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KEVÄTTIEDOTE 1/2016

Yleistä

Kevät etenee auringon myötä ja on aika suunnata
ajatukset kohti avoveden aikaa ja verrytellä
jäsenet (sekä omat että seuran…) melontakautta
varten. Kevättiedote on tiivis tietopaketti
menneestä (mm. viime kauden hikilistat),
tulevasta
(mm.
kevätkokouskutsu,
tapahtumakalenteri 2016) ja olevasta (mm.
jäsenmaksut 2016), johon kannattaa perehtyä
ennen kuin melontakuume alkaa polttaa.

Maksut 2016

Kevättiedotteen sisältö:
Tiedote s.1-4
liite 1: maksut ja tilisiirto
liite 2: Kauhojien tapahtumakalenteri
liite 3: Ladun melontatapahtumat
Lisäksi Toimintakertomus 2015
Kevätkokous
Kokouskutsu
Joensuun
Kauhojat
ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous pidetään tiistaina 12.4.2016 klo
18.00 alkaen Joensuun Urheilutalolla (Koskikatu
12/Siltakatu 13) isossa kokoushuoneessa (2. krs).
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokousvirkailijoiden valinta (sihteeri,
pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat)
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja
toiminnantarkastajien lausunnon
lukeminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja
vastuuvapauden myöntäminen vuoden
2015 hallitukselle
8. Muut hallituksen esittämät asiat
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen
Joensuussa 1.3.2016
Hallitus
Tilaisuuteen toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi
kaikki
seuran
jäsenet.
Tarjolla
on
sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi
kahvia/teetä ja pientä purtavaa. Kokouksessa
esitettävä
toimintakertomus
2015
tulee
tutustuttavaksi myös tämän tiedotteen mukana.
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Joensuun Kauhojien vahvistetut jäsenmaksut
vuodelle 2016 on esitetty liitteessä 1. Junioreille
on otettu käyttöön omat kalustonkäyttömaksut,
muuten maksut ovat entiset. Maksut maksetaan
liitteessä 1 olevan tilisiirtolomakkeen ohjeiden
mukaan (eräpäivä 15.4.). Melontavajan avaimen
kulkuoikeus edellyttää vuosimaksujen maksamista
ajallaan. Maksuista saa lisätietoa seuran
taloudenhoitajalta, Auvo Salmelta, ks.④.
Suomen melonta- ja soutuliiton julkaisemaa
Melonta ja soutu -lehteä on mahdollista tilata
jäsenhintaan (22,50 €) maksamalla lehti
etukäteen Kauhojien tilille ja ilmoittamalla omat
yhteystiedot lehtitilausten yhteyshenkilölle, Kalle
Ojatalolle, ks. ②. Seuraava vuositilaus tehdään
15.5.2016.
Seuraan liittyminen ja eroaminen
Kauhojien jäsenyyttä voi hakea liittymislomakkeen
avulla joka löytyy sähköisenä seuran kotisivuilta
(https://www.flomembers.com/joensuunkauhojat/
members/application/createApplication)
ja
paperisena melontavajalta. Seuran kaluston
käyttäminen
edellyttää
joko
Kauhojien
peruskurssin tai uusien jäsenten näyttömelonnan
suorittamista. Seuraan liittyvät aikuiset uudet
jäsenet, jotka eivät ole suorittaneet Kauhojien
peruskurssia, maksavat muiden jäsenmaksujen
lisäksi myös liittymismaksun.
Seurasta eroamisesta ilmoitetaan jäsenrekisterin
hoitajalle, Pia Karjalaiselle, ks.⑤ tai sähköisen
jäsenrekisterin kautta.
Vajan avaimen lainaus ja palautus
Melontavajan avaimen lainaaminen edellyttää
jäsenmaksun, avainpantin sekä kalustonkäyttötai vajapaikkamaksun suorittamista. Avainluovutuksia hoitaa Auvo, ks.④, jolta voi kysellä
lisätietoja
avainasioista.
Vaja-avaimen
hallussapitoehdot
löytyvät
myös
seuran
verkkosivuilta osoitteesta http://www.joensuun
kauhojat.net/pdf/JK_avaimen_hallussapitoehdot.
pdf.
Seurasta eroavan jäsenen, jolla on hallussaan
vajan avain, tulee palauttaa avain viimeisen
jäsenyysvuoden aikana saadakseen maksamansa
avainpantin takaisin. Avaimen voi lähettää
postitse paperille teipattuna tai luovuttaa

