Vesisamoilijoiden Jäsentiedote 2018
Tervetuloa mukaan seuran 68. toimintavuoteen.
Mediassa keskustellaan nuorisourheilun haasteista ja on esitetty väitteitä, että nykyinen nuorisourheilu ei tue
kansanterveyttä eikä tuota huippuja. Yleisesti lapset ja miksei myös aikuisetkin pitää saada liikkumaan
enemmän ja vallata aikaa takaisin sähköisiltä houkutuksilta. Toisaalta nuorisourheilussa erikoistutaan lajeihin
yhä nuorempana, joka johtaa yksipuoliseen rasitukseen ja innon lopahtamiseen tai pahimmissa tapauksissa
menestysunelmien kariutumiseen loukkaantumiskierteen iskiessä.
Melonta ei pysty houkuttelemaan suuria osanottajamassoja valtalajien tapaan emmekä me seurana tarjoa suoraa
valmennusputkea olympiamitalistiksi. Vesisamoilijoiden tavoitteena on olla mukana houkuttelemassa lapsia
liikkumaan ja tarjota mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan, oli se sitten ykkösharrastus tai vaikka päälajin
täydennys. Melonnasta voi innostuksen kasvaessa tulla myöhemmin päälaji tai sitten siitä voi kehittyä
elinikäinen kipinä liikkua vesillä vaikka vain omaksi ilokseen.
Yläasteen ja lukion luokat käyvät säännöllisesti koululaismelonnoissa, mutta toivomme myös nuorempia
melontakokeilijoita ja sitä kautta enemmän lapsia mukaan seuran toimintaan. Siksi seuran nuorisotoiminnassa
panostamme tänä vuonna melonnan markkinointiin koulujen kautta ala-asteikäisille. Yritämme aktivoida myös
yhteistoimintaa muiden lajien seurojen kanssa.
Tälle vuodelle hakemamme aikuisten SM-kisat menivät taas muualle ja meille tarjottu SM osa 2 ei
myöhäisemmän ajankohdan aiheuttaman lisätyön ja pienemmän osanottajamäärän takia ole seuralle kannattava
panostus. Tämän vuoksi emme näe tänä vuonna Joutjärven Vellamo-stadionilla melontakilpailua, mutta
toivomme, että saamme jatkettua kisaperinnettä taas ensi vuonna.
Melontakurssit tulevat houkuttelemaan taas uusia melonnasta kiinnostuneita vesille. Harrastetoiminnassa
pyrimme keksimään uusia ideoita miten saisimme tarjottua kurssilla melontakärpäsen puremille harrastajille
reitin mukaan seuratoimintaan ja sitä kautta kokeneempien melojien matkaan uusiin melontakokemuksiin.
Jos sinulla on ideoita seuratoimintaan, niin ota reilusti yhteyttä. Nähdään vesillä, Kahvisaaressa tai Joutjärvellä.
Jukka Karvanen
sähköposti: pj(ät)vesisamoilijat.fi
puhelin: 040 7579315

1 Jäsenasioita
1.1

Tiedotus

Jäsentiedote ja jäsenmaksulasku lähetetään sähköpostilla kaikille uusille jäsenille ja jäsenille, jotka ovat antaneet
siihen luvan jäsenrekisteriin. Jos et ole sitä vielä tehnyt ja haluat säästää seuralta postitusvaivaa, päivitä
jäsenrekisteriin suostumus laskujen lähettämiseen sähköpostilla. Samassa paikassa voit myös kieltää
sähköpostitiedotteiden lähettämisen.
Sähköpostitiedotteet sallineille lähetämme kauden aikana viestejä kesän aktiviteeteista. Ajankohtaiset tiedot
seuran toiminnasta löydät myös Facebookista facebook.com/vesisamoilijat.fi tai netistä www.vesisamoilijat.fi.
Seuraa sivuja erityisesti keväällä, kun kausi on alkamassa.
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1.2

Jäsenmaksu

Tiedotteen mukana tulevassa jäsenmaksulaskussa näkyvä loppusumma sisältää vain jäsenmaksun 40 €.
Huomioi, että Melonta- ja Soutulehden ilmestyminen loppuu. Tästä syystä lehtitilauksen sisältävää
maksuvaihtoehtoa ei enää ole. Muistakaa käyttää laskussa olevaa joka vuosi vaihtuvaa henkilökohtaista
viitenumeroa. Tällä tavalla tieto maksetusta määrästä menee suoraan jäsenrekisteriin.
Jos sinulla on vajapaikka, kaappi tai käyttöoikeus, korjaa oikea loppusumma maksuun. Jos maksat jäsenmaksun
lisäksi myös muita maksuja on maksuinfo - erittely lähetettävä jäsenrekisterin hoitajalle
jasen(ät)vesisamoilijat.fi tai tekstiviestillä numeroon 045 169 1227, näin maksut voidaan kohdistaa oikeisiin
kohteisiin. Maksun yhteyteen kirjoitettu viestiosa ei viitemaksuja käytettäessä välity seuralle asti, vaikka se
maksajan tiliotteella näkyykin.
Ilmoitathan jäsenrekisterin hoitajalle, jos luovut jäsenyydestä, käyttöoikeudesta, vaja- tai kaappipaikasta. Sovi
myös mahdollisten avaimien palauttamisesta.

