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V HUR LA NEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kuva: Helena Räsäsen piirustus 
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PÄÄKIRJOITUS 
 
Netta teki sen jälleen kerran – suomalaista melontahistoriaa! Ensimmäistä kertaa 
koskaan on Netta voittanut tänä vuonna 13 Suomen mestaruutta! Netta on 
pystynyt kerta toisensa jälkeen voittamaan haastajansa niin radalla ja 
maratoneilla kuin yksikössä, kaksikossa ja nelikossa.  Eikä menestys ole 
rajoittunut vain kotimaahan, vaan menestystä tuli myös rata- ja maratonmelonnan 
MM-kisoissa ja maailmancupissa. 
Onneksi olkoon Netta!  
 
Ei Netta tietenkään ole ainoa suomenmestaruusmitalin kaulaansa pujottanut 
vihurilainen, ainakin Olivia, Tanja, Kaisa ja Mikko ovat myös ansainneet raikuvat 
onnentoivotukset suomenmestaruuksista!  
 
Kaiken tämän ohella on Netta vielä ehtinyt valmentaa Vihurin nuorisomelojia. 
Todella hienoa ja kunnioitettavaa työtä sekä Netalta, että melontakoulua 
vetävältä Olivialta. Kiitos teille molemmille! Innostus näkyy esimerkiksi nuorista 
melojistamme Helenasta ja Elmasta (molemmat 8 vuotta), jotka ovat kuvanneet 
omaa innostustaan Helenan piirustuksilla ja Elman kirjoituksella. 
 
Vaikka kilpamelonta onkin tänä vuonna ollut eniten lehtiotsikoissa (ihan 
kirjaimellisesti), on kesään mahtunut myös huima määrä peruskursseja, retkiä, 
soveltavaa melontaa, yhteisiä iltamelontoja ja koskessa temppuilua. Vihuri taitaa 
olla ainoa melontaseura Suomessa, jossa voi harrastaa kaikkia melonnan lajeja! 
Tästä kiitos kaikille aktiivisille kurssien ja retkien vetäjille.  
 
Syysiltojen pimetessä lähenee melontakausi loppua, mutta oikeilla varusteilla ja 
kaverin kanssa voi melomaan lähteä vielä niin pitkään kunnes järvet jäätyvät. Ja 
senkin jälkeen voi siirtyä Kalevan uimahallin melontavuoroille tai kuntosalille 
sisäkauden ajaksi. 
 
Marko 

tiedotusvastaava 
Ps. Kauden päättäjäisiä vietetään perjantaina 10.11. Kaupinojalla!  
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VIHURIN JUNIOREILLA MENEE LUJAA 
Osallistujamäärä harjoituksissa ja kilpailuissa on lisääntynyt jatkuvasti 

 
Kesän aikana Olivia Malinen ohjasi kolme lasten melontakoulua 

Rauhaniemessä. Olivian apuohjaajana toimi Tuomas Marenk. Yhteensä 30 

lasta pääsi opettelemaan melonnan perusteita. Kaksi viikkoa kestäneessä 

melontakoulussa opeteltiin tasapainoa ja tekniikkaa sekä kokeiltiin 

melomista erilaisilla kajakeilla. Osa lapsista ja nuorista siirtyi 

melontakoulun jälkeen Kaukajärvelle Netta Malisen ohjaamiin 

melontaharjoituksiin. 

 

Kaukajärvellä on harjoiteltu koko kesän ajan neljästi viikossa Netan ja Otso 

Eskosen ohjaamana. Alkukesän harjoituksissa koossa oli tuttu porukka, 

mutta kesän edetessä mukaan tuli uusia melojia melontakoulusta. Myös 

kilpailuihin osallistuvien määrä lisääntyi kauden aikana. 

