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Kevät on taasen käsillä ja melojien iloksi vedet näyttävät aukeavan tavallista aikaisemmin tänä
vuonna. Joten sukset saa laittaa varastoon ja kaivaa melontavarusteet esille. Taitoja kannattaa tulla
verestämään heti toukokuussa Leineperissä järjestettävässä melontakoulussa.
Seuramme keskeiset toimintamuodot, retkeily ja melonta ovat koko perheelle sopivia
ympäristöystävällisiä ja edullisia harrastuksia. Viime vuonna tutustuimme uusiin lajeihin,
geokätköilyyn ja suunnistukseen, tänä vuonna tuomme niitä yhä enemmän mukaan osana melontaa
ja retkeilyä. Nämä täydentävät mukavasti toinen toisiaan. Pyrkimyksenä on pitää myös aiemmin
tuttuja retkiä ja tapahtumia mukana.
Vuosikokous on käsitellyt sääntömääräiset asiat. Edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös on
hyväksytty. Liittymismaksun määräytymiseen tehtiin muutosta, tästä lähtien seuran jäsen voi muuttaa
jäsenyytensä muotoa perhejäsenyydeksi tai henkilöjäsenyydeksi ilman liittymismaksua. Eli mm. jäsen
voi liittää oman perheensä mukaan ilman liittymismaksua. Seuran jäsenmaksut pidetään ennallaan.
Hallituksessa puheenjohtajana jatkaa Vesa Anttila ja jäseninä Mika Koivu, Terttu Riento ja Maija-Liisa
Vajavaara. Varajäsenenä jatkaa Ilkka Riento ja uutena valittiin Kalle Jalonen.
Seuraavassa tietoa tulevasta toiminnasta, tarkkaile myös seuran sivuja www.evanravayttajat.com.
Sieltä löytyy myös linkki Melamajavien ja Rauman Seudun melojien kotisivuille, käy tutustumassa
heidänkin retkitarjontaansa, jatkamme tänäkin vuonna retkiyhteistyötä heidän kanssaan.
Huhtikuussa sauvakävellään ja pyöräillään sunnuntaisin
 Su 6.4. kevätavajaiset Leineperissä. Kokoonnutaan Suulilla klo 10, tehdään kävelylenkki ja
tietenkin paistetaan makkaraa, seura tarjoaa
 Su 13.4. kävelylenkille lähdetään Tähtipolun päästä Koskin-Mäkitieltä klo 10
Kävelylenkkien kesto on n. 2 tuntia. Yhteyshenkilö Ilkka, p. 050 3813805
 Su 27.4. osallistumme Ulvila-Pori - pyöräilyyn. Seuraa tapahtuman ilmoittelua, sieltä selviää
aikataulu ja lähtöpaikat
Toukokuussa melotaan
 La 3.5. melontaretki Otamojoella, on yhteisretki Melamajavien kanssa. Autolähtö Leineperistä
klo 8.00. Ilmoittautumiset Joukolle, p. 040 5148018
 Aikuisten melontakoulu jatkuu Leineperissä leikkipuiston rannassa 12. ja 13.5. klo 18-20,
mukaan mahtuu. Samassa yhteydessä järjestetään myös nuorille yli 10-vuotiaille
uimataitoisille melontakoulutusta. Aikuisten koulutuksen hinta on 40€ ja nuorten 10€, seuran
jäsenille maksuton. Ilmoittautumiset: Liisa, p. 050 3386284 tai Maija-Liisa, p. 040 7350798
 La 17.5. koko perheen melontaretki Tampereentien (VT11) levähdyspaikalta Leineperiin.
Melomaan lähdetään klo 10, autolähtö Leineperistä klo 9. On yhteisretki Melamajavien
kanssa. Ilmoittaumiset Joukolle tai Ilkalle. Sopii erityisen hyvin melontakoululaisille.
 Huomioi myös Melamajavien retki Plootuluotoon Isojärvellä 24.5.

Kesäkuussa
 Suomi Meloo 7.–14.6. Joensuusta Heinolaan. Lähdetään mekin kanoottiviestin 30v.
juhlavuoden kunniaksi isolla porukalla mukaan. Ilmoittautumiset 15.5. mennessä Joukolle, p.
040 5148018
Heinäkuussa
 4.-6.7. melontaretki Kokemäenjoella Hämeenkyröstä Harjavaltaan. On yhteisretki
Melamajavien kanssa. Ilmoittautumiset Joukolle
 Huomioi myös Melamajavien ja RSM:n meriretki Pori-Rauma 12.-13.7. ja erityisesti MeMa:n
pääretki 25.7.-1.8. Kökariin jonne on myös lauttayhteys ja nähtävää ja koettavaa vaikkei
kokoaikaisesti meloisikaan
Elokuussa
 8.-9.8. yömelonta Joutsijärvellä, leiriyöpyminen Makkaraluodossa
 9.-10.8. Perheleiri Kylmälahdessa
 Melontaretki Joutsijärvellä geokätköjä etsien sekä suunnistusharjoitusta
Syyskuussa
 Syysmelonta Puujoella Janakkalassa
 27.9 Mini-Rogaining Jämillä
Lokakuussa taas ainakin sauvakävellään. Myös peli-iltoja on tarkoitus jatkaa Leineperin koululla
perjantai-iltaisin ja uimahallivuoroa sunnuntaisin marras-joulukuulla.
Näistä loppukesän ja syksyn sekä loppuvuoden tapahtumista tietoa tarkemmin seuraavissa
jäsentiedotteissa sekä seuran nettisivuilla.
Yhteystietoja
Pj. Vesa Anttila
040 7439689
Mika Koivu
0400 514929
Terttu Riento
050 5208739
Ilkka Riento
050 3813805
Liisa Aroheinä-Paananen
050 3386284
Jouko Vajavaara
040 5148018
Maija-Liisa Vajavaara
040 7350798
Antoisaa melonta- ja ulkoilukautta toivottaa Evänräväyttäjät ry:n hallitus.
Nähdään tapahtumissa!

