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Suomi Meloo seurantalinkki, jonka avulla voita seurata vesillä etenevää Suomi Meloo tapahtumaa.
Linkki aukeaa la. 8.6.-18. http://www.tulospalvelu.fi/gps/2019suomimeloo/
==============================================================================
Joukkueiden Suomi Meloo ilmoittautumiset otetaan vastaan Pyhäniemessä lauantaina 8.6.2019
klo 8.30 – 10.30. Osallistujarannekkeet jaetaan joukkueen ilmoittautumisen yhteydessä. Alle 15vuotiaan osallistujan tulee itse noutaa oma osallistumisrannekkeensa, joka kiinnitetään
lunastuksen yhteydessä.
HUOMAATHAN, ETTÄ LÄHTÖ ON JO KLO 11:00. Tämä johtuu matkalla olevan kosken ohituksesta
maitse.
Tietosuoja: Osallistujista pyydetään nimi ja osallistumiskerrat, jotta voidaan jakaa vuosidiplomit
5,10, 15 ja 20. kertaa osallistuneille. Tämän lisäksi kippareilta pyydetään puhelinnumero ja
sähköposti tiedot. Nämä tiedot jäävät Suomi Meloo- arkistoon.
Suomi Meloo- tapahtumassa otetaan myös paljon valokuvia ja toivotaan, että niitä saadaan
käyttää tarvittaessa tapahtuman markkinointi tarkoituksiin. Kuvat, joita pääasiallisesti käytetään
julkaisuissa, ovat tapatumaan liittyviä toimintakuvia, joissa henkilö(t) voivat olla tunnistettavissa.
Mikäli haluat, että mahdollinen kuvasi julkaisu estetään, tee siitä kirjallinen ilmoitus
tapahtumassa.
Pelastussuunnitelma: tutustukaa ennakkoon pelastussuunnitelmaan Suomi Meloo sivuilla
https://www.suomimeloo.fi/tapahtuma-2019/
Perjantaina 7.6.-19 järjestetään leikkimielinen kajakin kuljetuskilpailu – kajakRace. Kisailu
suoritetaan kahden hengen joukkueilla, parikilpailuna, ja nopeampi joukkue pääsee jatkoon.
Ilmoittautumiset myyntiryhmälle. Joukkueen kokoonpano on nais- ja mieskilpailija. Finaaliin
pääsee suoraan neljä nopeinta joukkuetta ja kaksi aikojen perusteella. Kuuden parhaiten
sijoittuneen joukkueen finaali suoritetaan erikseen määrättynä ajankohtana. Palkintona on
kajakkikärryt kolmelle parhaalle joukkueelle.
Vaihtopaikkapalveluiden järjestäminen kysyy paljon aikaa ja Suomi Meloo toivoo, että käytetään
niitä palveluita, jotka ovat varta vasten meille järjestettyjä. Tämä auttaa turvaamaan palveluita
jatkossakin.
Tapahtumassa on tarjolla laatutuotteita mm. seuraavilta pääyhteistyö kumppaneilta: BearWater,
Fjällräven, Welhonpesä, Feelmax
Myyntiryhmän tavoitat tapahtuman aikana ainakin seuraavilta vaihtopaikoilta:
0. Pyhäniemi, 2. Käenkosken lava, Toivolansaari, Frantsila, Siuro, Viinikanniemi, Laukon
Kartano, Sääksmäki Hakalan ranta, Lepaan Kartano, Hämeenlinna, Somero, Koski TL,
Kokkila, Salo

Huolehdi, että joukkueen edustaja paikalla päiväinfoissa. Päiväinfon ajat ilmoitetaan
myyntiryhmän myyntipaikalla ennakkoon.
Tänä vuonna, osittain uudella reitillä, maasiirtoja on ennätysmäärä reitistä ja vesitilanteesta
johtuen. Autosiirroissa kannattaa noudattaa rauhallisuutta ja varovaisutta. Ollaan huomaavaisia
muun liikenteen seassa. Älä pahoita mieltäsi - kosket saattavat olla laskukelvottomassa
kunnossa, joten varaudu myös siihen, että ohitukset tehdään turvallisesti maitse. Muistathan,
kuitenkin että koskissa on kypäräpakko, mikäli niihin päästään.
Yömelonnoilla on väki vähentynyt, joten lepoaikaa on lisätty kaikille ja muutama yö jätetään
suosiolla melomatta. Jos haluat, että yöosuuksia jatkossa on enemmän, osallistu siinä tapauksessa
näihin muutamiin yöosuuksiin.

