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Kymmenvuotista taivaltaan juhlivan

seuramme perustajilla oli selkeä käsi-

tys siitä, millainen HeMe haluaa olla

ja millainen ei.  Erityislaatumme on an-

taa mahdollisuus retkeilyyn ja vir-

kistyksekseen melomiseen kohtuulli-

sin kustannuksin.  Yli laidan on hei-

tetty kilpaurheilu ja rahan teko, jotka

veisivät poispäin tärkeimmästä teh-

tävästämme.  HeMe on seura, jolla on

selkeät arvot.

Yhdellä silmäyksellä  johdonmukai-

suuden näkee vaikkapa vajoistamme.

Monipuolinen, hyväkuntoinen ja run-

sas kajakkivalikoimamme takaa me-

relle pääsyn jokaiselle jäsenellemme

kokoon, taitoon  ja varallisuuteen kat-

somatta.  Seuralla on nyt yksi kajakin

aukko neljää jäsentä kohden, liekö

Suomen ennätys?

Toinen ylpeyden aihe on hyvä hen-

ki ja jäsenten aktiivisuus. Kaikki teh-

dään pakottamatta, palkkioita mak-

samatta, ihmisiä loppuun polttamat-

ta. Alkeiskurssilaisten ensivaikutelma

seurasta on palautteen mukaan ystä-

vällinen, kannustava, rento ja aut-

tavainen, “hyvä fiilis”.

Millaisen tulevaisuuden
teemme HeMelle?
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Syyskokouksessa ehdotettiin, että

pohtisimme tulevaisuuttamme pi-

demmälle kuin vuodeksi kerrallaan, ja

ehdotus on minusta kannatettava.  On

hyvä kirjata tavoitteemme ja arvomme

pitkän aikavälin suunnitelmaan, jota

hallitus voi  yksittäisissä päätöksissään

seurata.  Meillä tulisi olla elävä mieli-

kuva siitä, millainen seuramme on

kymmenen vuoden kuluttua. Tilanteet

muuttuvat nopeasti ja kehitys voi

myös tarkoittamatta tai tarkkaan ajat-

telematta lähteä eri suuntaan kuin

toivomme.

Viime vuosina on voitu käyttää pal-

jon rahaa  kaluston hankintaan. Kun

tilanne jossakin vaiheessa on tarpeeksi

hyvä, on aika pohtia rahan käyttöä

uudelleen.  Mikä haluamme?  Olisiko

oma retkeilytukikohta tällainen pitkän

aikavälin tavoite? Vai pitäisikö alkaa

suunnitella isompaa ja paremmin va-

rustettua vajaa?

Jäsenmäärä on lähtenyt nopeaan

nousuun, ja tarvitsemme nyt tietoisen

päätöksen siitä, minkä kokoinen seu-

ra toimii parhaiten. Pitäisikö seuraa

kasvattaa nykyisestä, vai pitää se pie-

nenä ja olla avuksi uusien seurojen

perustamisessa  Helsinkiin?

HeMellä ei ole erityistä nuoriso-

toimintaa, pitäisikö olla?  Pari näkö-

kohtaa keskustelun pohjaksi:  seu-

ramme jäsenistö on suurelta osin

lapsensaanti-iässä.  Monenlaisessa

harrastustoiminnassa käy kato juuri

siinä vaiheessa. Jos luomme hyvät

edellytykset perhemelonnalle, meillä

on pitkällä aikavälillä myös omaa nuo-

risoa.

Toisaalta nuorisourheilu herättää

tyytymättömyyttä etenkin vanhem-

missa.  Kilpailu ja karsinta on pienes-

tä pitäen kohtuuttoman kovaa ja vaa-

tivaa. Leikistä tulee totista työtä. Nuo-

ren harrastus vie perheeltä kohtuut-

tomasti rahaa ja aikaa.  Kilpaurheilun

etiikka ja kasvatukselliset arvot epäi-

lyttävät. Vanhemmat, jotka lähtevät

hakemaan urheilusta nuorelleen hy-

vää harrastusta, pettyvät usein.  Kal-

taisellamme seuralla on periaattees-

sa tarjota terve vaihtoehto kaikelle

tälle.  Ratkaisevaa tässäkin on se,  nou-

seeko asiasta innostuneita seuralaisia

esiin.

Tällaisia keskusteluja haluan tuo-

reena puheenjohtajana virittää, ja tu-

lokseksi siitä toivon tämän vuoden ai-

kana valmisteltua pitkän aikavälin

kehittämisstrategiaa.  Kannanottoja ja

ehdotuksia toivon esimerkiksi seuraa-

vissa Pärskeissä, seuran sähköposti-

listalla ja kokouksissa. Ja tietenkin

kanooteissa, kun keväällä taas tava-

taan vesillä.

Markku Soikkeli
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Kevätkous kutsuu

Jäsensihteeri: Minna Reponen
jasenasiat@helsinginmelojat.fi
puh. (09) 541 8423
Vestranmäki 12, 01750 Vantaa
(kaikki jäsenasiat, mm. osoitteenmuutokset)

Taloudenhoitaja: Tuija Kuutti
Kirjanpitäjä: Pentti Tuovinen

Tiedotus: Hallitus

Pärske-lehti: Hanna Helén
helina76@luukku.com
puh. 044 368 6148

Sähköpostilista: Pasi Tiittanen
pti@iki.fi
(ylläpito, muutokset, liittyminen, eroaminen)

Koulutusryhmä: Anna Leena Lind
alli@iki.fi
puh. (09) 241 4725

Retkiryhmä: Hannu Airola
hannu.airola@ymparisto.fi
puh. (09) 145 745

Sopimusasiat: Riitta Venesmaa
riitta.venesmaa@hel.fi

Kajakkivaraukset: Tehtävä avoinna
kajakkivaraus@helsinginmelojat.fi

Trailerivaraukset: Stephan Grimm
Stephan.Grimm.Renoplan@Kolumbus.fi
puh. (09) 406  934, 041 510 0512,
kesägsm  0400 617 161

Kanoottihankinnat: Risto Lehtivaara
k20439@kyyppari.hkkk.fi

Kalustonkunnostus: Timo Korvola
tkorvola@iki.fi
puh. 050 376 2048, (09) 455 1795

Kurssi-ilmoittautumiset: Ismo Aalto
kurssit@helsinginmelojat.fi
puh. 041 534 1495

Päivystysvastaava: Tehtävä avoinna

Vajavastaava MM ja SS: Tehtävät avoinna

HeMen toimihenkilöt  v. 2003

Talkooalennus edellyttää vähintään neljän tunnin työ-
panosta seuran hyväksi. Jos tarjolla ei ole juuri sinulle
sopivaa talkootyötä, voit keksiä sellaisen myös itse.

