KAUHOJIEN KEVÄTTIEDOTE 2017
Joensuun Kauhojat ry c/o Mustavaarantie 9 a 81235 Lehtoi
www.joensuunkauhojat.net

Kevätkokous
Kokouskutsu
Joensuun
Kauhojat
ry:n
sääntömääräinen
kevätkokous pidetään tiistaina 11.4.2017 klo 18.00
alkaen Itä-Suomen Liikuntaopistolla, ISLO,
luokassa 3 (Länsi-katu 15, Joensuu).
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan,
sihteerin,
pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta)
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja
toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja
vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016
hallitukselle
7. Muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päättäminen

1(4)

Tutustumismelonta osallistuja
30 €
Lehtitilaus
vuosikerta
22,50€
Maksut maksetaan tilisiirtolomakkeen ohjeiden
mukaan
(eräpäivä
15.4.).
Seuran
tilille
kirjautuneista maksusuorituksista löytyy tietoa
vajan
ilmoitustaululta
kesäkuusta
alkaen.
Melontavajan avaimen kulkuoikeus edellyttää
vuosimaksujen maksamista ajallaan. Maksuista
saa lisätietoa seuran ”euro- ja avainvastaava”
Auvo
Salmelta
(taloudenhoitaja(at)
joensuunkauhojat.net; puh. 050 567 1807).

Jäsenhintainen Melonta ja soutu -lehti
Suomen melonta- ja soutuliiton julkaisemaa
Melonta ja soutu –lehteä on mahdollista tilata
jäsenhintaan (22,50 €/vuosikerta) Kalle Ojatalon
kautta maksamalla lehti etukäteen Kauhojien tilille
ja ilmoittamalla omat yhteystiedot Kallelle
(ojatalo(at)student.uef.fi; p: 050 587 9430). Seuraava vuositilaus tehdään 15.5.2017.

Vajan avaimen lainaus ja palautus

Joensuussa 14.2.2017
Lämpimästi tervetuloa!
Hallitus

Yleistä
Maksut 2017
Joensuun Kauhojien vahvistetut jäsenmaksut
vuodelle 2017 ovat valtaosin entisellään.
Muutoksia on tullut vajapaikkamaksuihin, ks.alla.
Jäsenyys
Aikuinen
26 €
Juniori(alle 18v.) 12 €
Kannatusjäsen
200 €
Liittyminen
Liittymismaksu
25 €
Kalustomaksu
Aikuinen, vuosi
36 €
Aik., 1.8 jälkeen 18 €
Juniori, vuosi
22 €
Jun., 1.8 jälkeen 11 €
Vajapaikka
vuosimaksu, rivit 60 €
1-4
vuosimaksu, rivi 40 €
5 ja ”hattuhylly”
talvisäilytys
40 €
Vaja-avain
Avainpantti
30 €
Kulkuoikeuden
10 €
palautus
Peruskurssit
Aikuinen
80 €
Juniori
40 €

Seuran melontakalustoa ja muuta välineistöä
pääsee parhaiten hyödyntämään oman avaimen
avulla, jolloin melomaan pääsee aina halutessaan.
Uutena lisänä lainattavaan kalustoon on tullut AKU
350 TL-P -peräkärri kajakkitelineellä, johon mahtuu
10 kajakkia. Melontavajan avaimen lainaaminen
edellyttää jäsenmaksun, 30 €:n avainpantin sekä
kalustonkäyttö- tai vajapaikkamaksun suorittamista. Avainasioista voi kysellä lisätietoa Auvolta.
Muistathan ilmoittaa, jos avaimesi katoaa. Seuran
kotisivuilta voi tarkistaa avaimen hallussapitoehdot
(http://www.joensuunkauhojat.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 kirjekuoressa ja
paperille teipattuna osoitteeseen: Joensuun
Kauhojat ry, c/o Leinikkitie 3b as 10, 80130
JOENSUU. Palauttaessasi avaimen kirjeitse
liitäthän mukaan tilinumerosi pantin palautusta
varten.
Avaimen
voi
myös
luovuttaa
henkilökohtaisesti Auvolle erikseen sopien.

Seuran kaluston käyttö
Ennen seuran kaluston ulkoiluttamista kannattaa
perehtyä kalustonkäyttösääntöihin, jotka löytyvät
kalustoluettelon yhteydestä seuran kotisivuilta
(http://www.joensuunkauhojat.net/pdf/JK_Kalustol
uettelo.pdf) ja tämän tiedotteen liitteenä. Seuran
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kaluston varaukset, lainaamiset ja palautukset
merkitään aina vajalta löytyvään varauskalenteriin.
Peräkärrin ajokilsat merkitään lisäksi vajalta
löytyvään erilliseen ajopäiväkirjaan.