KAUHOJAT 1/2016
Joensuun Kauhojat ry c/o Mustavaarantie 9 a 81235 Lehtoi
www.joensuunkauhojat.net

2(7)

henkilökohtaisesti
seuran
avainvastaavalle
Auvolle, ks.④. Palauttaessasi avaimen kirjeitse
liitäthän mukaan tilinumerosi pantin palautusta
varten.

vaativat säännöllistä huoltoa ja hakusessa onkin
henkilö, joka voisi auttaa kaluston huollossa ja
korjailussa. Jos pesti kiinnostaa, otathan yhteyttä
Eveliinaan, ks.①.

Tiedotteet, yhteystiedot, jäsenrekisteri,
Facebook ja sähköpostilistat

Hikimittari

Ilmoittamalla
jäsenrekisterin
tietoihin
sähköpostiosoitteen
on
mahdollista
saada
sähköpostitse tietoa ajankohtaisista seuran
asioista säännöllisesti. Vastaavat tiedot voi saada
myös matkapuhelimeen tiivistettynä tekstiviestinä,
jos sähköpostia ei ole käytössä. Yhteistietojen
päivittäminen ajoissa on tärkeää tiedotteiden ja
jäsenyyteen liittyvien maksujen perilletulon
varmistamiseksi.
Tiedotetoiveet
sekä
yhteystietomuutokset
voi
ilmoittaa
seuran
jäsenrekisterin
hoitajalle,
Pialle,
ks.⑤.
Flomembers-jäsenrekisteriin rekisteröitynyt jäsen
voi päivittää tietonsa itse henkilökohtaisten
tunnuksien
avulla.
Jäsenrekisterin
kirjautumisoikeuden voi pyytää jäsenrekisterin
hoitajalta.
Kauhojilla on Facebookissa julkinen yhteisösivu
”Joensuun Kauhojat ry” sekä jäsenten välistä
viestittelyä varten suljettu ryhmä ”Joensuun
Kauhojat”. FB-sivua ja ryhmää hoitavat Eveliina,
ks.①, Auvo, ks.④ , ja seuran sihteeri Tuulia
Väisänen, ks.③ .
Kauhojilla on jäsenten välistä viestintää varten
sähköpostilistat
”melonta(at)joensuunkauhojat.
net” ja ”koskimelonta(at)joensuunkauhojat.net”.
Listoille voi liittyä ottamalla yhteyttä Eveliinaan,
ks.①, tai lähettämällä listan sähköpostiosoitteeseen viestin, jonka viestiosioissa lukee
”subscribe” (ilman lainausmerkkejä!). Englanninkielisessä vastausviestissä tulee tarkemmat
ohjeet listalle liittymisestä.
Seuran kaluston käyttö
Ennen seuran kaluston käyttöä kannattaa
perehtyä päivitettyihin kalustonkäyttösääntöihin,
jotka
löytyvät
verkko-osoitteesta
http://www.joensuunkauhojat.net/pdf/JK_Kalustolu
ettelo.pdf tai tulosteena vajalta. Seuran kaluston
käyttö lähdettäessä vajalta melomaan merkitään
vajakirjaan ja seuran kajakin varaus ja kuljetus
muualle päin merkitään varauskalenteriin.
Vuonna 2015 seuran kalustoa ”ulkoilutettiin” 716
kertaa,
joten
käyttökerrat
lisääntyivät
kolmanneksella
edellisvuodesta.
Aktiivisessa
käytössä olevat kajakit ja varusteet kuluvat ja

Melontavajan ovessa on millimetripaperinen
”hikimittari”, johon jäsenet voivat merkitä omat
melontakilometrinsä (1 mm=1 km) vuodessa.
Tonnarisuoritukset eli kaikki yli 1000 km meloneet
ilmoitetaan
vuodenvaihteessa
Melonta
ja
soutu -lehdelle ja kaikki yli 100 km:n suoritukset
kirjataan Kauhojien omaan hikilistaan. Jos
hikimittari jää täyttämättä ja haluaa päästä
tilastoon, voi omat melontakilsat ilmoittaa kauden
lopussa myös seuran tiedottajalle, Pialle, ks.⑤.
Vuonna 2015 hikilistalle urakoi 22 kauhojaa:
Hikilista 2015 (yli 100 km:n melojat)
Sijoitus Nimi
Matka(km)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ilpo
Saja
Jussi
Osmo
Liisa O.
Tuulia
Riitta N.
Tuija-Kaisa
Tarja
Antero
Jorma M.
Heikki
Kalle
Seppo
Eve
Tuula
Jouni N.
Ulla
Jani
Sami
Jarno
Masi

