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SYYSTIEDOTE 2/2016
”Ei iloja monta ihmislapselle suotu:
yks kevään riemu
ja toinen kesän
ja kolmansi korkean, selkeän syksyn riemu.
Kyntää, kylvää, korjata kokoon,
levätä vihdoin rauhassa raatamisestaan.”

050 3741272;
tiedotus(at)joensuun-kauhojat.net.
Molempiin tilaisuuksiin toivotetaan lämpimästi
tervetulleiksi kaikki seuran jäsenet.

Seuran hallitukseen kaivataan uusia
henkilöitä. Aikaisempaa
hallituskokemusta ei tarvita. Mikäli
haluat seuratoiminnan aitiopaikalle
päättämään ja kehittämään
Kauhojia, ota yhteyttä pj. Eve
Hiltuseen, p: 041 4670954;
toiminta(at)joensuun-kauhojat.net.
Hallitus-2017 valitaan
syyskokouksessa.

Leinon Eikan sanoin syksyn tullen on aika levätä
kesäkauden aktiviteeteista ja nauttia kuulaista
syyspäivistä pihatöiden lomassa vaikkapa tutustumalla
tähän Kauhojien syystiedotteeseen. Ja varata hyvissä
ajoin kalenterista tilaa seuran syyskokoukselle ja
pikkujoululle.
Syyskokous ja pikkujoulu
Kokouskutsu
Joensuun Kauhojat ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään pe 11.11.2016 klo 17 alkaen Lykynlammen
ulkoilumajalla, Onttolantie 94, 80510 Onttola.
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokousvirkailijoiden valinta (pj, sihteeri,
pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat)
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Seuran puheenjohtajan ja hallituksen
jäsenten valinta 2017
6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen 2017
7. Talousarvion vahvistaminen 2017
8. Jäsen- ja muiden maksujen vahvistaminen
2017
9. Muut hallituksen esittämät asiat
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen
Joensuussa 20.10.2016
Hallitus
Sääntömääräisen syyskokouksen jälkeen aloitetaan
seuran pikkujoulun vietto. Tarjolla on hyvän seuran ja
rennon yhdessäolon lisäksi sopivia suupaloja sekä
palan painikkeita. Saunat lämpiävät klo 18-21 ja
halukkaat voivat hyödyntää myös Lykynlammen
uintimahdollisuutta. Lykyllä voidaan viettää iltaa klo 22
asti. Tarjoilujen järjestämiseksi ilmoittauduthan
mukaan viimeistään ke 9.11 Pia Karjalaiselle: p:
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Yleistä
Uimahallivuoro 2016-2017
Joensuun Kauhojien talvikauden hallivuoro on tuttuun
tapaan Rantakylän uimahallissa (Pataluodonkatu 2,
Joensuu) lauantaisin klo 17-19. Hallikausi alkaa
26.11.2016 ja loppuu 1.4.2017. Halli on suljettu 17.26.12.2016, jolloin seuran vuoroakaan ei ole.
Hallikauhojat
kuljettavat tarvitsemansa kaluston
mukanaan ja huolehtivat sen pesemisestä. Seuran
kalustoa tarvitseva voi hakea kajakin melontavajalta
tai pyytää uimahallivastaava Eveä (p:041 4670954;
toiminta(at)joensuunkauhojat.net) järjestämään asian.
Jos käyt vuorolla usein ja haluat säilyttää jotain seuran
kajakkia kotonasi vuorojen välillä, voit sopia asiasta
Even kanssa.
Jäsenhintainen lehtitilaus
Jäsenhintaisia Melonta ja soutu –lehtitilauksia: 22,50
€/vuosikerta ottaa vastaan 15.12. asti Kalle Ojatalo, p:
050 5879430; ojatalo(at)stu-dent.uef.fi. Maksa lehti
ensin Kauhojien tilille (FI93 5770 3640 0127 96; viestikenttään oma nimi ja ”lehtitilaus”). Lähetä sitten kopio
maksukuitista Kallelle sähköpostilla. Lehti tilataan
aina vuodeksi kerrallaan. Mahdolliset osoitteenmuutokset jokainen ilmoittaa itse lehdelle.
Lehtitilauksen voi aloittaa seuran kautta kolme kertaa
vuodessa (15.12., 15.5. ja 15.9.), jolloin lehden saa
jäsenhintaan (norm. hinta 37,50 €/vuosi).
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Tonnarit
Vuoden 2016 tonnarit eli 1000 km vuoden aikana
meloneet aktiivit julkaistaan Melonta ja soutu –
lehdessä. Julkaisua varten Kauhojien tonnareiden tulisi
ilmoittaa
omat
melontakilometrinsä
1.1.2017
mennessä sihteeri Tuulia Väisäselle: p: 040 565 0023;
sihteeri(at)joensuun-kauhojat.net;

