
KALME JÄSENKYSELY 2021 VASTAUS-TIIVISTELMÄ

Nostoina
- kalustoa pienikokoisille naisille
- sauna käyttöön
- torstaimelontoja ja retkiä
- aloittelijatason retkiä ja melontoja
- yhteisöllisyys hieman kärsinyt
- talkoista tiedottaminen





Voit halutessasi täsmentää omaa tapaasi harrastaa melontaa muutamalla sanalla:

Teen omatoimisia päiväretkiä lähivesillä vaimoni kanssa

Käyn opiskelijoiden kanssa melomassa yön yli retkiä muutaman kerran vuodessa.



Tavoitteena on meloa vähintään 600 km vuonna 2021

Viikolla iltaisin lyhyempiä matkoja ja viikonloppuna sekä lomalla pidempiä yön yli retkiä

Kallavedellä ja Saimaalla.

Harrastan retkimelontaa merillä, järvillä ja joilla lyhyillä retkillä sekä pitkillä retkillä ( useampi yö )

koko sulan veden ajan.

Pieniä päiväretkiä järvellä, ei kuntoilumielessä, vaan elämys edellä.

Lyhyet ja pidemmät reissut yksin tai kaverin kanssa.

mielellään kaverin kanssas, myös päiväreissuja yksin

Retkeilyä meloen.

Omatoimisia melonta lenkkejä. Lenkin pituus yleensä 1.5-4 tuntiin.

Melonta on minulle ennenkaikkea tapa seikkailla lähiluonnossa, tutkia paikkoja ja aistia luontoa.

Vasta toissijaisesti liikuntaa tai sosiaalista tekemistä.

mieluusti porukalla, yksin jos ei satu kavereita ja silloin rantoja pitkin;)

teen eniten päiväretkiä yksin

Meloessa oleskelen luonnossa, rantaudun evästämään, yövyn välillä saaressa

Voit kertoa muutamalla sanalla, kuinka välineistöä tulisi sinun mielestäsi kehittää:
Laadukkaampia paatteja, enemmän erilaisia kajakkeja

Siten, että vähän melontaa harrastaville sopivien välineiden löytäminen on helppoa.

Savolanniemen vajaan lisää kalustoa

Inkkarikanootti olisi hyvä lisä

Kalusto on viime vuosina monipuolistunut. Kiitos siitä! Toivoisin että yhä panostettaisiin pienille

melojille, sekä aikuisille että nuorille, sopivaan kalustoon monipuolisesti, niin että valikoimassa

olisi erilaisia pieniä ja ketteriä, aallokossa leikkisiä, nopeita kajakkeja. Seurakalusto painottuu yhä



isoihin vakaisiin ja raskaisiin kajakkeihin. Edistyneempien melojien kalustoa saisi olla enemmän.

Ja pienilapaisia meloja!

Kaksikkoja

XXL-kokoiselle on niukasti vaihtoehtoja tarjolla. Jos edes on.

Ei ehkä kuulu tähän, mutta voisiko kajakin /välineistön huoltoa käydä joskus läpi ohjatusti?

Torstaimelojilla tuntuu kaikilla olevan hinku meloihin, jossa vesistopparit. Ehkä niitä lisää.

Minusta kaluston huolto kuuluu kaikille käyttäjille ja korjaukset pitäisi järjestää talkoona sellaisen

henkilön johdolla, jolla perehtyneisyyttä ja taitoa kajakkien korjaamiseen.

Uusia kalustoa vuosittain ja poistaa vanhaa ja käyttämätöntä

Melon nykyisin omalla kajakilla mutta olin tyytyväinen myös Kallan Melojien kajakkeihin silloin

kun ei ollut omaa.

Nykyistä kalustoa tulisi kohdella paremmin ja vahingoittunutta tulisi kunnostaa. Kalustoa on

riittävästi.

Olisi hyvä jos seuralla olisi esim. erilaisia meloja kokeiltavaksi. Kokeilemalla voisi löytää itselle

sopivan ja sitten sellaisen rohkenisi hankkia. Kajakkivajan ongelma on ahtaus. Hennoman

ihmisen on vaikaeaa tai mahdotonta saada kajakki melonnan jälkeen korkealla olevalle

paikalleen varastoon. Näissä tilanteissa voi satta onnettumuuksia, joissa kajakki voi vaurioitua ja

hento meloja loukkaantua.

Grönlantilaistyylistä kalustoa lisää, kajakkeja ja meloja.

Kalustoa tulisi huoltaa paremmin.

vielä helppokäyttöisempi väline kajakin rantaan kuljettamiseen. löytyisikö keino saada kajakki

helpommin alas vajan ylätasolta? Pienehköjä kajakkeja voisi olla enemmän.

Yön yli lainausta pitäisi harkita/ helpottaa, kuulua samaan maksuun.

