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Heipä!
Vuosikokouksessa 17.4. päätettiin tulevan kesän retkikohteet. Tässä niistä nyt tarkemmin tietoa sekä
retkien vetäjät yhteystietoineen Tervetuloa mukaan!
11.05.

Hyvinkään läpimelonta.

Melontakesä ja kesän melonnat alkavat tästä. Kuten kaikki tietävät (paitsi ensikertalaiset) reitti kulkee Suolijärven Hapulahdesta Välilammen, Kytäjärven ja
Kytäjoen kautta Vantaaseen. Kevään kulku eli veden korkeus vaikuttaa siihen
mihin retki päätetään, kuten kaikki tietävät. Usein päästään maaseutuopiston
puusillan kohdalle tai kolmostien sillan alle.
Jarmo Seppänen / 0400-847753 / jarmo.seppanen@rocla.com
apuna Maria Aaltonen ja Harri Lång

15.06.
Katumajärvi, Hämeenlinna
Katumajärvi on Kokemäenjoen vesistöön kuuluva suurehko järvi Hämeenlinnan keskustan itäpuolella. Kohde on seuralle aivan uusi, vaikka sijaitsee niinkin
lähellä. Järven rannoilla sijaitsevat mm. historialliset Vanajanlinna ja Katisten
kartano, Lähtö järven uimarannalta.
Maija Turunen / 044-2531965 / maija.turunen1@luukku.com

16.-18.8.

Viikonlopun meriretki.

Majapaikka on Munapirtin saaressa Pyhtäällä, www.pyhtaanvuokramokit.fi
Mökki no.19, jossa 3 mh, keittiö, puku- ja pesuh., sähkösauna, 2 sisä-wc, takka,
ilmastointi, taulu-tv, dvd/cd, 10 vuodepaikkaa. Omat petivaatteet. Erinomaiset
melontavedet! Mökki on viimeisenä saaren kärkeen johtavalta tieltä eroavan
Trollviksvägenin päässä. Majoitus + yhteisateriat noin 50 € / hlö.
Pasi Aaltonen / 040-3531090 / pasi.j.aaltonen@gmail.com

14.09.
Kulttuurimelonta Raaseporin Antskogiin
Viime kesältä toteutumatta jäänyt kohde otetaan nyt ohjelmaan. Entisen Pohjan
kunnan, nykyisin Raaseporin alueella sijaitsee noin v.1630 rakennettu rautaruukki. Tehdasmiljööseen kuuluu mm. tekstiilitehdas ja vesivoiman valjastukseen liittyvä Suomen ensimmäinen sulkulaitos. Anskuun voi meloa mielenkiintoisia järvireittejä pitkin ja rantautua kylän hiekkarannalle ennen syventymistä
kuvaukselliseen kulttuuritarjontaan.
Pasi Aaltonen / 040-3531090 / pasi.j.aaltonen@gmail.com
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JÄSENMAKSU 2019
Muutama jäsenmaksu puuttuu vielä. Oletkohan unohtanut vai haluatko päättää jäsenyytesi?

MELOJA – LEHTI
Paperinen Melonta ja Soutu – lehtihän ei enää ilmesty, mutta kannattaa käydä liiton nettisivuilla. www.melontajasoutuliitto.fi
Sieltä löytyy artikkeleita entiseen tyyliin esim. aiheista:. Retkimelonta, Retkikertomukset,
Kamapörssi,
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