Tervetuloa mukaan Linnavuoren Yömelontaan muinaistulien yönä 2017!
Lähtö on lauantaina 26.8.2017 Aurajoen opastuskeskus Myllärintalolta Halistenkoskelta (eli
Kesäkahvila Padollan pihalta), os. Valkkimyllynkuja 2, Turku.
Muutamia käytännön asioita:
-Edellytys osallistumiselle on perusuimataito.
- Ilmoittautuminen alkaa klo 18 opastuskeskuksen pihassa. Tule paikalle viimeistään klo 19, lähtö
on 19.30 ja varustautumiseen ja vesillelaskuun menee aikaa.
-Kesäkahvila Padolla (Aurajoen opastuskeskus Myllärintalolla) on tänä iltana avoinna
poikkeuksellisesti klo 19 asti.
- Jokainen kanoottikunta VALAISEE ITSE KANOOTTIINSA/KAJAKKINSA esim. taskulampuin,
otsalampuin, lyhdyin, ledvaloin yms. Varaa mukaasi myös teippiä, narua tms., jolla valaisin
kiinnitetään. Paluumatkalla on pimeää, joten tarvitsemme valoja kulkueen näyttävyyden lisäksi
siitäkin syystä. Öljylamppujen ja soihtujen käyttö on kielletty tulipalovaaran takia.
- Menopeliä voi myös somistaa ja koristella ja melojatkin voivat sonnustautua tunnelman mukaan.
- Osallistumismaksut:
1. Mieluiten ennen melontaa Aurajokisäätiön tilille FI24 5710 0420 0737 51, viestiosaan
”Yömelonta” ja osallistujien nimet. Tulosta kuitti mukaan.
2. Smartum verkkomaksuna. Laita käyttökohdehakuun: ”Aurajoen opastuskeskus”. Tulosta
mukaan joku dokumentti maksusta.
3. Paikan päällä KÄTEISELLÄ, Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleillä, Tyky-Kuntoseteleillä tai
Tyky-On line (käyttökohdehakuun: ”Aurajokisäätiö”)
- Osallistumismaksu on 30 €/hlö sisältäen paikan kaksin (tai muutamassa kanootissa kolmin)
melottavassa inkkarikanootissa tai yksinmelottavassa kajakissa. Kajakin voit varata käyttöösi vain,
jos sinulla on ennakkoon kokemusta ja taitoa kajakilla melomisesta. Osallistumismaksuun sisältyy
retkivakuutus ja kanootti/kajakkivuokriin kelluntaliivit ja melat sekä sisäänpääsy Linnavuoren
muinaistulitapahtumaan. Osallistumismaksu on 15 €, jos osallistut omalla kanootilla tai kajakilla.
- Varaa säänmukaiset ja riittävän lämpimät vaatteet. Pieni sade ei haittaa meloessa, mutta
toivotaan kirkasta säätä!
- Retki tehdään yhtenä joukkona johtomelojan johdolla. Johtomelojan kanootissa on merkkinä viiri
ja johtomelojaa ei ole lupa ohittaa. Mukana on keltaisista huomioliiveistä tunnistettavia
turvamelojia, jotka neuvovat ja auttavat tarvittaessa. Turvamelojat ohjaavat rantautumista.
Rantautumisissa ja vesillelaskuissa autetaan myös toinen toisiamme.
- Kelluntaliivit pidetään päällä koko vesilläoloajan.
- Vanhalinnan Linnavuoren muinaistulitapahtuman sisäänpääsymaksu sisältyy retken hintaan.
Emme kuitenkaan ehdi ohjelman alkuun, vaan rantaudumme noin klo 21.

- Vanhalinnassa on wc ja buffetti, josta voi ostaa mm. makkaraa, kahvia ja virvokkeita. Ota
vesipullo mukaan matkantekoa varten. Tunnetustihan alkoholi ja vesillä liikkuminen eivät sovi
yhteen, joten matkajuomaksi soveltuvat vain alkoholittomat juomat.
- Lähdemme Vanhalinnasta paluumatkalle yhtenä joukkona noin klo 22.30. Ennen lähtöä pidetään
nimenhuuto. Paluu Halistenkoskelle on noin klo 24 (todennäköisesti vähän yli). Mikäli olet retkellä
mukana omalla kanootilla tai kajakilla ja sinulla on pakottava tarve lähteä takaisin jo ennen
yhteistä lähtöä, ilmoita siitä ehdottomasti johtomelojalle tai turvamelojalle, tällöin myös
tapahtumajärjestäjän vastuu päättyy. Vuokrakanooteilla palataan kaikki yhdessä samaan aikaan,
koska kanootit ja muut varusteet viedään lukollisiin tiloihin.
Retken johtajana toimii erä- ja luonto-opas Pasi Vesterinen/Tmi Westarit. Pasille voi esittää
retkeen liittyvät lisäkysymykset: 050 3628511, pasi@westarit.fi
Välitäthän nämä etukäteistiedot myös seurueesi muille jäsenille, mikäli ilmoitit retkelle itsesi
lisäksi mukaan myös muita henkilöitä!

Tunnelmallista kanoottiretkeä!
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