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HeMen hallitus v. 2005

Puheenjohtaja
Jukka Honkala puheenjohtaja@helsinginmelojat.fi

040 507 0880

Varapuheenjohtaja
Markku Soikkeli markku.soikkeli@suomi24.fi

040 581 6599, (09) 3967 2487 (t.)
Sihteeri
Eeva Hagel sihteeri@helsinginmelojat.fi

0400 774 520
Muut jäsenet
Marja Niemi parske@helsinginmelojat.fi

040 7701061 (k.) 040 779 7061 (t.)

Erkki Nieminen erkki.nieminen@suomi24.fi
050 599 4893

Paula Suurseppä paula.suurseppa@netsonic.fi
040 5639490

Hallitus palveluksessanne
Vuosi vaihtui ja toi tullessaan uuden

hallituksen. Markku on edelleen mu-

kana, mutta muut viisi jäsentä ovat

uusia ja osa myös aikalailla uusia

hemeläisinä. Kasassa on kuitenkin

kaikkiaan kosolti innostusta ja sydän-

tä melontaharrastukseen. Esittäy-

dymme tunnistamistarkoituksella si-

vulla 10, joten ota hallitus hihasta kiin-

ni, kun tapaamme vesillä tai vajoilla.

Yhteystiedot löytyvät viereiseltä sivul-

ta ja myös netistä. Vastaisuudessa

emme lehdessä poseeraa, mutta kiin-

nostavista päätösasioista toki infor-

moimme.

HeMeä on pidetty niin hyvissä kan-

timissa, että työtä on helppo jatkaa

entisillä linjoilla. Eli melontaharrastus

monipuolisesti ja kaikkineen halukkai-

den ulottuville! Parasta mahdollista la-

jimme saralta niin

aloittelijolle kuin

kokeneemmillekin me-

lojille!

Seuralla on Suomen

laadukkain kalusto ja

siitä huolehtimiseen pa-

nostetaan – ja onhan

meillä myös paras jäse-

nistö, ja siitä vasta

huolehditaankin mm.

näillä laatuhankinnoil-

la. Uusia toimitiloja

Soutustadionin tilalle

etsitään aktiivisesti. Nii-

tä odotellessamme

emme kuitenkaan py-

sähdy, vaan virittelem-

me nykyisiä tilojamme

yhä paremmin eri me-

lontamuotoja ja kasva-

vaa joukkoamme pal-

veleviksi. Tila-asioissa

pidämme ovet avoinna

monenlaisille ideoille.

Kantavana henkenä

HeMessä vaalimme myös tasavertai-

suutta. Jokaisella on yhtäläiset mah-

dollisuudet ja oikeudet suhteessa seu-

ran välineistöön, tiloihin ja tarjontaan.

Seurassamme ei ole ylimelojia, muita

ansioituneempia tai etuoikeutettuja

jäseniä.

Vuosi on alkanut vilkkaana. Halli-

harjoitukset ovat jo syksystä käyneet

kuin uudella vaihteella. Seura on saa-

nut vanhojen konkareiden rinnalle

uusia aktiivisia ja osaavia jäseniä, jot-

ka ovat auliiisti panneet tietonsa ja

taitonsa jakoon. Jukka Linnonmaa on

vetänyt halliharjoituksia aivan

rapakontakaiseen malliin ja paljon

onkin ollut uutta opittavaa! Väkeä

hallilla on myös ollut tavallista enem-

män ja juhlan tuntua treeneihin ovat

tuoneet monet ensikertalaiset innok-

kaat reskutuksen ja eskimoiden

opettelijat.

Kajakkien korjaustilan olemme saa-

neet käyttöömme Soutustadionin kyl-

jestä, lähinaapureilta, saman pihan

soutajilta. Tiloissa jäsenet voivat kor-

jata myös omaa kalustoaan. Tila on

käytössämme joka päivä alkukesään

asti. Kajakkien korjauskurssi pyritään

järjestämään kevättalven aikana.

Myös www.helsinginmelojat.fi -

sivustomme internetissä on saamas-

sa uuden ilmeen. Sivut palvelevat

tuotapikaa entistä ajantasaisemmin

niin jäseniä kuin muitakin toiminnas-

tamme kiinnostuneita.

Hallitus pyrkii edelleen kaikin tavoin

kannustamaan ja helpottamaan jäsen-

ten osallistumis- ja ideointimahdol-

lisuuksia. Talkoopanossysteemihän on

jo työn alla. Sitä kehitetään entistä

toimivammaksi ja uudistuksista on

tarkoitus kertoa lisää keväämmällä.

Yhdessä meidän kaikkien ideat, tai-

dot ja erilaiset ominaisuudet ovat voi-

mavara, josta todella löytyy.

Siispä tervetuloa pian taas meren

tuoksu ja keinutus!

Jukka Honkala

rivijäsen, talkoopanos pj:nä

Lauttasaaren uimahallin pihaan sisustetaan
konttia hallitreenien kajakeille.



Talkoot ja toimet
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Ajantasaiset tiedot vapaista talkoopanoksista
Maija Airakselta: talkoot@helsinginmelojat.fi.
Ilmoita Maijalle, kun olet tehnyt oman panoksesi!

Päivystysvastaava
Päivystysvastaava jakaa vuorot  SS:n tiistaipäivystäjille ja
hoitaa tarvittavaa yhteydenpitoa. Vastaavalle kuuluu
myös päivystyskansion ja päivystäjien ohjeistuksen pito
ajan tasalla. Lisätietoja Taija Karjalaiselta (ks. toimihenki-
löt s. 15) tai hallitukselta.

Kirjanpitäjä
Kuka hallitsee kirjanpidon? Seura etsii yhdistyksen kirjan-
pidon ketterää osaajaa. Ota yhteyttä hallitukseen.

Vetäjä kajakinkorjaukseen
HeMellä on pienen tauon jälkeen jälleen kajakkien korja-
ukseen käypä verstas. Olemme alivuokralaisina SS:n kyl-
jessä, soutajien veneiden korjaustiloissa. Nyt tarvitaan ve-
täjä kajakkien korjaustoimintaa organisoimaan, sekä tie-
tysti myös muuta väkeä osallistumaan itse korjaustöihin.
Ota yhteyttä: timo.korvola@iki.fi, 050 376 2048.
Seuraa asiassa myös heme-postituslistaa ja www-sivuja, joil-
le tulee tietoa heti, jahka toiminta saadaan taas käyntiin.
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Helsingin Melojat ry:n sääntömääräinen

Kevätkokous
Maanantaina 14.3.2005 klo 18.00  Töölön Kisahalli,
kokoushuone (2.krs).
Paavo Nurmen kuja 1 C (sisään myös Mannerheimintien
puolelta)
Esityslista:

-Kokouksen avaus.
-Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin,
  kahden pöytäkirjantarkastajan
  ja  kahden ääntenlaskijan valinta.
-Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
  toteaminen
-Esityslistan hyväksyminen
  kokouksen työjärjestykseksi
-Vuoden 2004 tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto
  ja vuosikertomus.
-Tilinpäätöksen vahvistaminen ja
  vastuuvapauden myöntäminen.
-Sääntömuutos
-Muut asiat
-Kokouksen päättäminen

X-tra-aiheena rättikajakit. Mikko Suominen kertoo
matka- ja retkikokemuksistaan sekä seurakäytön mah-
dollisuuksista.

Tule ja osallistu! Tarjolla kahvia ja pullaa.

Yksityispaikat  päivitetään
Jos sinulla on yksityispaikka seuran MM- tai SS-vajoilla, käy
laittamassa nimesi ja puh.numerosi  paikalle huhtikuun lop-
puun mennessä! Paikat myös numeroidaan hallituksen toi-
mesta.
Hajanainen tieto paikkojenhaltijoista ja jonottajista on nyt
koottu mutta epäselviä tapauksia on edelleen: paikan-
haltijoita jotka eivät ole maksaneet paikastaan, seurasta
eronneita paikanhaltijoita, haamukajakkeja ei-kenenkään
paikoilla, pitkään jonottaneita vaikka paikkoja on ollut ja
mennyt, paikan saaneita jotka eivät ole saaneet tietoa asi-
asta jne...
Ne kanootit, joihin ei toukokuun alkuun mennessä ole il-
maantunut omistajan nimeä tai näyttöä seuran myön-
tämästä paikasta, viedään parempaan talteen!

