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Melanvilauttajat ry  
Sääntömääräinen kevätkokous 27.5.2020 klo 17, kokouskutsu

Paikka: Kokous järjestetään virtuaalikokouksena Google Hangoutsin välityksellä.  
Kokoukseen osallistuaksesi tarvitset tietokoneen internetyhteydellä, mikrofonin ja kaiuttimet/
kuulokkeet (hoituu esim. headsetillä).

JÄRJESTELYT:  
Ilmoittaudu bit.ly/mevikevatkokousilmo2020 26.5.2020 mennessä.

ESITYSLISTA 
1. Kokouksen avaus
 
2. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 
5. Esitetään toimintavuoden 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille vastuuvelvollisille

7. Kokouksen päättäminen

PERUSTELUT POIKKEUKSELLISELLE KOKOUSTAVALLE:
 
Melanvilauttajien sääntöjen mukaan kevätkokous on järjestettävä toukokuun loppuun men-
nessä. Tällä tietoa koronapandemiasta johtuvat kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 13.5. 
asti, jatkosta ei vielä ole tietoa. Siltä varalta, että kokoontumisrajoitteet ovat edelleen voimassa 
kokousajankohtana, kokous suunnitellaan järjestettäväksi virtuaalikokouksena. Tämän vuoksi 
kokoukseen täytyy ilmoittautua ennakkoon, jotta kaikille osallistujille voidaan lähettää sähköpos-
tilla liittymiskutsu, jonka avulla pääsee etäkokoukseen mukaan. Mikäli kokoontumisrajoitukset 
puretaan kokousajankohtaan mennessä, hallitus pyrkii varaamaan Jyväskylästä kokoustilan ja 
tästä tiedotetaan sähköpostiviestillä kokoukseen ilmoittautuneille sekä lisäksi seuran verkkosi-
vuilla ja sähköpostilistalla viimeistään kokousta edeltävällä viikolla. 
   Melanvilauttajien säännöissä ei ole mainintaa etäkokouksesta, mutta sen sijaan säännöissä 
on yksiselitteinen takaraja kokouksen järjestämiselle. Maassamme vallitsevissa poikkeusoloissa 
joudutaan valitsemaan näistä pienempi paha. Kokouksen lykkääminen, mahdollisesti useita 
kuukausia, edellyttäisi vielä etäkokousta painavammat perusteet. Koska kokouksessa käsitellään 
vain sääntömääräiset asiat, ei sellaisia hallituksen näkemyksen mukaan ole.

Lisätietoja: Tanja Balabin / tanja.balabin@melanvilauttajat.fi 
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Syyskokouksessa minut valit-
tiin MeVin puheenjohtajaksi 
vuodelle 2020 Jari Kovasen 

seitsemän vuotta kestäneen pj:n uran 
perään. Suuret kiitokset Jarille hienosta 
työstä seuramme puolesta! Kuten useam-
man kerran kokouksessa kuulin, isoihin 
saappaisiin sitä pääsi astumaan. Onneksi 
hallituksessa jatkaa monta kokenutta 
tekijää, jotka ovat tarvittaessa auttamassa 
toiminnan saloihin. Oli myös hienoa, 
että mukaan lähti lisäkseni muita uusia. 
Käytännössä takavuosina käytössä ol-
lut puolet hallituksen jäsenistä kunakin 
vuonna erovuoroon tuova kaksivuotiskau-
sisysteemi tapahtui luonnostaan, kun 
puolet uudesta hallituksesta on edellisten 
vuosien konkareita ja puolet kokonaan 

uusia tekijöitä. Uudeksi Tuomion vaja- 
vastaavaksi saimme Sari Mansalan, 
Naattialle uusiksi vajavastaaviksi Maija 
Laurosen ja Mervi Ratilaisen ja koulu-
tus- ja ohjaajavastaavaksi Vesa Sirviön. 
Varapuheenjohtajana jatkaa Teemu 
Tenhunen, taloudenhoitajana Hanna 
Jäntti, sihteerinä Milla Kyllönen ja retki-
vastaavana Hannu Jalonen. Ville Eronen 
jatkaa hallituksessa tällä kertaa koskivas-
taavana. Myös Jari Kovanen on edelleen 
seuratoiminnassa mukana toimihenkilönä 
hoitaen jäsensihteerin tehtäviä.

