SUOMEN MELONTAMUSEON TOIMINTASUUNNITELMA 2017
Suomen melontamuseolla käynnistyy 10. toimintavuosi. Melontamuseo toimii Lahden
Kahvisaaressa, museo on avoinna kesäaikaan arkisin klo 10–15, sekä melontailtoina lisäksi
tiistaisin ja torstaisin klo 17–20, muina aikoina sopimuksen mukaan. Melontamuseoon
tutustumisesta ei veloiteta pääsymaksua, mutta museon tiloissa on keräyslipas
vapaaehtoista maksua varten. Kävijäseurantaa tehdään kahdella automaattisella
kävijälaskurilla.
Museopäivää vietetään Lahden Kahvisaaressa kevään alussa melontakauden avajaisten
yhteydessä, jolloin melontamuseon esineistöä ja varastossa olevaa kajakkikalustoa voidaan
laajemmin esitellä yleisölle. Toukokuussa kutsutaan myös lahtelaisten koulujen oppilaita
tutustumaan mm. liikuntatunneillaan Suomen melontamuseoon ja Kahvisaaren toimintaan.
Melontamuseon toimintaa tehdään tunnetuksi myös erilaisissa näyttelyissä ja
messutapahtumissa, edellyttäen ettei esilläolo aiheuta ylimääräisiä kustannuksia. Suomen
melontamuseon näkyvyyttä ja tietoisuutta tehostetaan median ja lehdistön maksuttomissa
markkinointitiedotteissa. Suomen melonta- ja soutuliiton kautta on Suomen melontamuseo
esillä mm. liiton lehdessä sekä muissa mahdollisissa alan julkaisuissa. Näkyvyyttä pyritään
lisäämään uudella Facebook-ryhmäsivulla. Uusien melontamuseoiden nettisivujen ja
melontamuseon logon avulla levitetään ajankohtaista melontamuseotietoa ja uutisia
lahjoituksista.
Osallistutaan kotiseutumuseoiden Suomi 100v -kampanjaan ehdottamalla jotain
luettelointikohdetta juhlakohteeksi. Luettelointityötä jatketaan, filmien ja videoiden digitointia
tehdään uutena asiana. Yritetään saada jokin luettelointikohde, esim. kanootti, johon
yrityksen ja viraston yleisötilaan. Osallistutaan paikallismuseotapahtumien yhteydessä
pidettäviin koulutuksiin tai museoiden järjestämille kursseille.
Melontamuseon informaatiota jaetaan maamme melontaseuroille kirje- ja/tai nettipostin
muodossa Suomen melonta- ja soutuliiton osoitteiston ohjeistuksella. Kohteena lähinnä liiton
seurat ja seurojen kautta lisättäväksi omille ilmoitustauluille tiedoksi jäsenistölle ja
kesälomamatkoja suunnitteleville perheille. Tiedotekirjeissä mainostetaan Suomen
melontamuseon ajankohtaisia asioita sekä kerrotaan majoitusmahdollisuuksista
retkimelontakeskuksessa Lahden Kahvisaaressa. Tiedotetaan myös melontakaluston
vuokrauspaketeista, jolloin melontamuseoon tutustumisen ohella Vesisamoilijat tarjoaa
mahdollisuuden yhteismelontaan Vesijärvellä ja samalla myös kaupungin rantamiljööseen
tutustumiseen vesiltä käsin.
Suomen melontamuseolla ollaan edelleen kiinnostuneita seurojen lahjoituksista: mitaleista,
pinsseistä, kilpailujen julisteista, lajin kirjallisuudesta, tarroista ja tunnuslipuista sekä muusta
melontahistoriaan liittyvästä materiaalista. Myös kanoottiharvinaisuuksia kerätään
tilanpuutteesta huolimatta.
Suomen melontamuseo on taustajärjestöjen periaatteellista tukea täydentämään on saanut
oman statuksensa Vesisamoilijat ry:n säännöissä, mikä mahdollistaa avustusten anomisen
museotoimintaa varten. Vuodelle 2017 haetaan luettelointi- ja digitointitukea Lahden

Historiallisen museon avulla. Jatketaan edelleen yhteistyötä maamme urheilumuseoiden
kesken osallistumalla Suomen Urheilumuseon organisoimaan urheilumuseoiden
vuosittaiseen tapaamispäivään ja urheilumuseoiden esittelytapahtumaan.
Suomen Melontamuseon taustajärjestöinä toimivat Suomen Kanoottiliitto ry, Suomen
melonta- ja soutuliitto ry ja Vesisamoilijat ry sekä museojaostossa taustajärjestöjen
nimeämät yhteyshenkilöt. Suomen melontamuseon toimituskunnan muodostavat: Risto
Lehtinen pj. (SKaL), Kai Linqvist (SMSL), Merja Heiskanen (VeSa), Jorma Honkala, Arvo
Korkkinen, Väinö Lahti ja Marita Lehto.