Vajavastaavaksi
Molemmille vajoille etsitään vajavastaavaa. Ota yhteyt-
tä hallitukseen!

Kajakkeja korjaamaan
Osa kalustostamme kaipaa kunnostusta ennen melon-
takauden alkua.  Puuhaan olisi tarkoitus ryhtyä kevät-
talvella ja jatkaa tarpeen mukaan todennäköisesti tors-

Talkootyötä tarjolla

Helsingin Melojat ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjeste-
tään  maanantaina 31.3. klo 18.30.
Paikka on Töölön Kisahalli, kokoushuone (2. krs). Paavo Nur-
men kuja 1 C (sisään myös Mannerheimintien puolelta).

Esityslistalla:
1 § Kokouksen avaus. 2 § Kokouksen puheenjohtajan,
sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta. 3 § Kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen 4 § Esityslistan hyväk-

Talkoopanoksensa voi tehdä myös seuraaviin vakans-
seihin ilmoittautumalla:

Kajakkivarausten hoitaja
Tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä, jonka kanssa
seuran jäsenet sopivat kajakkien varauksista omille
retkilleen esim. puhelimitse (itse määritellyt sopivat
ajat) tai sähköpostitse. Tehtävän ed. hoitaja perehdyt-
tää työhön.

Tiistaipäivystysten järjestäjä
Melontakaudella Soutustadionilla toimii tiistaipäivys-
tys. Järjestäjä ottaa vastaan ilmoittautumiset tiistai-
päivystyksiin, esim. puhelimitse, sähköpostitse tai va-
joilla. Päivystyksillä voi tehdä talkoopanoksen. Tehtä-

tai-iltaisin.  Jos olet kiinnostunut osallistumaan, ota
yhteyttä: Timo Korvola, tkorvola@iki.fi, 050 3762048.

Vetäjäksi seuran retkelle
Seuran ilta- ja muille retkille etsitään vetäjiä. Ilmoittau-
tumisia ottaa vastaan Mikael Porthin, puh. 050-
5308496, mikael.porthin@lxg.com.

Pärskettä tekemään
Pärske tarvitsee jatkuvasti juttujen kirjoittajia, valoku-
vaajia ja postittajia. Ota yhteyttä Hanna Heléniin, puh.
044 3686 148, helina76@luukku.com.

vän ed. hoitaja perehdyttää työhön ja kouluttaa uudet
päivystäjät.

Vajatyöryhmä
Tarvitaan työryhmä seuraamaan vajojen kuntoa; tehtä-
vä on tarkkailla ja tiedottaa hallitukselle havaituista
puutteista. Sama työryhmä voi ottaa talkoiden järjes-
täjän tehtävät (24 krt/v). Myös seuran yksittäiset jä-
senet voivat ottaa järjestettäväkseen yhdet tai useam-
mat talkoot. Talkoita ja vajahommia ennen hoitaneet
neuvovat.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: puheenjohtaja@
helsinginmelojat.fi tai Markku puh. 040 581 6599.

Toimia avoinna

syminen kokouksen työjärjestykseksi 5 § Vuoden 2002
tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja vuosikertomus.
6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen. 7 § Seuran pitkän aikavälin strategia
8 § Jäsenyys Suomen Kanoottiliitossa ja seuran osal-
listuminen virkistys- ja retkimelonnan kehittämiseen ja
yhteistyöhön valtakunnallisesti. 9 § Muut asiat.
10 § Kokouksen päättäminen

Tervetuloa! Tarjolla kahvia ja pullaa.
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Hossan retkeilyalue sijaitsee

itärajan tuntumassa, noin 100

km Ämmänsaaresta pohjoiseen.

Hossa soveltuu niin aloittelijoille

kuin kokeneillekin melojille.

Retkeilin Hossassa viime

kesäkuussa mieheni kanssa

omilla kajakeilla. Luonto-

keskuksesta voi myös vuokrata

kanootteja ja kajakkeja.

Kesäkuun alkupuolella olosuhteet

ovat aloittelijalle suotuisat. En ole ai-

kaisemmin laskenut koskia kajakilla,

joten jo ensimmäinen Joukovirta jän-

nitti (luokka I, pituus 150 m ja lasku

vain 0,6 m). Koski kuuluu Isosta-Pe-

rankajärvestä alkavaan Peranganjo-

keen, joka on hieman alle 15 km pit-

kä. Joessa on 13 koskea, luokaltaan I

–  II+. Kosket ovat suhteellisen kapei-

ta ja usein mutkaisia.

Tutuksi koskien kanssa

Vesiretkeilyoppaassa lukee, että joki

on melottavissa vähälläkin vedellä,

mutta ainoastaan muovikanooteilla

pohjakosketusten ja terävien kivien

takia. Se piti kyllä paikkansa, enää en

lähtisi kesäkuun alussa matkaan

kajakilla, vaan kanootilla. Tutustuim-

me koskiin aina etukäteen rannalta

huolellisesti ja keskustelimme reiteistä.

Yksi koski (Hakokoski) jäi laskematta,

koska se vaikutti liian vaikealta kivien

takia.

Alusta lähtien oli selvää, että halu-

amme nauttia kauniista luonnosta

emmekä kiirehtiä. Siksi päiväretket

olivat suhteellisen lyhyitä. Huonolla

säällä vaelsimme hyvin merkatuilla

poluilla ja tutustuimme kulttuuri-

historiallisiin kohteisiin (mm. Lou-

natkosken uitonaikaiset rakennukset)

Hossan koskia kokemassa
ja Metsähallituksen info-keskukseen.

Info-keskuksesta saa myös kalastus-

lupia, ja siellä on mm. kahvila, kioski

ja pieni näyttely.

Info-keskuksen lähellä sijaitsee

Karhunkainalon leirintäalue. Me

telttailimme nuotiopaikoilla. Matkan

varrella on myös useita Metsähallituk-

sen tupia, joista suurin osa on nyky-

ään vuokrattavia, joskin

ilmaisiakin löytyy. Ihmisiä

Hossassa oli vähän liik-

keellä, tapasimme pari

ulkomaalaista ryhmää.

itävaltatalaisten poikien

ryhmä laski kanootilla

alueen ainoan ei-lasket-

tavan kosken – Lou-

natkosken polkusillan

kohdalla oleva osuus –

onneksi ei sattunut pa-

hasti. Oppaan mukaan

osuus on korkealla vedel-

lä jopa III-luokan koski.

