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Ajankohtaista:
– Viikoittaiset junnutreenit
alkavat!
- Neljät talkoot tulossa –
ilmoittauduthan mukaan!





Vajan kevättalkoot ti
10.5.
Yrityskylän purkutalkoot
ke 18.5.
Ratahanke – talkooapua
kaivataan.
Melonnan
maratonkilpailut Turussa
19.6.

− Ensimmäinen melontakilpailu Ruovedellä 14.5.
– Harjoitusmaksut 2016
– Jäsenmaksut 2016
−TS-melontakoulut
− Kiinnostaako venekuskina toimiminen kesän junnutreeneissä?
− Melonta- ja soutuliitto hakee ohjaajia kesän melontaleireille.

Muuta:
– Melonnan kilpailukalenteri 2016
– Ilmoittautuminen harjoituksiin.
– SMM nuoriso Facebookissa!
– SMM seuramallisto

**************************************************************************

Viikoittaiset junnutreenit alkavat!
Ohjattu nuorisotoiminta on viettänyt hiljaiseloa viimeisen puolitoistakuukautisen aikana.
Toukokuu on kuitenkin täällä ja vedet ovat auenneet melojille. Nyt on siis otollinen aika
startata viikoittaiset junnutreenit!

Harjoittelemme 9.5. alkaen vajalla seuraavasti:
- maanantaisin klo 17.30-19.00 ja
- torstaisin klo 17.30-19.00
Toukokuussa junnutreenejä ei ole torstaina 19.5., sillä vetäjät ovat Saksassa seuraamassa
melontakilpailuja.

Ilmoittaudu junnutreeneihin nimenhuudossa, josta näet kunkin harjoituksen kohdalla
tarvittavan varustuksen ja ohjelman.
**************************************************************************
Neljät talkoot tulossa – ilmoittauduthan mukaan!
-Vajan kevättalkoot 10.5.
Vajan perinteiset kevättalkoot pidetään tiistaina 10.5. klo 17.00 alkaen. Ohjelmassa on muun
muassa laiturin portaiden laitto paikoilleen ja kaluston huoltoa. Kannathan kortesi kekoon ja
tule mukaan talkoamaan!
-Ilmoittaudu mukaan Yrityskylän purkutalkoisiin!

Muistatko Yrityskylän kokoamistalkoot? Nyt, kolmen vuoden jälkeen, Yrityskylä puretaan.
Yrityskylä-tiimi oli niin tyytyväinen melojien tarmokkaasta talkootyöstä, että he toivovat
meidän jälleen toimivan talkooapuna. Talkootöistä on tarjolla korvaus, jonka käytämme
erikseen sovittavalla tavalla.

Yrityskylän purku tapahtuu keskiviikkona 18.5. klo 14.00 alkaen. Ilmoittaudu talkoisiin
nimenhuudossa mahdollisimman pian!

-Saamme 1000 metrin radan melojille ja soutajille Pitkäsalmeen – autathan
talkoissa!
Saaristomeren Melojat toteuttaa ratahankkeen kevään ja alkukesän 2016 aikana yhteistyössä
kolmen soutuseuran kanssa. Ratahanke tarkoittaa sitä, että Pitkäsalmeen rakennetaan
tulevien viikkojen aikana 1000 metrin rata niin melojien kuin soutajien käyttöön.

Tulemme tarvitsemaan apua radan rakentamisen kanssa. Ilmoittauduthan siis mukaan
talkoisiin osoitteessa posti@melojat.net
-Melonnan maratonkilpailut Turussa 19.6.2016
Saaristomeren Melojat järjestää kesäkuussa melonnan maratonkilpailun Turussa Soutu- ja
melontakeskuksessa. Tulemme tarvitsemaan talkooapua mm. turvaveneiden, ajanoton, kioskin
yms. kanssa.
Ilmoittaudu talkoisiin osoitteessa posti@melojat.net
**************************************************************************
Ensimmäinen melontakilpailu Ruovedellä 14.5.: Pihla-Maraton
Melontakauden ensimmäiset melontakilpailut käydään Ruovedellä lauantaina 14.5. Liitteenä
löydät kilpailukutsun. Ilmoittaudu kilpailuihin Pekka Tuloselle viimeistään 9.5. osoitteeseen
pekka.tulonen@pit.fi ja kerro ilmoittautuessasi sarjasi sekä kilpailemasi matkat.
**************************************************************************
Harjoitusmaksut 2016

Junnuilta perittävillä harjoitusmaksuilla katetaan mm. osa leirien ja kilpailuiden kuluista, sekä
valmennuksen, harjoitustilojen ja kalustohankintojen kuluja. Kesää kohti kasvavan toiminnan
takia huhtikuusta 2016 alkaen uusi harjoitusmaksu tulee olemaan 20 eur/hlö/kk, ja
laskutusjakso on aina 3-kuukautta (seuraava jakso huhti-kesäkuu).

