Toimintasuunnitelma 2022
Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.2021

TOIMINTA-AJATUS
Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry (KaMe) on melonnan yleisseura. Vuosi 2022
on seuran 76. toimintavuosi. Seuran tukikohta on Kangasalan uinti- ja melontakeskus
Vesaniemessä, jossa sillä on käytössä kanoottivaja, pienimuotoinen ergo- ja voimailusali
sekä pukutilat. Seuran tavoitteena on edistää melonnan eri muotoja sekä muuta vesiliikuntaa
terveellisenä ja yhteishenkeä kohottavana harrastuksena oman kuntamme ja lähikuntien
alueella. Seura on ollut Olympiakomitean ja urheilun lajiliittojen yhteisen laatuseuratoimintamallin mukainen Tähtiseura (aiemmin Sinettiseura) vuodesta 2010 lähtien.
Seura pyrkii jatkamaan toimintaansa laatuseuran arvoja kunnioittavana seurana tulevinakin
kausina. Seuran perustoiminta painottuu vuonna 2022 nuoriso- ja ratamelonnan lisäksi
maratonmelontaan sekä kunto- ja virkistysmelontaan yksityisille ja yrityksille. Yritysmelontoja
kehitetään yhteistyössä Nilski-säätiön ja Rantasauna Nilskin vuokraustoiminnan tarjoamien
mahdollisuuksien mukaan. Kanoottien ja SUP-lautojen hyvin alkanutta vuokrausta jatketaan
vastuullisen ohjauksen kera.
Myös urheilu- ja liikuntapiirejä hankaloittava COVID-19-pandemia on vaikuttanut seuran
toimintaan ja siihen varaudutaan edelleen kaudelle 2022. Seuraamme viranomaisten ja
lajiliiton sekä HLU:n ohjeita ja sovitamme toimintaamme ohjeiden mukaisesti.

TAVOITTEET
Tulevan kauden ykköstavoite on edelleen nostaa sekä nuorten, että myös aikuisten
harrastajien määrää seurassa. Erityisryhmille tarjottavaa melontaa harrastusmahdollisuuden
toimintamuotona jatketaan tulevalla kaudella ja parannetaan edelleen valmiuksia siihen.
Toimintaa on vahvistettu edellisvuoden Opetus- ja Kulttuuriministeriön (OKM) seuratuen
avulla ja jatkona tuelle haetaan kaudelle 2022 OKM:n toisen vuoden hankerahoitusta
nuorten toimintaan. Hanke on hyväksytty seuran hallituksen kokouksessa ja sille on päätetty
vetäjä ja hankeryhmä. Hanke toteutetaan nuorille tarjottavana liikuntapäivänä koulupäivien
aikana. Työryhmästä ollaan yhteydessä suoraan noin kuuden koulun opettajiin ja sovitaan
kevään aikana tapahtumia luokittain. Näin saadaan myös vähemmän liikkuvat nuoret
liikkeelle. Yhteydenotolla tavoitetaan noin 700 oppilasta tutustumaan ja kokeilemaan
melontaa ja SUP-lautailua, erilaisilla välineillä ja samalla turvallista vesillä liikkumistaitoa.
Tapahtumat toteutetaan koululaisille maksuttomina, jotta vähävaraisimmillakin on
mahdollisuus osallistua.
Toimintaan on hyvin merkittävästi nivoutunut SUP-melonta ja kajakkien vuokraus ja suosion
ennustetaan olevan vilkasta myös tulevalla kaudella.
Seuravalmentajan palkkaamisen jatkaminen on välttämätön urheilumenestyksen jatkumolle.
Taloudellinen tilanne asettaa kuitenkin haasteita palkkaukselle. Kauden alusta alkaen
solmimme kahden osa-aikaisen valmentajan palkkauksen. Toinen valmentajista osoitetaan
10-15v ryhmälle ja toinen 15-22v ryhmälle. Kesäajan vajaisännän palkkaukseen haemme
rahoitusta yhteistyökumppaneilta. Tämä mahdollistaa kanoottivajan aukiolon, kaluston
käytön ja alkeisopastuksen uusille melontakoulun käyneille ja melonnasta kiinnostuneille
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harrastajille ja on nähdäksemme oikea tapa saada melonnasta kiinnostuneita helpommin
harrastuksen pariin. Myös SUP-lautojen ja kajakkien vuokraustoiminta mahdollistuu tällöin.
