
 

 

 
 

Tämä kalenteri on vuosisuunnitelma ja varsinaiset 

tapahtumien toteumat näkyvät facebookin 

tapahtumina ja DK:n webbisivujen google-

kalenterissa.  

 

Suunnittelemassa  

• Kari  Kakkonen  

• Timo Kiravuo 

• Aki Lähdesmäki 

• Simo Rouhiainen 

• Pekka Vehniäinen 

• Hanna Häppölä 

• Marko Voutilainen 

• Jani Väisänen 

• Gergely Csatari 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA  

KAUDELLE 1.10.2020 – 30.9.2021 
 

 

 

Minna Joensuu 

Urpo Kaila 

Sanna Lehtinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vko 

nro 

   

 

20

20 

maaliskuu  Koronavirus päällä edelleen. Täytyy pitää meloessa väliä muihin eikä käyttää rättejä yms. 

ks. Melonta-Soutu-liiton ohjeet. 

https://www.melontajasoutuliitto.fi/?x297396=2092405 

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 

Kajakit vietiin sinne 

Koronan salliessa pidetty. 

 

  Laituri Laiturin nosto ei enää tarpeellista, koska laiturissa on nyt kulkusilta, joka 

lepää pyörillä laiturin päällä. Jussille kiitos kesän korjauksista. 

    

20

21 

   

tal

vi 

  Little Christmas party postponed 

 joka 

perjantai 

tammikuu 

– 28.4 

Halli Pulikointia DK ja Merimelojat ja Marjaniemen melojat yhdessä 

PAIKKA Itäkeskuksen uimahalli klo 19.20-22.00 Olavinlinnantien päässä 

Koronan salliessa pidetty 

    

  

 ke 10.3. 

 

 

Kokous 

 

Kesän tapahtuma- ja retkisuunnitteluilta, Teamsissa. 

https://www.melontajasoutuliitto.fi/?x297396=2092405


 kevät  Retkiä Korona huomioiden vain muutaman hengen porukoissa. 

 Ke 

21.4.2021 

 DK:n vuosikokous 1.10.2018 – 30.9.2019 ja 1.10.2019 – 30.9.2020 Teams-

yhteydellä Force Majeur syistä, kiitos Koronaviruksen. 

 22.5. LA DK DK vajatalkoot lauantaina (voidaan perua tai siirtää Koronatilanteesta 

riippuen) 

Tarkistetaan kajakit ja varusteet, pestään ja siivotaan sen verran kuin 

jaksetaan. Haetaan kaupasta tarjoilua. 

    

   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. koe siis erikseen 

 

Taitokoetta varten kannatta treenata DKn hallitreeneissä. Taitokokeita voi 

treenata ja ottaa vastaan ainakin Kaspian. 

 

www.naturaviva.fi 

Mm. Natura Viva vetää MeSon mukaisia melontaohjaajakursseja. 

Näille kursseille on viikkoa ennen taitokoe.  

 

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

useita melontaohjaajakursseja Saimaalla, jossa ilmeisesti samalla kertaa 

taitokoe ja kurssi 

 Touko-

kesä 

 Käynti melontaliikkeisiin (Welhonpesä, Bear&Water) yhdessä, 

organisoituminen Facebookissa. 

Myös keskustelua Facebookissa. 

 

  

24.5,25.5,

27.5 ja 

retkipäivä 

myöhemm

in 

 

Kurssi I 

 

Uusien kurssi ma-ti-to  / alustavasti Kari Kakkonen vetää (varavetäjiä 

kysytään, ainakin Aki, Marko, Gergely, Timo Kiravuo, Jani Väisänen) – 

muutkin tervetuloa mukaan 

 

Apuohjaajat erityisesti ilmoittautukaa. 

 

Ehkä sunnuntaina 4h retki 

 

Harkitaan tilannetta ja päätetään. Voidaan perua tai siirtää Koronatilanteesta 

riippuen, tai pitää alle 10 hengen kurssina varovaisuutta kunnioittaen. 

 

Use the MASK! 

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/


  

ke 26.5. 

 

 I  KeMe 

 

Aloitetaan KeMet  Klo 18 – 20. Suositellaan kahden hengen melontoja 

Koronatilanne huomioiden. 

 

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

Facebookissa ja seuran meilissä viikoittain vetäjän ilmoittautuminen.  

