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MALLASVEDEN MELOJAT RY
Vuosikertomus 2020

1. Yleistä

Vuonna 2020 Mallasveden Melojien toimintakauteen kuului retkimelontaa, uimahalliharjoituksia
ja koulutuksia. Korona-tilanne vaikutti Mallasveden Melojien toimintaan monin tavoin. Esimerkiksi
uimahalliharjoituksia ja suunniteltuja koulutuksia peruuntui. Kaikessa toiminnassa seurattiin
alueellisia, sekä Suomen melonta- ja soutuliiton ohjeistuksia pandemia-tilanteessa. Melojien
turvallisuuteen kiinnitettiin huomioita varusteiden- ja ryhmätoiminnan osalta. Melojille laadittiin
toimintaohjeet seuran yhteiskäyttöiselle kalustolle ja vajalla toimimiseen.

Huolellisella toiminnalla pystyttiin takaamaan seuran jäsenille melontaharrastuksen jatkuminen
vaikeasta pandemiatilanteesta huolimatta. Melontakoulu järjestettiin onnistuneesti
koronasuositukset huomioiden. Retkimelonnan positiiviset vaikutukset korostuivat, kun
koronatilanne pakotti monet muut harrastukset tauolle. Mallasveden Melojien perinteiset
toimintamuodot, kuten viikkomelonnat ja seuran retket, onnistuivat erinomaisesti. Yksittäiset
melontakerrat vajalta kasvoivat vuoden aikana huomattavasti, joten jäsenet käyttivät aktiivisesti
melonnan tarjoamia mahdollisuuksia luontoliikuntaan.

Mallasveden Melojat ry on saanut vuonna 2019 Tähtiseura-tunnustuksen, jonka myötä
seuratoiminnan kehittäminen jatkui myös toimintavuotena 2020.

Jäsenmäärä toimikauden päättyessä oli 110. Vuoteen 2019 verrattuna jäsenmäärä pysyi samana.

2. Johtokunta ja toimihenkilöt
Johtokunnan kokoonpano vuonna 2020 oli:

Matti Kalliomäki – Puheenjohtaja
Jorma Kiretti – Varapuheenjohtaja, vastuualueena vaja ja avaimet
Essi Järvinen - Taloudenhoitaja
Riikka Kerttula – vastuualueena koulutus ja jäsenrekisteri
Kalle Koenkytö – Vajavastaava
Päivi Mäkelä – vastuualueena koulutus ja esittelyt
Outi Penninkangas – Sihteeri

Seppo Pietinen - Webmaster
Kari Paunasalo - Tilastointi
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3. Kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19.3. 2020 ja sääntömääräinen syyskokous
20.11.2020. Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimintakauden aikana kuusi kertaa.
16.1., 21.2., 16.4., 22.10., 25.8., ja 1.12.2020

4. Yhdistyksen kunniajäsenet
Yhdistyksen kunniajäsenyys on myönnetty seuraaville henkilöille:
1. Kari Paunasalo
2. Raimo Luoto
3. Kalle Koenkytö

5. Jäsenyydet ja verkostoitumiset
Mallasveden Melojat ry on Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n ja Hämeen Liikunta- ja Urheilu ry:n
jäsen. Seuran jäsen Marko Uusitalo toimi aktiivisesti melonnan retkitoiminnan kansallisessa
kehittämisessä Suomen Melonta- ja Soutuliiton retki- ja virkistysjaostossa. Toimikauden aikana
tehtiin yhteistyötä espoolaisen melontaseura Canoa ry:n kanssa. Mallasveden Melojat ja Canoa
järjestivät 18.-19.7. yhteisen meriretken Suvisaariston maisemiin.

6. Tilat
Melonta- ja koulutustoiminta keskittyi seuran omalle vajalle. Myllypirttiä käytettiin koulutusten ja
johtokunnan kokouksissa.