Tsemppaa itseäsi:
-

-

Käytä vaihtopaikkojen palveluita – asuntoauton keittiön käyttö vaihtopaikoilla vähentää
kaikkia vaihtopaikka palveluita helposti. Haluatko, että vaihtopaikkapalvelut toimivat myös
jatkossa.
Käytä myyntiryhmän palveluita ja hanki itsellesi laatutuotteita.
osallistu Welhonpesän luovuttaman kajakin arvontaan ja tue Suomi Meloo 2020
tapahtumaa.
osallistu järjestettyihin kisailuihin yms.
kokeile Bear&Waterin hiilikuitumelaa. Kaksi kokeilumelaa arvotaan kokeilijoiden kesken.

Mitä muuta:
-

Siisteys ja huomaavaisuus on meille ykkösasia! Noudata sitä tapahtumassa. Joillakin
vaihtopaikoilla saattaa olla rajoituksia, noudata ohjeita.
Tule mukaan, ihastu ja nauti – Suomi Meloo on kerran kesässä.

Melajuhla: tutustu tarkemmin tarjontaan käsikirjan sivuilla.

Tapahtuman tärkeät puhelinnumerot:
Tapahtumanjohtaja, Kari:

040 770 3658

Info, Aki:

040 506 9747

Turva, Tuomo:

045 332 1629

Myyntiryhmä, Leena/Merja:

040 552 6655

Johtomeloja, Eki:

0400 557 136

Johtomeloja, Pauli:

050 564 1650

Johtomeloja, Pasi:

040 739 5550

Vaihtopaikkojen palvelut:
0. Lomakylä Pyhäniemi, ravintolan palvelut, runsas aamupala. Perjantaina ravintola auki
01:30, ruokaa saa listalta.
Suomi Meloo myyntiryhmä paikalla perjantai-iltana ja lauantai aamulla
Päiväinfo
Melontaosuudella tapahtuu: Kaunis melontapätkä. Koski laskukelvoton ja maasiirtoa tulee
n. 500m tietä ja hyvää polkua pitkin. Kärryt ovat erittäin hyödyllinen varuste. Myöhemmin
pieni koski, jossa paha ohitus. Maasiirtoa n. 50m. Kannattaa kuitenkin lähteä matkaan

1. Parkanon Metsämuseo. Ahdas paikka autoille.
- Lounaskeitto
- Metsämuseo on avoinna. Vapaa sisäänpääsy
Melontaosuudella tapahtuu: Nyt voi nauttia – ei ennakkoon tiedossa olevia esteitä.
2. Käenkosken lava. Iso pysäköintialue. Majoitusta tarjolla pe-la väliselle yölle
- Pyttipannu, Kahvi
- sauna
Melontaosuudella tapahtuu: Alussa pato, joka joudutaan ohittamaan vasemmalta puolelta.
Maasiirtoa n. 150m. Ennen Parkanoa koskiosuus, joka tutkitaan. Maasiirto on pitkä, 2 km,
ja paikallisilta järjestäjiltä saadaan kajakkien kuljetusapua. Henkilökuljetuksista kannattaa
sopia kimppakyytejä – toki mahdollisuus reippaaseen kävelyynkin on.
3. Alaskylä, Lapiolahti. Tarjolla on matkan yksi ruokaerikoisuus – Grillipossua. Kohtuullisen
ahdas vaihtopaikka.
Melontaosuudella tapahtuu: Yöllä melottavaa joki ja järviosuutta. Auringon nousu on 3:47.
Matkalla on yksi pato, jonka ohitus on n. 50 m.
4. Toivolansaari Leirintäalue. Aamupala, kahvila, sauna
Melontaosuudella tapahtuu: Safari. Kaikki mukaan, ei tarvitse siirtää autoja.
5. Toivolansaari. Lounas, kahvila, sauna
Melontaosuudella tapahtuu: Reitin tähän mennessä suurin vesialue. Melonta päättyy
Manninrantaan, sillä Kyron kartonkitehtaan pato estää kulun Pappilanjoelle.
6. Manninranta – Pysäköinti tien varteen. Autosiirto Frantsilaan 7 km
- ei palveluita
7. Frantsila.
- Kahvila, ruokaa. Käsitöitä ja luontaistuotteita myynnissä.
Melontaosuudella tapahtuu: Mukavia järvi- ja kapeikkoalueita. Yksi reitin kauneimmista
osuuksista.
Autoilijoile myös tarjolla maisemareittiä
8. Siuro

-

Siurossa Eräketun melontaliikkeen pihassa Suomi Meloo tapahtuman osallistujille
Koskibaarin PopUp ravintola special menu:lla. Opastus rantautumispaikalta.

-

Kaurakaakao juomaa. Juustorieskarulla. Savukalarieskarulla. Koskibaarin munkkeja
Makkaraa Seitanmakkaraa kahvia ja teetä Erilaisia virvoitusjuomia.
Tapahtuman osallistujille kahvi/tee puoleen hintaan. Myös melontaliike avoinna.

