
EVÄNRÄVÄYTTÄJÄT RY     Jäsentiedote 3/2015 
 
Vettä on tänä kesänä hyvin riittänyt kanootin alle ja vähän päällekin. Mutta ovat säät meidän retkiämme 
suosineetkin, kuten melontakoulua ja Leineperin jokimelontaa sekä Hämeenkyrö-Siuro – retkeä. Puulaveden 
reissukin onnistui hyvin, enemmänkin osallistujia olisi mukaan mahtunut. 
 
Olemme saaneet uusia jäseniä joukkoomme: Marita Arola, Erkki Kivitela, Janita Arola ja Katariina Kivitela. 
Tervetuloa mukaan toimintaan! 
 
Tulevista tapahtumistamme nousee esiin erityisesti jo perinteiseksi ja erittäin suosituksi muodostunut 
Kylmälahti-leiriviikonloppu. Viime vuonna oli ensi kertaa mukana SUP-melonta, sitä jatketaan nytkin. Jotain 
uutta voisi tänäkin vuonna olla, jos sinulla on mielessä mukavaa leirin henkeen sopivaa aktiviteettia, niin ota 
yhteyttä! 
Uimahallikysymys on vielä auki, neuvottelut ovat käynnissä. 
 
Toimintaa loppukesän ja syksyn ajalle seuraavasti: 
 
Elokuussa 

 Kylmälahti-viikonloppuleiri 14.-16.8. Alkaa perjantaina klo 18.00 lähdöllä yömelontaan, leiriytyminen 
Makkaraluodossa.  Jatkuu lauantaina Kylmälahdessa, ohjelma alkaa klo 12.00. 
Voit olla mukana koko viikonlopun tai siten kun itsellesi ja perheellesi sopii. Tarkemmat tiedot 
tapahtumasta erillisessä liitteessä. Ilmoittautumiset Annelille 11.8. mennessä, p. 044 5082427. 
Ohjelmaehdotuksia voi kertoa Joukolle, p. 040 5148018 tai viesti info@evanravayttajat.com 
 

Syyskuussa 

 Viikolla 37 usean päivän melontaretkeily Hossassa. Hossa on kuuluisa ja suosittu retkeilyalue 
Suomussalmella. Siellä on muun muassa mahdollisuus nähdä Julma-Ölkyn kanjoni vesiltä käsin. 
Retki järjestetään, jos on riittävästi osallistujia. Ilmoittautumiset Joukolle 24.8. mennessä.  
p. 040 5148018 

 5.9. on Melamajavien Majavakymppi-tapahtuma. Kannattaa osallistua, on lämminhenkinen 
koko perheelle sopiva. Kts. www.melamajavat.fi 

 19.9. on Melamajavien Sääksjärvi-retki, tiedot löytyvät heidän sivuiltaan 

 Peli-illat Leineperin koululla perjantaisin klo 18.00 jatkuvat. 
 
Lokakuussa 

 3.10. melotaan Siurosta Vammalaan. Lähtö Leineperistä klo 8.00. Ilmoittautumiset 
Mikalle, p. 0400 514929 

 10.10. osallistumme Mini-Rogaining suunnistusvaellustapahtumaan Jämillä. Tästä tulee 
tulee tarkemmin tietoa myöhemmin. Aiheesta tietää enemmän Mika, p. 0400 514929 

 17.10 patikoidaan Lauhavuorella, lähtö Lauhavuoren tornilta. Leineperistä lähdetään  
klo 8.30. Ilmoittautumiset Ilkalle, p. 050 3813805 

 Peli-illat perjantaisin Leineperin koululla klo 18.00 
 

Uimahallista tiedotetaan myöhemmin. Tarkkaile myös seuramme nettisivuja  
www.evanravayttajat.com 
 
Hyvää loppukesää ja syksyä, nähdään tapahtumissa! 
Evänräväyttäjät ry:n hallitus 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 


