SAARISTOMEREN MELOJAT / NUORISOJAOSTO
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TIEDOTTEEN SISÄLTÖ
➢ Tervetuloa mukaan toimintaamme TS Melontakoululaiset!
➢ Kesän harjoitukset
➢ Kesän melontavarusteet
➢ Ilmoittautuminen harjoituksiin
➢ Melontakilpailut Turussa 17.6. – tule paikan päälle!
➢ Melonnan suurleiri Kisakalliossa 11.−14.7.
➢ Elokuun TS melontakouluihin ilmoittautuminen
➢ Seuraava harjoitusmaksu (huhti−kesäkuu) laskutetaan heinäkuun alussa
➢ SMM nuoriso on Facebookissa
➢ Miikan kesän kuulumisia
➢ Tutustu melonta- ja soutuliiton sivuihin!
➢ Nuorisotoiminnan yhteystiedot
_____________________________________________________________________
TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAMME TS MELONTAKOULULAISET!
Kesäkuun
TS
Melontakoulut
järjestettiin
heti
ensimmäisellä
kesälomaviikolla.
Melontakouluissa
melonnan
maailmaan
tutustui
yhteensä 27 innokasta melojanuorta.
TS Melontakouluihin sisältyy viisi
ilmaiskertaa
SMM
nuorison
melontaharjoituksissa.
Osa
melontakoululaisista
jatkoikin
melontaa heti melontakoulun jälkeen,
hienoa!
Kesän
alla.

harjoitusajankohdat

näkyvät
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KESÄN HARJOITUKSET
Kesä- ja heinäkuussa harjoittelemme
- maanantaisin ja torstaisin klo 18.00−19.30 sekä
- keskiviikkoisin klo 10.00−11.30
_____________________________________________________________________
KESÄN MELONTAVARUSTEET
Kokoa yllä olevasta kuvasta itsellesi varusteet melontaharjoituksiin. Suositeltavia
lisävarusteita ovat lisäksi aurinkolasit ja pieni määrä evästä.

Päähine
(lippis, huivi,
pipo)
Släpärit

Juomapullo

Vaihtovaatteet

Melontavarusteet

T-paita,
kerrastopaita,
tuulitakki

Lenkkarit

Pyyhe
Shortsit,
kerrasto- tai
tuulihousut,
trikoot
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ILMOITTAUTUMINEN HARJOITUKSIIN
Kaikki viikon ohjatut harjoitukset ovat nimenhuudossa, joten pystyt ilmoittautumaan
(in/out) kaikkiin treeneihin jo päiviä ennen varsinaista harjoitusta.
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Kirjautuminen nimenhuuto.com – sivustolle:
1. Mene osoitteeseen www.smmnuoriso.nimenhuuto.com
2. Liity joukkueeseen täyttämällä tietosi.
3. SMM nuorison salasana on ”Meloja”

_____________________________________________________________________
MELONTAKILPAILUT TURUSSA 17.6. – TULE PAIKAN PÄÄLLE!
Saaristomeren Melojat järjestää Turun Soutu- ja melontakeskuksessa Maraton
Suomen Cup -melonnan tulevana lauantaina 17.6. Ota perheesi ja ystäväsi mukaan ja
tule seuraamaan, kun melonnassa kilpaillaan! Kyseessä on maratonkilpailu, jossa
kilpailijat sekä melovat että juoksevat kajakkia olallaan kantaen. Ensimmäinen startti
tapahtuu klo 11.30.

Voit myös osallistua kilpailuihin: Turku-Maratonin yhtenä kilpailusarjana on
kuntosarja, jossa melotaan 1 kilometrin matka itse valitsemallaan kalustolla,
esimerkiksi SUP-laudalla, kuntokajakilla tai kanootilla.

Suosittelemme kilpailuihin osallistumista iästä, kunnosta ja melontakokemuksesta
riippumatta!

Ilmoittaudu Pekka Tuloselle, pekka.tulonen@pit.fi, tänään ke 14.6. mennessä!

