Arvoisa Retkimelojien jäsen!

Valoisaa kevättä taas pitkän talven jälkeen!
Talvikausi on aina hiljaisempaa melontaharrastuksen
suhteen lukuun ottamatta halliharjoitteluja, mutta siksi onkin hyvä suunnitella tulevan vuoden
melontoja. Retkimelojien vuosikokous pidettiin ystävänpäivänä 14.2.2016. Retkimelojat on suunnitellut
uuden sisävesinauhan ja osallistunut keskusteluun lähinnä Facebookryhmässä, johon toivottavasti
Sinäkin kuulut. Vuosikokouksessa pääpaino oli uuden sisävesinauhan, Vuoksennauhan esittelyssä sekä
luonnollisesti uusien nauhamelojien palkitsemisessa vuodelta 2015.
Sihteeri Henri Korhonen

Vuosikokous pidettiin 14.2.2016 melontaystävänpäivänä
Suomen retkimelojien vuosikokous
pidettiin 14.2.2016 Merimelojien majalla Helsingissä.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat mukaan lukien henkilövalinnat. Hallituksen kokoonpano
säilyi entisellään. Kokouksessa oli 16 osanottajaa, joista kaksi oli  vielä tässä vaiheessa  Retkimelojien
ulkopuolisia.
Uusi sisävesinauha esiteltiin vuosikokouksessa ensimmäisen kerran julkisesti. Nauhan nimeksi tuli
Vuoksennauha
. Reitti kiertää kokonaisuudessaan Suomen suurimman vesistön Vuoksen vesistön vesillä.
Vuoksennauhassa on yhdistetty osittain kahden aiemman nauhan ideoita sekä toteutettu myös paljon
kokonaan uutta. Vuoksennauhan säännöt ovat verkkosivuillamme suomeksi ja ruotsiksi. Odotamme
kiinnostuksella, kuka ehättää ensinnä!

Kesän 2015 nauhakunniakirjat – onnittelemme!
Kesän 2015 nauhakunniakirjat jaettiin samassa tilaisuudessa. Sinivalkonauhan meloi kaksi melojaa
Paula Varonen
, Virojoki – Tornio 19.6. – 18.7.2015, 1287 km
Tomi Juurikivi
, Hamina – Oulu, Virojoki – Hamina, OuluTornio 5.4.14.10.2015
Saaristonauhan meloi kolme melojaa
Sisko Ruokonen, Matti Hovi, Jorma Kohonen
Fort Slava – Kastelholma 25.4. – 21.5.2015

Rannikko, saaristo, sisävedet?
Suomen retkimelojien Sinivalkonauha, Saaristonauha ja vuosikokouksessa esitelty uusi Vuoksennauha
ovat elämänkokemuksia, joihin kannattaa tarttua ensi kesälomalla.
Sinivalkonauha
eli Suomen rannikko päästä päähän melotaan yhden kalenterivuoden sisällä yhteen
suuntaan Torniosta Virojoelle tai päinvastoin. Jo yli sata on melonut Suomen rannikon.
Saaristonauha
lähtee linnakkeista ja kulkee saariston kulttuurihistoriallisten paikkojen kautta koko
Suomenlahden läpi.
Vuoksennauha
käsittää Suomen suurimman vesistön Vuoksen vesistön lähtien joko Nurmeksesta tai
Kiuruvedeltä päättyen Lappeenrantaan.
Pohditko nauhamelontaa 2016? 
Ilmoittaudu nauhavastaava Henrik Westermarkille ennalta ja tarkasta
nauhamelonnan säännöt verkkosivuiltaretkimelojat.fi
Haluaisitko houkutella ulkomaalaisia melojaystäviä
mukaan nauhamelonnalle?

Sinivalkonauhan
säännöt on käännetty nyt englanniksi ja ne löytyvät verkkosivuilta:
http://retkimelojat.fi/retkimelojiensinivalkonauha%E2%80%93langfardspaddlarnasblavitaband/rules
bluewhiteribbon/

Gustavsvärn Hangossa on yksi saaristonauhan kulttuurikohteista

Näin uusi Vuoksennauha syntyi
Vuoksennauhan suunnittelu aloitettiin maaliskuussa 2015, jolloin hallituksesta Henri Korhonen ja Juho
Paaso ottivat hallituksessa tehtäväkseen nauhan suunnittelun.
Ideoinnin rungoksi kehittyi idea hyödyntää Sinivalkonauhan ja Saaristonauhan ideoita. Sinivalkonauhan
laaja vapaus melontareitin suhteen ja Saaristonauhan kohteet yhdistyvät Vuoksennauhassa siten, että
reitit saa meloa täysin vapaasti ilman pakollisia määreitä ja toisaalta matkan varrella on runsaasti hienoja
JärviSuomen nähtävyyksiä, joista suunnitteluryhmä kokosi listan etukäteen porkkanaksi tuleville
melojille.
https://retkimelojat.fi/vuoksennauhansaannot/vuoksennauhanretkikohteita/

