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Vapaaehtoistyö on
seuratoiminnan ydin

Mokkapaloja ja paatin 
paikkausta

Puheenjohtaja seuran 
palveluksessa

" Pitää luoda olosuhteet, jossa vapaaehtoistoimijat voivat motivoitua."
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Miten ja milloin tulit lajin pariin?
Olen lapsesta asti pitänyt merestä ja merellä liikkumisesta. Ennen 
melontaharrastusta olin liikkunut vesillä pienellä veneellä pääkau-
punkiseudulla sekä lapsuuden kesinä meripelastusta harrastanei-
den sukulaisten kyydissä Perämerellä.

Aloitin melonnan kesällä 2000 Helsingin Kanoottiklubin järjestä-
mällä alkeiskurssilla. Kurssille ilmoittautuminen saattoi olla hetken 
mielijohde, en enää muista varmasti, mutta muistan lukeneeni 
lehdestä artikkelin melonnasta. Pääkaupunkiseudun seuroista ai-
noastaan HKK:lla oli vielä kursseilla tilaa, joten ilmoittauduin sinne.

Liityitkö heti seuraan?
Liityin HKK:n jäseneksi heti kurssin jälkeen. Nykyiseen seuraani 
Merimelojiin liityin muistaakseni vuoden 2005 puolella. Halusin 
samaan melontaseuraan nykyään yhteisen kodin kanssani jaka-
van henkilön kanssa.

Puheenjohtaja Rauli Rautavuori – jäsenten 
palveluksessa

Puheenjohtaja on yhdistyksen tärkein toimihenkilö. Hänen tehtävänsä on huolehtia kokonaisuu-
desta eli siitä, että yhdistys toteuttaa sen perustehtävää. (Yhdistystoimijat-verkkosivusto)
Suurimman jäsenseuramme Merimelojien puheenjohtaja on seuratoiminnan johtamisen näköala-
paikalla. Yli tuhat jäsentä ja monipuolinen lajikirjo vaativat huolellista hallintoa. Puheenjohtaja 
Rauli Rautavuori kertoo, miten 18 vuotta sitten Helsingin Kanoottiklubin alkeiskurssilta alkanut 
harrastus johti puheenjohtajaksi naapuriseuraan Merimelojiin.

Harrastatko muuta liikuntaa / urheilua?
Olen harrastanut liikuntaa omaksi ilokseni lapsesta asti, mutten 
koskaan ole ollut kovin kilpailullinen, vaikka kouluikäisenä liikun-
nanopettajani yritti kovasti houkutella pitkän matkan juoksujen 
pariin kiinnitettyään huomiota poikaan, joka saapui Cooperin 
testiin farkuissa ja pinkaisi yli kolmen tonnin rajapyykin, harjoit-
telematta.

Liikuntaharrastukseni vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Yhteinen 
nimittäjä on ”ulkona”. Melonnan lisäksi hiihdän, retkiluistelen, pyö-
räilen työmatkat ympäri vuoden, erittäin satunnaisesti juoksenkin. 
Parina vuonna olen osallistunut Jukolan viestijoukkueeseen, jol-
loin osa alkukesän melonnoista on vaihtunut suunnistamisen ja 
maastojuoksun harjoitteluun.

Vesistöjen jäädyttyä olen talvella edennyt luistellen niin Helsingis-
tä Virolahdelle kuin Lahdesta Jyväskylään, monista muista retkistä 
ja kohteista puhumattakaan.

Puheenjohtaja Rauli Rautavuori Merimelojien keskiviikkokisassa.

Kuvat: Kai Lindqvist, Kalle Kotiranta

Teksti: Rauli Rautavuori, Kai Lindqvist
Kuvat: Pasi Järves, Merimelojat
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 Seuratoiminta

Mikä melonnassa viehättää?
Melonta on monipuolinen liikunta- ja urheilumuoto, jota harras-
tamalla voi kehittää ja ylläpitää sekä lihaskuntoa että kestävyyttä. 
Melonnan muista liikkumistavoista poikkeavat liikemallit tarjoavat 
hyvän mahdollisuuden uuden oppimiseen ja lihaskoordinaation 
harjoittamiseen.

Meloen vesillä liikkuva pääsee keskelle luontoa. Lähellä vedenpin-
taa, likipitäen äänettömästi liikkuessa voi kokea ja nähdä asioita, 
joita ei muuten kohtaisi. Melonta mahdollistaa suuret seikkailut. 
Melonnan parissa arki unohtuu. Erästä melojaa lainatakseni: ”Me-
loessa olen oman elämäni kippari.”

