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Syyskokous ja pikkujoulu
Kokouskutsu
Joensuun Kauhojat ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään perjantaina 24.11.2017 klo
18.00 alkaen Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Suvas-kokoustilassa, Suvantokatu 6,
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. Seuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten
valinta 2018
6. Tilintarkastajien (2kpl) ja varatilintarkastajien
(2kpl) valinta 2018
7. Jäsen- ja muut maksut 2018
8. Toimintasuunnitelman vahvistaminen 2018
9. Talousarvion vahvistaminen 2018
10. Kokouskutsuissa käytettävän tavan
vahvistaminen
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen
Joensuussa 30.10.2017
Lämpimästi tervetuloa,
Hallitus
Kokouksen
jälkeen
aloitetaan
viettämään
pikkujoulua sopivan tarjoilun ja perinteisen
ohjelman ja saunan merkeissä. Tarjoilujen
järjestämiseksi ilmoittauduthan ennakkoon ke
22.11.2017 mennessä Pia Karjalaiselle, tiedotus
(at) joensuunkauhojat.net, puh. 050 374 1272.
Tervetuloa kaikki jäsenet päättämään Kauhojien
toiminnasta ensi kaudelle sekä juhlimaan
pikkujoulua hyvässä seurassa. Sisäänkäynti
Suvas-kokoustilaan on Torikadun puolelta,
sisäpihan kautta.
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Uimahallivuoro 2017-2018
Kauhojien hallivuoro on tulevalla talvikaudella
jälleen Rantakylän uimahallissa (Pataluodonkatu
2, 80160 Joensuu) lauantaisin klo 17-19 ajalla
2.12.2017-31.3.2018. Vuorolle tulevat kuljettavat
tarvitsemansa melontakaluston mukanaan ja
huolehtivat sen puhdistamisesta ennen altaaseen
menoa. Tarvittaessa seurakalustoa käyttävä voi
sopia hallivastaava Eveliina Hiltusen kanssa
kaluston
kuljetuksesta
(toiminta(at)joensuunkauhojat.net; puh. 041 467 0954). Jos käyt
uimahallivuorolla säännöllisesti ja haluat säilyttää
seuran kalustoa kotonasi vuorojen välillä, voit sopia
asiasta Even kanssa.

Seuran kalusto
Talven aikana on aikaa perehtyä vaikkapa seuran
monelta osin uudistuneeseen kalustoon ja
kalustonkäyttösääntöihin, jotka löytyvät seuran
verkkosivuilta
osoitteesta:
http://www.
joensuunkauhojat.net/pdf/JK_Kalustoluettelo.pdf.
Seuran kaluston varaukset, lainaamiset ja
palautukset merkitään aina vajalta löytyvään
varauskalenteriin.
Aisalukolla
varustetun
peräkärrin avaimet tullaan jakamaan ensi keväänä
hallituksen jäsenille ja kärrin lainaus edellyttää
siten ensin yhteydenottoa avaimen haltijaan.
Peräkärrin ajokilsat merkitään lisäksi vajalta
löytyvään erilliseen ajopäiväkirjaan.

Toimintasuunnitelma 2018
Tulevaa toimintakautta varten kaivataan kivoja
melontaretki-ideoita sekä innokkaita retkivetäjiä.
Melontaretken vetäjältä ei vaadita erityistä
melontaohjaajapätevyyttä, kunhan melonta- ja
retkeilytaidot riittävät oman retken olosuhteisiin.
Pelastustaito olisi kuitenkin suotava ominaisuus
retken vetäjälle, mutta sitäkin voi harjoitella
talvikauden
aikana
vaikkapa
seuran
uimahallivuoroilla. Retki-ideoiden tiimoilta voi olla
yhteydessä
Eveen,
toiminta(at)joensuunkauhojat.net, puh. 041 467 0954
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Melonta ja soutu -lehtitilaus jäsenhintaan
Jäsenhintaisia Melonta ja soutu-lehtitilauksia voi
tilata 15.12 asti Kalle Ojatalon kautta,
ojatalo(at)student.uef.fi, puh. 050 587 9430.
Jäsenhintainen vuosikerta on 22,50 € sisältäen
neljä noin 40 sivuista lehteä. Maksa lehtitilauksesi
ensin Kauhojien tilille FI93 5770 3640 0127 96 ja
laita viestikenttään oma nimesi ja ”lehtitilaus”.
Lähetä
sitten
kopio
maksukuitista
Kalle
sähköpostitse tai postitse. Lehti tilataan aina
vuosikertana. Mahdolliset osoitteenmuutokset
jokainen ilmoittaa itse lehdelle. Jäsenhintainen
lehtitilaus on mahdollista tehdä seuran välityksellä
kolme kertaa vuodessa (15.12, 15.5 ja 15.9).
Lehden normaalivuosikerta on 37,50 €.

Tonnarit
Vuoden 2017 tonnarit eli 1000 km vuoden aikana
meloneet aktiivikauhojat julkaistaan Melonta ja
soutu -lehdessä. Julkaisua varten Kauhojien
tonnareiden tulisi ilmoittaa omat melontakilometrinsä joulukuun aikana tiedottaja Pia
Karjalaiselle,
tiedotus(at)joensuunkauhojat.net,
puh. 050 374 1272.

Ja lopuksi tuttua lastenlaulua mukaillen toivotetaan
kunnon
talvi
tervetulleeksi
ennen
uutta
melontakautta:

” Rati riti ralla, tule talvi halla!
Kuuraparta, tuiskutukka,
lumiviitta, harmasukka
Rati riti ralla,
sellainen on halla.
Rati riti ralla,
mistä tulee halla?
Tuolta Pohjan tuntureilta,
lapin lasten laitumilta.
Rati riti ralla,
sieltä tulee halla
Rati riti ralla, mitä tekee halla?
Puhuu metsät puhtahiksi,
jäät ja järvet kantaviksi.
Rati riti ralla, sitä tekee halla.
Rati riti ralla, hyvin tekee halla:
saapi Kauhojat lasketella,
luistella ja lauleskella.
Rati riti ralla, sitä tekee halla. ”

Yhteystietojen päivittäminen
Muistathan ilmoittaa mahdolliset muuttuneet
yhteystietosi myös seuran jäsenrekisteriin, jotta
tiedotteet ja ensi vuoden maksujen tilisiirtolomake
tulevat perille. Yhteystietomuutokset voi ilmoittaa
sähkö-postitse:
jasenrekisteri(at)joensuunkauhojat.net.

Vaja-avaimen palautus ja ero seurasta
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 kannattaa
ilmoittaa myös sähköpostitse jäsenrekisteriin:
jasenrekisteri(at)joensuunkauhojat.net.

Vaihtelu virkistää, eikös juu 😉

