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Lasten ja nuorten alkeismelontakoulujen sisältö ja mahdollisen ”nuoren melojan”
tasojärjestelmän rakentaminen
Nykytila-analyysi:
Sovittiin, että kerätään taustatiedot seuroilta excel-taulukkoon. Tätä kautta saadaan laajasti materiaalia
nykytilasta eri seuroissa. Käytiin läpi pohjatiedot SMM:n ja Wågenin toimintamalleista. Linkki exceliin
lähetettään liiton toimistolta.
Tero Hallilla esitteli KaMen alkeismelontakoulujen toimintamallin:
Markkinointi: Tapahtuu koululaismelontojen kautta. Alakouluille suunnatut koululaismelonnat
järjestetään toukokuun kahdella viimeisellä viikolla. Koululaismelonnoista tiedotetaan suoraan
opettajille. Opettajat tuovat oppilaat rantaan ja ohjaajat ovat seuran puolesta. Osallistujille jaetaan
flyerit. Viestintää myös netissä, sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdessä.
Ohjaajat: Alkeismelontakoulujen ohjaajina toimivat seuran nuoret. Ohjaajille maksetaan palkkiona n.
150 €/kurssi (pääohjaaja) ja 75 €/kurssi (apuohjaajat). Ohjaajat kouluttautuvat yleensä seuran sisällä
toimimalla ensin apuohjaajana.
Alkeismelontakoulun kesto: 5 päivää, kouluja järjestetään 2-4 vuodess, maksimissaan 15 osallistujaa,
minimi-ikä 10 vuotta.
Alkeismelontakoulun ohjelma pääpiirteissään:
1. päivä: kalustoon tutustuminen, mennään jo vesille
2. päivä: kaatumispäivä (kaikki harjoittelevat kaatumista)
3. päivä: miehistökanoottipäivä, tutustuminen erilaiseen kalustoon
4. päivä: retkipäivä (n. 2km suunta), turvavene matkassa
5. päivä: kisailua
+ osallistujille tarjotaan melontakoulun jälkeen mahdollisuus tulla kerran seuran yleisiin
harjoituksiin
Tämä lisäksi järjestetään ratamelontakoulu alkeismelontakoulun jo käyneille.

Käytiin yleistä keskustelua melontakouluista. Yleisen keskustelun pääkohdat:
 Usealla seuralla suuri haaste saada alkeismelontakoulun käyneet jatkamaan seuran toiminnassa
 Ohjaajapula usealle ongelma
 Melonnan turvallisuusmääräyksissä suuria paikkakuntakohtaisia tulkintaeroja, esim. Lahdessa
paikallisviranomaiset äärimmäisen tiukkoja turvallisuusvaatimusten suhteen. Liitolta toivottiin
tähän ohjeistusta.
 Pohdittiin konseptia: alkeismelontakoulu lajikurssi vai enemminkin kesälomaohjelmaa lapsille.
 Valmennusveneen käyttö: Todettiin, että jossain on käytössä, ei kaikkialla. Paikalliset
olosuhteet ja kalusto määrittelevät tarpeen.
 Maksu ohjaajille: Osassa seuroista ohjaaminen on osa seuravelvoitetta, osassa maksetaan
kohtuullinen korvaus. Paikallisesti voi olla mahdollisuuksia työllistämiseen esim. kaupunkien
kanssa tehtävän kesätyöyhteistyön kautta.
 Käytiin keskustelua seurojen jäsenmaksuista. Yleishuomiona se, että maksut ovat erittäin
maltillisia.
 Lasten kalustosta on hyviä kokemuksia.
 Lasten ja aikuisten kurssin erot: Todettiin, että sisällöt ovat pitkälti samoja, mutta
opetusmenetelmät erilaisia.
Euro Paddle Pass (EPP) -järjestelmän esittely ja sen mahdollisuudet lasten ja nuorten
melontakoulutuksessa ja melonnan eri kilpalajeissa
Kai Lindqvist esitteli EPP-järjestelmän. Esitys liite 1.
Petteri Pitkänen esitteli, miten EPP:tä voitaisiin hyödyntää alkeismelontakouluissa, kansallisessa
kilpailutoiminnassa sekä melonnan nuorten ohjaajakoulutuksessa. Esitys liite 2.
EPP:n avulla voidaan saada kursseista tasalaatuisia ja nivoa yhteen kurssitoimintoja ja
koulutusjärjestelmää. EPP toimii sertifikaattina laadusta. Alkeiskursseilla ja nuorten
ohjaajakoulutuksessa voitaisiin soveltaen käyttää EPP:tä
Yhteenveto ja sovitut jatkotoimenpiteet
Sovittiin, että jatkokehittely tehdään Petterin esityksen pohjalta. Sovittiin, että Kai ottaa vetovastuun ja
perustetaan työryhmä, joka hahmottelee materiaalien sisällöt. Työryhmään esitettiin Mia Dietrich, Siina
Leinikka. Myös VeSa ja VaVe selvittävät, olisiko seurasta ryhmään jäsen. Ryhmään voi ehdottaa
muitakin myös jälkeenpäin. Sovittiin ryhmän ensimmäiseksi tapaamisajaksi la 19.3. klo 14 Tampereella
Varalassa.
Pohdittiin myös jatkavien melojien harjoitus-/ materiaalipankkia. Esim. Tanskassa on hyvää materiaalia
jo olemassa, josta voisi ottaa mallia. Liitto selvittää asiaa.
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Suomen Cup 2016

Rata- ja maratonjaostot työstävät parhaillaan 2016 Suomen Cup -kilpailujärjestelmän matka- ja
kilpailuformaatteja. Käytiin lyhyt keskustelu jaostojen käytettäväksi.
Esitettyjä ehdotuksia:


Suomen Cupin osakilpailuihin tulisi määrittää minimiosallistujamäärä






Kapulaviesti
SM-kilpailuissa Masters-sarjojen kilpailuaikataulun porrastaminen
Minimaraton
Kasiratakisa

Yleisesti käytiin keskustelua näkyvän tapahtuman järjestämisestä ja lajin kilpailujen näkyvyyden
lisäämisestä. Sovittiin, että kesällä 2017 järjestetään Lahdessa näyttävä kisailutapahtuma
kaupunkikeskustassa. Vuodelle 2018 ideoitiin tapahtumaa Pori Jazzien yhteyteen.
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Vesisankarit

Kai Lindqvist kertoi, että liitto on mukana Vesisankarit-toiminnassa. Kai toivoi, että seurat osallistuvat
Vesisankarit-paikallistapahtumiin aktiivisesti. Tapahtuma-aikataulu päivittyy hankkeen nettisivuille.
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Muut esille tulleet asiat

14-16-vuotiaiden maajoukkuetoiminnan jatko huolestuttaa, sillä vastuuvetäjät ovat lopettaneet. Todettiin,
että rata- ja maratonjaosto käsittelee asiaa kokouksessaan.

