ERÄSTELYN MELONTARETKET OPPAAN KERA 2015
Luonnon kauneudesta voit nauttia meloen Lieksan alueen vaihtelevia reittejä.
Ohjatulle hyvin suunnitellulle ja koetulle melontaretkelle voi osallistua koko perhe.
Aloitteleville suosittelemme Nurmijärven kylän kiertoa/Vesiluontorataa tai Häähnijoen
melontaretkeä. Kokeneemmat/Jatkokurssilaiset/Uskalikot voivat taas uskaltautua
Jongunjoen, Häähnijoen tai Ruunaan (Lieksajoen) Melontaretkille.
Retket toteutamme toukokuulta syyskuulle ja joskus on päästy melomaan vielä
marraskuullakin.

2 – 3 tunnin Nurmijärven kylän kierto melontaretki
•
•
•
•
•
•
•
•

Lähdöt ja kokoontuminen Erästelyn toimipaikalle Nurmijärvelle
Matka ja kesto
n. 8 km ja 2 – 4 tuntia ryhmän mukaan
Reitti
Jongunjoki – Nurmijärvi - Puuruunjärvi – Puuruunjoki – Jongunjoki
MelontaharjoitteluLähtöpaikalla melonnan ensiharjoitteluradalla melonnan alkeita
Ryhmäminimi
6 henkilöä oheisin hinnoin
Hinta
aikuiset 45,-/henkilö ja lapset 7 – 12 v. 25,-/henkilö samassa
kanootissa vanhempiensa kanssa lisäpenkeillä
Suosittelemme
mukaan otettavaksi ainakin juotavaa sekä sään mukainen
vaatetus ja vaihtovaatteet, aurinkovoiteet ja hyttysmyrkyt
Erästelyn varusteet kanootti, melontaliivi, mela ja varustetynnyri tai –säkki sekä
äyskäri

4 - 5 tunnin Häähnijoen melontaretki
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Lähdöt ja kokoontuminen Erästelyn toimipaikalle Nurmijärvelle
Matka ja kesto
n. 16 km ja 4 – 5 tuntia ryhmän mukaan sisältyen siirtokuljetukset
Reitti
Rehevällä ja mutkittelevalla Häähnijoella on vain pieniä
virtapaikkoja/koskia.
Aloitamme Koskilammelta ja nautimme retkieväät
Metsäleirissämme Ala-Häähnijärvellä.
Lopetamme retken Jongunjoen Viitakoskelle kosken niskalle.
Uskaliaimmilla mahdollisuus laskea Viitakoski alas, jos opas arvioi
taitojen karttuneen vaaditulle tasolle.
Siirtymiset
Erästelyn autolla aloituspaikalle 10 km ja lopetuspaikalta 5 km
Ryhmäminimi
6 henkilöä oheisin hinnoin
Hinta
70,-/henkilö ja lapset 7 – 12 v. 35,-/henkilö samassa kanootissa
vanhempiensa kanssa lisäpenkeillä
Retkieväät
rantautuen Metsäleiriin - kodalla tai ulkona nuotiopaikalla - kahvi,
tee, mehu, vesi, vehnänen, voileipä
Suosittelemme
mukaan otettavaksi sään mukainen vaatetus ja vaihtovaatteet,
aurinkovoiteet ja hyttyshatut
Erästelyn varusteet kanootti, melontaliivi, mela, kypärä, äyskäri ja 4 kpl varustetynnyreitä lisäkellukkeiksi kanoottiin
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•

5 – 6 tunnin Jongunjoen melontaretki Teljosta Aittokoskelle

•
•
•

Lähdöt ja kokoontuminen Erästelyn toimipaikalle Nurmijärvelle
Matka ja kesto
n. 11 km ja 5 – 6 tuntia ryhmän mukaan sisältyen siirtokuljetukset
Reitti
Matkalla on lähes 20 koski- ja virtapaikkaa luokitukseltaan I eli
soveltuvat aloittelijoille.
Viimeinen Aittokoski on luokitukseltaan II ja opas päättää ja arvioi
ovatko melojien taidot karttuneet vaaditulle tasolle laskea koski
alas turvallisesti vai lopetammeko retken kosken niskalle.
Siirtymiset
Erästelyn autolla aloituspaikalle 32 km ja lopetuspaikalta 25 km
Ryhmäminimi
6 henkilöä oheisin hinnoin
Hinta
90,-/henkilö
Retkieväät
nautimme kanooteissa muodostaen yhtenäisen ajelehtivan lautan
(etenkin hyttysaikaan) tai mahdollisesti rantautuen – kahvi ja tee
termareissa, mehu, vesi, vehnänen ja voileipä
Suosittelemme
mukaan otettavaksi sään mukainen vaatetus ja vaihtovaatteet,
aurinkovoiteet ja hyttysmyrkyt
Erästelyn varusteet kanootti, melontaliivi, mela, kypärä, äyskäri ja 4 kpl
varustetynnyreitä lisäkellukkeiksi kanoottiin

