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On aika laittaa sukset ja luistimet varastoon ja kaivaa melontavarusteet esiin, pian päästään vihdoin avovesille, 
hyvä aloituskohde on toukokuun melontakoulu Leineperissä. 
Seuramme keskeiset toimintamuodot, retkeily ja melonta ovat koko perheelle sopivia ympäristöystävällisiä ja 
edullisia harrastuksia. Tämän vuoden toimintaohjelmassa on tuttuja ja suosittuja tapahtumia, mutta myös 
jotain uutta. Geokätköilyä ja suunnistusta tuodaan edelleen mukaan retkeilyyn ja melontaan, ne täydentävät 
mukavasti toisiaan. 
Talvikauden uimahalliharjoitukset keräsivät runsaasti osallistujia ja tavoitteena on löytää uusi paikka Nakkilan 
hallin sulkeuduttua äkillisesti. 
27.3. kokoontunut vuosikokous on käsitellyt sääntömääräiset asiat. Edellisen vuoden toimintakertomus ja 
tilinpäätös on hyväksytty. Seuran liittymismaksut ja jäsenmaksut pidetään ennallaan.   
Hallituksessa puheenjohtajana jatkaa Vesa Anttila ja jäseninä Mika Koivu, Terttu Riento ja Maija-Liisa 
Vajavaara. Varajäseniksi valittiin uusina Tero Jalonen ja Timi Riento, joka on samalla nuorison edustaja. 
 
Seuraamme on liittynyt uusia jäseniä: Marika, Toni, Asta ja Eevi Vahtola. Tervetuloa mukaan! 
Hei kaikki uudet jäsenemme, erityisesti teitä kutsutaan mukaan toukokuun melontakouluun. 
 
Seuraavassa tietoa tulevasta toiminnasta, tarkkaile myös seuran sivuja www.evanravayttajat.com. 
Sieltä löytyy myös linkki Melamajavien ja Rauman Seudun Melojien sivuille, käy tutustumassa heidänkin 
retkitarjontaansa, jatkamme tänäkin vuonna retkiyhteistyötä heidän kanssaan.  
 
Huhtikuussa sauvakävellään, patikoidaan ja pyöräillään sunnuntaisin 

 Su 12.4. kevätavajaiset Leineperissä. Kokoonnutaan Suulilla klo 10, tehdään kävelylenkki ja 
 paistetaan makkaraa nuotiolla, seura tarjoaa. 

 Su 19.4. tehdään lintutorniretki patikoiden Preiviikissä, lähtö klo 10 Kaarluodon parkkipaikalta. 
 Yhteyshenkilönä Mika, p. 0400 514929 

 Su 26.4. osallistumme Ulvila-Pori-pyöräilyyn. Seuraa tapahtuman ilmoittelua, sieltä selviää 
 aikataulu ja lähtöpaikat 

 Huomioi myös Rauman Seudun Melojien melontaretki Oravajoella 26.4, kts. www.melamajavat.fi 
 

 
Toukokuussa melotaan 

 11. - 12.5 Melontakoulu Leineperissä Leikkipuiston rannassa klo 18 - 20. 
 Sopii sekä vasta-alkajille että kokeneemmillekin.  Melontataitojen kertaus näin keväällä tekee 
 hyvää meille jokaiselle, mutta erityisesti toivotetaan uudet jäsenet mukaan. 
 Edellytyksenä osallistumiselle on 10v. ikä ja uimataito. 
 Kurssi on seuran jäsenille maksuton, muilta 40€ aikuiset ja 10€ nuoret.  
 Ilmoittautumiset: Ilkka: p. 050 3813805 tai Maija-Liisa p. 040 7350798 
 Ilmoittautua kannattaa hyvissä ajoin 

 14.5. koko perheen melontaretki Tampereentien (VT 11) levähdyspaikalta Leineperiin. 
 Melomaan lähdetään klo 10, autolähtö Leineperistä klo 9.  
 Ilmoittautumiset kuten edellä. Sopii erityisen hyvin melontakoululaisille 

 23.5. melontaretki Suodenniemeltä Piilijoelle. Autolähtö klo 8.30 Leineperistä. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Vesa, p. 040 7439689.  

 Huomioi myös Melamajavien linturetki 16.5. Kokemäenjoella. 
 

www.evanravayttajat.com
http://www.melamajavat.fi/


Kesäkuussa 

 Viikolla 24 usean päivän melontaretkeily Puulavedellä.  Tämä on seuran oma retki, eli emme  
tänä vuonna osallistu joukkueena Suomi Meloo-tapahtumaan. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Jouko, p. 040 5148018 

 Huomioi myös Melamajavien ja RSM:n meriretki Rauma-Pori 27.-28.6. 
 
Heinäkuussa 

 4.7. melontaretki Hämeenkyröstä Siuroon. Lähtö Frantsilan yrttitilalta, johon mahdollisuus  
tutustua ennen melontaa. Ilmoittautumiset Joukolle, p. 040 5148018 

 Huomioi Melamajavien 3.-5.7. majakkaretki Raahen meripäivillä ja 25.7.-1.8. pääretki Vaasan 
saaristossa 

Elokuussa 

 14.-15.8. yömelonta Joutsijärvellä, leiriyöpyminen Makkaraluodossa 

 15.-16.8. koko perheen leiriviikonloppu Kylmälahdessa 
 
Syyskuussa 

 Viikolla 37 tehdään usean päivän melontaretkeily mahdollisesti Hossassa 

 Melamajavien kalenterissa 5.9. Majavakymppi ja 19.9. melontaretki Sääksjärvellä 
 
Lokakuussa 

 Kävelyretket sunnuntaisin geokätköjä etsien, pidempi patikointi esim. Lauhavuorella 

 10.10 Mini-Rogaining, suunnistusvaellustapahtuma Jämillä 

 Geokätkökoulutusta 

 Peli-illat Leineperin koululla 
 
Marras- ja joulukuussa jatkuvat peli-illat Leineperin koululla. Myös melontaharjoituksia uimahallilla on 
tarkoitus jatkaa, kunhan saadaan paikka järjestymään. 
Näistä loppukesä ja syksyn sekä loppuvuoden tapahtumista tietoa tarkemmin seuraavissa jäsentiedotteissa 
sekä seuran nettisivulla. 
 
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 
 
Sähköposti  info@evanravayttajat.com 
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