 

Kilpailuja ja menestystä 

 

Syyskuun alussa Kaukajärvellä järjestettyihin Suomen Cupin osakilpailuihin 

osallistui yhteensä 11 Vihurin alle 16-vuotiasta junioria. Osallistujia riitti 

kaikkiin ikäsarjoihin. Edellisellä kilpailukaudella ei saatu kasaan yhtään 

omaa nuorisoviestijoukkuetta, koska ei löytynyt yhtään tyttöä mukaan 

joukkueeseen. Sääntöjen mukaan nuorisoviestissä tulee olla edustettuna 

kummatkin sukupuolet. Nyt Kaukajärven kisoissa oli kolme Vihurin 

nuorisoviestijoukkuetta, joista ykkösjoukkue voitti hopeaa. Taakse jäi 

Kangasalan melojien ykkösjoukkueen lisäksi yhdeksän muuta joukkuetta. 

Netta on tehnyt juniorivalmennusta pitkäjänteisesti vuodesta 2013 asti. 

Ammattimaisen melontaharjoittelun lisäksi hän on opiskellut 

kieltenopettajaksi yliopistossa. Vihurilaisten valmentaja on siis 

huippuluokkaa: lajitaidot ovat MM-tasolla ja pedagogiset taidotkin 

ammattitasoa.  
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Nyt Netta saa jo nauttia työnsä hedelmistä, kun ensimmäiset omat 

valmennettavat yltävät hienoihin suorituksiin. Mikko Niemenpää meloo 

huipulla 18-vuotiaiden poikien sarjassa sekä jo aikuistenkin sarjoissa. 

Mikko on saavuttanut tänä vuonna kultaa, hopeaa ja pronssia SM-kisoissa, 

ja hän kilpaili myös nuorten pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa 

Tanskassa 18-vuotiaiden sarjassa.  Lisäksi hän voitti 18-vuotiaiden poikien 

cup-mestaruuden. 

 

Netan mielestä kilpailukauden aikana on nähty paljon hyviä suorituksia. 

Tärkeimpinä saavutuksina Netta pitää Nuorisomestaruuskilpailujen 

mitaleja. Nuorisomestaruuskilpailut ovat alle 16-vuotiaiden 

suomenmestaruuskisoja vastaavat kisat. 

 

Tänä kesänä Maratonin nuorisomestaruuksista kilpailtiin Porissa. Otso 

Eskonen sai kultaa ja Tuomas Marenk pronssia 16-vuotiaiden sarjassa. 

Ratamelonnan nuorisomestaruuskisat kilpailtiin Lahdessa. Sieltä ansaittiin 

useita pronssimitaleita. Poikien kajakkinelikko: Otso Eskonen, Tuomas 

Marenk, Elias Vikström ja Miska Nummela meloivat pronssia. Tämä oli 

Vihurin ensimmäinen K4-mitali 16-vuotiaiden sarjassa yli 20 vuoteen! 

Samoin pronssimitalit saivat poikien viestijoukkueen jäsenet Eskonen, 

Marenk ja Vikström. Elma Vikström sai 12-vuotiaiden tyttöjen 200 metriltä 

pronssia ja Miska Nummela 12-vuotiaiden poikien 200 metriltä ja 2500 

metriltä kummastakin pronssia. 

 
Tällä nelikolla voitettiin 
pronssia Lahden 
nuorisomestaruuskisois
sa. Melojat Miska 
Nummela, Elias 
Vikström, Tuomas 
Marenk ja Otso 
Eskonen Kuva: Mika 
Nummela 
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Nuorisomestaruuskisojen lisäksi kilpailijoiden menestystä kuvaa 

sijoittuminen Suomen Cupin pisteissä. Suomen Cupin sarja huipentui 16.9. 

Hämeenlinnan kisoihin ja Melontagaalaan. Vihuri päätyi lopulta seurojen 

pistetaulukossa toiselle sijalle Kangasalan melojien viedessä mestaruuden. 

10-vuotiaiden poikien sarjan voitti Joona Malinen ja Mirko Nummela 

sijoittui kolmanneksi samassa sarjassa. 10-vuotiaiden tyttöjen sarjassa 

Helena Räsänen ja Elma Vikström tulivat jaetulle toiselle sijalle. 

Kaksitoistavuotiaiden poikien sarjan cup-voiton vei Miska Nummela. 

Miskan cup-voiton salaisuus on innostus kilpailemiseen. Hän on kiertänyt 

kaikki mahdolliset ikäsarjansa sekä maraton-, että ratakisat. Miska siirtyy 

ensi kesänä 14-sarjaan, missä hän on jo muutaman kerran tänä kesänä 

kilpaillut. 

