
 

 

 
 

Tämä kalenteri on vuosisuunnitelma ja varsinaiset 

tapahtumien toteumat näkyvät facebookin 

tapahtumina ja DK:n webbisivujen google-

kalenterissa.  

 

Suunnittelemassa Kari, Sampsa, Timo, Kaarina, 

Aki, Kaspian, Jani, Rob, Pekka, Taina 

 

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA  

KAUDELLE 1.10.2017 – 30.9.2018 
 

 

 

 

 

 

Vko 

nro 
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syk

sy 

joka 

perjantai 

syys-

joulukuu 

Halli Pulikointia DK ja Merimelojat ja Marjaniemen melojat yhdessä 

PAIKKA Itäkeskuksen uimahalli klo 19.20-22.00 Olavinlinnantien päässä 

 8.1.2018 Laituri Laiturin nosto vajarannassa. (ehkä voisi hankkia kevyemmän nostosillan) 

    

20

18 

   

   Pikkujoulut jäi väliin 

tal

vi 

joka 

perjantai 

tammikuu 

– 28.4 

Halli Pulikointia DK ja Merimelojat ja Marjaniemen melojat yhdessä 

PAIKKA Itäkeskuksen uimahalli klo 19.20-22.00 Olavinlinnantien päässä 

 

Huhtikuussa on vain 3-4 vuoroa ! 

 

  

 ke 27.3. 

 

 

Kokous 

 

Kesän tapahtuma- ja retkisuunnitteluilta  Sidewalk Bar 

 30.3 pe  Pääsiäisretki päivällä vesille, kuivapuvut 

 15.4  Vanhankaupu

nginkoski 

Ice-break icebreak.fi koskenlaskua, hienoa! 

 5.5  la 

viimeistää

n 

 

Laituri 

 

Laiturilasku sunnuntaipäivän ratoksi, sitten kun vesi riittävän auki. Tehdään 

aiemmin jos jäätä lähtee ja joku hihkaisee. 

 26.4.2017 

klo 18.00 

Timolla DK kevätkokous 1.10.2016 – 30.9.2017 



 19.5 LA 

(varapäivä 

20.5. SU) 

DK DK vajatalkoot  lauantaina tai sunnuntaina. 

Tarkistetaan kajakit ja varusteet, pestään ja siivotaan sen verran kuin 

jaksetaan. Haetaan kaupasta tarjoilua. 

    

  

su 1.5.   

Vappu 

 

retki 

 

Wappumelonta 

 

 toukokuu  Lasikuitukorjailua Minnan ja Sampsan johdolla Timon autotallissa 

 

Kaksikon korjaus Welholla tms. 

 

   Muuta toimintaa toukokuussa: koskimelontakursseja (Kohinaa.com) 

 touko-

heinä 

kursseja NIL merimelonnan kursseja 

http://www.aavameri.fi/fi/  

http://nilfinland.fi/fi/  

www.naturaviva.fi 

www.rollingkayak.fi  

Sea kayaker ja Advanced Sea Kayaker  

BCU –kursseja myös 

 touko-elo kursseja Melontaohjaaja-kursseja eri järjestäjillä. Halukkaat etsivät itse kurssin ja 

käyvät omalla kustannuksella. DK:lle pidetyn kahden alkeiskurssin jälkeen 

saa rahat takaisin. DK kannustaa! 

1. ennakkovaatimus MeSon taitotaso II:n melontakoe 

2. eri koe 

 

www.naturaviva.fi 

5-6.5  Kaspian vetää melontaohjaajakurssin 

30.6-1.7 Kaspian vetää melontaohjaajakurssin 

Näille kursseille on viikkoa ennen taitokoe. 

Kaspian voi järjestää taitokokeet. 

 

http://www.suomenmelontakouluttajat.fi/kalenteri/ 

2-3.6.2018 melontaohjaajakurssi Saimaalla, jossa ilmeisesti samalla kertaa 

taitokoe ja kurssi 

  

28.5,29.5,

31.5ja 

retkipäivä 

myöhemm

in 

 

Kurssi I 

 

Uusien kurssi ma-ti-to  / Kari vetää (varavetäjiä kysytään Jani ainakin, Rob, 

Timo) – muutkin tervetuloa mukaan 

 

Apuohjaajat erityisesti ilmoittautukaa Karille  

 

Ehkä sunnuntaina 4h retki 

 

 4.6, 5.6, 

ja, 7.6. ja 

retkipäivä 

myöhemm

in 

 

Kurssi II 

 

Uusien kurssi ma-ti-to  /Sampsa vetää (varavetäjiä kysytään, ainakin 

Kaarina, Pekka, Timo) – muutkin tervetuloa mukaan 

 

Apuohjaajat erityisesti ilmoittautukaa Karille  

 

Ehkä sunnuntaina 4h retki 

 

    

  

ke 30.5. 

 

 I  KeMe 

 

http://www.aavameri.fi/fi/
http://nilfinland.fi/fi/
http://www.naturaviva.fi/
http://www.rollingkayak.fi/
http://www.naturaviva.fi/
http://www.suomenmelontakouluttajat.fi/kalenteri/


Aloitetaan KeMet  Klo 18 – 20. 

