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EVÄNRÄVÄYTTÄJÄT RY   JÄSENTIEDOTE II/2011 
 
Vihdoin talvi hellittää otettaan ja vedet vapautuvat innokkaiden melojien käyttöön.  
Lämmin auringonpaiste yhtä hyvin kuin leppoisa tuulikin kutsuvat meitä kaikkia hyytävän kylmän talven 
jälkeen pyöräilemään ja/tai kävelemään ja nauttimaan luonnon monimuotoisesta heräämisestä kevään ede-
tessä kohti kesää. Huhtikuussa olemme olleet sunnuntaisin joko patikoimassa tai pyörälenkeillä tutustuen 
lähiseutuun.  
 
Toukokuussa alkavat melontatapahtumat  

 9-10.5. klo 18-20 perehdymme kanootin käsittelyyn Leineperin rannas-
sa. Koulutus on tarkoitettu yli 10-vuotialle uimataitoisille henkilöille. 
Koulutus on jäsenille ilmainen, muille se maksaa 10 €. Koulutukseen 
ilmoittautumiset Liisalle. 

 14.5. klo 10 lähdemme koko perheen melontaretkelle VT 11:sta leväh-
dyspaikalta helppokulkuista myötävirtaa kohti Leineperiä. Ilmoittautu-
miset Liisalle 11.5. mennessä. 

 15.5. retki HarjuElää -tapahtumaan Vampulaan. Tapahtumassa esitel-
lään erilaisia liikunnan lajeja. Kimppakyytejä varten ilmoittautumiset 
Maijalle. 

 28.5. koko päivän melontaretki Vihteljärveltä Laviaan. Lähtö Leinepe-
ristä retkelle klo 8. Retkelle ilmoittautumiset Joukolle. 
 

Kesäkuussa seuramme osallistuu perinteisesti Suomi Meloo -kanoottiviestiin. Viesti melotaan tänä vuonna 
merisissä maisemissa Turusta Espooseen 11 - 17.6. Mikäli edes mietit lähteä mukaan tapahtumaan, ota yh-
teyttä kippari Matti Anttilaan ja tule mukaan palaveriin Anttilaan 4.5. klo 18.30.  
 
Mikäli et ole mukana Suomi Meloo -viestissä mutta osallistut Satakunnan Kansansoutuun, seura maksaa 
osallistumismaksusi kuittia vastaan. 
 
Heinä- ja elokuussa keskiviikkoisin klo 18-20 opettelemme virtaavan veden hallintaa Arantilankoskella 
Nakkilassa. Tänne jokainen tulee omin varustein, eli kanootti, mela, kypärä ja pelastusliivit pitää olla itsellä 
mukana. Kurssille tulee ehdottomasti ilmoittautua Joukolle, näin varmistetaan ohjaajan paikallaolo. Ilman 
pätevää ohjausta ei kenenkään ole syytä koskeen mennä.  
 
Vuosikokous käsitteli sääntömääräiset asiat. Edellisen vuoden toimintakertomus ja tilipäätös on hyväksytty. 
Jäsenmaksut ja liittymismaksut pysyvät ennallaan.  
 
Evänräväyttäjien hallitus yhteystietoineen: 
puheenjohtaja  Maija-Liisa Vajavaara  040-7350798 
varapuheenjohtaja ja nettivastaava Vesa Anttila   040-7439689 
   Kati Lattu   044-5939185 
   Ilkka Riento   050-3813805 
varajäsenet   Liisa Aroheinä-Paananen  050-3386284 
   Kari Anttila   040-5518972 
sihteeri   Terttu Riento   050-5208739 
 
Rahastonhoitajana jatkaa Anneli Anttila (040-5082427), retki- ja kalustovastaavana Jouko Vajavaara (040-
5148018), kisällinä Jani Lattu, hankevastaavana Liisa Aroheinä-Paananen (050-3386284) sekä Suomi Meloo 
-kipparina Matti Anttila (0400-593865) 
 
Seuran nettisivuilta osoitteesta http://www.evanravayttajat.com/ löytyy tietoja tapahtumista. 


