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Kesä on parhaimmillaan, helteistäkin ollaan saatu nauttia, ainakin vedet ovat lämmenneet melojille ja 
uimareille sopiviksi. 
Tänä vuonna päästiin taas osallistumaan Suomi Meloo tapahtumaan parin vuoden tauon jälkeen. 
Pohjois-Karjalan upeissa maisemissa saatiin kokea aurinkoa, sadetta, tyyntä ja tuulia hyttysten kera. 
Uimahallikausi aloitetaan marraskuussa, nyt seuramme kotikaupungissa Ulvilassa uimahalli 
Kaskelotissa. Vuoromme on lauantaisin klo 16-18. Jäsenille osallistuminen on edelleen maksutonta. 
Olemme saaneet seuraan uusia jäseniä: Marja Elo, Paula Virta, Päivi Hurskainen sekä Vesa Vajavaaran 
perhe Petra, Aleksanteri ja Viljami, tervetuloa mukaan! 
Seuraavassa tietoa loppuvuoden toiminnasta, merkkaa kalenteriisi. Seuraa myös sivuja 
www.evanravayttajat.com  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.  

 
Heinäkuu 

• 11.7. Maastopyöräretki Hiittenharju-Pitkäjärvi-Hiittenharju 

 Kokoontuminen Hiittenharjun parkkipaikalla klo 17.00. Ilmoittautumiset Mikalle, 
 p. 0400 514929 

• 30.-31.7. Retkeilyviikonloppu Lopella, melontaa, patikointia, pyöräilyä. Seuramme jäsenet Toni ja 
Noora Riento järjestävät hienot puitteet, lähdetään porukalla tutustumaan Lopen monipuolisiin 
luontoliikuntamahdollisuuksiin. Katso liitteestä viikonlopun ohjelmasuunnitelma sekä muuta tietoa, 
mm. majoituksesta.     Muistathan ilmoittautua Tonille viimeistään 15.7. p. 0400 630538 

 
Elokuu 

• 12.-14.8. Kylmälahti-viikonloppu Joutsijärvellä  Alkaa perjantaina klo 18.00 lähdöllä yömelontaan, 
leiriytyminen Makkaraluodossa. Ohjelma jatkuu lauantaina Kylmälahdessa alkaen klo 14.00. 
Tarkemmin tiedot erillisessä liitteessä. Ilmoittautumiset erityisruokavalioineen Annelille  9.8. 
mennessä, 044 5082427 

• 16.8. klo 16.30-19.30 Leineperissä tarjoamme Ulvilan liikkuva varhaiskasvatus-hankkeen osallistujille 
(alle kouluikäisten lasten perheet) melontaan tutustumisen. Ohjaajia ja avustajia tarvitaan, tule 
mukaan! Ilmoittautua voit Maija-Liisalle, Melojien WhatsApp-ryhmään tai info@evanravayttajat.com 

• 27.8. osallistumme seuratoiminnan ja harrastamisen esittelytilaisuuteen Ulvilassa, paikkamme on 
Naparannassa. Tule mukaan esittelemään toimintaamme, ilmoittautumiset Vesalle, p. 040 7439689 

• 27.8. Suomen Ladun "Nuku yö ulkona" -haaste 
 
Syyskuu 

• 6.9. Maastopyöräretki, kokoontuminen Ulvilan yhteiskoulun pihassa klo 18.00. Ilmoittautumiset 

Mikalle, p. 0400 514929 

• 17.9. Mini-Rogaining, suunnistusvaellustapahtuma Jämillä. Tarkempaa tietoa löytyy Kankaanpään 
suunnistajien sivulta www.kansu.fi  Aiheesta tietää myös Mika,  

 p. 0400 514929 

• 17.9. Lounais-Suomen latualueen syyspatikka Harjureitillä yhteistyössä Huovinretken kanssa 

• 25.9. Melontaretki Isojärvellä, käydään Plootuluodon luolassa, ilmoittautumiset  
 Vesalle, p. 040 7439689 

www.evanravayttajat.com
www.kansu.fi


 
Lokakuu 

• Sauvakävelyt sunnuntaisin, lähdöt klo 10, ellei toisin ilmoiteta 
 - 2.10. Yyteri. Kokoonnutaan rengasliikkeen pihassa Saaressa, Vt 11 varrella, josta  
   autolähtö 9.30 
 - 9.10. Tammi. Kokoontuminen Tammen parkkipaikalla klo 10 
 - 16.10 Saarenluoto. Kokoontuminen kirkon parkkipaikalla klo 10 
  - 23.10 Paratiisin luontopolku. Kokoontuminen Vanhankylän Salen parkkipaikalla, 
   josta autolähtö klo 9.30 
 - 30.10. klo 10 kokoonnutaan seuran kanoottivarasto Suulilla, sijaitsee Leineperissä 
   Koliperäntie 311. Syyskauden päättäjäisten merkeissä ulkoillaan ja  paistetaan 
   makkaraa, seura tarjoaa. 

• Peli- ja kuntoiluillat Leineperin koululla sunnuntaisin klo 16-18. 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 Ulvilan uimahalli Kaskelotissa lauantaisin klo 16-18 

• Peli- ja kuntoiluillat Leineperin koululla sunnuntaisin klo 16-18 
 
 
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. 
 