2231
1607
1306
1226
1178
1040
1000
698
695
626
607
531
520
439
408
385
340
330
294
160
128
117

Osallistuminen retkille
Kauhojien
verkkosivuilla
on
ajantasainen
tapahtumakalenteri seuran tulevista tapahtumista
ja retkistä. Liitteessä 2 on tapahtumakalenteri
2016
tämänhetkisin
tiedoin.
Retkien
ja
tapahtumien yhteydessä on mainittu yhteyshenkilö, joka antaa lisätietoja ja ottaa vastaan
ilmoittautumisia.
Kauhojat voivat osallistua Joensuun Ladun
melontaretkille ja päinvastoin. Ladun retkistä saa
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lisätietoa
ko.
seuran
kotisivuilta
(http://joensuunlatu.sporttisaitti.com) tai Ladun
puheenjohtaja Liisa Ouralta (puh. 040 829 4239).
Liite 3 sisältää Ladun retkiluettelon tämänhetkisin
tiedoin. Ladun retkille voi lainata Kauhojien
kalustoa. Kauhojien omilla retkillä kaluston ja
osallistujien kuljetus hoidetaan kimppakyydeillä,
joiden kulut jaetaan osallistujien kesken.
Kuljettajien kulukorvauksiksi on sovittu 0,20 €/km
henkilöautolla ja 0,25 €/km auto+peräkärryyhdistelmällä.
Kauhojien
kotisivuilla
(http://www.joensuunkauhojat.net/ohjeita.html) on
taulukkopohja matkakulujen laskemiseksi.

Peruskurssit

Melontakauden tapahtumia

Kurssi-ilmoittautumisia ottaa vastaan Eveliina, ks.
①. Kurssi-iltoina seuran kalusto on pääsääntöisesti varattuna kurssikäyttöön.

Tapahtumakalenteriin (liite 2) mahtuu vielä lisää
päivä- tai viikonloppuretkiä sekä niiden vetäjiä,
joten jos omaat kohtuulliset melontataidot ja
retkeily mukavassa seurassa lähellä tai vähän
kauempana kiinnostaa, ota yhteyttä Eveliinaan,
ks. ①. Retken vetäjä ei tarvitse mitään erityistä
koulutusta, mutta retkeä suunnitellessa kannattaa
tutustua seuran turvallisuussuunnitelmaan retkiä
koskien. Se löytyy seuran verkkosivuilta
(http://www.joensuunkauhojat.net/pdf/JK_turvsuun
nitelma_retket.pdf).
Koskiretket
Keväällä vesi on vielä kylmää ja kevätretkillä
tarvitaan vedenpitäviä varusteita ja hieman
aikaisempaa koskimelontakokemusta. Kauhojien
Wappuretkestä
kiinnostuneet
(30.4
ja/tai
1.5.2016) voivat olla yhteydessä on Auvoon, ks.
④.
Lieksan Melojat ry järjestää Jongun Hujauskoskiretken la 14.5.2016. Lisätietoja tapahtumasta
ja
ilmoittautumisesta
löytyy
järjestäjän
verkkosivuilta
(https://sites.google.com/
site/lieksanmelontaseura/ajankohtaista). Jongun
Hujauksesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä
kimppakyytien tiimoilta Kauhojien Jouni Turuseen
(puh: 050 365 0829; jone.turunen (at) gmail.com).
Syksyn perinteinen Ruunaan puljausviikonloppu
soveltuu hyvin koskimelonnan kokeilemiseen.
Puljausretki toteutetaan 27.-28.8.2016 ja seura
kustantaa
osallistujille
mökkija/tai
aittamajoituksen Ruunaan retkeilykeskuksessa.
Puljaajat voivat ilmoittautua Auvolle, ks.④.