Kaksikkoja vois olla enempi

Savolanniemeen kunnollinen laituri, josta olisi helppo lähteä ja tulla. Vanhalle nykylaituri on

pelottava.

En ole käyttänyt seuran kalustoa

kevyitä, sulavaliikkeisiä S-M-kokoluokan lisää valikoimaan

edellisessä olisi pitänyt olla myös vaihtoehto en osaa sanoa, koska melon omalla kalustolla

Lyhyelle ja kevyelle naisimmeiselle toivoisin lyhyempiä meloja ja kevyempää kalustoa, kun

pitkällä melalla en oikein osaa huitoa ja raskas kanootti ei tahdo kulkea... sen verran aloittelija

olen.

Uusi ja kyvyempi kanootti Savolanniemeen

Kaksikkoja voisi olla enemmän. Myös SUP-laudat voisivat olla kivoja.



Voit kertoa muutamalla sanalla kuinka sinun mielestäsi toimintaa voisi kehittää:
Enemmän toimintaa ja koulutusta jo pidempään melontaa harrastaneille

Olen iloinen torstaimelonnoista ja Kenolan saunasta, uimahallivuoroista ja retkistä. Toivoisin

Savolanniemen vajalle kevyemmin melottavaa kalustoa.

Melontaretket ovat viime vuosina painottuneet lähinnä kuntomelojiin ja leppoisasti toteutetut
retket, johon ”sunnuntaimelojankin” on mahdollisuus ja turvallista osallistua ovat paljolti jääneet
taka-alalle. Mutta eikö juuri sellaisilla retkillä tueta melontaa monipuolisesti? ”Aktiivit” ovat
aktiiveja joka tapauksessa...

Koskimelonta myös kovin suosittua..

Kajakkien korjaamisesta ja huollosta voisi jopa järjestää jonkun kurssin tai opastuksen, minua

ainakin kiinnostaa. Säännöllisellä huollolla saadaan lisää käyttöikää kajakeille ja minua on

ainakin hämmästyttänyt, että tästä ei puhuta tai napista enempää. Tyypit vaan käy melomassa,

heittää kajakin talliin ja lähtee pois vuosi toisensa perään!

Ei tule mieleen mitään. Kallan Melojilla on hyvä porukkahenki ja aivan huiput melontakurssit.

Retkiä enemmän

Retkikalenteri olisi hyvä olla valmis jo talvella.

Seuran jäsenten omatoimimelontoja varten olisi hyvä olla, kesän parhaaseen melontaaikaan,

varattuna., joku määrä (vaikka 4-6 tai vaikka edes 2) suosittuja kajakkeja. Nyt on usein ollut

tilanteita, joissa koko kalusto on varattu peruskurssille ja omtoimimeloja ei pääse vesille, jos ei

omaa kajakkia ole.

Yhteydenpito jäsensähköpostilla, ihan lyhyen tilannepäivityksen ja kuulumisten kertomisten

muodossa olisi suotavaa. Päivämäärien ym yhteisen kokoaminen säännöllisesti.

Saunan käyttö voisi olla vapaampaa, esim nimi listaan kun käyttää ja kertaluontoinen maksu

kuten seurakaluston lainaaminen seuraan kuulumattomille toimii.

Ohjeistaa kaluston käsittelyssä. Lisää retkiä.



Saunan puuttuminen käytöstä on omalta osaltaan vähentänyt yhteisöllisyyden kokemusta.

Torstaimelontojen lisäksi päiväreissuja lähimaisemiin.

Olisi parempi jos saisi ottaa useamman kaverin mukaan melomaan jäsentä kohden.

Tällähetkellä tuntuu kuin porukalla ei olisi tomerata vetäjätä. Ilmeisesti yhteistyö kaupunginkin

kanssa on tyrehtynyt. Myös Kenolassa hommat seisoo.

Katso yllä

Avoimempaa toimintaa, tiedotus kaikille, muuten on turha marista ettei toimijoita löydy

torstaimelonnat + päivän retket etusijalla. Saunan lauteet pikapikaa käyttöön ja saunalaituri

myös! Leppoisa yhteisöllisyys jälleen kukoistukseen - ystävälliset tervehdykset kaikille tulijoille

niin uusille kuin vanhoille

saan tarvitsemani palvelun, eli kajakin säilytyspaikan ja melontatukikohdan, en tarvitse muuta

Periaatteessa kaikki tekevät aivan loistavaa työtä, iso kiitos ohjaajille! Itse koen vain alemmuutta

ja hieman hävettääkin oma heikko taitotaso... kun on aina se viimeinen hännänhuippu

torstaimelonnassa, alkaa tuntua siltä että ei kehtaa enää tullakaan. Sitten sitä vaan jää pois, kun

ne kajakit ja melat tuntuvat niin isoilta omiin voimiin suhteutettuna. Kuitenkaan ei ole varaa ostaa

omaa kanoottia/melaa. Hankala yhtälö. Alan miettiä suppilautaa :-)

Toiminnan jatkuvuudesta kannoin taannoin huolta. Ns. aktiivijäseniä voisi palkita jotenkin, jotta

työstä tulisi houkuttelevampaa.

