Vesisamoilijoiden Jäsentiedote 2019
Tervetuloa mukaan seuran 69. toimintavuoteen.
Tuleva melontakesä tulee tarjoamaan tuttuun tyyliin perinteistä toimintaa ja toivottavasti myös jotain uuttakin.
Kesän päätapahtumana on Joutjärvellä Vellamo-melontastadionila heinäkuun alussa järjestettävät SM-kisat.
Toivottavasti nuorisotoimintamme houkuttelee lisää väkeä Joutjärvelle. Joutjärven rannassa aloittaa tänä kesänä
myös ulkopuolinen SUP-lautavuokrausyritys, joka toivottavasti houkuttelee väkeä mukaan myös seuran
toimintaan.
Jäseniltä tulleen palautteen perusteella pyrimme uudistamaan nettisivujamme. Laajennamme jäsenien
mahdollisuutta hyödyntää työnantajien tarjoamien liikuntaetuuksien hyväksymistä kalustonkäyttö- ja
kurssimaksuihin. Keväällä suoritamme avainuudistuksen Joutjärvellä ja Kahvisaaressa.
Tänä vuonna uutena hallituksen jäsenenä aloitti Carita Tanskanen ja varajäsenenä Jukka Johansson. Kiitokset
pitkäaikaiselle hallituskonkarille Timo Riikoselle, joka jatkaa aktiivisena seuratoimijana vaikkei hallituksessa
jatkakaan. Uutena jäsenrekisterin hoitajana aloitti Raisa Paakkari. Kiitokset monivuotisesti jäsenrekisteriä
hoitaneelle Jukka Hämäläiselle. Seuran pyörittämisessä vaaditaan monenlaista osaamista eli jos katsot, että
sinulla olisi mahdollisuutta auttaa, ilmianna itsesi. Tehtävät voidaan räätälöidä mielenkiintosi ja käytettävissä
olevan aikasi mukaan.
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.
Seuran nettisivustoon on tekeillä uudistus, jolla tarkoitus helpottaa tietojen löytymistä sivuilta ja tehdä niiden
käyttö helpommaksi erilaisissa mobiililaitteissa.

1.2

Jäsenmaksu

Tiedotteen mukana tulevassa jäsenmaksulaskussa näkyvä loppusumma sisältää vain jäsenmaksun 40 €.
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
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jasen(ät)vesisamoilijat.fi, 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

Kaluston käyttöoikeus ja liikuntaetuudet

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. Uutuutena tänä vuonna on, että kalustonkäyttö- ja kurssimaksut ovat maksettavissa Smartum
Saldolla, Edenred liikuntaedulta tai ePassi mobiilimaksulla. Ilmoita liikuntaetuudella suorittamastasi maksusta
sähköpostilla myös jäsenrekisteriin jasen(ät)vesisamoilijat.fi. Lisätietoa nettisivuilla.

1.4

Avainuudistus

Joutjärven kuntosalin ja Kahvisaaren vuokravajan lukot vaihdetaan toukokuun aikana. Nykyiset avaimet ovat
vaihdettavissa kuluitta uusin avaimiin 19.5. kauden avauksessa Kahvisaaressa ja 3.6. kauden avauksessa
Joutjärvellä. Samalla siirrymme käytäntöön, että uutta avainta hakevalta peritään 10 € avaimen lunastusmaksu.
Lisäinfoa toukokuun sähköpostitiedotteessa.

1.5

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.

2 Toimintaa
2.1

Lasten ja nuorten toiminta

Lasten ja nuorten seuratoiminta alkaa jälleen kesän alussa tarjoten säännöllisesti pyörivää ohjattua toimintaa
Joutjärvellä, retkiä sekä seurakisoja.

2.1.1 Lasten ja nuorten uimahallivuorot
Nuorisojäsenten ohjatut uimahallivuorot joka toinen viikko klo 19.30-20.30 Kivimaan uimahallissa. Altaalla
pelaillaan ja syvennytään melontatekniikoihin rennolla otteella.

2.1.2 Kesän toiminta
Kauden avausta vietetään 3.6.2019 klo 17-20 Joutjärvellä Vellamo melontastadionilla. Iltamelontoja järjestetään
seuran junioreille Joutjärvellä säännöllisesti jälleen ensi kesänä maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17-19
kesäkuun alusta elokuun loppuun. Myös ratamelontakoulu jatkaa toimintaansa.
Alkukesästä järjestetään aloitteleville nuorisomelojille tarkoitetut melontakoulut sekä perhemelontakurssi.
Lisäksi pyrimme järjestämään kesäleirin junioreille.
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2.2 Harrastemelonta
2.2.1

Kursseja ja tekniikkaopetusta

Jäsenille sopiva perustaitoja syventävä melonnan jatkokurssi on suunniteltu pidettäväksi heinäkuussa
20.-21.7.2019. Maaliskuussa uimahallilla on mahdollisuus hioa pelastustekniikoita, tuentoja ja harjoitella
ohjatusti eskimokäännöstä kolmena erillisenä kertana (3., 17., ja 31. päivä). Kesän tekniikkailloissa on
mahdollisuus myös ohjatusti hioa melonnan tekniikkaa. Rata tekniikkakoulutusta aikuisille Joutjärvellä 7 ja 14.6
/ 19 ja 26.7 / 16 ja 23.8. Lisätietoa eri koulutustapahtumista seuran web sivuilla, Facebookissa sekä
sähköpostitiedotteissa.
Jos olet halukas toimimaan seuran tilaisuuksissa ohjaajana tai apuohjaajana, ota yhteyttä koulutusvastaavaan
koulutus(ät)vesisamoilijat.fi.

2.2.2

Uimahallivuorot

Seuran allasvuoro on sunnuntaisin klo 19:30-21:30 Kivimaan uimahallilla. Joka toinen viikko lasten allasvuoron
ajan ovat lapset etusijalla, mutta yleensä tilaa on ollut myös aikuisille. Kevään vuorot jatkuvat vielä huhtikuun
ajan.
Liity uimahallin WhatsApp ryhmään https://vesisamoilijat.sporttisaitti.com/jasensivut/ sivuilla olevan
liittymislinkin avulla. Sivuille kirjaudutaan omalla sähköpostiosoitteella ja unohtuneen salasanan voi tilata
kirjautumissivulta.
Tekniikkaa maaliskuu uimahallilla
●
●
●

2.2.3

3.3.2019 pelastustekniikat (huom! aikaisempi halliaika 14:30-16:30)
17.3.2019 tuennat
31.3.2019 ohjattu eskimoharjoittelu

Torstain yhteismelonnat

Torstain yhteismelonnat alkavat 30.5. ja jatkuvat läpi kesän (poislukien juhannusaatonaatto 20.6.) aina 29.8.
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. Tarvittaessa vuokraat kajakin iltamelontaan á 10 € /aukko, jos sinulla ei ole kaluston
käyttöoikeutta. Muut kuin jäsenet voivat tulla mukaan yhteismelontoihin 15 € hintaan.

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

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
28.3. Seuran kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään Vellamo -melontastadionin (Joutjärvi) kuntosalilla torstaina 28.3. klo
18:00. Tule samalla kuulemaan viimeisimmät ja päivitetyt tiedot kesän toiminnasta. Kahvitarjoilu.

20.4. Grillaus- ja savustuspäivä
Kahvisaaren hoitotoimikunta järjestää Grillaus- ja savustuspäivän Kahvisaaressa 20.4. kello 11 alkaen.

4.5. Kahvisaaren Talkoot
Järjestelyä, pientä korjausta ja haravointia periaatteella saari kuntoon kauden avaukseen. Talkoot aloitetaan 4.5.
kello 9 ja lopetellaan iltapäivällä kello 14 aikoihin. Talkoolaisille tarjolla kahvia, ruokaa ja virvokkeita.

19.5. Kauden avaus Kahvisaaressa
Kausi avataan sunnuntaina 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. Tapahtumassa voit
vaihtaa sinulla olevan Joutjärven kuntosalin tai Kahvisaaren vuokravajan avaimen uuteen.

3.6. Kauden avaus Joutjärvellä
Nuorison kausi avataan maanantaina 3.6. klo 17-20 Joutjärvellä Vellamo melontastadionilla. Tervetuloa Möysän
rantaan tutustumaan seuran nuorisotoimintaan sekä kokeilemaan retki- ja ratamelontaa maksutta. Tapahtuma
on osa Vesijärvi-viikkoa. Paikalla nuorisovastaava kertomassa kesän lasten ja nuorten toiminnasta.
Tapahtumassa voit vaihtaa sinulla olevan Joutjärven kuntosalin tai Kahvisaaren vuokravajan avaimen uuteen.

9. - 15.6. Suomi Meloo 2019
Tulevana kesänä 35. Suomi meloo viesti järjestetään 8. - 15.6., jolloin pääsee nauttimaan melontatapahtumasta
kesäkuun yöttömässä yössä. Tällä kertaa reittinä Kihniö-Salo, lisätietoa 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

29.6. Ironman triathlonin - turvaryhmä
Seuramme on myös tänä vuonna mukana Sibeliustalon rannassa 29.6. järjestettävän 1500 osanottajan Ironman
triathlonin uintiosuuden turvaryhmässä. Tavoitteena on saada 25-30 alusta vesille kajakilla tai muulla veneellä.
Jos sinulla on alustavaa kiinnostusta osallistua, ota yhteyttä pj(ät)vesisamoilijat.fi 28.2. mennessä, jotta pääset
mukaan Ironman-infojakeluun.

6.-7.7. Rata SM I + