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Yleistä
Kulunut toimintakausi oli yhdistyksen kolmastoista toimintavuosi. Yhdistys on jatkanut toimintaansa sääntöjen
mukaisessa hengessä ensisijaisesti suomalaisten retkimelojien valtakunnallisena yhdyssiteenä. Yhdistyksen
jäsenmäärä oli vuoden 2009 lopussa 67 henkilöä. Yhdistys pyrkii edelleenkin täydentämään paikallisten
melontaseurojen toimintaa eli keskittymällä niihin aisoihin, mitä muut eivät tee. Näkyvin näistä asioista ovat
yhdistyksen hallinnoimat Retkimelojien Sinivalkonauha ja Saaristonauha.
Allmänt
Verksamhetsperioden var föreningens 13 verksamhetsår. Föreningen har fortsatt att bedriva sin verksamhet i
enlighet med stadgarna framförallt som en riksomfattande förbindelselänk mellan finländska långfärdspaddlare.
Föreningens medlemsantal i slutet av år  2010 var 67 personer. Föreningen strävar fortfarande till att komplettera
lokala paddlingsföreningarnas verksamhet genom att koncentrera sig på de uppgifter som andra inte sköter. Den
synligaste uppgiften är att administrera  Långfärdspaddlarnas Blåvita Band och Skärgårdsbandet.

Jäsenistö 
Jäseniksi hyväksyttävät ovat kokeneita ja aktiivisia retkimelojia. Seuran aktiivisten jäsenten määrä on noin 40.
Uusia jäseniä hyväksyttiin vuonna 2010 yhteensä 5 ja  X henkilöä erosi seurasta.
Medlemskåren 
För att bli antagen som medlem måste man vara en erfaren och aktiv långfärdspaddlare. Antalet aktiva
medlemmar i föreningen är c. 40. År 2010 antogs sammanlagt  5  nya  medlemmar och  X personer avgick.

Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin lauantaina 27.3.2010 Helsingissä ravintola White Ladyssa, jossa läsnä oli 17
seuran jäsentä. Kokouksen virallisen osan jälkeen Rauli Rautavuori ja Katri Malmström pitivät esitelmän Tanskan
rannikon melonnastaan ja esitelmätilaisuus  oli avoin  myös muillekin kuin jäsenille.
Årsmötet  
Föreningens årsmöte hölls lördagen  27.3.2010 i restaurang White Lady  i Helsingfors och närvarande var 17
medlemmar.  Efter den officiella delen av mötet berättade Rauli Rautavuori ja Katri Malmström  om sin paddling
av den danska havskusten och föredraget  var öppet även för icke medlemmar.

Hallitus ja tilintarkistajat
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Johan Holmberg. Hallituksen jäseninä ovat toimineet Rauli
Rautavuori, Mirja Hämäläinen  (jäsensihteeri), Olli Ajo (rahastonhoitaja)  ja Christina Lindell (pohjoismaiset
kontaktit) ja Henrik Westermark (Sinivalkonauha ja Saaristonauha).  Petri Sutinen on toiminut hallituksen
ulkopuolisena toimihenkilöna vastuualueenaan erikoisprojektit. Hallituksen varajäsenenä ovat toimineet Tove
Sundman  ja Katri Malmström. Tilintarkastaja on ollut Rolf Vainio ja varalla Anneli Lahti. Hallitus on sitten viime
vuosikokouksen  kokoontunut kolmeen  viralliseen kokoukseen.
Styrelsen
Johan Holmberg har verkat som styrelsens ordförande. Styrelsemedlemmar var Rauli Rautavuori,  Mirja
Hämäläinen (medlemssekreterare), Olli Ajo (kassör),  Christina Lindell (nordisk kontaktperson) och Henrik
Westermark (Blåvita bandet och Skärgårdsbandet).  Petri Sutinen har verkat som en funktionär utanför styrelsen
med ansvar för specialprojekt.  Tove Sundman och Katri Malmström  har fungerat som styrelsens suppleanter.
Rolf Vainio var revisor och Anneli Lahti revisors suppleant. Styrelsen har sedan det sista årsmötet sammanträtt till
tre officiella och protokollförda möten.