Haluatko paikkajonoon?
Jos olet kiinnostunut yksityispaikasta, pistä nimesi kyseisen
vajan ilmoitustaulun jonotuslistalle ja ilmoita tietosi myös
hallitukselle. Vapautuvan paikan saa aina listan mukaan
ensimmäinen vuorossa oleva. Jos käy niin, ettet juhannuk-
seen mennessä ole jostain syystä saanut kanoottiasi, niin
menköön paikka seuraavalle, jolla kulkupeli on. Uusia
yksityispaikkoja pyritään kevään aikana järjestämään tilaa
tiivistäen ja rakentaen. Seuran yhteisiltä kanooteilta tilaa ei
kuitenkaan oteta.
Hallitus miettii myös uutta käytäntöä vuositolkulla
melomattomina säilötyille yksityiskanooteille. Viime kau-
den kirjanpidon mukaan jopa puolet yksityiskajakeista olisi
seuran sopimuksen vastaisessa käytössä (vähemmän kuin
viisi lähtöä/vuosi). Vähän käytetyistä yksityiskajakeista aio-
taan tehdä tarkempaa tilastoa ja lähettää huomautukset
passiivimelojille. Paikkasopimuksia voidaan myös irtisanoa
vuoden lopussa. Periaatteena on: paikkoja melojille ei va-
rastointiin!

Koskarit koskeen
Koskikajakkien käyttöön sovelletaan samoja maksu-
käytäntöjä kuin merikajakkien vajalta veteen ja vajalle –
käytössä. Eli koskarin saa kuljettaa autolla melonnan lähtö-
paikalle koskirantaan samoilla ehdoilla kuin merikajakilla
lähdetään vajarannasta. Koskarin käyttö ei siis autokul-
jetteluista huolimatta maksa käyttäjälle, mikäli reissussa ei
olla kahta yötä pidempään.

Huutokauppa tulossa
Seurakalustoa karsitaan keväämmällä käyttöasteen ja kun-
non mukaan. Käyttämättömät tai hyvin vähän käytetyt
seurakajakit huutokaupataan jäsenille. Seuraa www-sivu-
jen tapahtuu-palstaa.

Toimitiloille etsintäpartio
HeMe etsiskelee toimi- ja vajatilaa seuralle. Kiire ei ole, asi-
aa selvitellään huolella. Etsintäpartion muodostavat Mark-
ku Soikkeli, Jukka Honkala, Jaakko Mäkikylä ja Pasi Nuuti-
nen. Työryhmä ottaa vastaan vihjeitä ja tarjouksia.

Navakasta ja hyytävästä

pohjoistuulesta huolimatta kaksi

melojaa suuntaa lokakuisena

lauantaina Mustikkamaalta

kohti Sipoota.

Ruskaretkemme ensimmäinen pysäh-

dyskohde on Krokholmen, jota kohti

meloessamme meitä lähestyy nopea-

liikkeinen vihreä laiva Vuosaaresta.

Alus mennä huitaisee Niinisaaren

itäpuolitse jatkaen siitä yllättäen tiu-

kasti Krokholmenin editse länsipuo-

lelta. Tämä teettää meillä nopean

väistöoperaation.

Rövsön kärjestä suuntaamme lei-

riä pystyttämään Östholmenille, jon-

ka keittokatoksen suojissa nautimme

gourmet-illallisen. Sitten mieli tekee

lämpimään telttaan, koska pohjois-

viima laskee lämpötilan lähelle nollaa.

Hyvin nukutun yön jälkeen palaam-

me melko suoraa reittiä takaisin

Mustikkamaalle. Paluumatkalla

kohtaamme jälleen saman vihreän lai-

van. Nyt tosin osaamme jo hyvissä

ajoin varautua väistämään.

Aluksia uusilla
reiteillä

http://www.vuosaarensatama.fi/liikenne/liikenne_1_1.html

http://www.vuosaarensatama.fi/uutiset/tiedotteet_l.html?Id=1083140005.html

(proomujen kulkureitit)

Tutustu väylämuutoksiin

Vuosaaren satamaa rakennettaessa

työveneitä kulkee todennäköisesti ai-

nakin kahta väylää Niinisaaren molem-

min puolin. Niistä itäisempi väylä on

uudempi, mutta sitä ei lokakuussa

oltu vielä merkitty poijuin. Sama väy-

lä oli ilmoitettu Vuosaaren sataman

tiedotteessa proomujen kulkureitiksi

jo juhannuksen aikoihin, mutta silloin

meloimme hyvällä säällä ulompaa,

eikä reitin pohjoisempi kulku vaikut-

tanut matkantekoomme.

Sataman tiedotteessa todetaan,

että rahtilaivaliikenne siirtyy tuolle

uudelle väylälle, joka johdetaan Hel-

singin majakalta koilliseen Itä-Tontun,

Kuivan Hevosen ja Mustan Hevosen

länsipuolelle ja siitä edelleen Vuosaa-

reen. Väylän kulkusyvyydeksi tulee 11

m ja sen leveys kapeimmillaan on 150

m. Väylä on merkitty karttaan alla-

mainitussa linkissä. Vuosaaren sata-

man tiedotteisin reiteistä kannattaa

tutustua, jos suunnittelee retkiä Itä-

Helsinkiin ja Sipooseen päin.

Mirja Hämäläinen

Ryhdy kummiksi kajakille!
Kummina seuraat tietyn kajakin kun-
toa melontakauden ajan ja korjaat tar-
vittaessa pikkuvikoja esim. jalka- ja
selkätukien rikkoutumisia, evävaijerei-
den takkuilua jne.. Korjaustaito ei ole
kummiuden edellytys, vaan seura tar-
joaa sinulle mahdollisuuden perehtyä
kajakin korjailuun. Vikojen ilmaantues-
sa saat neuvoja (jos niitä tarvitset)
kummikorjausporukalta.
Kummimenetelmällä seuran kalusto
pysyy melontakelpoisena läpi kauden.
Ja sinä kehität korjaustaitojasi sekä
suoritat talkoopanoksen.
Listat kajakkikummeista tulevat vajojen
seinille. Vioista ilmoitetaan niiden
kummeille.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa:

Valtteri Lonka, 040 757 6194
Kummikorjausryhmä:

Valtteri Lonka ja Timo Korvola

Sähköisesti ajantasalle
HeMen internet-sivut elävät ja kukois-
tavat  jälleen. Kevään aikana on luvas-
sa infoa monenmoisista tapahtumista.
Huolehdithan omalta osaltasi, että asi-
at ja esimerkiksi eri yhteyshenkilöiden
tiedot ovat oikein. Netin ylläpidosta
vastaa Tapio Linkosalo:
tapio.linkosalo@helsinki.fi
Pidä myös sähköpostilista heme-list
ajantasalla elämän- ja osoitteiden-
muutoksissa.
Ilmoita erot ja liittymiset listalta, van-
hentuneiden s-postiosoitteiden poistot
tms. muutokset Pasi Tiittaselle, pti@iki.fi

Kiinnostaako opintopiiri?
Olet tervetullut melontaopintopiirin
ensimmäiseen palaveriin keskiviikkona
9. maaliskuuta klo 18.00. Kokoonnum-
me Arvo Ylppö -luentosalissa, HYKS
Lastenlinnan tornirakennus, sisään-
käynti rautaportista meren puolelta,
Linnankoskenkatu 25-27 G. AV-väli-
neet on saatavilla.
Tarkoituksena on toimia vapaana idea-
riihenä ja harrastemelojien yhteyksien
tiivistäjänä lähiseudulla. Samalla suun-
nitellaan hauskoja ja kehittäviä
melonta- ja meriaiheisia tapahtumia
sekä vierailuja.
Tapaamisiin!

Mirja Hämäläinen
mirja.hamalainen@fimnet.fi tai

p. 050 5252843

Mirja Hämäläinen ylittämässä Ahvenanmerta, ei Vuosaaren selkää.
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HeMen kalustoon on

pesiytynyt pari avokanoottia

ja niiden myötä muutama

avokanoottimeloja.

Kun kajakkiporukassa sanoo avoka-

nootti, niin kasvoille kohoaa poissa-

olevia ilmeitä. Silmistä voi lukea:

avokanootti > yksi mela > ei peräsintä

> ei evää > hidasta menoa > saa odo-

tella > mahdoton merellä > vaikea

pelastaa > kaveri ei edes ymmärrä,

mistä me puhutaan.

Helposti katsotaan muualle ja toi-

votaan, että se meloo muualle.

Raotetaan vähän henkistä aukko-

peitettä ja kurkataan kanotistin maa-

ilmaan.