Paikalla on varoitusmerkkejä ja noin

200 metrin vetotaival.

Kirkkailla vesillä

Jatkoimme matkaa pohjoiseen päin

kohti Julma-Ölkkyä. Kannoimme

kajakkeja pariin otteeseen, koska ha-

lusimme meloa nimenomaan kirk-

kailla järvillä, joita alueella on muuta-

mia (Ala-, Keski- ja Iso-Valkeainen). En

ole koskaan aikaisemmin nähnyt Suo-

messa vastaavaa! Oli mahtava koke-

mus katsoa kajakista melkein järven-

pohjaan asti. Kantamista järveltä toi-

selle en kuitenkaan voi suositella;

meillä oli muutaman päivän varusteet

mukana, joten homma oli raskasta ja

aikaavievää. Välillä myös vedimme

kajakkeja puroja pitkin.

Tieto kevään hallivuoroista saatiin kau-

pungilta valitettavan myöhään. Ensim-

mäisistä harjoituksista ehdittiin infota

sähköpostilistan kautta harjoituksia

edeltävällä viikolla.

Niinpä lauantain alkuiltaa altaassa

vietti noin 15 melojaa ja 10 kajakkia.

“Lisää mahtuu, niin melojia kuin ka-

jakkejakin. Pirkkolan hallissa on tilaa.

Myös lastenaltaassa on hyvä treena-

ta, kun avustaja voi seistä altaassa”,

sanoo  HeMen koulutusvastaava Anna

Leena Lind.

Merja Nieminen opetteli edellisen

talven treeneissä eskimon, joskaan

aidoissa oloissa tempulle ei toistaiseksi

ole ollut käyttöä. Mutta etenkin

tuenta- ja pelastusharjoitukset ovat

olleet hyödyllisiä. “Kajakin hallinta on

näistä harjoituksista parantunut, ja

varmuutta ja rohkeutta on tullut li-

sää”, uskoo kolme kesää melonut

Merja. “Myös erilaisia reskutusteknii-

koita ja -tilanteita on hallivuoroilla

kokeiltu, esimerkiksi kuinka pelastaa

kipanneesta kajakista sairaskoh-

tauksen saanut tajuton meloja.”

Kausi käynnistyy tuotapikaa, mut-

ta vedet on pitkään kylmiä. Hyvä start-

ti kesään on opetella uutta tai verry-

tellä taitoja ja tekniikkaa hallin läm-

mössä.

Marja Niemi

Tuentoja, pelastusta ja eskimoita
Hallissa on hyvä treenata

Vielä ehtii HeMen uimahalli-

treeneihin! “Altaassa

puljaamisesta saa varmuutta

kesän vesille”, sanoo Merja

Nieminen, yksi kevään

ensimmäisiin uimahalli-

harjoituksiin tulleista.

Harjoitukset Pirkkolan uimahallissa lauantaisin (ks. Elisan karttalehti
65, ruudut 81/84 ja 82/84)
15.3. klo 17-19:  Tuennat ja keulaeskimo
22.3. klo 20-21.30: Eskimon alkeet
5.4. klo 20-21.30: Ohjaajakoulutusta
26.4. klo 19-21: Pelastusharjoittelua

HUOM! Ajat ovat altaassaoloaikoja, väki ja välineet paikalle 30 min.
ennen vuoron alkua. Apua tarvitaan mm. kajakkien kannossa.
Myös kajakkien kuljettajia (kattotelineellisiä tai muuten soveltuvia
autoja) tarvitaan! Kysy lisää ja ilmoittaudu Steffelle, puh. (09) 406
934 tai 041 5100 512 tai s-postitse Stephan.Grimm.Reno-
plan@kolumbus.fi

Hossa-infoa melojille
Hossan vesiretkeilyopas (noin 5 e)
Suomen Kanoottiliitosta, puh. 09-494 965
Hossa-Martinselkonen -ulkoilukartta 1:50 000
Kanootteja tai kajakkeja vuokraavat:
Hossan lomakeskus, puh. 08-732 322 ja
Metsähallituksen Hossan opastuskeskus, puh.
08-732 361 tai 020-5646041,
ks. myös www.metsa.fi/palvelupisteet/hossa/
index.htm

Gourmetnautintoja nuotiolla

Seuraavaksi reitillämme oli viisi I-kos-

kea: Suottavirta, Louhikoski, Hako-

koski, Torkonluikea ja Huosivirta.

Tämä päivätaival oli erittäin kaunis,

koska joki kulki harjun vierellä. Välillä

jalkauduimme ja tutustuimme ympä-

ristöön. Löysimme harjun hiekka-

pohjalta korvasieniä, jotka nautimme

illalla nuotiopaikalla perunoiden kera.

Näillä seuduilla tapasimme myös ka-

lastajia. Hossa on kuulemma myös

kalastajan paratiisi.

Hossasta etelään vie 30 km pitui-

nen Hossanjoki, joka kokeneelle

melojalle on varmasti nautinto. Pää-

osa koskista (I – II+) on joen alkuosalla,

noin seitsemän kilometrin matkalla.

Me emme laskeneet sitä, vaan jat-

koimme kiertomatkaamme takaisin

alkupisteeseen Perangankoskelle, mis-

sä automme oli. Neljässä päivässä vie-

timme kauniin ja jännittävän pätkän

kesälomaa ja viimeisistä koskista jopa

nautin! Myös hyttysiä oli vähän!

Patricia Furrer

Kevään uimahallivuorot järjestyivät  Pirkkolasta.
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Mitä teet jäiden aikaan?

Olen aloitellut retkiluistelua ja opetel-

lut vanhoilla päivillä murtsikan ja

telemarkin alkeet. Lumilautailu on vie-

lä hakusessa: jos panen monot kiinni,

olen turvallani, ja jos en, olen taas

turvallani. Sisäharrastuksista mieluisin

on, tyttären sanoin: “Ukko karjuu ja

rämpyttää”.

Mitä ovat HeMen pj:n

ykköshaasteet?

Teetimme kanoottiliiton syysko-

kouksella päätöksen, että hallitus esit-

telee kevätkokoukselle strategian, jol-

la virkistys- ja retkimelonta nostetaan

arvoiseensa asemaan. Harrastuksen

edistäminen on siellä jäänyt täysin kil-

paurheilun jalkoihin. Ja jos liittoa ei

saada hereille, HeMe päättää suht

nopeasti yhdessä muiden harrastus-

Pärskeen uusi sarja yhdistää nimet kasvoihin.

