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Tarina alkaa...

Ajatus melontatoiminnan käynnistämisestä oli aika-ajoin noussut esille yhdistyksessämme. 
Parina kesänä olikin järjestetty lajin tutustumisiltoja Ylivieskan Ladun kalustolla ja 
opastuksella. Oman toiminnan käynnistäminen oli kuitenkin hautautunut lähinnä kaluston ja 
sopivan säilytyspaikan puutteeseen. Syksyllä 2018 minivaelluksellamme Suokko-
kodalle idea kuitenkin sai ”uutta tuulta lapoihin”. (Suokko on omistamamme kota Suojärven 
rannalla Haapaveden pohjoisosassa. Sieltä on etelään päin idyllinen jokiyhteys Osmanki-järvelle – 
jonka etelärannalla on Ainalin Nuorisoseuralla oma talo). Vaelluksella oli mukana myös jäsenemme 
ja Ainalin Ns:n pj. Siinä tallusteltaessa nousi keskusteluissa esille, että kuinka hieno reitti on
meloa Ainalista Suokolle ja olisipa kiva jos Ladulla olisi omia kajakkeja...ongelma vaan on 
kun ei ole tiloja minkään järven rannalla johonka ne sijoittaa. Siinä sitten Ns:n pj.
lausumaan, että ”onhan heillä varastotilaa Nuorisoseuralla”. Ajatus jäi kytemään...

Kun syksyllä Suomen Ladulla oli myös haettavana toiminnallista tukea mm. ”uuden 
toiminnan käynnistämiseen”, niin siitäpä puhelua Willelle ja testaamaan ajatusta 
melontatoiminnan käynnistämisen kelpoisuudesta tukikohteena...ja ajatus ei tuntunut 
mahdottomalta. Siitä sitten idea johtokunnalle ja edelleen toimintasuunnitelmaan ja kun näin
valtuututukset tulivat, niin hakemus Suomen Ladulle. Ajatus oli jalostunut  niin, että me 
hankimme kolme kajakkia ja yhteistoiminnassa on Ainalin Nuorisoseura hankkimalla yhden 
kajakin itselleen ja tarjoamalla tilat. Näin saisimme neljän kajakin ”laivaston”. Tähän 
perustuvaan hakemukseen Suomen Ladun päättäjät sortuivat ja myönsivät 
toiminnallista tukea anomamme 1000€.

Miten sitten edettiin?

Talven hiljaiselon jälken huhtikuussa alettiin tutkailla hankintaa; myynti-ilmoituksia ja 
nettisivuja selailtiin, juteltiin naapuriyhdistysten kokemuksista erilaisista kajakkimalleista 
jne. Kolmelta toimittajalta pyydetiin tarjoukset meille mieluisista vaihtoehdoista... ja 
käytiinpä malleja katsomassakin. Samaan aikaan iski lisärahanhimo! Tieto mahdollisuudesta
paikalliselta Leader-toimintaryhmältä haettavissa olevasta yhteisöleader-tuesta jalostui 
hakemukseksi sekä meillä, että Nuorisoseuralla. Me molemmat saimmekkin 500€:n tuen 
oman kalustomme hankintaan. Päädyimme tilaamaan kolme Oasis 4.30-kajakkia. Kajakit 
saapuivatkin toukokuun lopulla sopivasti kaupungin KKI-tapahtumaan ja heti siellä 
osastollamme esiteltäväksi saaden suurta kiinnostusta osakseen. Samana viikonloppuna 
pidimme alkeis-ja pelastautumiskurssin uimahallissa  melontatoiminnan 
ydinporukallemme. Retkeilykiertueella esittelyn jälkeen kajakit päätyivät väliaikaiseen  
säilytykseen ja tekipä pari niistä ”neitsytmatkan” Lappiinkin. Juhannusviikolla 
kajakeillemme valmistui kunnostettu varasto Ns. rannassa jonne saapui myös heidän 
hankkima samanlainen kajakki. Varauksiakin tuli heti mukavasti, mutta toiminnan 
aloittamista häiritsivät kesäkuun suhteellisen tuuliset viikonloput ja muut päällekkäisyydet. 



Heinäkuun puolivälissä teimme ensimmäisen melontaretken Suokko-kodallemme ja 
pidimme myös alkeiskoulutus- ja kokeilutilaisuuden. Myös vuokraustoiminta käynnistyi, 
joskin se oli vielä suhteellisen vähäistä ja hiipui metsästyskauden alkaessa järvillä.

Missä mennään ja mitä tulevaisuudessa?

Nyt kalustomme lepää rauhassa varastossamme ja kerää voimia tuleviin seikkailuihin, sillä 
levottomia ajatuksia jo liikkuu tulevan kesän suhteen. Tarkoituksena on käynnistää toiminta 
jo heti toukokuussa. Suunnitelmissa on alkeiskurssi ja yhteisiä melontaretkiä Suokko-
kodalle. Keskustelua on myös käyty yhteisestä kaikille muillekkin avoimesta 
melontatapahtumasta/-retkestä Suokolle yhdessä Ylivieskan Ladun kanssa molempien 
kalustoa hyödyntäin. Panostamme myös heti alkukesästä lajista tiedottamiseen ja 
vuokraustoimintaan. 

Mitä jäi käteen -vinkkejä muillekkin.

Hankkeella saimme uuden toimintamuodon yhdistyksellemme. Vaikka kaluston käyttö vielä 
oli melko vähäistä – johtuen myöhäisestä/hitaasta aloituksesta ja epäsuotuisista olosuhteista 
- niin saimme melko paljon kiinnostusta toimintaamme kohtaan; mm. paikallislehti teki 
jutun melonnasta kalustoamme lainaten. Selkeästi myös 10-15 uutta jäsentä saimme 
pelkästään melonnan kautta ja saatta tällä muutoinkin olla vaikutuksensa yhdistyksemme 
huimaan (yli 80) jäsenmäärän kasvuun. Myös yhteistoimintaa näyttää viriävän; nyt jo 
Ainalin Nuorisoseuran kanssa ja jatkossa myös Ylivieskan Ladun kanssa. Tämän toiminnan 
sivutuotteena kunnostimme myös Suokko-kotaamme hankkimalla uuden tulisijan ja 
uusimalla lattian – ja tämänkin Leader-tuella. Näin meillä on nyt kunnostettu retkikohde 
kaikkien retkeilijöitten vapaaseen käyttöön. Muille yhdistyksille voisi todeta, että 
hanke oli käytännössä suhteellisen helppo toteuttaa ja erilaisia  rahoituskanaviakin löytyy. 
Todettava toki on, että kesä on lyhyt ja kannattaa olla heti keväästä kunnolla liikkeellä jos 
vesille mieli.

…....... ja tämä tarina on tosi; Haapaveden Latu


