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Kotkan Melojat ry  
 

TAUSTA 
 
Kotkan Melojat ry (jatkossa käytetään myös nimityksiä KoMe tai seura) perustettiin 1934 ja 
oli hyvin elinvoimainen sotien molemmin puolin. Toiminta hiipui kuitenkin hiljalleen, Sapo-
kan kalustovajakin jouduttiin purkamaan. Toiminta oli täysin pysähdyksissä muutaman vuo-
sikymmenen ajan. Seura herätettiin henkiin uudestaan 1980-luvun lopulla. Siitä alkaen on 
toiminta ollut aktiivista.  
  
Toimintaa on ohjattu sääntöjen ja seuran kokousten päätöksien mukaisesti. Seuran käytännön 
toimintalinjaa ja -ohjetta ei kuitenkaan ole koskaan esitetty kirjallisessa muodossa.  Vaikka 
kirjallista toimintaohjetta ei ole ollut, niin eräänlainen kirjoittamaton toimintaperiaate on kui-
tenkin ollut.  
 
Tämän toimintaohjeen tarkoitus on selkeyttää käytäntöjä. Se on käytännön ohje seuralle, jäse-
nille ja etenkin sen hallitukselle. Se on laadittu sääntöjen pohjalta ja siihen on kirjattu aikai-
sempien vuosien sovittuja, mutta kirjaamattomia, käytäntöjä. Tämä toimintaohje on seuran 
kevätkokouksen 1.4.2015 hyväksymä ja vahvistama.  
 
 
1. SEURAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Seuran päätoiminta on tällä hetkellä harraste- eli virkistysmelonnassa, sillä kilpamelontaa tai 
kajakkipooloa ei seuran nimissä nykyisin toteuteta. Virkistysmelonta on jakautunut meri- ja 
retkimelontaan sekä virtaavan veden melontaan. 
 
Toiminta pohjautuu vapaaehtoiseen seuratoimintaan eikä seuralla ole palkallisia työntekijöitä. 
Asioita hoidetaan talkoo-periaatteella. 
 
Melonta harrastuksena näyttäisi edelleen kiinnostavan ja harrastuksen piiriin tulee vuosittain 
uusia henkilöitä. Selkeä epäkohta Kotkan Melojilla on kuitenkin nuorten jäsenten vähyys, alle 
20-vuoden ikäisiä jäseniä ei juuri ole, ja alle 30-vuotiaita vain muutamia. Muita melontaseu-
roja Etelä-Kymenlaaksossa ovat Pyhtään Melojat ry, Haminan Latu ry, Karhulan Latu ry, 
Kotkan Latu ry ja Kohina ry. 
 
Huomionarvoista on KoMe:n varttuneemman jäsenistön aktiivinen melonta, jossa tulee hyvin 
esiin seuran tarkoitus edistää jäsentensä ruumiillista kuntoa ja terveyttä ja ylläpitää harrastusta 
melontaan.   
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2. SEURAN TOIMINTA-AJATUS 
 
2.1. Toiminta-ajatus ja nykytila 
 
Toiminta-ajatus ilmaisee seuran olemassaolon oikeutuksen, joka on määritelty tehtävien osal-
ta seuran sääntöjen 1 §:ssä. Seuran nykytila ei poikkea seuran sääntöjen mukaisesta tarkoituk-
sesta.  
 
Ote sääntöjen ensimmäisestä pykälästä: ”…tarkoituksena on järjestämällä käytännöllisiä ja 
tietopuolisia harjoitustilaisuuksia ja toimeenpanemalla kilpailuja edistää jäsentensä ruumiillis-
ta kuntoa ja terveyttä ja ylläpitää heissä sekä suomalaisissa yleensä harrastusta kanoottimelon-
taan ja -purjehdukseen.” 
 
