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Soittajain laulu
Sävel t. VÄINÖ PESOLA

(O misietiu Merimel o j i 11 e)

On taivas korkealla,
syvä syli on aallokon.
Meren keinussa, laivahan alla,
niin ihana istua on.

Niin souda sa, airomme, souda,
ja soutajan rintahan
meren vihreä unohdus nouda,
sinikirkkaus taivahan.

Emme kaipaa maata ja rantaa,
emme lehdon lempeän luo.
Mitä meri ja taivas antaa,
on meille kylliksi tuo.

Me soudamme maailmasta
päin uneen valoiseen
ja kahleista, kuolemasta
me soudamme vapauteen.

V. A. Koskenniemi
(Kaikki oikeudet
Merimelojat r.y:llä
Helsinki).
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Täfen todisfetaan,

että

hyväksyttiin Merimelojaf r.y.n.
jäseneksi seuran hallituksen kokouksessa

kuun p:nä 19 , jaliit-
tymismaksunsa (mk ) suoritettuaan hän

on tullut tämän jäsenkirjan omistajaksi.

Helsingissä — kuun p:nä 19

Ylimelamies.

Rahaston hoito jo



MERIMELOJAT r. y

Säännöt,
sellaisina kuin ne on hyväksytty seuran vuosikokouksessa 5. 4.
1933 ja vahvistettu yleisessä kokouksessa 19. 5. 1933 sekä mer-*
kitty yhdistysrekisteriin 11. 8. 1933.

1 §•

Toukokuun 21 päivänä 1931 perustetun Merime [ojat r. y.-nimf-
sen kanoottiseuran, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki, tar-
koituksena on järjestämällä käytännöllisiä ja tietopuolisia harjoi-
tustilaisuuksia ja toimeenpanemalla kilpailuja edistää jäsentensä
ruumiillista kuntoa ja terveyttä ja ylläpitää heissä sekä suomalai-
sissa yleensä harrastusta kanootti- y. m. soutu urheiluun ja jolla-
purjehdukseen.

2 §.

Seuran virallinen kieli on suomi

Seuran jäseneksi pääsee jokainen puhdasmaineinen kansalainen,
joka suorittaa määrätyn liittymismaksun ja jonka seuran hallituk-
sen enemmistö jäseneksi hyväksyy.

Jos jäseneksi pyrkivä on aiemmin kuulunut johonkin toiseen
kanoottiseuraan, on hänen näytettävä täyttäneensä velvol I isuu-
tensa sitä kohtaan-, ennenkuin hänet voidaan seuran jäseneksi
hyväksyä.

Kannattajajäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka suorittaa seu-
ran vahvistaman kertakaikkisen tai vuosittain määrättävän jo
maksettavan kannattajajäsenen maksun.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua hen-
kilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut seuran tai sen tar-
koitusperien hyväksi.

Seuran jäsenistä pidetään luetteloa, johon tehdään heitä koske-
vat tarpeelliset merkinnät.

3 §.

4 §.

Uusien jäsenten liittymismaksun sekä vuosittain suoritettavan
jäsenmaksun määrää vuosikokous erikseen kutakin toiminta-
vuotta kohden. Jäsenmaksut on suoritettava viimeistään touko-
kuun 15 päivään mennessä.

Jäsen, joka yhdellä kertaa tai yhtäjaksoisesti suorittaa jäsen-
maksut 15 vuodelta, on niistä vastaisuudessa vapaa.
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5 §

Seuran asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu 6-jäsen inen
hallitus, jolla on kaksi varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana
toimii ylimelamies ja valitsee haliitus keskuudestaan melamiehen,
sihteerin, rahastonhoitajan ja taloudenhoitajan. Hallitus on pää-
tösvaltainen, kun kolme jäsentä on saapuvilla. Hallitus kokoon-
tuu ylimelamiehen kutsusta tai kahden hallituksen jäsenen vaati-
muksesta. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.

Hallitus voi harkintansa mukaan ottaa määrättyjä tehtäviä
suorittamaan palkattujakin virkailijoita,

Määrättyjä tehtäviä varten voi seura valita erikoisia toimi-
kuntia.