1.3

Jäsenrekisteri

Seuran web-pohjaisessa jäsenrekisterissä käyttäjä voi itse käydä päivittämässä omia yhteystietojaan.
Päivitysohjeet löydät seuran web-sivuilta tai sinulle lähetetystä jäsentietojen tarkistuspyynnöstä. Jos et ole
saanut sähköpostiisi tammikuun lopussa jäsentietojen tarkistuspyyntöä, jäsenrekisteristä puuttuu
sähköpostiosoitteesi tai se on virheellinen. Tässä tapauksesssa lähetä sähköpostia osoitteeseen
jasen(ät)vesisamoilijat.fi, niin korjaamme oikean osoitteen ja saat jatkossa tietoa halutessasi myös sähköpostiin.
Jäsenrekisterissä näkyvät myös vaja- ja kaappipaikkatiedot, mutta näissä tiedoissa olevia virheitä et voi korjata
itse. vaan sinun pitää ottaa yhteyttä jäsenrekisterinhoitajaan sähköpostilla osoitteeseen jasen(ät)vesisamoilijat.fi
tai tekstiviestillä numeroon 045 169 1227.

2 Toimintaa
2.1

Lasten ja nuorten toiminta

2.1.1 Allaspuljut
Lahden uimahallissa melotaan joka toinen viikko lasten ohjattuja allaspuljuja. Uudet lapset ovat edelleen
tervetulleita kokeilemaan melontaa ja puljaamista altaalla.

2.1.2 Kesän toiminta
Alkukesästä järjestetään aloitteleville melojille tarkoitetut melontakurssit lapsille (7-11v) ja nuorille (12-16v)
sekä perhemelontakurssi. Lisäksi pyrimme järjestämään kesäleirin /-leirejä.
Junnujen seuratoiminta alkaa kesäkuun alussa tarjoten säännöllisesti pyörivää ohjaustoimintaa Joutjärvellä,
seurakisoja ja retkiä. Myös ratamelontakoulu jatkaa toimintaansa.
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2.2 Harrastemelonta
2.2.1

Kursseja ja tekniikkaopetusta

Jäsenille sopiva perustaitoja syventävä melonnan jatkokurssi on suunniteltu pidettäväksi heinäkuun alussa.
Lisäksi kesän tekniikkaillat ovat hyvä paikka omien taitojen kehittämiseen, unohtamatta uimahallin
opetusvuoroja sekä omatoimiharjoittelua. Lisätietoa eri koulutustapahtumista maaliskuussa julkaistavasta
kurssikalenterista seuran web sivuilla, Facebookissa sekä sähköpostitiedotteissa.
Jos olet halukas toimimaan seuran tilaisuuksissa ohjaajana tai apuohjaajana, ota yhteyttä koulutusvastaavaan
koulutus(ät)vesisamoilijat.fi. Olemme järjestämässä kiinnostuneille ohjaajakurssin toukokuun lopulla.

2.2.2

Uimahallivuorot

Seuran allasvuoro on sunnuntaisin klo 19:30-21.00 Lahden uimahallilla. Joka toinen viikko lasten allasvuoron
ajan ovat lapset etusijalla, mutta yleensä tilaa on ollut myös aikuisille. Kevään vuorot jatkuvat vielä huhtikuun
ajan.
Altaalla tapahtuu:
4.3. Aikaisempi aika kello 18:30-20:00
18.3. Tekniikkaopetus: Tuennat ja eskimot

2.2.3

Torstain yhteismelonnat

Torstain yhteismelonnat alkavat 31.5. ja jatkuvat läpi kesän (poislukien juhannusaatonaatto 21.6.) aina 30.8.
saakka. Kokoontuminen Kahvisaareen klo 17.30. Iltaretkillä melotaan rauhallista vauhtia ryhmässä 2-2,5 tuntia
ja retket suuntautuvat Vesijärven satamaan, Myllysaaren, Selkäsaaren tai Enonsaaren suuntaan aina
sääolosuhteista riippuen. Tule mukaan –tarvittaessa vuokraat kajakin iltamelontaan á 10 € /aukko, jos sinulla ei
ole kaluston käyttöoikeutta.