 

P-16 sarjassa Otso Eskonen sijoittui kolmanneksi, ja P-18 sarjan 

ylivoimaiseen voittoon nousi Mikko Niemenpää. Naisten sarjassa neljän 

parhaan joukossa oli kolme vihurilaista, Netta Malinen, Olivia Malinen ja 

Tanja Jantunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joona Malinen ja Iida Jännes harjoittelevat viestikapulan vaihtoa Kaukajärvellä  
Kuva: Iiro Laaksonen 
Mirko Nummela harjoittelee maratonrantautumista Kangasalla Kuva: Mika 
Nummela 



2/2016 3/2017 
 

VIHURILAINEN    Sivu 7 

 

Melontagaalassa palkittiin Special Olympics melojista Anni Aalto 

aktiivisuuspalkinnolla.  

 
 

Melontainnostus on tarttuvaa 

 

Netan valmennusryhmäläiset saivat itse kertoa, miten ovat päätyneet 

harrastuksen pariin ja mikä siinä viehättää. Osa on aloittanut tänä kesänä 

Olivian ja Tuomaksen vetämästä melontakoulusta ja jotkut ovat 

harjoitelleet jo useamman vuoden. Suurin osa on innostunut melomaan, 

koska vanhemman, sisaruksen tai kaverin esimerkki on innostanut. 

Ryhmässä onkin useita sisaruksia, mukaan lukien ohjaajat Netta ja Olivia 

sekä heidän veljensä Joona.  

 

Lapset ja nuoret pitävät kaikenlaisista melontaharjoituksista. 

Tavoitteellisen rata- ja maratonmelontaharjoittelun lisäksi harjoituksissa 

on mahdollisuus vapaamuotoisempaankin melontaan ja yhdessäoloon. 

Joidenkin mielestä poolokajakilla temppuilu tai poolon pelaaminen onkin 

kaikista mukavinta. Kilpailuissa lempimatkatkin vaihtelevat: toiset pitävät 

lyhyistä matkoista, toiset pitkistä ja joku taitoradasta.  
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Osa lapsista on innostunut melonnasta vanhemman esimerkistä, mutta on 

myös niin, että osa vanhemmista on innostunut melonnasta seuratessaan 

lasten harjoituksia. Osa vanhemmista kävi alkeiskurssilla tänä kesänä ja 

jotkut vielä suunnittelevat. Näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että 

melontainnostus on vakavasti tarttuvaa.  

 

Kirjoittaja on melontaharrastaja ja kahden kilpamelojan äiti Marjo Puro 
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Minä olen Elma. Minä olen 8v. Aloitin melonnan tänä kesänä.  
 
Minä innostuin koska minun veljeni Elias harrastaa 
melontaa. Kävin neljä kertaa viikossa kesällä 
melontaharjoituksissa. Melonnassa on kivoja kavereita ja 
mukavat valmentajat. Minä olen ollut muutamissa kisoissa. 
Ensimmäiset kisat jännitti paljon ja ne olivat Kangasalalla.  
 
Melonnassa me ollaan tehty rantautumisia ja kierretty 
järveä ja lopussa on saanut ottaa poolon kun on ollut aikaa. 
Kisaaminen on kivaa vaikka ei aina voita.  
 
Melonta on kiva harrastus! 
 

 
 
Elma Vikströn Kaukajärven kisoissa. Kuva: Iiro Laaksonen 
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MARATOONARIT MELOJIKSI  
 
Talvella 2017 Kalevan uimahallissa treenasivat Tampereen 

Maratonklubilaiset vapaa-uintia samaan aikaan kun Vihurin melojat 

pelasivat kajakkipooloa ja tekivät eskimokäännöksiä. Vihurin kurssijaoston 

vetäjä Ville Mantere tiedusteli allekirjoittaneelta, että voisiko Tampereen 

Maratonklubiin kuuluva Aija Harju vetää myös Vihurille uintikurssin ja 

kurssi toteutui heti kevättalvella. Samaan aikaan uintikurssilla olleilla 

maratonklubilaisilla heräsi kiinnostus melontaa kohtaan.  