Ylimelanvilauttajalta
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Koronapandemian vuoksi voimassaolevat 
kokoontumisrajoitukset ovat jarruttaneet 
tavanomaista seuratoimintaa ja rajoitusten 
lopullisesta kestosta ei ole vielä tietoa. Seuran 
vajat ja kalusto on kuitenkin totuttuun tapaan 
jäsenistön käytössä. Itse asiassa tälle kaudelle 
käyttöoikeudella melovien kertakäytön 
määrää on pidennetty kolmeen vuorokau-
teen eli 72 tuntiin, joten nyt viikonloppuret-
ket ilman lisävuokran maksamista kuuluvat 
käyttöoikeuteen! Toivottavasti pääsemme 
vielä järjestämään normaalia seuratoimintaa 
ainakin viikkolenkkien ja retkien muodossa 
kauden aikana. Tiedotamme seuratoimin-
nasta nettisivuilla julkaistavilla tiedotteilla, 
joista ilmoitetaan seuran sähköpostilistan 
ja Facebook-ryhmän kautta. Suosittelenkin 
jokaiselle seuran sähköpostilistalle liittymistä 
bit.ly/mevilista. 

Seuralle on hankittu uutta melontakalustoa 
jäsenten käyttöön. Hankintoja on tehty niin 
retki- kuin koskipuolella. Uusiin paatteihin 
kannattaa tutustua, josko sieltä löytyisi jokin 
itselle kiinnostava menopeli. Esimerkiksi viime 
vuonna hankittu Skim Wahoo on kerän-
nyt harmittavan vähän käyttökertoja, joten 
kenties se on jäänyt vajalla huomaamatta. 
Hallituksen tietoon voi myös esittää toiveita 
kaluston suhteen, näitä voidaan sitten hyö-
dyntää uusista hankinnoista päätettäessä.

Turvallisuudesta vielä muutama sana. 
Paras turva vesillä on melontakaveri. Vielä 
parempi on reskutukset sujuviksi harjoi-
tellut melontakaveri. Pitäkää huolta niin 
omista kuin muiden taidoista. Viimeksi pe-
ruskurssilla vuonna kivi ja keppi tehty res-
kutusharjoitus ei todennäköisesti paljon 
lämmitä, jos kajakki menee nurin. Arvioi 
aina omat taitosi suhteessa säähän (myös 
sääennusteeseen) ja melontakohteen 
ominaisuuksiin. Jos aallokko Murtoselällä 
pistää epäilyttämään, on varmasti fiksu 
ajatus kiertää suojaisampaa reittiä vaikka 
suora ylitys houkuttaisi lyhyempänä 
matkana. Sama pätee jos lähdet itseksesi 
liikkeelle, huolehdithan että osaat val-
litsevissa olosuhteissa nousta kaatumis-
tilanteessa takaisin kajakkiin. Joko varma 
eskimopyörähdys tai melakelluke ja sen 
käyttötaito olisi oltava hallussa. Muussa 
tapauksessa pysy rannan tuntumassa. 

Tämän jäsentiedotteen ilmestyessä 
avovesikauden täytyy jo olla alkanut. 
Poikkeuksellisesta keväästä huolimatta 
toivon kaikille mukavaa melontakautta ja 
ainutlaatuisia kokemuksia vedenpinnan 
tasossa!  

Terveisin,
Tanja Balabin

"Tiedotamme seuratoiminnasta netti- 
sivuilla julkaistavilla tiedotteilla, joista 
ilmoitetaan seuran sähköpostilistan ja 
Facebook-ryhmän kautta." 
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23.–26.1.2020

Talviretki Tahkolle
TEKSTI ja KUVAT Sari MansalaSeuraava kirjoitus on toteutet-

tu yhteisönä ja mukana oli 10 
reipasta melojaa. Vaikka tekstiä 

on hieman viilattu, tunnelma löytyy rivien 
välistä.
   MeVin talvileiri alkoi lumisessa säässä ja 
iloisessa tunnelmassa. Mökki oli todella 
hulppea, ja yhtä hulppea mäki melkein lan-
nisti laskijan. Mutta pahin oli vasta edessä, 
eikä tartunta ollut vältettävissä.
   Telemarkin opettelijat eivät välttyneet 
nauruhepuleilta. Niitä tuli, kun hiihtomaikan 
pilliin puhallettiin. Tuulta riitti rinteessä, ja 
reisiä hapotti. Tilanteen helpottamisesksi 
nautimme nuotion äärellä palauttavaa 
juomaa ja rentouduimme. Luisteltiin, lasket-
eltiin, saunottiin ja viihdyttiin hyvien ruokien 
parissa. Mieleenpainuvia ja kokemuksellisia 
elämyksiä! Olemme saaneet nauttia hyvästä 
ruuasta ja juomasta. Jagimir otti esiin 
sapelinsa ja avasi kuoharin keskieurooppa-
laiseen tyyliin; ajattelin sen olevan mielenki-
intoista ja hienoa.
   “Mitä sinä siellä luulet tekeväsi?”, herra 
huudahti löytäessään Jagimirin pään kas-
sistaan. Yllätyksiä löytyy, sekin mitä melojat 
tekevät talvireissussa.

