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- Viikottaiset junnutreenit alkavat!
- Harjoitusmaksut 2022
- Junnutoiminta uudistuu! + toivekysely
- Varusteet
- Lisenssi

KESÄN 2022 MELONTATREENIT

Ohjattu nuorisotoiminta on viettänyt hiljaiseloa kylmän talven ja kevään, mutta nyt
melontakausi on taas täällä, ja viikottaiset junnutreenit alkavat 6.6.!

Harjoittelemme vajalla (Rykmentintie 55, 20880 Turku)
maanantaisin ja torstaisin klo 17.30-19!

Harjoituksiin ilmoittaudutaan Nimenhuudossa. Harjoituksia näkyy sivustolla jo nyt
pitkälle kesään, joten pystyt ilmoittautumaan (IN/OUT) kaikkiin treeneihin jo vaikka
heti. Ilmoittautuminen on tärkeää, jotta emme peruisi treenejä turhaan vähäisen
osallistujamäärän vuoksi. Jos treeneille sattuu todella tuulinen tai sateinen sää,
pelailemme ja liikumme sisällä tai nurmikentällä. Ohjaajat ovat treeneissä juuri sinua
varten, ole siis paikalla ajoissa ja säänmukaiset sekä liikunnalliset vaatteet mukana!

Ohjeet ilmoittautumiseen:
Kirjautuminen nimenhuuto.com – sivustolle:
1. Mene osoitteeseen www.smmnuoriso.nimenhuuto.com
2. Liity joukkueeseen täyttämällä tietosi tai kirjaudu sivustolle aiemmin luomillasi
tunnuksilla.
3. SMM junnujen salasana on ”Meloja”
4. Ilmoita itsesi mukaan treeniin painamalla “IN” tai poissaolevaksi painamalla “OUT”

http://www.smmnuoriso.nimenhuuto.com


HARJOITUSMAKSUT KAUDELLA 2022

Harjoitusmaksut kattavat mm. valmennuksen, harjoituskaluston hankinnan ja
erilaisten toimintapäivien kuluja. Kaudella 2022 harjoitusmaksu on 20eur/kk/nuori.
Laskutusjakso on kolme kuukautta (kesä-elokuu). Maksu peritään niiltä kuukausilta,
jolloin junnu on käynyt vähintään kaksi kertaa harjoituksissa.

Kesällä harjoittelemme ainakin kaksi kertaa viikossa, mutta harjoitusmääriä ja
toimintapäiviä voidaan lisätä toivekyselyn perusteella (löydät toivekyselyn tiedotteen
seuraavasta kohdasta).

JUNNUTOIMINTA UUDISTUU!

Kesällä 2022 olemme halunneet lähteä laajentamaan ja monipuolistamaan
junnutoimintaa taas muutaman vuoden jälkeen. Ohjaajakolmikolla on tullut mieleen
mm. toimintapäivät, jotka kestäisivät normaaleja treenejä hieman pidempään ja
joissa voitaisiin kisailla, pelailla sekä ryhmäytyä paremmin. Kyseessä olisi siis ikään
kuin päivän kestävä “minileiri”. Lisäksi olemme pohtineet mahdollisuutta järjestää
myös oheisharjoituksia eli muita lajitreenejä kuin melontaa, jotka kuitenkin tukevat
melontaharrastusta.

Toivoisimme kaikkien kesän toiminnasta kiinnostuneiden junnujen käyvän siis itse tai
yhdessä vanhemman kanssa täyttämässä toivekyselyn, jonka pohjalta ohjaajat
voivat lähteä kehittämään toimintaa. Kyselyn kautta saa antaa nimettömästi
palautetta viime vuosien toiminnasta sekä esittää toiveita ensi kesälle. Toivoisimme
vastauksia 3.6.2022 mennessä.

Linkki toivekyselyyn:

https://forms.gle/48EYcbEjJYboyzw88

(tiedote jatkuu seuraavalla sivulla)

https://forms.gle/48EYcbEjJYboyzw88


VARUSTEET

Kokoa alla olevasta kuvasta itsellesi sään mukaan varusteet melontaharjoituksiin.
Suositeltavia lisävarusteita ovat esimerkiksi aurinkolasit ja pienet eväät nautittavaksi
treenin jälkeen.

LISENSSIN HANKINTA

Suosittelemme melontaharjoituksissa ja kilpailemassa käyviä nuoria hankkimaan
kilpailulisenssin, joka sisältää Sporttiturva-vakuutuksen. Lisätietoa Melonta- ja
soutuliiton lisenssistä: https://melontajasoutuliitto.fi/kilpailut/lisenssit/

Lisenssiä lunastettaessa tulee valita kilpailulisenssi B1 (12-18-vuotiaille) tai
kilpailulisenssi B2 (11-vuotiaille ja nuoremmille). Lisenssin hinta on 23 euroa ja sen
voi lunastaa täältä: https://info.suomisport.fi/
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