Ensimmäisenä esittelyvuorossa  seuran tuore  puheenjohtaja.

[ esittelyssä ]

Mitä teet jäiden aikaan, Markku Soikkeli?

seurojen kanssa, mikä on vaih-

toehtomme: oma järjestö, Suomen

Latu, Veneilyliitto?

HeMe ei saa minkäänlaista uutta

luutaa minusta, koska sen perinne,

henki ja arvot ovat mieluisat. Niinpä

tehtävässäni on tärkeintä, kunnioite-

tun parlamentaarikon Lasse Virenin

sanoin, yhteisten asioiden hoito.

Miksi melonta on juuri nyt

kovassa nousussa?

Pohjalla on sellaisia pyrkimyksiä kuin

yhteys luontoon, mielenrauha ja va-

paus, jonka kokee oman tekemisen

avulla pikemmin kuin kuluttamalla.

Sitten on entistä enemmän porukkaa,

joka ei ole yhden lajin tai asian ihmi-

siä vaan haluaa kokeilla monenlaista

elämässään. Uskon melonnan pysy-

vään kasvuun, koska se tarjoaa hel-

posti lähestyttävän ja halvan, askeetti-

senkin keinon päästä liikkeelle. En

usko miljoonapursissa asuvan yhtään

tyytyväisempiä ihmisiä kuin kajakeissa.

Mitkä ovat melontahistoriasi

virstanpylväitä, merkkihetkiä?

Ensimmäinen pitkä retki kaksikolla

Turunmaan saaristossa toistakym-

mentä vuotta sitten. Emme tienneet

emmekä osanneet paljon mitään, va-

rusteet olivat kaameat, mutta haus-

kaa oli. Kaksi Pohjois-Norjan retkeä.

Päiväretki Piritasta Suomenlinnaan.

Viron saarten kiertely useaan ottee-

seen hauskoissa porukoissa.

Nautin kovasti myös leppoisasta me-

loskelusta ja leireilystä, jossa yhdessä-

olo on tärkeintä. Tällaisia tähtihetkiä

ovat olleet monet vaput kavereiden

kanssa Kymijoen suistossa Ruotsin-

pyhtäällä, 50-vuotisjuhlaristeily Riitan

kanssa Loviisan edustalla ja toissa ju-

hannus kaksin Emsalön kärjessä.

Mikä oli viime kesän paras/jännit-

tävin retki?

Kävimme Kroatian rannikolla Kornati-

saaristossa. Kerran elämässä-koke-

mus: kuumuus, karu kauneus, uusi ja

outo kansa ja kulttuuri.

Mitä odotat alkavalta

melontakaudelta?

Meillä on Riitan kanssa haave meloa

Suomen rannikko läpi. Tavoittelemme

pikemmin hitaus- kuin nopeusennä-

tystä. Rannikon kaupungit ja ravinto-

lat ovat meille hyvänä kakkosena heti

luontokohteiden jälkeen.

Ärsyynnytkö koskaan vesillä?

Jos niin miksi?

Hermostun välillä itseeni, koska val-

mistautuminen, varusteet ja orga-

nisointi voisivat olla paremmat. Ei ole

hallinnassa asiat kuin sillä linnunra-

dan liftarilla, josta Doulglas Adams

kirjoittaa: “Diggaa tota mieletöntä

Ford Prefectii. Siinä vasta repa, joka

tietää missä sen pyyhe lepää”.

Millainen on unelmiesi kajakki?

Minulla on se, Vilmalta ja Riitalta 50-

vuotislahjaksi saamani Nordkapp

Jubilee. Jos olisin yhtä kajahtanut au-

toihin kuin kajakkeihin, olisin kusessa.

Tätä vastaisi joku Ferrari. Haaveilen

myös itse rakennetusta baidarkasta tai

rima-kangasinkkarista. Olenhan nuo-

rena rakentanut linnunpöntön.

Mikä on mottosi tai

lempilausahduksesi? Elämääsi

valaiseva filosofia?

Vaihtelee siinä missä elämäkin. Tällä

viikolla valaisee tällainen: munakasta

ei voi tehdä rikkomatta munia, pan-

nua, hellaa, tiskipöytää ja keittiön ik-

kunoita.

s.o. = seuraohjaaja
m.o. =Skalin melontaohjaaja
m-opas = Skalin melontaopas
HeMen ohjaajakoulutus = ohj.k.
HeMen kurssit 2001 tai myöhemmin

Airola Hannu, m.o. (-96) , s.o. / Attila Ris-
to, s.o. / Brander Riitta, s.o., ohj.k. 01,
kurssi 01+02, (päävetäjä) /  Hokkanen
Tiina, s.o. / Holm Juha, s.o. m.o. (-96),
ohj.k. 02, kurssi 02 (päävetäjä) / Hypén
Harri, s.o. + m.o. 2 (-01), ohj.k 01, kurssi
01+ 02 (päävetäjä) / Häyhä Marja, s.o.,
m.o. / Kaltiainen Ari, s.o. ? / Karanko Vil-
le, s.o., m.o. (-01) / Kekkonen Lauri, s.o. /
Kilponen Kirsti, s.o., m.o. (-01) / Kokko-
nen Teemu, s.o., ohj.k. 02 / Kontiainen
Mikko, s.o., kurssi 02 / Korvola Timo,
s.o., m.o., ohj.k. 01+ 02, kurssi 02 / Kos-
kela Anni, s.o., m.o. (-01), ohj.k. 01+ 02,
kurssi 01+ 02 (päävetäjä) / Kukkonen
Marko, s.o. ? / Kuusela Pirkko, s.o., pe-
lastuskurssi 01 / Kuusisto Katri, s.o.,
kurssi 02 / Kyyrö Marjo, s.o. / Lehtinen
Risto, s.o., kurssi 02 / Lehtivaara Risto,
s.o. / Lind Anna-Leena, s.o., m.opas,
ohj.k. 01+ 02, kurssit 01+ 02, (päävetä-
jä) / Lonka Valtteri, s.o., ohj.k 01, kurssi
01+ 02 / Luttinen Rea, s.o. -ehdokas,