 

 31.5, 1.6, 

ja, 3.6. ja 

retkipäivä 

myöhemm

in 

 

Kurssi II 

 

Uusien kurssi ma-ti-to  Kati Hannukainen vetää (varavetäjiä kysytään 

Marko, Gergely, Timo Kiravuo) – muutkin tervetuloa mukaan 

 

Apuohjaajat erityisesti ilmoittautukaa. 

 

Ehkä sunnuntaina 4h retki 

 

Harkitaan tilannetta ja päätetään. Voidaan perua tai siirtää Koronatilanteesta 

riippuen, tai pitää alle 10 hengen kurssina varovaisuutta kunnioittaen. 

 

Use the MASK! 

    

  

 

Kesäkuun 

toinen 

viikko 

 

Suomi Meloo   

 

 

 

SUOMI MELOO - TYRSKYVIUHTOJAT  - DK 

 

PERUTTU Koronan vuoksi vuodelta 2021. 

 

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

 ma 7.6. 1 MaMe Makoisasti meloskelijat alkaa meloa 16-18 maanantaisin. Suositellaan 

kahden hengen melontoja Koronatilanne huomioiden. 

 

 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. Organisoituminen DK:n Facebook-ryhmässä. 

 

HUOM. Kurssipäivinä seuran kalusto on ensisijaisesti varattu kurssin 

käyttöön. 

 ti 15.6 Harjoittelu Kajakin kallistus- ja kääntötekniikat, DK:n vaja, Timo Kiravuo 

”Getting your elbow in the water!” 

 

Voidaan perua tai siirtää Koronatilanteesta riippuen, tai pitää alle 10 hengen 

kurssina varovaisuutta kunnioittaen. 

 18 - 20.6. 

/(pe-su) 

Retki Juhannusretki (suunnitellaan tarkemmin lähempänä) 

(Timo auttaa uusia retkenvetäjiä!) 

 

 ma 22.6, ti 

23.6 ,to 25 

.6 

 

Kurssi III Uusien kurssi, Kati Hannukainen vetää ja apuvetäjiä Marko, Gergely, 

Timo Kiravuo ja muita pyydetään ilmoittautumaan 

 

Voidaan perua tai siirtää Koronatilanteesta riippuen, tai pitää alle 10 hengen 

kurssina varovaisuutta kunnioittaen. 

 

Use the MASK! 

 26. - 27.6 

(la-su) 

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

varalla 

(Timo auttaa uusia retkenvetäjiä!) 

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


 

Voidaan perua tai siirtää Koronatilanteesta riippuen, tai pitää alle 10 hengen 

kurssina varovaisuutta kunnioittaen. 

    

    

 Heinäkuu   

 heinäkuu Retki  

 heinäkuu  Ad-hoc retket koronatilanteen mukaan, organisoituminen DK:n facebook-

ryhmässä 

    

 Elokuu   

 elokuu  Reskutus-iltoja ja yömelontakokeiluita elokuussa, organisoidutaan 

lähempänä 

 30.7-1.8 

(pe-su) 

Viikonloppu-

retki 

Yhteinen reskutusviikonloppu Mäntysaareen DK-Merimelojat-HeMe (toive, 

että tänäkin vuonna) – tarkistetaan onko koronan vuoksi. 

 6-8.8 Viikonloppur

etki 

Helppo retki Torra Lövö - Suvisaaristo– uudet mukaan! 

 ti 10.8 Harjoittelu Kajakin kallistus- ja kääntötekniikat, DK:n vaja, Timo Kiravuo 

 13-15.8 

(pe-su) 

Tapahtuma NIL Sea Kayak Camp 13.-15.8.2021. ilmoittautumiset noin heinäkuun 

loppuun mennessä https://www.nilfinland.fi/fi/nskc1 

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

yhdistetään kuljetukset ja leiriytyminen porukalla 

 

    

 17.8  Reskutusilta niille, joilla jäänyt väliin esim. koronarajoitteiden vuoksi. 

Koronan salliessa. Vetäjä Kari. Apuvetäjiä tarvitaan. 

    

 alustavasti 

21-22.8 

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

(toive, että tänäkin vuonna) 

 elokuu  Lasikuitukorjailua Minnan ja Kaarinan johdolla Timon autotallissa 

 

Kaksikon korjaus Welholla tms. 

 

 27.8-29.8 

(pe-su) 

Viikonloppu-

retki 

Tammisaari retkenä 

 10-12.9 Retki Inkkariretki Vähäveden farmin kalustolla, Lohjanjärvi tai Längelmävesi, 

jokireitti. 

 

https://www.nilfinland.fi/fi/nskc1

