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Juhlavuotemme on pian päättymässä, mutta toiminta jatkuu. Melontavuorot Harjavallan uimahallilla ovat taas
jo tuttuun tapaan käynnistyneet. Käytetään tehokkaasti hyväksemme erinomaisia olosuhteita harjoitella
melontatekniikkaa lämpimässä kirkaassa vedessä, kaatumisia ei tarvitse varoa ja niitä jopa harjoitellaan. Myös
uimareille on varattu radat ja lastenaltaassa on tilaa. Saunassa on mukava käydä lämmittelemässä.
Seuraavanlaista ohjelmaa tiedossa, merkaa kalenteriisi. Tarkkaile myös seuramme sivuja
www.evanravayttajat.com
Uimahallivuoro on Harjavallan uimahallilla seuraavina sunnuntaina:
18.11,
2.12,
16.12,
2019: 6.1,
20.1,
3.2,
17.2,
3.3,
17.3.
Vuoro on klo 16.00-18.00. HUOM! PAIKALLA OLTAVA ENNEN KLO 16.00, HALLIN OVET SULKEUTUVAT
SILLOIN. Tervetuloa mukaan koko perheen voimin! Suositaan kulkemisissa kimppakyytejä, jotta
mahdollisimman moni pääsee mukaan. Osoite on Yhdyskatu 2, Harjavalta.
Osallistuminen on edelleen maksutonta seuramme jäsenille. Voit myös tuoda kaverisi uimahallimelonnan
tutustumiskäynnille maksutta.
Peli-illat Leineperin koululla ovat perjantaisin klo 18.00-20.00. Pelata voi esim. sählyä tai sulkapalloa.
Myös kuntosalilaitteet ovat käytössämme. Ota yhteys Mikaan, p. 0400 514929 tai
Timiin, p. 040 0211866, kun haluat lähteä pelaamaan tai kuntoilemaan.
Räväytysiltaa, seuramme vuosijuhlaa , vietetään Leineperin metsässä 5.1.2019 klo 17.00 alkaen.
Kokoonnutaan valtaisan ison ja lämpöisen nuotion äärelle. Muistellaan kulunutta vuotta ja suunnitellaan uutta.
Myös pientä ohjelmaa on tiedossa sekä osallistujien kesken arvontaa, päävoittona lahjakortti.
Heti aluksi tarjotaan maukas iltapala, joten kannattaa olla hyvissä ajoin paikalla.
Tule nauttimaan hyvästä seurasta ja iloisesta yhdessäolosta. Pukeutuminen sään mukaan, muista myös lamppu
ja istuinalusta! Vaikka metsässä ollaan, niin autolla pääsee ihan viereen, paikka on Masuunintien varrella.
Ilmoittautumiset Annelille 2.1. mennessä, p. 044 5082427
Ennakkotietoa ensi vuodelle:
Salomonkalliolle kokoonnutaan lauantaina 16.2.19 klo 11-15 koko perheen talvitapahtumaan
Vietetään päivä ulkoillen ja nauttien talven riemuista ja mukavasta yhdessäolosta. Tietysti paistetaan makkaraa
nuotiolla ja loppuhuipennuksena sauna ja avantouinti.
Suomi Meloo-kanoottiviesti kulkee ensi kesänä 8.-14.6. reitillä Kihniö-Salo. Läheisyys mahdollistaa hyvin
osallistumisen myös vain osaviikkoon.
Kylmälahti-viikonloppua vietetään 17-18.8. Tuttuun tapaan lähdetään 16.8. perjantaina Makkaraluotoon ja
yömelonnalle. Merkkaa tämäkin kesäsuunnitelmakalenteriisi
Hyvää loppuvuotta ja Joulun aikaa sekä liikunnan iloa Uudelle Vuodelle, nähdään tapahtumissa!
Evänräväyttäjät ry:n hallitus

