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PÄÄKIRJOITUS
Vasta vähän aikaa sitten olimme vähän yli kuusikymmentä vuotta vanha
seura, mutta nyt äkkiä olemmekin jo vajaa kahdeksankymmentävuotiaita.
Kunnioitettava ikä pienestä aktiivisesta melontaporukasta lähteneelle
yhdistykselle! Paljon on muuttunut 70 vuodessa niin seurassamme kuin
myös maailmalla ympärillämme. Mutta ainakin kaksi asiaa on edelleen
samanlaista kuin seuran perustamisvuonna 1947: Näsijärven vesi on
edelleen yhtä märkää ja seuran toiminta perustuu vieläkin aktiivisiin
jäseniin!
Seuramme 70-vuotisjuhlissa emme niinkään juhlineet seuran pitkää ikää,
vaan ennemminkin aktiivisia vihurilaisia, jotka vuosia tai vuosikymmeniä
ovat käyttäneet vapaa-aikaansa vajan rakentamisen, Haukisaaren
puutalkoiden, kajakkien kunnostuksen, peruskurssien vetämisen,
kilpamelojien valmentamisen, pöytäkirjojen kirjoittamisen ja
lukemattomien muiden tärkeiden tehtävien parissa. Seuramme toimii
täysin talkoovoimin ja ilman tehokkaasti toimintaan osallistuvia tekijöitä
kuihtuisi yhteinen yhdistyksemme nopeasti pois.
Vuosijuhlassa muistimme kunniamerkein monia seuralaisiamme. Moni
nykyinen ja aikoinaan aktiivisesti mukana toiminut henkilö jäi vielä
kiittämättä ja palkitsematta. Tässä haluankin kiittää jokaista seuramme
jäsentä, jokaisen panos on merkittävä!
Yhdessä tekemällä pidämme seuramme yhtä hienona ja entistä
upeampana lähdemme kohti uutta vuosikymmentä.

Marko
tiedotusvastaava
P.s. Sivulla 11 on kerrottu kesän toiminnasta. Sieltäkin voi poimia itselleen
sopivia pieniä talkootehtäviä ☺
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Tuli tällä kertaa niin paljon asiaa lehteen, että pitää liittää mukaan oikein
sisällysluettelo!
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PUHEENJOHTAJA MINNA KANTSILAN JUHLAPUHE 21.4.2017
Arvoisa Juhlaväki, hyvät Naiset ja Herrat!
Tampereen Vihurin puheenjohtajana
minulla on suuri ilo ja kunnia tuoda
tervehdys tähän juhlaan.
On hieno hetki kokoontua kansanne
juhlimaan Raatihuoneelle Tampereen
Vihurin pitkää taivalta. Siitä tulee
kuluneen kuluneeksi 70 vuotta, kun
Tampereelle perustettiin kaksi uutta
vesiurheiluseuraa, Pirkka-Melojat ja
Tampereen Vihuri. Seuran
perustaminen osuu ajankohtaan, jolloin melontaharrastus eli Suomen kulta-aikaa.
Retkimelonnan lisäksi ratamelonta oli suosiossa. Melonnan suosiosta ja tasosta
kertoo paljon se, että vuoden 1952 Helsingin Olympialaisissa melonta oli Suomen
menestyksekkäin laji.
TUL:in piiritoimikunnan edustaja Eino Lindholm oli kutsunut koolle lehtiilmoituksella melonnan, soudun ja purjehduksen ystäviä. Idea seuran
perustamisesta oli syntynyt Valtion Lentokonetehtaalla kanootinrakennuksesta ja
melonnasta innostuneiden työntekijöiden keskuudessa. Kanootit tarvitsivat suojan
ja melontaväki kaipasi yhteistoimintaa. Paikalle saapui toistakymmentä
vesiurheilun ystävää päättämään seuran perustamisesta. 2.4.1947 Tampereelle
oli syntynyt uusi vesiurheiluseura.
Seuran perustamisesta tai tarkemmin nimen synnystä löytyy monta tarinaa. Jo
nimen keksiminen tuotti hankaluuksia ja paljon keskustelua. Mikään ei ole siitä
ajasta muuttunut, kun seuraa tämän hetken yleisönosastokirjoituksia tai
sosiaalisen media kommentointia Tampereen Uuden Yliopiston nimenjulkistuksen
jälkeen. Vesi-Melojat, Vire, Pursiseura, Tampereen Purjehtijat tai Pursi-Miehet.
Yksikään vaihtoehdoista ei tuottanut tulosta. Lopulta puolen vuoden päästä seura
perustamisesta, tuulenvire oli kasvanut tuulenpuuskaksi ja seuramme nimi
Tampereen Vihuri oli hyväksytty yhdistysrekisteriin, 8.10.1947. Valtion
Lentokonetehtaan historiaa tutkiessa ei jääne epäselväksi, mistä on saanut
alkunsa Tampereen Vihurin nimi, kun Tampereella Suomen ilmavoimille
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valmistettujen koneiden nimet olivat, Paarma, Tuisku, Viima, Pyry, Humu, Myrsky
ja Pyörremyrsky. Vihurilla juuret ovat vahvasti Valtion Lentokonetahtaalla.