ohj.k. 02, ei kurssilla / Manninen Pekka,
s.o., ohj.k. 01, kurssit 01+ 02 / Matilai-
nen Niina, s.o., m.o. / Marno Jari, s.o. ? /
Mc Callum Alison, s.o., ohj.k. 02, kurssi
02 / Minkkinen Helena, s.o. ? / Nieminen
Merja, s.o., ohj.k. 02 + kurssi 01+ 02 /
Nysten Anja, s.o. m-opas / Oinonen Mik-
ko, s.o., ohj.k 02 + kurssi 02 / Ojanen
Harri, s.o., pelastuskurssi 01 / Paavilai-
nen Lari, s.o., ohj.k 01 + 02, kurssi 01 +
02 / Pietilä Marja, s.o. / Porthin Mikael,
s.o., m.o. (01) / Posa Sakari, s.o., ohj.k.
01 + kurssi 01 / Poukka Hetti, s.o. /  Re-
ponen Minna, s.o., m.o., (päävetäjä) / Sal-
mi Ilkka, s.o., ohj.k. 02 / Soikkeli Mark-
ku, s.o. m-opas (-96), ohj.k. 01+ 02, kurs-
sit 01+ 02 (päävetäjä) / Soppi Olli, s.o. /
Sormunen Hanna, s.o., ohj.k. 01 + kurssi
01 / Suominen Mikko, s.o., kurssi 01
(päävetäjä) / Tan Elisa, s.o., kurssi 02 /
Tanhuanpää Kimmo, s.o. / Toivonen
Hilkka, s.o., brush-up 01+ 02 / Toivonen
Mikko, s.o., ohj.k. 02 + kurssi 02 / Tiitta-
nen Pasi, s.o. m.o. ?, kurssi 02 (päävetä-
jä) / Tuohela Jyrki, s.o., m.o. / Tuomikos-
ki Teppo, s.o. / Walsh Michael, s.o., kurs-
si 01+ 02 / Varis Maarit, s.o. / Vartiala
Minna, s.o. / Venesmaa Vilma, s.o., m.o.,
kurssi 01 päävetäjä / Wiio Merja, s.o.,
ohj.k. 02 + kurssi 02

HeMen seuraohjaajat

Koulutusryhmä päivittää seuraohjaajarekisteriä. Rekisteriin hyväksy-

tään henkilö, joka on osallistunut HeMen tai Kanoottiliiton

melontaohjaajakoulutukseen ja toiminut alkeiskurssin ohjaajana

kolmena kurssi-iltana.

Alle on listattu nyt rekisterissä olevat kouluttajat. Jos tiedoissa on virheitä tai

puutteita tai haluat pois listalta, ilmoita siitä pikaisesti Anni Koskelalle.

Seuraohjaajat voivat toimia alkeiskurssien ohjaajina ja osallistua HeMen muu-

hun koulutustoimintaan. Seuraohjaajilla on lisäksi oikeus kouluttaa kaverinsa

seuran jäseneksi ohi alkeiskurssien. Tämä oikeus vanhenee kahdessa vuodessa.

Ohjaajilla, jotka ovat vuonna 2001 tai sen jälkeen osallistuneet ohjaajakoulu-

tukseen ja/tai toimineet alkeiskurssien ohjaajana, on tänä vuonna oikeus kou-

luttaa kaverinsa ja ehdottaa häntä seuran jäseneksi. (Huom! seuraohjaaja on

vastuussa siitä, että näillä jäsenillä on alkeiskurssia vastaavat tiedot ja taidot).

Osallistumalla uudelleen ohjaajakoulutukseen tai yhden kurssin vetämiseen (kaik-

ki kolme iltaa) voi uusia tämän oikeuden.

Seuraohjaajan pätevyyden voi hankkia 30.3. HeMen ohjaajakoulutuksessa

(ks. s. 11) Suosittelemme ohjaajakoulutusta kaikille, joilla on yli kolme vuotta

taukoa alkeiskurssilla kouluttamisesta.

HUOM! Kurssien ohjaamisesta kiinnostuneet ilmoittautukaa Ilkka Salmelle!

(ilkka. salmi@iki.fi  040 556 1202)

Koulutusryhmä / Anni Koskela, puh. 040- 7685 609

anni.koskela@maailmanvaihto.fi

Ohjaajat rekisteriin
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Suomi meloo -kanoottiviesti

kokoaa viikoksi vesille yli tuhat

lajin harrastajaa. Yötäpäivää

etenevä melonnan massa-

tapahtuma on silkkaa suomalais-

ta hulluutta. Siis sen verran

hauskaa, että lomapäivät ensi

kesän viestiin on jo varattu!

Viime kesänä SM starttasi Hämeen-

linnasta ja kulki Sisä-Suomen järvi-

maisemista Lapuanjokea pitkin Poh-

janlahden rannikolle, ns. Seitsemän

sillan saaristoon ja Kokkolaan. Reitti

oli vaihteleva ja monipuolinen, aika iso

siivu kaunista kotimaata. Alkukesää

myös todella tuli aistittua kaikkina

vuorokauden aikoina – yksin istun

Olen suomalainen, siis melon

Ensi kesänä 19. kertaa järjestettävä viesti kulkee Pieksämäeltä
Heinolaan 7.-16.6.
Ilmoittautuminen on alkanut.
Lisä- ja yhteystiedot www.suomenlatu.fi/suomimeloo

Kiinnostaako Suomi meloo?

kajakkiin harvemmin klo 03 aamuyöl-

lä.

Valkeat, unettomat yöt

Leikkiin voi lähteä monin tavoin.

Kajakkejaan työntelivät vesille vie-

retysten hyvin sponssatut firmatiimit,

kaiken kokeneet konkarimelojat kuin

me kokemattomammatkin. Joukkuei-

ta oli mukana noin 100.

Itse osallistuin tapahtumaan ensim-

mäistä kertaa kuten kahta lukuun ot-

tamatta koko ryhmämme, jyväskylä-

läinen seikkailukasvatusyhdistys Villi

Sessio. Tavoitteena oli viettää hauska

viikko vähällä rahalla ja vähistä

melontakilometreistä huolimatta.

Porukkamme oli melko pieni

kaksikkoa kuljettamaan, täyden viikon

melan varressa huhkineita oli vain

kuusi. Reitin molempiin päihin saim-

me tosin täydennystä.