Melonnan peruskurssit (3 kpl) järjestetään viikoilla
21, 22 ja 23 maantaisin, keskiviikkoisin ja
torstaisin.
Melonnan peruskurssi I
ma 23.5, ke 25.5 ja to 26.5 klo 17-20.30
Melonnan peruskurssi II
ma 30.5, ke 1.6 ja to 2.6 klo 17-20.30
Melonnan peruskurssi III
ma 6.6, ke 8.6. ja to 9.6. klo 17-20.30

Ohjaajien ja retkivetäjien koulutus
Kauhojien peruskurssien ohjaajille ja retkien
vetäjille suunnattu kahden illan koulutustilaisuus
10.-11.5 klo 17-20. Kouluttajana toimii Rolling
Kayakin Anssi Nupponen ja kurssilla perehdytään
mm. tilannehallintaan, melontaturvallisuuteen,
reskutuksiin, hinaukseen ja melontatekniikoihin.
Seura maksaa kurssin ohjaajille ja vetäjille.
Kouluttajalla
on
vuokrattavana
muutamia
kuivapukuja
40
€:n
hintaan.
Kurssin
maksimiosallistujamäärä on 10 hlöä, ja osallistujat
voidaan joutua valitsemaan ilmoittautuneista
vetämiensä peruskurssi-iltojen ja/tai retkien
lukumäärän perusteella. Jos ohjaaja/vetäjä ei
pääse/mahdu tähän koulutustilaisuuteen, hän voi
ehdottaa sopivaa korvaavaa koulutusta, jonka
kustannuksiin
seura
osallistuisi.
Kurssiilmoittautumisia ja -ehdotuksia ottaa vastaan
Eveliina, ks.①.
Tiistaimelonnat
Tiistaimelonnat alkavat 17.5. ja jatkuvat niin pitkälle syyskuulle kuin ilmoja ja melojia riittää. Kesä-, heinä- ja elokuussa tiistaimelonnat aloitetaan
klo 18 ja touko- ja syyskuussa klo 17. Kesäelokuun viimeisinä tiistaina melotaan paistamaan
lettuja ja makkaraa nuotiolle seuran kustantaessa
tarjoilut, jos taikinalle löytyy tekijä. Muuten tilalla
on
tavallinen
tiistaimelonta.
Lättyretkien
järjestämisestä
kiinnostuneet
voivat
olla
yhteydessä Jorma Mäkiseen, ks.⑧.
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Suomi Meloo

Pitkä retki Saaristomerelle

Vuoden 2016 Suomi Meloo -kanoottiviesti
melotaan 11.-17.6. reitillä Keuruu-Padasjoki.
Viesti koostuu eripituisista osuuksista, joilla kukin
joukkue meloo kajakkiaan (yksikkö/kaksikko)
keskeytyksettä yötä päivää. Viesti ei ole kilpailu ja
myös vähäisemmällä melontakokemuksella pärjää
mukana.
Lisätietoja
löytyy
tapahtuman
verkosivuilta: www.suomimeloo.fi. Ota rohkeasti
yhteyttä Tuulia Väisäseen, ks.③, jos tapahtuma
vähänkin kiinnostaa. Ilmoittautumiset Kauhojien
joukkueeseen viimeistään 11.5 Tuulialle.

Kesäkauden 2016 pitkä melontareissu suuntautuu
Saaristomerelle 16.-24.7.2016. Turusta lounaaseen
sijaitseva
kansallispuistoalue
tarjoaa
mielenkiintoista nähtävää Itämeren suurimman
saaristoalueen muodossa. Retken päivämatkat
ovat pisimmillään 35-40 km ja koska melonta
tapahtuu muuttuvissa meriolosuhteissa, retki
vaatii jonkin verran kokemusta ja pohjakuntoa.
Retkelle voi ilmoittautua 2.7.2016 mennessä
Tuulialle, ks.③. Retken vetäjänä toimii Jorma
”Saja” Sajaniemi, jolta voi kysellä lisätietoja
retkestä (saja.fi(at)gmail.com; puh. 040 764 2479.