Nauhan reitit ovat alla harmaalla ja mustalla, muut värit kuvaavat lisäreittien mahdollisuuksia.
Suunnitteluryhmä käytti paljon Facebookryhmiä keskustelun ja mielipiteiden aktivoimiseksi.
Retkimelojien oma sivusto sai myös uutta näkyvyyttä tätä kautta. Petteri Saarion Yle 1kanavalla esitetyt
luontodokumentit ”Järviemme helmet” ja ”Erämaan lumo” ohjelmasarjat sivusivat hienosti Saimaan
osalta juuri näitä Vuoksennauhan kohteita.
Vuoksennauhan tavoitteena on lisätä Vuoksen vesistön tunnettavuutta ja ainutlaatuisten
luontokohteiden viehättävyyttä matkan varrella melontaharrastajien parissa. Uudessa nauhassa on
mahdollisuus lähteä joko 
läntistä reittiä Kiuruvedeltä etelään tai itäistä reittiä Nurmeksesta
. Reitin saa
valita muuten täysin vapaasti kunhan se tapahtuu kokonaan 
melomalla samaan suuntaan ja päättyy
Lappeenrantaan
. Reitit voi halutessaan meloa myös toiseen suuntaan vastavirtaan eli lähtien
Lappeenrannasta pohjoisen suuntaan.. 
☺
Vuoksennauhan pituus on noin 
450 km suorimpia reittejä pitkin
, mutta halutessaan molemmat
reittimatkat voi helposti jopa tuplata kunhan kiertelee riittävästi vaihtoehtoisia reittejä matkan varrella.
Vesistöstä tiedetään paljon etukäteen, mutta kaikkein mielenkiintoisinta on saada ja löytää melojilta
raportteja ja retkikertomuksia, joista löytyy kokonaan uusia asioita.
Reitin varrella on mm. Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistot, jylhä erämaajärvi Pielinen
kansallismaisemineen, Pihlajaveden komea saaristo ja Punkaharju. Suomen kaksi suurinta saarta, Soisalo

ja Sääminginsalo ovat Kiuruveden reitin varrella sekä lukuisia muita mielenkiintoisia kohteita luonnosta
sotahistoriallisiin nähtävyyksiin.

Siivoa saari haaste 2016
Suomen Retkimelojat haastaa Sinut ja melontaystäväsi siivoamaan ison tai pienen melontakohteen.
Pyydämme että raportoitte toteutetuista siivousretkistä Retkimelojien Facebookryhmään valokuvan
kera, kuvan lisäksi kertokaa ketkä ovat siivoamassa ja missä. Samalla voitte haasta seuraavat
retkimelojat mukaan.
Yhdessä saamme siistittyä retkisaaria ja rantoja hauskasti! Monet kunnat antavat tukea, ne voivat
toimittaa roskapusseja ja jopa järjestää kuljetuksia saarista roskille, samoin virkistysalueyhdistykset.
Nappaa ideasta kiinni ja siivoa suosikkikohteesi!

Mitä saat 15 eurolla? Jäsenyyden 2016
Miksi maksaa maksu? Retkimelojien kautta voit vaikuttaa retkimelonnan kehittymiseen. Toimihenkilöt
eivät saa palkkiota. Suurin vuotuinen kulumme on vuosikokous ja nauhamelontojen kunniakirjat. Ole
mukana niin tuet nauhamelontojen jatkumista.
Jäsenmaksu on 15 euroa
vuodelta.
Liittymismaksu on 10 euroa ensimmäisenä vuonna. 
Sinivalko ja Saaristonauhan suorittaneet on siitä
vapautettu. Sama koskee Ruotsin tai Tanskan vastaavia nauhamelojia. 
Maksathan jäsenmaksusi 14
päivän kuluessa
Tilinhaltija: Suomen retkimelojat
Tilino:
FI49 1745 3000 0408 83

Summa: 
15 euroa
. Lisää tarvittaessa liittymismaksu 10 e.
Viesti:
Kirjaa viestiin nimesi ja jäsenmaksu 2015 kuten “Tiina Virta jäsenmaksu 2015”
Maksuaika: 14 päivää
Jäikö viime vuoden maksu maksamatta?
Ei se mitään. Maksa rästi kuten yllä kerrotaan ja merkitse
tilisiirron viestiin, mitkä vuodet maksat. Maksun suuruus on ollut muutamia vuosia sama.
Osoitteenmuutokset: jäsensihteeri 
Mirja Hämäläinen 
mirja.hamalainen@fimnet.fi
.