-

Siurosta siirrytään autosiirtona Nokian Viinikanniemeen. Näin ohitetaan samalla Melon
voimalaitos ja vältetään vastavirtaosuus.
9. Viinikanniemi, Nokia. Leirintäalueen normaalipalvelut. Alueella on mökkejä, ravintola,
sauna
Melonnassa tapahtuu: Tampere näkyy Rajasalmen sillalta lähtien, Näsinneula
pidemmältäkin. Eksymisvaaraa ei ole. Melotaan olosuhteiden mukaan.
10. Takon Soutajien vaja, Tampere
- lounas
Melonnassa tapahtuu: kuten Tampereelle saapuminen, mutta silmät pitäisi olla niskassa.
11. Viinikanniemi, Nokia. Leirintäalueen normaali palvelut
12. Laukon Kartano. Kahvilapalvelut käytössä. Mahdollisuus tutustua Laukon kartanoon
opastetulla kierroksella. Auringon lasku 23.01
13. Narvan uimaranta. Ei palveluita
Melontaosuudella tapahtuu: Yöosuus kauniissa maisemassa. Matkalla Lempäälän kanava.
Auringon nousu 3.49
14. Luttusen uimaranta. Aamupalaa tarjolla.
Melontaosuudella tapahtuu: Vanajaveden saaristo
15. Sääksmäki, Hakalan ranta: Lounas
Safari
16. Sääksmäki, Hakalan ranta:
Melontaosuudella tapahtuu: Vanajanselkä – olosuhteiden mukaan!
17. Tyrväntö, Hotelli Petäys: MELAJUHLA
Melonnassa tapahtuu: Alussa Vanajanselkää ja sitten muuttuu jokimaisemaksi. Saattaa olla
runsaampaa veneliikennettä.
18. Lepaa, Lepaa Kartano: Kartanoravintola, lounas, sauna yms.
Huom! kulkeminen vain merkityillä väylillä. Nurmikolle pysäköinti ehdottomasti kielletty.
Melonnassa tapahtuu: kapeaa jokimaista maisemaa ja Hämeenlinnan kaupunkia vesiltä
nähtynä. Saattaa esiintyä vilkkaampaa veneliikennettä.
19. Hämeenlinna, Uimahalli: Keitto, uimahalli käytössä. Pysäköinti opastettu.
Melonnassa tapahtuu: Kapeaa vesistöä, sopii kaikille.
20. Turenki, Suviranta ravintola: Ravintolapalvelut käytössä. Ahdas autoille.
Melonnassa tapahtuu: jokiosuus. Saattaa olla veneliikennettä.
21. Leppäkoski, uimaranta. Ei palveluita. Vaihtopaikalta kajakkien kanto autoille n. 150-200m.
Autosiirto Somerniemelle n. 80 km.
22. Somerniemi, kirkon ranta. Ei palveluita. Pysäköinti Kesätorin alueella.
Melonnassa tapahtuu: Kaikille soveltuva, helppo reitti. Kapeaa jokimaista järveä.

23. Somero, Rantatupa. Ravintolapalvelut, aamupala, lounasta. Pysäköinti kaupunkialueella.
Melonnassa tapahtuu: Helppo, kaikille soveltuva osuus. Osuus päättyy säännöstelypatoon.
Kajakkien siirto uimarannalle.
24. Turuntie / Pitkäjärven uimaranta: Ei palveluita. EI VIELÄ MITÄÄN LUPAA
RANTAUTUMISEEN ENNEN PATOA. JOS EI SAADA MAANKÄYTTÖLUPAA, NOUSU ON
HAASTAVAA JYRKKIEN RAPPUSTEN VUOKSI
Melonnassa tapahtuu: Jokiosuus. Vähän ennen vaihtoa pohjapato. Ohitus vasemman
rannan kautta. Muuten mukava osuus.
25. Koski TL: Keitto
Melonnassa tapahtuu: Joki, toivottavasti vettä on riittävästi alla. Osuus päättyy
laskukelvottomaan koskeen.
26. Westas, Myllykyläntien silta: Ei palveluita. Autosiirto Fuilaan
27. Paimio, Fuilan ranta: Ei palveluita.
Melonnassa tapahtuu: Viimeinen yömelonta. Meriosuus, olosuhteiden mukaan melottava.
Auringon nousu 4.04 Kemiönsaari.
28. Ekniemen Lomakylä: Kioski, aamupala, sauna, mökkejä
Melonnassa tapahtuu: kapeikkoja
29. Kokkila, uimaranta: Vahvistetaan palvelut
Melonnassa tapahtuu: yleisöosuus, suojaisaa reittiä kohti Saloa.
30. Salo, Vuohensaari: Ei palveluita.
Melonnassa tapahtuu: Helppo yleisö-,jokiosuus
31. Salo, tori: Päätöstilaisuus