Pelastusharjoitus
Hallitus 2016; vastuut ja yhteystiedot
Elokuussa
on
alustavasti
suunnitelmissa
pelastus-/yhteistyöharjoituksen
toteuttaminen
Joensuun järvipelastajien kanssa. Aikataulu ja
ohjelma
tarkentuu
myöhemmin.
Asiasta
kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Ulla
Karviseen, ks. ⑥.
HSKG ja PMMP
Hanko Sea Kayak Gathering ja Perämeren
melontapäivät ovat koulutustapahtumia, joissa on
kursseja ja retkiä sekä aloitteleville että
kokeneemmille melojille. HSKG järjestetään
Hangossa, Tulliniemen rannassa 19.–21.8.2016.
Ilmoittautuminen alkaa toukokuussa verkkosivuilla
www.nilfinland.fi/hskg.
Oulun
Nallikarissa
järjestettävä PMMP ajoittuu heinäkuun loppuun ja
ilmoittautuminen
alkaa
noin
kuukautta
aikaisemmin. HSKG:sta kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä Tuuliaan, ks.③, joka koordinoi lähtijöiden
yhteystietoja
kimppakyytien
järjestämiseksi.
PMMP:n lähtijöitä kartoittaa puolestaan Eve,
ks.①.
”Vesille keskellä Joensuuta” –tapahtuma
Hasanniemessä järjestetään su 12.6 yhteistyössä
Joensuun
Veneilykoulun
muiden
osallistujaseurojen kanssa otsikon mukainen
”matalan kynnyksen” tutustumistapahtuma vesillä
liikkumiseen kaikille kiinnostuneille. Kauhojilla on
tapahtuman aikana avoimet ovet vajalla ja jos
vapaaehtoisia
kauhojia
saadaan
paikalle
tarpeeksi, järjestetään myös melontakokeilua.
Vajapäivystäjiä ja melonnan esittelijöitä tarvitaan
siis mukaan tapahtuman järjestämiseen ja
kiinnostuneen voivat olla yhteydessä Eveen,
ks.①.
Lisätietoa
tapahtumasta
päivittyy
myöhemmin
Veneilykoulun
verkkosivuille
(www.joensuunveneilykoulu.fi/?x171649=192477)

①Puheenjohtaja, koulutus, turvallisuus,
verkkosivut, uimahalli
Eveliina Hiltunen p: 041 467 0954;
toiminta(at)joensuunkauhojat.net;
Mustavaarantie 9a, 81235 LEHTOI
②Varapuheenjohtaja, vajapaikat, Melonta ja
soutu –lehtitilaukset
Kalle Ojatalo p: 050 587 9430;
ojatalo(at)student.uef.fi
③Sihteeri
Tuulia Väisänen p: 040 565 0023;
sihteeri(at)joensuunkauhojat.net
④Taloudenhoitaja, vaja-avaimet
Auvo Salmi p: 040 745 0710;
taloudenhoitaja(at)joensuunkauhojat.net;
Leinikkitie 3b as.10, 80130 JOENSUU
⑤Tiedottaja, jäsenrekisteri
Pia Karjalainen p:050 374 1272;
tiedotus(at)joensuunkauhojat.net
⑥Tutustumis- ja näyttömelonnat
Ulla Karvinen p: 050 339 9721;
ulla(at)joensuunkauhojat.net
⑦Kalustohuolto
Ilpo Väliaho p: 050 539 8470
⑧Lättyretket, retket
Jorma Mäkinen p: 050 034 0139

Liite 1

LASKU

Eräpäivä

JOENSUUN KAUHOJAT RY:N MAKSUOHJEET

15.4.2016

Maksa tarvitsemasi maksut ja laita viestiksi maksajan/maksajien nimet sekä maksujen lyhenteet.
Vuosittain maksettavia maksuja ovat jäsenmaksu, kalustonkäyttömaksu ja vajapaikka. Seuran
tapahtumissa kalustoa voi käyttää pelkällä jäsenmaksulla, ja kaluston omatoimista käyttöä varten
tarvitaan kalustonkäyttömaksu.
Melonta ja Soutu -lehden tilaus lähtee seurasta 15.5., 15.9. ja 15.12. (voimassa vuoden kerrallaan).
Jos haluat tilata lehden, maksa se ja ilmoita yhteystietosi Kalle Ojatalolle (p. 050 587 9430).
Erittely (Lyhenne, maksun aihe)