Toimintasuunnitelma 2017
Tulevaa toimintakautta varten tarvitaan innostuneita
retkivetäjiä ja retkisuunnitelmia. Melontaretken
vetäjältä ei vaadita erityistä melontaohjaajan
pätevyyttä vaan retken olosuhteisiin riittävät melontaja retkeilytaidot riittävät. Pelastustaito olisi kuitenkin
suotavaa, mutta sitä voi harjoitella talven aikana
vaikka uimahallissa. Ota yhteyttä Eveen (p: 041
4670954; toiminta(at)joensuunkauhojat.net),
jos
haluat järjestää vuonna 2017 jäsenille melontaretkiä
tai muuta toimintaa.

Yhteystietojen päivittäminen
Muistathan ilmoittaa mahdolliset muuttuneet
yhteystietosi myös seuran jäsenrekisteriin, jotta
tiedotteet ja ensi vuoden maksujen tilisiirtolomake
tulevat perille. Yhteystietomuutokset voi ilmoittaa
jäsenrekisterivastaava Pialle (p: 050 3741272;
tiedotus(at)joensuunkauhojat.net).
Häneltä
voit
pyytää
myös
aktivointilinkin
sähköiseen
jäsenrekisteriimme, jolloin pääset muuttamaan tietosi
ihan itse.
Vaja-avaimen palautus ja seurasta eroaminen
Jos haluat lopettaa jäsenyytesi Kauhojissa ja hallussasi
on vaja-avain, palauta avaimesi viimeisen jäsenvuotesi
loppuun mennessä saadaksesi takaisin avainpantin
(30€). Sovi avainpalautuksesta avainvastaavan, Auvo
Salmen
kanssa,
p:
050
5671807;
taloudenhoitaja(at)joensuunkauhojat.net. Eroamisesta
tulee ilmoittaa myös jäsenrekisterin hoitajalle, Pia
Karjalaiselle.
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Briefly in english: Clubs autumn meeting takes place
friday 11th Nov. 17.00 in Lykynlampi, Onttolantie 94,
80510. Statutory issues are presented and discussed.
After that we continue celebrating pre-Christmas party
with sauna (18-21) and serving until 22.00. Please
registrate at the latest Wed 9th Nov to the Member
Secretary Pia Karjalainen:
GSM:050 3741272;
tiedotus(at)joensuunkauhojat. net
Swimming pool practices are kept in Rantakylä
swimming pool (Pataluodonkatu 2, Joensuu) on
Saturdays 17:00-19:00. Indoor season takes place from
Nov 26th until Apr 1st. Pool is closed Dec 17th-26th. To
get clubs equiment for the swimming pool one should
contact
Eveliina Hiltunen, GSM: 041 4670954;
toiminta(at)joensuunkauhojat.net in advance.
Those who have paddled 1000 km during 2016 can
have their names published in Melonta ja soutu –
magazine. Person to contact in that matter is Secretary
Tuulia
Väisänen:
GSM:
040
5650023;
sihteeri(at)joensuun kauhojat.net.
Inform Member Secretary Pia (GSM: 050 3741272;
tiedotus(at)joesuunkauhojat.net) if your contact
information has changed.
In case of Club Membership Resignation contact
Member Secretary Pia. In order to return the key of
Kauhojat shed and to get the key deposit back (30€),
contact also Auvo Salmi, GSM: 050 5671807;
taloudenhoitaja(at)joensuunkauhojat.net.