Seuran tavoitteena on sijoittua jälleen kärkiseuraksi alkavalla kaudella valtakunnallisessa
seurojen välisessä rata- ja maratonmelonnan Suomen Cupissa, nuorten SM- sekä aikuisten
SM-seuramestaruus pisteissä. Tavoite on niin nuorison kuin aikuistenkin osalta sekä
menestyksellisesti että osallistujamäärällisesti mitattuna. Myös maratonmelonnan tason
odotetaan nousevan tulevana kautena valtakunnan kärkisijoille. KaMen kansainvälisten
kilpailujen edustajien valmistautuminen edistyy hyvin ja suunnitellusti.
Mahdollisuudet kangasalalaisen melonnan pysymisestä maailman huipulla näyttävät
edelleen hyviltä lajipainotusten muuttumisesta huolimatta. Miesmelojamme Jeremy Hakala
on valittu edelleen Suomen A-maajoukkueeseen ja hänen mahdollisuutensa murtautua
aivan maailman kärkeen ratamelonnassa ovat hyvät. Samoin kahden-kolmen juniorisarjoista
nousseen urheilijan paikat maajoukkueessa on varmistumassa. Tavoitteena on tulevalla
kaudella saattaa edustajamme MC-kisojen näyttöjen jälkeen EM- ja MM- kisoihin ja edelleen
kohden Pariisin Olympialaisia.
Nuorten maajoukkueeseen odottaa Suomen melonta- ja soutuliiton nimitystä KaMesta
useampi nuori meloja, joiden edustusta ja menestystä esim. nuorten PM- kisoissa odotetaan
tulevalla kaudella.
Seuran korkea tavoitteellisuus luo suuria paineita kehittää myös urheilijoille aiheutuvien leirija kilpailumatkakustannusten tukimuotoja. Nuorten haastajaryhmälle perustetulla Team
KaMe -hankkeella tuetaan kehittyvien nuorten mittavia kilpailukustannuksia.
Nuorten PM-kilpailut järjestetään Suomessa kotikisoina ja niihin seuralla on hyvä
mahdollisuus saada useampikin edustaja mukaan. Kilpailut järjestetään seuran toimesta
yhdessä Tampereen Pirkka-Melojien kanssa Tampereen Kaukajärvellä. Neljän vuoden
välein Suomessa järjestettävä kilpailu on vaativa järjestettävä niin kilpailutoiminnan kuin
huollon ja majoituksenkin osalta.
Harraste- ja kuntomelonnassa kauden tavoite on selkeästi nostaa kiinnostavuutta jo
olemassa olevan seuran jäsenistön sekä uusien jäsenien parissa. Tavoitteena on järjestää
useamman päivän mittaisia ohjattuja melontaretkiä niin oman kunnan ja maakunnan sekä
myös
Saimaan
vesistössä.
Viikkotapahtumien
monimuotoisuutta
kehitetään
kiinnostavammiksi. Tavoitteena on lisäksi uusia käytettyä kalustoa ja välineistöä tarvittavilta
osin.
Seuran yhteistyö on avoinna taas keväästä alkaen kangasalalaisille urheiluseuroille tulla
ohjattuina ryhminä tutustumaan melonnan mahdollisuuksiin Vesaniemessä. Tutustumisen
tarkoitus on antaa tietoa eri lajien mahdollisuudesta vaihtoehtoiseen harjoittelumuotoon
lajiharjoittelun lomassa, sekä mahdollisuuteen seurojen ja lajien virkistäytymiseen.
Mahdollisuutta tarjotaan niin urheilijoille kuin seurojen aktiiveille ja tukihenkilöille. Ohjaajina
toimivat koulutetut NOK-ohjaajat ja mahdollisuuksien mukaan Team KaMe -urheilijanuoret.
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TOTEUTUS
Seuran toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi
jäsentä ja kolme varajäsentä. Eri toimintoihin valitaan toiminnoista vastaavat henkilöt. Näin
selkeytetään ja varmistetaan vapaaehtoisen seuratyön jakautuminen tasaisemmin eri
henkilöille.
Kangasalan Melojat ry:ssä pidetään kaksi vuosikokousta, joista kevätkokous pidetään
maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Vuosikokoukset ovat avoimia kaikille
seuran jäsenille.