Seuran jäsenet voivat muodostaa jaostoja huolehtimaan eri har-
rastuspiirien toiminnasta. Jaostojen säännöt vahvistaa yleinen
kokous hallituksen ehdotuksesta.

V §•

Seuran nimen kirjoittaa ylimelamies tai melamies yhdessä sih-
teerin, rahastonhoitajan tai taloudenhoitajan kanssa.

Seuran tilit päätetään vuosittain syyskuun viimeisenä päivänä
ja on hallituksen jätettävä ne ennen seuraavan lokakuun 15 päi-

vää tilintarkastajille, joiden tulee viimeistään lokakuun 31 päi-
vänä palauttaa ne hallitukselle.

Seuran kokouksissa käyttävät seuran päätäntäo ikeutta läsnä-
olevat jäsenet. Äänioikeutettuja ovat ainoastaan jäsenmaksunsa
suorittaneet jäsenet. Äänestys toimitetaan avoimesti, ellei lippu-
äänestystä vaadita. Valtakirjan nojalla ei saa äänestää.

10 §.

Kutsu seuran kokouksiin on julkaistava vähintään kahdessa
Helsingin kaupungissa ilmestyvässä suomenkielisessä sanomaleh-
dessä viimeistään kolmea päivää ennen kokousta. Seura kokoon-
tuu vuosikokoukseen marraskuun alkupuolella ja kevätkokoukseen
huhtikuussa. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle halli-
tuksen määräyksestä tai kun vähintäin 1/10 seuran jäsenistä halli-
tukselta kirjallisesti vaatii sen koollekutsumista käsittelemään
ilmoitettua asiaa.

Vuosikokouksessa, joka valitsee itselleen puheenjohtajan ja sih-
teerin sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, käsitellään seuraavat
asiat:

11 §.

1, luetaan vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajain lau-
sunto;

2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;
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3. valitaan yhmelamies sekä hallituksen muut vakinaiset jäse-
net ja kaksi varajäsentä;

4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkas-
tajaa;

5. valitaan tarkastus-, mittaus- ja kilpailulautakunnat sekä
huvitoimikunta;

6. vahvistetaan liittymis-, jäsen- y. m. maksujen määrä;
7. vahvistetaan talousarvio sekä
8. käsitellään hallituksen tai yksityisten jäsenten nostamat

kysymykset.
12 §.

Jos jäsen haluaa erota seurasta, ilmoittakoon asian kirjallisesti
hallitukselle tai suullisesti pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu
kaikista muista velvollisuuksista paitsi hänelle kuuluvien maksu-
jen suorittamisesta.

13 §.

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka laiminlyö ne velvolli-
suudet, joihin hän seuraan liittymällä on sitoutunut tai menette-
lyllään seurassa tai sen ulkopuolella vaikeuttaa seuran toimintaa
tahi rikkoo kunnian käsitteitä taikka toimii rikoslakia vastaan.

Seuran majan alueella tai seuran järjestämissä tilaisuuksissa
tapahtuvan väkijuomien törkeän väärinkäytön on katsottava eh-
dottomasti aiheuttavan seurasta erottamisen.

H §.

Muutoksia tai lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos
niitä kannattaa kahdessa vähintäin kahden viikon väliajoin pidet-
tävässä kokouksessa vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä anne-
tuista äänistä.

Jos seura hajoaa tai lakkautetaan, joutuu sen omaisuus Suo-
men Kanootti I i itto r. y:lle käytettäväksi kanoottisoutuharrastuksen
levittämiseen Suomen suomenkielisen väestön keskuudessa.

15 §.

16 §.

Muuten noudatetaan yhdistyslakia.