Yksilapainen mela. Kanadassa on

ollut eskimoita, jotka meloivat kajak-

kia yksilapaisella melalla. Se oli tapa

päästä hiljaa ja huomaamatta lähelle

saalista. Harva meistä retkillä metsäs-

tää, mutta tunnen useita luonto-

kuvaajia, jotka ovat huomanneet

yksilapaisen melan edut etenemisen

äänettömänä ja huomamattomana

työkaluna.

Ei peräsintä, ei evää. Peräsimellä

kompensoidaan tuulen tai virran

kanoottiin aiheuttamaa vääntöä. Mo-

lemmissa tapauksissa vaikutetaan ve-

neen painopisteen sijaintiin suhtees-

sa käntävään voimaan. Samaan lop-

putulokseen pääsee, kun meloja siir-

tää kroppaansa eteen- tai taaksepäin.

Kajakissa aukko estää isommat pai-

nopisteen muutokset, mutta inkka-

rissa peräsin on turha. Kun ei ole

peräsintä, ei sitä tarvitse varoa eikä

muistaa nostaa ylös rantautuessa. Kun

ei ole peräevää, ei ole hiekanjyvillä

paikkaa, johon ne voisivat mennä

takkuamaan. Juuttuvista säätönaruis-

ta puhumattakaan.

Missä kajakki loppuu

Jaakko Mäkikylä (55-v) laskee inkkarilla Ruduksenmäkeä Espoossa.
Ensimmäinen kanootti 1990, ensimmäinen melontaseura HKK 1994, ACR-melonta
1997, Espoon Eskimot 2000-, Avokanoottiyhdistyksen perustajajäsen, HeMe
2004, Kanoottiliiton melontaohjaaja, BCU 4 Star Open Canoe -meloja ja Level 2
Coach OC,
Nykyinen kanootti on numero 7, Solo Bell Magic RX, 14 jalkaa.
Muut harrastukset lähinnä eri budolajeja.

Hidasta menoa. Suomi Meloossa

marssivauhti on 6-6,5 km tunnissa.

Porukka pitää vauhtia niin kovana,

että melojista 70 % hyppää kajak-

kikaksikkoon. Vajaa 30 % luottaa yk-

sikkökajakkinsa nopeuteen. Avoka-

nootteja Suomi meloossa on vain

muutama.

Kahden Suomi Meloon, yhden

Arctic Canoe Race -melonnan ja muu-

taman Pääkaupunkimelonnan koke-

muksella voin sanoa, että kaikissa ta-

pahtumissa viimeisenä rantautui joku

kajakilla.

ACR:ssä hetki lähdön jälkeen olin

yksin, kun muut porhalsivat mutkais-

ta jokea näkymättömiin. Iltapäivästä,

8-10 tuntia myöhemmin alkoi poruk-

kaa tulla selkä edellä vastaan.

Hitaasti vaiko nopeasti, se on me-

lojasta, ei välineestä kiinni. Totuuden

nimissä on sanottava, että kajakki on

toisella tavalla kevyempi meloa ja vas-

tatuulessa pienemmästä tuuli-

pinnasta on etua. Inkkarissa taas ei

tule hiertymiä, rasitusvammoja, nivel-

tulehduksia, suonenvetoja, kramppeja

eikä ahtaan paikan kammoa.

Saa odotella. Taukopaikoille inkkari

tulee häntäpäässä, mutta koska ei tar-

vitse availla luukkuja ja kaivella banaa-

nia keulapiikistä, alkaa herkuttelu vä-

littömästi. Kun pakkaaminenkin sujuu

heittämällä, pääsee inkkari matkaan

ennen muita. Avokanootti ei ole

retkillä hidaste.

Mahdotonta merellä. HeMen

Tetoneilla normaalit kesätuulet eivät

ole merelläkään ongelma. Inkka-

riyksikölläni tuuliraja on 12 - 14 m/s.

Porkkalanselkä ylittyy kohtalaisessakin

tuulessa. Aallokko, joka pyyhkii kajakin

kannen yli, ei ole inkkarille vielä on-

gelma. Aloittelijallekaan kova tuuli ei

ole ongelma. Jos keli on liian paha, niin

yleensä aloittelija ei saa kanoottia irti

rannasta. Passiivista turvallisuutta par-

haimmillaan. Melon vuosittain 40 %

kilometreistäni merellä. Ongelmia ei

ole ollut, mutta järki pitää olla mat-

kassa.

Vaikea pelastaa. Voi olla - en ole

koskaan joutunut inkkaria merellä

pelastamaan - kajakkeja olen nostellut

pystyyn useita. Pienessä aallokossa

inkkariin pääsee kiipeämään takaisin

yksinkin, jos sattuisi putoamaan kyy-

distä. Isossa aallokossa melakelluk-

keen avulla homma ei ole edes kun-

non hidaste.

Kaveri ei ymmärrä, mistä puhutaan.

Leiritulilla loppuillasta en aina ymmär-

rä, että se on mun suu, joka puhuu.

Vika on kanootin, sinne mahtuu koppa

olutta heittämällä. Ja kopasta olutta

ei ihan vähällä selviä, meloi millä ta-

hansa. Mutta ne, joilla on ennakko-

asenne, niiden päätä ei käännä mi-

kään. Ne, jotka ovat avoimia, eivät

edes kysy. Vielä melonnan ennakko-

luuloista: en melo kajakilla, koska

vuosia Aku Ankkaa lukeneena ostin

ensimmäiseksi kanootikseni inkkarin

ja aloin meloa sillä. Siitä se alkoi ja on

jatkunut nyt yli 15 vuotta.

Joka vuosi opin jotain uutta – viime

kesä meni saukon- ja majavan-

häntämeloja ja niiden tekniikoita

tutkiessa. Minulla on aika laaja

melojen kirjo: tuplamutkavartisesta,

hiilikuituisesta Voyager 2002 -melasta

vuoden 1849 malliseen Passa-

maquoddy -intiaanien käyttämään

saarnipuiseen rahtimelaan, jota voi

käyttää, seisaaltaan, istualtaan pen-

kiltä ja polviasennossa kanootin latti-

alla. Lisäksi tulee tietysti sauva, jolla

voi kiivetä virtaavaa vettää ylös tai

alas, sekä tietysti purje.

Jokainen mela antaa melonnalle

oman luonteen. Toisella mennään ko-

vaa, toisella tanssitaan balettia. Melat

ovat kauniita esineitä ja mikä parhain-

ta, käytön jäljet vain lisäävät melan

ilmettä.

Mutta ihmetellään lisää, kun vedet

aukeavat. Ellei sitä ennen nähdä

kelkkamäessä.

Jaakko Mäkikylä

ZEN ja
kanootti-
melonta
Melojana olen nuori, olen

melonut vasta viisitoista vuotta.

Yhtä kauan, kuin Eugen Herrigel

oli harjoitellut Kyudoa

kirjoittaessaan Zen ja jousella

ampumisen taito.

Kanoottimelonta on antanut

minulle, elämyksiä, haasteita,

mielenrauhaa ja uusia ystäviä.

Olen siinä sivussa oppinut

retkeilemään ja saanut

harrastuksen jossa taas kerran

pääsen paikkoihin, johin muuten

ei tulisi mentyä. Toistaiseksi en

ole löytänyt lajistani terveydelle

tai ympäristölle haitallisia

sivuvaikutuksia.

No - entä se ZEN?

Melominen kanootilla on

pakostakin meditatiivista. En voi

jääräpäisesti päättää saapua

perille kolmen tunnin melonnan

jälkeen, satoi tai paistoi.

Kanootilla etenen luonnon

ehdoilla. Motiiviksi ei riitä, että

pääsee perille. Motiivi syntyy

matkalla olemisen nautinnosta.

Kuinka muuten aikuinen mies

jaksaisi kyllästymättä tuikata

puupalan veteen ja pois, veteen

ja pois, tuhansia kertoja.

Minun piti meloa Tornionjoki

päästä päähän, Suvisaaristosta

Inkooseen päivässä, kauhoa

joulukuun pimeillä pakkasilla

jäähyhmää Helsingin edustalla ja

paljon muuta, ennenkuin

huomasin, että olisi aika opetella

melomaan. Sillä tiellä olen. Oppi-

isäni Martti sanoi: yksi melan

veto - yksi elämä.

