
1 

 

o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

MALLASVEDEN MELOJAT RY 
Vuosikertomus 2021 
 
1. Yleistä 
 
Mallasveden Melojat on retki- ja virkistysmelontaan keskittynyt valkeakoskelainen seura, 
jonka toiminta painottui vuonna 2021 laadukkaaseen ja turvalliseen luontoliikuntaan. 
Mallasveden Melojien perinteiset toimintamuodot, kuten viikkomelonnat ja seuran retket 
toteutettiin suunnitellusti vuonna 2021. Koko vuoden kestänyt pandemia aiheutti seuran 
toimintaan muutoksia, koska suunniteltuja uimahallivuoroja peruuntui ja yhteiset 
kokoontumiset järjestettiin koronaturvallisesti tai peruutettiin. 

Tammikuussa 2021 aloitettiin johtokunnassa yhdistyksen sääntöjen uudistaminen. 
Tavoitteena oli käsitellä uudistetut säännöt kevätkokouksessa. Säännöt esiteltiin 
kevätkokouksessa 20.5. ja niitä päätettiin vielä tarkentaa joiltakin osin. Uudet säännöt 
vahvistettiin Patentti- ja rekisterihallituksessa elokuussa 2021. 

Kaudelle 2021 tavoitteena ollut jäsenmäärän kasvattaminen ei onnistunut, vaan 
jäsenmäärä pysyi edelliseen vuoteen verrattuna lähes samana. Jäsenmäärä toimikauden 
päättyessä oli 119. (Vuonna 2020 jäseniä 120) 
 
Mallasveden Melojat ry on saanut vuonna 2019 Tähtiseura-tunnustuksen, jonka myötä 
seuratoiminnan kehittäminen jatkui tavoitteiden mukaisesti myös toimintavuotena 2021.  
 
2. Johtokunta ja toimihenkilöt 
Johtokunnan kokoonpano vuonna 2021: 
Matti Kalliomäki – Puheenjohtaja 
Jorma Kiretti – Varapuheenjohtaja, vastuualueena vaja ja avaimet 
Essi Järvinen - Taloudenhoitaja 
Riikka Kerttula – vastuualueena tiedotus ja jäsenrekisteri 
James Palmer – Vajavastaava 
Päivi Mäkelä – vastuualueena koulutus ja esittelyt 
Outi Penninkangas – Sihteeri 
 
Seppo Pietinen - Webmaster 
Kari Paunasalo - Tilastointi 
 
3. Kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.5.2021 ja sääntömääräinen 
syyskokous 19.11.2021. Yhdistyksen johtokunta kokoontui toimintakauden aikana 
kahdeksan kertaa: 14.1., 25.2., 18.3., 15.4., 31.8., 14.10., 18.11., 30.12.2021. 
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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 yhteisretken elokuussa Päijänteen 
kansallispuistoon. 
 
6. Tilat 
Melonta- ja koulutustoiminta keskittyi seuran omalle vajalle. Valkeakosken kaupunki jatkoi 
keväällä 2021 vaja-alueen vuokrasopimusta 15 vuodella. Melontavajalla uudistettiin 
valaistusta ja sammutuskalustoa. Vajan huollosta ja kalustosta pitivät huolta James Palmer 
ja Jorma Kiretti. Myllypirttiä käytettiin koulutusten ja johtokunnan kokouksissa. 
 
7. Melontakalusto 
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 Melojat järjestää Suomen Melonta- ja Soutuliiton suosituksen mukaista 
Meloja1-peruskurssia. Kurssin sisältö vastaa kansainvälisen EPP1-taitokokeen (Euro 
Paddle Pass) sisältöä. Kurssin kesto on 10 tuntia ja 2021 se toteutettiin kolmena 
peräkkäisenä iltana 9.-11.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. 
  



4 

 

9. Melonnat 
Säännölliset viikkomelonnat alkoivat 19.5. Kauden aikana ohjattuja melontaretkiä 
järjestettiin keskiviikkoisin ja sunnuntaisin yhteensä 23 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, mutta pidemmillä retkillä lähivesille 
poikettiin Pälkäneen ja Kangasalan retkikohteisiin. Viikkomelontojen ohjaamiseen 
osallistui 11 seuran ohjaajaa ja apuohjaajaa. Kaikkiaan vuonna 2021 seuran järjestämillä 
viikkomelonnoilla ja retkille osallistuttiin yhteensä 327 kertaa. Vuonna 2021 
osallistumiskertoja oli vähemmän kuin vuonna 2020 (364).  
 