 

Harmittavasti totesimme, että Vihurin ensimmäiset peruskurssit olivat jo 

täynnä. Kesällä 2016 melonnanohjaajiksi valmistuneet Maratonklubin 

aktiivit Linda Aholaita-Pylväs ja Jani Raipala miettivät yhdessä Villen kanssa, 

kuinka klubilaiset saataisiin Vihurin peruskurssille. Ratkaisuksi keksittiin 

ylimääräinen peruskurssi ennen ensimmäistä varsinaista peruskurssia. 

Tieto peruskurssista kulki maratonklubilaisten suusta suuhun ja kurssi oli 

täynnä jo ennen kuin siitä ehdittiin edes tiedottaa Maratonklubin sisällä. 

Osallistujakaarti koostui kestävyysurheilua vuosia harrastaneista ja näin 

ollen peruskurssia päätettiin hieman muuttaa. Ensinnäkin koko talven 

Kalevan uimahallin ikkunan takana koiran kanssa tarkkaavaisesti 

melontatreenejä seurannut Kari Tikkanen otettiin valmentajaksi mukaan. 

Kari veti neljä tunnin treeniä melontaegoilla.  Kaikkien piti osallistua 

vähintään kahteen ergotreeniin. Kari opetti ergon avulla jalkojen, lantion ja 

ylävartalon liikeradat sekä melonnan rytmin Maratonklubilaisille. Tämä oli 

varmasti ensimmäinen kurssi, jossa melontatekniikka oli kaikilla hallussa jo 

ennen vesille pääsyä!  
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Sitten oltiin valmiita vesille ja tarkkaan ottaen kohtalaisen vilpoisille vesille 

toukokuun lopussa. Itse peruskurssi, maanantaina ja tiistaina 29.5 – 30.5., 

sujui mallikelpoisesti Vihurin peruskurssikaavan mukaan entisen 

kilpamelojan Tapio Lehtisen tullessa vielä apuohjaajaksi. Maanantaina 

kaikki onnistuneesti kippasivat, pääsivät kajakista pois ja tekivät 

paripelastuksetkin mallikkaasti. Tiistaina sitten teimme tuulisissa 

olosuhteissa retken Tapatoralle. Kymmenestä kurssilaisesta yhdeksän liittyi 

Vihuriin heti kurssin jälkeen. Kahdeksan heistä suoritti meloen Pirkan 

soudun tai Pirkan retkisoudun heinäkuussa. Lisäksi kesän aikana Vihuriin 

liittyi vielä lisää Maratonklubilaisia peruskurssin tai näyttökokeen kautta.  

 

Maratonklubilaiset osallistuivat myös Vihurin retkille, kuten Lempäälän 

ympärimelontaan, kesäillan melontaretkelle ja Kyrösjärven 

viikonloppuretkelle. Kesän hauskimmat hetken koettiin, kun Linda opetti 

kajakkiakrobatiaa maratonklubilaisille ☺. Ompelutaitoiset ja käsistään 

näppärimmät maratonklubilaiset tulevat talvella järjestämään 

pelastusliivien korjaustalkoot, minne toki myös muutkin Vihurilaiset ovat 

tervetulleita ☺  

 

Ohjaajakurssilla 2016 Seppo Paavola, Ville Mantere ja Pertti Peussa toivat 

hienosti esiin kuinka meillä kaikilla on jotain osaamista/tietoa/kokemuksia 

tai muuta jaettavaa toinen toisellemme. Linda on jo ohjannut monta 

kertaa pilatesta ja Aija Harju veti uinnin tekniikkakurssin Vihurilaisille. 

Kurssilla mukana ollut Timo Pullinen vetää näin syksyllä Maratoonareiden 

sauvarinneharjoituksia Tahmelassa maanantaisin kello 18, minne kaikki 

vihurilaisetkin ovat tervetulleita. Jani Raipala on vetänyt ja tulee vetämään 

hiihdon tekniikkareenejä Vihurilaisille. Ja monella muulla 

maratonklubilaisella on vielä paljon annettavaa Vihurille. Ihan niin kuin 

Vihuri on meille jo valtavasti antanut. 