Hikitilasto
Seuran vajan ovessa on millimetripaperinen
hikimittari, johon voi merkitä omat vuosittaiset
melontakilometrit. Tonnarit eli yli 1000 km
meloneet julkaistaan vuosittain Melonta ja soutu lehdessä ja kaikki yli 100 km meloneet pääsevät
Kauhojien omaan hikitilastoon. Viime kauden
hikitilasto koostui seuraavista suorituksista:
Sijoitus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nimi
Saja
Ilpo
Jussi
Helvi
Liisa
Mari
Tuulia
Antero
Heikki
Tarja
Jorma M.
T-K
Risto
Kalle
Tuula
Seppo
Anu O.
Jani
Jouni N.
Sam/Sari?
Aino

Km
2752
2584
1302
1239
1105
1062
1006
810
779
672
636
621
460
450
372
308
294
256
249
176
170

Osallistuminen retkille
Kauhojat voivat kauhoa omien retkien lisäksi myös
Joensuun Ladun melontaretkillä ja päinvastoin.
Ensi kesänä Latulaiset suuntaavat ainakin Pielisen
melontaretkelle 10.-11.6 ja pitkälle melontaretkelle
1.-9.7. itäisen Suomenlahden kansallispuistoon.
Ladun retkistä saa lisätietoa seuran kotisivuilta
(joensuunlatu.sporttisaitti.com)
tai
Ladun
puheenjohtaja Liisa Ouralta (puh. 040 829 4239).
Ladun retkille voi lainata Kauhojien kalustoa.
Kauhojien omilla retkillä kaluston ja osallistujien
kuljetus hoidetaan kimppakyydeillä, joiden kulut
jaetaan osallistujien kesken. Kulukorvauksiksi on
sovittu 20 cnt/km henkilöautolla ja 25 cnt/km, kun
mukana on peräkärri. Uutena juttuna seura
maksaa retken vetäjälle jälkikäteen hänen
osuutensa matkakuluista Suomessa (ei autojen
siirron kustannuksia esim. taksilla), jos retkelle on
lähdössä vähintään kaksi henkilöä yhdessä
autokunnassa.
Laskutuksen
yksityiskohdat
kannattaa kysyä Auvolta. Lisätietoa löytyy myös
osoitteesta:
www.joensuunkauhojat.net/ohjeita.
html#matka.
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Melontakauden tapahtumia
Tässäpä maistiaisia Kauhojien ensi kesän
touhuista. Päivittyvä tapahtumakalenteri löytyy
verkosta: www.joensuunkauhojat.net/tapahtuma
kalenteri.html#tapahtumat. Mukana on jotain uutta,
jotain vanhaa, jotain lainattua ja p a l j o n sinistä
vettä. Mukaan mahtuu vielä lisää vetistä toimintaa,
joista voi ilmoitella seuran puheenjohtaja Eveliina
”Eve” Hiltuselle (toiminta(at)joensuunkauhojat.net;
puh. 041 467 0954).

Vesisankarit -tapahtuma 26.4
Vapaaehtoisia Kauhojia kaivataan opastamaan
alakoululaisia
vesillä
liikkumisen
saloihin
valtakunnallisessa Vesisankarit-tapahtumassa ke
26.4 klo 8.30-14 virkistysuimala Vesikossa,
Joensuussa.
Tapahtuman
yhteyshenkilö
Kauhojissa on seuran sihteeri Tuulia Väisänen
(sihteeri(at)joensuunkauhojat.net;
p:040 565
0023), ja lisätietoa löytyy osoitteesta: www.vesisankarit.fi.

Vappumelonta 1.5
Kauhojien melontakauden virallinen avaus ma1.5
klo 12-15 vajarannassa.

Koskiretket
Kauhojien koskiretket ovat vielä suunnittelussa,
mutta ainakin seuraavat retket tarjoavat
melontaelämyksiä virtaavassa vedessä.

Kermankoski/Kuuttijoki 7.5
Vesitilanteen
mukaan
määräytyy
tämän
suunnittelun alla olevan koskiretken määränpää.
Lisätietoja koskiretkistä voi kysellä Eveltä.

Jongun Hujaus 20.5 (Lieksan Melojat ry)
Lieksan Melojat ry:n järjestämä Jongun Hujaus
melotaan la 20.5 ja halukkaat Kauhojat voivat
ilmoittautua Evelle kimppakyytien koordinoimiseksi. Hujauksen alkupätkä, Jonkeri-Aitto-koski
vaatii aikaisempaa koskimelontakokemusta, mutta
loppupätkä,Teljo-Aittokoski
luonnistuu
aloittelijoiltakin. Lisätiedot ja ilmoittautumisen
yhteystiedot: https://sites.google.com/site/lieksan
melontaseura/ajankohtaista
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Melontavajan kevättalkoot 2.5
Kauhojien melontavajan kevättalkoot pidetään
tiistaina 2.5. klo 17 alkaen. Vajan sisä- ja
ulkopuolen siistimiseen ja kaluston käyttökuntoon
virittämiseen toivotaan runsasta osanottoa. Talkoot
on erinomainen tilaisuus tutustua niin Kauhojiin
kuin kalustoonkin, joihin molempiin on tullut
lisäystä vuoden mittaan.

