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Viime vuosi jäi historiaan poikkeuksellisen upeiden 
säiden vuoksi. Ennätykselliset lumivuoret ja kuuma 
intiaanikesä saattoivat aiheuttaa tuskanhikeä, 
vaan onneksi lyhytkin aika riittää kultaamaan 
muistot. Kunpa taas tulisi samanlainen vuosi! 
 
Muistot kuitenkin haalistuvat lopulta, ainakin 
ilman kunnollista kuvallista arkistointia. Toivot-
tavasti kelit taltioituivat siis myös filmeille ja ko-
valevyille, sillä Pärske julistaa jälleen kuvakilpailun 
HeMe:n jäsenille. 

Hemeläisistä on tunnetusti moneen keliin, ja 
melojina olemme myös kunnostautuneet kelissä 
kun kelissä.  Kuvakilpailun aiheeksi onkin valittu 
“Melojan keli”. 

Kaiva siis kuvallisen arkistosi helmet esiin tai 
viritä kamera osumavalmiuteen. Onnistuneim-
mat otokset voit lähettää osoitteella parske@
helsinginmelojat.fi ja osallistut kilpailuun, jonka 
voittaja sekä huikea pääpalkinto julkistetaan 
pikkujouluissa 2011.

Terveisin Eeva

- PääkIrJOITus -

Kuva:  Maarit Jokinen. Ilta maan äärellä Ulko-Tammiossa. 

Kuva on otettu Hemen retkellä Itäisen Suomenlahden kansal-
lispuistossa 2010. Lisää aiheesta sivulta 8 alkaen.

Eeva Hagel parske (a) helsinginmelojat.fi
 
Maarit Jokinen: Kaksin kalliolla
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- Mikä on parasta Hemessä?
- Lemppari melontakohteesi? Miksi?
- Terveisiä jäsenille

Retkimeloja Juha
(puheenjohtaja)

“Liittyessäni HeMeen minua viehätti erityisesti 
se, kuinka HeMessä voi melko vapaasti toteuttaa 
erilaisia melontoja ja retkiä, ja kaikki toimii tal-
koovoimin ilman raskasta organisaatiota. Seura 
tuntui heti omalta, jäsenten tekemältä jäseniä 
itseään varten. Hämmästelin voiko sellaista olla, 
ja totesin että kyllä voi!

Lempparimelontakohteita on monia. Porkkalan 
Söderskär aurinkoisena kesäpäivänä on ollut 
mukava paikka, tai monet, usein tunnistamatto-
maksi ja nimettömäksi jäävät pienet leirisaaret 

ja luodot pitempien retkien varrella. Oma rauha 
ja vapaus valita matkalla jonnekin - tietämättä 
välttämättätarkkaan vielä minne. Mutta luulen 
että parhaat paikat ovat vielä löytämättä.

HeMe on hyvä seura mutta se on sitä vain 
jäsentensä kautta - eli osallistukaa seuran toimin-
taan, joko isommissa tai pienemmissä asioissa, 
tästäkin lehdestä löytyy monia! :-)”

Sunnuntaimeloja Sampo
(varapuheenjohtaja)

“Parasta HeMessä on kokonaisuus. Peräti neljä 
asiaa on ylitse muiden: seura, kaksi vajaa, hyvät 
kajakit ja hyvät alkeiskurssit. 

Lempimelontakohteeni on Eestiluodot. Siellä 
kokee aitoa saaristolaistunnelmaa vain iltalenkin 
päässä.

Terveiset jäsenille: Osallistukaa talkootehtävien 
hoitoon!“

HeMeN HaLLITus 2011 
esITTäyTyy:

Uppis Sampo Juha

haastattelu ja kuva:
Anu Sauliala eli Uppis ??
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Hyvät retkieväät mukana-meloja 
Kati-Riina (sihteeri)

“HeMessä parasta on yhteisöllisyys, seuraka-
verit, hienot mahdollisuudet  harrastaa melontaa 
ja olla luonnossa.

Paras melontakohde on kyllin kaukana ve-
neväylistä oleva saari, jossa aurinko paistaa 
silokalliota lämmittäen. Koordinaateilla ei ole 
väliä. Sellaisessa paikassa voi vain olla ja unohtaa 
arjen.

Terveisiä jäsenille: Olkaa aktiivisia! HeMe on 
sellainen, millaiseksi me jäsenet sen teemme.”