Ehkäpä mieleenpainuvimmat liikuntakokemukseni liittyvät pitkiin 
matkoihin. Olen melonut niin Itämerellä kuin Atlantin rannikoil-
lakin, pisimpinä yhtäjaksoisina retkinä Tanskan merenrannikon 
Punavalkonauhamelonnan ja Suomen rannikon Sinivalkonauha-
melonnan.

Nyt aikuisena melonnassa olen ollut mukana saavuttamassa joi-
takin miehistökajakkien SM-mitaleita sekä muutaman kerran si-
joittunut masters-sarjoissa mitaleille, vaikka sana ”harjoittelu” ei 
melontaharrastustani ehkä parhaalla mahdollisella tavalla kuvaa-
kaan.

Seuratoiminta

Miten tulit mukaan seuratoimintaan?
Lähdin seuratoimintaan mukaan jo HKK:n aikana. Aluksi pyydet-
tiin talkoisiin, pian huomasin olevani toimihenkilönä. Merimelojiin 
liityttyäni olin rivijäsenenä osallistuen tavanomaisiin talkootehtä-
viin muutaman vuoden, ennen kuin pyydettiin asettumaan ehdol-
le seuran hallitukseen. 

Melonnan ulkopuolella olen ollut mukana muun muassa Amnesty 
Internationalin ja Suomen Retkiluistelijoiden toiminnassa erilaisis-
sa tehtävissä.

Minkälainen seura Merimelojat on?
Merimelojat on suuri liikunta- ja urheiluseura. Noin 1100 jäsenes-
tämme valtaosa on aikuisliikunnan harrastajia, jotka hakevat lajista 
virkistystä, kuntoilua, elämyksiä ja iloa arjen keskelle. Merimelojis-
sa harrastetaan melonnan kaikkia kilpaurheilumuotoja. Joukkoon 
mahtuu sekä tavoitteellisesti harjoittelevia kilpaurheilijoita että 
kuntoilupohjalta kilpailuihin osallistuvia. Jäsenkuntaamme kuu-
luu kaiken ikäisiä ihmisiä, nuorista jo pitkään eläkkeellä olleisiin.

Toimimme keskellä Helsinkiä tiloissa, joiden vanhimmat osat on 
rakennettu talkoovoimin 1930-luvulla ja suojeltu asemakaavalla.  
Kiinteistömme ja niiden sijainti vaikuttavat oleellisesti toimintam-
me kustannustasoon.   Olemme silti pystyneet pitämään jäsen-
maksumme kohtuullisella tasolla ja seuramme talous on vakaa. 
Missä muussa lajissa 100 euron vuotuisella maksulla saa käyttöön-
sä tilat, harrastusvälineet, ohjausta, koulutusta, avantouintimah-
dollisuuden, omassa käytössä olevia retkisaaria ja paljon muuta?

Merimelojien jäsenet ylläpitävät seuraa ja sen puitteita pääasias-
sa vapaaehtoistyön voimin. Meillä on kaksi sivutoimista palkattua 
työntekijää, Merimelojien majan ulkopuolisille vuokrausta hoitava 
vahtimestari ja jäsenasioissa palveleva toimistonhoitaja.

Kuvaile seuran hallintoa? 
Merimelojien toimintaa ohjaa seuran hallitus, vuosikokouksessa 
päätettyjen suunnitelmien antamien suuntaviivojen mukaisesti. 
Lajitekeminen jakautuu jaostoihin, joille kullekin on varattu oma 
osuutensa seuran budjetissa. Jaostot toimivat melko itsenäises-
ti, lähinnä kiinteään omaisuuteen liittyvät toimenpiteet tai muut 
jaoston vastuuhenkilön hyväksyntävaltuudet ylittävät taloudelli-
set päätökset käsitellään hallituksessa. Hallituksen jäsenten lisäksi 
seuralla on toista kymmentä muuta toimihenkilöä tehtävissä jot-
ka edellyttävät säännöllisempää sitoutumista. Suurimman osan 
seuran jokapäiväisestä toiminnasta järjestävät tavalliset jäsenet 
vapaaehtoistyönä ”talkoilla”. Yhteisen tekemisen henki on seuram-
me elinehto.

Vuotuisen budjettimme loppusumma on kuusinumeroinen, hal-
litukselle on vastuu melkoisista rahasummista. Talousasioiden 
kanssa tekemisissä oleviin toimihenkilöihin liittäisin ennen kaik-
kea sanan ”luottamus”.

