LASKU
10.2.2015

Arvoisa jäsen

Tämä on JÄSENMAKSULASKU.
Maksa jäsen-, kaappi- ja paikkamaksusi alla olevan hinnaston mukaisesti. Muista käyttää
maksaessasi VIITENUMEROA (jäsennumerosi).
Maksujen eräpäivä on viimeistään 28.2.2015.
Mikäli maksat yhdellä jäsenviitteellä useampia maksuja, esim. kanoottipaikka, kaappi tai
perheenjäsen, lähetä maksuerittely sähköpostilla osoitteeseen jukka.hama@phnet.fi tai
tekstiviestillä numeroon 045-169 1227 varmistaaksesi että maksut kirjautuvat oikein
jäsenrekisteriin. Tiesithän - kalustonkäyttöoikeusmaksun voit maksaa myös kauden alkaessa
(käytä silloinkin omaa viitenumeroasi).
Mikäli olet maksanut vuoden 2015 maksusi on tämä lasku aiheeton.

Paikka-, kaappi ja käyttöoikeusmaksut edellyttävät jäsenyyttä
Saajan
tilinumero
Saaja
Maksajan
viite

NORDEA
FI34 1519 3006 1026 99
VESISAMOILIJAT RY

TILISIIRTO
Jäsen- ja muut maksut 2015
Jäsenmaksu Melonta ja Soutu lehdellä 60 €
Jäsenmaksu ilman Melonta ja Soutu lehteä 40 €
Kaluston käyttömaksu/aukko 65 €
Purjekanoottipaikka vajassa 100 €
Purjekanoottipaikka ulkona 50 €
Avokanoottipaikka sisällä 45 €
Kajakkipaikka vajassa 35 € (myös poolo)
Kajakkipaikka ulkona 15 €
Kaappipaikka 5 €
Viitenumero = Jäsennumerosi

Eräpäivä 28.2.2015
jäsenyys säilyy
katkeamatta

Euro
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VESISAMOILIJAT KANOOTTIVIESTI 2015
Käsissäsi on seuran 65. toimintavuoden ainut paperinen tiedote tulevan kesän toiminnasta.
Kaikki muu seuran toiminta löytyy sähköisesti Facebookista
www.facebook.com/vesisamoilijat.fi tai www.vesisamoilijat.fi
Seuraa sivuja erityisesti keväällä, kun kausi on alkamassa.

KEVÄTKOKOUS
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään Vellamo melontastadionin (Joutjärvi) kuntosalissa
TORSTAINA 26.3. KLO 18.00. Kevätkokousasioiden lisäksi tule samalla kuulemaan
viimeisimmät ja päivitetyt tiedot kesän toiminnasta. Kahvitarjoilu.

LASTEN JA NUORTEN ALLASPULJAUSTA KIVIMAAN UIMAHALLILLA
Nuorten ”allaspuljaukset” jatkuvat joka toinen sunnuntai seuran vuorolla Kivimaan
uimahallissa klo 19.30-20.30. Puljauksessa käytetään pieniä kajakkeja, joilla puljaus on kivaa
ja samalla opitaan melonnan perustaitoja. Vuorolla on aina ohjaaja paikalla ja se on
tarkoitettu 8-13 vuotiaille. Uikkarit mukaan ja hallille. Tullessasi muista kirjottaa nimesi
hallin aulassa olevaan läsnäololistaan.
Allasvuoro jatkuu huhtikuun viimeiseen sunnuntaihin 26.4.2015 saakka. 5.4. vuoroa ei ole.