   Ruskettunut pinta oli monella hiihtäjällä, 
ja se on relevanttia. Tärkeintä oli kuitenkin 
nauttia ympäristöstä ja seurasta. Seu-
rueemme alkoi suunnitella jo varainhankin-
taa, mm. Melanvilauttajien uimapöksyjen 
myyntiä tulevan kesän Suomi Meloo -tapah- 
tumassa. Tutustuttiin seurakavereihin ja 
mietittiin uusia seikkailuja. Kuunneltiin 
korvakuulolla.
   Tahkon huipulla oli näkötorni, mistä Sy-
värin monet saaret houkuttelevat kesäiselle 
melontaretkelle. Sain eväitä elämään. Kerä-
sin uusia kokemuksia ja elämyksiä, niitä voi 
muistella kiikkustuolissa. Esimerkiksi sitä, 
kun Jagimir ihmetteli, että kuka oli puraissut 
häntä pepusta. Muovipussi pepun alla kun 
auttoi vauhdin kiihtymisessä.
   Tunnemaailma oli yhteisessä ruokapöy-
dässä käsinkosketeltava. Muukin kuin jut- 
tujen taso oli elämää isompaa. Vaan vielä 
isompaa oli luvassa, kun sävelet täyttivät 
salin. Tuo avara tila täyttyi ihmisten äänistä 
kauniisti.  
 
Paras melontareissu, jossa olen talvella  
ollut mukana!
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Uutta kautta kohti

Siirtymä edellisestä koskimelonta-
kaudesta nyt käynnistyneeseen, 
jota myös joskus on talveksi kut-

suttu, oli tällä kertaa erityisen helppo meille 
koskimelojille. Alkusyksyn kuivuudesta ja 
vähävetisyydestä päästiin eroon lokakuun 
sateiden myötä, ja taas riitti vettä paatin 
alle. Kun sateet vain jatkuivat seuraavien 
kuukausien ajan, niin melomaan piti mennä 
vaikka kalenteri näytti tammikuuta. Ainakin 
näillä näkymin “kevään” tulvahuippu ajoit-
tuikin keskisen Suomen alueella tuonne 
helmikuulle. Isommissa koskissa, kuten 
Kuusaassa ja Konnekoskessa, ei ole jäitä 
ollut koko talvena, joten melottavaa on riit- 
tänyt! Tätä kirjoittaessa huhtikuun 14. päivä 
kausi on jo pitkällä. Konnekoski on toiminut 
koko talven, ja on edelleen hyvässä surffi-
kunnossa, Kuusaa noin 120 kuutiolla tarjoaa 
sopivasti haastetta, ja Kapeellakin on totta- 
kai loistavaa melottavaa.
   Tämä kausi on minulle ensimmäinen kos-
kivastaavana, ja kovasta innosta huolimatta 
suunnitelmat toiminnan kehittämisestä 
vaihtuivat koronarajoitusten myötä aika  

tavalla. Meidän järjestämät hallikisat joudut-
tiin perumaan maaliskuussa, ja kaikki ke- 
vään ja alkukesän kotimaiset koskitapahtu-
mat on myös peruttu. Yhteisreissujakaan ei 
oikein voi sopia nyt, mutta palataan suun-
nitelmiin kun tilanne selkiytyy!
   Melomaan pääsee kyllä, ja noudattamalla 
turvavälejä koskimelonta on loistava laji 
tässäkin haastavassa tilanteessa! Melomaan 
mielivät löytävät seuraa Keski-Suomen 
koskimelojat FB-ryhmästä.
    Ja mikäpä olisikaan parempi syy lähteä 
melomaan kuin uusi paatti! Tälle kaudelle 
hankimme niitä seuralle neljä kappaletta! 
Saimme hankittua erittäin halutun ja pal- 
kitun luiskaperäisen uutuuden Dagger 
Rewind MD:n, Nopean laskupaatin Dagger 
Phantomin, mainetta niittäneen creekkerin 
EXO T-Rex L:n sekä freestyleen uuden EXO 
x GuiGui Helixir L:n. Nämä ovat kaikki loista-
via paatteja, ja soveltuvat kaikille aloitteli-
jasta ammattilaiseen!

Hyviä linjoja!