JMS26
JMJ12
LM25
AKM36
AKM18
JKM22
JKM11
VP50
VPT30
AP30
AK10
PKA80
PKJ40
lehti
TM30
KJM200

kpl

á-hinta EUR

Jäsenmaksu aikuinen
Jäsenmaksu juniori (vuoden alussa alle 18 v.)
Liittymismaksu (jäsenmaksun lisäksi uusille aikuisille
jäsenille, jotka eivät ole käyneet Kauhojien peruskurssia)
Kalustonkäyttömaksu koko vuosi, aikuinen
Kalustonkäyttömaksu 1.8. jälkeen, aikuinen
Kalustonkäyttömaksu koko vuosi, juniori
Kalustonkäyttömaksu 1.8. jälkeen, juniori
Vajapaikka koko vuosi
Vajapaikka vain talvisäilytys (ei edellytä jäsenyyttä, ei
oikeuta avaimen hallussapitoon)
Avainpantti
Avaimen kulkuoikeuden palauttaminen (maksujen
myöhästymisen vuoksi poistettu)
Peruskurssimaksu aikuinen
Peruskurssimaksu juniori (alle 18 v.)
Melonta ja soutu -lehti (jäsenhintainen vuosikerta)
Tutustumismelonta/hlö (n. 2,5-3 h, muista pyydä tarjous)
Kannatusjäsenmaksu

Yhteensä EUR

26,00
12,00
25,00
36,00
18,00
22,00
11,00
50,00
30,00
30,00
10,00
80,00
40,00
22,50
30,00
200,00
Maksettavaa
yhteensä EUR

Joensuun Kauhojat ry
c/o Mustavaarantie 9 a
81235 Lehtoi
www.joensuunkauhojat.net

Puhelin
+358 (0)41 467 0954

Sähköposti
toiminta (at) joensuunkauhojat.net
taloudenhoitaja (at) joensuunkauhojat.net

Pankkiyhteys
FI93 5770 3640 0127 96
BIC OKOYFIHH

Y-tunnus 0625599-5
Kotipaikka Joensuu

MAKSAJA BETALAREN
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING

Saaja
Mottagare

IBAN

BIC

FI93 5770 3640 0127 96

OKOYFIHH

Joensuun Kauhojat ry

Viesti:

Maksaja
Betalaren

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä nro
Från konto nr

Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

Euro

15.4.2016

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Betalningen förmedlas
endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och
endast till det kontonummer betalaren angivit.

PANKKI BANKEN

Liite 2

TAPAHTUMAKALENTERI

Kuukausi

Tapahtuma

Yhteyshenkilö/vetäjä/järjestäjä

huhtikuu
toukokuu

kevätkokous 12.4. klo 18 Urheilutalo
vappumelonta 1.5. klo 12 Hasanniemi
koskiretket: 30.4. ja/tai 1.5.

hallitus
yhteismelonta, ei vetäjää
Auvo Salmi (p. 040 745 0710, taloudenhoitaja (at)
joensuunkauhojat.net
yhteyshenkilö Eveliina Hiltunen (p. 041 467 0954,
toiminta (at) joensuunkauhojat.net), kouluttaja Anssi
Nupponen/Rolling Kayak
Jouni Turunen (p. 050 3650829, jone.turunen (at)
gmail.com)
yhteismelontoja, ei vetäjää
Eveliina Hiltunen (p. 041 467 0954, toiminta (at)
joensuunkauhojat.net)

ohjaajien ja vetäjien koulutus 10. ja 11.5.
klo 17
koskiretki: Jongun Hujaus 14.5.
tiistaimelonnat klo 17 (17., 24., 31.5.)
peruskurssi I viikko 21 (23., 25., 26.5.)
peruskurssi II viikko 22 (30.5., 1.6., 2.6.)
peruskurssi III viikko 23 (6., 8. ja 9.6.)
kesäkuu

heinäkuu

elokuu

syyskuu
lokakuu

marrasjoulukuu

tiistaimelonnat klo 18 (7., 14., 21.6.)
letturetki 28.6.
Vesille keskellä Joensuuta 12.6. (JNS
Veneilykoulu), avoimet ovet vajalla
Suomi Meloo -kanoottiviesti 11.–17.6.
Keuruu-Padasjoki
päivä- tai viikonloppuretki
tiistaimelonnat klo 18 (5., 12., 19.7.)
letturetki 28.7.
päiväretki Höytiäinen 2.7. (tai
viikonloppuretki)
pitkä retki Saaristomeren kansallispuisto
16–24.7.
Perämeren Melontapäivät (PMMP) 22.–
24.7, Nallikari, Oulu
tiistaimelonnat klo 18 (2., 9., 16., 23.8.)
letturetki 30.8.
pelastusharjoitus (vko 32 ?) yhteistyössä
Joensuun järvipelastajien kanssa
päiväretki Höytiäinen 13.8. (tai
viikonloppuretki)
Hanko Sea Kayak Gathering 19.–21.8.
Joen Yön melonta ja soutu 26.8.
(Kauhojat, Latu, Future Club)
koskiretki: Ruunaan puljausviikonloppu
27.–28.8.
tiistaimelonnat klo 17 (6., 13., 20., 27.9.)
viikonloppuretki
melontakauden päättäjäiset 1.–2.10.
jäsentiedote 2/2016
syyskokous ja pikkujoulu
uimahallivuoro