MÖYSÄN KOULULLA
jatkuvat nuorten liikuntaillat KESKIVIIKKOISIN klo 19.00-20.30. Luvassa on sählyä,
kuntopiiriä, leikkimielisiä jumppahetkiä ja kevään lähestyessä myös ulkoliikuntaa.
Vuorolla on ohjaajana Maria Koskenniemi.
Kesäkuussa alkavat nuorten melontaillat Joutjärvellä MAANANTAISIN ja
KESKIVIIKOISIN KLO 17.00-19.00 Nuorten toiminnasta lisää infoa keväällä, kun
ohjaajakysymys on ratkaistu. Alustavasti nuorten toiminnasta voi kysellä;
koulutus@vesisamoilijat.fi

KIVIMAAN UIMAHALLILLA
on seuraavat aikuisten tekniikkaopetusteema illat:
8.3. Pelastautumisharjoitus
29.3. Eskimopyörähdys harjoitus
Em. teemailtaopetuskerrat ovat osallistujille maksullisia a 10 eur/krt. Varaudu
käteismaksuun
Muistithan – vuoro kuuluu jäsenetuihin. Vain nimi läsnäololistaan ja altaalle melomaan
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KAUDEN AVAUS KAHVISAARESSA
Kausi alkaa SUNNUNTAINA 24.5 klo 10-15 Kahvisaaressa. Silloin voit tulla tutustumaan
seuran kalustoon ja kokeilemaankin miten melontataidot talven jäljiltä ovat säilyneet ja tehdä
tuttavuutta muiden melojien kanssa. Seuralla on myös uutta kalustoa käytettävissä. Ovet ovat
avoinna Suomen Melontamuseoon ja kesän melontakurssien ohjaajat paikalla. Ohjelmaakin
on avaukseen luvassa.
Avauksessa myös Welhonpesä – www.welhonpesa.fi melontavälineiden myynnin merkeissä.
Jos tiedät tarvitsevasi heiltä jotain – varmistat haluamasi tuotteen tulon Kahvisaareen
ottamalla ”welhoon” suoraan yhteyttä info@welhonpesa.fi tai puh. 09-8798 886.

TORSTAIN ILTARETKET
Alkavat 11.6 ja jatkuvat läpi kesän (poislukien 18.6.) aina 27.8 saakka. Kokoontuminen
Kahvisaareen klo 17.30.
Iltaretkillä melotaan rauhallista vauhtia ryhmässä ja ne suuntautuvat Vesijärven satamaan,
Myllysaaren, Selkäsaaren tai Enonsaaren suuntaan sääolosuhteista riippuen, niin että aikaa
melontaan käytetään 2-2,5 h/ilta. Kovan tuulen sattuessa kierretään Kahvisaaren
laajennettua kierrosta. Iltaretket toimivat erittäin hyvänä melontakunnon ja -tekniikan
vahvistajana esim. aikuisten alkeiskurssin käynneille. Tule mukaan – iltaretkille ei tarvitse
ennakkoilmoittautua ja tarvittaessa vuokraat kajakin iltamelontaan a 10 eur (aukko), jos
sinulla ei ole kaluston käyttöoikeutta.
Luit aivan oikein; Edellisvuosien suositut keskiviikon iltaretket melotaan nyt TORSTAISIN.

TIISTAI – TORSTAI MELONNAT
Perinteiset ti ja to melonnat alkavat heti kauden avauksen jälkeen tiistaina 26.5.
klo 17.00-20.00. Melonta näissä illoissa on omatoimista, ellet osallistu yhteiseen iltaretkeen.
Muista merkitä suorituksesi vajakirjaan – kauden päättyessä parhaat ti-to melojat palkitaan
osanottokertojen perusteella. Myös yksityisvajassa on vajakirja merkintöjä varten.

KALUSTON KÄYTTÖOIKEUS – MELO EDULLISESTI !
Viime kesänä hyvän suosion sai KALUSTON KÄYTTÖOIKEUDEN lunastus – 65 EUR .
Jos aiot meloa enemmän kuin 6 krt kesällä – hanki kaluston käyttöoikeus. Huonollakin
matikkapäällä voi helposti laskea kaluston käyttöoikeuden tulevan edullisemmaksi ja voi
meloa myös silloin kun itselle parhaiten sopii. Lisäksi KALUSTON KÄYTTÖOIKEUS on
voimassa myös JOUTJÄRVELLÄ, kun Kahvisaaren lähivedet ovat tuulisia tms. Avainpantti
(40 eur) tulee luonnollisesti lunastaa Kahvisaaren vajaan kaluston käyttöä varten.
Avainpantin saat takaisin, jos et halua jatkaa seuraavana kautena seuran kaluston käyttöä.