Seuran ensimmäisen johtokunta, puheenjohtajanaan Viljo Ojanen ja sihteerinään
Pentti Laurila oli keski-iältään niin nuori, että rahastonhoitajalle piti valita 21
vuotta täyttänyt täysi-ikäinen sijaishenkilö. Nuori, innokas johtokunta ryhtyi
tarmolla työhön. Ensimmäisenä tehtävänään he kääntyivät kaupungin
rakennusmestari Legbergin puoleen tiedustelemaan vapaata tilaa toiminnan
harjoittamiseen. Sopiva rakennus, vanha armeijan parakki, löytyikin nopeasti
nykyisen Ratinan stadionin paikalta. Kevään ja kesän 1947 aikana syntyi
ryhmätyönä ainakin yksi Hopea -kilpakaksikko ja kuusi Ohi -kanoottia, jotka oli
suunnitellut Valtion Lentokonetehtaan puuseppä Otto Leskinen.
Suomessa elettiin sodan jälkeistä säännöstelyn aikaa ja materiaalien saaminen
oli liki mahdotonta. Tästä syystä seuran ensimmäisten kanoottien rakentajat olivat
lähes kaikki lentokonetehtaalaisia, jotka saivat ostaa materiaalia edullisesti
työpaikaltaan.
Heti syksyllä 1947 vihurilaiset joutuivat luovuttamaan parakin talviharrastajien
käyttöön ja ajatus oman vajan rakentamisesta vahvistui entisestään. Syksyn
aikana uusi johtokunta alkoi valmistella vajahanketta ja sopiva tontti löytyi
Bromsinlahden suulta Näsijärven rannalta. Hetkeä myöhemmin vuokrasopimus
Vihurin ja kaupungin välillä oli allekirjoitettu. Innokkaat talkoolaiset aloittivat vajan
rakentamisen jo vähän aiemmin, kun virallinen rakennuslupa heinäkuussa 1948
tuli kaupungilta. Vaja rakennettiin lainarahan turvin ja lentokonetehtaalaiset
käyttivät hyväkseen suhteitaan ja saivat ostaa rakennustarpeita edullisesti. Vaja
oli vesikatossa viidessä viikossa. Ainoastaan naulojen hankkiminen tuotti
hankaluuksia, mutta idearikkaat vihurit pistivät pystyyn naulakilpailun. Nauloja
kerättiin, irroteltiin ja oiottiin peräti 20 kiloa. Leikkimielisen kisan voittajaksi
kruunattiin Keijo Ahvonen, jonka naulasaalis oli peräti viisi kiloa.
Bromsinlahden vajasta muodostui tärkeä vapaa-ajanviettopaikka ja seura kasvoi
kovaa vauhtia. Vuonna 1955 kanoottivajaan rakennettiin 112 neliön lisäsiipi,
koska vanha rakennus alkoi käydä pieneksi. Jo ennen uuden puolen
rakentamista Vihurin retkiporukka alkoi huolestua, koska Ketaran kartano myi
omistamiaan ranta-alueita ja vapaat leiripaikat kävivät kortille. Heinäkuussa 1950
Olavi Nikku ja Pentti Laurila esittivät Kontkansaaren ostamista. Myös saari
rahoitettiin lainarahoin, mutta lainat maksettiin takasin hyvin nopeasti
järjestämällä talkoita. Tuohon aikaan Vihuri toimi veikkausasiamiehenä, josta
saatiin säännöllisiä tuloja ja pystyttiin maksamaan pois velkamme. Tätä toimintaa
Vihurissa jatkettiin 1970-luvulle saakka, jolloin Veikkaus alkoi rakentaa omaa
verkostoaan ja toiminta siirtyi liikkeenharjoittajille.
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Heti seuraavana kesänä Kontkansaaressa, jota seuralaiset olivat alkaneet kutsua
nimellä Haukisaari, aloitettiin saunan rakentaminen. Haukisaaren merkitys Vihurin
toiminnassa on ollut siitä saakka keskeinen. Alkuun seuralaiset viettivät siellä
paljon vapaa-aikaansa. Tänä päivänä Haukisaari toimii enemmän etappina, jonne
moni vihurilainen meloo iltasella ja lämmittää saunan. Pari vuotta sitten lämmin
kesäilta houkutteli saareen saunomaan yli parikymmentä vihurilaista ja oli hieno
näky saunan lauteilta katsellessa, kun 20 päätä näkyi yhtä aikaa vedessä.
Vihurilla on ollut aikojen saatossa myös oma lehti ”Kippari”, joka ilmestyi
parhaimpina vuosinaan painettuna ja kotiin kannettuna 5 kertaa vuodessa.
Kipparin sivuilla oli jäsenasiaa sekä neuvoja valmennuksesta, mutta myös
humoristisia pakinoita ja lehden sivuilla viljeltiin seurahuumoria. Nimimerkki
”Luuta” kirjoitteli lehdessä usein asiat halki ja puuttui maksamattomiin
jäsenmaksuihin. 1980-luvulla Kippari ei enää ilmestynyt vaan seuran
tiedottamista hoidettiin vajan ilmoitustaulun välityksellä siihen saakka, kunnes
internetin ihmeellinen maailma avasi uudet mahdollisuudet. Viime vuonna
siirryttiin vanhalle aikakaudelle ja ryhdyttiin julkaisemaan omaa seuralehteä
nimeltään ”Vihurilainen”, joka ilmestyy seuran nettisivuille ja jokaisen
henkilökohtaiseen sähköpostiin.