Melonnan tekniikka- ja ohjaajataitojen
kertauskurssi 13.-14.5
Kauhojille räätälöity melonnan tekniikkaa ja
ohjaustaitojen
kertausta
sisältävä
viikonloppukurssi la 13.- su 14.5 Joensuussa.
Ohjauksesta vastaa ulkopuolinen kouluttaja Petri
Sutinen. Kurssi-ilmoittautumisessa etusijalla on
seuran kurssi- ja retkiohjaajat sekä talkoolaiset.
Kurssin aikana on mahdollisuus suorittaa meloja 2
kajakki -taitokoe, jonka sisällöstä löytyy lisätietoa
osoitteesta:
www.melontajasoutuliitto.fi/
@Bin/1028202/Meloja+2+kajakki+taitokokeen+su
oritusohjeet.pdf. Kurssille sekä ohjaajaksi/vetäjäksi
/talkoolaiseksi seuran kauden tapahtumiin voi
ilmoittautua Evelle.

Peruskurssit I, II ja II
Kauhojien järjestää kolme melonnan peruskurssia
alkukesästä vajarannassa. Lisätietoa kursseista
antaa ja ilmoittautumisia sekä oppimaan että
apuohjaamaan vastaanottaa Eve.

Melonnan peruskurssi I
pe 26.5 klo 17-20, la 27.5 klo 9-12 ja su 28.5 klo 913
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491 5081. Yhteistyön tarkoituksena on tarjota
järvipelastajille
mahdollisimman
autenttinen
harjoitusmahdollisuus melojien pelastamisesta.

Tiistaimelonnat
Tiistaimelonnat alkavat 30.5. ja jatkuvat niin pitkälle syyskuulle kuin ilmoja ja melojia riittää. Kesä,
heinä- ja elokuussa tiistaimelonnat aloitetaan klo
18 ja touko- ja syyskuussa klo 17. Tiistaimelonnoissa ei ole varsinaista vetäjää vaan
osallistujat päättävät keskenään kohteen ja
vauhdin.
Kesä-elokuun
viimeisinä
tiistaina
melotaan paistamaan lettuja ja makkaraa nuotiolle
seuran
kustantaessa
tarjoilut.
Letturetkille
toivotaan vetäjiä, jotka huolehtisivat tarvikkeiden
kuljetuksesta taukopaikalle ja takaisin. Halukkaat
voivat ilmoittautua Evelle.

Pitkä Vuoksen retki: Jääski-KäsisalmiKonevitsa 4.-11.6.
Saimaalta Laatokkaan virtaavaan Vuokseen
pääsee melomaan pitkän retken aikana 4.-11.6.
Tällä Venäjälle suuntautuvalla retkellä tulee olla
mukana voimassa oleva passi ja viisumi.
Melontamatkat ovat n. 30 km päivässä ja retken
kokonaispituus vajaat 200 km. Tiedote tästä
jokiretkestä
löytyy
seuran
verkkosivuilta:
www.joensuunkauhojat.net/pdf/Vuoksi_2017.pdf.
Ilmoittautumiset retken vetäjälle Juri Sevrjukoville:
info(at)juristravel.fi; p: 041 462 3187. Jurin kautta
saa myös viisumin viimeistään 1.5 mennessä.

Retkimelontakurssi A ja B

Melonnan peruskurssi II

Jorma ”Saja” Sajaniemi johdattelee halukkaita
retkimelonnan
saloihin
kahden
kurssi-illan
muodossa.
Lisätiedot
ja
ilmoittautuminen:
saja.fi(at)gmail.com; p: 040 764 2479.

ma 29.5, ke 31.5 ja to 1.6 klo 17-20.30

A teoriajakso 6.6

Melonnan peruskurssi III
ma 5.6, ke 7.6. ja to 8.6. klo 17-20.30

JäPe-pelastusharjoitus 22.5
Viime
kaudelta
peruuntunut
yhteinen
pelastusharjoitus
Joensuun
Järvipelastajien
kanssa toteutetaan ma 22.5 myöhemmin
tarkentuvaan aikaan. Kauhojien yhteyshenkilönä
on Tytti Alastalo (tytti.alastalo@hotmail.com; p:050