7. Melontakalusto
Seura myi Mari-retkikajakin. Tilalle ostettiin retkikajakki P&H Scorpio ja Sea Stingray. Seuralla on
30 kajakkiyksikköä, 3 kaksikkoa ja kaksi SUP-lautaa. Lisäksi on yksi avokanootti. Lisäksi seuran
tiloissa säilytetään jäsenten henkilökohtaista melontakalustoa varusteineen.

8. Melontakoulutus
Mallasveden Melojien melontakoulu noudattaa Suomen Melonta- ja Soutuliiton suosituksen
mukaista melonnan peruskurssia. Kurssin sisältö vastaa kansainvälisen EPP1-taitokokeen (Euro
Paddle Pass) sisältöä. Kurssin kesto on 10 tuntia ja 2020 se toteutettiin kolmena peräkkäisenä
iltana 4.-7.kesäkuuta. Melontakouluun osallistui 14 kurssilaista. Teoriakoulutus järjestettiin kaikille
yhteisesti, mutta vesillä jakauduttiin kahteen tehokkaaseen pienryhmään. Ohjaajina toimivat
Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n hyväksymät MalMe:n ohjaajat, Riikka Kerttula sekä Heini
Watia. Melontakoulussa oli seuran muita jäseniä apuohjaajina. Melonnan peruskurssin tavoitteena
on antaa riittävät taidot jatkaa itsenäisesti turvallista melontaharjoittelua.

9. Melonnat
Säännölliset viikkomelonnat alkoivat koronan vuoksi vasta kesäkuussa. Kauden
aikana jatkettiin ohjattuja melontaretkiä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin yhteensä 22 kertaa. Näille
retkille osallistui aktiivisesti seuran melojia. Pääsääntöisesti osallistujia oli 12-14, mutta useita
kertoja viikkoretkelle lähti 17-21 melojaa. Usein jakauduttiin kahteen ryhmään.

Viikkomelonnat suuntautuivat Mallasveden eri osiin, Vanajalla poikettiin kaksi kertaa.
Viikkomelontojen ohjaamiseen osallistui 13 seuran ohjaajaa ja apuohjaajaa. Kaikkiaan vuonna
2020 seuran järjestämillä viikkomelonnoilla ja retkille osallistuttiin yhteensä 364 kertaa.
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Vajan päiväkirjaan on merkitty 1826 kertaa lähtöjä. Luku on suuntaa antava. Melottuja kilometrejä
oli yhteensä 34 442 km.

Viikkomelonnasta palataan ilta-auringon valaisemalle vajalle. Kuva: Jorma Kiretti.

10. Seuran retket ja muu melontatoiminta 2020
Navigoinnin alkeet-koulutus järjestettiin 23.1. Kouluttajina toimivat seuran jäsenet, Ari-Pekka
Rantanen ja Heini Watia. Koulutuksessa tutustuttiin retken suunnitteluun monipuolisten kartta-
aineistojen avulla. Kaksi-osaisen koulutuksen toinen osa jouduttiin perumaan keväällä 2020
koronatilanteen vuoksi. Koulutusmateriaalit löytyvät seuran verkkosivuilta.
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Kaikille seuran jäsenille tarkoitettu pelastautumisharjoitus järjestettiin 14.3. Valkeakosken
uimahallissa. Harjoituksissa kaadettiin kajakki, ja opeteltiin nousemaan avustettuna takaisin
kajakkiin sekä auttamaan kaveria kaatumistilanteessa. Seuran jäseniä rohkaistiin
harjoittelemaan pelastautumista. Erityisesti keskivaikeille ja vaikeille retkille osallistuvilla tulisi
olla suoritettuna pelastautuminen melontakaudella.

Uimahalliharjoitukset olivat suosittuja joka toinen lauantai 11.1.-14.3. Uimahallit suljettiin
korona-tilanteen vuoksi, joten joitakin harjoituskertoja jouduttiin perumaan. Syksyllä
halliharjoitukset käynnistyivät joka lauantai 7.11. Hallitreenit jatkuivat neljä kertaa, kunnes
pandemia sulki uimahallit jälleen vuoden vaihteessa.

