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Kesäaikaan ollaan siirrytty ja kesäiseltä näyttääkin. Vesien lämpenemistä odotellessa ehtii perehtyä tulevan
kauden tapahtumiin ja merkitä ne omaan kalenteriin sekä tietysti osallistua huhtikuun tapahtumiin kävellen ja
pyöräillen. Kausi ehdittiinkin jo avata perinteisesti kokoontumalla Leineperissä seuran Suulilla, jonka pihamaalla
kävelylenkin päätteeksi nautittiin herkulliset nuotiomakkarat. Sisällä Suulissa kanootit ja muut varusteet jo
odottelivat innokkaita käyttäjiä. Muistathan, että seuran jäsenet voivat lainata melontakalustoa omaan
käyttöönsä maksutta. Poikkeuksena SUP-lauta, josta peritään 5€/Päivä tai 30€/viikko, joka on pisin laina-aika.
31.3. kokoontunut vuosikokous on käsitellyt sääntömääräiset asiat. Edellisen vuoden toimintakertomus ja
tilinpäätös on hyväksytty. Jäsenmaksuja joudutaan hieman tarkistamaan johtuen siitä, että Suomen Latu on
nostanut jäsenmaksuista perimäänsä osuutta ja kehottaa yhdistyksiä nostamaan omaa osuuttaan
jäsenmaksuissa, jotta resurssit toiminnan jatkumiselle yhdistyksissä olisi turvattu myös tuleville vuosille.
Liittymismaksut pysyvät ennallaan.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Vesa Anttila, jäseniksi valittiin uutena Toni Riento ja vanhoina jatkavat Mika
Koivu ja Maija-Liisa Vajavaara. Varajäseninä jatkavat Tero Jalonen ja Timi Riento. Toiminnantarkastajana jatkaa
Marja Lindroos.
Jäsenmaksut muuttuvat seuraavasti:




Aikuisen vuosimaksu
Perheen
”
Nuorisojäsenen "

uusi
24€
40€
10€

aikaisemmin
22€
38€
8,50€

Liittymismaksut ovat aikuiselta 40€, perheeltä 70€, lapsi- ja nuorisojäseneltä 17€. Liittymismaksua ei peritä,
jos jäsen liittää perheensä mukaan jäsenyyteen. Seuran jäseneksi liittymiseen sisältyy melontaopetusta.
Seuraavanlaista ohjelmaa tiedossa, merkkaa kalenteriisi ja tule mukaan.
Tarkkaile myös seuran sivuja www.evanravayttajat.com.
Suomi Meloo kanoottiviestiin ei seuramme joukkue tänä vuonna lähde, ei riittävästi osallistujia.
Huhtikuussa
 9.4. sunnuntaina sauvakävellään Ulvilassa Pappilanlammen maastossa, kokoontuminen Kaskelotin
parkkipaikalla klo 10.00
 23.4. sunnuntaina pyöräillään Kivialhon lenkki. Kokoontuminen Vanhankylän Salella klo 11.00
 30.4 sunnuntaina pyöräillään Harjunpään lenkki. Kokoontuminen Vanhankylän Salella klo 11.00.
Pyörälenkeistä voit tarvittaessa tiedustella Ilkalta, puh. 050 3813805
Toukokuussa
 8. - 9.5. 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 Terttu 050 5208739
Ilmoittautua kannattaa hyvissä ajoin. Huom! kurssilla tilaisuus kokeilla SUP-melontaa.




13.5. Koko perheen melontaretki Tampereentien (VT 11) levähdyspaikalta Leineperiin.
Melomaan lähdetään klo 10, autolähtö Leineperistä klo 9.
Ilmoittautumiset kuten edellä, sopii erityisen hyvin melontakoululaisille.
24.-25.5. Yömelonta linnunlauluja kuunnellen. Lähtö Ulvilasta Viheläntien rannasta klo 20.
Tarkoituksena on meloa Reposaaren sillanpieleen saakka. Makkaraa kannattaa varata mukaan, tulet
tehdään matkan varrella. Ilmoittautumiset Ilkalle p. 050 3813805 tai Joukolle p. 040 5148018 23.5.
mennessä.

Heinäkuussa
 21 – 23.7. Satakunnan Kansansoutu Suomi 100 kunniaksi
Tästä saadaan lisää tietoa myöhemmin
Elokuussa
 25.-26.8. Makkaraluodon yö ja kuutamomelonta Joutsijärvellä
 26 – 27.8. perheleiri Kylmälahdessa. Tällöin vietetään valtakunnallista Suomen Luonnon juhlapäivää
Syyskuussa
 Vk:lla 36 tehdään usean päivän melontaretki Hossan retkeilyalueella, josta tänä vuonna on tulossa
kansallispuisto. Sijaitsee Suomussalmella.
Loppukesän ja syksyn tapahtumista saadaan tietoa seuraavissa jäsentiedotteissa sekä sekä seuran nettisivuilla.
Peli-illat Leineperin koululla jatkuvat, samoin melontaharjoitukset uimahallilla.
Yhteystietoja:
Pj. Vesa Anttila
Mika Koivu
Toni Riento
Terttu Riento
Ilkka Riento
Jouko Vajavaara
Maija-Liisa Vajavaara

040 7439689
0400 514929
0400 630538
050 5208739
050 3813805
040 5148018
040 7350798

Myös www.evanravayttajat.com
Sähköposti: info@evanravayttajat.com
Antoisaa melonta- ja liikuntakautta toivottaa Evänräväyttäjät ry:n hallitus
Nähdään tapahtumissa!