Vihurilaiset ovat aina olleet kovia talkoilemaan, mutta sen lisäksi on
kunnostauduttu myös vesillä. Kisamenestys alkoi jo kesällä 1949. 1950-luvun
alussa Vihurissa keskityttiin kilpamelonnan kehittämiseen ja nuorten
valmentamiseen, joka tuotti tulosta ja on siitä saakka näkynyt tilastoissa.
Tampereen Vihuri menestyi 1950-luvulla niin hyvin, että seuran nuoret melojat
kipusivat Suomen mestaruuskilpailujen pistelaskennassa kärkeen vuonna 1957.
1959 Vihuri oli koko maan paras pisteseura.
Tämä tamperelaisten menestys ja kasvussa oleva melontaharrastus toi
Tampereen Pyynikille kauan kaivatun talviharjoittelualtaan vuonna 1957, joka
paransi merkittävästi harjoitteluolosuhteita, mutta yksi vielä puuttui ja se oli
kansainväliset mittasuhteet omaava kilpailukeskus. Asialle päätettiin tehdä jotakin
ja niin Vihurissa tuolloin puheenjohtajana toiminut Olli Nikku kutsui tamperelaisen
melontaväen koolle marraskuussa 1959 pohtimaan miten saadaan toimiva
melontakeskus. Kokous päätti yksimielisesti, että sopivin paikka on Kaukajärvi ja
niinpä Olavi Nikku sai tehtäväksi laatia anomus Tampereen
kaupunginhallitukselle ja Pirkka-Melojien Veikko Virtanen laati kartan tarvittavista
kilparadoista ja maalialueesta. Heti viikon päästä pidettiin seuraava kokous.
Mukaan oli kutsuttu myös Kangasalan Melojien edustaja. Melontaväki varasi
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audienssin kaupunginjohtajan puheille ja kutsui paikalle myös lehdistön edustajat.
Stadionhanke sai näin alkunsa ja ensimmäiset kisat järjestettiin vuonna 1962.
Melontastadion toimi myös vuosina 1973 MM-kisojen kisanäyttämönä. Eiköhän
meidän tämän aikakauden melojienkin pitäisi ottaa oppia tuon ajan tarmokkaasta
melontaväestä!
Tämä ensimmäisen kymmenen vuoden uurastus ja intohimo on saanut aikaan
sen, että me voimme täällä tänään juhlia seuramme 70-vuotista taivalta. Jos
kävisin lävitse jokaisen vuosikymmenen, olisimme täällä varmasti vielä
huomennakin jatkamassa juhlintaa. Vihurista on kasvanut maamme kolmanneksi
suurin seura 601 jäsenellään ja suurin sisämaaseura, kuten kaupunkimme
Tamperekin on omassa luokassaan, Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki.
Palava intohimo ja tarmokkuus asioiden hoitoon on ollut omiaan lujittamaan
käsitystä siitä, että tie jolle on lähdetty on oikea. Kunhan sama usko ja luottamus
omiin kykyihin säilyvät myös seuraavat yli 70 vuotta, niin voivat jälkipolvet juhlia
tulevaisuudessa myös Vihurin 150 -vuotista taivalta.
Entinen vihurilainen Pirjo Suonpää o.s. Kanerva lähetti 70-vuotiaalle Vihurille
onnentoivotukset. Haluan tähän loppuun lukea muutaman kohdan hänen
tekstistään. ”Muutama vuosi sitten, kun me vanhat melojat olimme Vihurin vajalla
vieraanamme teitä, teidän nuoruutta, intoa ja urheiluhenkeä sekä Näsijärven
aallokkoa katsellessa palasivat kaikki varhaisnuoruuden suloiset muistot mieleen.
Vaikka emme suuria tuloksia tehneetkään, olimme onnellisia omasta seurasta,
saaresta ja vajasta. Vaikka siis varsinkin minä tyttöjen kuopuksena en suuriin
tuloksiin päässyt, kuten esimerkiksi Vihurin nuoret naismelojat ovat nyt tehneet,
mutta kipinä ja rakkaus liikuntaan sekä urheiluhenki on säilynyt läpi elämän.
Jo Vihurin 50-v juhlassa olisin halunnut kysyä, tunteeko Vihurin jälkipolvi
Haukisaaren oman laulun, ellei olisin halunnut laulaa sen teille yhdessä vanhojen
vihurilaisten kanssa ja jättää sen teille perinteenä. Viimeksi siellä vajalla vanha
johtajamme, nyt edesmennyt ”Nikun Olli” olisi halunnut, että laulamme, mutta
hänen toiveensa hukkui puheensorinaan. Lauloimme Vihurin oman laulun ihan
joka kerta iltanuotiolla, sitä koskaan unohtamatta.”
Nyt on vihdoin aika palauttaa mieliin vihurilaisten oma laulu. En ryhdy sitä
laulamaan, mutta ainakin lausun sanat ja toivon, että joku vielä tämän illan aikana
opettaa sävelen myös nuoremmille vihurilaisille.
Sävel on Oskar Merikannon ja alkuperäiset sanat Einon Leinon kynästä.