 



2/2016 3/2017 
 

VIHURILAINEN    Sivu 12 

Syvä Kumarrus & Nöyrä Kiitos Vihurille, että saimme pitää Tampereen 

Maratonklubille tämän ylimääräisen peruskurssin kesällä 2017 <3 

 

19. päivä syyskuuta 2017 kirjoittanut Jani Raipala 

 

 

Kurssin ohjaajat: Jani  Raipala, Linda Aholaita-Pylväs, Kari Tikkanen, Tapio 

Lehtinen, Juha Kukkonen ja Tiina Sillgren 

 

Kurssilaiset: Hanne Koskela (omaa sukua Ainonen), Tarja Hakanen, 

Marjaana Jaakonsaari, Heli Karonen, Outi Kokkonen, Satu Koskenniemi, 

Timo Pullinen, Toni Rantanen, Eeva Teuho, Anu Gummerus ja Mirja Oja. 
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KOVESJOEN REIPAS SEIKKAILU 

 Vihurin nelimiehinen seikkailuryhmä kävi tutustumassa Jannen johdolla 

Kovesjokeen Parkanon ja Karvian suunnalla. Ennakkotiedoissa oli luvattu seikkailu 

ja sellainen todella saatiin! 

Kovesjoki lähtee Parkanossa sijaitsevasta Kovesjärvestä, mutta reissun 

seikkailuhengen mukaisesti laskimme kajakit vesille järveen laskevaan ojaan. 

Muutaman sadan metrin melonnan jälkeen pääsimme järvelle, jossa iloitsimme 

auringosta ja lämmöstä. Hämmästelimme sitä, koska sääennusteet olivat 

luvanneet kylmää päivää. Emme tuolloin vielä osanneet aavistaa, että illalla 

pakkaisimme kalustoa räntäsateessa. 

Kovesjärveltä joki virtasi rauhallisesti suo- ja metsämaisemissa. Alkumatkasta 

puutavaraakaan ei reitillä ollut kovinkaan paljoa ja matka eteni mukavasti. 

Myöhemmin tilanne muuttui: Parinkymmenen kilometrin matkalla nousimme 

kanooteista lukuisia kertoja, jotta pääsimme majavien kaatamien puiden, 

kivikkoisempien koskien sekä patojen ohi.  
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Kovesjoki käykin crossfit -radasta: siellä saa nostella puita kajakin yli, pääsee 

kiipeämään runkojen päälle ja nylkyttämään niistä yli. Vauhti ei tällä reissulla 

huimannut päätä: keskinopeus meillä oli 2,5 km/h. 

Alun suomaisemin jälkeen joki vei hienoihin korpikuusikkoihin, peltojen keskelle 

kulttuurimaisemaan ja kanjonimaiseen solaankin. Ja kuten yleensä jokiretkillä, 

niin tälläkin nähtiin paljon ja monenlaista linnustoa. 

 

Retki kesti pari tuntia oletettua pidempään ja ennakkotiedoista huolimatta en 

tajunnut kuinka rankka se tulisi olemaan. Runkojen nostelu ja niille kiipeäminen 

tekevät melonnasta todella raskasta. Retken jälkikeskustelujen perusteella en 

ollut ainut, joka kaipasi hieman palauttelua Kovesjoen seikkailusta.  

Haastavuudestaan huolimatta - tai juuri siksi - kyseessä oli omalla kohdallani yksi 

ikimuistoisimmista päivämelonnoista. Kovesjoki on todella kaunis ja monipuolinen 

joki hyvin erämaisessa ympäristössä. Reitin raivaus tekisi siitä hyvin 

houkuttelevan melontakohteen.  

Matti Koistinen 
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LEIKEKIRJA 
 

 
Aamulehti 24.8.2017 
 

  
Aamulehti 4.9.2017 
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Aamulehti 28.8.2017 
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Aamulehti/Moro 7.9.2017 
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Vihurin kauden päättäjäiset 
perjantaina 10.11.2017 

 kello 18 Kaupinojan saunalla! 
 

Jo perinteinen kauden päättäjäistilaisuus, jossa muistellaan 
mennyttä melontakautta, muistetaan ahkeria ja menestyneitä 

melojia, syödään ja saunotaan! 
 

Tervetuloa! 
 


