OULUJÄRVEN MELOJAT ry
TOIMINTAKERTOMUS 2021
Oulujärven Melojat ry:n 12. toimintakautta vietettiin vaihtelevissa sääoloissa ja
koronapandemian aiheuttamien toimintarajoitusten varjossa. Kaikilla melontatalleilla
noudatettiin Melonta- ja Soutuliiton sekä Pohjois-Suomen AVI:n ohjeistuksen mukaisia
toimintaohjeita. Melojia oheistettiin huolehtimaan turvaetäisyyksistä sekä desinfioimaan
yhteiset välineet ennen ja jälkeen käytön. Koronapandemia aiheutti toiminnan
supistumista, kun ihmiset eivät uskaltaneet tulla melomaan. Melonnan peruskursseja
järjestettiin huomioiden koronarajoitukset.
Oulujärven Melojat ry:n toimintaa tehtiin tutuksi esittelemällä melojien toimintaa Oulujärvi Teams-seminaarissa 10.6.2021.
Osallistuimme NUUSA21 Vesipelastusharjoitukseen 4.9.2021Oulujärven Paltaselällä.
Harjoitusta oli järjestämässä Punainen Risti, Poliisi, Pelastuslaitos ja Opintokeskus Sivis.
Mukana ”maalina” oli kolme melojaa.
Syyskauden päätteeksi järjestettiin Paltamon Kotolinnassa 30.10 ohjaajatapaaminen,
johon osallistui ohjaajia Vaalasta, Paltamosta ja Kajaanista.

Kokoukset
Yhdistyksen yleinen kokous pidettiin Teams -kokouksena 18.4.2021. Puheenjohtajaksi
valittiin Anu Leinonen. Sihteerinä jatkaa Heidi Kuikka ja talousvastaavana Sinikka
Rantalankila. Lisäksi hallitukseen kuuluvat Hannu Smedberg (Kajaani), Eeva Maria Karhu
(Muhos), Jorma Kuronen (Vaala) ja Hannu Seppänen (Kajaani). Hallitus kokoontui neljä
kertaa.
Talous
Jäsenmaksutulot olivat 2.910 euroa. Muita tuloja kertyi kurssimaksuista, palvelujen
myynnistä sekä osallistumismaksuista ym. yhteensä 3.210 euroa, Tilikauden alijäämä oli
1.554,62 euroa.
Jäsenyys
Vuodenvaihteessa jäsenmaksun maksaneita on yhteensä 98 joista 32 miehiä, 54 naisia ja
yksi nuori sekä yritysjäseniä kolme eli Montta Active Camping, Kajaanin Latu ja Vaalan
Fysioterapia. Jäsenmaksu on 30 euroa, nuorisojäseniltä 10 euroa ja yrityksiltä 100 euroa.
Yhdistys on Suomen melonta- ja soutuliiton, Oulujärven Wanhat Laivat ry:n Kainuun
Liikunnan ja Rokua Geoparkin jäsen.

TOIMINTA VAALASSA
Melontatapahtumat, retket ja esittelyt
Muutamat innokkaimmat kävivät melomassa jo huhtikuussa, mutta virallisesti kausi avattiin
viikkomelonnan yhteydessä 3.kesäkuuta. Viikkomelontoja tehtiin vuoroviikoin maanantaina
ja torstaina. Säät vaikuttivat tietysti melontaretkien järjestelyihin, mutta eniten vaikuttivat
koronarajoitukset, kun aloittelijoille suunnattuja retkiä eikä yhteisiä tapahtumia voitu
varsinkaan alkukesästä järjestää. Kuitenkin pystyttiin järjestämään muutamia yksityisille
henkilöille suunnattuja opetus- ja tutustumisretkiä. Lisäksi saimme vieraaksi/ jäseneksi
kokeneen Espoolaisen melojan Merimelojista, jolle saimme esitellä Oulujärven
Niskanselän melontakohteita.
Ohjattujen retkien osallistujamäärä vaihteli neljästä kymmeneen. Viikkomelontoja
järjestettiin yhteensä 7 kertaa. Vaalan tallikirjaan dokumentoitujen osallistujien
kokonaismäärä kesällä 2021 oli 167, joista naisia 91, miehiä 73 ja nuoria 3.

