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On jälleen aloitettu uusi toimintavuosi, joka on Suomen 100-vuotis juhlavuosi. Tämä huomioidaan myös
seuramme toiminnassa. Vuosi lähti käyntiin tuttuun tapaan Räväytysillan merkeissä. Kipakka pakkassää ei
haitannut iloista yhdessä oloa, nuotio lämmitti mukavasti, ruoka oli maittavaa ja ohjelmaa riitti.
Vuoden Räväyttäjäksi julistettiin Anneli Anttila. Hän organisoi ja ohjasi Räväyttäjiä Skanskan ison
talkoohomman järjestämisessä taustajoukkojensa kanssa. Hänet tunnetaan myös tiukasta ja joustavasta seuran
taloudenpidosta.
Joukkoomme on liittynyt myös uusi jäsen, Hannu Heurlin. Tervetuloa mukaan toimintaan!
Seuraavanlaista ohjelmaa on tiedossa, merkkaa kalenteriisi ja tule mukaan
Koko perheen ulkoilutapahtumaan Salomonkalliolle kokoonnumme lauantaina 18.2. klo 11-15
Jos lumitilanne sallii, ohjelmassa on laskettelua omakustanteisesti, pulkkamäkeä ja hiihtoa.
Mutta ei haittaa, vaikka lumi puuttuisi, nautitaan ulkoilusta ja yhdessäolosta ja pelataan vaikka Mölkkyä.
Nuotio on kuumana ja makkaraa tarjolla itse paistettavaksi klo 12-13. Saunaan ja avantoon pääsee klo 14-16.
Nämä seura tarjoaa.
Kevään viimeiset melonnat Harjavallan uimahallilla ovat 19.2, 5.3 ja 19.3.
Paikalla oltava ennen klo 16.00, hallin ovet sulkeutuvat silloin.
Käytä hyväksesi mahdollisuudet harjoitella lämpimässä kirkkaassa vedessä ohjaajien läsnäollessa.
Uimaankin mahtuu ja lastenaltaassa on tilaa. Osoite on Yhdyskatu 2 Harjavalta
Tervetuloa mukaan koko perheen voimin!
Peli-illat Leineperin koululla jatkuvat perjantaisin klo 18-20. Pelata voit esim. sählyä tai sulkapalloa.
Ota yhteys Mikaan, p. 0400 514929, kun haluat lähteä pelaamaan.
Evänräväyttäjät ry:n vuosikokous pidetään Leineperin koululla perjantaina 31.3. klo 18.30.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään sääntömuutosehdotus, joka antaa valtuutuksen hakea seuralle
verkkopankkitunnukset. Käsiteltävänä on myös jäsenmaksujen korotusehdotus.
Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan päättämään seuran tulevasta toiminnasta. Liikuntasalin puolella voivat
liikunnan harrastajat touhuta ja siellä lapsetkin viihtyvät. Osoite on Ruukintie 385. Kahvitarjoilu!
Huhtikuussa
 2.4. sunnuntaina klo 10.00 kokoonnutaan Leineperissä seuran kanoottivarasto Suulilla
kevätavajaisten merkeissä. Tehdään sauvakävelylenkki ja paistetaan makkaraa nuotiolla, seura tarjoaa.
 9.4. sunnuntaina sauvakävellään Ulvilassa Pappilanlammen maastossa, kokoontuminen Kaskelotin
parkkipaikalla klo 10.00

Merkkaa seuraavatkin ajankohdat kalenteriisi, lisätietoa tulee myöhemmin:
 23.4. ja 30.4 pyöräilyä
 8.-9.5. melontakoulu Leineperissä
 13.5. koko perheelle sopiva melontaretki rauhallisella Leineperinjoella
 10-17.6 Suomi Meloo Kuusamo-Ii-reitillä. Tutustu sivuihin www.suomimeloo.fi. Jos olet kiinnostunut
lähtemään mukaan, laita viestiä sähköpostilla osoitteeseen info@evanravayttajat.com.
 21.-23.7. Satakunnan Kansansoutu




25.8. Makkaraluodon yö ja kuutamomelonta Joutsijärvellä
26.-27.8. perheleiri Kylmälahdessa

Lisätietoa kevään ja kesän retkistä tulee vuosikokouksen jälkeen. Tarkkaile myös seuran sivuja
www.evanravayttajat.com.
Tule vuosikokoukseen tuomaan omat ehdotuksesi seuran toimintaan. Voit lähettää ehdotuksia ja toiveita
myös sähköpostilla osoitteeseen info@evanravayttajat.com.
Terveisin Evänräväyttäjät ry:n hallitus, nähdään tapahtumissa!