Koska melomisen ohella oli tehtä-

vä työläämpiäkin töitä kuten leirin ja

autojen siirrot, jäi nukkuminen välillä

vähiin. Meillä fyysinen uupumus on-

neksi vain nostatti henkeä ja hysteri-

aa. Huonommin meni tiimillä, jonka

kippari lopetti ensin puhumisen ja sit-

ten melomisen. Tai joukolla, joka auto-

siirto-osuudella unohti kiinnittää

kajakkinsa – sittemmin poliisi löysi

mystisesti kadonneen menopelin

orpona ojanpenkalta.

Viikko tarjoaa mahdollisuuden suu-

reen sähläykseen. Hyvin suunniteltu

on puoliksi melottu, logistiset kuviot

ja melontavuorot olimme kaavailleet

etukäteen. Vuorolistamme jopa toimi

ja sen pohjalta muutoksiin oli helppo

reagoida. Toinen poruk-kamme vah-

vuus oli hyvä retkikunto ja -kokemus,

jonka vuoksi käytännöt sujuivat.

Kokkasimme itse –  herkkuja kaihta-

matta –  ja pyrimme mahdollisimman

vähään bensan kulutukseen. Eko-ajat-

telu ei  tapahtumassa juhli, sen ver-

ran autoja vesistöjen varsilla pörrää.

Meloonilla halki maan

Pienellä porukalla sai meloa riittämiin.

Kaikkiaan 600 kilometrin matka oli

jaettu 33 osuuteen. Itselleni kertyi ki-

lometrejä runsaat 170, jollekulle jou-

kostamme enemmän.

Raskain ja lajissaan hienoin pätkä

minulle oli 15 kilometriä avomerellä,

jossa tuulta ja vettä paiskoi vastaan

nopeudella 11 m/s. Osuudelle lähti

vain noin puolet joukkueista. HeMeltä

vuokrattu Sealady kulki kuin juna; toki

Pietarsaaren meripelastusseura vana-

vedessä oli turvallista koetella

kovempaakin keliä. Myös pisin osuus,

50 kilometrin yösafari, meni varsin

kevyesti, sillä matkahan ei tapa vaan

liika vauhti ja vähäiset eväät.

Kohottavaksi lopuksi väitän, että

kyllä suomalaisen edes kerran elämäs-

sään kannattaa suomalaisten kanssa

meloa. Omaa hyvin maalaista suo-

malaissisintäni liikutti kun isäntä-

kunnat reitin varrella panivat paras-

taan. Martat ja maatalousseurat odot-

tivat rannoilla pannut ja padat höyry-

ten. Alahärmässä vastassa oli jopa tor-

visoittokunta, muu kylänväki kannoil-

laan. Ykspihlajassa eräs rantaruotsalai-

nen oivalsi paikallisbaarissa: “Tekö

olette niitä, jotka liikutte melooneilla?

Se on kyllä hienoa!”

Marja Niemi

Tervetuloa
ohjaajaoppiin!

Melonnan solmut

Kevään ja kesän kurssitarjonta on run-

sas. Tulossa mm. aallokko-, avoka-

nootti-, koski-, suunnistus-, meri-

retkeily- ja pelastuskurssit. Lisäksi tie-

dossa sääiltamat sekä kuutamo-

melontaa uusille jäsenille.

Tarkempaa tietoa mm. seuraavassa

Pärskeessä.

Suunnistusta ja
sääiltamia

Kaikki kiinnostuneet konkareista uu-

siin ovat tervetulleita ohjaajakoulutuk-

seen sunnuntaina 30.3. klo 10–17

Lauttasaaren Villa Saliniin!  Seura kou-

luttaa sinut kurssiohjaajaksi! Tilaisuus

on yhteinen vanhoille ja uusille kurssi-

ohjaajille. Kursseilla tarvitaan niin

aloittelevia kuin kokeneita melojia!

Ilmoittaudu koulutukseen Ilkka Sal-

melle: ilkka. salmi@iki.fi, 040 556

1202

Vanhat ohjaajat; ottakaa kurssin-

vetäjän kirjallinen opas mukaan, uu-

det vihkoset jaetaan vain uusille.

Kurssin yhteydessä tarvitaan talkoo-

panostusta:1) Kajakkien + muun

op.tarpeiden roudaus vajalta Villa

Saliniin ja 2) Kurssin aamu- ja ip-

kahvitus sekä lounas. Lisätiedot Ilkalta.

Kurssin ohjelma: www.helsingin-

melojat.fi

Solmukurssi pidetään 3.4. klo 18-21

Töölön kisahallin kokoushuoneessa

(Paavo Nurmen kuja 1 C). Trimmaam-

me vanhoja taitoja ja opettelemme

uusia solmuja, joille on käyttöä

melonnassa. Ota mukaan noin 2  met-

rin  pätkä 5-15 mm paksuista narua

tai köyttä. Lisätietoja Matti Pirhonen,

masan.osote@luukku.com tai 050-

380 1711.

  Vesillä on tilaa, vaikka liikkeellä onkin samaan aikaan yli sata kanoottia.

HeMen peruskursseille ilmoittautui parissa päivässä 150 melonnasta kiinnostunut-
ta. Kursseille mahtuu 72 osallistujaa.

Tänä vuonna seura saa kurssien, melontataitotestien ja ohjaajien yksityisopetuk-
sen kautta arviolta 100 uutta jäsentä. HeMe ei kurssita ihmisiä, joille ei voida tarjota
seuran jäsenyyttä.

Melontataitotesti korvaa aiemman perehdyttämisillan. Testiin kuuluu netistä löy-
tyvä taustakysely, johon vastanneet kutsutaan testiin.

10 11

Uusikaa Skalin melonta- ja opasoikeutenne! Ennen vuotta 2002 hankitut oikeudet
ovat määräaikaisia, jotka kannattaa uusia. Uusiminen on maksutonta. Ohjeet löyty-
vät Kanoottiliiton internetsivuilta ja edellisestä Pärskeestä.

Alkeiskurssit täyttyivät ennätysajassa

Melonta- ja opasoikeudet uusiksi



Lähdimme matkaan heinäkuun alus-

sa, jolloin viikkoja kestäneet pouta- ja

hellepäivien jaksot eivät olleet vielä al-

kaneet. Ajoimme auton Rasuan leirin-

täalueelle Jämsänkoskelle, josta olim-

me varanneet kajakit. Kajakkivuok-

raan sisältyi kuljetus Petäjävedelle, ja

samaan pakettiauton kyytiin mahtui

kätevästi myös koko kaksihenkinen

seurueemme.

