
EVÄNRÄVÄYTTÄJÄT RY    Jäsentiedote 2 / 2013 

 

Kesäaikaan ollaan siirrytty ja lumien sulamista sekä vesien aukeamista odotellessa on hyvä perehtyä tulevan 

kauden tapahtumiin ja merkitä ne muistiin omaan kalenteriin. 

Vuosikokous on käsitellyt sääntömääräiset asiat. Edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös  on 

hyväksytty.  Jäsenmaksuja joudutaan hieman korottamaan ensi vuoden alusta, koska Suomen Latu on 

nostanut jäsenmaksuista perimäänsä osuutta. Liittymismaksut pysyvät ennallaan.  Hallituksen kokoonpanoon 

tehtiin muutoksia, puheenjohtajaksi valittiin Vesa Anttila, varsinaisiksi jäseniksi uusina Mika Koivu ja Maija-Liisa 

Vajavaara,  entisenä jatkaa Terttu Riento. Varajäseniksi valittiin Kari Anttila  ja Ilkka Riento. 

Jäsenmaksut muuttuvat seuraavasti:                                                                                                                                                                                            

        aikaisempi                                                                                                                             

  aikuisen vuosimaksu  22€  20€                                                                                 

  perheen vuosimaksu  38€  35€                                                                                        

  nuorisojäsenen vuosimaksu 8,50€  pysyy ennallaan 

Liittymismaksut ovat aikuiselta 40€, perheeltä 70€ ja lapsi- ja nuorisojäseneltä 17€. Liittymisvuonna ei peritä 

jäsenmaksua. Seuran jäseneksi liittymiseen sisältyy melontaopetusta. 

Seuraavassa tietoa tulevasta toiminnasta, tarkkaile myös seuran sivuja www.evanravayttajat.com. Sieltä 

löytyy myös linkki Melamajavien ja Rauman seudun Melojien kotisivuille, käy tutustumassa heidänkin 

retkitarjontaansa, jatkamme tänäkin vuonna yhteistyötä heidän kanssaan. 

Huhtikuussa sauvakävellään ja pyöräillään sunnuntaisin   

Peli-illat jatkuvat vielä huhtikuun ajan Leineperin koululla perjantai-iltaisin klo 18-20 

 Su 7.4. kävely Leineperissä, kokoonnutaan koulun pihalla klo 10. Kävelyn päätteeksi Suulilla 

kevätavajaiset ja makkaranpaistoa 

 14.4. pyöräillään Harjunpään lenkki, Kaasmarkku-Harjunpää-Suosmeri-Vanhakylä, tapaaminen 

Kaasmarkussa risteyksen ilmoitustaulun luona klo 11.00 

 21.4. pyöräretki Kivialhon kautta, tapaaminen vanhankylän ABC:llä klo 11.00.  

 28.4. pyöräillään Kullaan lenkki, Harjunpää-Palus-Leineperi, tapaaminen Vanhankylän ABC:llä klo 

11.00. 

Yhteyshenkilönä Ilkka. 

 

Toukokuussa melotaan 

 9.5. kevätmelonta Juupajoella, on yhteisretki Melamajavien kanssa. Autolähtö Leineperistä koulun 

pihasta klo 9. Melomaan lähdetään Pitkäjärveltä Kettulantieltä klo 10, retki päättyy Leineperiin.  

Ilmoittautumiset Joukolle, p. 040 5148018. 

  13 -14.5  Melontakoulu Leineperissä leikkipuiston rannassa klo 18 - 20. 

Koulutus on tarkoitettu kaikille yli 10-vuotiaille uimataitoisille melonnasta kiinnostuneille.  Sopii

 sekä vasta-alkajille että kokeneemmillekin. Kurssi on jäsenille maksuton,  muille lapset 10€

 ja aikuiset 20€. Ilmoittautumiset Liisalle, p. 050 3386284. 

www.evanravayttajat.com


 La 18.5. koko perheen melontaretki Tampereentien (VT 11) levähdyspaikalta Leineperiin. Melomaan 

lähdetään klo 10, autolähtö Leineperistä klo 9. On yhteisretki Melamajavien kanssa. Ilmoittautumiset 

Joukolle tai Ilkalle 050 3813805 

 Huomioi myös Melamajavien mielenkiintoinen jokimelonta Lassilanjoella 4.5.   

 

Kesäkuussa 

 Suomi Meloo kanoottiviesti vie meidät pohjoiseen, 9. -14.6 melotaan Kemihaarasta Tornioon. 

Ilmoittautumiset Matille, p. 0400 593865 30.4. mennessä, mielellään aikaisemmin. 

 La 28.6 melontaretki Plootuluotoon Isojärvellä. Lähtö Leineperistä klo 9. Sopii koko perheelle, lyhyt 

melontaosuus. Saaressa mahdollisuus kulkea luolassa. Ilmoittautumiset Matille. 

 

Heinäkuussa  

 La 6.7. merimelontaretki Ouran saaristossa, varapäivä 7.7., mennään sään mukaan. Lähdetään 

Mericampingilta vesille klo 10. Ilmoittautumiset Ilkalle tai Joukolle. On yhteisretki Melamajavien kanssa 

 Huomioi myös yhteisretki Raumalta Poriin 13. - 14.7. Tietoa Melamajavien sivuilla. 

 

Elokuussa 

 Yömelonta Joutsijärvellä, leiri Makkaraluodossa 9.8. 

 Perheleiri Kylmälahdessa 10. - 11.8, teemana seuran 15v. Juhlavuosi 

 

Syyskuussa 

 Vk:lla 37 tehdään usean päivän melontaretki leiriyöpymisineen myöhemmin sovittavassa kohteessa 

 

Lokakuussa 

 Patikointi- ja luontoretki Seitsemisen kansallispuistoon 

 

Näistä loppukesän ja syksyn sekä loppuvuoden tapahtumista tietoa tarkemmin seuraavissa jäsentiedotteissa 

sekä seuran nettisivuilla.         

 

Kiitos kaikille seuran toimintaan osallistuneille.  Kiitos myös niille jäsenille, jotka tukevat seuraamme 

pelkästään jäsenmaksulla. Toivoisimme näkevämme teitäkin mukana tapahtumissa. 

Antoisaa melontakautta toivottaen Evänräväyttäjät ry:n hallitus                                                                                                                                                                                        
  