Jaakko Mäkikylä

ja kanootti alkaa?
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Lähtö juhannuksen jälkeisenä maa-

nantaina kohti Kasnäsia. Sitten puoli-

kaaren muotoiselle uimarannalle, jon-

ka yläpuolella olevan rakennuksen

terassilta löytyi vesiposti. Hieman pil-

vistä ja tuulista, mutta ei kun melon-

naksi länttä kohden.

Mielikuvituksellinen sää

Muistikuvat ensimmäisen päivän ja

toisenkin ajalta ovat utuiset. Syynä

erikoinen säätila, joka Jukan kertoman

mukaan on joidenkin taidekriitikoiden

mielestä täysin mielikuvituksen tuotet-

ta. Ei todellinen. Sama epätodellisesti

kaikkialta heijastuva, hyvin kirkas valo

on Edelfeltin Lapsen ruumissaatto -

taulussa. Vaikuttavaa taulussa, mutta

myös luonnossa. Näkyvyys vaakata-

sossa saattaa jäädä alle sadan met-

rin, mutta aurinko voi silti polttaa na-

han pahasti, koska ylöspäin sumua ei

ole paksusti. Alan ymmärtää, että gps-

aparaatti saattaa olla joskus tarpeelli-

nen väline.

Yövymme ilmeisesti Vänön itä-

laidalla, mutta myöhempiä muistiku-

vaa paikasta ja sen kommelluksista ei

löydy. Tiistai-iltapäivällä sumu alkaa

hälvetä ja muistikuvat kirkastuvat. Pi-

dämme pidemmän tauon Börstössä,

jossa ostamme juuri savustettua

kampelaa. Slurp. Pääosa porukasta

syö kalansa ylhäällä Börstö Gummanin

luona. Kyseessä jo aika tavalla

paikkailtu puinen, jylhän rubensmai-

nen naishahmo, joka oli pulpahtanut

lähivesillä pintaan 1800-luvulla. Ilmei-

sesti jonkun 1700-luvulla uponneen

ruotsalaisen sotalaivan keulakoristus.

 ölmosin siirrokselta länteen
Saaristomeren
retki, kesä 2004

koillisen-lounaan suuntaiselta  jääjättiläisten

tekemältä saarelta, joka on siis osa Salpausselkää

(reunamuodostumaa). Saari liian karu, usko alkaa

hiipua. Sitten länsilaidalta löytyy lopulta loiva kallio

& hieno maisema. Illalla käymme katsomassa huip-

pua ja sen ympärillä Yoldia-meren luomat pirun-

pellot. Kannatti, vaikka maisemien ihailu kek-

sittiinkin vasta 1800-luvulla.

Aamun tuulet eivät ole suotuisia. Emme siis läh-

de Jurmoon, Nötö kuulostaa intelligentimmältä.

Vaellamme siististi kunnostetulle kotiseututalolle,

jonka valtiattarena on Jukan taiteilijaverkostoon

kuuluva tumma Outi. Siivoamme ja liehittelemme

emäntää niin ansiokkaasti, että luotettavan lähteen

mukaan hän on kääntynyt  hemeläiseksi palattu-

aan kaupunkiin.

Kirkassilmäinen opas

Jatkamme pohjoiseen. Boskärissä lyhyt tauko, sit-

ten Berghamiin, jossa Luontotupa onkin saaren

toisella puolella. Opas oli vaalea luonnontieteen

opiskelija, jolla kirkkaat silmät ja kajakki rannas-

sa. Ensimmäinen vieras kajakki koko matkalla.

Gullkronassa minä ostan viimeiset loimulohet,

muut saavat tyytyä savustettuun. Heh. Vöyrein

turisti-infrastruktuuri tämän matkan aikana. Silti

söpön pienimuotoinen paikka. Pääosa muista,

harvoista kulkijoista on riikinruotsalaisia tai uus-

maalaisia, jotka liikkuvat vähintään noin 250 000

euron purjeveneillä. Kajakin käyttö kannattaa. Jää

enemmän rahaa sijoittamiseen.

Viisauden lähde?

Jatkamme edelleen itään. Tarkkailen muiden

melontatyyliä. Kokeneimpienkin melojien kannat-

taisi aika ajoin miettiä vedon lähtemistä jo jalois-

ta. Kun itse kiinnitän asiaan huomiota, pystyn

risteilemään seurueen parissa spekuleeraamassa

milloin mistäkin, ikään kuin paremmillakin

kokkareilla. Seurustelun lomassa havaitsen poik-

keuksellisen komean saarnen eräällä pienellä

rauhoitetulla saarella. Olisikohan skandinaavisten

tarujen maailman-puun, Yggdrasillin siemenestä?

Silloin voisi myös emopuun kanto olla lähellä. Sen

keskimmäisen juuren alla oli Mimirin vartioima vii-

sauden lähde.

Höglandissa Ilkka hankkii ensimmäisen luokan

papukaijamerkin pyöräyttäessään ohukaisia koko

kollektiiville. Eikä siinä vielä kaikki. Lakkahilloakin

löytyy! Saaren opasteista selviää, että alue, joka nyt

tunnetaan Saaristomerenä tai ainakin Gullkronan

selkänä, rojahti 65 miljoonaa vuotta sitten 30 met-

riä alaspäin. Geologit puhuvat kai Ölmosin siirros-

linjasta.

Lauantaina poikkeamme Sandöllä, jossa otetaan

virallinen ryhmäkuva. Onnistun hivuttautumaan

keskelle, Stinan ja Pian väliin. Päätämme etsiä

Högsårasta Saaristomeren suurimman hiidenkirnun.

Se löytyy ja komeaksi havaitaan. Palattuamme tutulle

hiekkarannalle, ajattelen että Saaristomeri oli

ensimmäisenkin käynnin väärti.

Timo Lampinen

Ihailtava maisema

Jatkamme edelleen länteen. Etsimme

leiripaikkaa ensin äärimmäisen karulta

Vappupiknik
- vetäjä: Mirja Hämäläinen,
mirja.hamalainen@fimnet.fi, 050 5252843
- 1.5. klo 12.00 ->

Helatorstairetki
- vetäjä: Hanna Helén, hanna.helen@iki.fi, 044 3686148
- 5.-8.5., MM:lta itään

Juhannusretki
- vetäjät: Mirja Hämäläinen, Hanna Helén, ks. yhteydet yllä
- 23.-26.6., SS:lta länteen

Meriretkikurssi
- vetäjät: Ilkka Salmi, Harri Hypén, ks. kurssi-ilmoitukset
- 1.-3.7.

Saaristomeren retki
- vetäjä: Ilkka Salmi, ilkka.salmi@iki.fi, 040 5561202
- vko 27 (4.-10.7.)

Sisävesiretki Puumalaan
- vetäjä: Hanna Helén, yhteydet yllä
- todennäköisesti vko 29 (noin 16.-22.7.)

Muinaistaideretki
- vetäjät: Timo Lampinen, Marja-Terttu Posa,
timo.lampinen@mbnet.fi, 0400 433724, marja-
terttu.posa@welho.com, 050 4463803
- 5.-7.8. Vanajavedelle, Lepaalta pohjoiseen

Täysikuuretki
- 18.8., iltaretki

Lapin retki
- vetäjä: Hannu Airola,
hannu.airola@ymparisto.fi, 0500 816867
- 12.-21.8.

Taiteiden yö
- vetäjä: Mirja Hämäläinen, Hanna Helén, yhteydet yllä
- 25.8., iltaretki Töölönlahdelle, paluukuljetus autoilla

Syysretki
- vetäjä: Ilkka Salmi, yhteydet yllä

Lisäksi järjestetään muitakin retkiä, mm. helppoja yöretkiä.
Seuraa www-sivuja ja hemelistiä sekä lue Pärske 2 /05.

Säännölliset viikkoretket
- Helpot tiistairetket (SS), vesillä klo 18.00 ajalla 17.5.-13.9.
- Keskiviikkoretket (MM) 11.5.-22.6., ja torstairetket (MM)
29.6.-15.9.
- Sunnuntairetket (parilliset viikot MM, parittomat SS), vesillä
klo 10.00 (HUOM! lähtöaika palaa taas klo 11:stä 10:een)
ajalla 15.5.-11.9.

HeMen retket v. 2005

Muistikuvat ensimmäisen päivän ja toisenkin ajalta ovat utuiset. Tiistai-iltapäivällä sumu alkaa hälvetä ja muistikuvat kirkastuvat.

epätodellista valoa
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Hallituksen kokoukseen helmikuussa osallistuivat Marja Niemi, koiranpentu
Rauha, Jukka Honkala, Paula Suurseppä, Erkki Nieminen ja Eeva Hagel.