Alkuperäisen kappaleen nimi on Tuima on tuuli tai Lemminkäisen äiti.
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Vihurilaisten Haukisaaren oma laulu
Ulkona ulapalla myrskyt ne pauhaa,
täällä on lämmintä ja täällä on lauhaa
Haukisaari on meidän luvattu maa
täällä ei ole lupa murjottaa
Näillä sanoin haluan toivottaa vielä kerran Vihurille menestystä ja pitkää ikää
sekä oikein paljon onnea!
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ANSIOMERKIT
Vuosijuhlassa jaettiin vuosien ja vuosikymmenten aikana
seurassa aktiivisesti mukana olleille ja seuraa kehittäneille
henkilöille yhteensä 13 kultaista, hopeista ja pronssista
ansiomerkkiä.
Melonta- ja soutuliiton ohjeiden mukaan kultainen ansiomerkki
voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 30 vuoden ajan on erittäin
ansiokkaasti toiminut seuratoiminnassa, hopeisen ansiomerkin edellytyksenä on
20 vuotta aktiivista seuratyötä ja pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää
henkilölle, joka on ollut vähintään 10 vuotta aktiivisesti mukana seuratoiminnassa.
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KULTAINEN ANSIOMERKKI
Pentti Laurila
Pentti Laurila on Vihurin perustajajäsen, joka toimi johtokunnassa sihteerinä
seuran alkuvuosina useita vuosia ja johtokunnan jäsenenä -90 luvulle asti.
Yhdessä muiden perustajajäsenten kanssa Pentti on ollut mukana rakentamassa
Rauhaniemen vajarakennuksia. Pentti kunnostautui erityisesti rahoituspuolella,
kun vajaa ryhdyttiin rakentamaan. Pentti esitti vuonna 1950 yhdessä Olli Nikun
kanssa jäsenistölle, että ostetaan seuralle saari Aitolahdelta. Ja niin saari ostettiin
velkarahalla (250 000mk) johtokunnan jäsenten henkilökohtaisilla takauksilla.
Keijo Ahvonen
Keijo on liittynyt Vihuriin -40 luvun lopulla. Alkuvuosina hän kuului Vihurin
kilpamelojiin, jotka -50 ja-60 luvulla olivat Suomen parhaimmistoa. Kilpaura jatkui
ikämiessarjoihin, aivan viime vuosiin saakka. Keijolla useita Suomen
mestaruuksia sekä valtava määrä TUL:n mestaruuksia. Keijo toimi seuran
sihteerinä 17 vuotta. Sen jälkeen Keijo toimi pitkään johtokunnan jäsenenä. Keijo
toimii esimerkkinä pyyteettömästä seuratyöstä, joka on viettänyt lukemattomia
tunteja ja päiviä vajalla kalustonkunnostustehtävissä korjaten itse tai opastaen
nuorempia kunnostuksen saloihin.
Kari Tikkanen
Kari on liittynyt Vihuriin 60 luvun lopulla. Hän on toiminut nuorten valmentajana
neljällä vuosikymmenellä 70, 80, 90 ja 2000 luvulla. Hänen valmentaja-aikoina
Vihurin nuoret melojat voittivat useita nuorisomestaruuksia sekä myös yleisen
sarjan mestaruuksia. Johtokunnassa jäsenenä hän oli yli 20 vuotta ja
puheenjohtajana vuosina 1997 - 2005. Myöhemmin Kari on toiminut kilpajaoksen
vetäjänä sekä ”asiantuntija”-jäsenenä johtokunnalle. Viime vuosina Kari on
kehittänyt erityisesti kilpamelojien harjoitteluolosuhteita Kaukajärvellä. Karin
ansiosta Vihurin ratamelojilla Kaukajärvellä on kajakin säilytyskontit sekä kaikkien
käytössä lämpimät pukusuojat.
Teuvo Ahokas
Teuvo on liittynyt Vihuriin -50 luvun lopussa. Hän toimi seuran puheenjohtajana
17 vuotta vuodesta 1969 alkaen ja sen jälkeen johtokunnassa liki 20 vuotta
jäsenenä. Teuvo on toiminut aktiivisesti seuran saareen liittyvissä asioissa.
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HOPEINEN ANSIOMERKKI
Kari Niemelä
Kari on toiminut seuran johtokunnassa -70, -80 ja -90-luvulla, josta
puheenjohtajana 9 vuotta 87 - 96. 90-luvun alussa Karin organisoimana Vihuri
järjesti Tammerkoskessa lohikäärme-melonta-tapahtuman kolme kertaa. Näissä
tapahtumissa hankituilla varoilla Vihuri pystyi ostamaan ensimmäiset oikeat
retkikajakit. Tämän jälkeen Vihurin retkimelonta alkoi voimakkaasti kehittymään.
Nykyisin Kari avustaa johtokuntaa yhteydenpidossa Kaupungin suuntaan.
Harri Tamminen
Harri aloitti melonnan -70 luvun alussa, kun Rauhaniemessä ensimmäistä kertaa
alkoi Tampereen kaupungin pitämä melontakoulu. Kilpamelonnan kautta Harri on
siirtynyt johtokuntatehtäviin ja ollut johtokunnassa jäsenenä yli 20 vuotta. Harri oli
yhdessä Niemelän Karin kanssa järjestämässä lohikäärme-melontaa. Tällä
hetkellä Harri toimii kiinteistöjaoksen vetäjänä.