yhteismelontoja, ei vetäjää
Jorma Mäkinen (p. 0500 340 139)
Eveliina Hiltunen (p. 041 467 0954, toiminta (at)
joensuunkauhojat.net)
Tuulia Väisänen (p. 040 565 0023, sihteeri (at) joensuunkauhojat.net)
yhteismelontoja, ei vetäjää
Jorma Mäkinen (p. 0500 340 139)
Raija Ruusunen (p. 040 726 3699, raija.ruusunen (at)
gmail.com)
Jorma Sajaniemi (p. 040 764 2479, saja.fi (at)
gmail.com), ilm. Tuulia Väisänen (p. 040 565 0023,
sihteeri (at) joensuunkauhojat.net)
Eveliina Hiltunen (p. 041 467 0954, toiminta (at)
joensuunkauhojat.net)
yhteismelontoja, ei vetäjää
Jorma Mäkinen (p. 0500 340 139)
Ulla Karvinen (p: 050 339 9721;
ulla(at)joensuunkauhojat.net
Raija Ruusunen (p. 040 726 3699, raija.ruusunen (at)
gmail.com)
Tuulia Väisänen (p. 040 565 0023, sihteeri (at)
joensuunkauhojat.net)

Auvo Salmi (p. 040 745 0710, taloudenhoitaja (at)
joensuunkauhojat.net)
yhteismelontoja, ei vetäjää
Kalle Ojatalo (p. 050 587 9430, ojatalo (at) student.uef.fi)
Pia Karjalainen (p. 050 374 1272, tiedotus (at)
joensuunkauhojat.net)
hallitus
hallitus
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LADUN MELONTATAPAHTUMAT

Kuukausi

Tapahtuma; paikka

Lisätiedot/ilmoittautuminen

Toukokuu

Melontakurssi 17.5,24.5 ja 31.5; Hasanniemi

Eero Oura p: 045 260 8551

Avokanoottikoulutus 21.5 klo 13-14.30; Lykynlampi

Jere Löytökorpi p: 044 330 4575
(ilm.viim. 13.5)

Melontakertaus 21.5 klo 16-18; Lykynlampi

Liisa Oura p: 040 829 4239;
liisa.oura(at)gmail.com (ilm. viim.
18.5)

Kalliomaalausmelonta 10.-12.6; Kolovesi

Vesa Mitrunen p: 044 363 0372
(ilm.viim. 3.6)

Suomi meloo –viesti Keuruu-Padasjoki 11.-17.6

Ilkka Raittila;
ilkka.raittila(at)gmail.com (alustava
ilmoittautuminen maaliskuussa 2016)

Kesäkuu

Melontatekniikan ilta 20.6 alk. klo 17; Hasanniemi
Heinäkuu

Pitkä melontaretki 23.-31.7; eteläinen Saimaa

Eero Oura p: 045 260 8551

Elokuu

Viikonlopun melontaretki 5.-7.8; Lentua

Merja Örmälä p: 044 290 2600;
merja.ormala(at)gmail.com

Melonta ja –soutu Joen Yössä 26.8

Joensuun Kauhojat voivat osallistua Joensuun Ladun retkille ja päinvastoin. Ladun retkillä Kauhojien kalusto
on jäsenten käytettävissä kuten Kauhojien omilla retkillä pelkällä jäsenmaksulla. Ladun jäsenet voivat lainata
molempien seurojen retkille Kauhojien kalustoa hintaan 20 €/vrk, 30 €/vkonloppu ja 50 €/vko. Lisätietoja
Ladun tapahtumista verkkosivuilta (http://joensuunlatu.sporttisaitti.com/).