2.2.4

Tiistai–Torstai Melonnat

Perinteiset tiistai- ja torstai-melonnat alkavat heti kauden avauksen jälkeen. Melonta näissä illoissa on
omatoimista, ellet osallistu yhteiseen iltaretkeen. Muista merkitä suorituksesi vuokravajan seinässä 17:00-20:00
välisenä aikana olevaan listaan. Kauden päättyessä parhaat ti-to melojat palkitaan osanottokertojen perusteella.

2.2.5

Kaluston käyttöoikeus

Kaluston käyttöoikeuden hinta on 70 €. Käyttöoikeus on edullinen tapa, jos aiot meloa vähänkin useamman
kerran ja mikä parasta, voit meloa silloin, kun itselle parhaiten sopii. Käyttöoikeus on voimassa myös
Joutjärvellä.

2.2.6

Kesän melontaretkiä

Jos olet järjestämässä retkiä tai lähdössä johonkin melontatapahtumaan, niin ilmoita r etki(ät)vesisamoilijat.fi,
niin kootaan porukkaa mukaan. Lisätietoja perinteisestä Päijänne-viikonlopusta ja muista retkistä kauden
avauksessa ja web-sivuilla.
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3 Tapahtumia
22.3. Seuran kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään Vellamo -melontastadionin (Joutjärvi) kuntosalilla torstaina 22.3. klo
18:00. Tule samalla kuulemaan viimeisimmät ja päivitetyt tiedot kesän toiminnasta. Kahvitarjoilu.

21.4., 19.5. ja 18.8. Grillaus- ja savustuspäivät
Kahvisaaren hoitotoimikunta järjestää Grillaus- ja savustuspäivät Kahvisaaressa kello 11 alkaen.

5.5. Kahvisaaren Talkoot
Järjestelyä, pientä korjausta ja haravointia periaatteella saari kuntoon kauden avaukseen. Talkoot aloitetaan
kello 9 ja lopetellaan iltapäivällä kello 14 aikoihin. Talkoolaisille tarjolla kahvia, ruokaa ja virvokkeita.

19.5. Kauden avaus Kahvisaaressa
Kausi avataan lauantaina 19.5 klo 12-15 Kahvisaaressa. Silloin voit tulla tutustumaan seuran kalustoon ja
kokeilemaankin miten melontataidot talven jäljiltä ovat säilyneet ja tehdä tuttavuutta muiden melojien kanssa.
Ovet ovat avoinna Suomen Melontamuseoon ja kesän melontakurssien ohjaaja on paikalla.

9. - 15.6. Suomi Meloo Kanoottiviesti 2018
Tulevana kesänä 34. Suomi meloo viesti järjestetään 9. - 15.6., jolloin pääsee nauttimaan melontatapahtumasta
kesäkuun yöttömässä yössä. Tällä kertaa luvassa on kauniita vesireittejä Saimaata pitkin Kuopiosta Imatralle.
Lisätietoa reitistä www.suomimeloo.fi
Viestissä joukkue meloo vuorotellen kaksikkokajakkia reitillä eteenpäin päivin ja öin 24 h. Mukana on myös
yksikkö, joten voit valita taitatko matkaa yksiköllä vai kaksikolla. Jos olet kiinnostunut osallistumaan
tapahtumaan, ota yhteys Timo Riikoseen puh. 0400 498 618 tai timo.riikonen1(ät)gmail.com

30.6. Iron Man triathlonin - turvaryhmä
Seuraamme on pyydetty mukaan Sibeliustalon rannassa 30.6. järjestettävän 1500 osanottajan Iron Man
triathlonin uintiosuuden turvaryhmän toimintaan. Tavoitteena on saada 20 alusta vesille kajakilla tai muulla
veneellä. Jos sinulla on alustavaa kiinnostusta osallistua, ota yhteyttä pj(ät)vesisamoilijat.fi 28.2. mennessä, jotta
tiedämme kuinka paljon aluksia meillä on mahdollista saada liikkeelle. Turvajärjestelyistä vastaavat järjestävät
turvaryhmään osallistuville infotilaisuuden kuinka turvaryhmässä on tarkoitus toimia.

29.9. Lipunlasku Kahvisaaressa
Melontavesien ollessa vielä auki, kausi päättyy Lipunlaskuun Kahvisaaressa lauantaina 29.9. Ohjelmassa kesän
tapahtumien muistelua, palkintojen jako, ruokailu ja kahvitus. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet web-sivuilla
syyskuussa.

13.10. Kahvisaaren Syystalkoot
Syystalkoissa saari laitetaan talvikuntoon. Talkoot aloitetaan kello 9 ja lopetellaan iltapäivällä kello 14 aikoihin.
Talkoolaisille tarjolla kahvia, ruokaa ja virvokkeita.

22.11. Seuran syyskokous
Syyskokouksen päivämääräksi on sovittu torstai 22.11.2018. Virallinen kutsu kokoukseen tulee seuran
web-sivuille ja ilmoitustauluille.