Melontatapahtuma alkaa Soutu- ja melontakeskuksessa klo 9.30 alkaen. Apua
tarvitaan mm. radan rakentamiseen, tulospalveluun ja kioskiin. Radan rakentaminen
alkaa jo perjantaina 16.6. klo 18. Jos innostut talkootyöstä, ilmoittaudu Pekka
Tuloselle, p. 044 373 9690, pekka.tulonen@pit.fi
_____________________________________________________________________
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MELONNAN SUURLEIRI KISAKALLIOSSA 11.−14.7.2017
Ratamelonnan suurleiri järjestetään Kisakallion urheiluopistossa Lohjalla
heinäkuussa. Aloitteleva tai jo kokenut melonnanharrastaja, tämä leiri on sinulle!
Leirikutsu on liitteenä.
_____________________________________________________________________
ELOKUUN TS MELONTAKOULUIHIN ILMOITTAUTUMINEN
TS Melontakoulu on tarkoitettu 8-14-vuotiaille uimataitoisille (50m) ja
melonnasta kiinnostuneille tytöille ja pojille. Seuramme tarjoaa
yhteensä neljä TS Melontakoulua tulevan kesän aikana:

TS Melontakoulu 3 7.-9.8.2017, kunakin päivänä klo 9-12
TS Melontakoulu 4 7.-9.8.2017, kunakin päivänä klo 13-16
TS Melontakoulut järjestetään Turun Soutu- ja
Melontakeskuksessa, osoitteessa Rykmentintie 55, 20880 Turku.
TS Melontakouluun varaudutaan säänmukaisella liikuntavarustuksella,
vaihtovaatteilla, uimapuvulla sekä pyyhkeellä. Kaikki itse melontaan tarvittavat
varusteet tulevat Saaristomeren Melojilta. TS Melontakouluissa melontakoululaiset
oppivat melomaan erilaisilla kajakeilla. Melontakouluissa vierailee myös melonnan
MM-edustaja Miika Dietrich, joka kertoo matkastaan juniorista melonnan
ammattilaiseksi. TS Melontakoulun jälkeen melontakoululaiset voivat jatkaa
melontaharrastusta SMM nuorison melontaharjoituksissa.
Lähetämme TS Melontakouluun osallistuville kattavan infopaketin melontakoulusta
lähempänä melontakoulun ajankohtaa.
Hinta 80 € / 72 € (TS kestotilaajille 10 % alennus.)
Hintaan sisältyy jäsenyys 2017, lippalakki, kurssitodistus sekä viisi vapaavalintaista
kertaa SMM nuorison ohjatuissa harjoituksissa kesän 2017 aikana.
Ilmoittaudu mukaan täällä: http://melojat-verkkokauppa.net/fi/tuote/3667516-tsmelontakoulu
Lisätiedot:

SAARISTOMEREN MELOJAT / NUORISOJAOSTO
TIEDOTE KESÄKUU 2017

Mia Dietrich-Isomaa
puh. 041 4565 222
posti@melojat.net
ILMOITTAUDU MUKAAN PIKIMMITEN, mukaan mahtuu 20 osallistujaa /
melontakoulu!
____________________________________________________________________
SEURAAVA HARJOITUSMAKSU LASKUTETAAN HEINÄKUUN ALUSSA
Junnuilta perittävillä harjoitusmaksuilla katetaan mm.
kalustohankintojen kuluja. Harjoitusmaksu on 20 eur/hlö/kk.

valmennuksen

ja

Maksu sisältää mahdollisuuden mm. osallistua aina vähintään kahteen ohjattuun
harjoitukseen viikossa, esim. kesällä melontatreenit ja talvella sähly- ja
uimahallivuorot. Maksu peritään kolmen kuukauden välein aina niiltä kuukauden
jaksoilta, joilla alle 20 -vuotias nuori on käynyt vähintään kaksi kertaa harjoituksissa.

Lähetämme harjoitusmaksuista erikseen sähköpostia. Seuraava harjoitusmaksu
(huhti-kesäkuu) laskutetaan heinäkuun alussa.
_____________________________________________________________________
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).
_____________________________________________________________________
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MIIKAN KESÄN KUULUMISIA
Seuramme kilpameloja Miika Dietrich on viettänyt alkuvuoden ulkomailla
melontaleireillä. Voit lukea Miikan kuulumisia täältä: http://miikadietrich.fi/blogi

_____________________________________________________________________
TUTUSTU MELONTA- JA SOUTULIITON SIVUIHIN!

Voit tutustua melonta- ja soutuliiton sivuilla täällä: www.melontajasoutuliitto.fi
Liiton etusivulla julkaistaan ajankohtaista tietoa melonnan ja soudun tapahtumista.
_____________________________________________________________________
NUORISOTOIMINNAN YHTEYSTIEDOT

Stian Vesterinen
stianwest@mac.com
050 9178 739

SAARISTOMEREN MELOJAT / NUORISOJAOSTO
TIEDOTE KESÄKUU 2017

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

https://www.facebook.com/saaristomerenmelojat/
https://www.instagram.com/saaristomerenmelojat/
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