Kangasalan Melojat ry on melonnan valtakunnallisen kattojärjestön, Suomen Melonta- ja
Soutuliitto ry:n (SMSL), alueellisen liikuntajärjestön Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n (HLU)
sekä SVUL:n Hämeen piirin jäsenseura. Lisäksi seura liittyy kauden aikana vammaisurheiluliitto VAU ry:een saadakseen lisää osaamista erityisryhmien melotuksiin ja
ohjaukseen. Seura on myös jäsenenä melonnan kannatusyhdistyksessä Suomen
Kanoottiliitossa.
Kangasalan Melojat ry:n toimintaa rahoitetaan usealla eri tavalla. Näistä tärkeimpiä ovat
jäsenmaksut ja kunnan avustus sekä omatoiminen varainhankinta, kuten talkoot ja erilaisille
ryhmille tarjottavat melontapaketit ja melontakoulut sekä kaluston vuokraus ja Vesaniemen
kioskin toiminta. Kilpailutoiminnan järjestäminen on myös merkittävä tulonlähde.
Seura tukee tavoitteellisesti harjoittelevia urheilijoita ja nuoria urheilijanpolulla sopimalla ja
tarjoamalla heille mahdollisuuksia koulutus-, valmennus- ja kilpailutoiminnoissa yhdessä
SMSL:n ja Tampereen Urheiluakatemian kanssa Vesaniemessä, Kaukajärvellä ja Varalan
urheiluopistolla. Näin turvataan urheilijanpolun sisällölliset vaatimustasot sekä pitkäjänteinen
sitoutuminen seuratasolla.
Uutena toiminnan muotona kaudella käynnistetään OKM:n tuella, vähävaraisen perheen
mahdollisuus aloittaa harrastus. Seura tarjoaa mahdollisuutta hakea stipendiä, jolla
harrastaja pääsee yhdeksi kaudeksi kerrallaan toimintaan mukaan ilman seuralle koituvia
kustannuksia. Perhe voi hakea keväällä julkaistavaa stipendiä erillisen ohjeen mukaisesti.
KEHITTYMISEN SUUNTA
Seuran hallitus jatkaa kehittämissuunnitelmaa, jolla seuran jäsenmäärää kasvatetaan,
ensisijaisesti nuorten harrastajien ja melontakoulutuksen kautta, mutta tavoitteena saada
myös samalla harrastajiksi lisää aikuisväestöä. Melonnan lajikirjon kasvattaminen seurassa
on tavoitteena lajien ohjaajien löytämisen kautta. Kehittäminen edellyttää tässä työssä
perustoimintojen kuntoon saattamista. Seuravalmentajien koulutusta mahdollistetaan, sekä
osa-aikaisen ohjaajan ja seuraohjaajien sekä turvaveneen kuljettajien koulutusta jatketaan
suunnitellusti talven ja kevään 2022 aikana.
Harrastemelojille rakennetaan kauden aikana Olympiakomitean käynnistämä liikkujan polku
hanke, joka on melonnan harrastajalle sopiva ja monipuolinen. Toimella pyritään luomaan
vaihtoehtoja ja myös sitouttamaan eri elämänvaiheissa olevia harrastajia seuran ja
toiminnan moniin eri osa-alueisiin.
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Työtaakkaa toimihenkilöiden jaksamisen parantamiseksi jaetaan ja tehtäväjakoa kehitetään.
Toimintasuunnitelman liitteenä esitellään syyskokoukselle hallituksen linjaamat ja
kokemuksen kautta syntyneet tarpeelliset vastuutehtävät ja niihin osoitetaan sitoutuneet
henkilöt. Tehtävät ja henkilöt vahvistaa uusi hallitus avukseen.
Kuluttajaturvallisuuslain edellyttämät suunnitelmat ja raportointi päivitetään uudistuneen
lainsäädännön tasalle, samoin päivitetään seuran muuta ohjeistoa.
Erityisryhmille tarjottava melontaharrastus lähti käyntiin jo kausien 2017-2018 aikana ja sen
toteuttamismahdollisuuksia parannetaan tulevalla kaudella. Erityisryhmien käyttöön sopiva
ns. esteettömän laiturikokonaisuuden kuntoa parannetaan kauden aikana, jotta harrastajien
ja tukihenkilöidenkin on turvallista toimia.
Melontavajamme Vesaniemessä on auttamattomasti käynyt ahtaaksi ja vanhaksi. Aloitettuja
neuvotteluja Kangasalan kaupungin kanssa jatketaan Vesaniemen toimintojen
kehittämiseksi entisestään. Alkavan kauden aikana toteutamme vajassa kajakkihyllyjen
tiivistyksen jolla muutamia seuran kajakkeja saadaan sijoitettua turvallisemmin pois
lattiavarastoinnista.