Voit halutessasi täsmentää:

En tiedä kun vähän olen ollut mukana

Kts yllä

No kyllä minusta tuntuu että yhdistyksessä on sisäpiiri, jota on välillä hankala lähestyä, mutta

missä yhdistyksessä ei toisaalta olisi. Retkille osallistuminen näin suht aloittalijana on aika

haasteellista vaikka innostusta ja kiinnostusta ja taitoakin jo on. Meille noviiseillekin pitäisi olla



omia retkiä, vaikka tarkoitus varmasti on ollut, että kaikki tai ainakin melkein kaikki saa osallistua

ja kaikki huomioidaan.

Siivoustalkoista ym pienemmistä hyödyllisistä yhteisesti tehtävistä toiminnoista on viime

vuosina tiedottaminen ontunut. Voisi olla useammallakin mahd. osallistua, kun tietäisi

ajankohdan. Raskas organisaatio pois, nopeaa tarpeellista toimintaa. Yhteishengen luomista

erilaisilla pienilläkin tempauksilla. (aiemmin toiminut hyvin)

En osallistu oikeastaan mihinkään järjestettyyn toimintaan.

isolta osalta kyse myös omasta aktiivisuudesta ja mahdollisuuksista. Viime aikoina on välittynyt

yhteisöllisyyden ja yhteishengen vähentymisestä.. eri joukkoihin jakaantumisesta..

Vaikka olen ulkopaikkakuntalainen

Olen ollut jäsen niin lyhyen aikaa, että kysymykseen vastaaminen vaikeaa.

Mm. Tämän viestin melonta tapahtuma - vetäjä valitsee ketä ottaa mukaan!

1. viestintäkanava lienee kotisivut - (vai sähköposti jäsentiedotteineen?) jotta tieto saavuttaa

myös ne, joilla ei fb käytössä. itsellä on, mutta kuuluu tällaista viestiä ja tuntua joukosta pois

jäämisestä..

Omasta aktiivisuudestahan se on kiinni.



Tähän voit kommentoida ja perustella tarkemmin edellisiä sisältöjä:
Ulkoilu on nyt hirveän suosittua ja someilu voisi lisätä vetovoimaisuutta. Viime vuoden sotkun

jälkipyykki oli karmivaa katsottavaa, mutta siitäkin on päästy jo hyvin yli ja katsotaan

tulevaisuuteen.

Facebook viestit ei tavoita kaikkia.

Vallinneesta riidoista pitäisi päästä irti keskittymällä oleelliseen. Kaikki tuki hallitukselle.

Viimekesä (koronakesä)on lähinnä muistissani, silloin toiminta rapautui. Aikaisempina vuosina
toiminnassa ei ole ollut moitteensijaa.

Saunan remontin keskeneräisyys on ollut harmillista.

Uskon, että seura on sellainen, että aiheesta kiinnostuneet sen kyllä löytävät ja mielikuva esim

kotisivujen perusteella muodostunee hyväksi.

Kenola on avain uskomattoman hieno paikka melonnan tukikohdaksi. Toivoisin että sauna

saataisiin pian käyttökuntoon.

pääasiallinen tiedotuskanava pitäisi olla selkeämmin selvillä ja esillä, - mikä se on?

Melon omalla kalustolla pääasiassa omia melontojs, joten edelliset vastaukset ovat neutraaleja.

Myös Kuopion ulkopuolelle

katso tiedottamisesta ed vastaus

Kesän kurssilaisia olisi hyvä saada to melonnoille, ja siten mukaan toimintaan.

Kallan Melojien toiminnassa on parasta:
Hyvä porukka ja yhdessä vietetty innostava aika.

Tukikohdat hyvillä sijainneilla molemmilla puolin Kallavettä. Mahdollisuus kokeilla erilaisia

kajakkeja.



Yhteisö ja yhteinen toiminta vaikka melonkin paljon yksin

Ranta, grillikatos ja sauna

Yhteiset retket

Ihmiset ja melonta.

Retket ja kaverit

Kurssit ja ohjatut melonnat

Melontamahdollisuus ja aivan loistava tukikohta Kenola

Kenola on hyvä paikka lähteä järvelle. Menneinä vuosia Kenolassa on ollut tosi mukava tunnelma

ja sinne on aina ollut kiva tulla. Melojat ovat reipasta ja ystävällistä joukkoa.

Joustava itsenäinen tai porukalla vesille pääsy seuran opeilla ja seuran kalusteilla. Kiitos!