Kuvaa suhdettasi melontaan!

EH: Meloessa koen eläväni. Talven yli

jaksaa, kun voi suunnitella uutta ret-

keä.Joka vuosi on tehty yksi pidempi,

yli viikon kestävä retki ja joitain pie-

nempiä.

JH: Alussa oli ihastus, kypsynyt jo rak-

kaudeksi, jalat edellä meno hivelee

myös pimeää puoltani.

MN: Melonta on  estetiikkaa. Silmän

ja korvan  lepoa kaupungin levotto-

muudesta.

EN: Harrastan melontaa paljon, mut-

ta vieroitusoireet melontakauden lo-

puttua eivät enää ole kovin vakavia.

Maaliskuun alkupuolella en tosin mil-

lään malttaisi odottaa jäiden lähtöä.

PS: Suhde on vielä melko tuore, vii-

me kausi oli vasta toinen aktiivinen.

Olen sekakäyttäjä; koen retki- ja koski-

melonnan yhtä antoisiksi, eri tavalla

vain. En omista kautta pidentävää

kuivapukua tai omaa retkikajakkia.

Ehkäpä tulevaisuudessa?

Onko muita suhteita?

EH: Aviomieheni onneksi meloo. Suh-

teemme on siis vakavaa laatua...

JH:.Tärkeää on luova tekeminen, ku-

vataide, musiikki, tulla siksi mikä olen.

MN: On. Ihan erityinen suhde on erää-

seen vanhaan maalaistaloon kymen-

laaksolaisessa kulttuurimaisemassa.

Siellä askartelua riittää remonttireiska-

ilusta puutarhatöihin.

EN: Viikko tai pari kesälomasta ajel-

laan yleensä järvi-Suomessa sukuloi-

massa, vaimon ja kajakin kanssa. Tal-

visin on hiihto ykkösharraste, ja tänä

vuonna uutena lajina on lattiaremont-

ti, joka hyvässä seurassa on antoisaa

puuhaa sekin.

[ esittelyssä ]
Pärske yhdistää nimet kasvoihin.

Yhteispotretissa  hallituksen jäsenet Eeva Hagel, Jukka Honkala, Marja Niemi,

Erkki Nieminen ja Paula Suurseppä. Markku Soikkeli esittäytyi Pärskeessä 1/2003.

Melontasuhteita

PS: Enemmistö suhteista on liikun-

nallisia: kesällä melontaan, työ-matka-

pyöräilyyn ja salilla käyntiin, talvella

jälkimmäisen lisäksi taekwon-doon

(vuodenaikoja on siis vain 2).

Mitä aiot tehdä HeMen

hallituksessa?

EH: Osallistun HeMen hallitustyöhön

rakkaudesta melontaan, en yhdistys-

toimintaan, vaikka sitäkin on tullut

harrastettua. Jonkunhan on myös

paperiasiat hoidettava, siksi otin

sihteerinhommat. Seuran kurssin ha-

luan säilyttää ennallaan. Osaltani py-

rin vaikuttamaan jäsenistön melon-

taedellysten säilyttämiseen ja paran-

tamiseen.

JH: Haluan viritellä jo sinänsä oivallis-

ta seuraa joihinkin uusiin juttuihin ja

jäsenten suupieliä entistä maireampiin

tyytyväisyyden virneisiin.

MN: Toimin HeMen strategian (ks.

Pärske 2/04) viitoittamalla tiellä. Ydin-

osaamisaluetta on tiedotus.

EN: Yritän juoda hallituksen kokouk-

sissa kohtuullisen määrän kahvia ja

teetä.

PS: Pyrin edistämään hemeläisten

koskimelontavalmiuksia sekaantu-

malla ainakin opetuksen järjestämi-

seen ja kalustoasioihin.

Viime kesän melontakilometrit /

teltassa nukutut yöt?

EH: Rapiat 500 kilsaa meloin viime

kesänä. Teltassa taisin nukkua parisen

viikkoa. Iltalenkit jäivät viime suvena

lähes kokonaan melomatta eri syistä.

JH: Viimekesä oli toinen melonta-

kesäni. Kilometrejä tuli yli 2000. Vii-

meiset kolmesataa kilsaa piti vetää

urakalla, että pääsin tuohon. Telttaoitä

oli parikymmentä.

MN: 22 km ja 0 yötä. Edellinen kesä

oli parempi; kilometrejä hieman yli

1000 ja telttaöitä saarissa ja myös

Norjan suurtuntureilla noin 40.

EN: 4003 km, kesä alkoi Hangosta

maaliskuussa, ja päättyi Soutusta-

dionilla joulukuussa.

PS:  Muistaakseni noin 1350 km, jois-

ta osa retkimelonnasta, osa koskesta

(jossa oletuksena 1h = 6 km). Telttailu

jäi vähiin, alle 20 yöhön.

Millä mieluiten melot?

EH: Kajakillahan minä. Minulla on kel-

tainen Welhon Acrtic Star 530, enkä

ole muutamaan vuoteen muilla

melonutkaan. Liityin HeMeen vasta

loppuvuodesta, joten seuran kalustoa

alan innolla testailla jahka jäät vähene-

vät. Omastani en kuitenkaan ole luo-

pumassa.

JH: Edelleen kokeilen eri kajakeilla.

Millennium, Nordkapp, Star 570,

Viviane...  sopiva on vielä löytymättä.

MN: Aina kun mahdollista melon

Mustikkamaan Nordkapp nro 5:llä.

Illanistujaisten pikkutunneilla, melon-

nasta mitään tietämättömässä seuras-

sa, olen kuulemma esittänyt  liikut-

tuneita monologeja juuri tästä kaja-

kista.

EN: Nordkapp, 216 cm pitkä Sea mela

tai saman pituinen Lendall Archi-

pelago.

PS: Siriuksella.

•  Lähdöt Mustikkamaalta ovat vähentyneet: nyt  657 lähtöä kun v. 2003
lähtöjä oli yli 1000. Lyhyet alkeiskurssilähdöt näkyvät MM keskiarvossa.
Myös yksityislähtöjä on varmasti ollut enemmän, mutta niiden merkitsemi-
nen vajakirjoihin on mitä ilmeisemmin puuutteellista?

• Yleisesti ottaen lähdöt/kajakki ovat laskeneet. Vuonna 2003 oli 13
kajakkia, joilla oli yli 50 lähtöä, kun niitä nyt oli  vain 6. Vuoden aikana
muutama aktiivi hankki oman kajakin, jolloin seurakäyttö muuttui
yksityiskäytöksi. Toinen syy vähentyneeseen käyttöön oli kenties sateinen
kesä?

• Kysyntä kohdistuu edelleen muutamiin suosittuihin malleihin. Vielä
v. 2002 oli kajakkeja, joilla oli yli 100 lähtöä/vuosi. Nyt seuralla on useita
suosittuja malleja, eikä yksittäisiin suosikkeihin kohdistu vastaavaa
ylikysyntää.

• ”Surkimuksia” HeMellä on myös. Niihin kuuluvat erityisesti Yokonit
(4 yksikköä ja 2 kaksikkoa) joilla vajakirjojen mukaan ei siis ollut
ensimmäistäkään lähtöä koko vuonna. Lisäksi on paljon kajakkeja joiden
käyttömäärä on alle 10 lähtöä/vuosi.

•  Inkkareiden käyttömäärä oli 13 lähtöä (eli 26 henkilölähtöä). Seuralla on
kaksi Tetonia. Kaksikkojen, Sealady (2kpl) 10 lähtöä ja Unalaska (1kpl)
9 lähtöä -  henkilölähtöjä siis kaksinkertainen määrä. Käyttö on ollut
vähäisempää kuin v. 2003, jolloin SS:n Sea-ladyllä oli peräti 50 lähtöä.
Koskikajakeille kertyi 17 lähtöä.

•  Vesilläolopäivien kirjaaminen lisäisi vajakirjojen informaatioarvoa. Myös
varausyritysten”tämän kajakin olisin halunnut, mutta se oli jo käytössä”
tilastointi olisi suotavaa, sillä silloin saadaan suoraa tietoa siitä, mistä
kajakeista oikeasti on pulaa. Näiden tietojen kirjaaminen vaatisi vajakirjaan
pari uutta saraketta.