Pakkasimme kajakit Petäjäveden

kirkonkylän venesatamassa ja siirryim-

me vesille. Samalla saimme jo ensim-

mäiset sadepisaratkin niskaamme,

mutta sateeksi asti ei pisaroita vielä

riittänyt.  Heti ensimmäisen

melontakilometrin aikana ohitimme

Unescon maailmanperintökohteeksi

luokitteleman puukirkon.

Vajaan seitsemän kilometrin

järvisosuuden kuluttua alkoivat joki-

reitti ja ensimmäiset virtapaikat. Var-

sinaisesta koskesta ei vielä voinut pu-

hua, mutta niin vain molemmat

“kirjanoppineet” koskenlaskijamme

ajautuivat virrassa jumiin parin kiven

päälle. Saimme hyvän opetuksen sii-

tä, kuinka pienessäkään virrassa ei

pidä antautua virran vietäväksi, vaan

on koko ajan pidettävä kajakki hallin-

nassa. Tämän pienen opetuksen myö-

tä hiipi kyllä jo mieleen epäilys siitä,

joutuisimmeko kajakkeja kovastikin

loppureiteillä koskien ohi kantamaan.

Pian olimmekin Hankakoskella,

reitin ensimmäisellä varsinaisella

koskella. Edellämme edenneet

inkkarimelojat laskivat kosken ongel-

mitta vanhan padon keskeltä. Muita

Virtaavaa vettä
Wanhalla Witosella

...niin vain molemmat
kirjanoppineet  kos-
kenlaskijamme  ajautui-
vat virrassa jumiin parin
kiven päälle...

Muutaman merimelontakesän jälkeen
heräsi ajatus kokeilla melontaa myös virtaa-
villa sisävesillä.
Vietimme kesälomaa Keski-Suomessa ja
aikamme Editan melontareittiopasta
silmäiltyämme valinnaksi osui samalta seu-
dulta Wanhan Witosen järvi- ja jokireitti
Petäjävedeltä Jämsänkoskelle.

...sade ei juurikaan
lannistanut, sillä Ranta-
pirtissä odotti kievarin
kuumaksi lämmitetty
savusauna...

melojia, sen enempää kuin muuta-

kaan vesiliikennettä, ei reittimme var-

relle tätä inkkarimelojapariskuntaa ja

paria soutuvenekalastajaa lukuun ot-

tamatta osunut. Itse virtaa aikamme

maantiesillalta zuumailtuamme, ja

edellisessä virtapaikassa tapahtunut-

ta hapuilua muisteltuamme, päädyim-

me ohittamaan Hankakosken maitse.

Seuraavat koskiksi kutsutut etapit

olivat Ravunkoski ja Lapinkoski, jotka

kuitenkin olivat sen verran leppoisia

virtapaikkoja, että “koski”-sanan

käyttö nimissä oli oikeastaan liioitte-

lua. Lapinkoski laski pieneen suo-

suvantoon, jonka maisemat ja olemus

puolestaan ehdottomasti oikeuttivat

Lappi-nimitykseen. Seuraava Kallio-

koski voimalaitoksineen ja kala-

portaineen oli pakko ohittaa maitse.

Pienen maatauon pidimme

Vuojansalon saaressa, jonka komeaa

Pirunkiveksi kutsuttua siirtolohkaretta

matkailijat ovat kuulemma veneilleet

ihailemaan jo viime vuosisadan alku-

puolella. Pirunkiven syntyhistoriasta

on tietenkin olemassa myös jääkaut-

ta jännittävämpi tarina, johon saattoi

tutustua saaren luontopolulla.

Vuojansalosta jatkoimme mat-

kaa kohti Rantapirttiä, jonne saavuim-

me sateen saattelemina.  Sade ei juu-

rikaan lannistanut, sillä Rantapirtissä

odotti kievarin kuumaksi lämmitetty

savusauna, ravintola ja sisämajoitus.

Kievarin ruokalista oli suppea, mutta

ainakin lähivesistä pyydetty kuha

maistui erinomaiselta. Päivän

melontamatkaksi muodostui noin 20

kilometriä. jatkuu seur. sivulla
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Iltaretket
� Tiistaisin Soutustadionilta vesille klo 18.00
� Torstaisin Mustikkamaalta vesille klo 18.00.

(melontakurssiviikoilla lähdöt keskiviikkoisin)
� Tiistaisin yhteislähtöinä Mustikkamaalta vaativahkoja iltaretkiä

Sunnuntairetket
� Vuoroviikoin Mustikkamaalta ja Soutustadionilta, vesille klo 11.00
Lähtöajat ovat vesilläoloaikoja. Jos vetäjää ei ole, retket tehdään yhteislähtöinä. Ota mukaan varavaatteet,
juotavaa ja evästä. Jos samalla vajalla on meneillään kurssi, ei retkeä järjestetä.

Pidemmät retket
� 27-29.6 (?) Meriretkikurssi, Harri Hypen, harri.hypen@smy.fi
� 5-13.7 Puulaveden retki, Harri Hypen
� 13.7-3.8 (?) HeMen 10-v. juhlaretki Virolahti-Helsinki-Turku

HeMen 10-v juhlaretki on tässä vaiheessa vielä hieman hämärän peitossa. Ideoita on esitetty
ja tällä hetkellä todennäköisin aika on viikot 29, 30 ja 31 ja reitti Vironlahti(Hurppu)-Helsinki-Turku.
Retkelle voi lähteä joko yhdeksi, kahdeksi tai jopa kolmeksi viikoksi. On myös mahdollista osallistua vain
viikonlopuksi esim. Helsingin alueella. Jos olet innokas ideoimaan, järjestämään, vetämään tms. 10-v retkeä,
ilmoittaudu Mikael Porthinille. Tavoitteena on saada kasaan 10-v juhlaretki -porukka, joka veisi asiaa eteenpäin.

Muutkin retket kaipaavat vetäjiä! Tiistairetket ovat aloittelijoiden kannalta tärkeimmät.
Varaa itsellesi retki vedettäväksi, eli valitse vapaana oleva iltaretki (N.N) tai sunnuntairetki (yhteislähtö).
Kirjoita nimi listaan (listat ilmestyvät vajoille viimeistään huhtikuussa) ja ilmoita asiasta Mikael Porthinille.
Ilmoitukset mieluimmin sähköpostilla tai tekstiviestillä, voit myös soittaa. Jos haluat vetää pidemmän retken
(esim. viikonloppuretken), on sekin tervetullutta.