Vajalta lähdettiin vuonna 2021 vesille 1541 kertaa, yhteensä melottuja kilometrejä 
kaudella 2021 kertyi 30 036 km. 
 
10. Seuran retket ja muu melontatoiminta 2021 
Aloitteleville melontaretkeilijöille suunnattu retki-ilta toteutettiin verkossa 22.3. 
Kouluttajana toimi seuran jäsen Heini Watia. Tilaisuudessa saatiin vinkkejä varusteista, 
kajakin pakkaamisesta ja leirielämästä.  Tallenne ja oheismateriaalit talletettiin 
jäsensivuille. 

Kevätkaudella 2021 uimahallit suljettiin korona-tilanteen vuoksi, joten harjoituskerrat 
peruuntuivat. Syksyllä halliharjoitukset käynnistyivät joka lauantai 13.11.  

Kauden ensimmäinen retki melottiin toukokuussa 2021 Puulan huikeissa maisemissa. 
Kalliot, raukit ja kapeikot tarjosivat nähtävää neljäksi päiväksi. 

Seura ideoi uuden tapahtumapäivän Suomen Melonta- ja Soutuliiton kannustamana. 
Suomi meloo ja soutaa -tapahtumapäivänä 12.6. Mallasveden Melojat lähtivät kiertämään 
tutun Mallasveden rantoja myöden. Suuri osa joukosta meloi puoliväliin eli Pälkäneelle, 
mutta kolme melojaa kiersi koko reitin 52 km.  

Saimaan retkelle Katosselän maisemiin lähti kolmen päivän retkelle 12 melojan karavaani. 
Retken tukikohtana toimii Hanhiniitty/Saimaa Canoeingista vuokrattu Ukonsaari. 

Viisi seuran jäsentä osallistui elokuussa NIL Sea Kayak Camp Inkoo - tapahtumaan. Leirillä 
treenattiin tekniikkaa, pelastautumisia ja leikkimielisiä harjoitteita melontaan liittyen. 
Tapahtuma päätettiin lisätä seuran vuosittaiseen kalenteriin ja rohkaista melojia 
osallistumaan monipuolisesti melontataitoja kehittävään tapahtumaan. 
 
Yhteinen melontakausi päätettiin kajakkileikkien ja illanvieton merkeissä 3.9. 
Valmarinniemessä. 
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Melontaretket ja melotukset Pvm 
Osallistujien 
lkm 

Vappumelonta 1.5 12 

Puulan retki 13.-16. 12 

Koko Suomi-meloo 12.6. 8 

Saimaa 18.-20.6. 12 

Pelastautumistreeni 8.7. 6 

Kelvenne  
20. - 
21.8. 10 

Venetsialaiset 28.8. 11 

Pitsamelonta 18.9. 6 

Melotus, Eräkertut 19.8. 12 

Melotus, lahjakortti  28.8. 2 

Melotus, kaupungin ryhmä 17.6. 6 

 
10. 1. Tonnarit, vuoden aikana yli tuhat kilometriä meloneet 
Mallasveden Melojat ovat olleet jo neljänä vuonna peräkkäinen (2018-2021) 
valtakunnallisella tonnarilistalla kolmantena. Niin kauan kuin listaa on ylläpidetty 1998-
2021, Mallasveden Melojat on neljäntenä.  
 
Kansalliselle tonnarilistalle ylsi vuonna 2021 kaikkiaan 13 MalMen melojaa. Omalla 
tuhatluvullaan on jälleen huikean melontavuoden kauhonut Kari Paunasalo.  
 
Kari Paunasalo 7575 km 
Tuula Johansson-Kangas 2202 km 
Seppo Kopra 1362 km 
Pälvi Linna 1332 km 
Riikka Kerttula 1245 km 
Jimmy Palmer 1149 km 
Kari Serkola 1103 km 
Iina Arvola 1031 km 
Saara Mäkinen 1029 km 
Päivi Mäkelä 1023 km 
Tapio Korkeila 1016 km 
Sari Jääskeläinen 1016 km 
Outi Penninkangas 1005 km 
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Kari Paunasalolla täyttyi elokuun 20. päivä 2021 huikeat 200 000 melottua kilometriä. Se on epävirallinen 
maailmanennätys. Kari Paunasalo aloitti melonnan vuonna 1994 ja ensimmäinen 100 000 km tuli täyteen 
vuonna 2008. Kuva: Jorma Kiretti. 

