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Kevätkausi aloitettiin perinteisesti kokoontumalla seuran kanoottivarasto Suulilla. Virkistävän metsäisen 
sauvakävelyn jälkeen maistuivat makoisat nuotiomakkarat. Sisätiloissa kanootit ja muut varusteet jo odottelivat 
innokkaita käyttäjiä. Seuran jäsenet voivat lainata melontakalustoa omaan käyttöönsä maksutta. Poikkeuksena 
SUP-lauta, josta peritään 5€/päivä tai 30€/viikko, joka on pisin laina-aika.  
Vesien aukeamista odotellessa on hyvä perehtyä tulevan kauden tapahtumiin ja merkitä ne muistiin omaan 
kalenteriin.Seuramme päätoimintamuodot ovat retkeily ja melonta, joihin sujuvasti yhdistetään geokätköilyä ja 
suunnistusta. Talvikaudella harjoitetaan melontatekniikkaa uimahallilla ja kohotetaan kuntoa peli-illoissa. 
Talkootoiminnalla on keskeinen merkitys seuramme varainhankinnassa. Se tietenkin edellyttää, että tekijöitä 
löytyy ja siihen onkin voitu aina luottaa.  Jälleen kerran meillä on tilaisuus osoittaa reipasta talkoohenkeä.  
Seuramme on saanut tehtäväkseen järjestää Skanska:n TYKY-päivän viettäjille ohjelmaa. Ajankohta on 2.6. 
illasta myöhään yöhön, paikkana Joutsijärvi ja suunnitelmissa heillä melontaa ja patikointia kera 
taukotarjoilujen nuotiolla. Tule mukaan talkooporukkaan, tehtävää on sekä vesillä että maalla. 
Yhteydenottoasi odottaa Anneli, p. 044 5082427.  
18.3. kokoontunut vuosikokous on käsitellyt sääntömääräiset asiat. Viime vuoden toimintakertomus ja 
tilinpäätös on hyväksytty. Seuran liittymis- ja jäsenmaksut pidetään ennallaan. 
Entinen hallitus valittiin jatkamaan, eli puheenjohtajana jatkaa Vesa Anttila, jäseninä Mika Koivu, Terttu Riento, 
Maija-Liisa Vajavaara ja varajäseninä Tero Jalonen sekä Timi Riento nuorison edustajana. Rahastonhoitajana 
jatkaa Anneli Anttila ja toiminnantarkastajana Marja Lindroos. 
Jäsenmaksut ovat seuraavat: 

 aikuisen vuosimaksu  22€ 

 perheen vuosimaksu  38€ 

 nuorisojäsenen vuosimaksu 8,50€ 

Liittymismaksut ovat aikuiselta 40€, perheeltä 70€ ja nuorisojäseneltä 17€. Liittymismaksua ei peritä, jos jäsen 
liittää perheensä mukaan jäsenyyteen. 
 
Seuraavassa tietoa tulevasta toiminnasta. Tarkkaile myös seuran sivuja www.evanravayttajat.com 
Sieltä löytyy myös linkit Melamajavien ja Rauman Seudun Melojien sivuille, käy tutustumassa heidänkin 
retkitarjontaansa, jatkamme tänäkin vuonna retkiyhteistyötä heidän kanssaan. Huomaa, että tänä kesänä 
lähdetään taas Suomi Meloo-kanoottiviestiin. 

 

Huhtikuussa sauvakävellään  sunnuntaisin.  Tarkemmat tiedot saat Ilkalta, p. 050 3813805 

 10.4.sauvakävely Ulvilassa Pappilanlammen maastossa, kokoontuminen Kaskelotin parkkipaikalla 
klo 10.00 

 24.4. patikoidaan Joutsijärven retkeilyreitiltä osuus Rosikka-Silokallio, n. 7km. Kokoonnutaan  
Leineperissä klo 9.30, josta autolähtö. Ilmoita tulostasi Ilkalle kimppakyytien sopimiseksi 

 
Toukokuussa melotaan 

 5.5. melontaretki Lassilanjoella. Autolähtö Leineperistä Suulilta klo 9.00. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset Mikalle, p. 0400 514929 

 9.-10.5. Melontakoulu Leineperissä Leikkipuiston rannassa klo 18-20.  Melontataitojen 
kertaaminen tekee hyvää meille jokaiselle näin keväällä ja erityisesti odotetaan mukaan uusia 
jäseniämme. Edellytyksenä osallistumiselle on 10v. ikä ja uimataito. 
Kurssi on seuran jäsenille maksuton, muilta 40€ aikuiset ja 10€ nuoret. 
Ilmoittautumiset: Maija-Liisa p. 040 7350798 tai Liisa p. 050 3386284 
Ilmoittautua kannattaa hyvissä ajoin.  Huom! kurssilla tilaisuus kokeilla SUP-melontaa 

www.evanravayttajat.com


 

 14.5. Koko perheen melontaretki Tampereentien (VT11) levähdyspaikalta Leineperiin. 
Melomaan lähdetään klo 10, autolähtö Leineperistä klo 9. 
Ilmoittautumiset kuten edellä, sopii erityisen hyvin melontakoululaisille. 

 
Kesäkuussa 

 Suomi Meloo 11.-17.6. Keuruulta Padasjoelle. Reitti kulkee sen verran lähellä, että on hyvät 
mahdollisuudet osallistua vaikka vain osaviikkoon. Lisätietoa tapahtumasta löydät: www.suomimeloo.fi 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Vesalle 10.5. mennessä, p. 040 7439689 

 
Heinäkuussa          

 9.7. melontaretki Siuro-Vammala.  Tiedustelut ja ilmoittautumiset Joukolle, p. 040 5148018 
 

Elokuussa 

 19.-20.8. kuutamomelonta Joutsijärvellä ja leiriyöpyminen Makkaraluodossa 

 20.-21.8. koko perheen leiriviikonloppu Kylmälahdessa 
 
Syyskuussa 

 3.9. Majavakymppi, Melamajavien tapahtuma 

 10.9. Syysmelonta Sääksjärvellä 
 
Lokakuussa 

 Sauvakävelyt sunnuntaisin 

 8.10. Mini-Rogaining, suunnistusvaellustapahtuma Jämillä 

 Peli-illat Leineperin koululla 
 
Marras- ja joulukuussa jatkuvat peli-illat Leineperin koululla. Myös melontaharjoituksia uimahallilla on tarkoitus 
jatkaa. Näistä loppukesän ja syksyn sekä loppuvuoden tapahtumista tulee 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 
 
www.evanravayttajat.com 
sähköposti:  info@evanravayttajat.com 
 
Liikunnallista toimintavuotta! 
Evänräväyttäjät ry:n hallitus 
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