Toimintakaudella 2022 perittävät jäsen- ja muut maksut:
Perhejäsenmaksu
Aikuisjäsenmaksu (perusjäsenmaksu)
Nuorisojäsenmaksu
Warttuneiden melontakoulu
Alkeismelontakoulu
Rata-/jatkomelontakoulu
Kanoottipaikka
Kalustonkäyttömaksu
Kannatusmaksu
Nuorisovalmennusmaksu
Vahderpään leirimaksu

90 €
50 €
40 €
120 €
110 € (sis. välipalan)
60 €
50 €
50 €/vuosi, (perhekohtainen)
10 €/pv/jäsen, (perhekohtainen)
50 €
150 €
120 € jäsen, 150 € ei-jäsen

Jäsen- ja kalustonkäyttömaksun maksaneet jäsenet voivat käyttää seuran kalustoa
haluaminaan aikoina. Seuran kalustoa ei voi kuljettaa muualle ilman hallituksen antamaa
lupaa. Kalustonkäyttömaksuun sisältyy myös Vesaniemen kuntosalin käyttö. Aktiivisilla
kalustonkäyttömaksun tai kanoottipaikkamaksun suorittaneilla jäsenillä on puheenjohtajan
hyväksynnällä mahdollisuus lunastaa vajan avain Kangasalan kaupungilta. Valmennuksen
kulujen osittaiseksi kattamiseksi peritään urheilijoilta ns. valmennusmaksua, jolla katetaan
valmennuksesta aiheutuvia kuluja kuten valmentajan palkkausta, turvaveneen polttoaine- ja
kilpailumatkojen kuljetuskustannuksia.
Tiedottaminen tapahtuu pääosin seuran kotisivujen kautta. Seuralla on myös oma
Facebook-sivusto ja Instagram -tili, joissa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja pyritään
ylläpitämään näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Eri lajivalmennusryhmillä on lisäksi
käytössä muita ryhmätiedotuskanavia. Harrastemelonnalla on käytössä oma Nimenhuutotiedotuskanava, jolla tapahtumista ja retkistä tiedotetaan helposti harrastajille. Tiedotusta
tullaan kauden aikana selkeyttämään sekä sisäisen, että ulkoisen tiedotuksen osalta siten,
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että seuran ja oman toiminnan vastuuhenkilöt tiedottavat oman alansa asioista ja
tapahtumista ja uusi hallitus valitsee seuralle henkilön, joka vastaa sitoutuneesti seuran
ulkoisesta tiedottamisesta.
Nilski-säätiön omistama ja remontoitu Rantasauna Nilski tarjoaa hienot puitteet vapaa-ajan
vietolle. Pyrkimyksenä on, että yritysmelotusten ja illanviettojen tuottoa pystytään
tulevaisuudessa kohdistamaan nuorten melojien hyväksi.
Seura tukee taloudellisten resurssiensa puitteissa seuran nuorten kehitysryhmiä. Lisäksi
seura luo mahdollisuudet kunto- ja retkimelonnan harrastamiseen hankkimalla ja
ylläpitämällä retki- ja kuntomelontaan sopivaa kalustoa ja avustaa harrasteretkien
toteutuksessa. Seura kannustaa jäsenistöään koulutuksiin niin ohjaaja, valmentaja kuin
urheilujärjestötoiminnankin osalla. Seuran pitkän ajan tavoitteena on pysyä melonnan
harrastusmahdollisuuksien, kilpailujärjestämisen, tuomaritoiminnan kuin valmennuksen
osaamisen osalta valtakunnan eturintamassa.
Kehittymisen suuntaa seura toteuttaa erilaisilla kursseilla ja ohjatuilla viikoittaisilla
harjoituksilla sekä eritasoisilla leireillä. Seuran nuorten urheilijoiden toimintaa johtaa ja
koordinoi seuravalmentajat apunaan koulutettuja nuorisovalmentajia ja -ohjaajia.

