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Ohjatut melonnat melotaan Pilpan vajalta lähivesille. Kesä-elokuussa melotaan keskiviikkoisin ja syyskuussa lauantaisin.
Tavoitteena on, että melonnalla on mukana kaksi virallista ohjaajaa, mutta tarvittaessa joku kokenut meloja voi myös toimia
apuohjaajana. Mikäli käy niin, ettei seuraavalle viikolle ole ohjaajia ilmoitetaan kerran perumisesta keskiviikkomelonnan
yhteydessä ja lisäksi Puijon Ladun nettisivujen tapahtumakalenterissa. Mahdollisuuksien mukaan myös melojien Facebook-sivulla
(Puijon Latu / Melojat) sekä sähköpostilistalla. Tarkistathan perumistilanteen ennen tuloa Pilppaan!
Keskiviikko- ja lauantaimelonnat on tarkoitettu ensisijaisesti jäsenille. Ei-jäsenet maksavat melonnastaan kertamaksun (vuonna
2018 10€/henkilö). Puijon Ladun tilinumero on FI31 4108 0010 3558 35, kirjoita viesti -kohtaan: Melontavuokra pvm nimi/nimet.
Jäsenille kalusto on näissä melonnoissa käytettävissä veloituksetta.
Keskiviikkoisin voit klo 17 alkaen varata melontapaikan itsellesi kirjoittamalla nimesi vajakirjaan (melontavajan seinustalla
postilaatikossa). Keskiviikkomelontojen listassa on lueteltu kaikki seuran kanootit. Voit varata haluamasi kanootin kirjoittamalla
nimesi sen kohdalle.
Lauantain retkien aikatauluista ja lähtöpaikoista tiedotetaan erikseen.
Osallistujien tulee olla uimataitoisia. Mahdollisista melonnan sujumiseen vaikuttavista asioista on aina kerrottava ohjaajalle.
Tarvittaessa saat opastusta kaluston valinnassa, jalkatukien säätämisessä, kajakkiin menossa ja melonnassa. Kokematon meloja
voi tulla mukaan kaksikkoon kokeneemman kaveriksi.
Melonnan vetäjä voi tarvittaessa jakaa kalustoa uudelleen jotta kaikille saadaan sopiva kajakki.
Tavoite on, että vesillä ollaan keskiviikkoisin klo 18. Pilppaan palataan reitistä (5-15km) riippuen klo 20 – 22 välillä. Mukaan
mahtuu n. 20 melojaa. Lauantain melonnan aikatauluista ilmoitetaan aina etukäteen.
Pukeudu sään mukaan ja ota kanoottiin mukaasi vesitiiviisti pakatut vaihtovaatteet kastumisenvaralle sekä evästä ja juotavaa.
Pyrimme pitämään maatauon jollakin tulipaikalla, mutta aina se ei ole mahdollista. Silmälasit kiinnitetään esim. kuminauhalla ja
kännykät pakataan vesitiiviisti.
Jos haluat tulla autolla oman kanootin kanssa, aja Kolmisopentieltä länteen Kolmisopenranta -tietä Kuopion kaupungin
ylläpitämälle Pilpanlahden melontalaiturille ja melo rantaa pohjoiseen päin muutama sata metriä Pilpan majalle.
Teemme vuosittain tilaston osallistujamääristä, joten kirjaa osallistumisesi vajakirjaan, myös kun osallistut melontaan omalla
kanootillasi!
Kysyttävää? Jouni Palmu (jouni@palmu.st / 050 316 1291)