11. Talkoot 
Seuran vajalla ei järjestetty koronatilanteen vuoksi perinteisiä kevättalkoita, vaan aktiiviset 
seuran jäsenet kunnostivat vajan ja piha-alueen omatoimisesti. Laiturityöryhmä kunnosti 
vajan melontalaiturin. Syystalkoot pidettiin 30.10. Talkoilijat siivosivat vajan ulko- ja 
sisätilat ja huolsivat seuran yhteistä melontakalustoa.  
 
12. Melontatoiminnan kehittäminen 
Kauden 2021 tavoitteena oli toteuttaa seuran oma liikkujan polku, johon kuvattiin 
kehityspolku melojana ja myös seuratoimijana. Melojan polku ja liikkujan polku 
valmisteltiin ja julkaistiin seuran jäsensivuilla. 
 
Toimintaa kehittääkseen seura aloitti kesällä 2020 selvittelyn retkisaaren löytämiseksi 
Mallasveden alueelta. Saari palvelisi seuran jäseniä lähiretkeilyn ja koulutusten 
tukikohtana.  

Valkeakosken kaupunki tarjosi alkuvuodesta 2021 Mallasveden Melojille retkisaareksi 
kaupungin omistamaa Mallasvedellä sijaitsevaa Viransaarta. Saari on kuulunut pitkään 
kaupungille ja se on luokiteltu virkistysalueeksi. Vesireittiä myöten saareen Apianlahden 
melontavajalta etäisyys on noin 5 kilometriä.  

Valkeakosken kaupunginhallitus teki päätöksen asiasta kesäkuussa 2021. Valkeakosken 
kaupunki ja Mallasveden Melojat ry solmivat lokakuussa 2021 vuokrasopimuksen 
Viransaaresta. Vuokra-alue on noin hehtaarin kokoisen saaren maa-alueesta puolet. 
Vuokrasopimuksen ehdoissa määritellään, että Mallasveden Melojat voivat toteuttaa 
Viransaareen suunnitelmassa ehdottamansa retkeilyä palvelevat rakenteet. Valkeakosken 
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kaupunki ei osallistu rakenteiden toteuttamiseen, mutta vuokraa korvauksetta alueen 
yhdistykselle.  

Koska Mallasveden Melojat vastaa saaren kunnossapidosta ja rakenteista, seura 
määritteli saaren kaikille retkeilijöille yhteiset säännöt. Yöpyminen saarella on 
vuokrasopimuksen mukaisesti mahdollista pääsääntöisesti Mallasveden Melojien 
jäsenille, mutta seura voi antaa luvan myös muille yöpyjille. Tällä toimintatavalla 
pyritään turvaamaan saaren häiriötön ja siisti käyttö. Säännöissä painotetaan 
vastuullista retkeilyä saaressa luonto ja muut retkeilijät huomioiden. 

Syksyllä 2021 Viransaari retkisaareksi -hankkeelle haettiin Pirkan Helmen rahoitusta. 
Mallasveden Melojat ry haluaa kehittää lähialueella retkeilyä, jotta ainutlaatuinen 
järviluonto olisi vielä helpommin saavutettavissa monenlaisille luontoliikkujille. 
Rahoitushakemukselle annettiin joulukuussa 2021 alustavasti myönteinen päätös.  

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 2021 yhteistyötä Mallasveden Melojat ry:n kanssa. 
 
15. Tiedotus 
Seuran verkkosivu mallasvedenmelojat.fi oli tärkein tiedotuskanava vuonna 2021. Jäseniä 
informoitiin seuran toiminnasta sähköpostitse lähetetyillä jäsenkirjeillä. Seuralla on myös 
omat Facebook-sivut. Retkien viestinnän yhteydessä hyödynnettiin pikaviestipalvelu 
Whatsappia. 
 
16. Yhdistyksen talous 
Vuonna 2021 yhdistyksen talous oli vakaalla pohjalla. Tilikauden voitto oli 3997,88 euroa. 
Tulokseen vaikutti pandemian vuoksi peruuntuneet uimahallivuorot, joista ei 
muodostunut kulua vuonna 2021. Melontakaluston uudistaminen ei onnistunut 
suunnitellusti, koska toivottua kalustoa ei ollut tarjolla melontaliikkeissä. Vuonna 2021 
tuotot muodostuivat jäsenmaksuista (3050 euroa), melontakoulusta (1590 euroa), 
vajapaikka ja kaluston vuokrasta (2680 euroa). Tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen 
verrattuna noin 9%. Vuonna 2021 suurin kuluerä oli vajaan liittyvät kulut (1384 euroa).  
 
MALLASVEDEN MELOJAT RY 
JOHTOKUNTA 