Lisätiedot retkiryhmältä: Mikael Porthin, puh. 050 530 8496, mikael.porthin@lxg.com

kömpelöltä melottavalta. Onneksi

kuitenkin Rasuanniemi häämötti se-

län takana. Niemen juuressa rantau-

duimmekin päätepisteeseemme

Rasuan leirintäalueelle, jonne matkaa

Petäjävedeltä kertyi yhteensä noin 50

kilometriä. Rasuan eteläkärjestä avau-

tuvan järvinäkymän väitetään olleen

Eliel Saarisen suunnitteleman ja vuon-

na 1909 käyttöön otetun viiden mar-

kan setelin esikuvan - siitä siis reitin

nimi Wanha Witonen.

Jo etukäteen tutustuimme reitin

vedenkestävään opaskarttaan, joka

sisältää myös reittikuvaukset verrat-

tain selkeine koskien lasku- ja

ohitusohjeineen. Selkeän opaskartan

lisäksi reitti on potentiaalisissa

harhautumiskohdissa merkitty ranta-

maaston, joten suunnistaminen

Wanhalla Witosella ei tuota ongelmia.

Wanhaa Witosta uskallamme suositel-

la mielekkäänä ja verrattain hyvin

palveluin varustettuna järvi- ja

jokireittinä. Reitin kosket ovat halut-

taessa helposti kierrettävissä, mutta

myös laskettavissa, kuten retkemme

osoitti.

Vesa Koivuranta

Meloen Wanhalle Witoselle
Kajakkeja ja kanootteja vuokraavat:
Kievari Rantapirtti, puh. 014-767 115 ja
Rasua Camping, puh. 014-781 124

Aamulla jatkoimme helpohkoa

koski- ja järviosuutta pitkin Sur-

vostenkoskille. Aikamme aprikoitu-

amme laskimme sekä ensimmäisen

että toisen Survostenkosken reitti-

selosteen neuvoja noudattaen.  Vauh-

dikasta ja hauskaa menoa - jopa niin

hauskaa, että alkoi jo hiukan kaduttaa

ensimmäisen päivän Hankakosken

ohitus maitse. Sama tunne vahvistui

vajaa 10 kilometriä myöhemmin Myl-

lykoskella, jonka alkuvaiheen puolen

metrin pudotus antoi mukavat

vauhdit.

Myllykoskelta reitti jatkui aavistuk-

sen vastavirtaan kohti Lahnajärveä,

jonne saavuimme komean maalaista-

lon ohittaen satojen, ellei tuhansien

lumpeenkukkien keskelle. Tässä vai-

heessa koskiosuudet olivatkin jo käy-

tännössä takana.

Vastatuulen yltyessä kovem-

maksi jäljellä olevia virtapaikkoja ja

niiden suomaa helpotusta odotti in-

nolla. Niinpä Runonvirta tuottikin sit-

ten pettymyksen: heikko virta tuntui

kovassa tuulessa olevan jopa hieman

vastainen. Viimeistään Kankarisveden

isolla selällä vastatuulessa muovinen

Oasis alkoi tuntua kovin raskaalta ja

Mustikkamaan
melontarinki
MM-ringin päivitetty versio jul-
kaistaan toukokuussa Pärs-
keessä 2/2003. Haluatko mu-
kaan Mustikkamaalta melovien
sähköposti- ja puhelinrinkiin?
Ilmoita Hanna Helénille (puh.
044 3686 148, tai helina76@
luukku.com) yhteystietosi ja
mielellään myös lyhyt maininta
siitä, millaisista lenkeistä tai
retkistä olet kiinnostunut.

Arpa suosi Airolaa
HeMen pikkujouluissa arvottiin
kolme melontatarvikkeiden lah-
jakorttia yli 150 kilometriä me-
loneiden ja vajakirjaa luettavasti
täyttäneiden kesken.

Onnelliset voittajat ovat:
100 euroa Hannu Airola
50 euroa Pasi Mäenpää
50 euroa Jillian St.Jacques

Voittajat voivat noutaa lahja-
korttinsa Bear&Waterista
(http://www.bearwater.fi) hen-
kilötodistusta vastaan.
Onnittelut!
Kiitos myös erinomaisista pikku-
joulujärjestelyistä Marja-Tertul-
le ja apujoukoille kaikkien puo-
lesta!

Kesän 2003 retketLiity Heme-listalle!
Heme-list on kaikille jäsenille
avoin sähköpostirinki, jonka
kautta voi mm. etsiä melonta-
seuraa, kysyä, vastata ja välit-
tää vinkkejä ja ideoita. Listalle
liittynyt saa s-postiinsa myös
muiden jäsenten viestit. Ilmoit-
taudu listan ylläpitäjälle: Pasi
Tiittanen pti@iki.fi. Heme-lis-
tan osoite on heme-list@
helsinginmelojat.fi
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Jäsenmaksu 65 e (talkoopanoksen tehneille 40 e)
Perhejäsenmaksu 125 e (kahden talkoopanoksen tehneille 75 e)
Nuorisojäsen (alle 18 v.) 25 e

Liittymismaksu uudelle jäsenelle 36 e, perheeltä 2 x 36 e

Muut maksut vuodelle 2003 tarkentuvat myöhemmin.

Jäsenmaksu sisältää kaluston käyttöoikeuden. Jäsenmaksun maksanut jäsen saa käyttää seuran kajakkeja
ja varusteita (mela, kelluntaliivit, aukkopeite) korkeintaan kaksi yöpymistä sisältäville vajalta vajalle
melottaville omille retkillä ja seuran yhteisille retkillä.
Talkooalennus edellyttää vähintään neljän tunnin työpanosta seuran hyväksi.
HeMen tilinumero OP Oulunkylä 572146-113731
Merkitse jäsennumerosi viitteeksi maksuihin. Numero on jäsenkortissa ja Pärskeen osoitetarrassa.

Miten jäseneksi?
Uusiksi jäseniksi hyväksytään riittävät melontataidot melontakurssilla tai muuten hankkineita. HeMen
kurssin käynyt voi liittyä suoraan jäseneksi. Jos olet käynyt toisen seuran kurssin tai olet muuten melonta-
taitoinen, voit hakea jäseneksi melontataitotestin (taustakysely, melontakoe ja seurainfo) kautta.

Ilmoittautumiset melontakurssille ja lisätietoja: kurssit@helsinginmelojat.fi,
Tietoa melontataitotestistä: jasenasiat@helsinginmelojat.fi.

Internet: www.helsinginmelojat.fi

Palautus:
Minna Reponen
Vestranmäki 12
01750 Vantaa
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