EVÄNRÄVÄYTTÄJÄT RY

JÄSENTIEDOTE III/2011

Heinäkuu on päässyt alkuun, samoin kesän melonnat.
Tänä kesänä olemme saaneet helteiden lisäksi nauttia
sateista ja mahtavista ukonilmoista.
Kesällä on edessä vielä useita tapahtumia, sekä melontaretkiä että patikointeja samoin kuin leirejä. Unohtamatta
viikoittaista virtaavan veden hallinnan harjoittelua heinä- ja elokuun aikana.
Hankkiaksemme seuralle tuloja, teemme talkootoiminnalla erilaisia rakennus- ja purkutöitä. Talkoisiin ovat
tervetulleita kaikki seuran jäsenet. Mikäli sinulla on
kiinnostusta talkoisiin, ilmoita asiasta jollekin seuran
hallituksen jäsenelle.
Seura sai Karhuseudun Kotikulmat nuorille -hankerahaa
nuorisokajakkien hankkimiseen. Apurahan turvin hankimme seuralle kolme uutta nuorisokajakkia.
Seura on vuokrannut Leineperistä SUULIN kanoottivarastoksi. Suulia on kunnostettu ahkerasti alkukesän aikana, edelleen on kuitenkin tekemistä kaikille halukkaille. Mikäli juuri sinulla on aikaa ja
haluja osallistua talkoilla tilan kunnostamiseen, ota yhteyttä johonkin seuramme hallituksen jäseneen.
Seuran jäsenet voivat vuokrata Suulista kanootilleen säilytystilan talveksi hintaan 20 €/kanootti.
Tapahtumia kesän ja syksyn ajalle on seuraavasti
Heinäkuussa

Virtaavan veden kurssi Arantilankoskella Nakkilassa keskiviikkoisin
klo 18-20. Kurssille osallistuvien tulee ilmoittautua Joukolle. Kurssille
osallistuvilla pitää olla omat (tai vaikka seuralta lainatut) melontavarusteet, kanootti, mela, pelastusliivi ja kypärä.
Satakunnan Kansansoutu 15-17.7. Mikäli osallistut Kansansoutuun etkä ollut mukana Suomi Meloo -kanoottiviestissä, seura maksaa osallistumismaksusi kuittia vastaan.

Elokuussa

Ulvila-päivänä 7.8. viedään melomaan porukoita Naparannasta klo 1720. Melonta maksaa 2 € / henkilö, jäsenille maksuton.
Virtaavan veden kurssi jatkuu keskiviikkoiltaisin
Kuutamoyömelonta Joutsijärvellä. Lähtö Kylmälahdesta 12.8. klo 18.
Makkaraluodossa vietetyn yön jälkeen viikonloppu jatkuu
Perheleirinä Kylmälahdessa 13 - 14.8.
Tästä viikonlopusta ohessa erillinen tiedote.

Syyskuussa

järjestetään noin viikon melontaleiri Kolovedellä.
Matkaan lähdetään 10.9. klo 7. Leirillä melotaan, patikoidaan ja retkeillään.
Kokematonkin retkeilijä pääsee perehtymään retkimelonnan saloihin
samoin kuin leirielämään kokeneessa porukassa. Matkaan lähdetään
omin varustein, yöpymiset omissa teltoissa.
Tiedusteluihin vastaa ja ilmoittautumiset leirille 1.9. mennessä ottaa vastaan Jouko.

Lokakuussa

Ruskamelontaretki Sääksjärvellä 1.10. Lähtö Salonpään veneenlaskupaikalta. Kokoontuminen Leineperissä klo 9. Tiedusteluihin vastaa ja
ilmoittautumisia 29.9. mennessä ottaa vastaan Jouko.
Patikointiretki Jämin maastossa 15.10. Lähdetään retkelle Leineperistä
klo 8.
Sauvakävelylenkit sunnuntaisin, lähtö klo 10.
9.10. Paratiisilehdossa, lähtö Harjavallan voimalaitoksen pohjoisen puolen pysäköintipaikalta.
23.10. Suosmeressä, lähtö Suosmeren koulun pihasta.
30.10. Kullaalla, Tähtipolku, kokoontuminen Sataseitin pihassa

Ilmoittautumiset melontaretkille
ja patikointiretkille

Joukolle puh. 040-5148018
Ilkalle puh. 050-3813805

Seuran nettisivuja voi käydä tutkimassa osoitteessa: http://www.evanravayttajat.com/
Toivomme kaikkiin tapahtumiin runsasta osanottoa.
Evänräväyttäjät ry hallitus