MELONTAKOULUTOIMINTA
Nuoret
Nuorille järjestetään alkeis- ja ratamelontakouluja. Alkeismelontakoulussa opetetaan
melonnan perusteisiin ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Alkeismelontakoulusta on mahdollista
jatkaa ratamelontakouluun, jossa syvennetään nuorten taitoa kilpailutasolle asti. Tavoitteena
on kurssittaa 60 nuorta alkeis- ja jatkomelontakursseilla. Nuorten kurssit kestävät viisi
arkipäivää. Kurssien ajankohdat pyritään pitämään samoina kuin edellisenä kesänä eli
kesäkuun alkupuolella neljä kurssia ja heinäkuulla kaksi. Melontakoulun päätteeksi uudet
harrastajat toivotetaan tervetulleeksi seuran junioritoimintaan, mm. ohjaajien vetämiin
viikkotreeneihin. Lisäksi järjestetään kaikille melontakoululaisille perheineen yhteinen
päätöstilaisuus mukavan yhdessäolon merkeissä. Kesällä 2022 melontaharrastuksen
jatkumista melontakoulujen jälkeen pyritään helpottamaan lisäksi järjestämällä matalan
kynnyksen melontaretkiä Vesijärvellä.
Olemme tarjonneet jo vuosia Kangasalan koululaisille opettajineen mahdollisuutta
melontaan tutustumiseen. Perinteisesti toukokuussa järjestettävillä koululaismelontaviikoilla
kutsumme 4-6 luokkalaisia kokeilemaan melontaa. Keväällä 2021 melontaan pääsi
tutustumaan ennätykselliset yli 700 koululaista, ja pyrimme pääsemään näihin lukemiin myös
vuoden 2022 koululaismelotuksissa. Esittelemällä melontaharrastusta koululaisille toivomme
innostavamme lajin pariin uusia nuoria harrastajia.
Aikuiset
Aloitteleville
aikuismelojille
järjestetään
”Warttuneiden
melontakoulu”
-nimellä
kajakkimelonnan alkeiskursseja. Kurssi koostuu kolmesta melontaillasta. Ensimmäisenä
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iltana tutustutaan seuran kalustoon ja aloitetaan kanootilla liikkumisen harjoittelu. Toisena
iltana jatketaan melontatekniikkaharjoituksia ja illan päättää pelastautumis- ja
turvallisuuskoulutus. Kolmas kurssiosuus on iltaretki teemana retkimelonta ja vesillä
liikkumisen turvallisuus.
Kesällä 2022 aikuisten melontakurssit järjestetään kolmena peräkkäisenä iltana viikossa
(ma, ti, ke) touko-kesäkuussa. Tarkemmat aikataulut ja kurssisisällöt päivittyvät seuran
kotisivuille keväällä hyvissä ajoin ennen ensimmäistä kurssia. Tavoitteena on pitää
vähintään kaksi kurssia ohjaajatilanteen niin salliessa.

NUORTEN MELONTA
Kaudella 2022 jatketaan laadukasta valmennusta uudella valmennusjaolla, jossa ryhmän
sisäiset tasoerot pysyvät kohtuullisina. Lisäksi harjoituksia monipuolistetaan entisestään,
jolloin harjoittelu kehittää melonnalle tärkeitä fyysisiä ominaisuuksia parhaiten.
Harjoitusryhmät on jaettu yli 15-vuotiaiden ja alle 15-vuotiaiden ryhmiin, molemmilla ryhmillä
on oma vastuuvalmentaja, joka suunnittelee ryhmänsä harjoitukset, kausisuunnitelmat sekä
henkilökohtaiset harjoitusohjelmat. Alle 15-vuotiaiden ryhmällä on avovesikaudella
valmentajan lisäksi tarvittava määrä apuohjaajia harjoituksissa mukana, jolloin melontaturvallisuus paranee huomattavasti.
Seura toteuttaa Vahderpään leirikeskuksessa jo perinteeksi tulleen oman valmennusleirin
nuorille, jotka valmistautuvat sekä nuorten suomenmestaruuskilpailuihin että Pohjoismaiden
mestaruuskilpailuihin.

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS
Vanhempien
ryhmän
seuravalmentaja
kouluttautuu
parhaillaan
Valmentajan
ammattitutkintoon ja molempia seuravalmentajia tuetaan ja heille tarjotaan lisäkoulutuksen
mahdollisuutta. Jäseniä koulutetaan aikuisten melontaohjaajiksi SMSL:n kursseilla vuosittain
tarpeen mukaan. Samoin liiton turvaryhmän ohjeet otetaan seuran toiminnassa huomioon.