2.2. Tavoite ja miten se saavutetaan 
 
Seuran jäsenmäärä lisääntyy maltillisesti. Sääntöjen mukaista seuran tarkoitusta toteutetaan 
tämän toimintaohjeen mukaisesti.   
 
Seuran hallinnassa on kaksi vajaa: Metsolassa ja toinen Mansikkalahdessa. Seuran vakavarai-
suusaste on hyvä. Seuran oma kalusto on hyväkuntoista ja monipuolista. Kajakkien lukumäärä 
pidetään ennallaan tai sitä lisätään maltillisesti.    
 
2.2.1. Arvot 
Tehtäviä toteuttaessaan Kotkan Melojat ry toimii niin, että seuraavat arvot huomioidaan: 
 
Jäsenkeskeisyys ja tasapuolisuus: Seura toimii jäsenlähtöisesti ja tasapuolisesti edesauttaen 
jäsenistönsä melontaharrastusta ja kehittymistä siinä. 
 
Avoimuus ja vuorovaikutus: Seura toimii avoimesti ja vuorovaikutteisesti sekä jäsenistönsä, 
että muiden toimijoiden kanssa. Toimimme yleishyödyllisenä yhteisönä. 
 
Yhteishenki: Seura luo ja ylläpitää hyvää yhteistyöhenkeä, jolla jäsenistöä kannustetaan ke-
hittämään seuraa yhteisesti sovittujen päämäärien mukaisesti. 
 
 
3. SEURAN TOIMINNAN TOTEUTUS  
  
Seura edistää melontaharrastusta, antaa palveluja ja huolehtii varallisuudestaan 
 
3.1. Seura melontaharrastuksen edistäjänä 
 
3.1.1. Nykytilanne 
Seura edistää melontaharrastusta: vajojen tarjoamalla kalustosuojalla, järjestämällä yhteisiä 
viikkomelontoja ja tutustumista melontaan sekä pitämällä melontakursseja. Lisäksi jäsenistön 
käytössä on seuran omaa kalustoa.  
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Viime vuosina ei ole ollut kilpaurheilu- eikä nuorisotoimintaa. 
 
3.1.2. Tavoite ja miten se saavutetaan 
Melontaharrastusta edistetään nykytilan mukaisesti kehittäen toimintaa resurssien puitteissa. 
Palvelutarjonta pidetään vähintään nykytasolla. Seura edistää jäsenistönsä melontaharrastusta 
järjestämällä melontakursseja. Toteutetaan nuorille suunnattuja melontaan tutustumisia ja 
koululaismelontoja.  
 
Kilpailutoiminta on mahdollista, jos jäsenistöllä on siihen tarvetta. Seura voi tukea pienimuo-
toisesti kilpailutoimintaa järjestämällä varainhankintaa.  
 
Seura toimii harrastuspohjalla. Jäsenten seuran eduksi tekemä toiminta on vastikkeetonta. 
Lähtökohtana on, että toiminnan kehittämisestä koituu hyötyä omille jäsenille paremman pal-
velutason kautta kustannusten pysyessä edullisena. Toiminnassa tulee huomioida seuran ka-
luston hyvässä kunnossa pysyminen. 
 
3.1.2.1. Seuran jäsenmäärää kasvatetaan maltillisesti  
Ensisijaisena tavoitteena on nykyisen jäsenmäärän pitäminen tai sen maltillinen kasvattami-
nen.  
Jäsenmäärän kasvattamisessa pitää huomioida vajojen koko, kaluston määrä ja sitä kautta 
palveluiden tasapuolinen tarjonta. Vajojen laajentaminen voi olla käytännössä erittäin vaikeaa 
sekä teknisesti että taloudellisesti. 
 
3.1.2.2. Seuran sidos keskusjärjestöihin  
Kotkan Melojat ry on Suomen Kanoottiliitto ry:n jäsen. Liitto on seurojen muodostama me-
lonnan keskusjärjestö, jonka tehtävänä on lajin edistäminen Suomessa sekä kansainvälisten 
yhteyksien ylläpito ja kehittäminen. 
 
