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Melontakausi edelleen jat-
kuu, vaikka osa melojista onkin 
jo pikkuhiljaa siirtymässä vä-
likaudelle kuivempien harras-
tusten pariin. Syksyisen koleat 
kelit ja säätiedotusten ennakoi-
mat matalapaineet saattavat 
syystäkin huolettaa. 
Taukoluodollakaan löböillessä 
aurinko ei enää tartu. Tässäkö se 
oli, tämä melontakausi? 

Ei huolta! Uimahallikausi on taas 
alkamassa, harjoitukset jatkuvat 
siis ilman taukoa. Myös muu 
toiminta Hemessä jatkuu; talkoita 
pidetään, kalustoa korjataan ja 

seuratoiminta eikun vilkastuu.
Lokakuun lopussa seuralle vali-
taan uusi hallitus ensi vuodelle. 
Innokkaita tekijöitä kaivattaisiin 
nyt kipeästi myös moneen muu-
hun työhön.  Lehden lopussa on 
listaa vapautuvista hommista. 
Löytyisikö sieltä sinulle sopivaa? 
Suurin osa pesteistä sopii hyvin 
myös kimpassa hoidettaviksi. 
Meillä Hemessä kun ei mitään 
tarvitse tehdä yksin. 
 ..tai voisihan se toisaalta olla 
ihan hauskakin kokemus meloa 
ihan yksin vaikkapa autiolle 
saarelle ...

- PääkIrJOItus -

Kuva:  Maarit Jokinen“Kajakit rannalla” 
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taLven uIMaHaLLIvuOrOt 

aLkavat taas!  

Aikatauluista ja 
järjestelyistä

Vuoro alkaa klo 18 ja päättyy klo 20. 
Kanoottien kantaminen voidaan kuitenkin 
aloittaa yleisen uimavuoron päätyttyä klo 17.40. 
Seuran kanootit ovat trailerissa uimahallin 
takana.

Vastaavasti vuoron lopussa kanootit kuivataan 
ja kannetaan takaisin traileriin. Kuivaamiseen ja 
kantamiseen osallistuvat kaikki vuoron osanot-
tajat. Allaspuolella ei saa kävellä kengät jalassa, 
vaan kanootit vaihtavat ovella kantajaa.

Omia kanootteja voi myös tuoda, kuitenkin 
metalliset peräsimet ovat kiellettyjä välttääk-
semme kolhimasta altaan reunoja tai muita 
melojia. Periaatteena on ollut, että kaikki hal-
lille tuodut kanootit ovat kaikkien osallistujien 
käytössä.

Teksti ja kuvat: 
Juha Koivisto

HeMe:n uimahallivuoro on tänä talvena jäl-
leen Kauniaisten uimahallissa (Asematie 26, ks. 
kartta). Vuoro on tarkoitettu kaikille HeMe:n 
jäsenille ja osallistuminen on maksutonta.

Syksyn ensimmäinen vuoro lauantaina 24.10. 
on teemaltaan ”vasta-alkajien vuoro”, joka 
on suunnattu erityisesti tänä kesänä jäseneksi 
liittyneille tai muuten vähän meloneille sekä 
kaikille, jotka eivät ole käyneet uimahallihar-
joituksissa aikaisemmin. Vuoron tarkoituksena 
on tarjota ohjattu ja matalan kynnyksen aloitus 
halliharjoitteluun. Opetusryhmissä käydään läpi 
perusteita osallistujien toivomista aiheista ja 
tarvittaessa kädestä pitäen opastettuna.

Muiden vuorojen alustavan ohjelman näet 
oheisesta taulukosta. Muutokset vuorojen aihe-
issa ovat mahdollisia, ajantasaisen listan sekä 
tarkempia tietoja opetuksen sisällöstä löydät 
seuran www-sivuilta.



55

Kaikki kanootit on ennen altaaseen laskemista 
huuhdeltava huolellisesti kurasta ja roskista 
– erityisesti juuri autolla kuljetetut, mutta myös 
trailerissa säilytetyt on syytä tarkistaa tuulen 
lennättämien lehtien ja risujen varalta.

Opetus pidetään aina vuoron alussa, yleensä n. 
klo 18–18.30, minkä jälkeen loppuaika on har-
joittelua joko ohjatusti tai omatoimisesti. Myös 
opetuksen aikana voi harjoitella, kuitenkin ope-
tusryhmän ehdoilla ja opetusta häiritsemättä.

Hallin ulko-ovi menee kiinni pian vuoron alka-
misen jälkeen – jos tulet myöhemmin etkä 

pääse sisään, kierrä hallin taakse (verk-
koaidan portin pitäisi olla auki) 

ja koputa ikkunaan.

Varusteet ja osallistuminen

Vuoroille ei tarvitse ilmoittautua, ja mukaan 
tarvitset ainoastaan normaalit uimavarusteet. 
Eskimopyörähdysten ym. harjoittelussa myös 
uimalasit ja ”nenänipsu” (tai nenän peittävät 
sukelluslasit) ovat hyödyksi. Neopreeniasusteita 
tai vastaavia voi halutessaan tuoda, samoin kuin 
melakellukkeita, pumppuja ja muita tarpeelliseksi 
katsomiansa varusteita.

Julkisella liikenteellä Helsingistä hallille pääsee 
parhaiten klo 17.08 lähtevällä S-junalla. Takaisin-
päin on yleensä järjestynyt kimppakyytejä autolla 
saapuneiden kanssa.

Merkitse hallilla nimesi ja tieto kotikunnas-
tasi läsnäololistaan. Henkilötietoja ei luovuteta 
eteenpäin, mutta osallistujamäärien laskeminen 
on tärkeää sekä seuran oman tilastoinnin ja 
suunnittelun että myös kaupungilta haettavien 
avustusten vuoksi.
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Tervetuloa mukaan, aikaisemmasta melonta- 
ja hallikokemuksestasi riippumatta – kevättä 
odotellessa käytä hyväksesi tilaisuus tavata 
melontakavereita ja opetella melonta- ja pelas-
tautumistekniikoita turvallisesti uima-altaassa. 
Halliharjoittelu sopii kaikille ja on paitsi hauskaa 
myös hyödyllistä!

Talkootehtävä

Uimahallivuorojen yhteydessä on mahdollista 
myös kantaa kortensa kekoon talkoopanoksen 
muodossa: Hallilla ei ole tiloja liivien ja aukkarien 
kuivaamiseen vuorojen välillä (eikä HeMe:n vajoilla 
myöskään tähän sopivaa lämmintä ja kuivaa tilaa), 
vaan ne on kuivattava jonkun kotona. Tavaraa on 
noin kaksi Ikea-kassillista, ja ne voi ottaa mukaansa 
vuoron päätteeksi ja tuoda jälleen mukanaan 
seuraavalle vuorolle, tai sovittaessa myöskin hakea 
hallilta esimerkiksi vuoroa seuraavana päivänä ja 
viedä kuivattuna hallille ennen seuraavaa vuoroa.

Jos pystyt hoitamaan tehtävän yhtenä tai useam-
pana kertana, ota yhteyttä: juha.koivisto@iki.fi 

HALLIOHJELMA 2009 
SYYSKAUSI

vuorot joka toinen lauantai

24.10. Vasta-alkajien vuoro

7.11. Eskimopyörähdyksen
 alkeet

21.11. Ylätuki

5.12. Eskimopyörähdyksen
 jatkoa

19.12. Sekareskutukset 
 avokanooteilla ja 
 kajakeilla

Kevään vuoroista tiedotetaan 
www:ssä myöhemmin.

Katso lisätiedot ja mahdolliset 
muutokset www-sivuilta!
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Tietysti, mutta eihän se onnistu perusmelojalta 
ja tuosta vaan; ensinnäkin pitää matkustaa 
kauaksi, ja toiseksi olla extreme-tason seikkailija. 
Vai pitääkö sittenkään? 

Ikioman autiosaaren korallihiekkarannalla 
löytää itse asiassa kohtuullisen läheltä ja kohtu-
ullisella melontakokemuksella: Norjasta.

Vaikka kielikuva ontuukin jo valmiiksi kajak-
issa istuvaan sovellettuna: valtameriluonto lyö 
todella jalat alta. Atlantin kirkas vesi hohtaa 
pohjan korallihiekkaa vasten turkoosina. Rak-
kolevä heiluu aalloissa. Taivaanrannassa siintää 
Lofoottien korkea hammasrivi, jonka huippuihin 
pilvet törmäävät. 

Saarten keskellä olemme suojassa tuulelta. 
Täällä myös entisaikojen pienet kalastusalukset 
odottelivat päästäkseen ylittämään myrskyävän 
Vestfjordenin - Länsivuonon. 

Vesi on pääosin matalaa. Vuoroveden mukana 
rantojen ja saarien muodot vaihtelevat: saaret 
yhtyvät toisiinsa ja erkanevat, väylät kuivuvat 
ja avautuvat uudelleen. Meri vie rannalle huoli-
mattomasti jätetyt tavarat ja tuo tilalle toisia 
- pyytämättä ja yllätyksenä. 

Sadekin maistuu suolaiselta valuessaan kas-
voja pitkin. Myönnetään: palmut ja lämmin vesi 
olisivat ihan kiva lisämauste.

Tapaamme aran uteliaan hylkeen, merikotkia, 
taskurapuja, meduusoja, simpukoita, merisiilejä 
ja meritähtiä. Näppärä kalastaja voisi vaihtaa 
pussipastan paistettuun turskafileeseen. Emme 
näe pyöriäisiä, mutta se olisi mahdollista. Isompia 
valaita nähdäkseen kannattaa kuitenkin nousta 
kajakista ja suunnata Andenesiin valassafarille. 
Kaskelotin pyrstönheilautus sen sukeltaessa 
syömään Bleikin kanjoniin on unohtumaton näky, 
vaikka sen kokeekin vain katamaraanin kannelta 

Teksti ja kuvat: 
Maarit Jokinen

Haluaisitko meloa autiolle 
korallihiekkasaarelle?
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MISSÄ: Norjassa, puolivälissä Bodøtä ja 

Narvikia, Steigenin saaren lähivesillä.

MITEN: vuokrasimme kajakit paikallisel-

ta yrittäjältä. Kajakin vuorokausihinta 

oli 450 NOK eli hieman päälle 50 EUR. 

Hintaan kuuluivat pelastusliivit, auk-

kopeite, kännykkäpussi, melakelluke, 

tyhjennyspumppu ja laminoitu kopio 

merikortista sekä lämmin suihku retken 

päätteeksi. Kuivapuvun vuokra oli 250 

NOK/vrk eli noin 30 EUR.

TURVALLISUUS: kokemattoman melo-

jan ja retkeilijän kannattaa osallistua 

ohjatulle retkelle. Omatoimimelojien 

on varmistuttava siitä, että reittisu-

unnitelma vastaa omaa osaamis- ja 

varustetasoa. 

Huonon sään - mikä ei siis tässä yht-

eydessä tarkoita sadetta - ja muiden 

hätätilanteiden varalle on oltava varasu-

unnitelma. Vuokraamoyrittäjä kertoi 

    Faktaa:

ilmoittavansa meille mahdolllisista 

sään muutoksista ja hakevansa meidät 

tarvittaessa tai pyydettäessä takaisin 

satamaan. Merikortin mukana tulivat 

paikalliset yleiset hätänumerot sekä 

pelastushelikopterin numero.

Merivesi on joko kylmää - tai hirvit-

tävän kylmää. Elokuun lopulla Stei-

genissä vesi oli 14 asteista. Omista 

varusteista kannattaa siis ottaa mukaan 

vähintään neopreenihanskat ja töppö-

set. Märkäpuku ja/tai anorakki voivat 

riittää hyvillä kesäkeleillä ja lyhyillä 

matkoilla, mutta kuivapuvun käyt-

täminen on silloinkin suositeltavaa. 

Omatoimimelojan varusteisiin kuuluvat 

luonnollisesti myös muut tarvittavat 

retkeilytarvikkeet.

MUUTA HUOMIOITAVAA: on hyvä 

varautua maksamaan käteisellä ko-

ska Visanvinguttimia ei löydy kaikilta 

vuokraajilta, ja lähin pankkiautomaatti 

voi olla kaukana.
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ja kameroiden räpsyessä ympärillä. Täällä, 160 
km merilinnuntietä Andenesista etelään, ei muita 
ihmisiä kuitenkaan näy. Ei ainoatakaan.

Leiriydymme pienelle, kahden kallion ja niiden 
väliin kerääntyneen korallihiekan muodostamalle 
saarelle. Kallioilla kasvaa kiven pintaa nuolevaa 
katajaa, kanervaa sekä juolukkaa sinisine- ja 
ruohokanukkaa punaisine marjoineen. Linnut 
ovat koristelleet nummen ripottelemalla sinne 
simpukoiden ja kotiloiden kuoria. Suolaisen koral-
lihiekan on vallannut rantavehnä, jonka seassa 
kukkivat nurmikohokit ja kissankellot.

Kuu nousee autiosaaren ja sen laskuveden 
paljastaman valkoisen hiekkarannan ylle, mutta 
kuutamouinti saa jäädä toiseen aikaan ja 
paikkaan - mieluiten napapiirin eteläpuolelle.
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Toistakymmentä aikuista seisoo Mustikkamaal-
la sijaitsevan sievän puisen tönön seinustalla läm-
pimässä kesäillassa, vieretysten, täynnä jännitystä 
ja odotuksia, kuin ensimmäisenä koulupäivänä. 
Sanotaan vuoroin nimi ja kerrotaan melontakoke-
muksesta. Samalla tutkaillaan toinen toisiamme; 
opettajat meitä ja me opettajia, jotka tässä 
vaiheessa kuivalla maalla erottaa meistä muista 
varmimmin kanapojankeltaisista lippiksistä, ja 
toistuvasti vilahtelevista melonnan termeistä, 
kuten”HeMe”, erityisen pehmein painotuksin.  
Opettajien rakkaus lajiin, hyvä keskinäinen 
talkoohenki sekä kiireettömyys keskittyä tähän 
hetkeen, meihin, tekee pian vaikutuksen.

Ensimmäisenä päivänä kierrämme opettajalta 
toiselle, ja vaikka olin jo melonut aiemminkin, 
huomaan oppivani valtavasti uutta jo ennen kuin 
olemme edes nähneet vilaustakaan kajakista 
vedessä. Näen ja koen, kuinka selän ja vatsan työ 
tekee melonnasta käsille kevyempää, melaa pitkin 
vapaasti valuvalla vedellä on tarkoituksensa, ja 
että napakka salmiakki jaloissa on mahdollinen 
vain juuri sopivasti säädetyin jalkatuin. Opin 
nopeasti myös sen, että jalassani on vääränlaiset 
kengät, ja kouluttajan demonstroidessa väljien 
liivien nousemista kaulaan kaatuessa, alan pelätä, 
että juuri ostamani vain yhdellä kiristyshihnalla 
varustetut pelastusliivini hukuttavat minut var-
memmin kuin kylmä vesi. 

Kun olen kokeillut kahta kajakkia, ja kuullut 
lisää pohjien muodoista, keulan korkeuksista, 

