
EVÄNRÄVÄYTTÄJÄT RY   Jäsentiedote 3/2020 
 
 
Koronatilanne on onneksi rauhoittunut ja voidaan taas kokoontua yhteisiin tapahtumiimme.  
Toivotaan, että tilanne säilyy yhtä hyvänä ja voimme viettää Kylmälahden perheleiriviikonloppua perinteisesti. 
Pidämme siellä myös keväältä peruuntuneen seuran vuosikokouksen. 
Noudatamme luonnollisesti kaikissa tapahtumissa viranomaisohjeita koronapandemian suhteen. 
 
Käytä hyväksesi jäsenyytesi edut. Seuran jäsenille maksuttomia ovat esim. uimahalliharjoitusvuorot, 
melontakurssit sekä Kylmälahti-viikonloppu keittolounaineen. Myös melontakalustoa jäsenet voivat lainata 
omaan käyttöön maksutta. 
Olemme saaneet uusia jäseniä seuraamme: Ulla Suomi-Tomperi, Hannu ja Elias Tomperi, Jarkko Lammi, Anna, 
Ilkka, Väinö, Martta ja Roope Nokikuru. Tervetuloa mukaan toimintaan ja erityisesti nyt 
Kylmälahti-viikonloppuun. 
 
Seuraavassa tietoa loppukesän ja syksyn ohjelmasta. Tarkkaile myös seuran sivuja www.evanravayttajat.com 
Evänräväyttäjille on perustettu myös WhatsApp-ryhmä, jossa keskustellaan melontaretkistä, 
melotuksista,kalustosta ym. seuramme toimintaan liittyvistä asioista. Halutessasi liittyä melojien 
WhatsApp-ryhmään ilmoita puh.numerosi Marika Riennolle, 0400 524979. 
 
Elokuussa 

 Kylmälahti-viikonloppuleiri Joutsijärvellä 31.7-2.8.Alkaa perjantaina klo 18.00 lähdöllä yömelontaan, 
leiriytyminen Makkaraluodossa. Ohjelma jatkuu lauantaina Kylmälahdessa alkaen klo 12.00. 

 Tarkemmat tiedot erillisessä liitteessä. Ilmoittautumiset erityisruokavalioineen Annelille 28.7.  
 mennessä, 044 5082427 

 Evänräväyttäjät ry:n vuosikokous 1.8.2020 klo 16.00 pidetään Kylmälahden leirikeskuksessa, 
Kylmälahdentie, Ulvila. Kokouskutsu liitteenä. 

 29.8. varustaudu nukkumaan yö ulkosalla Suomen Ladun ”Nuku yö ulkona”-teemapäivän mukaisesti 
 
Syyskuussa 

 Melontaretki Isojärvellä lauantaina 19.9, tutustutaan myös Plootuluodon luolaan. Kaksi kertaa tämä 
retki on peruuntunut, joten toivotaan että nyt onnistuu. Ilmoittautumiset ja tiedustelut, Vesa,  
p. 040 7439689 

 Mini-Rogaining, suunnistusvaellustapahtuma Jämillä 26.9. Tarkempaa tietoa löytyy Kankaanpään 
suunnistajien sivulta www.kansu.fi  Aiheesta tietää myös Mika, p. 0400 514929 

 
Lokakuussa 

 Ruskamelonta Kokemäenjoella lauantaina 10.10, lähtö Kirkkojuovalta Viheläntieltä määränpäänä 
Halssi, mukaan voi tulla myös matkan varrelta. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Ilkka, p. 050 3813805 

 Sauvakävelyt sunnuntaisin, lähdöt klo 10.00, ellei toisin ilmoiteta 
- 4.10. Isomäki, Mestarien portaat, kokoontuminen Tennishallin parkkipaikalla 
- 18.10. Massi, lähtö Ulvilan koulukeskukselta, mahdollisuus etsiä geokätköjä 
- 25.10. kokoonnutaan seuran kanoottivarasto Suulille, sijaitsee Leineperissä Koliperäntien 

ja Mikkolanmäen metsätien risteyskohdan lähellä. Syyskauden päättäjäisten merkeissä  
tehdään sauvakävelylenkki ja paistetaan makkaraa nuotiolla, seura tarjoaa 

 Peli- ja kuntoiluillat Leineperin koululla perjantaisin klo 18.00-20.00. Pelata voit esim. sählyä tai 
sulkapalloa, myös kuntosalilaitteet ovat käytössämme. Ota yhteyttä Teroon, p. 050 5965936, kun 

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


haluat lähteä pelaamaan tai kuntoilemaan 
Marras-joulukuussa 

 Melontaharjoitusvuorot Harjavallan uimahallilla   

 Peli- ja kuntoiluillat Leineperin koululla perjantaisin klo 18.00-20.00  
 
Kanootti myynnissä 
Seuramme jäsen Jukka Reunanen myy avokanoottinsa, tiedustelut p. 044 5424190  
 
 
Hyvää loppukesää ja syksyä, nähdään tapahtumissa! 
Muistamme kuitenkin, että kokoontumisiin ei tulla kipeänä, eli jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita, 
kuten yskää, kurkkukipua, kuumetta, hengenahdistusta, vatsaoireita tai päänsärkyä, on jäätävä kotiin 
lepäämään 
  