Seura osallistuu SMSL:n ja SLU/HLU:n järjestämiin nuorten melonnan ohjaaja (NOK)
koulutuksiin. Seuravalmentajien ja -ohjaajien määrää lisätään kauden aikana.

HARRASTEMELONTA
Järjestämme resurssien puitteissa melontailtoja, -retkiä ja koulutuksia sekä tarjoamme
jäsenille mahdollisuuden kouluttautua melontaohjaajaksi. Kaudella 2022 jatkamme
säännöllisiä keskiviikkomelontoja Vesaniemessä. Kausi käynnistyy toukokuussa ja
ensimmäinen melontakurssi on tarkoitus järjestää toukokuun lopulla.
Keskiviikkomelontojen lisäksi järjestetään eri pituisia retkiä Vesijärven lisäksi myös muissa
lähiseudun vesistöissä, kuten Saarikylien upeissa maisemissa Roineella. Alustava
suunnitelma on toteuttaa kaikille jäsenille avoimena 2-3 päiväretkeä. Suunnitelmana on
edelleen laajentaa retkitarjontaa myös uusille Pirkanmaan melontavesille. Saarikylien retki
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heinäkuun puolivälissä on jo vakiintunut ja suosittu tapahtuma. Retkien aikataulut päätetään
keväällä 2022 ja niistä tiedotetaan seuran harrastemelontaryhmän Nimenhuutoilmoittautumispalvelussa
Aikaisempien vuosien tapaan alustavia suunnitelmia on laadittu kokeneille melojille
tarkoitetusta tarkoitetuista yönyliretkistä sekä viikkoretkestä Saimaan vesistöihin. Tämän
viikkoretken ajankohta on todennäköisesti heinäkuussa.
Lasten ja nuorten harrastemelontaa kehitetään valitsemalla henkilö, joka kerää enemmän
harrastamisesta kiinnostuneita nuoria retkeilyn ja pelailun merkeissä seuran toimintaan
mukaan. Samalla kehitetään yhteistyötä esimerkiksi partiolaisten kanssa.
Toiminnan järjestämisen suurin rajoite on viime vuosina ollut innokkaiden ohjaajien vähäinen
lukumäärä. Tätä korjataan järjestämällä viikoittaisia melontailtoja ja houkuttelemalla
alkeiskurssien ja muun toiminnan kautta uusia aktiivisia harrastajia. Tilanne on iloksemme jo
kääntynyt parempaan suuntaan. Seuran nimissä järjestettyjä viikkomelontoja ja retkiä on
ollut organisoimassa isompi joukko ja tämän vapaaehtoistyön kuormitus ei ole käynyt
kenellekään ylivoimaiseksi.
Yhteistyötä Pirkanmaan muiden melontaseurojen kanssa pyritään myös edelleen
kasvattamaan etenkin retkien ja muidenkin tapahtumien järjestelyissä. Seuran tarkoituksena
on perinteisesti osallistua Suomi Meloo -tapahtumaan.

KILPAILUTOIMINTA
Ratamelonnan kautta 2021 leimasi edellisvuoden tapaan vahvasti Covid-19-pandemia.
Suomelle vuodelle 2021 myönnetyt ratamelonnan Pohjoismaiden mestaruuskisat päätettiin
pandemian vuoksi lopulta pitää Ruotsissa ja suunnitelma Suomen kisajärjestelyjen osalta
siirrettiin vuoteen 2022. Kilpailut järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 2022
heinä-elokuun vaihteessa Tampereen Kaukajärven stadionilla. Järjestävinä seuroina toimivat
Kangasalan Melojat sekä Pirkka-Melojat. Kisajärjestelyt ovat kansainvälisiä vaatimuksia
edellyttävät ja työnjako seurojen välillä on jo aloitettu. Pohjoismaiset joukkueet viipyvät
Suomessa perjantaista maanantaihin ja joukkueille järjestetään kilpailujen lisäksi majoitus ja
ateriapalvelut. Elokuussa seura järjestää ratamelonnan SM osa II -kilpailut, jotka keräävät
KaMen runsaan ja osaavan talkooporukan järjestelytehtäviin.