3.2. Seuran jäsenpalvelut 
 
3.2.1. Nykytilanne 
Jäsenpalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä seuraavia asioita:  

- Seuran omaa kalustoa, joka on jäsenistön käytettävissä 
- Vajojen tiloja, mitkä ovat seuran ja jäsenistön kaluston säilytykseen tarkoitettuja 
- Seuran jäsenten koulutusta 

 
Seuran omaa kalustoa on runsaasti merelle ja virtaavaan veteen. Kaluston kunto on viime ai-
koina heikentynyt.  Se on osittain heikkokuntoista, mikä johtuu osin taitamattomasta käsitte-
lystä. Vajat sijaitsevat Metsolassa ja Mansikkalahdessa, jossa on vain jäsenistön omaa kalus-
toa. 
 
Seuran perustiedot ja palvelutarjonta on haettavissa seuran internet-sivulta. KoMentaja -lehteä 
tehdään harvakseltaan. 
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3.2.2. Tavoite ja miten se saavutetaan 
Seuran tarkoituksen toteuttamisessa on jäsenpalvelut keskeisessä asemassa. Nykyinen palve-
lutaso jäsenille säilytetään.  
 
Kanootin säilytyspaikkaa tarvitsevat jäsenet voivat tehdä tilavarauksen kalustonhoitajan yllä-
pitämään varausjärjestelmään.   
 
Seura järjestää vuosittain melontakursseja jäsenistön kysynnän mukaisesti, huomioiden koulu-
tusresurssit. 
 
Seuran kalusto on jäsenistön käytössä periaatteella, että jokainen jäsen on itse korjaus- ja kor-
vausvastuussa kalustolle aiheuttamastaan vahingosta. Seuran melontakursseilla tulee opettaa 
kaluston oikeaa ja kestävää käyttöä. 
 
Toimintasuunnitelmaan sisältyvien kurssien ja muiden tapahtumien tarvitsema kalusto pitää 
merkitä ennakkoon varauskirjaan. Kaluston käyttömaksun maksaneet voivat varata kajakin 
viikon ennakolla päivän mittaiseen käyttöön, periaatteella yksi varaus kerrallaan jäsentä koh-
den. Pidempiaikaisesta käytöstä tai pidemmistä ennakkovarauksista tulee sopia kalustonhoita-
jan kanssa. Seuran kajakkeja saa kuljettaa autolla, mikäli asiasta on sovittu tapauskohtaisesti 
kalustonhoitajan kanssa.  
 
3.3. Seura ja sen varat 
 
3.3.1.  Nykytilanne 
Seuran taloudellinen asema on vahva ja pääosa seuran varoista on rahastoitu ”Vaja-
rahastoon”. Rahaston tarkoituksena on mahdollistaa seuran toiminnan jatkaminen, vaikka 
toinen seuran vajoista tuhoutuisi tai muuten lakkaisi olemasta. 
 
3.3.2. Tavoite ja miten se saavutetaan 
Vuotuisia käyttömenoja ei rahoiteta seuran rahastoiduilla varoilla. Vuotuiset budjetit laaditaan  
lähelle 0-tulosta. 
 
3.3.2.1. Seuran toiminnan taloudelliset edellytykset turvataan  
Seura noudattaa tiukkaa taloudenpitoa. Jäseniltä kerättävät maksut pidetään kohtuullisena, 
kuitenkin sellaisena, että hyvä palvelutaso kyetään järjestämään. Lähtökohtana on se, että 
varsinaisesta toiminnasta pääosa rahoitetaan vuotuisilla jäseniltä kerättävillä maksuilla.  
 