ME Rl M E LO J AT r. y

Lippuohjeet
1 §

Meri melojat r. y.n jäsenet, luottamus- toi toimihenkilöt ovat
oikeutetut kanooteissaan käyttämään seuraavia, Valtioneuvos-
ton 12 päivänä toukokuuta 1932 vahvistamia lippuja ja viirejä,
nimittäin:

Lippua, jona on Suomen kauppalippu, niine mittasuhteineen,
jotka laissa Suomen kauppalipusta toukokuun 29 päivältä 1918
määrätään, sekä sellaisella poikkeuksella, että sinisen ristin jakaa
keskeltä valkoinen risti, jonka leveys on viides osa sinisen ristin
leveydestä. Lipun tangonpuoleiseen valkoiseen yläalaan on lisäksi
sovitettu seuran merkki: Suuri M-kirjain ja vinossa asennossa
oleva mela sekä näiden alla tyyliteltyjä aaltoja. Merkki on koko-
naan keltainen, varjostettu mustalla. Tätä lippua käytetään seu-
ran vajaila, seuran leiripaikalla, purjekanootissa (mesaani-) mas-
tossa ja suurissa kahden melottavissa kanooteissa perässä.
Omistajaviiriä,kolmionmuotoista (mitat 15X30), lipun

ristillä ja merkillä varustettua erikoislippua, jota aluksen omistaja
saa käyttää meloessa kanoottinsa etukannella (n. 1 m. päässä
keulasta tai kolmannen kaaren kohdalla), tai apupurjeilla pur-
jehtiessa (mesaani-) mastossa.
Ylimelamiehenviiriä (johtajaviiriä), joka on kaksi-

kielekkeinen, tangosta kapeneva, seuran merkillä varustettu risti-
lippu halaistulla ristikolla ja jota vain seuran johtaja aluksessa
ollessaan on oikeutettu käyttämään.

Melamiehenviiriä, varajohtajan käyttämää, joka on
samanlainen kuin edellinen, mutta varustettu sinisellä alareu-
nuksella.

Kunniajäsenviiriä, seuran kunniajäsenen käyttämää,
joka on lipun muotoinen, suorakulmainen, mutta varustettu sini-

sellä alareunuksella.
Hallituksen, palkintolautakunnan tai

muun toimikunnan I i p p v a, joka on seuralipun
kaltainen, mutta varustettu punaisella alareunuksella, ja jota vain
asianomainen elimistö virkatoimissaan saa käyttää.

2 §.

Paitsi edellisessä pykälässä mainittuja Valtioneuvoston vahvis-
tamia virallisia lippuja, käytetään tunnusviiriä seuran jäsenten
aluksissa, purjekanooteissa (etu-) maston huipussa ja kahden hen-
gen melottavissa kanooteissa, jotka käyttävät perälippua, lisäksi
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tunnusviiriä etukannella sen muotoisia ja värisiä kuin omistaja
ehdottaa. Ennenkuin tunnusviiriä saa käyttää, on se jätettävä
seuran hallituksen hyväksyttäväksi ja veneluetteloon merkittä-
väksi.

3 §.

Pykälissä 1 ja 2 mainittuja lippuja ja viirejä ovat oikeutetut
käyttämään ainoastaan ne seuran jäsenet, joiden alukset purjeh-
duskauden alussa on asianmukaisesti veneiuetteloon merkityt.

4 §.

Lippu nostetaan purjekanooteissa sittenkun purjeet on nostettu
ja viirit kiinnitetään vesille lähdettäessä. Lipun alasvetäminen on
toimitettava ennenkuin purjeet lasketaan.

Liputusaika alkaa klo 8 ja kestää auringon laskuun saakka.
Lipun nosto- ja laskuojat otetaan satamassa olevien sota- tai
kauppalaivojen mukaan; yhteisretkillä määrää niistä retken
johtaja.

Viiriä saa meloja käyttää auringon laskunkin jälkeen, ellei
hänellä ole tilaisuutta poistaa sitä. Retkeiltäessä on suotavaa,
että leiriytyessä pidetään viiri päivällä teltan harjalla.

Tunnusviiri on aina paikallaan.

5 §.

Ainoastaan purjekanootit suorittavat lipputervehdyksen ja ta-
pahtuu se siten, että lippu tervehdittävän ohikulkiessa lasketaan
puolimastoon ja sen jälkeen nostetaan ylös. Jos lippu on huonon
ilman takia alhaalla, on se tervehtimistä varten jonkun aikac
ennen sivuuttamista nostettava.