Vuonna 2021 kansainvälisillä areenoilla päästiin vuoden tauon jälkeen kilpailemaan,
tiukkojen koronarajoitusten vallitessa. Nuoria Team KaMe -edustajia on nyt kauden tulosten
perusteella nostettu Suomen maajoukkueeseen: Emma Nieminen, Niko Keskinen ja Matias
Ylisiurua. Nuorten lisäksi Suomen maajoukkueen vakiojäseniin kuuluu seurasta Jeremy
Hakala. Näillä KaMen edustusmelojilla on liiton valmennuksen lisäksi henkilökohtaiset
valmentajansa, joina toimii Jyrki Hakala ja Kimmo Latvamäki.
Ratamelonnan arvokisat joihin Kamen edustajat ovat pyrkimässä kaudella 2022:
– Kauden ensimmäinen ratamelonnan kansainvälinen kisa Ruotsi/Jönköping 7.5.
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– Ensimmäinen arvokisa on maailmancup Tsekin Racicessa 19-22.5.
– Ratamelonnan MC-kilpailut jatkuvat tästä heti viikon päästä Puolan Poznanissa 26-29.5.
– Nuorten 18v ja 23v -sarjojen EM -kilpailut toteutuvat 23.6- 26.6 Belgradissa, jonne KaMen
nuoret tähtäävät vahvasti mukaan
– Ratamelonnan MM -kilpailut ovat tähtäimessä 3-7.8. Kanadan Halifaxissa jonne karsitaan
pienehkö iskukykyinen joukkue
– EM -kilpailut aikuisten osalta pidetään Saksassa Münchenissä 18.8-21.8.
– Nuorten 18v ja 23v -sarjojen ratamelonnan MM-kilpailut Szegedissä 1-4.9. on kaikkien
Team KaMe -nuorten tähtäimessä ja siltä osin kauden pääkisat
– Ratamelonnan Pohjoismaiden Mestaruuskilpailut järjestetään vuoroperiaatteella heinäelokuun vaihteessa Tampereen Kaukajärvellä ja sinne KaMen yli 16v urheilijoista tulee
olemaan vahva edustus.
Seuran kärkiurheilija Jeremy Hakalan lisäksi seuraaviin Pariisin 2024 kesäolympialaisiin
tavoittelee maapaikkaa myös ainakin Emma Nieminen ja Niko Keskinen. Ryhmä viettää
talven paljolti ulkomailla leireilemällä, mm. Espanjassa. Kotimaassa järjestetään
maajoukkueen nimissä myös useita leirijaksoja, useimmiten Pajulahden leirikeskuksessa.
Menneenä kautena EM-tasolla ja kansainvälisillä areenoilla debyyttinsä tehnyt 19 -vuotias
Niko Keskinen tulee jatkamaan päätavoitteenaan kaksikossa yhdessä Hämeenlinnan Jaakko
Hippeläisen kanssa.
Emma Nieminen antoi menneen edustuskauden aikana kajakkiyksiköissä vahvasti merkkejä
siitä, että hän tulee nousemaan ensi kesän KV -tason kisojen tuloslistoissa merkittävästi.
Ruotsin PM kisoissa Suomea edustivat 2021 Kangasalan Melojista Jeremy Hakala, Niko
Keskinen, Emma Nieminen, Helmi Ahonen, Helena Sjöberg sekä Arttu Halmela. Samat
henkilöt ovat vahvasti pyrkimässä myös kotimaassa järjestettäviin ensikesän PM -kisoihin
Suomen edustajiksi.
16v sarjassa seuran nuoret osoittivat kauden aikana nousujohteista osaamista PM- tasolla,
joten odotettavissa on tästäkin ryhmästä hyvän valmennuksen ansiosta Kangasalan vahvan
menestyksen nousua.
Kotimaan maraton- sekä ratamelonnan kilpailukausi 2021 saatiin vietyä läpi kutakuinkin
suunnitelman mukaisesti. Nyt on ensi kauden valmennuksen suunnitelmat käynnistetty ja
Kangasalan Melojat on koonnut edustusryhmän lisäksi kaksi tehokasta valmennusryhmää
10-15v ja 15-22v ensi kauden kilpailuihin. Molempien ryhmien valmentajien kanssa on
alustavat sopimukset olemassa ja vahvistetaan kauden budjetin valmistuttua.
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Edellisvuosien määrätietoisen juniorityön mukanaan tuoma ryhmä uusia kilparatojen
tulokkaita pitävät Vesaniemeä harjoittelukeskuksena ohjelmoidun viikkoharjoittelun nimissä.
Harjoituksissa vetäjinä toimivat valmentajien lisäksi seuran Team KaMe -urheilijat.