Maksu sisältää mahdollisuuden mm. osallistua aina vähintään kahteen ohjattuun harjoitukseen
viikossa, esim. sählyvuorot, kuntopiiri ja kesällä melontatreenit. Maksu peritään aina niiltä
kuukauden jaksoilta, joilla alle 20 v. nuori on käynyt vähintään 2-kertaa harjoituksissa.
**************************************************************************
Jäsenmaksut 2016

Seuran jäsenmaksut on vahvistettu seuran kevätkokouksessa 27.5. ja niitä ruvetaan
laskuttamaan lähiaikoina.

**************************************************************************
Tervetuloa mukaan TS-melontakouluun!

TS-melontakouluun ovat tervetulleita kaikki melonnasta innostuneet 8-14 -vuotiaat,
uimataitoiset lapset ja nuoret.

TS-melontakouluja järjestetään Turun Soutu- ja Melontakeskuksen lähivesillä Ispoisissa
- ma 6.-ke 8.6.2016, kunakin päivänä klo 9-12,
- ma 6.-ke 8.6.2016, kunakin päivänä klo 13-16 ja
- ma 8.-ke 10.8.2016, kunakin päivänä klo 9-12.
Melontakoulun aikana kokeillaan melomista erilaisilla kajakeilla, ja opetellaan melonnan
perusteita osaavien ohjaajien opastuksella. TS-melontakoulun käyneet pystyvät luontevasti
jatkamaan melontaharrastusta Saaristomeren Melojien SMM nuoriso -ryhmässä, joka
harjoittelee kesällä 2016 ohjatusti 2-3 kertaa viikossa.

Melontakoulun hinta on 140 eur / osallistuja (kestotilaajillle -10%), sisältäen opetuksen,
kurssitodistuksen, seuramme liittymismaksun ja jäsenyyden vuodelle 2016, SMM nuorison
tiimi-T-paidan ja lippalakin sekä viisi ilmaiskertaa SMM nuorison melontaharjoituksissa
melontakoulun jälkeen.

Ilmoittauduthan TS-melontakouluun lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
posti@melojat.net. Lisätietoja Mia Dietrich-Isomaalta, puh. 041 4565 222 (klo 17-20)

Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja sähköpostitse muutamaa päivää ennen kurssin alkua.
**************************************************************************
Kiinnostaako venekuskina toimiminen
kesän junnutreeneissä?
Oletko kiinnostunut venekuskina toimimisesta
kesän junnutreeneissä? Ota siinä tapauksessa
yhteyttä Miaan.

Otamme
junnutreeneihin
mielellämme
venekuskeja, jolloin voimme itse olla vesillä
mukana kajakeilla. Seuran venettä on helppo
ajaa, ja perusteet käydään tarvittaessa läpi
ennen junnutreeneihin osallistumista.

**************************************************************************

Melonta- ja soutuliitto hakee ohjaajia kesän melontaleireille.
Liitto hakee ohjaajia tulevan kesän melontaleireille. Melontaleirit järjestetään Kisakallion
urheiluopistolla
Lohjalla.
Ohjaajalla
on
leirillä
täysi
ylläpito
ruokailuineen
ja
majoittautumisineen. Lisäksi ohjaamisesta on saatavilla pieni korvaus.

Liiton avovesileirit järjestetään 15.6-19.6 sekä 18.7-21.7. Mikäli olet leirien ohjaamisesta
kiinnostunut vanhempi tai nuori urheilija, ota yhteys Miaan.
**************************************************************************
Melonnan kilpailukalenteri 2016

Rata- ja maratonmelonnan kilpailukalenteri on julkistettu Suomen Melonta- ja soutuliiton
sivuilla.
Kilpailukalenteriin pääset tästä linkistä:
http://www.melontajasoutuliitto.fi/kilpailu/kilpailukalenteri/rata-ja-maratonmelonta/rata-jamaratonmelonta-2016/