PRONSSINEN ANSIOMERKKI
Jyrki Pikkarainen
Jyrki on toiminut johtokunnassa useaan otteeseen eri tehtävissä. Hän on ollut
ansiokkaasti mukana kurssitoiminnassa 90-luvun alusta alkaen ja vetänyt seuran
nuorisotoimintaa. Jyrki on ollut seuran sihteerinä usean vuoden ajan sekä taas
uudelleen johtokunnassa vuodesta 2017 alkaen.
Maarit Tervo
Maarit liittyi Vihuriin 2000-luvulla. Heti alkuvuosina tarttui innokkaasti
kurssitoimintaan kehittäen sitä nykyiseen malliin. Maarit toimi johtokunnan
puheenjohtajan 9 vuotta vuosina 2006 - 2015, jonka jälkeen toiminut Vihurin
toiminnantarkastajana.
Hannu Kaukola
Hannu on liittynyt Vihuriin jo lapsena. Oman kilpauran jälkeen hän on vetänyt yli
kymmenen vuotta rata-jaosta. Hannu on toiminut maratonmelonnan
puolestapuhujana Suomessa ja ideoinut Tampere-melonnan, jota on pidetty yli 15
kertaa. Hannu on ollut kaikkien Tampere-melonta kisojen järjestäjänä Vihurin
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toimesta. Hannun henkilökohtaiset valmennettavat ovat voittaneet lukuisia
suomenmestaruuksia.
Jarkko Uitti
Heti seuraan liityttyään 2004 alkaen toiminut eri jaosten jäsenenä sekä vuodesta
2007 alkaen myös johtokunnan jäsenenä. Erityisen ansiokkaasti Jarkko on
toiminut kiinteistöjaoksessa. Jarkon aikaansaannoksia ovat saaressa uusi
kanoottilaituri sekä laavu ja rauhaniemessä kelluva kanoottilaituri ja sähköinen
avainjärjestelmä. Jarkko toimii nykyisin johtokunnassa sekä seuran jäsenkirjurina.
Annamari Hannula
Annamari on toiminut useita vuosia rahastonhoitajana. Hän on aloittanut vuonna
2007 aktiivisen työn kurssitoiminnassa ja johtokunnassa vuodesta 2009 alkaen.
Vuonna 2016 Annamari oli myös käynnistämässä sekä mukana suunnittelussa ja
ohjaamassa MS-tautia sairastaville suunnattua erityismelontaa.
Reija Huovila
Reija on ollut johtokunnassa vuodesta 2005. Hän on toiminut sihteerinä kahteen
otteeseen ja muuten johtokunnan jäsenenä. Reija on ollut myös kilpajaoksen
jäsenenä useamman vuoden.
Minna Kantsila
Minna on ollut vuodesta 2007 aktiivisesti mukana kehittämässä kurssitoimintaa
sekä vuodesta 2009 lähtien johtokunnassa, joista kolme viimeistä vuotta
puheenjohtajana. Minna on ollut vuodet 2010 - 2013 Suomen Kanoottiliiton
hallituksen jäsenenä sekä vuodesta 2012 alkaen Suomen melonta- ja soutuliiton
hallituksen jäsen.
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KUNNIAPUHEENJOHTAJA TEUVO AHOKAS
Tampereen Vihuri nimesi 40 -vuotisjuhlassa
Kunniapuheenjohtajaksi
pitkäaikaisen
puheenjohtajan ja perustajajäsenen Olavi Nikun. Nyt
kun Olavi on siirtynyt autuaammille melontavesille,
on seuran aika nimetä uusi Kunniapuheenjohtaja.
Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua
seuran, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n tai
liiton piirijärjestön toiminnassa huomattavasti
ansioitunut yksityinen henkilö. Vihurin johtokunta on
yksimielisesti
päättänyt
nimetä
uudeksi
kunniapuheenjohtajakseen Teuvo Ahokkaan.
Teuvo on liittynyt jo pikkupoikana Vihuriin 50 -luvun lopulla. Siihen aikaan useat
Käpylän pojat muutenkin viettivät aikaa Bromsinlahden eli nykyisen Rauhaniemen
rannalla. Nuorempana Teuvo harrasti kilpamelontaa muiden ikäistensä kanssa.
50- ja 60 -luvulla melonta ei ollut vielä aivan yhtä monipuolista kuin nykyään, vaan
melonnan harrastaminen tarkoitti lähinnä kilpamelontaa. Tässäkin tilaisuudessa on
paikalla
osa
Teuvon
kilpakumppaneista.
Teuvosta tuli seuran puheenjohtaja vuonna 1969. Ja tuota pestiä kesti 17 vuotta.
Sen jälkeen hän toimi johtokunnan jäsenenä 2000-luvulle saakka. Eli lähes 40
vuotta Vihurin johtokunnassa.
Johtokuntatyön ohella hänelle tärkeä paikka on aina ollut seuran saari. Teuvo on
perheineen viettänyt siellä useita kesiä sen aikakauden tyyliin. 60- ja 70-luvulla
saaressa asuttiin kesät ja ainakin viikonloput. Ja edelleen hän kesäisin käy
saaressa lähes päivittäin tarkastamassa paikkojen kunnon ja polttopuiden
riittävyyden.
Tästä 17 vuoden puheenjohtajuudesta, 40 vuoden johtokuntatyöskentelystä ja yli
60 vuotta kestäneestä pitkäjänteisestä ja aktiivisesta seuratyöstä tunnustuksena
myönnetään Teuvo Ahokkaalle Kunniapuheenjohtajan nimitys.
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VUOSIKOKOUKSESSA NUIJITTUA
Vihurin vuosikokous pidettiin Kaupinojan saunalla 26.3. Läsnä oli 29 jäsentä.
Kokouksessa käytiin läpi normaalit toimintakertomukset, tilinpäätökset, budjetit ja
toimintasuunnitelmat. Osa johtokunnan esityksistä aiheutti vilkasta keskustelua,
mutta sehän on myös tarkoitus. Kiitos aktiivisille kokoukseen osallitujille!
Tässä tärkeimmät kohdat alkavan melontakauden toimintasuunnitelmasta ja
budjetista.
Toimintasuunnitelma
Kurssijaos
Kurssijaoksella on suunnitteilla kesän aikana useita koulutustapahtumia
jäsenille sekä tietenkin lukuisat peruskurssit. Tarkemmat ajankohdat
ilmoitetaan facebookissa ja kotisivuilla, kannattaa seurata!
Yhden illan
pelastautumisharjoituksia
Eteenpäin melomisen tekniikka
Virtakurssi, Murole
Aallokkomelontakoulutusta
Yyteri/Näsijärvi
EPP2 taitokoe harjoitusryhmä
EPP3 taitokoe harjoitusryhmä
Pimeämelontakoulutustapahtuma
Hinauskoulutus
Talvimelontakoulutustapahtuma
Nuorisomelojien EPP1/peruskurssi
konvertointi

koko kesä
Kesä 2017
Kesä 2017
kesä - lokakuu
kesä
kesä
syyskuu
kesän aikana
marras-joulukuu
Kesä 2017

Kilpajaos
Kilpamelojat ovat aloittaneet jo kilpakauden sekä kotimaassa että
ulkomailla. Vihurin nuoriso aloitti kauden Porimelonnoissa toukokuun
lopulla ja palkintopallille ylsivät Mikko, Otso, Miska, Mirko ja naisten
sarjassa Tanja. Mahtava aloitus! Samaan aikaan Netta oli kisaamassa
VIHURILAINEN

Sivu 14

2/2016

2/2017

Belgian maailmancupissa sijoittuen aivan mahtavasti kuudenneksi!
Onnea kaikille näistä saavutuksista ja menestystä kesän tuleviinkin
kisoihin.
Seuramme urheilijoita pyrkii Suomen edustajiksi Maratonmelonnan EMkilpailuihin (Portugali, 27.6 .-2.7.) ja MM-kilpailuihin (Etelä-Afrikka, 7.10.9.). Lisäksi kilpailijoitamme osallistuu kansainvälisille joki-maratoneille,
mm. Descenso del Sella Espanjassa. Netalla on edessään myös vielä
maailmancupin osakilpailu Kiinassa. Maratonmelonnassa tärkeimpinä
tavoitteina on olla edelleen kansainvälisesti menestynein
suomalaisseura.
Ratamelonnassa Vihuri osallistuu kaikki kansallisiin kilpailuihin.
Seuramme urheilijoita pyrkii kansainvälisiin arvokilpailuin niin junioreissa
kuin yleisessäkin sarjassa. Päätavoitteena on ratamelonnan MMkilpailut. Tavoitteena on, että seurastamme osallistuu ainakin kaksi
kilpailijaa PM -kilpailuihin Tanskassa.
Nuorisojaos
Nuorisotoiminta koostuu kesän melontakouluista ja valmennusryhmän
yhteisharjoituksista, talvikauden yhteisharjoituksista, sekä mahdollisesti
järjestettävistä juniorileireistä. Tarkoituksena on tutustuttaa uusia lapsia
ja nuoria melonnan pariin sekä samanaikaisesti tarjota seuran
nuorisojäsenille monipuolista toimintaa.
Tavoitteena on myös järjestää perheille suunnattuja helppoja retkiä.
Retkijaos
Retkijaoksen toiminta on parhaiten kuvattu retkikalenterissa. Kannattaa
tutustua tarjolla oleviin retkiin ja valita omien taitojen ja kiinnostusten
mukaan itselle sopivaa tekemistä, tarjolla on niin pitkiä meriretkiä,
vauhdikkaita koskiseikkailuja, leppoisia järvimelontoja ja rentouttavia
Haukisaareen suuntautuvia saunamelontoja. Aivan kaikille löytyy siis
varmasti sopivaa tarjontaa!
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Kiinteistöjaos
Kiinteistöjaos suunnittelee Rauhaniemen vajan ja Haukisaaren ylläpitoon
liittyviä korjaus- ja huoltotoimia. Ensimmäiset talkoot on jo järjestetty,
erityiskiitos saaressa siivoustalkoot järjestäneelle omatoimiporukalle!
Rauhaniemen vajan laajentaminen on seurallemme suuri ja monivuotinen
hanke. Vuonna 2014 ruvettiin pohtimaan vajan tilojen riittävyyttä
tulevaisuudessa, jos jäsenmäärä kasvaa nykyistä vauhtia. Jäseniä on jo
yli 600. Heräsi ajatus, että jos kajakkipaikoille on kysyntää, niin
rakennetaan lisärakennus.
Ensimmäinen tehtävä oli kasvattaa vuokratontin kokoa, jotta seuran
toiminta olisi omalla tontilla. Talven 2015/16 tehtiin kaupungin kanssa
uusi vuokrasopimus. Aluetta lisättiin rakennusten ympäriltä, nyt
kanoottilaiturit ovat vihurin hallinnoimalla alueella.
2016 Rauhaniemen alueelle tehtiin uutta asemakaavaa. Vihuri oli
aktiivisesti yhteydessä kaupunkiin ja suunnittelijoihin ja kerrotaan
arkkitehdeille että haaveillaan lisärakentamisesta. Kaavaan saatiin uusi
rakennuspaikka ja rakennusalaa lisää vihurin tontille!
Uudelle rakennukselle on asetettu ainakin seuraavia tavoitteita:
• Lisää tiloja kaluston säilytykseen
• Uusi kuntosali
• Siistit pukusuojat
• Sisä-wc
• Kokous- ja koulutustila
• Viihtyisä tila jossa jäsenet voivat viettää aikaa
Haaveena oli tietysti myös suihku ja saunat, mutta ainakin toistaiseksi
näille ei ole löytynyt järkevää toteutustapaa.
Alla pari kuvaa tämän hetken hahmotelmista uudesta vajasta.
Vajarakennus tulee olemaan Vihurin tämän vuosisadan merkittävin
rakennushanke. Osaajia ja tekijöitä tarvitaan paljon avuksi, joten jos
haluat olla mukana tässä projektissa, ota yhteyttä Kiinteistöjaokseen ja
Harri Tammiseen!
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Jäsenmaksut
Vuosikokouksessa päätettiin seuraavat jäsenmaksut:

•
•
•
•

•
•
•

•

Jäsenmaksu: 40 euroa
Nuorisojäsenmaksu 20 euroa
Liittymismaksuksi 50 euroa.
Kaluston käyttömaksu: 50 euroa/hlö tai perhemaksu 80 euroa
Kanoottipaikkamaksu: 45 euroa/hlö
Kurssimaksu: 100 euroa/aikuinen ja 50 euroa/16 -18-vuotiaat
kaluston vuokrausmaksu: 10 euroa/vrk ( kaluston
käyttömaksun maksaneille)
valmennusmaksu junioreiden valmennusryhmä: 70
euroa/ensimmäinen lapsi, 50 euroa/muut lapset (tästä
tiedotetaan myöhemmin lisää valmennusryhmäläisille!)
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VIHURIN JOHTOKUNTA
Seuran johtokuntaan tuli pieniä muutoksia.
Vanhoissa pesteissään jatkavat puheenjohtaja Minna Kantsila,
varapuheenjohtaja ja kurssijaoksen vetäjä Ville Mantere, Retkijaoksen vetäjä
Heikki Kylmälä, jäsenkirjuri Jarkko Uitti ja tiedotusvastaava Marko Marenk.
Annamari Hannula luopui taloudenhoitajan pestistä, mutta siirtyi sihteerin
tehtäviin. Vanhojen johtokuntalaisten esittelyt voit lukea viime vuoden
Vihurilaisesta 1/2016.
Johtokuntaan valittiin kolme uutta henkilöä, taloudenhoitajaksi Katri Kantola,
Kilpajaoksen vetäjäksi Marko Niemenpää ja Nuorisojaoksen vetäjäksi Jyrki
Pikkarainen.
Katri Kantola, taloudenhoitaja
Tutustuin melontaan v 2011 Vihurin peruskurssin kautta
ystäväni Kirsin houkuttelemana.
Ensimmäinen kesä tuli käytyä kurssin jälkeen muutamia kertoja
keskiviikon yhteismelonnoissa ym. Oman kajakin ostin sitten
kotijärvelle parin vuoden päästä ja silloin kilometrejä alkoikin
kertyä enemmän. Enimmäkseen tykkään sileän veden
melomisesta, se on hyvää vastapainoa kiivaalle työtahdille ja
miksei päätetyön tekemisellekin. Muutamilla retkilläkin olen
ollut mukana ja omatoimiretkiä on myös tehty ystävien kanssa. Mukavia
kokemuksia ja uusia ystäviä on tämä harrastus tuonut tullessaan!
Tästä keväästä eteenpäin olisi tarkoitus hoitaa Vihurin tiliasioita kun Annamari
ottaa sihteerin tehtävät haltuunsa. Pankkityötä olen tehnyt 28 vuotta, joten rahaasioita on tullut hoidettua laidasta laitaan matkan varrella.
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Marko Niemenpää, Kilpajaos
Olen pyörinyt Vihurin toiminnassa mukana jo useamman
vuoden, viimeiset vuodet enimmäkseen kuskaamassa ja
kannustamassa juniorikilpailijoita. Silloin tällöin ehdin itsekin
istahtaa kajakkiin esimerkiksi lauantaisin poolovuorolla tai
vaikka Tamperemelonnan kuntosarjassa.