Miten sinusta tuli seuran puheenjohtaja?
Toimittuani yhden kaksivuotiskauden seuran varapuheenjohtaja-
na päädyin suostumaan puheenjohtajaehdokkaaksi kesken syys-
kokouksemme. Kautensa päättänyt, jatkosta kieltäytynyt puheen-
johtaja oli suostutellut seuraajaehdokkaan, jolle osa kokousväestä 
halusi vastaehdokkaan. Sellainen oli löydettävä salista. Viimeksi 
varapuheenjohtajana toimineena jouduin suostumaan ehdok-
kaaksi. Puheenjohtajan valinnasta käydyn äänestyksen lopputu-
loksena minut valittiin tehtävään. Muiden ehdokkaiden puuttues-
sa olen tullut uudelleenvalituksi kolmesti. 

Kuvaile puheenjohtajan tehtäviä?
Suurehkon liikuntaseuran puheenjohtajaa voisi leikillisesti verrata 
kapellimestariin. Hänen tehtävänkuvaansa kuuluu huolehtia, että 
jokaisella instrumentilla on asiansa osaava henkilö, ja että musiikki 
jatkuu vaikka joku instrumentti olisi väliaikaisesti pois pelistä. Tar-
vittaessa pitää hypätä itse soittamaan, jos soittajille äänen antava 
avaininstrumentti uhkaa hiljetä.

Rajasaaren kevättalkoissa piha-alue, rakennukset ja kalusto 
laitetaan valmiiksi melontakautta varten. Talkoisiin osallis-
tuu yleensä noin 70–100 jäsentä.
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Muodollisesti yhdistyksen puheenjohtaja ainoastaan kutsuu kool-
le hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta, vastaa siitä että 
hallitus toimii ja tekee päätöksiä. Käytännössä Merimelojien ko-
koisessa seurassa on hoidettavana paljon juoksevia asioita, mutta 
meillä ei ole palkattua toiminnanjohtajaa. Näiden hoitaminen on 
jaettu puheenjohtajan, taloudenhoitajan ja toimistonhoitajan kes-
ken. Puheenjohtaja on myös palkattujen työntekijöiden esimies. 

Ajankäytön kannalta tämä on toisinaan haasteellista. Kiireisem-
pänä vuodenaikana puheenjohtajan seuran asioihin käyttämä 
kuukausittainen tuntimäärä on jossain 30 tunnin hujakoilla. Vajaa 
työviikko kuukaudessa siis.

Seuratoimijan paras apu on yhteistyö muiden seuratoimijoiden 
kanssa. Seura ei toimi yhden henkilön varassa. Seura myöskään 
voi rakentua ryhmän yksikseen puuhaavia henkilöitä varaan. Yh-
dessä autamme toisiamme, yhdessä teemme päätökset, yhdessä 
kannamme vastuun.

Mitä neuvoja antaisit muiden seurojen puheenjohtajille?
Puheenjohtajan, kuten muidenkin seuran toimihenkilöiden teh-
tävä on palvelutehtävä. Työskentelemme edistääksemme seuran 
ja sen jäsenten etua. Oma tehtävä on seuran jäseniä varten, eikä 
toisinpäin. Olenko itse pystynyt siihen – tulkinta kuuluu muille.

Talkooväkeä

Vaikka olen jokusen vuoden ehtinyt harjoittelemaan puheenjoh-
tajana toimimista, sanoisin että tässä lajissa harjoituskaan ei ikinä 
tee mestaria. Harjoittelemalla oppii, tietty, mutta en katso että voi-
sin neuvoa muita – paitsi aikanaan seuraajaani samaan tehtävään. 

Mitä toimiminen seuran toimihenkilönä edellyttää?
Seuran toimihenkilötehtäviin, oli kyseessä sitten puheenjohtaja, 
taloustoimihenkilö tai vaikkapa lajivastaava, edellytetään tietyn 
asteista sitoutumista. Tehtävien hoitaminen voi myös ajoittain olla 
kuormittavaa. Tehtävien hoitaminen voi myös olla erittäin antoi-
saa, ja mikä kaikkien parasta, työ kiittää tekijäänsä vajalla käyvän 
kuhinan muodossa. Jäsenillä on hyvä seura, jossa harrastaa, olen 
saanut antaa pienen panokseni sen eteen. 

Vapaaehtoistoimijoiden jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää. 
Siihen voi jokainen melontaseurojen jäsen vaikuttaa osallistumal-
la seuran tehtäväkiertoon, astumalla vuorollaan vastuutehtävään 
ja edeltäjän jättämiin saappaisiin. Eivät ne saappaat niin isot ole 
kuin miltä aluksi näyttävät. Rohkeasti mukaan!