Maksut ja tulot pitävät olla sopusoinnussa keskenään seuraavasti (ainakin karkealla tasolla): 
- kalustomaksuilla maksetaan kalustonkorjaukset, uusimiset ja osa Metsolan vajan vuokrasta 
ja vakuutusmaksuista (se osa mitä seuran kalusto vie tilaa). 
- säilytysmaksuilla maksetaan vajojen vuokrat ja osa vakuutuksista ja pidetään vajat kunnossa 
- jäsenmaksuilla maksetaan muita yleisiä kuluja, joista höytyvät kaikki jäsenet 
Seuran talkootyöllä saatujen tulojen pitää täyttää verottajan talkootyön vaatimukset. Talkoo-
työ on tilapäistä. Saatu korvaus on käytettävä yleishyödylliseen toimintaan, eikä korvaus voi 
tulla vain niiden hyväksi, jotka työtä ovat tehneet. 
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Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa. Esimerkiksi koulutustoiminta ei saa olla maksullista pal-
velutoimintaa, jotta seura ei joutuisi verovelvolliseksi. (Verottajan mukaan toiminta on yleis-
hyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintaa, jos koulutustilaisuus järjestetään ansiotarkoitukses-
sa, se on jatkuvaa ja kohdistuu rajoittamattomaan henkilöpiiriin. Jos koulutus kohdistuu vain 
seuran omiin jäseniin, on kyse lähtökohtaisesti verovapaasta koulutustilaisuudesta.)  
 
4. SEURAN YLEISOHJEET 
 

 Seuran päätehtävänä on tuottaa jäsenistölleen palveluita, jotka edesauttavat edullisen 

melontaharrastuksen ylläpitämistä. 

 Seura toimii harrastuspohjalla eikä sillä ole palkattuja työntekijöitä.  

 Seuran toiminnan laatu ja määrä pidetään sillä tasolla, ettei seuralle koidu verovelvol-

lisuuksia eikä muitakaan byrokratiaa lisääviä velvoitteita. 

 Seura voi kouluttaa jäsenistöstään kurssien kouluttajia tai osallistua niiden kustannuk-

siin. Tällöin kurssitettava henkilö sitoutuu toimimaan vähintään yhden kauden pää-

kouluttajana seuran melontakursseilla. Kurssilta saatu aineisto annetaan seuran käyt-

töön.  

 Seuran kalustoa käytettäessä tulee huolehtia siitä, että kalusto ei vaurioidu. Seuran ka-

luston vaurioitumisesta pitää ilmoittaa välittömästi kalustonhoitajalle. Jokainen on kui-

tenkin itse korjaus- ja korvausvastuussa kalustolle aiheuttamastaan vahingosta.  

 Seuralla on oltava voimassa olevat vakuutukset sekä toiminnalle että kalustovajoille ja 

niissä säilytyksessä olevalla kalustolle. 

 Säilytysmaksuina perittävien paikkavuokrien tulee kattaa vajojen ja kaluston vakuu-

tusmaksut. 

 Seuran melontavajoja hoidetaan ja kunnostetaan talkoovoimin. 

 Seuran rahaliikennettä hoidetaan pankkitilien kautta. Seuralla on kaksi pankkitiliä, 

joista toinen on perustettu ”Vajojen kunnostusrahastoksi”. Tämä tili ei ole päivittäises-

sä käytössä, eikä sitä tiliä saa käyttää kuin vajojen kunnostukseen liittyvään toimin-

taan. 

 Seuran toimintaa johtaa hallitus sääntöjen, seurankokousten päätösten ja tämän toi-

mintaohjeen mukaisesti. Hallitusta muodostettaessa seuran kokous huomioi hallitus-

työn sujuvan jatkuvuuden. Tällöin hallituksessa tulisi olla vähintään 60 % edellisen 

hallituksen jäseniä. Lisäksi on suositeltavaa, että hallituksen jäsen on ollut yli vuoden 

seuran jäsenenä.   

 Vapaat tai vapautuvat kanoottien säilytyspaikat jaetaan kalustonhoitajan ylläpitämän 

varausjärjestelmän kautta. 