Tiedotus 
Aajankohtaistiedotus jäsenkunnalle on hoidettu kahdella jäsenkirjeellä ja kahdella  sähköpostiviestillä. Kauden
aikana otettiin lisaksi  käyttöön Retkimelojien oma sivu  Facebookissa, joka on osoittautunut tehokkaaksi
tiedotuskanavaksi.  Muu tiedotus on hoidettu yhdistyksen www-sivujen välityksellä.
Informations förmedling 
Akut/aktuell information till medlemskåren har skötts genom två medlemsbrev och två e-post-meddelanden.
Under verksamhetsperioden togs även i bruk Långfärdspaddlarnas eget konto i Facebook, som har visat sig
utgöra en effektiv informationskanal. Övrig information har skötts på föreningens hemsidor.

Retket ja kokoontumiset
Seura järjesti heinäkuussa kaksi viikonpituista meriretkeä Suomenalahdella, ensimmäinen oli Kotka – Helsinki
retki (4 osallistujaa) ja jälkimmäinen Sipoo - Pyhtään Kaunissaari- Sipoo (yyy osallistujaa), joka järjestettiin
yhteistyössä Sipoon Kanoottiklubin kanssa. Lisäksi syyskuussa järjestettiin yhteistyössa  Merimelojien kanssa
pidennetty viikonloppuretki Päijänteelle. Syyskuussa järjestettiin myös  jäsentapaaminen Porkkalan niemellä
Skorvössa, johon osallistui noin 10 seuran jäsentä.
Långturer och sammankomster
Föreningen ordnade i juli  två  paddlingsturer till Finska viken bägge på en vecka, den första var Kotka –
Helsingfors långfärden (4 deltagare) och den senare  Sibbo- Pyttis Fagerö – Sibbo (xxy deltagare),   som
ordnades tillsammans med Sibbo Kanotklubb. Därtill ordnades tillsammans med paddlingsklubben Merimelojat
en förlängd weekend tur till Päijänne. I september ordnades även en medlemsträff på Skorvö vid Porkala udden
med ca 10 deltagare.
Seuran kotisivut internetissä
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Vuoden 2010 aikana siirryttiin seuran internet kotisivuissa käyttämään uutta palveluntarjoajaa sekä samalla
uusittiin seuran kotisivujen ulkonäkö.  Maksullisesta Sporttisaitin (kustannukset noin 450 euroa vuosi) käytöstä
siirryttiin käyttämään selkeästi huokeampaa  Wordpress palvelua (vuosikustannukset noin 30 euroa).  Uudet
wordpress kotisivut saatiin vuoden lopussa kayttoon ja vanha Sporttisaitii palvelu lopetettiin. Seuran kotisivujen
osoite  www.retkimelojat.fi  sailyi  muuttumattomana.
Klubbens hemsidor på internet
Under 2010 övergick man till att använda  en ny IT-service  for att upprätthålla klubbens hemsidor på internet
och samtidigt förnyades hemsidornas utseende. Från den avgiftsbelagda Sporttisaitti (årskostnaderna ca 450
euro) övergick man  till att använda den klart billigare Wordpress servicen (årskostnadera ca 30 euro). De nya
Wordpres hemsidorna togs i bruk i slutet av året och man slutade att använda den gamla Sporttisaitti.
Hemsidornas adress  www.retkimelojat.fi har bibehallits oförändrade

Hangon HSKG  tapahtuma
Monet seuran jäsenistä osallistuivat Hangon HSKG  (Hanko Sea Kayak Gathering) retkimelontatapahtumaan 20-
22.8.2010.
HSKG i Hangö
Flera av föreningens medlemmar deltog i HSKG (Hangö Sea Kayak Gathering) paddlarträffen 20.-22.8.2010 i
Hangö.