 

Vetäjä-ilmoitukset  Facebook-tapahtumin. Lisäksi tieto DK-sivuille, 

Facebookissa ja seuran meilissä viikoittain vetäjän ilmoittautuminen.  

 

 ma 11.6. 1 MaMe Makoisasti meloskelijat alkaa meloa 16-18 maanantaisin. Lenkki on 

suunnattu perheellisille, joiden täytyy ehti takaisin ennen lasten iltapalaa. 

Lenkki on luultavasti myös lyhyempi ja rauhallisempi kuin KeMe, joka sekin 

on aika rauhallinen. Sanna Yli-Koski-Mustonen pääorganisaattori, 

organisoituminen DK:n Facebook-ryhmässä. 

 

- HUOM. Kurssipäivinä seuran kalusto on ensisijaisesti varattu kurssin 

käyttöön. 

  

 

pe 8.6 ajo 

melonta 

la 9.6-pe 

15.6    

 

Suomi Meloo   

 

Kuopio - 

Imatra 

 

 

SUOMI MELOO - TYRSKYVIUHTOJAT  - DK 

 

Melonnan joukkueviesti  

  

Melonnan tahti on rento ja kaikille sopiva. Enimmäkseen melotaan 

kaksikossa. DK:n Kari Kakkonen on Tyrskyviuhtojat-joukkueen kapteeni. 

Ota Kariin yhteyttä, jos mielit mukaan viestitapahtumaan  

kari.kakkonen@iki.fi 

Katso myös http://www.suomimeloo.fi/esittely/   

    

 ti 12.6 Harjoittelu Kajakin kallistus- ja kääntötekniikat, DK:n vaja, Timo Kiravuo 

 16. - 17.6 

(la-su) 

Retki Alkeisretki lähisaaret (Torra Lövo tms.) uusille jäsenille, Timo Kiravuo 

 22 - 24.6. 

(pe-su) 

Retki Juhannusretki (suunnitellaan tarkemmin lähempänä) 

 ma 25,ti 

26,to 28 .6 

 

Kurssi III Uusien kurssi, Kati– muita vetäjiä pyydetään mukaan 

    

 Heinäkuu   

 2. -9.7 . 

(ma-su) 

Retki Saaristomeri, Timo Kiravuo vetää 

 10. – 15.7. 

 

Retki Inari? Kari kutsuu seuraksi melomaan pariksi päiväksi 

    

 20-22.7. 

(pe-su) 

Retki Porkkala, Rob apuvetää, vetäjää ja seuruetta haetaan 

 20-22.7 

(pe-su?) 

Tapahtuma http://peramerenmelontapaivat.blogspot.fi/  

 

    

    

 elokuu  Reskutus-iltoja ja yömelontakokeiluita elokuussa, organisoidutaan 

lähempänä 

 3-5.8 

(pe-su) 

Viikonloppu-

retki 

Yhteinen reskutusviikonloppu Mäntysaareen DK-Merimelojat-HeMe 

(luultavasti) 

 10-12.8 Viikonloppur

etki 

Helppo retki Torra Lövö - Suvisaaristo– uudet mukaan!, kuka vetää? 

 ti 14.8 Harjoittelu Kajakin kallistus- ja kääntötekniikat, DK:n vaja, Timo Kiravuo 

http://www.suomimeloo.fi/esittely/
http://peramerenmelontapaivat.blogspot.fi/


 17-19.8 

(pe-su) 

Tapahtuma Hanko Sea Kayaking Gathering HSKG http://www.nilfinland.fi/hskg 

ilmoittautumiset noin heinäkuun loppuun mennessä 

- täällä varmasti DK mukana, kysy fb:ssä lisää, jos olet ekakertalainen, 

yhdistetään kuljetukset ja leiriytyminen porukalla 

DK:n telttasauna taas 

 25-26.8 Kurssi Melonnan taidot ja tekniikat -harjoitus  
Yhteisharjoitus Melaveikkojen ja Drumso Kanotister:in jäsenten kanssa 25-
26.8.2018. Luvassa on melontataitojen ja tekniikoiden harjoittelua, joka tukee myös 
Melontataitotestien läpäisyä. Aloitus aamupäivällä lauantaina - kello 15, illalla ehtii 
elonjuhliin. Jatkot sunnuntaina, ja sunnuntai-iltapäivällä tehdään testit halukkaille. 
Kellonajat täsmentyvät myöhemmin. 

Alli pääkouluttajana voi hyväksyä virallisesti taitotesteja Suomen 
Melontakouluttajien koulutusjärjestelmään. Maksuton MeVen ja DKn jäsenille.  

Mukaan mahtuu  kymmenen melaveikkojen ja 10 DK:n jäsentä. DK:lta tulee omia 

jäseniä. Samalla pääset tutustumaan Melaveikkojenjäseniin vastarannalta 

Hietaniemestä. 

    

 31.8-2.9 

(pe-su) 

Viikonloppu-

retki 

Tammisaari vararetkenä 

 la  1 

- 

su  2.9. 

(päivä 

tarkistettav

a) 

Lauttasaari-

Päivät 

 

Sunnuntaina ympärijuoksu, ja markkinat Kasinorannassa 

 14-16.9 Retki Inkkariretki Vähäveden farmin kalustolla, Lohjanjärvi tai Längelmävesi, 

jokireitti?  

 

http://www.nilfinland.fi/hskg