Aloitteleville retkimelojille suunnattu kurssi, jonka
teoriaosuus pidetään ti 6.6. klo 18-20 ISLO:n
luokassa 2 (JNS Tiedepuisto, Länsikatu 15, 2. krs)

B melontaretki 17.-18.6
Retkimelontakurssin käytäntöjakso la 17.-su 18.6
myöhemmin ilmoitettavassa retkikohteessa.
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Suomi Meloo 11. -17.6
33. Suomi Meloo -kanoottiviesti melotaan su 11.–
la 17.6. reitillä Kuusamo-Ii. Viesti koostuu
eripituisista osuuksista, joilla kukin joukkue meloo
kajakkiaan keskeytyksettä yötä päivää. Viesti ei ole
kilpailu ja myös vähäisemmällä melontakokemuksella pärjää mukana. Lisätietoa viestistä
antaa ja ilmoittautumisia 2.4. mennessä ottaa
vastaan Eve. Tapahtumaan voi perehtyä myös
osoitteessa: www.suomimeloo.fi.

HSKG 18.-20.8.
Hanko Sea Kayak Gathering on viikonlopun
intensiivinen
koulutustapahtuma
Hangon
Tulliniemessä
sekä
aloitteleville
että
kokeneemmille melojille. 10. HSKG järjestetään
Hangossa, Tulliniemen rannassa pe 18.–su
20.8.2017. Ilmoittautuminen alkaa toukokuussa
verkkosivuilla
www.nilfinland.fi/hskg.
Tuulia
kokoaa kiinnostuneita yhteen kimppakyytien
järjestämiseksi.

Päiväretki Höytiäiselle 1.7
Lähivesille suuntautuva päiväretki la 1.7. Aikataulu
tarkentuu myöhemmin. Retken vetäjänä on Raija
Ruusunen (raija.ruusunen(at)gmail.com; p:040
726 3699)

Pitkä järviretki Kyyvesi-Puula 22.-30.7
Kesäkauden 2017 pitkä melontareissu melotaan
Kyyvesi-Puula -vesistöreittiä la 22.-su 30.7.
Päivämatkat ovat n. 25-35 km. Retkelle voi
ilmoittautua 5.7. mennessä Tuulialle (sihteeri (at)
joensuunkauhojat.net; puh. 040 565 0023). Retken
vetäjänä toimii Jorma ”Saja” Sajaniemi, jolta voi
kysellä lisätietoja retkestä (saja.fi(at)gmail.com; p:
040 764 2479. Retkiesite sijaitsee osoitteessa:
pub.saja.netau.net/retket/2017_kyyvesi_puula/suu
nnitelma.html.

Myydään
Kauhojien kalustosta myydään lasikuitukaksikko
”Sea Lady”: pituus 6 m, leveys 68 cm, paino n. 35
kg. Kaksikko on hankittu 2000-luvun alussa ja
viime kesänä on korjattu pohjaa, asennettu
kölivahvike sekä uusittu lastiluukut. Hintapyyntö
on 900 € (sis. aukkopeitot ja tarvittaessa
yksikertaiset retkimelat). Sea Lady -tiedusteluihin
vastaa Eve. Myytävän kaksikon tilalle on
suunnitelmissa hommata uusi kaksikko/kolmikko.

Seuran hallitus 2017
Puheenjohtaja, koulutus, turvallisuus, nettisivut,
uimahalli, facebook, useat ilmoittautumiset:
Eveliina Hiltunen
toiminta(at)joensuunkauhojat.net; p: 041 467 0954
Sihteeri
Tuulia Väisänen
sihteeri (at) joensuunkauhojat.net; p. 040 565 0023
Taloudenhoitaja, avaimet, facebook
Auvo Salmi
taloudenhoitaja (at) joensuunkauhojat.net; p. 040
745 0710
Tiedotus, jäsenrekisteri
Pia Karjalainen
tiedotus (at) joensuunkauhojat.net; p. 050 374 1272
Vajapaikat, varapuheenjohtaja, lehtitilaukset
Kalle Ojatalo
ojatalo (at) student.uef.fi; p. 050 587 9430
Tutustumismelonnat, uudet jäsenet
Ulla-Riikka Karvinen
ulla (at) joensuunkauhojat.net; p. 050 339 9721
Kaluston kunnossapito
Ilpo Väliaho
p. 050 539 8470
Lättyretket
Jorma Mäkinen
p. 0500 340 139

Joen Yön -melonta 25.7
Joen Yön -tapahtuman yhteydessä toteutettava
lyhyt melontaretki vajarannasta otsalampun tms.
valonlähteen
avustuksella
illan
hujakoilla.
Aikataulu tarkentuu myöhemmin.
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Tiedotteen liitteet sisältävät seuraavat asiat:
Lasku vuoden 2017 jäsenmaksuille
Toimintakertomus 2016
Kalustoluettelo 2017