Pvm Retki Osallistujien lkm

11.-13.6. Saaristomeren retki 9

28.6. Roineen retki 9

3.-5.7 Kukkian retki 12
18.-19.7. Suvisaariston retki 12
26.7. Hautsaaren päiväretki 17
5.9. Pitsamelonta Alvettulaan 10

Lisäksi järjestettiin 11.8. melotus, johon osallistui 15 Eräkertua.

Kauden viralliset päättäjäiset järjestettiin Valmarinniemen alasaunalla 24.9.

10. 1. Tonnarit, vuoden aikana yli tuhat kilometriä meloneet
Suomen Melonta- ja Soutuliitto kerää vuosittain yli tuhat kilometriä meloneiden ”tonnareiden”
listan. Omalla tuhatluvullaan oli jälleen Kari Paunasalo. Kansalliselle tonnarilistalle ylsi vuonna
2020 kaikkiaan 13 seuran melojaa.

Kari Paunasalo 7865 km
Tuula Johansson-Kangas 2504 km
Pälvi Linna 2003 km
Seppo Kopra 1876 km
Iina Arvola 1717 km
Outi Penninkangas 1535 km
Riikka Kerttula 1504 km
Saara Mäkinen 1448 km
Päivi Mäkelä 1189 km
Jimmy Palmer 1166 km
Tapio Korkeila 1046 km
Niina Ruonala 1037 km
Hannu Teronen 1015 km

11. Talkoot
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Seuran vajalla ei järjestetty koronatilanteen vuoksi perinteisiä kevättalkoita, vaan aktiiviset seuran
jäsenet kunnostivat vajan ja piha-alueen omatoimisesti. Laiturityöryhmä kunnosti vajan
melontalaiturin. Syystalkoot pidettiin 24.10. Talkoilijat siivosivat vajan ulko- ja sisätilat, sekä
huolsivat seuran yhteistä melontakalustoa.

12. Melontatoiminnan kehittäminen
Seuran jäsenille vuonna 2019 suunnatun kyselyn toiveiden mukaisesti järjestettiin toivottu
navigointikoulutus. Myös pelastautumisharjoituksia- ja tekniikkaharjoituksia lisättiin jäsenten
toiveesta.

Seura esitti Valkeakosken kaupungille Mallasvedellä sijaitsevan Viransaaren vuokraamisesta
retkisaari-tukikohdaksi. Esitys jätettiin Valkeakosken kaupungin tontti-insinööri Jani Kiiskilälle
2.9.2020. Samassa yhteydessä jätettiin esitys kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Mallasveden
Melojien vaja-alueen vuokrasopimuksen pidentämisestä 15 vuodella.

13. Jäsenten edut
Welhonpesä Klaukkalasta antoi yhdistyksen jäsenille noin 10% alennuksen melontavarusteista.

14. Yhteistyökumppanit
Toimintakauden aikana Mallasveden Melojat ry teki yhteistyötä Valkeakosken kaupungin kanssa.
Valkeakosken kaupunginkirjasto ja Mallasveden Melojat järjestivät yhteistyössä muiden
retkeilyseurojen kanssa vierailijaluentoja kirjastossa.

Kauneushoitola Aava jatkoi vuonna 2020 yhteistyötä Mallasveden Melojat ry:n kanssa.

15. Tiedotus
Seuran verkkosivut mallasvedenmelojat.fi olivat tärkein tiedotuskanava vuonna 2020. Jäseniä
informoitiin seuran toiminnasta sähköpostitse lähetetyillä jäsenkirjeillä. Seuralla on myös omat
Facebook-sivut. Retkien viestinnän yhteydessä hyödynnettiin pikaviestipalvelu Whatsappia.

16. Yhdistyksen talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vakaa. Tuloja yhdistys sai pääasiassa jäsenmaksuista,
melontakoulusta, kaluston käyttömaksusta sekä vajapaikka-vuokrista. Yhdistykselle menoja kertyi
uimahallin harjoitusvuoromaksuista, liiton jäsenmaksuista ja toiminnan pyörittämiseen liittyvistä
kuluista.

MALLASVEDEN MELOJAT RY
JOHTOKUNTA