Vesaniemessä tapahtuvan toiminnan lisäksi seuran huippuryhmän urheilijat osallistuvat
Tampereen urheiluakatemian sekä Suomen maajoukkueryhmien valmennustoimintaan.
Valmennusryhmien harjoittelu tapahtuu Kangasalan lisäksi Tampereella Varalassa,
Kaukajärvellä, jolloin urheilijoille on järjestetty Liiton vastuuvalmentajien ohjaus.
Harjoittelusta pienryhmissä on saatu hyviä kokemuksia pandemian rajoitusten aikana, ja
näitä kokemuksia tullaan hyödyntämään valmennuksessa myös tulevilla kausilla.
Kotimaan rata- sekä maratonmelonnassa Kangasalan Melojilla on kauden 2022 tavoitteena
säilyttää asema Suomen ykkösseurana nuorten sekä yleisten sarjojen SM-pisteissä. Seura
järjestää myös tulevana kesänä melontakilpailuja Kangasalla Vesaniemessä ja Tampereen
Kaukajärvellä. Kilpailutoiminnalle tärkeäksi muodostunutta yhteistyötä Pälkäneen kunnan
kanssa jatketaan, vuokraamalla avovesikauden alussa Kostianvirran vajaa kanoottien
säilytykseen.

VARAINHANKINTA
Kesällä 2022 tarkoituksena on jatkaa kajakki- ja sup-vuokrausta, sekä kioskitoimintaa
Vesaniemessä. Toiminnan tarkoituksena on kattaa kilpamelonnan kuluja ja tarjota nuorille
kokemusta kesätöistä.

TUOMARIKOULUTUS
Seurassa jo olemassa olevien kansallisten kilpailutuomareiden lisäksi koulutetaan kauden
aikana lisää tuomareita, jotta arvokilpailujen saaminen seuran järjestettäväksi varmistuu
tulevaisuudessakin ja lajin sääntöosaaminen säilyy ja kehittyy seurassa. Tuomarikoulutus on
aloitettu ja saatetaan päätökseen talvikauden aikana.

KALUSTO
Nuoret
Kasvava harrastajamäärä asettaa paineita myös kalustolle. Tavoitteenamme on varojen
suomissa puitteissa tarjota seuramme ratamelontanuorille toimivaa kalustoa varsinkin
harrastuksen alkutaipaleelle, jotta melonnan voi aloittaa ilman suuria investointeja.
Muuttuva lajikirjo kansainvälisissä kilpailuissa ohjaa myös seuratasolla kalustohankintoja.
Ensi kaudelle seuralla onkin edessään nuorten melojien käyttöön sopivan kajakkikaksikon
hankinta. Kaksikko on arvokas hankinta, jota ei kotimaasta saada ja siksi pyrimme
neuvottelemaan mahdollisimman edullisen hankinnan ja erilaisia tukimuotoja.
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Harraste
Harrastus- ja kilpailukäytössä oleva kalusto on herkkä vaurioitumaan ja vaatii usein
korjauksia. Kalustoa korjataan tarpeen ja suunnitelman mukaisesti seuramme kalustovastaavan ansiosta kauden aikana.
Harrastemelontakalustoa ylläpidetään ja uusitaan samoin perustein. Ikääntyvän kaluston
kunnossapitoon panostetaan ja uusia kalustohankintoja tehdään seuran taloustilanteen
mukaisesti. Seuran tavoitteena on tarjota aloitteleville harrastemelojille mahdollisimman
monipuolista ja toimivaa melontakalustoa, jolloin on mahdollisuus varmistua itselle sopivasta
kalustosta ennen mahdollista omaa hankintaa.
Lisääntynyt harrastajien ja kuljetustarpeiden määrä edellyttää kevyen kuljetustrailerin
hankintaa, joka pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan edullisesti kauden aikana.
Hankinnat edellyttävät rahoituksen suunnittelua sekä myös ulkopuolista rahoitustukea.

MUUTA
Seurasta osallistuu henkilöitä eri tasoille Suomen Melonta- ja Soutuliiton organisaatiossa:
Liiton hallituksessa toimii Anne Rikala. Liiton päävalmentajan avuksi perustettuun ratamaratonjaostoon osallistuu Pentti Mäkinen. Liiton maajoukkueen valmennusteamiin kuuluu
Jyrki Hakala. Liiton ratamelonnan tuomarikoulutuksessa on mukana Tapani Saarinen.
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