Vad får du för 15 euro? Medlemskap 2016
Medlemsavgiften är 15 euro eller 150 svenska kronor per år. Anslutningsavgift är 10 euro.
De som paddlat Blåvita Bandet ellerSkärgårdsbandet är befriade från anslutningsavgift. Det samma gäller
för dem som paddlat Sveriges eller Danmarks motsvarande band. Betala din medlemsavgift inom 14
dagar, om du bara kan.
Kontoinnehavare: Finlands långfärdspaddlare
Kontonummer: FI49 
1745 3000 0408 83
Belopp:
15 euro. Plussa på med anslutningsavgift 10 euro vid behov.

Meddelande:
Ditt namn och Medlemsavgift 2015 t.ex. ”Tina Ström medlemsavgift 2015”
Förfallodag:
inom 14 dagar.
Blev fjolårets avgift obetald? Inget problem, sådant händer. Betala den som ovan beskrivits och ange i
meddelandefältet för vilka år du betalar. Avgifterna har varit de samma de senaste åren.
Om du flyttat efter att du blev medlem eller bytt epostadress kan du meddela förändringen till
medlemssekreteraren Mirja Hämäläinen 
mirja.hamalainen@fimnet.fi
.

828 retkimelojaa
Suomen Retkimelojien 
Facebookryhmässä on jo yli 820 jäsentä. Moni tuoreempi meloja 
odottaa
kertomuksia, kuvia ja kokemuksia kokeneemmilta. Seuraa Facebookryhmää niin saat lisätietoa. Katso
www.facebok.com
ja hae “Suomen Retkimelojat  Finlands Långfärdspaddlare”.
Ryhmässä voi kertoa retkistään, kokemuksista, jakaa kuvia tai lyhyitä videoita. Myös yksittäiset omien
melontavälineiden osto ja myyntiilmoitukset ovat sallittuja.

828 långfärdspaddlare
Finlands Långfärdspaddlares Facebookgrupp har redan över 820 medlemmar. Mången mindre erfaren
paddlare väntar på berättelser, bilder och erfarenheter av äldre och erfarna utövare av vår hobby. Följ
Facebookgruppen så får du mer information. Se www.facebook.com och sök efter " Suomen
Retkimelojat  Finlands Långfärdspaddlare".
I gruppen kan man berätta om sina turer, upplevelser, dela bilder eller korta videoklipp. Därtill är
individuella köp och sälj annonser tillåtna.

Minne nyt?
Suomen Retkimelojat täyttää 20 vuotta pian. Ryhdymme suunnittelemaan juhlaretkeä. Olethan
yhteydessä hallitukseen jos haluat osallistua suunnitteluun.
Suomen Retkimelojien pitkän tähtäimen suunnitelman 
Katse horisonttiin 2020 
tavoitteena on
mahdollistaa ja tukea suomalaista retkimelontaa. Hallitus toteuttaa ohjelmaa. 
Lasten ja perheiden
retkimelonnan
kurssiaineistoa työstetään. Perheiden retkimelontakurssin ohjelmarunkoa suunnittelevan
ryhmän yhteyshenkilö on Olli Sariola hallituksessa. Onko sinulla ehdotuksia? Ole yhteydessä hallitukseen
ja kerro.
Med blick mot horisonten 2020 – programmet
Klubbens långtidsplan är ”Katse horisonttiin 2020” (=med blick mot horisonten 2020) och vars syfte är att
ge nya möjligheter och stöda finländsk lånfärdspaddling . Styrelsen fick i uppdrag att förverkliga
programmet. Målsättningen är att underlätta och stöda finländsk utfärdspaddling.
Ett nytt initiativ har aktualiserats som gäller barns och familjers möjligheter till långfärds och
rekreationspaddlingutfärdspaddling. Första steget är att skapa en programram för paddlingskurser
riktade till barn och familjer. Programmet kan delas ut till intresserade. Diskussionen började med
konstaterandet att barnens idrottsutövning i idrottsföreningar redan nu pga ekonomiska skäl är utom
räckhåll för många familjer.

Hallitus  2016  Styrelsen
Puheenjohtaja  Ordförande
Anna Leena Lind

.
Varapuheenjohtaja  Viceordförande 
Rauli Rautavuori
Sihteeri  Sekreterare
Henri Korhonen

Rahastonhoitaja  Kassör
Olli Ajo

Nauhamestari  Bandmästare
Henrik Westermark

Jäsen  Medlem
Olli Sariola

,
Mikko Suominen,
Mats Ceder, Juho Paaso

.
Muut toimihenkilötÖvriga
Jäsensihteeri medlemssekreterare 
Mirja Hämäläinen
Pohjoismaiset yhteydet nordiska kontakter 
Christina Lindell
, Johan Holmberg, Mats Ceder

Ystävällisin terveisin, hallitus
Med vänlig hälsning styrelse
www.retkimelojat.fi
Retkimelojien ryhmä Facebookissa löytyy kirjoittamalla hakukenttään Suomen Retkimelojat.
Suora linkki on 
https://www.facebook.com/groups/111359982236040/