Jyrki Pikkarainen, nuorisojaos
Liityin Vihurin jäseneksi vuonna 1999. Nuorisotyöntekijänä
toimiessani opiskelin melonnanohjaajaksi. Olen toiminut useita
vuosia ohjaajana myös Vihurin peruskursseilla. Toimin
innostuksen
mukaan
välillä kanoottipooloilijoiden
harjoitusvastuksena. Johtokuntatyössä olen toiminut useita
vuosia. Pienen tauon jälkeen olen taas mukana siinä
nuorisojaoksen vetäjänä. Nuorison melontakoulun ja Netan
valmennusryhmän lisäksi pidän tärkeänä, että voisimme järjestää helppoja koko
perheen melontalenkkejä.
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KESÄN 2017 TAPAHTUMIA
Alkava kesä on taas täynnä erilaista toimintaa. Kannattaa seurata aktiivisesti
seuran kotisivuja ja facebookia, niin saat nopeasti tietää uusista tapahtumista.
Tässä on kuitenkin tärkeimmät tapahtumat tälle kesälle, näissäkin riittää
melottavaa ja muuta toimintaa!
Retket
Retkikalenterissa on suunnitelmia niin merelle, järville kuin koskiin. Uusia retkiä
julkaistaan vielä koko kesän ajan, kannattaa seurata retkikalenteria
www.vihuri.info/retkikalenteri !
Kuntosali
Lihaskunnosta on hyvä pitää huolta myös makkaranpaiston ja jäätelönsyönnin
välissä. Ratinan kuntosalivuorot jatkuvat koko kesän normaaliaikoihin, eli
maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 17 – 18 ja perjantaisin kello 16 – 17.
Peruskurssit
Vihuri järjestää tänä kesänä 8 iltakurssia ja yhden viikonloppukurssin. Iltakurssit
ovat joka viikko kesäkuun alusta heinäkuun loppuun maanantaisin ja tiistaisin
Rauhaniemessä. Huomioithan peruskurssien kalustotarpeet, ennen kuin lähdet
vesille maanantai- tai tiistai-iltaisin!
Jokaiselle kurssille tarvitaan useita ohjaajia, vastuuvetäjä, apuohjaajia ja
seurusteluohjaajia. Ohjaajatilanteen voit tarkistaa kotisivuilta kohdasta Kurssit
Peruskurssien ohjaajatilanne. Vastuuohjaajalta vaaditaan vähintään
melontaohjaajan koulutusta, apuohjaajalta vaaditaan riittävää melontataitoa, että
voivat opastaa kurssilaisia. Seurusteluohjaajilta vaaditaan innokkuutta ja
aktiivisuutta, jos omat melontataidot vielä epäilyttävät apuohjaajaksi ryhtymistä,
tarvitaan apua aina myös rannalla ja kajakkien kuljettamisessa. Myös ohjaajat
oppivat aina lisää jokaisella kurssilla!
Keskiviikkomelonnat
Keskiviikko on koko Vihurin yhteinen melontailta. Lähdemme vesille vajalta kello
18. Illan ohjelmassa on ohjaajista ja osallistujista riippuen joko leppoisia iltaretkiä
lähiseudulla, tekniikkaharjoituksia, kuntoilua, reskutusta tai mitä tahansa muuta
paikalle saapuvat toivovat! Ainakin isommista harjoituksista yritetään viestittää
etukäteen. Innokkaat ohjaajat voivat ilmoittautua kurssijaokselle!
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Melontakilpailut
Tampere-melonta ja maratonmelonnan sekaparien SM- osakilpailu (15.-16.7.)
Kaukajärvellä. Tampere-melonnassa on myös kaikille avoin kuntosarja.
Molemmat kilpailut tarvitsevat useita talkoolaisia niin maihin kuin vesille!
Kuntomelontaa Kaukajärvellä
Maanantaisin on Kaukajärvellä kuntomelontaohjausta Netta Malisen vetämänä
junnujen treenien yhteydessä kello 17 – 19.
Soveltava melonta
Viime vuonna alkanut yhteistyö neuroyhdistyksen kanssa jatkuu myös tänä
kesänä (katso Vihurilainen 2/2016) torstaisin 8.6, 15.6, 22.6, 29.6., 6.7, 20.7. 3.8,
10, 17, 24 ja 31.8. MS-tautia sairastaville tarkoitettu soveltava melonta tapahtuu
Rauhaniemessä, mutta melontaan lähtö tapahtuu Rauhaniemen uimarannalta.
Soveltava melonta tarvitsee paljon apukäsiä niin vesillä kuin rannassa. Jos olet
innokas antamaan apua ja iloa soveltavan melonnan kurssilaisille, voit
ilmoittautua mukaan auttamaan kurssilla Annamari Hannulalle. Apua tarvitaan
myös rannassa auttamaan kajakkiin nousussa ja vesiltä tullessa, joten innokas
asenne riittää auttajien vaatimuksista!

Vihurin kesäilta
keskiviikkona 28.6.2017
kello 18 Rauhanieien vajalla!

Koko seuran yhteinen rento ja leppoisa kesäilta!
Ohjeliassa (säästä riippuen) ielontaa, kirpputori,
iakkaranpaistoa, yi.
Tervetuloa!
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