Lipulla tervehditään:
a) oman seuran ylimelamies-, melamies-, kunniajäsen- sekä

hallitus- ja palkintolautakuntaviirejä;
b ) oman seuran melojaa tai purjehtijaa, kun tämä tavataan

vähintäin 20 meripenikulman päässä kotisatamasta;
c) oman seuran laivuetta, kun alus siihen liittyy tai siitä

erkanee;
d) vieraan seuran lippua kantavaa alusta;
e) kotimaista sotalaivaa sekä ulkomaalaista sotalaivaa ja lin-

noitusta;
f) ulkomaalaista kanootti- ja pursiseuralippua kantavaa alusta;
g) kun alus saapuu vieraan kanootti- tai pursiseuran satamaan

tai lähtee sieltä sekä
h) kun alusta itseään tervehditään.
Ryhmämatkoilla huolehtii tervehdyksistä ja siihen vastaami-

sesta retken johtaja. Kilpailuissa ei pidetä lippua eikä seuran vii-
riä, eikä myöskään suoriteta tervehdyksiä (paitsi retkejlykilpai-
luissa, joissa säännöt määräävät lippua käytettäväksi). Apupur-
jeiset kanootit eivät viirillään suorita tervehdyksiä. Melojat eivät
suorita lipputervehdyksiä.
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Huomautuksia:

1) Kanootti on varustettava
omistajan nimikilvellä ja seuran
merkillä.

2) Jäsenkirja on vaadittaessa
näytettävä.

3) Vajasaarelle saapuvan on
kirjoitettava nimensä nimikirjaan.

/
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Jäsenmaksu mk Kuitataan
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Muita maksuja suoritettu

Maksun laatu mk Kuitataan
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Muita maksuja suoritettu

Maksun laatu mk Kuitataan
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Kello-ja Opfillinenliike

Perustettu 1919.

K. E. STOLT oy
Annankatu 22 - Puhelin 31 257.

Tarkistuttakaa näkönne meillä.
Varastossa: Silmälaseja.

Suojus- ja Aurinkolaseja.
Kelloja.

Täydellinen korjaamo.



SOPU-teltta
ilman kiinnikkeitä.

Paras retkeilyteltta, auto-, moottoriy.- ja kanoottimat-
koilla. Yksi henkilö pystyttää 2 minuutissa! Oviaukko
vetoketjulla ja suojattu hyttysverkolla. Pohja on kiinni-
ommeltu, eristää täydellisesti kaikki hyönteiset. 4—5
hengen teltta kokoonpantuna runkoineen pussiin 55 X 20
sm, paino 6 kg. 2—3 hengen 50X 17 sm, paino 4 kg. —

Kotimainen keksintö.

Ilmalla täytettävä SOPU-retkei!ypatja, jota voidaan käyt-
tää myös vieraspatjana.

Kelpaa kellukkeeksikin. Sillä maaten voitte ottaa aurin-
gonkylpyjä aallokossa. Kuvitettu luettelo postivapaasti.

TELTTALMKE SOPU,
H e I s i n k i - Kalevankatu 2 - P v h e I i n 62 081

RetkeMytyynyjä (ilmalla täytet-
täviä). Retkeilykattiloita. Ret-
keilyöljykeittiöita. Satulaselkä-
reppuja. Polkupyörä laukkuja. Ku-
mimaanpeitekangasta. Telttanau-
loja Köysilukkoja ja renkaita.
Untuva-, höyhen- ja kapokki-
makuupusseja.



sfin>
ILFORD

Käyttäkää kamerassanne englanti-

laista filmiä

SELOPAN H.P.2.
sillä se on nopein mitä on tarjolla.
Kaikkialla saavutettu loistavia tv-

loksia.

Kameroita ja muita valokuvaustar-
vikkeita kaikesta laadusta.

Amatööritöitä ja suurennuksia teh-
dään nopeasti ja huolella.

SUOMEN VALOKUVAAJAIN O.Y.
P. Esplanaadik. 37 - Puhelin 27 171



Kompasseja
Karttakoteloita
Kiikareita

y. m.

TH. WULFF O.Y.
HELSINKI - P. ESPLANAA-
DI N K AT U 43 - PUH. 20 171



[\ilpa- sekä retkeilykanootteja,
meloja ja m elontata r p e i ta.

Ka n o otti veistämä

A. M®Hl
Helsinki - Puhelin 43 249.

Runebergink. 35.

Yhteiskirjapaino Oy. 1939.