Risto Lehtivaara

Kalusto käytössä

Lähtöjä
- SS: 1069 lähtöä,
joista 146 yksityislähtöjä
- MM: 657 lähtöä,
joista 62 yksityislähtöjä

Kilometrejä
- SS: 25075km  eli  23km/lähtö,
yksityislähdöt 6376km (=ka 43km)
- MM: 8724km eli 13km/lähtö,
yksityislähdöt 2670km (=ka 43km)

Suosikkimerkit ja lähdöt
-Viking 269 lähtöä
-Mari 256 lähtöä
-A.Millenium 199 lähtöä
-N.Jubilee 117 lähtöä
-Sirius 107 lähtöä
-Nordkapp 98 lähtöä
-Artisan 62 lähtöä
-Reval/Kap H 54 lähtöä
-Avalon Basic 51 lähtöä
-Sardinia 43 lähtöä

Yksittäiset suosikit
ja lähdöt
-Viking  75 SS:  80 lähtöä
-Viking  76  SS:  72  lähtöä
-Jubilee 54  SS:  67  lähtöä
-Viking 73 MM:  63  lähtöä
-Sirius 42SS:  54  lähtöä
-Sirius 20 MM: 53  lähtöä

SS:n kärkikuusikko
Jubilee 54:1900km/67lähtöä
/ka 28,3km
Sirius 42: 1490km/53lähtöä
ka 28,1km
Viking 75:  1440km/80lähtöä
ka18km
Millenium 6: 1062km/43lähtöä
ka24,7km
Viking 76: 1017km/72lähtöä
ka 14,1km
Millenium 35: 966km/35lähtöä
ka 27,6km
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Suomen Latu järjestää

vuosittain touko-kesäkuussa

Erämelonnan SM-kilpailut.

Kisan tarkoituksena on ylläpitää

ja edistää erämelontataitoja

ja -tietoja. Kilpailu on kaikille

avoin, ja mm. Tauno ”Tane”

Pajunen, yksi HeMen perustaja-

jäsenistä, on moninkertainen

erämelontamitalisti.

Kisan kesto on noin 30 tuntia ja sii-

hen sisältyy yksi maastoyöpyminen.

Reitin pituus on kilpasarjoissa noin 40

km, retkisarjassa 15-30 km. Osallistu-

jat suunnistavat ja melovat reitin ras-

tien kautta ja suorittavat annetut teh-

tävät. Tehtävät vaihtelevat, mutta liit-

tyvät mm. erämelontatietoihin ja -tai-

toihin, suunnistukseen, ensiapuun ja

pelastuspalveluun sekä luonnon-

tuntemukseen ja -suojeluun.

Erämelontakilpailuja on järjestetty

vuodesta 1980 lähtien, ensin nimellä

Kanoottisafari. Viime vuosina reitit

ovat kierrelleet mm. Sonkajärven jär-

vi- ja koskireiteillä, Itäisellä Suomen-

lahdella Virolahdella, Lohjanjärven

sokkeloissa ja erämaaoloissa Petkel-

järven kansallispuistossa Ilomantsissa.

Vuoden 2004 kisat järjestettiin tuuli-

sessa Turun saaristossa ja miesten

kaksikkosarjassa oli 24 partiota, nai-

silla 4, nuorilla 3 ja retkisarjassa 30;

yksikkösarjaan ilmoittautuneita oli 14.

Niinpä kilpailuaamuna sateentihku

loppuu lähtölaukaukseen osallistujien

paneutuessa oikeaoppiseen, toimi-

vaan heittoliinaan. Aikaa tehtävään oli

tunti, missä ajassa liinan toimivuus ja

kestävyys oli testattava. Rannassa

odottivat valmiiksi pakatut kanootit ja

kajakit. Kisaajat suuntasivat kohti Kuu-

siston ja Kakskerran saarten vesille si-

Kisailua erämelonnassa
joitettuja tehtävärasteja.

Lauantaipäivän tuulisella reitillä testat-

tiin mm. paikallistietämystä Kuusiston

historiallisen piispanlinnan raunioilla,

karttojen ja mittakaavojen tunnista-

mista sekä lokki-, silakka- ja vesikasvi-

tuntemusta. Merimerkit ja meriaihei-

set laulut, ensiaputehtävät, 4 kilomet-

rin kiritaipaleen ja suunnistustehtävät

selvitettyään oli teltanpystytyksen ja

yörastin aika. Ruokatehtävä, silakka-

pihvit perunamuusin ja pinaattikas-

tikkeen kera, ja kätevyystehtävä,

rengasheittopeli, oli kuitenkin hoi-

deltava ennen yöpuulle vetäytymistä.

Useampi partio hioi puista rengasheit-

topeliä ja hamppuköydestä pleissat-

tuja renkaita otsalamppujen loistees-

sa pimeän ja hiljaisuuden jo laskeu-

duttua.

Sunnuntaiaamuna melonta käynnis-

tyi väliaikalähdöin, ensimmäisillä jo

klo 6. Tuulisessa ja harmaassa kelissä

paikannettiin, tehtiin säähavaintoja ja

solmuja, tunnistettiin erilaisia ka-

noottityyppejä, annettiin ensiapua, tor-

juttiin öljytuhoa sekä tietysti suun-

nistettiin. Lisärasteilla sai kilpailureit-

tiinsä lisää pituutta ja vaativuutta.

Erämelonnan SM-kilpailu on oiva tapa

viettää erähenkinen, ohjelmallinen

melontaviikonloppu yhdessä eri puo-

lilta Suomea tulleiden melojien kans-

sa. Mikäli saha ja puukko pysyvät kä-

dessä eikä suunnistaminen maalla tai

vesillä tuota hankaluuksia, kannattaa

harkita osallistumista. Retkisarja

kevyemmällä reitillä ja tehtävillä on yksi

tapa lähteä kokemaan kisatunnelmaa.

Vuoden 2005 Erämelonnan SM-kilpai-

lut järjestetään 21.-22.5.2005 Sulka-

van Lohilahdella.

Lisätietoja:  www.era-melonta2005.net

tai Latu ja Polku -lehdestä.

Harri Hypén

Vuoden 2004 Erämelonnan SM-kisa:

www.eramelonta.fi

- kuvia, tehtäväkäskyt, oikeat vastauk-

set, tulokset, ym.

Kevään perinteinen kohokohta,
HeMen kurssiohjaajien
koulutuspäivä on viikkoa
ennen toista kevään
huipentumaa, Vappua.
Peruskurssin ohjaajana toimiminen on
myös erinomainen tapa parantaa
omia melontataitoja, tunnetustihan
kursseilla opettaja oppii eniten. Oh-
jaajan tai apuohjaajan ei tarvitse olla
erikoisen kokenut meloja, myös edel-
lisenä vuonna itse kurssilla olleet ja
jonkin verran meloneet ovat pärjän-
neet hyvin. Ohjaajakoulutus antaa
hyvät valmiudet opettamiseen.
HeMen alkeiskursseilla ovat viihtyneet
hyvin niin kurssilaiset kuin ohjaajatkin.

HeMen ohjaajakurssin käyneellä
seuraohjaajalla on oikeus kouluttaa
yksityisesti kaverinsa HeMe:n jäsenek-
si. Tämä oikeus on voimassa samana
ja seuraavana vuonna jona ohjaaja on
ollut perus- tai kertauskurssin ohjaa-
jana koko kurssin ajan.

Koulutukseen kuuluu  kaksi uima-
halliharjoitusta.

Koulutuspäivän 24.4 on sunnun-
tai  klo 10-17 SS:llä, soutajien raken-
nuksessa. Ks. alustava ohjelma
internetistä.

Uimahalliharjoitukset ovat  klo 17-
20 Lauttasaaren yhteiskoulun
uimahallilla, Isokaari 19.

Uimahalli su 17.4. reskutukset
T -reskutus ja sen variaatiot / Louk-

kaantuneen tai kylmettyneen ja
voimattoman melojan pelastaminen /
Tajuttoman melojan pelastaminen.

Uimahalli su 24.4. merirastit
Merikajakin ohjailu: kaariveto eteen ja
taakse. / Jarruttaminen ja taaksepäin
melonta / Kajakin kääntäminen pai-
kallaan / Tuennat / Sivuttain melonta
kahdella eri tavalla / Lauttautuminen
ja lautan purku

Kaikki uudet ja vanhat ohjaajat
tervetuloa!