•
•
•
•

•
•

5 – 6 tunnin Jongunjoen melontaretki Pälvekoskelta Viitakoskelle
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Lähdöt ja kokoontuminen Erästelyn toimipaikalle Nurmijärvelle
Matka ja kesto
n. 15 km / 5 – 6 tuntia ryhmän mukaan sisältyen siirtokuljetukset
Reitti
Matkalla on 8 koski- ja virtapaikkaa luokitukseltaan I (yksi) eli
soveltuvat aloittelijoille.
Reitin ½ välin Alempi Kaksinkantajakoski ja viimeinen Viitakoski
ovat luokitukseltaan II (kaksi) ja opas päättää ja arvioi ovatko me
melojien taidot karttuneet vaaditulle tasolle laskea koski alas.
turvallisesti. Tarvittaessa opas laskee ylimääräiset kanootit yksin.
Siirtymiset
Erästelyn autolla aloituspaikalle 18 km ja lopetuspaikalta 5 km
Ryhmäminimi
6 henkilöä oheisin hinnoin
Hinta
80,-/henkilö
Retkieväät
nautimme kanooteissa muodostaen yhtenäisen ajelehtivan lautan
(etenkin hyttysaikaan) tai mahdollisesti rantautuen – kahvi ja tee
termareissa, mehu, vesi, vehnänen ja voileipä
Suosittelemme
mukaan otettavaksi sään mukainen vaatetus ja vaihtovaatteet,
aurinkovoiteet ja hyttysmyrkyt
Erästelyn varusteet kanootti, melontaliivi, mela, kypärä, äyskäri ja 4 kpl
varustetynnyreitä lisäkellukkeiksi kanoottiin
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3 – 5 tunnin Ruunaan (Lieksajoen) melontaretki Neitikosken alta
Siikakoskelle
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Lähdöt ja kokoontuminen Ruunaalle Neitikosken alapuolelle – Lieksan
Melojat ry:n vajan parkkipaikka
Matka ja kesto
n. 8 km / 3 – 5 tuntia ryhmän mukaan sisältyen siirtokuljetukset
Reitti
matkalla on 3 - 4 koski- ja virtapaikkaa luokitukseltaan II.
Soveltuvat jopa aloittelijoille tiukassa oppaan ohjauksessa ja
valvonnassa. Melonta aloitetaan Neitikosken alta ja
harjoittelemme koskimelonnan alkeita Ämmänkosken ja
Neitikosken loppuaalloissa.
Reitin kosket voi tarvittaessa ohittaa kantamalla kanootit
rantapolkuja pitkin - mahdollisuus myös uittaa kanootit köysien
avulla
Siirtyminen
Erästelyn autolla lopetuspaikalta Siikakosken alta 18 km
aloituspaikalle
Ryhmäminimi
6 henkilöä oheisin hinnoin
Hinta
100,-/henkilö
Mahdollisten melojien omien retkieväiden nauttiminen kanootissa/rannalla
melontataukojen aikana
Suosittelemme
mukaan otettavaksi sään mukainen vaatetus ja vaihtovaatteet,
aurinkovoiteet ja hyttysmyrkyt
Erästelyn varusteet kanootti, melontaliivi, mela, kypärä, äyskäri ja 4 kpl
varustetynnyreitä lisäkellukkeiksi kanoottiin

Päivä meloen – kestoltaan n. 8 tuntia
•
•
•
•
•
•

Reittivaihtoehdot Jongunjoki, Häähnijoki, Laklajoki, Lieksanjoki, Pankasaaren reitti,
Haapajoki, Pielinen…
Melontamatka
ryhmän toiveiden mukaan 15 – 40 km
Aika
toukokuulta syyskyylle sopimuksen mukaan
Ryhmä
6 henkilöä minimi oheisin hinnoin
Hinta
alkaen 150,-/henkilö
Kuljetukset
Erästelyn ja joen välillä sisältyvät hintaan – samoin kanootit
melontavarusteineen
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Kahden päivän melontaretki Jongunjoella
•
•
•
•
•
•
•

Teljosta Aittokoskelle 12 km – 20 kpl koski- ja virtapaikkaa
Jonkerista Teljoon 16 km – n. 20 koski- ja virtapaikkaa (reitin
suurimmat kosket)
Yöpyminen
Erästelyn toimipaikassa Nurmijärvellä
Ruokailut
2 retkieväs ateriaa joella sekä illallinen ja aamiainen Erästelyssä
Majoitus ja sauna Erästelyssä
Hinta
370,-/henkilö – minimiryhmä 6 henkilöä
Kuljetukset
Erästelyn ja joen välillä sisältyvät hintaan – samoin kanootit
melontavarusteineen

1. päivä
2. päivä

Kolmen päivän melontaretki Jongunjoella
•
•
•
•
•
•
•
•

Teljosta Aittokoskelle 12 km ja 20 kpl koski- ja virtapaikkaa
Jonkerista Teljoon 16 km ja n. 20 koski- ja virtapaikkaa (reitin
suurimmat kosket)
3. päivä
Pälvekoskelta Viitakoskelle 15 km ja n. 8 koski- ja virtapaikkaa
Yöpyminen
2 kertaa Erästelyn toimipaikassa Nurmijärvellä
Ruokailut
3 retkieväs ateriaa joella sekä 2 illallista ja aamiaista Erästelyssä
Majoitukset ja sauna Erästelyssä
Hinta
490,-/henkilö – minimiryhmä 6 henkilöä
Kuljetukset
Erästelyn ja joen välillä sisältyvät hintaan – samoin kanootit
melontavarusteineen
1. päivä
2. päivä

MELONTARETKILLE HUOMIOITAVAA
•
•
•
•
•

etenkin Ruunaan (Lieksajoen) koskireitille ei alle 12 vuotiaita
Jongunjoen koskireitille korkeanveden aikaan (aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä)
ei alle 12 vuotiaita
Häähnijoen retkellä viimeinen koski Viitakoski korkean veden aikaan ei alle 12 v.
joskus jopa keskellä kesää pitkän rankkasateen jälkeen Jongunjoessa vesi nousee
tulvalukemiin – vesitilanteen mukaan valitaan reitti
hinnat 2 henkilön avokanooteilla meloen – kajakkiyksiköillä hinta lisää 15,/henkilö/päivä
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