Maksut ovat kohtuullisia.

Retket, yhteisöllisyys ja Kemilä.

upean harrastusmahdollisuuden ja siihen liittyvän yhteisöllisyyden tarjoaminen

Rento meininki, kalusto, koskimelonta ja halvat jäsenmaksut alaikäisille.

Yhteisyllisyys ja hyvä porukka.

Kalusto ja Kenola

On ihan huikeaa, että yhdistys on olemassa ja jäsenillä käytössä näin hienot ja hyvin

kunnossapidetyt tukikohdat ja kalusto! Seuratoiminnan sosiaalisesta puolesta en osaa vielä

paljon sanoa.

Kajakin säilytysmahdollisuus

mahdollisuus meloa seuran kalustolla ja vielä porukalla - siis yhteisöllisyys ja ihanat

luontokokemukset

Vapaaehtoisuus, hyvät ohjaajat, kaunis Kenola

Olemme yhteisö. Uudet otetaan ystävällisesti mukaan, jos he haluavat meloa järjestetyissä

melonnoissa. Mutta saa meloa yksinkin.

Ihmisten ilo uusien elämysten äärellä.

Luontoelämykset

Leppoinen melonta mukavassa seurassa. Sekä mahdollisuus kokeilla ja meloa erlaisilla

kajakeilla.

Tähän voit vielä halutessasi kommentoida vapaasti omia näkemyksiäsi seuran
jäsenyyden ja toiminnan kehittämisen tiimoilta:
Parasta toiminta on silloin kun kaikki ovat tervetulleita eikä kukaan elvistele omilla taidoillaan ja

suorituksillaan.

Aika vähän aikaa olen ollut jäsen, joten ei ole vielä muodostunut kovin tarkkaa kuvaa.



Kalenterivuorokauden ylittävä seurakaluston vuokraaminen on kankeaa ja epäkäytännöllistä.

Kuten tuossa ylempänä sanoinkin jo, olisi kivvoo, jos meille räpistelijöillekin olisi omia retkiä.

Minä en ainakaan pysy millään eräiden marssitahdissa.

Innostava, kannustava ja positiivinen porukka.

Sauna ja laiturit kuntoon.
Torstaimelonnat pyörimään.

Lähiretkiä kaikille.

Toivon torstai-melonnan tilalle lyhytkestoisempia yhteismelontoja a 2 tuntia

Kenolan saunan remontti olisi saatettava loppuun. Se on monille tärkeä.

Lisää päiväretkiä lähijärville. Toiveena olis ohjattuja lauantairetkiä ja sunnuntairetkkiä hyvien

säiden aikaan.

Toivottavasti vastauksista tulee kooste myös jäsenille :) Kivaa kevättä!

yhteishengen kohottaminen viileämmän kauden jälkeen, iloinen vastaanotto kaikille. Kiitos, kun

kysytte mielipiteitä!

Kiitos, että ulkopaikkakuntalaisena voin osallistua teidän kyselyyn ja arvioida teidän seuran

toimintaa. Toimintanne on sellaista, jota voi mainostaa myös Kuopion ulkopuolelle. Kiitos teille ja

jatkakaa samalla mallilla.

Minusta on tärkeää, että tämä kyselyn tulokset ja jaetaan myös jäsenten tietoon. On väärin että

tulokset jää hallituksen tietoon.

Yhdistysriitely on tympeää. Hyvä jos nyt on työrauha.

SAUNA ja sen laituri käyttöön- se on kruunannut torstaimelonnat ja vahvistanut yhteisöllisyyttä-
joka siis on vähentynyt sen puutteessa - (korona toki myös- mutta eipä tuota ollut saunan
lauteitakaan.. siis mahdollisuutta edes harvennetuin välein..). Kurssit tietty tärkeitä tulon ja
uusien jäsenten lähteitä - silti, voisiko "ylimääräiset" kajakit olla tuolloinkin käytössä. Viime
kesänä niitä päiviä ja iltoja oli niin paljon.. Päiväretkiä lisää. Savolanniemen varaston ilmastoinnin
tehokkaammaksi - nyt homehajuista - ja sinne lisää kajakkeja.

Olen mielelläni mukana projektiluontoisissa hommissa ja talkoissa, silloin kuin paikkakunnalla -
kunhan vain tieto tulee:)

On mahtavaa, että Kallan Melojat on ja toimii. Sydämellinen Kiitos!

Suuri kiitos erityisesti hallituksen aktiiveille yhteiseksi hyväksi tekemästänne työstä!

Olisi hyvä että olisi monenlaista retkeä. Niin oppii tuntemaan kallaveden mahtavaa saaristoa.

Viikonloppuisin voisi olla sauna, jossa olisi mahdollista käydä melonnan jälkeen.