Kurssit: Vaalassa järjestettiin heinäkuussa 2021 yksi melonnan peruskurssi, jonka suoritti
10 melojaa; 6 naista ja 4 miestä. Vastuuohjaana kurssilla toimi Heidi Kuikka ja
apuohjaajina Anu Leinonen ja Matti Koistinen.
Vaalassa järjestettiin myös yksi Melonnan ABC (4h)-kurssi, jolle osallistui 4 henkilöä.
Vastuuhenkilöinä kurssilla olivat Jorma Kuronen ja Pirkko Pikkarainen.
KC Ry:n kanssa yhteistyössä ohjaajakurssi, siten että ohjaajakurssilaiset yöpyivät PikkuPalosessa ja Uiton kämpällä.
Melojat osallistuivat isolla porukalla Vaalan kunnan järjestämään kirkkovenesoutuun.
Uiton alueen aluekaavoituksessa OuMe on ollut aktiivisesti mukana.
Melontakeskuksen alueen ja rakennusten sekä irtaimiston käyttö, hoito ja vuokraussopimus on uusittu Vaalan kunnan kanssa, voimassa 5 vuotta 31.12.2025 saakka. Kunta
ei peri enää tallipaikkamaksuja.
Rokuan Health&Spa -kylpylässä on pidetty kajakin käsittelyharjoittelua tuleville ohjaajille n.
10 kertaa keväällä 2021. Osallistujia oli keskimäärin 3 henkilöä. Koronarajoitusten myötä
opetusta ja harjoittelua järjestettiin vain yhdelle/kahdelle henkilölle kerrallaan. Lisäksi
Rokuan kylpylä oli rajoitusten vuoksi suljettuna useita viikkoja vuoden aikana.
Vastuuohjaajina toimivat Jorma Kuronen ja Hannu Seppänen. Kalustona Rokualla on ollut
yksi koski-, yksi poolo- ja kolme merikajakkia. Rokua ei peri tilavuokraa ja jokainen
osallistuja maksaa 5 euroa kylpylälle, joten seuralle ei tule toiminnasta kustannuksia.
Yhteistyö Rokuan kylpylän kanssa on sujunut edelleenkin saumattomasti.
TOIMINTA KAJAANISSA
Kajaanissa melontatoimintaa toteutettiin tuttuun tapaan yhteistyössä Kajaanin Ladun
kanssa 10 kajaanilaisen melontaohjaajan voimin. Viikkomelontoja järjestimme vuoroviikoin
keskiviikkoisin kesäkuun alusta elokuun loppuun. Oulujärven Melojien viikkomelontoja oli

yhteensä 6 kertaa ja osanottajia niissä oli keskimäärin 19 henkilöä, joista melontaohjaajia
keskimäärin 4. Muita ohjattuja melontoja oli mm. ruskaretki Rehjansaareen ja lyhtymelonta
torin rantaan.
Melonnoillamme on usein mahdollisuus valita lyhempi, leppoinen lenkki tai pitempi,
vauhdikkaampi lenkki. Tämä valintamahdollisuus on tarpeen melojien erilaisten
menohalujen vuoksi ja on mahdollista toteuttaa turvallisesti, kun ohjaajia on useita.
Kajaanin ohjatut melonnat ovat Oulujärven Melojien ja Kajaanin Ladun jäsenille ilmaisia,
muilta perimme 10 euron ohjausmaksun. Käytössämme on Oulujärven Melojien omistamat
kaksi yksikkökajakkia ja 2 koskikajakkia sekä Kajaanin Ladun hallinnoimat Kajaanin
kaupungin melontahankkeen kajakit; 12 yksikköä ja 1 kaksikko. Kuurnan tallilla on 35
varsinaista kajakkipaikkaa, joista OuMe:n ja hankkeen kajakkipaikkojen lisäksi on
yksityisiä vuokrapaikkoja 20 kpl. Koska kaikki tallipaikat ovat täynnä, eikä kaikille
halukkaille ole vuokrapaikkaa, on Kajaanin Latu hankkinut merikontin, jonka myötä
tallipaikkoja vapautuu 13 kpl.

TOIMINTA PALTAMOSSA
Paltamon toiminta Melontakeskuksella jatkui viikkomelonnoilla joka toinen tiistai ja yhdellä
melonnan peruskurssilla. Lisäksi järjestettiin tutustumismelonta veturimiehille elokuun
alussa sekä yksi perhemelonta. Koronan vuoksi kesä oli kuitenkin hiljainen, kun ei voitu
järjestää isompia tapahtumia. Kesän aikana oli ns. viikkomelontoja joka toinen tiistai
yhteensä 7 kertaa, joissa oli yhteensä 40 melojaa. Lisäksi erillisiä retkiä ovat tehneet
muutamat jäsenet itsenäisesti.
OuMen Ruskamelonta järjestettiin tänä vuonna Paltamon Melalahdesta Mulkkusaaren
laavulle. Ruskamelontaan osallistui jäseniä Vaalasta, Kajaanista ja Paltamosta yhteensä
17 jäsentä. Jälleen sää suosi melontaretkeläisiä, oli aurinkoa ja tyyntä keliä, oli mukava
viettää aikaa Oulujärvellä ja pitää evästaukoa Mulkkusaaren laavulla.
Paltamossa Oulujärven melojien toimintaa esiteltiin Korpitien Monitoimikeskuksessa
pidetyillä Harrastemessuilla 30.10. 2021. Esillä oli kajakki ja muuta melontavälineistöä.
Kurssit
Paltamossa järjestettiin heinäkuun alussa yksi melonnan peruskurssi, jolle osallistui 9
kurssilaista. Vastuuohjaajana kurssilla oli Jorma Kuronen ja apuohjaajina Anu Leinonen
sekä Heidi Kuikka.

Melontatallit ja laiturit
Seuran jäsenet ovat vastanneet sopimuksen mukaisesti kanoottitallien (Vaalan, Paltamon
ja Kajaanin Kuurnan talli), laitureiden sekä Pikku-Palosen huollosta sekä kaluston
kunnossapidosta sekä tallipaikkojen laskutuksesta. Reimin laituri vedettiin kalliolta pois
yhteistyössä kunnan teknisen toimen kanssa ja kiinnitettiin rantaan. Honkisen laituri
korvattiin uudella. Kauvonsaaren laituria ei enää ole. Vaalan tallissa on tällä hetkellä 16
yksityisten omistamaa kajakkia ja yhteensä 10 seuran hallinnassa olevaa ja 6 omaa
kajakkia sekä muutama yksityisen omistama SUP-lauta. Kuurnan tallissa on 13 Kajaanin

hankkeen ja 20 yksityisten kajakkia sekä OuMe:n 2 retkikajakkia ja 3 koskikajakkia.
Paltamon tallissa on 8 hankkeen kajakkia, 10 yksityisen omistamaa kajakkia ja 1 OuMe:n
kajakki.

Yhteenveto
Oulujärven Melojat ry on onnistunut hyvin tavoitteissaan luoda melontakulttuuria Oulujärvelle. Nyt on melontakeskukset jokaisessa Oulujärven ympäristökunnassa. Entinen
Vuolijoen kunnan alue on potentiaalinen melontakohde, koska Käkisaaren kanava on auki
Käkilahdelle.
Kajaanin Ladun kanssa on sovittu yhteistyöstä siten, että samat edut koskivat Kajaanissa
molempien seurojen jäseniä. Kuurnan talli on Melojien hallussa perustuen Oulujärven
Wanhat Laivat ry:n jäsenyyteen. Koska Kajaanin Latu osallistuu myös tallin kuluihin,
tallipaikkamaksut on pidetty samana seurojen jäsenille. Melontakeskushankkeen aikana
hankittu kalusto on pääosin Kuurnan tallissa ja myös OuMen käytössä Ladun kanssa
tehdyn sopimuksen mukaisesti. OuMen vastuulla on myös Paltamon melontatallin
hallinnointi.
Oulujärven Melojat haluaa olla koko järvialueen yhteinen seura, jossa ei ole kuntarajoja.
Myös yhdistyksen hallintoa hoidetaan yhteistyössä ja henkilövalinnoissa otetaan huomioon
alueiden edustavuus. Rokua Geoparkin ja Kainuun Liikunnan jäsenenä edistämme alueen
matkailua sekä liikuntaharrastusta Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Oulujärven
ympäristökunnat, Kajaanin Latu ja Oulujärven Wanhat Laivat ry ovat tärkeitä
yhteistyökumppaneita.