Ilmoittautumiset:
tommi.korhonen@iki.fi.
 http://www.helsinginmelojat.fi/
-> Jäsenkoulutus

Kurssiohjaajien koulutus

Peruskurssien ilmoittautumisohjeet tulevat nettiin “Kurssit” -sivulle maa-
liskuun 2005 aikana. Kursseille ei  oteta ennakkovarauksia ja ne täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Seuraa HeMe-listiä ja nettisivuja!
Kaikki peruskurssit ovat MM:lla ma, ti ja to -iltoina klo 18-21:20. Kurssi-
retket ovat sunnuntaisin klo 10 SS:ltä.
Alustava ohjelma ja kurssien vetäjät:

1. kurssi vko 19: 9.,10. ja 12.5.,kurssiretki 22.5. / Tommi Korhonen,
Teemu Kokkonen.
2.  kurssi vko 20: 16.,17. ja 19.5, kurssiretki 22.5. / Ilkka Salmi
3.  kurssi  vko 21: 23.,24. ja 26.5., kurssiretki 5.6. / Timo Lampinen
4.  kurssi vko 22: 30.5, 31.5 ja 2.6., kurssiretki 5.6. / Jukka Linnonmaa
ja Harri Hypén
5.  kurssi  vko 23: 6., 7. ja 9.6., kurssiretki 19.6. / Markku Soikkeli
6.  kurssi vko 24: 13., 14. ja 16.6., kurssiretki 19.6. / Jukka Honkala
 ja Juha Holm
http://www.helsinginmelojat.fi/ -> Kurssit

MM-vajan
käyttö perus-
kurssien aikana

HeMen suositut kajakkimelonnan
peruskurssit alkavat toukokuun alku-
puolella. Kurssit ovat HeMen seura-
toimintaa ja tärkeä uusien innokkai-
den jäsenten lähde. Kurssitoiminta va-
litettavasti rajoittaa jäsenten yksityisiä
iltaretkiä Mustikkamaalta kurssi-iltoi-
na. Kurssit on keskitetty Mustikka-
maalle mm. seuraavista syistä:

- MM-vaja tulee tutuksi, mikä
 tasoittaa vajojen käyttöä.
- Laituri on suojaisempi kuin
SS:llä, lähes aina päästään vesille.
- Veneliikenne on vähäisempää
 kuin SS:llä.
- Turvasuunnitelmaa ei tarvitse
tehdä kuin yhteen paikkaan.
- SS:n laajempi kalusto on
jäsenten käytössä.

MM:n kalusto on varattu kurssi-iltoi-
na ensisijaisesti kurssin käyttöön klo
17 – 21:30.
Kurssit ovat viikoilla 19-24 eli 9.5.-
16.6. ma, ti ja to -iltoina.
Jäseniä pyydetään suosimaan MM:n
arki-iltamelonnoissa keskiviikkoa ja
perjantaita. Kurssi-iltoina on käytettä-
vissä SS:n kalusto. Kursseilla on 16-18
melojaa yhtä aikaa liikkeellä. Näin iso
joukko varaa kajakkien lisäksi lähes
kaiken laituri- ja huoltotilan.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita
peruskurssien (apu)ohjaajiksi, kts.
kurssiohjaajien koulutus.
http://www.helsinginmelojat.fi/
 -> Ajankohtaista

Melonnan peruskurssit

Retkisarja lintujen tunnistamistehtävän kimpussa
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JÄSEN- ja TALKOOASIAT
Jäsensihteeri Minna Reponen
jasenasiat@helsinginmelojat.fi, (09) 541 8423
Vestranmäki 12, 01750 Vantaa
Kaikki jäsenasiat, osoitteenmuutokset jne.
Talkoorekisteri: Maija Airas
talkoot@helsinginmelojat.fi
Talkoopanosten ilmoitukset, avoimet tehtävät.

TALOUSRYHMÄ
Taloudenhoitaja Tuija Kuutti
talous@helsinginmelojat.fi, 561 1572 (ilt.)
Pallastunturinkuja 1 A 11, 01280 Vantaa
Kirjanpitäjä Pentti Tuovinen

TIEDOTUSRYHMÄ
Pärskeen päätoimittaja  Marja Niemi
parske@helsinginmelojat.fi,  040 779 7061
Sähköpostilista Pasi Tiittanen
pti@iki.fi (ylläpito, liittymiset ja eroamiset listalta)
www.helsinginmelojat.fi Tapio Linkosalo
tapio.linkosalo@helsinki.fi,
englanniksi Mike, mnw@bigfoot.com,

KOULUTUSRYHMÄ
Koulutusryhmän vetäjä Ilkka Salmi
ilkka.salmi@iki.fi
Kurssiohjaajien ilmoittautumiset Tommi Korhonen
tommi.korhonen@iki.fi
Koskikurssit Paula Suurseppä
paula.suurseppa@netsonic.fi,  040 563 9490
Avokanoottikurssit Jaakko Mäkikylä
jaakko.makikyla @meridianx.fi,  050 345 6935

RETKIRYHMÄ
Retkiryhmän vetäjä Hanna Helén
hanna.helen@iki.fi, 044 36 86 148
Muut jäsenet
Mirja Hämäläinen
mirja.hamalainen@fimnet.fi, 050 5252843
Teemu Kokkonen
tkokko@cc.hut.fi, 050 5510 827
Jaakko Mäkikylä
jaakko.makikyla@meridianx.fi, 050 345 6935
Tiistairetkien koordinaattori Inkeri Salmenlinna
inkeri.salmenlinna@iki.fi, 050 57 57 555

VAJARYHMÄ
Vajaryhmän vetäjä Lauri Kekkonen
lauri.kekkonen@kolumbus.fi,  (09) 785 572, 050 535 2002
Vajavastaava (MM) Taru Saxberg
0400 609 039
Vajavastaava (SS) Jyrki Uotila
jyrki.uotila@luontopalvelut.fi, 0400 831 404
Päivystysvastaava Taija Karjalainen
pauliino@luukku.com tai taija.karjalainen@finnmapcons.fi
050 307 3624

KALUSTORYHMÄ
Varausvastaava Jari Latvasalo. Kajakkien, trailerin ja
muiden välineiden varaukset s-postilla
kajakkivaraus@helsinginmelojat.fi tai soittamalla/
tekstiviestillä 0400/886453 ti ja to klo 15:30-18:00
Kalustohankinnat Risto Lehtivaara
risto.lehtivaara@kolumbus.fi
Kalustokirjanpito Mikko Kokkonen
mikko.kokkonen@nokia.com
Kalustonkunnostus Timo Korvola
tkorvola@iki.fi, 050 376 2048, (09) 455 1795
Valtteri Lonka,  040 757 6194

HeMen toimi-
henkilöt v. 2005
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Kun maksat vuoden 2005 jäsenmak-

sun, valitse joko edullisempi “teen
talkoopanoksen -hinta” tai kalliimpi
maksu, jos et aio tehdä vuoden aika-
na talkootöitä.
Kajakki- ja kaappimaksuissa saattaa
olla virheellisiä tietoja! Ilmoita
taloudenhoitajalle, jos laskussasi on
ylimääräisiä maksuja tai merkintä
kaappi- ja kajakkipaikasta puuttuu ko-
konaan.
Ja huomio huomio: Kun maksatte
vierasmaksuja, retkipäiviä tai muita se-
kalaisia maksuja, viitenumeron sijaan
maksuun kirjoitetaan viesti, niin että
taloudenhoitajakin tietää mistä suo-
rituksesta on kyse. Älä siis laita viitet-
tä (jäsennumeroa) näihin maksuihin,
vaan maksun aihe ja oma nimesi.
Ja kaikki maksuthan maksetaan tie-
tenkin oma-aloitteisesti ja viimeistään
viikon kuluessa maksun syystä! Tä-
män lehden yhteydessä postitettu
jäsenmaksukehotuksen pitäisi olla ai-
noa lasku, jonka HeMeltä saat!

Tuija Kuutti
talous@helsinginmelojat.fi

HeMessä on aiemmin linjattu hyväk-
syttävät syyt vapaavuodelle, jolloin siis
et melo, etkä  maksa jäsenmaksua,
mutta pysyt kuitenkin seuran jäsene-
nä. Syitä vapaavuoteen ovat lapsen-
saanti, muualla asuminen tai sairaus
tms. pakottava ja melonnan estävä
asia. Vapaavuotta on kuitenkin aina
anottava. Eli ota yhteyttä jäsensihtee-
riin, joka toimittaa anomuksesi halli-
tukselle. Ilmoita myös ero seurasta
aina jäsensihteerille! Hallitus hyväksyy
liittymiset ja erot.

