttiin. 
 
 
PALKITSEMINEN  
 
Perinteiseen tapaansa MaMe huomioi ansioituneiden jäsentensä merkkipäivät onnittelukortilla tai 
kirjalahjalla.  
 
Maija Larjanko keräsi jo toisena vuonna peräkkäin eniten mamen retkikriteerit täyttäviä 
retkikimelontalometrejä. Kilometrilukemalla 980 hänen nimi vuoden 2019 retkipokaaliin. Eniten seuran 
nimissä kilometrejä meloi Juha Laukkanen. Tupla tonnari kilometreillä 2623 ja pisteillä 383,3 toivat 
kotiin hikipytyn.  
 
MaMen pikkujoulussa 24.11.2019 Marjaniemen Purjehtijoiden tilassa palkittiin vähintään tuhat         
kilometriä meloneet jäsenet. Tonnareita oli 17 henkilöä, joista on kuusi naista ja 11 miestä.  
 
 
 

 
 


