Suomen Melontakouluttajat ry

Arvoisa Melontakouluttajien jäsen!
Jälleen on yksi melontavuosi takanapäin ja on aika miettiä alkaneen vuoden toimintoja sekä
tapahtumia. Tässä tiedotteessa esitellään viime vuoden toimintaa, ja pyydetään arvokkaita
mielipiteitä mitä tehtäisiin tänä vuonna. Toivottavasti Sinulla on aikaa antaa ideoita
toimintasuunnitelmaan.

Vuosi 2014
1. Yleistä
Vuosi 2014 oli Suomen Melontakouluttajat ry:n kolmas toimintavuosi. Yhdistys ylläpitää ja kehittää
suomalaista melontakoulutusjärjestelmää valtakunnallisena toimijana. Yhdistys edustaa jäseniään
Melontaturvallisuuden neuvottelukunnassa, Veneilyasiain neuvottelukunnassa ja
Ulkoilufoorumissa. Neuvottelukunnissa oli esillä viime vuonna paljon keskustelua herättäneitä
asioita kuten mm. Veneilyasiain neuvottelukunnassa Vesiliikennelain määritykset päällikkö-,
kuljettaja ja veneen ohjaaja-termeihin, Ulkoilufoorumissa ja eduskunnan Pikkuparlamentissa
käsitellyt virtavesien suojelu- sekä kunnostusasiat ja Melontaturvallisuuden neuvottelukunnassa
viime vuoden läheltäpiti-tilanteet sekä melontaonnettomuudet.
2. Yhdistyksen hallinto ja toimihenkilöt
Yhdistyksen päättävänä elimenä toimii vuosikokous, joka pidettiin Tampereella 5.4.2014.
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimi yhdistyksen hallitus, joka koostui puheenjohtajasta ja
5 jäsenestä. Hallituksen kokouksia pidettiin viisi ja yhdistyksen jäsentapaamisia yksi.
Toimintakaudella yhdistyksen hallituksessa toimivat:
Puheenjohtaja
Pekka Tyllilä
Varapuheenjohtaja Veli-Matti Lehtonen
Sihteeri
Pertti Karttunen
Jäsen
Nina Wikman
Jäsen
Oula-Matti Peltonen
Jäsen
Mika Lähdekorpi
Yhdistyksen toimihenkilöinä toimivat: viestintäpäällikkö Nina Wikman, jäsensihteeri Mika
Lähdekorpi, todistusten käsittelijä Pertti Karttunen ja varalla Tuomas Runnakko, rahastonhoitaja
Pasi Hirvonen ja kirjanpitäjä Veera Katila. Toiminnantarkastajana toimi Leena Arpiainen ja varalla
Matti Rehtola.
Yhdistystä ovat edustaneet Liikenne- ja viestintäministeriön veneilyjaoksessa Jyri Heilimo ja Anna
Leena Lind, Melontaturvallisuuden neuvottelukunnassa Pekka Tyllilä ja Pertti Karttunen sekä
Ulkoilufoorumin asiantuntijajäsenenä Veli-Matti Lehtonen. Yhteyshenkilöinä toimivat:
NIL-yhteyshenkilönä Jyri Heilimo, oppilaitosyhdyshenkilönä Oula-Matti Peltonen, SKaL:n
yhteyshenkilönä Veli-Matti Lehtonen ja MeSoL-yhteyshenkilönä Pekka Tyllilä.
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3. Toiminta
Kursseista ja tapahtumista on tiedotettu laittamalla tietoja yhdistyksen verkkosivujen kalenteriin,
josta on muodostunut hyvä tiedotuskanava melojille. Kursseja ja tapaamisia on ollut:
- melojan ea-kurssi 1,
- ohjaajakurssi 12,
- opaskurssi 2,
- auditointi 1,
- melonnan peruskurssi 6,
- jokimelonnan peruskurssi 5,
- jokimelonnan jatkokurssi 1,
- melontatapahtuma 8 ja
- yhdistyksen sekä kouluttajien tapaaminen 1.
Yhteensä omia tai jäsenten järjestämiä kursseja ja tapahtumia on ollut 35 kappaletta. Tapahtumia on
järjestetty erilaisissa olosuhteissa ympäri maata. Kouluttajiksi vuoden aikana hyväksyttiin Benjamin
Donner, Jonne Salonen, Tapio Nykänen ja Mika Lähdekorpi.
4. Viestintä
Verkkosivujen ylläpitäjänä ja viestintäpäällikkönä on toiminut Nina Wikman. Yhdistyksen
verkkosivujen osoite on sites.google.com/sites/suomenmelontakouluttajat tai lyhennettynä
bit.ly/melontakouluttajat ja sähköpostiosoite on suomen.melontakouluttajat(ät)gmail.com.
Muistakaa ilmoittaa sähköpostiosoitteenne muutoksista, koska lähetämme viestit pääsääntöisesti
spostilla!

Vuosi 2015
Esille tulleita ajatuksia
- pidetään ensiapukursseja ympäri Suomea. Mikäli olet terveydenhuoltoalan ammattilainen, niin ota
yhteyttä, että voisimme kertoa kuinka voisit aloittaa kouluttamaan Melojan ensiapukursseja,
- jatketaan hyvää yhteydenpitoa viranomaisiin sekä muihin yhteistyötahoihin ja
- kehitetään jäsenpalveluja sekä ylläpidetään suosittua koulutuskalenteria.
Kysymyksiä jäsenille:
- mille koulutukselle on itselläsi suurin tarve tällä hetkellä? (koski, avovesi/ meri, ea, opas-/
ohjaajakurssit, kouluttajaksi kouluttautuminen, turvallisuus...),
- toiveita kurssien/ tapahtumien/ tapaamisten pitopaikoille sekä ajankohdille? (esim. Lapin alue,
Oulu, PK-seutu, Turku...),
- miten kehittäisit yhdistyksen toimintaa?,
- olisitko valmis toimimaan kouluttajana/ vastuuhenkilönä yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa/
koulutuksissa?,
- oletko kiinnostunut toimimaan yhdistyksen hallitustehtävissä? ja
- ideoita/ toiveita vuoden 2015 tapahtumista.
Pyydämme lähettämään ajatuksia sähköpostiosoitteeseen suomen.melontakouluttajat(ät)gmail.com
31.12.2015 mennessä. Lisäksi pyydämme esityksiä menneen vuoden 2014 merkittävästä ja
melontakoulutusta edistävästä tapahtumasta tai toiminnasta.
Kiitos!
Suomen Melontakouluttajat ry:n hallitus

