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Hei Meloja 
 
Saat vuoden 2021 jäsenkirjeen tutusta aikataulusta poiketen jo nyt vuoden 2020 puolella. 
Myös jäsenmaksun eräpäivä on aikaistettu tammikuun puoliväliin. Saat jäsenmaksun 
sähköpostiisi tammikuun alussa.  
 
Tulevalle kaudelle on suunnitteilla monipuolista toimintaa. Korona saattaa aiheuttaa 
muutoksia suunniteltuihin tapahtumiin. Seuraamme viranomaisten ohjeita ja toimimme 
niiden mukaan. Olemme koonneet Pirkanmaan koronanyrkin ja Melonta- ja Soutuliiton 
suositusten mukaiset toimintaohjeet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 
Mallasveden Melojien toiminnassa. Tutustu ohjeisiin.  
 

MUUTOKSIA MAKSUIHIN  
 
Jäsenmaksu on edelleen 30 euroa vuonna 2021. Sen sijaan syyskokous päätti, että täysi-
ikäisten perheenjäsenten jäsenmaksu nousee 20 eurosta 30 euroon. Alaikäisten 
jäsenmaksu on edelleen 20 euroa. Alaikäiset on lisäksi vapautettu 
kalustonkäyttömaksusta.  
 
Uimahallimaksu. Hallikaudelle on vuoden 2021 alusta lähtien erillinen hallimaksu 35 
euroa, joka kattaa koko vuoden 2021 halliharjoittelun. Ilman hallimaksun maksamista on 
yksi kokeilukerta vuodessa. Sen lisäksi on koko seuran yhteinen pelastautumisharjoitus 
uimahallissa huhtikuussa. 
 
Melotus. Syyskokous päätti nostaa ryhmille tarjottavan melotuksen hintaa 10 eurosta 15 
euroon/hlö. 
 
 

TAPAHTUMIA KAIKILLE SEURAN JÄSENILLE 
 

Keskiviikkomelonta järjestetään joka keskiviikko lähivesille toukokuun puolivälistä 
syyskuun puoliväliin. 
 
Viikonloppumelonta on parillisten viikkojen viikonloppuna, yleensä sunnuntaisin. Välillä 
lähdemme kokopäiväretkelle ja välillä teemme lyhyemmän iltapäiväretken lähivesille.  
 
Pelastautumisharjoitukset. Ennen keskivaikeille ja vaikeille retkille lähtöä tulisi jokaisella 
olla suoritettuna pelastautuminen kyseisellä melontakaudella. Kaikille avoin seuran 
yhteinen pelastautumisharjoitus on uimahallissa 17.4.2021. Järjestämme 
pelastautumisharjoituksia myös kesällä. 
 
Tekniikkaharjoitukset järjestetään muutaman kerran kesän aikana, ja silloin harjoitellaan 
erilaisia melontatekniikoita osallistujien toiveiden mukaan.  
 
Ajankohdat lisätään seuran kalenteriin viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. 

https://www.mallasvedenmelojat.fi/?x176570=187092
https://www.mallasvedenmelojat.fi/kalenteri/


 

Puulan retki 13.−16.5. 
Neljän päivän retki kirkasvetiselle Puulalle, retken taitotaso keskivaikea.  
 
Fiskön meriretki 18.−20.6. 
Kahden yön helppo meriretki. Mökiltä käsin tehdään melontaretkiä lähivesille.  
 
Kelventeen retki elokuussa 
Yhden yön retki yhdessä ystävyysseura Canoan kanssa Päijänteen kansallispuistoon. 
Retken taitotaso keskivaikea.  
 
Retkilistaus täydentyy kevään aikana. 
 
Melontakoulu 6.−11.6. 
Seura järjestää tänä vuonna yhden isomman melontakoulun samaan tapaan kuin viime 
kesänä. Ajankohta on iltaisin 5.−7.6. Ilmoittautumisia vastaanottaa Päivi Mäkelä, 
pmpaivimakela3@gmail.com. Lue lisää melontakoulusta.  
 
 

• Kaikki retket ja tarkemmat rekikuvaukset päivitetään seuran www-sivujen 
kalenteriin.  

 

• Retkille ja muihin tapahtumiin ilmoittaudutaan jäsenosiossa.  
 

• Kauden 2021 toimintasuunnitelma päivitetty nettisivuille. 

 
Jos et vielä ole luonut omaa salasanaa jäsenosioon, tee se nyt. Klikkaa seuran 
nettisivuille: 
https://www.mallasvedenmelojat.fi/jasensivut/  
 
Kohdasta ”Unohditko tai haluatko luoda salasanan?” pääset luomaan salasanan. 
Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoite, johon sait tämän jäsenkirjeen. 
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https://www.mallasvedenmelojat.fi/kalenteri
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TIEDOTTAMINEN 2021 
 
Tiedotamme seuran tapahtumista sähköpostilla. Siksi on tärkeää, että pidät 
jäsenrekisterissä sähköpostiosoitteen ajantasalla. Nettisivujen, 
www.mallasvedenmelojat.fi, lisäksi seuralla on myös oma Facebook-sivu, 
www.facebook.com/mallasvedenmelojat.  
 

 
MALLASVEDEN MELOJAT, JOHTOKUNTA KAUDELLA 2021  
 

 
 

Johtokunnasta jättäytyi pois Kalle 
Koenkytö. Kiitämme Kallea 15-vuotisesta 
johtokuntatyöskentelystä ja pitkäjänteisestä 
työstä seuran hyväksi! 

 

 
 

Kallen tilalle valittiin James ”Jimmy” Palmer. 
Jimmy peri myös Kallen vastuualueen 
vajavastaavana. Toivotamme Jimmyn 
tervetulleeksi johtokuntaan. 

 
 

Matti Kalliomäki  Puheenjohtaja 
   puh. 040 718 6083, masakallma@gmail.com  

Jorma Kiretti Varapuheenjohtaja, avainvastaava   
puh. 040 588 4523, jkiretti@gmail.com  

Outi Penninkangas  Sihteeri 
  puh. 040 761 2938, outi.penninkangas@gmail.com  

Essi Järvinen Taloudenhoitaja 
puh. 040 543 7411, essi.jarvinen1@gmail.com  

Riikka Kerttula  Tiedottaja, jäsenasiat   
puh. 040 579 5626, riikka.kerttula@gmail.com  

Päivi Mäkelä  Koulutusvastaava 

   puh. 040 7320547, pmpaivimakela3@gmail.com 

James Palmer Vajavastaava 

puh. 050 581 5987, jimmypalmer@jippii.fi   
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Muut toimihenkilöt kaudella 2021 
 
Seppo Pietinen  www-sivut, seppo.pietinen@gmail.com  
 

 
 
Muistathan maksaa jäsenmaksusi, kalustonkäyttömaksusi ja vajapaikkamaksusi 
15.1.2021 mennessä. Saat erillisen laskun sähköpostiisi. 
 
Huom! Jos et halua jatkaa jäsenyyttäsi, ilmoita siitä jäsenvastaava Riikka Kerttulalle 
mallasvedenmelojat@gmail.com     
 

 
 
 

Hyvää melontavuotta 2021! 
 

MalMen johtokunta 
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