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Jäsentiedote 2/2015
Kevät on jo pitkällä ja melontakausi alkamassa. Jälleen on tullut aika lähestyä Suomen
Melontakouluttajat ry:n jäseniä jäsenkirjeellä. Olemme huomioineet saamamme palautteen
ja pyrimme tulevan vuoden aikana terävöittämään yhdistyksemme viestintää. Viestinnästä
tulevat vastaamaan Anu Mustonen ja Pasi Oksman.
Yhdistyksen vuosikokousta vietettiin Tampereella 11.4.2015. Päivämäärä sai kokoukseen
osallistujilta kiitosta, sillä samalle päivälle oli mahdollista osallistua Tampereella myös
Suomen melonta- ja soutuliiton kevätkokoukseen. Yhdistyksemme kokouksessa
perinteiseen tapaan muistimme Suomalaisen melonnan parissa ansioituneita henkilöitä.
Kunniakirjalla muistettiin seuraavia henkilöitä ja tapahtumia:
Vuoden melontatapahtuma:
Jongun Hujaus. Lieksan Melojien ja paikallisten yrittäjien jokimelonnan tietouden
levittäminen ja hienon melontatapahtuman järjestäminen. Tapahtumalla on pitkät perinteet
ja sillä on ollut runsaasti osallistujia.
Kunniakirja melontakoulutuksen pitkäaikaisesta tukemisesta:
Kimmo Karjalainen, Retkimestari:


ollut kehittämässä melontakoulutusta Suomessa jo kymmeniä vuosia



monipuolisena melonnan osaajana ollut mukana valtakunnallisissa
koulutusjärjestelmissä



laatinut ja suunnitellut useita melontareittejä sekä kartastoja erityisesti keskisen
Saimaan alueilta sekä jokireiteiltä



ylläpitänyt melontakeskuksia sekä organisoinut melontakoulutuksia ja kursseja

Juhani ”Jussi” Riihinen


melojakonkari ja pohjoisen suomen melontaseurojen edistäjä, toi jokimelonnan

ihmisten tietoisuuteen ja innosti omalla esimerkillään


suomalaisen jokimaratonmelonnan menestynein edustaja, useiden ACR-kilpailuiden
voittaja



edesauttoi melontavälineiden saantia ja hankintaa Oulun ja pohjoisen suomen
alueille



organisoinut ja pitänyt lukemattomia melontakursseja sekä melontaretkiä

Pekka Kuha


kehittänyt suomalaista melontakoulutusta sekä laatinut opetusmateriaalia
koulutuksen tarpeisiin



ollut mukana valtakunnallisessa melontakoulutuksen kehittämisessä kymmeniä
vuosia



toiminut aktiivisesti erityisesti merimelonnan koulutusmateriaalin tuottamisessa

Ansiokas melontavälineiden ja tiedon välittäminen: Juhani Holm. Juhani Holm on välittänyt
ansiokkaasti melontatietoa ympäri Suomea erilaisissa melontatapahtumissa ja messuilla.
Kokouksessa valittiin yhdistyksen toimihenkilöt tulevalle toimintakaudelle. Suomen
melontakouluttajien hallituksessa toimivat:
Pekka Tyllilä

puheenjohtaja

Veli-Matti Lehtonen

varapuheenjohtaja

Pertti Karttunen

sihteeri

Mika Lähdekorpi

jäsensihteeri

Anu Mustonen

tiedotusvastaava

Oula-Matti Peltonen

hallituksen jäsen

Lisäksi hallituksen ulkopuolella vastuutehtävissä toimivat Pasi Hirvonen (rahastonhoitaja),
Pasi Oksman (tiedotus) sekä toiminnantarkastajina Leena Arpiainen ja Matti Rehtola.
Yhdistyksen jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2015 vahvistettiin 10€/ hlö. Jäsenmaksun
maksuohjeet erillisessä liitetiedostossa.
Tulevana vuotena yhdistyksen jäsenille tulee käyttöön yhdistyksen koulutusmateriaali

pankki. Aineisto julkaistaan Google Drivessa. Ohjaajille, oppaille sekä kouluttajille tulevat
omat erilliset materiaalisalkut.
Melonnanohjaajakirjasta on saatavilla uudistettu versio, ensimmäistä kertaa värillisenä
versiona. Ohjaajakirjaa voi tilata hintaan 12€. Oppaiden ja ohjaajien kangasmerkkejä on
myynnissä 5€ hintaan.
Tulevista yhdistyksen toiminnoista saat tietoa seuraamalla yhdistyksen kalenteria
https://sites.google.com/site/melontakouluttajat/calendar sekä yhdistyksen kotisivuja,
joiden päivitys on meneillään alkukesän aikana. Kalenteriin lisätään myös jäsenten omia
melontakoulutuksia sekä tapahtumia. Lisäksi yhdistyksen Facebook sivua hyödynnetään
toiminnan markkinoinnissa. Käy siis tykkäämässä Suomen melontakouluttajien Facebook
sivusta.
Jäsenasioissa voit olla yhteydessä yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen
suomen.melontakouluttajat@gmail.com
Suomen melontakouluttajat järjestää 12-14.6.2015. valmentavan joki- ja koskikurssin
Tornionjoen Kukkolan-, Vuennon- ja Matkakoskilla. Kurssilla keskitytään ohjaaja- ja
opastoimintaan isovetisissä joki ympäristöissä. Koulutus on yhdistyksen jäsenille
maksuton. Lisäksi yhdistys tarjoaa kurssin aikana osallistujille ruokailut ja saunan. Kurssin
aikana on mahdollista majoittua Kukkolankoskella Pohjolan pirtillä hintaan 40€/ hlö/ vrk,
omat liinavaatteet mukaan. Kurssin kouluttajana toimii melontakouluttaja Mika Lähdekorpi.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset kurssille suoraan Mikalle sähköpostiin
mika.lahdekorpi@gmail.com. Ilmoittautumiset viimeistään 1.6.2015 mennessä.
Suomen melontakouluttajien hallitus toivottaa kaikille hyvää kesää ja tulevaa
melontakautta.