Ville Eronen,
koskivastaava

TEKSTI ja KUVA Ville Eronen

Seuran uudet hankinnat

Koskivastaavan 

terveiset
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Järvet aukenee

Melontakausi on alkanut 
sileän veden puolella. 
Ei ihan kaikkialla, mutta 

ainakin Vaajakoskella pääsee jo hyvin 
melomaan. Vedet ovat vielä oman 
aikansa kylmiä, joten asianmukainen 
pukeutuminen on tarpeen. Pukeutu- 
misen lisäksi kannattaa miettiä melon-
takohde vuodenajan mukaan. Jotkin 
jokireitit ovat melottavissa ainoastaan 
alkukesän aikana, joten saatavilla olevat 
retkipäivät kannattaa hyödyntää niiden 
parissa. Toisaalta suojainen jokireitti 
voi olla miellyttävämpi meloa viileään 
vuodenaikaan. Jokireitistä voi hyvänä 
esimerkkinä mainita Petäjävedeltä alka-
van Wanhan Witosen. Hieman kauem-
pana olevia reittejä ovat esimerkiksi Ju-
valta alkava Oravareitti ja Pieksämäeltä 
alkava Naarajoen reitti.
   Vuodenajan erityispiirteiden lisäksi 
nyt on sopeuduttava koronarajoituksiin. 
Niiden johdosta ohjattu seuratoiminta 
on peruttu toistaiseksi. Toiminta käyn-
nistyy uudelleen heti, kun rajoitukset 
sen sallivat. Omatoiminen melonta 

on kuitenkin sallittua voimassa olevia 
yleisiä ohjeita noudattaen. Melonta- 
retki lähisaareen onkin oiva tapa välttää 
ruuhkaisia retkikohteita. Päijänteellä on 
useita hienoja luonnonrantoja. Näistä 
tulee mieleen ainakin Kaakkosaaren kal-
liorannat, Iso Teerisaari ja Muuratsalon 
lähiseudut.
   Lähiretkeilyn yhteydessä on hyvä tilai-
suus tutustua seuran kalustoon.  
Viime vuosien aikaan kalustoa on päi- 
vitetty useammalla uudella kajakilla. 
Kaluston päivityksellä on pyritty var-
mistamaan kaluston kunto ja toisaalta 
vähälle käytölle jääneitä kajakkeja on 
päivitetty uusiin. Lisäksi on pyritty huo-
mioimaan kaikenkokoiset melojat. 
   Melontaseuraa voi kysyä seuran  
“Melanvilauttajat ry” Facebook-ryhmässä 
tai WhatsAppin “MeVi / Melontaseuraa” 
ryhmän kautta. WhatsApp ryhmään 
pääsee liittymään puhelimella  
bit.ly/mevimelontaseuraa linkin kautta.

Hyvää melontakautta!

Hannu Jalonen,
retkivastaava

TEKSTI ja KUVA Hannu Jalonen

Osa viime vuosien aikaan hankituista kajakeista

Retkivastaavan terveiset



LÄHETTÄJÄ:
Melanvilauttajat ry
c/o Balabin
Paperitehtaankatu 1 A 17
40100 Jyväskylä

Seuraa Melanvilauttajia!

/groups/melanvilauttajatmelanvilauttajat.fi melanvilauttajat

Seuran uusimmat paatit
KAYMAN KAYKS FURY LV
Brittityylinen ja tukevahko ns. rannikko- 
kajakki pienikokoiselle melojalle.

SKIM BEAUFORT LV
Helposti hallittava ja varsin nopea retki- 
kajakki pieni- ja keskikokoiselle 
melojalle.

REBEL HUSKY
Grönlantilaistyylinen ketterä V-pohjainen 
retkikajakki keskikokoiselle melojalle.

SKIM BEAUFORT TR
Helposti hallittava ja varsin nopea retki- 
kajakki  keskikokoiselle melojalle.

STELLAR ADVANT 18
USA:ssa suunniteltu brittityylinen helposti 
hallittava V-pohjainen retkikajakki keski- ja 
isokokoiselle melojalle.

SKIM WAHOO
Todella nopea retkikajakki isokokoiselle tai 
lastin kanssa keskikokoiselle melojalle.

DAGGER REWIND MD 
Palkittu luiskaperäinen uutuus
 
DAGGER PHANTOMIN 
Nopea laskupaatti 
 
EXO T-REX L 
Mainetta niittänyt creekker 
 
EXO X GUIGUI HELIXIR L 
Freestyle 

Soveltuvat kaikille aloittelijasta  
ammattilaiseen!