Minna Reponen
jasenasiat@ helsinginmelojat.fi

Loppukevään uimahalliohjelma
Uimahallivuorot jatkuvat joka sunnuntai huhtikuun loppuun saakka.
Kaksi viimeistä kertaa on varattu kurssiohjaajien koulutukseen,
johon kaikki ovat tervetulleita!

6.3. Freestyle spesiaali: SM-tason koskimelontaa.
13.3. – 10.4.: Vapaata harjoittelua, ohjausta saa tarvittaessa.
17.4. Kurssiohjaajien koulutus (ks. ohjaajakoulutus)
24.4. Kurssiohjaajien koulutus (ks. ohjaajakoulutus)

http://www.helsinginmelojat.fi/ - Jäsenkoulutus

Jäsenkoulutus

Brush up -kertaus

SS ma 30.5.2005 klo 18.00 alkaen
Vetäjät Merja Nieminen ja Riitta Brander.
Kohderyhmä: vuonna 2004 melontansa aloittaneet tai muut vähän
meloneet. Kertaus on varovainen melontakauden 2005 aloitus, tarkoituk-
sena palauttaa mieliin mahdollisesti talven aikana unohtuneet asiat; va-
rusteet, turvallisuus, perusmelonta.
Varusteet: veden lämpötilan mukaiset vaatteet ja välineet, kuminauha au-
rinko/silmälaseille, kajakkiin mukaan otettavat tavarat vesitiiviisti pakattu-
na, asianmukaiset jalkineet.
Ilmoittautuminen: SS:lle 2.5. ilmestyvälle listalle 22.5. mennessä. Mu-
kaan mahtuu 16 kertaajaa.

Avokanoottimelonnan alkeet

SS 23., 24. ja 26.5. Klo 17:45 - 21:00 (viikon 21 ma,ti ja to).
Vetäjä Jaakko Mäkikylä ja ohjaaja Harri Hypén.
Aikaisempi kokemus avokanoottimelonnasta ei ole tarpeen.
Koulutuskalustona ovat retkimelontaan tarkoitetut tukevat kanootit.
Varusteet: ulkoiluvarusteet + vaihtovaatteet, myös sadevarusteet, jokin
päähine ja aurinkolasit suositeltavia, juotavaa ja pientä välipalaa
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: jaakko.makikyla@ meridianx.fi, p. 050 345 6935

Meriretkikurssi

Helsingin Melojien meriretkikurssi on melojille, jotka haluavat oppia pe-
rustiedot merikajakilla retkeilyyn. Kurssi painottuu Helsingin lähivesillä
melottavaan viikonlopun ja noin 50-60 km mittaiseen kurssiretkeen, jonka
aikana itse tekemällä opetellaan retkeilyyn ja kajakin käsittelyyn liittyviä
tietoja ja taitoja kokeneiden ohjaajien johdolla. Aikaisempi melontakokemus
kurssilaisilla on välttämätön.
Yksi tärkeimmistä kurssin tavoitteista on madaltaa kynnystä melonta-
retkeilyyn -kurssin jälkeen osallistujilla on valmiudet jatkaa retkeilyä oma-
aloitteisesti ja turvallisesti.
Meriretkikurssin 2005 aikataulu

- I kokoontuminen (teoria), klo 18-21, SS, pvm auki.
- II kokoontuminen (melonta- ja pelastusharjoittelu)
klo 18-21, SS,  pvm auki.
- kurssiretki (alustavasti) Espoon saaristoon 1.-3.7., lähtö 1.7.
klo 16, SS

Ilmoittautumiset ja lisätiedot
- Harri Hypén, harri.hypen@iki.fi, 050 351 2417

Virtaavan veden perusteet avokanootilla -klinikka
Elokuun loppupuolella Vantaanjoella.
Vetäjä Jaakko Mäkikylä ja ohjaaja Harri Hypén.
Kolmen illan kurssilla opetellaan avokanootin käsittelyä virtaavassa vedes-
sä. Kyseessä ei ole alkeiskurssi, melontakokemus jollain välineellä on tar-
peen. Kurssilla saa valmiudet virtaavan veden perustekniikoiden harjoitte-
luun ja retkeilyyn virtaavilla vesillä.
Varusteet:  Kalustona on seuran Teton -kaksikot ja mahdolliset vastaavan-
tyyppiset lainakanootit. Kypärän käyttö kaikkina kolmena iltana on pakol-
lista.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
- jaakko.makikyla@meridianx.fi, p. 050 345 6935
http://www.helsinginmelojat.fi/ -> Jäsenkoulutus
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Jäsen- ja
muut maksut

Vapaavuotta
anotaan aina

Koskikoulutusta

Koskimelonnasta kiinnostuneille hemeläisille pyritään järjestämään mah-
dollisuus sekä alkeisopetukseen ja että hieman kokeneemmille jatko-ope-
tusta. Alkeisopetus yritetään ajoittaa lämpimien vesien aikaan eli loppuke-
sään/alkusyksyyn. Tarkemmin aikatauluista tiedotetaan myöhemmin aina-
kin sähköpostilistalla ja vajoilla.
Lisätiedot: Paula Suurseppä (paula.suurseppa@netsonic.fi, 040 5639490).

Kertauskurssi kokeneille
Hakuohje aiemmin meloneiden kahden illan kertauskurssille tulee nettiin
“Jäseneksi” -sivulle maaliskuun 2005 aikana.
Kurssin kohderyhmänä ovat muualla peruskurssin käyneet ja jonkin ver-
ran meloneet tai omin päin melomaan opetelleet joilla on useamman
vuoden melontakokemus. Kurssilaiset valitaan hakemusten perusteel-
la.
Kertauskurssi pidetään SS:llä, alustavasti ajankohta ja vetäjä:
vko 22, 1. ja 2.6. ke, to / Hetti Poukka
http://www.helsinginmelojat.fi/ -> Jäseneksi



Jäsenmaksut
Jäsenmaksu 65 e (talkoopanoksen tehneille 40 e)
Perhejäsenmaksu 125 e (kahden talkoopanoksen tehneille 75 e)
Nuorisojäsen (alle 18 v.) 25 e (nuorisojäsenmaksu talkoopanoksen tehneille15 €e)

Liittymismaksut
Liittymismaksu uudelle jäsenelle 36 e, perheelle 2 x 36 e, nuorisojäsenelle15 e

Talkooalennus edellyttää vähintään neljän tunnin työpanosta seuran hyväksi.
Jäsenmaksu sisältää kaluston käyttöoikeuden. Jäsenmaksun maksanut jäsen saa käyttää seuran kajakkeja ja va-
rusteita (mela, kelluntaliivit, aukkopeite) korkeintaan kaksi yöpymistä sisältäville vajalta vajalle melottaville omilla
retkillä ja seuran yhteisillä retkillä.

Muut maksut
Avainpantti 10 €e, kanoottipaikka yksikkö 25 €e,  kanoottipaikka kaksikot ja avokanootit 40 €e
Varustekaappi 5 €e
Vierasmaksu (1vieras kerrallaan) 10 e€/päivä/aukko

Maksut kajakkien ja tarvikkeiden lainaamisesta omille retkille
(varaukset varausvastaavalta):
Retkipäivämaksu kajakista 2 e€/aukko/päivä, kajakkikaaret 1 €e/päivä
Teltta tai trangia 2€e/päivä
Kanoottitraileri  20 e€ lähtömaksu + seuran jäseniltä 8 e€/päivä ja ulkopuolisilta 20 e€/päivä

Myytävät tavarat
Porkkala-Pellinki vedenkestävä vesiretkeilykartta (1:50 000) 2003 painos, 20 e,
Vuoden 2000 painos puoleen hintaan.
Meriretkeilyn perustieto 3 e, siniset hihamerkit 3 e, kurssiohjaajien kirja 12 e,
(seuran kurssiohjaajat saavat sen osallistuessaan koulutuspäivään)
Laminointikone päivystyksen aikana käytössä, laminointikalvot (A4) 1 e€ ja (A3) 2 e €.
HUOM: Ostetuista tuotteista/palveluista esitetään kuitti tiistaipäivystäjälle, SS klo 17-18 (kesäaikaan).

HeMen tilinumero OP Oulunkylä 572146-113731
Merkitse jäsennumerosi viitteeksi kun maksat jäsenmaksun. Numero on jäsenkortissa ja Pärskeen osoitetarrassa.
Kun maksat jotain muuta, älä käytä viitettä, vaan ilmoita maksaessa nimesi ja maksun aihe.
 

Palautus:
Minna Reponen
Vestranmäki 12
01750 Vantaa
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