Saaristomeren Melojat osallistuu jokaiseen kilpailuun, johon saamme joukkueenjohtajan sekä
huoltajia mukaan. Pyydämmekin nuorten urheilijoiden huoltojoukkoja käymään jo tässä
vaiheessa
kilpailukalenteria
lävitse
ja
ilmoittamaan
mahdollisuudesta
osallistua
kilpailumatkoihin ja niiden järjestämiseen kesällä 2016.
**************************************************************************
Liiton valmennusleirit ja pisteytysjärjestelmä 2016 A16-, A18- ja A23-sarjassa
oleville

Suomen Melonta- ja soutuliitto tarjoaa nuorille urheilijoille koti- ja ulkomaanleirejä tälläkin
kaudella.
Lue lisää täältä:
http://www.melontajasoutuliitto.fi/@Bin/959818/U23_U18_U16_Points_System_2016.pdf
**************************************************************************
Ilmoittautuminen harjoituksiin

Kaikki viikon ohjatut harjoitukset tulevat nimenhuutoon viimeistään edellisen viikon
sunnuntaina, joten pystyt ilmoittautumaan (in/out) kaikkiin treeneihin jo päiviä ennen
varsinaista harjoitusta. Mikäli et vielä ole kirjautunut nimenhuuto-sivustolle, teethän sen
viimeistään nyt syksyn harjoitusten alkaessa.

Kirjautuminen nimenhuuto.com – sivustolle:
1. Mene osoitteeseen
www.smmnuoriso.nimenhuuto.com
2. Liity joukkueeseen täyttämällä tietosi.

3. SMM junnujen salasana on ”Meloja”
**************************************************************************
Miikan kuulumisia!
Saaristomeren Melojien 25-vuotias ratameloja Miika Dietrich on harjoitellut pitkälti ulkomailla
kevään ajan. Toukokuussa Dietrich osallistuu olympialaisten Euroopan maanosakarsintaan
Saksan Duisburgissa. Karsinta on Dietrichin haastavin kilpailutapahtuma tähän mennessä
hänen uransa aikana, sillä jäljellä olevia maapaikkoja Rion 2016 kesäolympialaisiin ei ole
montaa. Valintamenettely olympialaisiin on melonnassa hyvin monimutkainen ja se tekee
tulevasta
maanosakarsinnasta,
viimeisestä
mahdollisuudesta
lunastaa
maapaikka
suomalaisille, erittäin mielenkiintoisen.

Maanosakarsintojen perään Dietrich osallistuu
ratamelonnan ensimmäiseen maailman cup kilpailuun Saksan Duisburgissa ja vielä toiseen
maailman cupiin Racicessa Tšekeissä. Dietrich
palaa Suomeen ja seuran vajalle jatkamaan
harjoitteluaan kesäkuun alussa.

Lue lisää Miika Dietrichistä:

http://miikadietrich.blogspot.fi/
https://www.facebook.com/dietrichmiika/
https://www.instagram.com/miikadietrich/?hl=fi

Tulevat kilpailut:
18.-19.5.2016 Euroopan maanosakarsinnat, Saksa
20.-22.5.2016 Maailman Cup I, Saksa
27.-29.5.2016 Maailman Cup II, Tshekki
**************************************************************************
SMM nuoriso on Facebookissa!

Olemme myös Facebookissa ryhmänä nimeltä SMM nuoriso. Ryhmä on suljettu, voit siis
löytää SMM nuorison Facebookista, muttet näe sen julkaisuja ennen liittymistä ryhmään.
Liity nyt! Facebook-ryhmässä junnut ja ohjaajat julkaisevat tiedotteita ja kuvia (kaikki
tiedotteet tulevat myös nimenhuutoon).
**************************************************************************
SMM Seuramallisto

SMM seuramallistoa voi tilata milloin vain. Tilausten toimitusaika on enintään neljä viikkoa
näin syys- ja talvikaudella.
Seuramallistokuvasto ja tilausohje löytyvät osoitteesta http://melojat.net/uusiseuramallisto/
SMM nuoriso on päättänyt marraskuun 2013 vajatreeneissä, että SMM nuorison
varustekokonaisuuteen tulisi kuulua seuraavat vaatteet:
– Softshell-takki + housut
– Pitkät ja lyhyet trikoot
– Punainen T-paita
– Punainen hihaton paita
– Punainen kerrastopaita
– Mustat shortsit
Nämä tuotteet olisi hyvä olla kaikilla aktiivisesti melontaharjoituksissa, - leireillä ja kilpailuissa käyvillä nuorilla urheilijoilla.
**************************************************************************

Nuorisotoiminnan yhteystiedot

Mia Dietrich-Isomaa
mia.dietrich@melojat.net/mia.dietrich@gmail.com
041 4565 222

Tapani Isomaa
isomaa.tapani@gmail.com
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