SUOMI MELOO KANOOTTIVIESTI 2015
Tulevana kesänä Suomi meloo 6 - 12.6. reitillä LAPPEENRANTA – VIIPURI - HELSINKI.
Seura lähtee viestiin mukaan tänäkin vuonna. Viestissä joukkue meloo vuorotellen omaa
kanoottia reitillä eteenpäin päivin ja öin 24 h aina Helsinkiin asti. Jos olet kiinnostunut
melomaan joukkueessa – ota yhteys Timo Riikoseen. Häneltä saat lisätietoja puh. 0400 498 18
tai timo.riikonen1@gmail.com
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LIPUNLASKU KAHVISAARESSA 26.9.2015
Melontavesien ollessa vielä auki, kausi päättyy ”Lipunlaskuun” Kahvisaaressa lauantaina
26.9. Ilta alkaa klo 15.00. Saunakin lämpiää.
Jos sinulla on tiedossa repäisevää ohjelmaa – niin kaikki jäsenten esittämät toivomukset
huomioidaan. Ruokailu ja kahvitus kuuluvat tähän jäseniltaan.
Ilmoittaudu lipunlaskuun 1.9 – 21.9. välisenä aikana, varaat samalla itsellesi ruokaa ja
juomaankin, samalla helpotat merkittävästi järjestelyjä. Ilmoittautumisia ottaa vastaan
jukka.hama@phnet.fi tai tekstiviestinä 045 – 169 1227.

TAPAHTUMIA JA TALKOITA
9.5 KAHVISAAREN TALKOOT. Järjestelyä, pientä korjausta ja haravointia periaatteella
saari kuntoon kauden avaukseen. Talkoolaisille tarjolla kahvia, ruokaa ja virvokkeita.
Jos olet paikalla jo klo 8.00 – varaat itsellesi parhaat työvälineet ja pidät niitä tarvittaessa
koko päivän.
16.5 Sprintticupin 1. osakilpailu (ratamelonta) Joutjärvellä. Uusi kilpailumuoto avaa kauden
Lahdessa. Erityisesti tarvitaan kilp.toimihenkilöitä mm. tulospalveluun, pelastushenkilöstöä
ja rantamyyntiin talkoolaisia. Kilpailut kestävät klo 9.00-15.00. Ilmoittaudu seuran
www.vesisamoilijat.fi kautta ”ilmoittaudu talkoisiin” kohdan
kautta ja kerro samalla mikä tehtävä kiinnostaa.
15-16.8 Nuorisomestaruusmelonnat (+18v SM) Joutjärvellä. Tarvitaan kilp.toimihenkilöitä,
pelastushenkilöstöä ja rantamyyntiin talkoolaisia. Jos sinulla on mahdollisuus tulla toisenakin
päivänä – tervetuloa. Katso ilmoittautuminen kohdasta ”Sprintticup 16.5”
19-20.9 Kalamarkkinat Vesijärven satamassa. Tehtävänä ohjata autoja P-alueelle ja suorittaa
rahastusta. Jos sinulla on mahdollisuus tulla aamu- tai iltapäiväksi joko lauantaina tai
sunnuntaina 3. tai 6. tunniksi, niin ilmoittaudu Jukka Hämäläinen puh. 045 169 1227 tai
jukka.hama@phnet.fi Vaatimuksena ajokortti. Talkoolaisille ateria satamalaivassa.
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVAIMIEN PALAUTUS
Viime vuosina useita avaimia on kuitattu joko Joutjärven kuntosaliin ja Kahvisaaren
kalustovajoihin. Jos olet luopunut seuran jäsenyydestä tai et aio lunastaa tulevalle kaudelle
kalustonkäyttöoikeutta, oletko ystävällinen ja palautat avaimen (t) su 24.5. kauden
avauksessa Kahvisaareen tai osoitteella;
Vesisamolijat ry, Vellamo Stadion, Joutjärvi
15150 LAHTI
Liitä kuoren sisään yhteystietosi ja tilinumerosi, saat kuittauslistan mukaan palautuksen
avainpantista.

