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- HAllITUS TIEdOTTAA -- PUHEENJOHTAJAN TERVEHdyS-

Malttamattomana odotamme lumien 
sulamista ja sulan veden ilmaantumista, 
jotta saisimme taas kajakit vesille. Sitä 
ennen löytyy onneksi muutakin tehtävää. 
Seuraa hemelistiä sekä nettisivujamme, 
jotta pääset kartalle, missä jäsenemme 
milloinkin puuhastelevat. Myös uudet net-
tisivut avautuvat kaikelle kansalle vappuun 
mennessä.

Keväällä on tulossa kajakkien korjaus-
talkoita, jotta ehtisimme saada paatit 
hienoon melontakuntoon. Tule sinäkin 
auttamaan ja opettelemaan, vaikkapa 
kuinka evävaijeri saadaan taas sutjakkaasti 
kulkemaan. Korjaustalkoissa jokaiselle 
löytyy sopivaa tekemistä ja pääset tutus-
tumaan konkareihin 

Tänä vuonna meillä on juhlavuosi, kun 
juhlimme 20-vuotisjuhlia. Pääjuhlaa vie-
tämme pe 29.11. Merimelojien majalla, 
jonne toivotamme tervetulleiksi myös 
perustajajäsenet.

Toki haluamme juhlistaa vuotta myös 
erinäisin tempauksin. Salmen Ilkan ide-
oima ”Kaikki kajakit vesille” -tapahtuma, 

järjestetään la 15.6. Tavoitteena on saada 
mahdollisimman monta seuramme ka-
jakkia vesille. Se ei onnistu ilman Sinua. 
Varaa siis kyseinen iltapäiväsi vapaaksi ja 
tule uittamaan seuran paatteja.

Auli Köresaarin ideoima seuran juh-
lamelontaretki (Taivassalon) Helsingistä 
(pääkaupunki) Helsinkiin, melotaan la 
6.7.- su 21.7. Tälle retkelle kaivataan 
myös vetäjiä sekä retken suunnittelijoita. 
Toiveena olisi suunnitella retki siten, että 
osallistujat voisivat osallistua myös vain 
osalle matkaa. Tehdään tästäkin retkestä 
ikimuistoinen sekä leppoisa kesälomaretki.

Tänä vuonna pikkujouluissa palkitaan 
paras toteutettu tapahtumaidea. Mitä ki-
vaa ja uutta sinä keksisit ja miten saataisiin 
sellainen tapahtuma toteutettua? Näin 
20-vuotisjuhlavuonna kaikki mieliinpai-
nuvat ideat olisivat huippuloistavia! Ota 
yhteyttä hallitukseen, niin pannaan pyörät 
pyörimään.

Oikein hyvää melontavuotta 2013 toi-
vottaa 

 Essi Savunen, pj

KEVÄTKOKOUS 

PA IKKA:  Fe ldenkra i s -asema, 
Töölönkatu 11, 00100 Helsinki
(ovi pidetään auki klo 17:45 - 18, 
jos tulet myöhemmin, koputtele 
ikkunaan, niin joku tulee avaamaan 
ulko-oven).

AIKA: 23.4.2013 KlO 18-20     
HUOM: aika ja paikka muuttunut 
ennakkoilmoituksesta 

ESITySlISTA:

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen: pu-
heenjohtajan, sihteerin, kahden 
pöytäkirjan tarkastajan ja kahden 
ääntenlaskijan valinta

 3§ Kokouksen laillisuuden ja pää-
tösvaltaisuuden toteaminen

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

5§ Ilmoitusasiat

6§ Vuoden 2012 tilinpäätös, vuo-
sikertomus ja tilintarkastajien 
lausunto

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen

8§ Muut mahdolliset asiat

9§ Kokouksen päättäminen

Tervetuloa! 
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Kuva: Jonna Asikainen

Vanhoja avaimia (uudelleen sarjoi-
tusta edeltäviä) otetaan vastaan vain 
juhannusviikkoon asti (ti 18.6.2013), 
jonka jälkeen vanhoja avainpantteja 
ei enää makseta takaisin. Nyt jos 
sinulla on vielä vanha avain etkä 
ole hakenut uutta avainta tilalle, 
niin haethan uuden avaimen ti-
päivystyksestä heti kun ne alkavat 
kesän alussa.

********

HeMe selvittää tulevaisuuden 
kajakkitarpeita tekemällä käyttö-
kyselyn. Vastauksia toivotaan sekä 
"himomelojilta" että perusmelojilta 
mutta etenkin myös esim. vain ker-
ran kesässä melovilta. 

Vastaathan ja autat HeMeä pitä-
mään kalustomme ajantasaisena 
sekä laadukkaana! 

Kyselyyn voi vastata halutessaan 
nimettömänä. Kysely löytyy:

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m /
forms/d/1AHh70VXX-nAm30N-
19quzys9ZJdWCSdl0vjClTVlRJ2y/
viewform

********

23.-25.8 Muinaistaideretki melo-
taan tänä vuonna Kokemäenjoella 
eli luukauden lisäksi havainnoidaan 
metallikausia ja keskiaikaa, ehkäpä 
sähköaikaakin. Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut Marja-Terttu Posa, 050 
446 3803, marja-terttu.posa (at) 
pp1.inet.fi tai Timo lampinen, puh. 
0400 433 724, timotlampinen (at) 
gmail.com
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Kohta ne avautuvat, sulat vedet ja Hemen 
kauan kaivatut uudet nettisivut. Nettiryh-
män tavoitteena on julkaista ne Vappuna. 
Hemen vanhat sivut korvataan kokonaan 
uusilla ja ne tulevat toimimaan Hemen 
tärkeinpänä tiedotuskanavana.

Mikä muuttuu? Sivuston teknisestä 
ylläpidosta vastaa yhdistysavain. Hemen 
toimihenkilöiden tehtävänä on melontaan 
ja yhdistykseen liittyvät tiedon ylläpitämi-
nen. Sivujen päivittäminen tulee olemaan 
niin helppoa, että useat toimihenkilöt 
voivat huolehtia siitä omalta osaltaan. Kun 
tieto kulkee ja tavoittaa, kaikki pääsevät 
helposti mukaan toimintaan. Hyvässä 
seurassa kaikki voivat meloa ja osallistua. 
Jokainen voi tarkastaa ja päivittää omat 

tietonsa suoraan jäsenrekisteriin.

Sivusto tulee olemaan kolmetasoinen. 
Suurin osa tiedosta on julkista, kuten 
nykyäänkin, mutta entisen lisäksi otetaan 
käyttöön jäsen- ja toimihenkilösivut. Etu-
sivulle pääsee myös kalenteri, joka auttaa 
hahmottamaan nopeasti mitä, missä ja 
milloin tapahtuu. Kaikki nykyisillä sivuilla 
oleva tärkeä tieto siirretään uudelle sivus-
tolle, mutta lisäksi tulee myös paljon uutta.

Jatkossa jokaisella jäsenellä on oltava 
sähköpostiosoite, joka toimii käyttäjätun-
nuksena jäsentietoihin sekä jäsensivuille. 
Vanhasta jäsenrekisteristä siirretään jäsen-
tiedot uuteen jäsenrekisteriin. Salasanaksi 
viedään maksukuitilla oleva viitenumero. 

Pidäthän siis jäsenlaskusi tal-
lessa, jotta pääset kirjautu-
maan sivuille ja muuttamaan 
omat tietosi. Melkein kaikki jä-
sentiedot ovat jatkossa jokai-
sen jäsenen itse ylläpidettäviä, 
näin myös jäsenen omat säh-
köpostiosoitteet sekä salasa-
nat. Jäsensivuista tiedotetaan 
tarkemmin nettisivuilla, seuraa 
uusien sivustojen ohjeistuksia

Varsinaiseen työryhmään 
kuuluu: Tiina Kujansuu, Essi 
Savunen, Jari Marno, Juha 
Nieminen, Maria Tikkala, Heli 
Pessa ja Anne Mattila. lisäksi 
Hallituksesta tukena toimii 
Ville Teittinen.

SURFFAA HEMEN NETTI-
SIVUIllE VAPPUNA!

Kuva: Työversio uusista sivuista

•	 Vuosikokous ke 27.3.

•	 Ohjaajille uimahalliharjoitukset, la 13.4.

•	 Ohjaajakoulutusta Hangon Bengtsårissa 19.4.- 21.4.
(seura maksaa matkakulut)

•	 Ohjaajille uimahalliharjoitukset, la 27.4.

•	 Kertauskurssi 13. - 14.5. 

•	 Brush Up  22.05. kello 18.00 Soutustadionilla. Ohjaajina 
Merja Nieminen ja Jussi Valli

•	 HeMe-päivät, la 25.5. Soutustadionilla 

•	 Kevään 2013 alkeiskurssit:
•	 1. kurssi: viikko 21, 20. - 21. ja 23.5. kurssiretki 2.6.
•	 2. kurssi: viikko 22, 27. - 28. ja 30.5. kurssiretki 2.6.
•	 3. kurssi: viikko 23, 3. - 4. ja 6.6. kurssiretki 16.6.
•	 4. kurssi: viikko 24, 10. - 11. ja 13.6. kurssiretki 16.6.

•	 Kahden illan avokanoottikurssi viikolla 22 tai 23.             
Vetäjänä Ilkka Salmi

•	 n (at) gmail.com

•	 HeMen kaikki kajakit vesillä- päivä, la 15.6.

•	 20-vuotisjuhlaretki, Helsingistä Helsinkiin, la 6.7. - su 21.7.

•	 Reskutusleiri, yhdessä Merimelojien kanssa, 2. - 4.8.

•	 HSKG by NIl, 16. - 18.8.  HUOM: seura maksaa osan osal-
listumismaksusta

•	 23.-25.8 Muinaistaideretki Kokemäenjoella. Vetäjinä 
Marja-Terttu Posa ja Timo lampinen

•	
•	 20-vuotisjuhla, 29.11.

seuraa nettisivujamme

WWW.HElSINGINMElOJAT.FI

- HEMEN TAPAHTUMIA 2013 -



8 98

Lähdin testaamaan taitojani ja varus-
teitani aaltoleirille Norjaan. Miten käy 
järvimelojalle lofooteilla?

Aivan lofoottien saariryhmän eteläkär-
jessä Norjanmerellä sijaitsee piskuinen ja 
yksinäinen kalastajakylä. Paikkakunnan 
nimi Røst juontaa muinaisnorjan sanaan 
rǫst, joka tarkoittaa vesipyörrettä, kuri-
musta. Tämä kertoo järkevälle melojalle 
kaiken tarpeellisen alueen vesistä.

Seutukunnan pahaenteisestä nimestä 
ja maineesta huolimatta ovat suomalaiset 
melojat retkeilleet ja puljanneet Røstin 
lähivesillä Petri Sutisen johdolla jo useam-
pana vuonna. 

Tilapäisessä itsesuojeluvaiston häiriössä 
ilmoittauduin koskiäijien miehittämälle 
aaltoleirille. Tarkoituksemme on – kaikkien 
retkimelojien perusohjeiden ja terveen 
järjen vastaisesti – hakea isoja ja murtuvia 
aaltoja. 

Melontahaasteita löytyy riittävästi. lähes 
joka päivä pääsen tai joudun melomaan 
suuremmassa aallokossa kuin koskaan 
aikaisemmin.

Muiden leiriläisten tuennat ja eskimot on 
selvästi treenattu uimahallin ulkopuolella. 
Pelastustaitoja tarvitaan vain kerran - pai-
kassa jossa useamman metrin korkuiset 
murtuvat aallot möyhentävät melojaa 
kajakkeineen paikallaan. 

Itse selviän pystyssä ja vaurioitta, kun 
en pistä nokkaa pahimpiin paikkoihin. 
Hiilikuituinen Greenland T näyttää sopivan 
melkoiseen aallokkoon.

Sääharminsa kullakin

yllättävät tyynet retkipäivät ovat muulle 
joukolle pettymys. Niiden ansiosta on kui-
tenkin mukava meloa sisäsaariston ulko-
puolelle kolmihuippuiselle Trenyckenille ja 
Skomværin majakalle. Kun uskaltaa keskit-
tyä muuhunkin kuin kajakin hallintaan, voi 
uppoutua nauttimaan valtameriluonnosta.

Pinnan yläpuolelle nousee välillä hyl-
keenpäitä. Kajakin alla leijailee suuria, 
vaaleanpunertavia meduusoja. 

ATLANTTI 
OPETTAA MELOJAA ISÄN KÄDELLÄ

Teksti ja kuvat:  Maarit Jokinen

Nuoret merikotkat viettävät iltaa Vedøy-
alla paistatellen aurinkoisella länsirinteellä 
ja kaarrellen nousevissa virtauksissa. Pik-
kukajavat ovat pesineet saarella olevan 
luolan suuaukon pystysuoralla seinämällä, 
mutta nyt ne ovat kerääntyneet mekasta-
maan sataman laitureille ja talojen katoille.

leveät ruskolevät ja monenmuotoiset 
kotilot ovat kiinnittyneet tiukasti ranta-
kallioon – ne tietävät, että kohta keli taas 
muuttuu.

Saaren tyhjässä ravintolassa soi fado. 
Tarjoilija-kokki suosittelee kalakeittoa; se 
on kuumaa ja hyvää.
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Meri on suuri kellopeli

En oppinut lukemaan merta. Aloin 
kuitenkin käsittää paremmin, mitä 
kaikkea en siitä ymmärrä, ja miksi sitä 
pitää pelätä. 

Melontaolosuhteet muuttuivat 
jatkuvasti, ja niiden ennakointi vaati 
vuoroveden, aallokon ja tuulen vai-
kutusten ja yhteisvaikutusten ymmär-
tämistä. Tasainen mukava aallokko 
saattoi kasvaa tai jyrkentyä lyhyellä 
matkalla tai muuttua ikäväksi risti-
aallokoksi. Hämmentävää oli myös 
havaita ajautuvansa joskus vasten 
aallokkoa ulapalle.

Vaikka keli, kylmä tai väsymys eivät 
toivottavasti yllätä kokenutta ja hyvin 
va-rustautunutta melojaa, sen voi 
aina tehdä jokin muu asia – kuten 
meritauti.

Røst - pieni ja kaukana

Røstin keskussaarelle Røstlandetille 
pääsee lautalla noin 100 kilometrin päästä 
mantereelta Bodøstä. Lähimmälle hieman 
isommalle saarelle, Lofootteihin kuuluvalle 
Værøylle, on sinnekin reilut parikymmentä 
kilometriä.

Kalastajatorppa Røstlandetilla 11

Lukemattomien merilintujen lisäksi Røstillä 
asuu ympäri vuoden vain noin 600 ihmistä 
(sekä joitain lampaita). Kesällä sekä kylän 
raitti että saaren turskankuivaustelineet 
ovat lähes tyhjiä. Talvella alueen vesille 
saapuvat kalastajat täydentävät omalta 
osaltaan molempia.

Vaikka vaaralliset vuorovesivirrat, myrskyt 
ja sumut ovat eristäneet kalastajakylää 
muusta maailmasta, on sataman sijainti 

kuitenkin paras mahdollinen. Røstlandet on 
hiekkainen saari, jota ympäröivä matalikko ja yli 
300 vielä pienempää saarta ja luotoa suojaavat 
myrskyiltä. 

Turvallisen pikapyrähdyksen päässä pääsaaresta 
löytyvät kulmahampaan muotoinen, 140 metriä 
merenpinnasta nouseva Staven ja hieman yli 
200 metrin korkuinen Vedøya luolineen. Niitä  
pidemmälle ei kannata lähteä ellei tiedä mihin 
on ryhtymässä.
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Vaarallisen viehättävä Zegul 
Greenland

Tahe Marinen (nykyisin Zegul) gröönlain-
tilastyyppiset kajakkimallit Greenland ja 
Greenland T rantautuivat Suomeen muu-
tama vuosi takaperin. Nyt Greenlandeja 
löytyy myös HeMe:n vajoilta.

Neulamaisen hoikat ja mustat kajakit herät-
tivät heti ilmestyessään melojien huomion. 

Pohjan kantikkuuden ansiosta Greenlandit 
kääntyvät näppärästi ja nopeasti kallis-
tamalla. Suunnan pitäminen on samoin 
helppoa joko kallistelemalla tai vakuuttavan 
kokoisen evän avulla.

Greenlandit ovat pienen tilavuuden kajak-

keja. Niitä voi suositella mieluiten tuennat 
ja eskimokäännöksen tai eri pelastustek-
niikkoja taitavien melojien käyttöön.

Greenland T ei ole varsinaisesti kiikkerä. 
Se on kuitenkin äkkipikainen ja viihtyy yhtä 
hyvin oikein- kuin nurin päin. Kyljellään py-
symiseen ja siitä nousemiseen sen sijaan 
tarvitaan enemmän taitoa ja notkeutta kuin 
esimerkiksi Nordkap tai SKUK Explorer 
vaativat melojalta.

Greenlandien kölilinja on melko suora joten 
kajakit puhkovat aaltoja. Kun ne lisäksi 
uivat matalalla, ovat molemmat melko 
märkiä melottavia.

teksti Maarit Jokinen,
kuva Juha Nieminen

Turkissa Istanbulissa Bosporinsalmen 
rannalla pitää tukikohtaansa maan en-
simmäinen ja edelleen ainoa harrasteme-
lontaseura Bodeka. Kilpamelontaseuroja 
maassa on useampia. Bodekan perustivat 
vuonna 2006 8 kaverusta, joista pari oli 
hurahtanut melontaan ulkomailla. Sain 
olla seuran vieraana syyskuun loppupuo-
lella ja lokakuussa. Oli mahtavaa meloa 
Bosporinsalmen ikiaikaisissa kaupunki-
kuhinoissa, osallistua seuran alkeiskurs-
silla tulokkaiden koulutukseen ja retkeillä 
lounais-Turkin helteessä Fethiyen seudulla 
heidän kanssaan. Vastaanotto joukkoon 
oli kuin uudelle löydetylle sukulaiselle.

Bodekan missio on nostaa Turkin me-
rimelontakulttuuria ja harrastemelontaa 
kilpamelonnan sijaan. "Meri kuuluu kai-
kille" on näiden pioneerien motto ja uutta 
ajattelua varsinkin Istanbulin ruuhkaisilla 
vesillä, missä liikenneyrittäjät ja kalastajat 
ovat kautta aikojen pitäneet vesiä kuin 
ominaan. Bosporinsalmen ylitys on sallittu 
ainoastaan moottorivoimin voimakkaas-
ta virrasta ja vilkkaasta laivaliikenteestä 
johtuen, joten melojien on salmessa 
tyytyminen vain rannanmyötäisiin retkiin. 
Eikä myöskään siltojen eteläpuolella ole 
liikkuminen sallittua meloen, soutaen tai 
purjeilla. yhtenä päivänä vuodessa kui-

MELONTAKESÄN JATKOT 
LAJITOvErEIDEN LuONA 

TurKISSA

Teksti ja kuvat: Jukka Honkala



14 15

tenkin Bospori on suljettu liikenteeltä pe-
lastusharjoituksia varten, jolloin voi myös 
juhlallisesti meloa edestakaisin Aasiasta 
Eurooppaan ja Euroopasta Aasiaan.

Seuran vaja si-
jaitsee Aasian puo-
leisel la rannalla 
salmen puolivälis-
sä, lahtimaisessa  
mutkassa, jossa 
on parin kilomet-
rin matkalla ihan-
teellisen rauhalli-
set vesiolosuhteet 
päivämelonnoille 
ja alkeiskurssituk-
s i in.  Vajana on 
p a r a k k i m a i n e n 

rakennus rähjäisen 
kolossimaisen hylätyn 
Raki-tehtaan varasto-
rakennussokkeloissa. 
On konttori, väline-
varasto, kajakkiteli-
neet, WC, suihku ja 
vesiletku välineiden 
pesuun. Pelottavan 

näköinen, mutta säyseä iso koira elelee 
vartijana liekassaan vajan pihalla. Kajak-
keja kannetaan vajalta rantaan n. 50m,  

rantaravintolan läpi, pöytien välistä. Voit 
myös laskea kajakkisi ravintolassa, syödä 
tukevasti ja jatkaa vasta sitten. Eksoottista 
ja viehättävää. Mustallemerelle on vesitse 
15 km ja Marmaranmerelle 20 km.

Päivämelonnoille 
Bosporille seuralaiset 
pääsevät käytännössä 
vain viikonloppuisin 
ja lomapäivinä. Arki-
sin ollaan töisssä klo 
19:ään, jonka jälkeen 
alkaa ilta pian pimen-
tyä ja on jo varsin 
pitkällä ennen kuin 
Istanbulin kuuluisissa 
liikenneruuhkissa on 
päästy vajarantaan 
asti.

Alkeiskursseja Bodeka järjestetää kerran 
kuussa, jos tulijoita ilmaantuu. Aallokko-
harjoituksia pidetään Mustallamerellä ja 
talvikuukausina seuralla on myös halli-
harjoituksia. Eskimöpyöröhdyksen taitaa 
viitisen jäsentä. Seuran mainostaminen 
tapahtuu lähinnä kaverilta kaverille ja 
rannoilta tulevien ihmisten kysellessä. 
Bodekan nykyinen puheenjohtaja Volkan 

T

Kaya pitää yllä nettisivuja (www.bodeka.
org) joiden avulla niinikään pyritään haa-
limaan uusia tulijoita.

Jäseniä seurassa on tällä hetkellä n. 
80, puolet naisia, puolet miehiä, iältään 
30-50 vuotiaita ja pääasiassa hyvin toi-
meentulevia akateemisia tai teollisuuden 
toimihenkilöitä. Useat harrastavat myös 
muita "seikkailulajeja". Kalliokiipeily ja 
liitovarjolentely on monella toisina into-
himoina.  Jäsenmaksu  on n. 250 EUR/ v, 

Autiota hiekkaran-
taa Fethieyessä

Turkoosirannikkoa.
Taustal la Butterf ly 
Valley Öludenisistä 
etelään

yksi lukuisista luolista 
Göcekin lahdella

Kall ioseinämään 
verrattuna ihan 
hyvä leiripaikka 
Göcekin lahdella
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mikä osaltaan valikoinee tulijoita. yhtei-
siä kajakkeja seuralla on kymmenkunta, 
useimmilla jäsenillä on omat kajakkinsa, 
melkein kaikki  peräsimellisiä muovipaat-
teja

yhtään varsinaista melontatarvikeliikettä 
ei tässä 15 miljoonan asukkaan megalo-
polissa vielä ole, joten välineitä tilataan 
ulkomailta, ostetaan käytettyinä yksityisiltä 
harrastajilta muualta maasta ja hankitaan 
soveltuvin osin venetarvike- ja muista 
paikallisista vesiurheiluliikkeistä.

Innostus melontaan bodekalaisilla on 
hyvin samanlaista kuin vaikkapa meillä 
HeMessä. Vesille pitää päästä, rentoutu-
maan, tuulettumaan ja hauskanpitoon sa-
manhenkisten kavereiden kanssa. Retkistä 
kauemmas haaveillaan, niitä suunnitellaan 
ja toteutetaan. Oman kutsuni heille tulla 
joskus myös Suomeen melomaan, vaik-
kapa Saaristomerelle, he ottivat vastaan 
ilomielin. Viestiä tuli jo joulun alla, että 
ovat käyneet nyt myös talvimelonnoilla, 
että pärjäilevät sitten Suomen kesässä.

Fethiyen seudun asiallisin melontaväline-
vuokraus ja opastus löytyy sivuilta www.
sevencapes.com

Tulisitko korjauskoordinaattoriksi?
Haluathan meloa kunnossa olevalla ka-
lustolla? Tykkäätkö järjestelyhommista, 
mutta haluat myös näpräillä työkaluja? 
Ryhtyisitkö korjauskoordinaattoriksi Sou-
tustadionille (SS)? 

Tarvitsemme juuri SINUA!
Jukka Honkala on jo lupautunut MM:n 

korjauskoordinaattoriksi.

SS:n Korjauskoordinaattorin 
toimenkuva:
•	 Hankkii tarvittavia korjausvälineitä 

kaluston korjaamista varten SS:n va-
jalle sekä mahd. korjaustilaan yhdessä 
vajavastaavien sekä korjaustilavastaa-
van kanssa ja tekee hankintoja myös 
muiden toivomuksesta

•	 Huolehtii SS:n vajan korjausvihosta  ja 
keltaisista vika-ilmoituslapuista siten 
että niitä löytyy molemmilta vajoilta

•	 laittaa meilikutsuja korjaustalkoisiin 
delegoiden talkoolaisille kaiken työn 
Korjaustalkoita 1-5 kertaa kaudessa 
sekä pienempiä korjausiltoja arkisin 
ja kesäisin.

•	 Pyrkii hankkimaan koulutusta kalus-
tonkunnostamiseen hallituksen sekä 
MM:n korjausvastaavan kanssa

•	 Voi halutessaan toki myös itse korjata 
kalustoa, mutta se ei ole toimen vaa-
timus eikä edellytys

No entäs sitten, mitä me muut teemme? 
Taikka miten kalustoa sitten korjataan?
Jokainen..
•	 voi tulla talkoisiin.Talkoolaisille järjes-

tetään kurssitusta sekä kalustonkor-
jaustapahtumia 

•	 voi ehdottaa korjauskoordinaattoreille 
sopivia talkooiltoja

•	 kirjaa vikavihkoon ilmoituksen kalus-
ton rikkoontumisesta

•	 lukee korjausvihkoja mahdollisuuksi-

ensa mukaisesti
•	 voi korjata kalustoa itsenäisesti taikka 

muiden kanssa, kutsumalla muitakin 
hemeläisiä päivä- tai iltatalkoisiin! 
Teemana vaikka"tule putsaamaan 
eväkoteloista hiekat pois" ;-)

•	 voi myös ideoida korjaustapoja, oh-
jeita ja käytäntöjä sille, miten kalusto 
saadaan pysymään hyvänä ja käyttö-
kelpoisena. Ideat voi viedä kalusto-
koordinaattorille taikka hallitukselle.

•	 auttaa myös muita huolehtimaan 
kalustosta oikein ja huolellisesti!

Ryhtyisitkö Ti-
retkikoordinaattoriksi?
Oletko innokas meloja? Tykkäätkö meloa 
porukassa ja katsoa myös vähän muiden 
perään? Ryhtyisitkö ti-retkikoordinaat-
toriksi?

Ti-retkikoordinaattorin toimenkuva:
•	 Ennen kauden alkua vie vajoille viik-

koretkikalenterit, joilla kerätään tietoa 
viikkoretkien reiteistä, osallistujamää-
ristä sekä vetäjistä

•	 Kauden lopuksi kokoaa tiedot, ilmoit-
taa vetäjät talkoovastaavalle sekä 
tekee retkistä yhteenvedon seuran 
toimintakertomusta varten

•	 Vetää itse ti-retkiä, mahdollisuuksiensa 
mukaan

•	 Opettaa ti-retkeläisille ti-retkien vetä-
mistä, siten että laitetaan myös muut 
vetämään

•	 Kyselee myös muita hemeläisiä retki-
vetäjiksi, ti-retken vetämisestä kun saa 
talkoopanoksen

•	 ylläpitää ja tarvittaessa muuttaa ti-
retkenvetäjän ohjeistusta (http://www.
helsinginmelojat.fi/ohjeita_tiistairet-
ken_vetajille.pdf )

•	 Osallistuu retkiryhmän kokouksiin 
sekä toimintaan

•	
laitathan meiliä, niin pääset mukaan 

kivaan toimihenkilöryhmään!
t. Essi Savunen (puheenjohtaja (a) hels-

inginmelojat.fi)

Kleopatran kylpy-
lä Göcekin lahdel-
la. Vesi nuorentaa 
10 vuotta

ku
va

: H
en

ri 
M

od
ig

 -
 k

aj
ak

in
 k

or
ja

us
ta

- TOIMIA TARJOllA-



18 19

Lusikoin ravintolassa soppaa, kun pihaan 
rullaa autoja paatteineen. Paikka on Taa-
vetin lomakeskus, Heme lähdössä kesän 
muinaisretkelle. Tulin iltapäivällä ennakolta 
tiedustelemaan leiripaikkaa, koska pimeä 
tulee jo pian ja poppoo on perinteiset 
parikymmentä. löysin mainion saaren 
ja pystytin telttani valtausmerkiksi. Saan 
lampiselta kehut, kun sattuu olemaan 
kivikautinen asuinpaikka. Eikä se sattumaa 
ole, vaan melojalla on samat arvostukset 

kuin kivikautisilla: helppo rantautua, mu-
kava majoittua.

Ilta on elokuuksi kurjan viileä, melkein 
pipoilma. Istutaan, turistaan. Syödään ja 
juodaan. Katsastellaan huomista reittiä. 
Retkihetkistä syntyy miehekästä koivukla-
piproosaa. Tuo oli postmodernismia. Kieri-
tän nuotiokehältä muutaman kiven yöksi 
absidin alle mutta ei niistä juuri lämpöä 
lähde. Eikä tarvitsekaan kun satsasin kau-
passa luksukseen, silkkiseen sisäpussiin. 
Parhaimmillaan se olisi pelkkä hajuvesi yllä 
mutta ehkä ensi kesän helteillä.

Punaista

lauantain ohjelmassa on viisi kalliomaala-
uspaikkaa, ensimmäisenä Muuraisvuoret. 
Uhkea kallioseinä. Huomaan etten enää 
rynkää ensimmäisenä punaista etsimään. 
Olen nähnyt kymmeniä maalauksia, enim-
mät näillä muinaisretkillä. Tuhatvuotista 
geokätköilyä parhaimmillaan. Kohde on 
parin metrin korkeudessa, joten Ilkka 
kuvaa sen kanootissa seisten.

Selällä vastaan tulee outo kuljetus, 
kuulemma ponttoninuotta. Nuottamies 
on yhtä hämmästynyt meistä: 20 vuot-

MUINAISRETKI 2012

Kivijärven kalliotaidemuseo
Teksti Pasi Mäenpää
Kuvat Ilkka Salmi
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ta Kivijärveä seilannut eikä ole moista 
laivastoa nähnyt. Suunnataan koilliseen, 
mistä löytyy kaksi maalauspaikkaa lisää. 
Huonompaa kuvalaatua mutta toistaan 
hienompia jyrkänteitä. lounas saaressa. 
Kantarelleja on niin paljon, että muu-
tamien ruokavarat eivät hupene vaan 
pulskistuvat. Pitäydyn puolukassa, mutta 
katsastelen pakurikääpää Aulin kanssa 
kilpaa. Jos Heme joskus tarvitsee rahaa, 
ehdotan että kaikki määrätään haalimaan 
pakuria retkillään. Mustikkamaan vajalta 
15 metriä ja löytyy ensimmäinen sadan 
euron satsi.
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Iltapäiväksi on vielä kahden maalaus-
paikan ohjelma, harvoin melomalla näkee 
näin paljon kalliotaidetta kerralla. Kas kun 
Kivijärven kunnat eivät keksi sitä markki-
noida. Henry jopa löytää Kuhasensaaren 
kallioseinästä punaväriä, jota ei ole kirjois-
sa eikä kansissa. Ei ole mahdotonta, että 
siinä on tunnistamatta jäänyt värikenttä. 
Vedessä sätkii sudenkorento. Nostan sen 
melalla kansiköysille lumpeenkukan vie-
reen kuivumaan.

Siltarumpu

Kohti koillista ja lemiä. Kivijärvi ei ole ihan 
nimensä veroinen, sillä Puulakin oli paljon 
kivisempi. Päinvastoin tämä on yllättävän 
mukava melottava. On sekä laakeita, 
rantautumaan houkuttelevia kallioita että 
ihasteltavia, korkeita ja osin rapautuvia 
kallioita – ja saarisokkeloa, jopa mökitön-
tä, riittää. lemiläiset puhuvat perinteisesti 
asuvansa ”ison kiven takana”. Maasto on 
kyllä kivistä, mutta enemmän sanonnalla 
taidetaan viitata pitäjän syrjäisyyteen ja ta-
kapajuisuuteen, kertoo Mikko Europaeus 
lemin historiakirjassa. Nyttemmin lemistä-
kin on tullut osin lähiö eli asuinalue, josta 
käydään kaupungissa eli lappeenrannassa 
töissä. Elämäntapansa osalta näinkin syvä 
maaseutu on jo kaupungistunut.

Kartalla näkyy kolme sillanalusreikää, 
joista valita reitti Kuuksenenselälle. Otan 
perimmäisen. Se on pitkä aaltopeltinen 
putki, johon tuuppaan ensimmäisenä. 
Keskellä rumpua tuntuu siltä, että vauhti 
lakkaa ja teen typeryyksiä. Ryhdyn melo-
maan sillä seurauksella, että mela karahtaa 
kiinni ja tömähdän äkkiä sen vartta vasten 
seisauksiin. Huudan takaa tulevia pysähty-
mään, ettei tule ketjukolaria, se voisi olla 
vaarallista ahtaassa tilassa. Nyhdän melaa 
irti mutta se ei liiku. Mela on 210 senttiä 
pitkä, ja sama on rumpuputken halkaisija 

aallonpohjasta mitattuna. Muovilapa tai-
puu mutta murtuuko se jos runttaan? ”Ei 
siun piä hätäilemän”, kuuluu lemiläisten 
yhdestoista käsky.

lopulta keksin rullata vartta akselinsa 
ympäri, jolloin lavat pyörähtävät pinteestä. 
”älkää meloko putkessa!”, huutelen ulos 
päästyäni. Käki kukkuu vaikka on elokuu. 
Henry ei tottele ja jämähtää. Kysyn melan 
mittaa. ”Kakssataakymmenen.” loppu-
pätkä lemille mennään parin pikku selän 
yli. Sudenkorento on kuivunut mutta sen 
toinen takasiipi on rutussa, liekö lintu 
haukannut. Käsken Ilkan ikuistaa tämän 
memento morin, kuoleman merkitsemän 
raajarikon ja valkean surukukan.

Särä

lemin rannassa on tasaista nurmikkoa ja 
meillä kunnan lupa telttailla, kiitos! Marssi 
särälle. Täällä ei kursailla, lautanen vaan 
eteen ja syömään. Särä on uunissa muhi-
nutta lammasta ja perunaa puukaukalossa 
eli särässä. yksinkertaista mutta hyvää, ja 
paljon. Sopivaa melontamuonaa päivän 

päätteeksi ja museopirtissä menneen ajan 
tunnelma. 

Särän sesonkia oli ennen aikaan syys-
talvi.  Se brändättiin lemiläiseksi vuonna 
1972, kun se valittiin yhdeksi ”Suomen 
seitsemästä ihmeestä”. On sitä muuallakin 
syöty, mutta lemille se juurtui kotiseutu-
väen, marttojen ja bisnesmiesten ansiosta. 
Sitä kadehtii tänään moni kunta, kun on 
ruokakulttuuribuumi ja kuntauudistus 
uhkaa paikallista identiteettiä. 

Neliääninen kirkkolaulu meiltä jää väliin. 
Se kuului samaan matkailupakettiin särän 
kanssa: ensin kirkkoon, sitten särälle. Elä-
myskonseptin kehitti akateemikko Kustaa 
Vilkuna. Ennen särämainetta, 1960-luvun 
lopulla, Spede Pasanen ja Simo Salminen 
puuhasivat lemille Raikulimaa-nimistä 
puuhapaikkaa. Kuulostaa Hannu Raittilan 
romaanilta.

lampinen kyselee emänniltä, että onko 
pottu kuulua lemin punaista muttei ole. 
lemin perunoista tuli aikoinaan hitti, sa-
laisuus on hiekkapitoisessa maassa. lemin 
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punaisen toivat perimätiedon mukaan kol-
me täkäläistä sotilasta palatessaan Turkin 
sodasta Balkanilta 1870-luvulla. Sota, tuo 
suuri kulttuurilähettiläs. Karjalanpiirakka-
nimisen kansallisruoan rypytti Stalin, jonka 
puna-armeija karkotti konsulentit ympäri 
Suomenmaan.

Savusauna

Särältä siirrämme mahamme naapuriin 
savusaunaan. Iso kiuas ja hämärä huone, 
vahva noen haju ja pyöreänmuhkea löyly. 
yhteissaunan retkierotiikkaa. Verannalle 
pilkistää ilta-aurinko ja puhutaan taas ker-
ran siitä, mistä on puute eli Hemen omasta 
saunasaaresta tai edes telttasaunasta. 

Minusta kruunun pitäisi elvyttää vesiliiken-
teen kievarilaitos: missä vaan meloisi niin 
joka toinen ilta pääsisi krouviin ja kylyyn. 

Pimennyttä iltaa istutaan ja hyttysiä hui-
dotaan uimarannan laiturilla. Odotetaan 
pilvireunan vetäytymistä, sillä itätaivaalla 
palaisivat Perseidien meteorit, mutta 
turhaan. Onko tähdenlento olemassa, jos 
sitä ei kukaan näe? Kömmin petiin sau-
napuhtaana, ensin läpilämmenneenä ja 
sitten raukeaksi viilenneenä. Ruumiillinen 
perusnautinto, jota suurin osa ihmiskun-
nasta ei koskaan koe.

Retkellä aina toinen aamu on pahin, kun 
ensimmäisen huonon telttayön jälkeen on 

nukkunut pitkään ja sikeästi eikä meinaa 
herätä millään. Ilma on viileä mutta aurin-
koinen ja tyyni. Sudenkorento on poissa. 
Puolet porukasta pysähtyy vähentämään 
vaatetusta jo ennen kuin tullaan retken 
parhaille maalauksille Ruominkapiaan. 
Siitä löytyy monta värikenttää ja useat 
hahmot erottuvat selvästi. Päällekin on 
maalattu, käyttötaidetta kun oli.

Kärkimeloja huomaa pian olevansa puoli 
kilometriä kärjen takana. Otan karkulaiset 
kiinni ja arvotaan, onko tässä viimeinen 
hyvä rantautumispaikka lounastaukoa 
varten. Päätän että on. lounastan savu-
särkeä purkista – usko tai älä, se maistuu 
paremmalta kuin muikku. Joku ui, joku käy 

marjassa tai sienessä. Joku 
syö liikaa suklaata, koska 
melontaretkille lähdetään 
siksi että silloin saa.

Muinaisuoma

Seuraavassa niemenno-
kassa näkyy täydellinen 
taukopaikka, joka lähellä 
paljastuu mökkirannaksi. 
Suomi on täynnä ranta-
mökkejä, mutta meloessa 
panee merkille, että ihmi-
siä niiden pihoilla ei juuri 
näy. Kansallisvarallisuus 
on vajaakäytössä, niinpä 
jokamiehenoikeuksia pitäisi 
laajentaa ja teknologial-
la avittaa. Mökinomistaja 
kertoisi älykännykässä mi-
hin rantaan sopii tulla ja 
tarvittaessa ottaa löylyt ja 
yöpyä saunalla. Kiitokseksi 
hän toivoisi kymmenen 
puunpölliä klapeiksi tai lin-
nunjätökset pois laiturilta. 

Win-win.

Alkaa mutkainen loppusuora, märkä-
reunaisena kiemurteleva jokimainen Jän-
gynjärvi. Nimi viittaa saamelaisiin. Kartalla 
vilahtelee kivikautisia asuinpaikkoja mutta 
maastossa rannat ovat rumapuskaa. Uoma 
kukkii lummetta valkoisena. Viimeinen 
kohde Salmenvuori nousee upeana vas-
takohtana seisovalle vedelle ja alavalle 
maalle. Kalliomaalausten etsimiseen, 
löytämiseen ja kokemiseen ei kyllästy, 
mutta maalaajan maailmaa ei voi koskaan 
tavoittaa. Aikakapseli on liian pieni.

Kärenlammen laavulle päättyy retki. 
Kannaksen tuolla puolen lainehtii Saimaa. 
Tästä se purki vetensä Kymijokeen muuta-
man sadan vuoden ajan muutama tuhat 
vuotta sitten. Sitten joku huomasi veden 
äkkiä laskevan. Kuvat nousivat ylemmäs. 
Mitä se merkitsi? Joku katsoi kun Vuoksi 
puhkesi Salpausselän läpi.
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lEHdEN PAlAUTUS JA OSOITTEENMUUTOKSET:

Helsingin Melojat ry
C/O Marja-Terttu Posa
Maarukankuja 6 A 17

 01480 Vantaa

JäSENMAKSUT

Jäsenmaksu 70 e (tai  45 e + talkoopanos)
Nuorisojäsenmaksu (alle 18 v.) 25 e 
(tai  15 e + talkoopanos)
Talkoopanos = 4 tunnin työpanos seuralle

Jäsenmaksu sisältää kaluston käyttöoi-
keuden korkeintaan kaksi yöpymistä si-
sältäville va-
jalta vajalle 
melottavilla 
omilla ret-
killä (sekä 
kosk i -  j a 
avokanoo-
teilla myös 
vajalta kul-
jetettuna) 
ja seuran 
yh te i s i l l ä 
retkillä.

l I I T T y M I S -
MAKSUT

l i i t t ymis -
maksu 36 e, nuorisojäsenelle 15 e. Al-
keiskurssin suoritusvuonna on voimassa 
alennettu liittymismaksu 18 e

MUUT MAKSUT

Avainpantti 10 e, Vierasmelontamaksu (1 
vieras kerrallaan) 10 e

Paikkavuokrat: 
kanoottiyksikkö 30 e, kaksikot ja avoka-
nootit 45 e, Varustekaappi 10 e

Maksut kajakkien ja tarvikkeiden lai-
naamisesta omille retkille (varaukset 
varausvastaavalta):
Retkipäivämaksu kajakista 2 e/aukko/
päivä ja avokanootista 4 e/päivä. 
Kajakkikaaret 1 e/päivä.
Kanoottitraileri 20 e /lähtö + 20 e/päivä.

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

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

HEMEN TIlINUMERO

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