Yksinmeloja Mikko

“Parasta HeMessä on se fiilis, jonka aistin 
esim. SS:n pihalla. Lieneekö fiiliksen alkuperä 
jäsenissä, vajoissa, kajakeissa vai levässä laiturin 
alla? En tiedä, jossain HeMessä se joka tapauk-
sessa syntyy.

Lempparimelontakohteeni on Käärmeluodot, 
oivallinen arki-illan eväskivi, joka kuitenkin sijait-
see jo merellä Länsiväylän tuolla puolen.

Hyvää Melontakautta 2011!”

Tiistaimeloja Uppis

Parasta HeMessä on monipuolisuus, niin 
jäsenissä kuin melontafasiliteeteissa.  HeMessä 
saa harrastaa niin superhikimelojakin kuin har-
vakseltaan melova sunnuntaimelojakin (vai olikos 
se tiistaimeloja?).

Lempimelontakohteeni on Mustasaari. Ohi-
meloessa sinne voi poiketa jättikorvapuustille. 
Mustasaari on elämyksellinen lähikohde myös ka-
verille, joka on ensimmäistä kertaa melomassa.

Jäsen: Mitä asiaa sinulla tuleekaan HeMeen 
liittyen, niin nappaa hihastani kiinni, kun näh-
dään vajoilla. Kehitetään HeMe yhdessä entistä 
paremmaksi!”

Juha Kati-Riina Mikko
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- HaLLITus TIedOTTaa -

KALUSTO KUNTOON
Kalustoamme jo pidempään vaivanneet viat ja 
puutteet saavat kohta parannuksen, sillä HeMe  
on  vuokrannut kajakkien korjaustilan Vallilasta.  
Sisäänkäynti tilaan on Pälkäneentieltä. Noin 
40m2  kokoinen ”paja” sijaitsee rakennuksen 
kellarikerroksessa. Vuokrasopimus on toistaiseksi 
voimassa oleva, joten kaluston kunnostusta voi-
daan jatkaa pitkin vuotta.

Kajakkien ja kanoottien kunnostaminen aloi-
tetaan korjauskurssilla, jossa opettajana on Keijo 
West. Kurssin teoriaosuus pidetään maanantaina 
28.2. klo 18 Soutupaviljongissa ja käytännön 
korjaustöiden kimppuun päästään viikonloppuna 
5.-6.3. Vallilassa. Tarkemmat kurssiajat tulevat 
seuran nettisivuille. Osallistua voi kaikkiin tai vain 
yhteen kurssipäivään. Jos tarvetta on ja aktiivisia 
korjaajia löytyy, järjestetään myöhemmin keväällä 
vielä korjaustalkoita. Seuran kaluston korjaami-
nen on luonnollisesti etusijalla, mutta myös omia 
kajakkeja ja kanootteja voi kunnostaa tilassa. 
Ohjeet ja menettelytavat tilan käyttämiseen kurs-
sien ja talkoiden ulkopuolella tiedotetaan kevään 
aikana.

KOULUTUSASIAA

Uimahallivuorot
Kevään uimahallivuorot jatkuvat Kauniaisten 
uimahallissa (Asematie 26) klo 17.40-20.00. 
Loppuvuorojen alustava ohjelma:

26.2.  Ei päätettyä aihetta vielä
12.3.  Alatuki ja sivuttainmelonta, 
 opettaminen
26.3.  Reskutukset, myös ongelmatilanteissa

(mahdolliset muutokset ja käytännön ohjeita 
löytyy seuran koulutussivuilta)

Kevään alkeiskurssit
Kevään alkeiskurssit pidetään alustavasti viikoil-
la 20-24, eli toukokuun puolivälistä kesäkuun 
puoliväliin. Kurssien ilmoittautumispäivää ei ole 
vielä päätetty, mutta kursseille haluavia tuttuja 
voi neuvoa tarkkailemaan HeMe:n www-sivuja, 
joille tieto ilmestyy.

Koulutusryhmän tekijäpulan vuoksi seura ei 
tänä vuonna järjestä samanlaista ohjaajakoulu-
tusta kuin aikaisemmin, mutta kursseihin liittyvää 
koulutusta annetaan kahdella viimeisellä uima-
hallivuorolla. Erityisesti viimeinen vuoro, jossa 
kerrataan reskutukset ja myös toiminta silloin kun 
reskutettava ei pysty nousemaan kajakkiin omin 
avuin, on hyödyllinen ja suositeltava kaikille, jotka 
eivät ole ennen suorittaneet vastaavaa harjoitusta 
tai joilla edellisestä kerrasta on aikaa.

Kurssien suunniteltu koko on tänä vuonna 10 
kurssilaista, ja kullekin kurssille pyritään saamaan 
vähintään kolme HeMe:n kurssiohjaajakoulutuk-
sen aikaisemmin suorittanutta ohjaajaa. Heidän 
lisäkseen voidaan ottaa tarpeellinen määrä 
apuohjaajia, jotka voivat hoitaa vähemmän kou-
luttajataitoja vaativia tehtäviä. Osallistumalla 
kouluttamiseen opit myös itse! 

Mahdollisista viidestä kurssista järjestetään 
vain ne, joille saadaan tarpeeksi ohjaajia. Jos 
kertauskurssi pystytään järjestämään, se on 
todennäköisesti helatorstaiviikolla eli ma-ti 30.-
31.5. (muiden kurssien ollessa maanantaisin, 
tiistaisin ja torstaisin).

Kurssiohjaajaksi ilmoittautuminen
Kurssien vetäjäksi, ohjaajaksi tai apuohjaajaksi 
halukkaat voivat ilmoittautua Eeva Hagelille eeva.
hagel (a) kolumbus.fi tai puhelimitse iltaisin 0400 
774520. Eevalta saat myös lisätietoa ohjaajan 
tehtävistä, jos et ole ennen ollut ohjaajana.
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Muut koulutusasiat
Toinen perinteinen melontakevään aloitusta-
pahtuma on Brush Up -kertaus, joka järjestetään 
keskiviikkona 18.5. (tarkemmat tiedot tulevat 
heme-listille ja koulutussivulle www:ssä).

Koulutusryhmä kaipaa uusia jäseniä. Ryhmän 
toimintaan kuuluu tärkeimpänä alkeiskurssien ja 
uimahallivuorojen järjestäminen. Ryhmän jäsen-
ten ei tarvitse itse olla koulutusguruja (vaikka 
he toki saavat myös olla) vaan tehtäviin kuuluu 
myös erilaisten käytännön asioiden järjestelyä. 
Jos kiinnostuit, ole yhteydessä hallitukseen tai 
kouluttajiin uimahallilla!

TALOUSASIAA
Seuran taloudenhoitoa ollaan vuoden aikana 
järjestämässä hiukan uudella tavalla. Pyrimme 
antamaan aikaisempaa enemmän rutiinitehtäviä 
tilitoimiston hoidettavaksi, ja seuralle itselleen 
jäisi laskujen hyväksyntä ja maksaminen, sekä 
erilaiset jäsen-, talkoo-, retkipäivä- ja vieras- ym. 
maksujen tarkistukset.

Toistaiseksi tehtäviä hoitaa hallitus, mutta 
avuksi ollaan hakemassa taloudenhoitajaa tai 
talousryhmää.

Talousryhmä voi melko vapaasti järjestäytyä 
ja jakaa tehtävät haluamallaan tavalla. Ajatuk-
sena on koota muutaman hengen ryhmä esim. 
maksujen tarkistamiseen, listojen kokoamiseen, 
postituksiin ym. taloudenhoitoon liittyviin asioi-
hin. Tehtävät järjestettäisiin niin että kenenkään 
työmäärä ei kasvaisi liian suureksi.

Jos olet kiinnostunut toimimaan taloustiimissä 
tai jos sinulla on näkemystä siitä miten asioita 
kannattaisi järjestää tilitoimiston kanssa tai 
haluaisit selvittää asiaa talkootehtävänä, ole 
yhteydessä hallitukseen!

Varaukset ja retkipäivämaksut
Retkipäivä- ja vierasmaksukäytännöissä on ollut 
joitakin epäselvyyksiä, joten  kerrataan ne.

Kaluston varaukset sovitaan aina ensin varaus-
vastaavan kanssa. Kun olet saanut vahvistuksen 
varauksesta, merkitse tieto vajalla olevaan varaus-
listaan sekä varauslapulla kanoottiin. Varauslappu 
on suositeltavaa kiinnittää vasta kun varauksen 
ajankohta lähestyy, niin se pysyy varmemmin 
tallessa eikä aiheuta tarpeetonta vaivaa kanootin 
muille käyttäjille.

Omille retkille tehdyistä varauksista maksetaan 
retkipäivämaksu kultakin kalenterivuorokaudelta, 
eli esimerkiksi perjantaina alkava ja sunnuntaina 
päättyvä varaus on kestoltaan kolme päivää ja sii-
tä maksetaan kolmen päivän retkipäivämaksu.

Varaus tulee tehdä, jos retki on kestoltaan 
pitempi kuin kaksi yötä tai jos merikajakki kul-
jetetaan retkeä varten autolla. Avokanootteja ja 
koskikajakkeja voi kuljettaa autolla ilman varaus-
ta, jos retki kestää enintään kaksi yötä.

Seuran retkikalenteriin merkittyjä retkiä varten 
tehdyistä varauksista ei tarvitse maksaa retkipäi-
vämaksua.

Vierasmaksut
Vierasmelonnoista on hyvä palauttaa mieleen 
seuraavat säännöt:

• Sama vieras vain kerran kaudessa
• Vain yksi vieras kerrallaan, lisäksi vie-

raalla voi olla mukana yksi alle 16-vuotias lapsi,  
jos jäsen ja vieraat ottavat yhteensä enintään 
kaksi kajakkia tai kanoottia)

Vieraat merkitään vajakirjaan omalle rivilleen 
heidät melomaan tuoneen jäsenen alle. Avainnu-
meron kohdalle merkitään “vieras”.

Vierasmelonta on tarkoitettu melontaan ja 
seuraan tutustumiseen ja on sallittua vain päi-
väretkenä. Jäsen vastaa kutsumistaan vieraista 
– sekä heidän turvallisuudestaan että kaluston 
asianmukaisesta käytöstä.
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Kymmenen HeMe:läistä pulahti kajakkeineen me-
reen Haminasta tarkoituksenaan seikkailla viikon 
verran Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa 
ja sen ympäristössä. Kiepautimme Suuren Johta-
jamme Harrin perässä myötäpäiväisen ja -onnisen 
lenkin mm. Pitkä-Kotkan, Tammion, Suuri-Pisin, 
Ulko-Tammion, Kilpisaaren, Haapasaaren ja 
Kuutsalon kautta.

Tällä retkellä täysin tarpeettomaksi painolas-
tiksi osoittautuivat monet normaalisti välttämät-
tömät retkivarusteet, kuten esimerkikisi melonta-
anorakki ja -housut. Muutakaan vaatetusta ei 
juuri tarvittu kuin auringolta suojautumiseen, 
kun sopivan lämpöisenä melonta- ja oloasuna 
toimivat uikkarit. Itseasiassa uikkareissakin tuli 
kuuma, kun toinen puolikas kehoa käristyi suo-
rassa auringonpaahteessa ja toinen puoli hautui 
höyrysaunamaisissa oloissa kajakin kannen alla 
–    onneksi sopivaa viilennystä oli mahdollista 
saada merestä. 

Veden pintalämpötila pysyi koko retken 
ajan reilusti +18 °C  lämpimämmällä puolella. 
Uloimpienkin saarien rantavesi oli monesti jopa 
+24 °C, mikä lienee jo jonkinlainen ennätys. 
En ole koskaan ollut aamu-uinneista nauttivaa 
ihmistyyppiä, ja aamusuihkukin vaatii mielestäni 
seurakseen saunaa, mutta tällä retkellä aamuvilu-
tus ei muodostunut ylipääsemättömäksi esteeksi 
pienelle pulahdukselle. Silokallioiden pinta läm-
mitti selkää ja telttaa pitkälle aamuyöhön, jonka 
jälkeen aurinko taas jo jatkoikin työtään.

Vaikka ukkoskuuroja kiersi helteisessä tai-
vaanrannassa, ei päällemme osunut montaakaan 
pisaraa viikon aikana. Myöskään tuulet eivät 
kiusanneet meitä sanottavasti, vaan monesti 
jopa toivoi edes pientä viriä lähes rasvatyynellä 
merellä.

Makuupussista ei ollut retkellä muuta iloa 
kuin sen tarjoama pieni lisäpehmustus kallioilla 

Itäisen suomenlahden retki
teksti ja kuvat:
Maarit Jokinen

Subtrooppinen Suomenlahti helli 
melojia heinäkuussa
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maatessa. Viisaammilla ja kokeneemmilla oli 
mukanaan uimapatjoja ja riippumattoja, joita 
sain kateellisena ihastella. Omalta osalta retken 
pahimmaksi varustemokaksi osoittautui kuitenkin 
räpylöiden, maskin ja snorkkelin jättäminen kotiin: 
vesi oli paitsi lämmintä myös pääsääntöisesti kir-
kasta, vaikka joitain sinilevälauttoja alkoi ilmaan-
tua retken loppupuolella. Myös 50-kertoimiselle 
aurinkorasvalle ja kunnon aurinkolaseille/hitsaa-
janmaskille olisi voinut olla käyttöä...

Paikallinen väestö ja eliöstö suhtautui retkikun-
taamme joko uteliaan positiivisesti tai kainon ve-
täytyvästi. Näin yhden ainoan punkin enkä yhtään 
käärmettä – oletettavasti molemmat karttoivat 
auringon kuumiksi paahtamia rantakallioita ja 
viettivät aikansa kasvillisuuden seassa, toisin kuin 
me ihmiset. Hyönteisistäkään ei ollut sanottavaa 
riesaa, muutamia makean kipeitä muurahaisia 
lukuunottamatta. Erikoisin tapaamamme elävä 
oli aito, ulko-tammiolainen huru-ukko, joka epäili 

Itäisen suomenlahden retki

�
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meitä naapurin vakoojiksi – matkaa alueve-
sirajalle kun ei ollut montaakaan kilometriä. 
Saimme kuitenkin maihinnousuluvan läpäis-
tyämme perusteellisen salaisuustarkastuksen 
ja kuunneltuamme saaren historiaa koskevan 
luennon.

Kiitokset retkestä ja seurasta Harrille, Aulille, 
Elisalle, Hilkalle, Ilkalle, Jukalle, Paulalle, Tuo-
maalle ja Vesalle!

Silokalliolle sopii parhaiten seisova 
kupoliteltta ja makaava meloja
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Hyvä tapa tutustua Helsinkiä lähellä 
olevaan saaristoomme ja merimelontaan 
on tehdä merimelontaretki Porkkalasta 
Helsinkiin.

Tämä on kokemus Hovin veljesten kahden yön 
Porkkala-Helsinki melontaretkeltä. Matkaa kertyi 
yhteensä noin 50 kilometriä. Tähän tahtiin meloen 
matkalla ehtii viettää vähän pidempiäkin taukoja 
ja melontamatkat ovat sopivia aloittelevallekin 
merimelojalle, sääoloista riippuen.

Heinäkuun alussa autokyyti vei meidät ja kaja-
kit perjantai-iltapäivästä Porkkalan vierasvenesa-
taman veneenlaskupaikalle.  Suunnitelma oli yk-
sinkertainen. Ensimmäinen yöpyminen Bylandetin 
retkeilysaarella. Täältä matka jatkuisi seuraavana 
päivänä Suvisaaristoon, josta yöpymisen jälkeen 
takaisin Helsinkiin, Soutustadionille.  

Ensimmäisen illan melontareittimme kulki 
Räfsön länsipuolelta ja Små Mickelskärenin saa-
rien ohi Stora Mickelskärin saariryhmään, missä 
Bylandetin saari sijaitsee. Lähtiessämme Räfsön 
pohjoiskärjestä meri näytti melko tyyneltä, mutta 
päästyämme ulommas merelle alkoi kohtalainen 
länsituuli mukavasti keinuttaa kajakkeja. Lop-
puosuus mentiin kieli keskellä suuta ja onneksi 
päästiin perille ilman ylimääräisiä reskutushar-
joituksia.

Alkuillasta saavuimme luonnonkauniille ja 
karulle Bylandetin saarelle. Se on noin kolme 
kilometriä rannikolta sijaitseva, purjehtijoiden 
ja veneilijöiden suosiossa oleva retkeilysaari. 
Saarella voi kokea meren ja tuulen läsnäolon 
iholla. Kokemuksen kruunaa illalla ja aamulla 
saaren ohittavat risteilyalukset. Saarella on me-
lojalle tarvittavat perustarpeet, kuten keittoka-
tokset puilla, wc sekä useita tulentekopaikkoja. 
Saarelta löytyy rakennuksia, jotka venäläiset 
ovat rakentaneet ajalla, jolloin Porkkala oli 

Melontaretkellä 
Porkkalasta 
Helsinkiin
Teksti ja kuvat: 
Teppo Hovi ja Sami Hovi

Tulenjohtotorni
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Rantautuminen lounastauolle
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vielä Venäjän hallinnassa. Saaren huomattavin 
rakennus on tulenjohtotorni, joka on edelleen 
puolustusvoimien käytössä. Leiriytymispaikka 
saarella kannattaa valita sään mukaan. Illalla 
auringon laskiessa navakka tuuli tekee ilmasta 
viileähkön ja vaatetta kaipaa päälle. Bylandet on 
oiva leiriytymissaari, jos haluaa tuntea avomeren 
läheisyyden.

Aamukahvit juotiin risteilyaluksen ohittaessa 
saaren hyvin läheltä. Matkamme jatkui Bylande-
tista takaisin rannikon tuntumaan ja koilliseen 
kohti Stora Brändön ulkoilusaarta. Stora Brändön 
eteläranta on rauhoitettua linnunsuojelualuetta. 
Pohjoisosa on virkistyskäytössä ja sieltä löytyy 
nuotiopaikkoja ja keittokatoksia. Syötyämme 
maittavan retkilounaan jatkoimme matkaa kohti 
Suvisaaristoa.

Suvisaaristossa yövyimme yksityissaarella, jossa 
pääsimme nauttimaan myös saunan lämmöstä. 
Lähistöltä löytyvät myös retkeilysaaret Stora 
Herrö ja Rövaren, joissa molemmissa telttailu 
on sallittua. Sami (vas) ja Teppo

Retken viimeisenä päivänä sunnuntaina sää oli 
mitä parhain. Aurinko paistoi ja tuuli oli meille 
myötäinen. Sään ja meren ollessa ihanteellinen 
poikkesimme hivenen alkuperäisestä suunnitel-
masta meloa saarien tuntumassa, ja päätimme 
ylittää selkiä enemmän suoraan. Tunne selillä 
meloessa on hieno, jännittävä ja samalla luonnon 
voimia kunnioittava. Saavuimme Soutustadionille 
noin klo 17 iltapäivällä ja takana oli kesäloman 
luonnonläheisin ja rentouttavin retki merellä. 
Voimme lämpimästi suositella tätä kokemusta 
kaikille, jotka haluavat saada uutta näkökulmaa 
saaristoomme ja saada kokemusta merellä melo-
misesta. Uutta melontakautta odotellen.

eräMeLONNaN sM-skaBa 13. - 15.5. 

Erämelonnan 30. SM-kilpailut pidetään touko-
kuussa 13.-15.5. Helsingissä Hemen kotivesillä. 
Kilpailun järjestää Avokanoottiyhdistys, Suomen 
Latu ja Kanoottiliitto. Kisan suojelijana on ulko-
minusteri Alexander Stubb.

Kilpailu koostuu melonnasta retkivarusteissa 
ja rastitehtävistä niin maissa kuin vesilläkin. 
Kilpailuaika on yhtäjaksoinen lauantaiaamusta 
sunnuntai-iltapäivään. 

Kilpailussa on kolme sarjaa:
1) Kilpasarja, jossa pitää erätietojen ja -taitojen 
lisäksi osata meloa kelloa vastaan.
2) Retkisarja tai 
3) Perhesarja, jossa on vähän vähemmän rasteja 
ja matkakin on lyhyempi. Kelloa vastaan ei tar-
vitse koko aikaa meloa.

Kilpailuun voit osallistua kajakilla tai kanootilla, 
yksiköllä tai kaksikolla. Yleensä kisa melotaan 
kahden hengen joukkueissa. Matkaa kertyy 
lauantaina n. 20 ja sunnuntaina n. 15 kilometriä, 
tehtävärasteja on sopivasti. :)
Rastitehtävät vaihtelevat erätaidoista ensiapuun 
ja paikallistuntemukseen.

Jos et vielä ilmoittaudu kilpaan, tule talkoopo-
rukkaan. Noin kahdensadan kilpailijan ja heidän 
tukijoukkojensa kaitsemisessa tarvitaan monen-
laisia osaajia.

Lisätietoja osoitteesta www.eramelonta.fi tai 
suoraan hemeläiseltä Avokanoottiyhdistyksen 
puheenjohtajalta ja Erämelontakilpailun 
puuhamieheltä Jaakko 
Mäkikylältä (3.14@iki.fi)
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KURSSIOHJAAJIA
tarvitaan viikoilla 20-24. Ohjaajakurssin käyminen 
on toki toivottavaa mutta ei välttämätöntä. Lisä-
tietoja ja ilmoittautumiset Eeva Hagel 
eeva.hagel (a) kolumbus.fi tai iltaisin puhelimitse 
0400 774520.

KOULUTUSRYHMÄ
HeMe on kuuluisa laadukkaasta koulutuksesta. 
Vanha koulutuskaartimme kasvattaisi uudesta 
polvesta mielellään jo uudet gurut eli tuoretta 
varta kaivataan tähänkin puuhaan. Jos olet 
kiinnostunut kouluttamisesta ja haluat myös itse 
oppia uutta, liity koulutusryhmään! Lisätietoja 
saat Juha Koivistolta;  
puheenjohtaja (a) helsinginmelojat.fi

TALOUSRYHMÄ
Taloudenhoitajan sekä apulaisen (kopiointi, 
postitus ym) paikat ovat vapaina! Lisätietoja  ja 
ilmoittautumiset tehtävään hallitukselta: 
hallitus (a) helsinginmelojat.fi

RETKIYHMÄ
kaipaa lisää ideanikkareita ja miksei myös 
retkenvetäjiä. Lisätietoja ryhmän vetäjä Mirja 
Hämäläiseltä (ryhmän yhteinen osoite): 
retkiryhma (a) helsinginmelojat.fi

Talkootöitä on Hemessä tarjolla ihan jatkuvasti! 
Jos siis kohdallesi iskee yllättäinen tekemisen 
puute, ota ihmeessä heti yhteys suoraan johonkin 
seuran päätalkoolaisista eli  ns toimihenkilöistä. 
Molemmilla vajoilla on jatkuvasti pientä korjat-
tavaa, kuskattavaa tai hankittavaa. Myös retken-
vetäjiä, tiistaipäivystäjiä  ja alkeiskurssiohjaajia 
tarvitaan pitkin kesää.

TIISTAIRETKIKOORDINAATTORI
Tehtävään kuuluu tiistairetken vetäjien etsiminen 
(esim. heme-listillä kysymällä), listan kerääminen 
vedetyistä tiistairetkistä sekä tarvittaessa ohjeiden 
tai neuvojen antaminen. Kaikkiaan mukava ja 
helposti hoidettava tehtävä - ilmoita kiinnos-
tuksestasi nykyiselle tiistairetkikoordinaattorille, 
inkeri.salmenlinna (a) iki.fi

JUTTUJA PÄRSKEESEEN?
Seuraava lehti ilmestyy syksyllä. Kuvia ja jäsenten 
kirjoittamia juttuja toivotaan myös siihen.  Tällä 
talkoopanoksella ilahdutat ihan jokaista jäsentä! 
parske (a) helsinginmelojat.fi

TALKOOTEHTÄVIÄ UIMAHALLILLA
Märkien liivien ja aukkarien vieminen kuivu-

maan vuoron jälkeen (kotiin, autotalliin, tms.) ja 
tuominen seuraavalle hallivuorolle tuottaa täyden 
talkoopanoksen. Sovi asiasta mieluiten uimahal-
lilla. 26.3. olisi hommia kuskille ja muutamalle 
kantajalle, kun traileri ja kanootit kuljetetaan 
takaisin Soutustadionille.

- TaLkOOHOMMIa TarJOLLa!!!!!!!  -

Talkootehtäviä voit keksiä ja tarjota myös itse! 
Mikäli huomaat tekemättömän työn, tee se itse 
tai delegoi jäsenkaverille. Muista myös ilmoittaa 
tehtävästä talkooryhmälle osoitteella talkoo (a) 
helsinginmelojat.fi. 

Seuraa ilmoitettuja talkootehtäviä myös koti-
sivuiltamme!



��

JÄSENASIAT
Jäsensihteeri: Marja-Terttu Posa jasenasiat (a) 
helsinginmelojat.fi, (09) 872 9976, 050 446 3803
Maarukankuja 6 A 17, 01480 Vantaa

TALOUSRYHMÄ
Taloudenhoitajan paikka avoimena!

TIEDOTUSRYHMÄ
Pärske: Eeva Hagel  parske (a) helsinginmelojat.fi
Sähköpostilista heme-list: Liittyminen osoitteessa 
www.helsinginmelojat.fi 

KOULUTUSRYHMÄ
Vetäjän pakka avoin ja ryhmä tarvitsee myös jäseniä!

RETKIRYHMÄ
retkiryhma (a) helsinginmelojat.fi
jäsenet: Mirja Hämäläinen, 050 525 2843
Heli Pessa, 040 519 7036
TTiistairetkien koordinaattorin paikka avoimena,
toistaiseksi Inkeri Salmenlinna 
inkeri.salmenlinna (a) iki.fi,  050 575 7555

VAJARYHMÄ
Vajavastaava (MM): Jukka Honkala
jukka.honkala (a) pp1.inet.fi, 040 507 0880
Vajavastaava (SS): Jyrki Uotila 
jyrki.uotila (a) luontopalvelut.fi, 0400 831 404. 
Päivystysvastaava: Elisa Koivuranta 
elisa.koivuranta (a) gmail.com, 0400 253 473

KALUSTORYHMÄ
Varausvastaava: Jari Latvasalo. Kanoottien, 
trailerin ja muiden välineiden varaukset s-postilla 
kajakkivaraus (a) helsinginmelojat.fi
tai soittamalla/tekstiviestillä 0400/886453
ti ja to klo 15:30-18:00. Kalustohankinnat: 
Risto Lehtivaara risto.lehtivaara (a) kolumbus.fi
Kalustokirjanpito: Mikko Kokkonen
mikko.kokkonen (a) welho.com
Kalustonkunnostus: Tapio Linkosalo
tapio.linkosalo (a) iki.fi

TALKOORYHMÄ
Kikka Salmi, Martta Halonen, Behiye Samaletdin 
Ryhmän yhteinen sähköpostiosoite:
talkoo (a) helsinginmelojat.fi 

TURVALLISUUSVASTAAVA
Paikka avoimena!

- PääTaLkOOJeNGI  -

HELSINGIN MELOJAT RY:N
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS

PAIKKA: Kisahallin kokoustila, 
 Paavo Nurmen kuja 1 / 
 Mannerheimintie 17, 
 00250 Helsinki

AIKA: 30.3.2011 KLO 18

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen:  
 puheenjohtajan, sihteerin, kahden  
 pöytäkirjan tarkastajan ja kahden  
 ääntenlaskijan valinta

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätös-
 valtaisuuden toteaminen

4§ Työjärjestyksn hyväksyminen 
 
5§ Ilmoitusasiat

6§ Vuoden 2010 tilinpäätös, 
 vuosikertomus ja 
 tilintarkastajien lausunto

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja 
 vastuuvapauden myöntäminen

8§ Muut mahdolliset asiat

9§ Kokouksen päättäminen

 Tervetuloa!

- keväTkOkOuskuTsu -
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HeMeN MaksuT v. 2011

JÄSENMAKSUT
Jäsenmaksu 70 e (talkoopanoksen tehneille 45 e)
Perhejäsenmaksu 135 e (2 talkoopanosta tehneille 85 e)
Nuorisojäsenmaksu (alle 18 v.) 25 e 
(nuorisojäsenmaksu talkoopanoksen tehneille 15 e)
Talkoomaksu 25 e 

Talkoomaksun voi korvata talkoopanoksella, mikä on  vähintään 
neljän tunnin työpanos seuran hyväksi. Jäsenmaksu sisältää 
kaluston käyttöoikeuden. Jäsenmaksun maksanut jäsen saa 
käyttää seuran kanootteja ja varusteita (mela, kelluntaliivit, 
aukkopeite) korkeintaan kaksi yöpymistä sisältäville vajalta 
vajalle melottavilla omilla retkillä (sekä koski- ja avokanooteilla 
myös vajalta kuljetettuna) ja seuran yhteisillä retkillä.

LIITTYMISMAKSUT
Liittymismaksu uudelle jäsenelle 36 e, perheelle 2 x 36 e, 
nuorisojäsenelle 15 e
Alkeiskurssin suoritusvuonna on voimassa alennettu liit-
tymismaksu 18 e

MUUT MAKSUT
Avainpantti 10 e

Vierasmelontamaksu (1 vieras kerrallaan) 10 e
 Alle 16-vuotias vieras veloituksetta.

Maksut kajakkien ja tarvikkeiden lainaamisesta omille retkille 
(varaukset varausvastaavalta):
Retkipäivämaksu kajakista 2 e/aukko/päivä ja avokanootista 
4 e/päivä. Kajakkikaaret 1 e/päivä.
Teltta tai trangia 2 e/päivä.
Kanoottitraileri 20 e lähtömaksu + 20 e/päivä.

Paikkavuokrat: 
kanoottiyksikkö 30 e, kaksikot ja avokanootit 45 e
Varustekaappi 10 e

MYYTÄVÄT TAVARAT
Porkkala-Pellinki vedenkestävä vesiretkeilykartta (1:50 000) 
2003 painos, 5 e.
Siniset hihamerkit 3 e.

Laminointikone päivystyksen aikana käytössä, 
laminointikalvot (A4) 1 e ja (A3) 2 e.

Ostetuista tuotteista/palveluista esitetään kuitti tiistaipäivys-
täjälle, SS klo 17-18 (kesäaikaan).

HEMEN TILINUMERO
OP Oulunkylä 572146-113731. 
Merkitse maksaessasi nimesi ja maksun aihe 
laskun viestikenttään.

palautus: 
Helsingin Melojat ry
C/O Marja-Terttu Posa
Maarukankuja 6 A 17
01480 Vantaa




