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Kaunis sää ja lämpöiset vedet ovat meitä suosineet tänä kesänä ja näyttävät jatkuvan.
Koronatilanne on sallinut myös yhteisten tapahtumiemme ja retkien toteutumisen. Toivotaan että
tilanne säilyy hyvänä. Tiedotteessa kerrotaan tulevista tapahtumista, joista keskeisimpänä
Kylmälahden leiriviikonloppu elokuussa.
Käytä hyväksesi jäsenyytesi edut. Maksuttomia ovat mm. Kylmälahti-viikonloppu keittolounaineen.
Myös melontakalustoa jäsenet voivat lainata maksutta omaan käyttöönsä. Vain SUP-laudan lainasta
peritään pientä maksua.
Seuraavassa tietoa loppuvuoden toiminnasta, merkkaa kalenteriisi. Seuraa myös sivuja
www.evanravayttajat.com Mikäli koronapandemian suhteen tulee uusia määräyksiä, noudatamme niitä ja
toimimme sen mukaisesti. Seuralla on myös WhatsApp-ryhmä, jossa keskustellaan seuramme toimintaan
liittyvistä asioista. Voi siellä kysellä melontakavereitakin omatoimiretkille. Halutessasi liittyä melojien
WhatsApp-ryhmään ilmoita puh.numerosi Marika Riennolle, 0400 524979. Myös facebookissa olemme.

Heinäkuussa
• 27.7. polkupyöräilemme. Lähtö Ulvilasta Friitalan koulukeskukselta klo 18.00, pyöräilemme polkuja
pitkin kohti Massia. Tarvittaessa voit kysellä tarkemmin Mikalta, p. 0400 514929

Elokuussa
• Kylmälahti-viikonloppu Joutsijärvellä 20.-22.8. Alkaa perjantaina klo 18.00 lähdöllä yömelontaan,
leiriytyminen Makkaraluodossa. Ohjelma jatkuu lauantaina Kylmälahdessa alkaen klo 14.00.
Tarkemmin tiedot erillisessä liitteessä. Ilmoittautumiset erityisruokavalioineen Annelille 17.8.
mennessä, 044 5082427
• 28.8. Suomen Ladun "Nuku yö ulkona" -haaste

Syyskuussa
• 12.9. Melontaretki Isojärvellä, tutustutaan myös Plootuluodon luolaan. Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Jouko, p. 040 5148018
• 18.9. Mini-Rogaining, suunnistusvaellustapahtuma Jämillä. Tarkempaa tietoa löytyy Kankaanpään
suunnistajien sivulta www.kansu.fi Aiheesta tietää myös Mika,
p. 0400 514929

Lokakuussa
• 3.10. Ruskamelonta Siurosta Vammalaan. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Jouko,
p. 040 5148018
• 16.-17.10 Patikointiviikonloppu Lauhanvuorella. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Ilkka,
p. 050 3813805
• Sauvakävelyt sunnuntaisin, lähdöt klo 10.00, ellei toisin ilmoiteta

•

- 10.10. Luontopolku Joutsijärvellä, lähtö Tammen parkkipaikalta
- 24.10. Ulvilan vesitornin maasto, lähtö vesitornilta
- 31.10. kokoonnutaan seuran kanoottivarasto Suulille, sijaitsee Leineperissä
Koliperäntien ja Mikkolanmäentien risteyskohdan lähellä. Syyskauden
päättäjäisten merkeissä ulkoillaan ja paistetaan makkaraa, 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 haluat lähteä pelaamaan tai kuntoilemaan

Marras-joulukuussa
• Melontaharjoitusvuorot Harjavallan uimahallilla
• Peli- ja kuntoiluillat Leineperin koululla perjantaisin klo 18.00-20.00

Hyvää loppukesää ja syksyä, nähdään tapahtumissa!
Muistamme kuitenkin edelleen, että kokoontumisiin ei tulla kipeänä, eli jos on mitään sairastumiseen viittavia
oieita, kuten nuhaa, yskää kurkkukipua, kuumetta, hengenahdistusta, vatsaoireita tai päänsärkyä, on jäätävä
kotiin.