Elämää alkeiskurssilaisen 
silmin

Teksti: Sannamari Ahola
Kuvat: Ilkka Salmi
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istuimista, pituuksista ja le-
veyksistä, päätän viimeistään 
olla kertomatta kenellekkään, 
kuinka olin aikeissa ostaa kaja-
kin parin kesän ja yhden syksyn 
vähäisillä kokemuksilla ilman 
opetusta ja kunnon välinekokei-
luja.  Jo toisena melomispäivänä 
alan ymmärtää, mikä ero on 
sillä kelluvalla muoviämpärillä, 
jota tähän asti olin kutsunut 
kajakiksi, ja tällä virtaviisisella 
paatilla, jonka unohdan olevan 
minun ja aallon välissä. Evä on 
elämys sivuttaisessa vastatuu-
lessa, kun on ensin kironnut 
itsekseen korkeakeulaisessa 
(saatika tasapohjaisessa) paa-
tissa, joka itsepäisesti painaa 
keulaa kaikkialle muualle, paitsi 
sinne, minne olen menossa. 
Opettajat ovat kaiken aikaa 
hyvin kannustavia: ”Sinulla on 
oppikirjan mukainen ryhti, ja 
vain pikkuriikkinen virhe, huo-
maat sen varmasti itsekin”. No, 
en huomannut – ai, jaaha, mela 
on pikkuisen väärin päin. 

Väistämättä kurssin odotetuin 
ja pelätyin päivä on edessämme; 
reskutus  (pelastautumisharjoi-
tus) on tänään totisinta totta, 
ja mielessä kaikilla jo herätessä  
aamulla lämpimästä ja vakaasta 
sängystä.  Kylmässä ja sateises-
sa säässä katselemme opet-
tajan demonstroimaa sulavaa 
eskimoa. Lähdemme retkelle, 
jonka tiedämme jo tässä vai-
heessa päättyvän omalta osal-
tamme räpiköimiseen märän 
painavissa melontavaatteissa 
kajakin alla, paniikin omaisen 
irrottautumiseen lähinnä hen-
gissäsäilymisvietin ohjaamana, 
ja itsemme hilaamiseen takaisin 
paattiin tyylillä, joka muistuttaisi 
lähinnä ylipainoisen ryhävalaan 
rantautumista. Aika ovelasti 
kylläkin meidät laitetaan tätä 

ennen läiskyttämään paljon 
vettä (alatuen harjoittelua), 
siirtymään kylki edellä vedessä 
(lisää vettä hihasta sisään) sekä 
keinuttamaan itseämme lisää 
vesisateessa matalassa vedessä 
(hei, en kaatunutaaan, vielä). 
Tässä vaiheessa lämpimässä 
kesäsateessa uiminen ei tunnu 
enää lainkaan pelottavalta. 
Pian meistä jokainen ylittääkin 
itsensä ja pelkonsa kaatumalla 
kukin omintakeisella tyylillään 
ja opettaja lähettyvillään, yllät-
tävän ei-jäiseen (+15c) veteen, 

ja vieläpä takaisin kajakkiin. 
Parhaimpia palkintoja päivästä 
on ehkäpä jokaisen hupun, ha-
tun tai muuten vaan likomärän 
pehkon alta loistavat silmät, ja 
suut korvissa. Iloitsen itsekseni 
myös siitä, etteivät pelastus-
liivini olleetkaan hukkaostos. 
Olo on aika kaukana hetki 
sitten koetusta normipäivästä 
toimistotyössä kantaessani 
kajakkeja vettä lahkeista valuen 
märällä sammalpolulla mudan 
tirskuessa puuvillasukkiini. 
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Retkipäivänä opin, kuinka vakuuttavalta 
tiira näyttää, kun se säksättää kiukkuisena 
ylläni puolustaessaan pesäänsä, jonka rauhaa 
olin tietämättäni häirinnyt. Retkemme mie-
leenpainuvimpia hetkiä on myös ihmisbongai-
lu, sillä tasavallan presidenttimmehän se siinä 
aamutakissaan tassutteli uimaan virka-asun-
tonsa laiturilla. Mustasaaressa pysähdymme 
saarikahvilaan, jonka tiskiltä minua tuijottaa 
kasvojeni kokoinen tuore korvapuusti, ja tulen 
äkkiä katkeran tietoiseksi siitä, että olin jättä-
nyt noudattamatta opettajan viisasta neuvoa 
pitää hätävarakolikoita mukana pidemmälle 
melontaretkelle lähtiessä. Tauoilla jutellaan 
mukavia, saan lohdukseni syödä pussillisen 
eilisiä puusteja ilmaiseksi, ja tutustutaan 
paremmin toisiimme, kuten paikalle sattu-
neeseen seuran kokeneimpiin kuuluvaan 
retkioppaaseen. Kuultuani hurjista keleistä 
kaukana majakkasaarilla sekä vaativista 
reiteistä avomerellä päätän siirtää myöntävän 
vastauksen antamista opettajiemme pyrki-
mykseen rekrytoida uusia innokkaita eräop-
paita aina siihen saakka, kunnes tunnistaisin 
mereltä käsin myös Lauttasaaren.

Kun kurssin viimeinen retkipäivä on ohi, ja 
varusteet huolella kuivattuina ja paikoilleen 
kannettuina, on aika kiittää ja lähteä pois. 
Olo on ontto, koska koen olevani vieraalla 
maalla; meri jatkaa keinumistaan päässäni 
ja mielessäni. Kotona kuuntelen sadetta ja 
kovaa tuulta, ja mietin kiitollisena, kuinka 
kohteliaita pilviä ne olivatkaan olleet odot-
taessaan tänään juuri siihen sakka, että 
pääsin auringossa kotiin asti. Tunnen oloni 
onnelliseksi, sillä perustekniikan, tiedon 
(aavistus siitä kaikesta, mitä en vielä tiedä) 
sekä samanhenkisen verkoston lisäksi olin 
päässyt ison askeleeen pidemmälle sisälle 
hienoon lajiin, jonka huomasin olevan itselleni 
enemmän kuin uusin harrastus. Melominen 
kajakissa on parhaimmillaan olemista osa 
jotain suurempaa, ja siten mielentila ja paikka, 
joka odottaa ja kutsuu luokseen. Lähes flown 
tunteeseen ja rytmiin päästyään, on elämässä 
hetken kaikki kohdallaan.

******

Lämmin kiitos Ilkalle, Pasille, Tiinalle, Aulille ja 
Jyrkille, kurssiretkellä mukana olleille Eevalle ja 
Inkerille sekä kaikille kesäkuun viimeisen kurs-
sin kurssikavereille! Retkillä ja jatkokursseilla 
tavataan.  

Espoossa 15.6.09 
Sannamari Ahola
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PUUROJUHLAT 27.11. RAUHANASEMALLA
 
Tänä vuonna pikkujoulut pidetään jo syn-
tymäpäivän aattona eli perjantaina 27.11. 
Merkitsethän päivän jo muistiin! Paikka on 
Rauhanasema Pasilassa aseman vieressä 
(Veturitori 3) ja kokoonnumme puuropadan 
ääreen klo 19.

Juhlaohjelmaa ja puuronkeittoa varten toivot-
aan taas talkooapua, kaikki leivontataitoiset 
ja muutkin halukkaat voivat ilmoittautua TImo 
Korvolalle, timo.korvola@iki.fi 

taLkOOteHtävIä!!!!

       - HeMe tIeDOttaa -

Tässä vaiheessa vuotta seuralla on jälleen 
vapautumassa hyviä talkoohommia. Kaikki 
tehtävät soveltuvat hyvin sekä seurakonkareille 
että ihan uusillekin jäsenille, joten jos haluat 
mukaan Hemen seuratoimintaan, ota ripeästi 
yhteyttä puheenjohtaja Eeva Hageliin tai muihin 
jäljempänä mainittuihin. Seura toimii täysin 
talkoovoimin eikä sisäpiiriä ole – kaikki ovat 
tervetulleita mukaan!

Taloudenhoitajan homma vapautuu vuoden 
vaihteessa. Pestin haltija omaa yhdessä puheen-
johtajan tai varapuheenjohtajan kanssa myös 
nimenkirjoitusoikeuden seuran papereihin. Tämä 
työ edellyttää lähinnä verkkopankin käyttötai-
toa, excelin auttava osaaminen katsotaan eduk-
si. Työ soveltuu hyvin myös perhejäsenyyden 
toiselle osapuolelle – kaveria on kiva käyttää 
apuna keväisin kun jäsenmaksut roiskahtavat 
tilille. Myös taloudenhoitajan apurin paikka on 
avoinna! lisätietoja saa Eevalta; eeva.hagel@
kolumbus.fi  tai puh. 0400 774520. 

Talkoovastaavan mukava toimi edellyttää 
lähinnä sähköpostin osaamista; kaikki talk-
oohommat ilmoitetaan talkoovastaavalle, joka 
ilmoittaa ne hemelistillä ja jakaa halukkaille. Tal-
koovastaava muokkaa tehtäväänsä tarvittaessa, 
ja tekee yhteistyötä Hanna Helenin kanssa joka 
kerää sitten tiedot talkoopanosten suorituksista 
ja kertoo niistä taloudenhoitajalle. Lisätietoja 
Eevalta tai Hannalta hanna.Helen@iki.fi 

Pärske ilmestyy myös ensi vuonna. Lähettä-
mällä julkaistavia kuvia tai tekemällä juttu(ja) 
lehteen ilahdutat muitakin Hemeläisiä ja kuittaat 
samalla vuoden talkoopanoksen. Aineistot osoit-
teeseen parske@helsinginmelojat.fi 

Retkiryhmään kaivataan myös ideanikkareita 
ja osallistujia. Ryhmä ideoi ja järjestää seuran 
retkiä, ja tiedottaa jäsenistöä myös muista 
melontatapahtumista. Retkiryhmälle ilmoitetaan 
myös jos haluaa itse vetää jonkun retken. 
Lisätietoja Hämäläisen Mirjalta retkiryhma@
helsinginmelojat.fi 

Uusia jäseniä hallitukseen valitaan syyskok-
ouksessa. Hallitus toivoo jälleen myös ihan uusia 
jäseniä mukaan toimintaan, jotta vierivä kivi ei 
sammaloidu! Tule mukaan kehittämään Hemeä 
entistäkin paremmaksi seuraksi! Lisätietoja voi 
kysyä puheenjohtajalta.

Ja jos TÄMÄN vuoden talkoopanoksesi vielä 
uupuu, on mahdollista vielä korjata tilanne:

Tilastointityötä on tarjolla vajakirjojen tietojen 
keräilyssä. Tietoja tarvitaan omiin tilastoihimme 
sekä mm. kaupungin avustushakemusten tuoe-
ksi. Työhön tarvitaan useita suorittajia, ja se so-
veltuu hyvin niin pariskunnille, kaveriporukoille 
kuin yksinäisille vaeltajille. Ilmoittautumiset 
hankintavastaava Risto Lehtivaaralle, risto.
lehtivaara@kolumbus.fi 

VAJATALKOOT pidetään molemmilla vajoilla 
syyskuussa. Lehti lienee vielä painossa kun 
Mustikkamaalla puunataan, mutta toivottavasti 
ehtii käteesi ennen Soutustadionin talkoita. 
Tässä vielä päivämäärät:

MM:n syystalkoot la 10.10. klo 12:00-16:00 
SS:n syystalkoot la 17.10. klo 12:00 alkaen 
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Helsingin Melojat ry.:n 
sääntömääräinen syyskokous

Kisahallin A-kokoustila (A-halli), Paavo Nurmen kuja 1 / 

Mannerheimintie 17, 00250 Helsinki

maanantaina 26.10. 2009 KLO 18

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

 

2§ Kokouksen järjestäytyminen:  puheenjohta- 

 jan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan 

 ja kahden ääntenlaskijan valinta

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

 toteaminen

4§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5§ Ilmoitusasiat

6§ Vuoden 2010 toiminta- suunnitelman ja 

 tulo-ja menoarvion hyväksyminen sekä 

 liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta 

 päättäminen

7§ Hallituksen puheenjohtajan ja muiden 

 jäsenten valinta Sääntöjen 4§: Hallitukseen 

 kuuluvat syykokouksessa valittu puheenjoh-

 taja ja neljästä kahdeksaan muuta varsinaista  

 hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuu-

 destaan varapuheenjohtajan ja ottaa 

 sihteerin, taloudenhoitajan, tiedotussihtee-

 rin sekä muut tarvitsemansa toimihenkilöt.

  Valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle.

8§ Kahden tilintarkastajan ja yhden varatilin-

 tarkastajan  valitseminen vuodelle 2010

9§ Muut mahdolliset asiat

10§ Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Varsinaiset kanoottien ja kajakkien 
korjaustalkoot pidetään vielä erikseen 
myöhemmin syksyllä – tästä ilmoittelemme 
Hemelistillä erikseen.

Puurojuhliin tarvitaan vielä kahvin- ja puu-
ronkeittäjää, myös muu leivonta käy talk-
oopanoksesta. Kemut järjestetään jälleen 
talkoovoimin, joten ilmoittaudu talkoisiin 
Timo Korvolalle timo.korvola@iki.fi.

Liivien ja aukkareiden pesutalkoisiin kai-
vataan osallistujia. Panoksen saa suoritettua 
pesemällä ja kuivaamalla (kotonaan!) esim. 
muutamia liivejä. Kuivatut tavarat siirretään 
talveksi vuokrattavaan varastoon home-
htumisen estämiseksi. Myös kuljetukseen 
kaivataan apua. Ilmoittaudu Teemu Puhalle 
teppuha@gmail.com

Liivien ja aukkareiden kuivatukseen ja 
kuljetukseen uimahallivuorojen välissä (n. 15 
kpl) tarvitaan myös talkooapua. Ilmoittaudu 
Juhalle juha.koivisto@iki.fi

Työharjoittelija HeMelle!

Seuramme jäsen Tuomas Tuomi päätti 
toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa ja jäi 
virkavapaalle opiskellakseen erä –ja luonto-
oppaaksi Kurussa. Tuomas on HeMeläinen 
avokanoottimeloja, joka tuntee hyvin paitsi 
avokit myös kajakit. Tämän vuoksi onkin 
ilo saada Tuomas peräti kolmeksi viikoksi 
täyspäiväiseksi työharjoittelijaksi seuralle. 
Työharjoittelujakso kuuluu osana opask-
oulutukseen. Koska Tuomaksella on hyvä 
käsitys mm. vajojemme ja kalustomme 
tämänhetkisestä kunnosta, sisältyy työhar-
joitteluun etupäässä niiden kunnostusta ja 
pientä parantelua. Soutustadionin vajavas-
taava Jyrki Uotila toimii Tuomaksen esimie-
henä ja työnohjaajana. Harjoittelujakso 
sijoittuu viikoille 48 – 50. Harjoittelusta ei 
makseta palkkaa.
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HeMen Maksut v. 2009

Jäsenmaksut:
Jäsenmaksu 70 e (talkoopanoksen tehneille 45 e).

Perhejäsenmaksu 135 e (kaksi talkoopanosta tehneille 85 e).

Nuorisojäsenmaksu (alle 18 v.) 25 e (nuorisojäsenmaksu talkoopanoksen tehneille 15 e).

Talkoomaksu 25 e (talkooalennus edellyttää vähintään neljän tunnin työpanosta 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.  Alennettu liittymismaksu 18 e.

Muut maksut:
Vaja-avainpantti 10 e, kanoottipaikka yksikkö 30 e, kanoottipaikka kaksikot ja avokanootit 45 e.

Varustekaappi 10 e.

Vierasmelontamaksu (1 vieras kerrallaan) 10 e.

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.

Myytävät tavarat:
Porkkala-Pellinki vedenkestävä vesiretkeilykartta (1:50 000) 2003 painos, 5 e.

Meriretkeilyn perustieto 3 e. Siniset hihamerkit 3 e.

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

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

HeMen tilinumero
OP Oulunkylä 572146-113731. Merkitse maksaessasi nimesi ja maksun aihe laskun viestikenttään.

Palautus:

Marja-Terttu Posa

Maarukankuja 6 A 17

01480 Vantaa

000000135910