Retkimelojien Sinivalkonauha
Yhdistys jatkaa perustoimintanaan Sinivalkonauhan hallinnointia ja kunniakirjojen  myöntämistä sääntöjen
mukaan Suomen rannikon meloneille melojille.  Vuoden 2010 aikana Sinivalkonauhan meloi yksitoista  henkilöä:
Jukka Olanterä, Eino Tossavainen, Matti Rehtola, Oskar Eriksson, Sigurd Ankergård, Pentti Taskinen, Martti
Roivanen,  Laura Tielinen, Harri Granholm, Patrik Jerksten ja Mikko Palsio.  Sinivalkoisen kaksikkonauhan
meloivat  Reijo ja Erja Nokelainen. Yhteensä nauhan meloneita on nyt 91.  Kunniakirjat vuoden 2010 Sinivalko-
ja Saaristonauhoista annettaan seuran vuosikokouksen yhteydessä Helsingissä.  Vuoden 2010 aikana uusittiin
Sinivalkonauhan kunniakirjan mallipohjat  sekä  luotiin kunniakirjasta  variaatiot myös avokanooteille  ja
kaksikoille.
Långfärdspaddlarnas Blåvita Band 
Föreningen fortsätter att som sin grundfunktion administrera Långfärdspaddlarnas Blåvita Band samt godkänna
och bevilja diplom åt personer som fullbordat paddlingen längs Finlands kust i enlighet med reglerna.  Det Blåvita
Bandet erövrades år 2010 av elva personer: Jukka Olanterä, Eino Tossavainen, Matti Rehtola, Oskar Eriksson,
Sigurd Ankergård, Pentti Taskinen, Martti Roivanen,  Laura Tielinen, Harri Granholm, Patrik Jerksten ja Mikko
Palsio.  Det Blåvita Tandembandet (K2) erövrades av  Reijo och Erja Nokelainen. Sammanlagt har 91 personer
paddlat den finska kusten i enlighet med reglerna för  Långfärdspaddlarnas Blåvita Band.  Diplomen åt erövrarna
av årets 2010  Blåvitaband och Skärgårdsband ges i samband med föreningens årsmöte i restaurang White
Lady i Helsingfors. Under år 2010 förnyades diplomen förr det Blåvita Bandet och därtill skapades  nya varianter
av bandet för K2 och för canadensare.

Saaristonauha
Vuonna 2010 Marika Orava meloi  Suomenlahden, Saaristomeren ja Ahvenanmaan etappien kautta kulkevan
Saaristonauhan.
Skärgårdsbandet
År 2010 erövrade Marika Orava Skärgårdsbandet, i vilket ingår etapper i Finska viken, Skärgårdshavet och
Ålands hav.

Talous
Seuran tulos oli toista vuotta raskaasti tappiollinen ja vuoden 2010 alijäämä oli  –945,28 euroa tappiollinen.
Taseen vastaavan loppusumma 31.12.2010 oli  486,32 € muodostuen pankkitilin saldoista.  Seuralla on
käytössään kaksi Nordea pankkitiliä jäsenmaksujen perintää ja muuta maksuliikennettä varten, joista yksi
Suomessa ja yksi Ruotsissa. Seuran vanha pankkitili Sampo pankissa lopetettiin tilikauden aikana.
Vuoden 2010 jäsenmaksu oli 15 €, liittymismaksun ollessa tämän lisäksi 10€.  Kauden 2010 jäsenmaksukertymä
oli yhteensä 810 €. Menopuolella suurimmat yksittäiset kuluerät muodostuivat vuosikokouksen järjestämisesta ja
verkkosivujen ylläpidosta.  Kiinteää omaisuutta tai velkoja ei ole.
Ekonomi
Klubbens verksamhet har redan andra året i rad varit tungt förlustbringande och förlusten för år 2010 var -945,28
euro.  Balansräkningens slutsumma 31.12.2010 på den aktiva sidan var 486,32 euro bestående av
bankkontona.  Föreningen har två bankkonton för indrivning av medlemsavgifterna och för betalningsstrafik, ett  i
Finland och ett i Sverige. Det gamla bankkontot i Sampo banken avslutades under räkenskapsperioden.   År
2010 var medlemsavgiften 15 € och anslutningsavgiften var 10 €.   Inkomsterna från medlemsavgifterna under
2010 var sammanlagt 810 euro.   De största enskilda utgiftsposterna utgjordes av årsmötets kostnader och
underhållet av hemsidorna.  Föreningen saknar fast egendom och har inga skulder.

HALLITUS / STYRELSEN   13.2.2011


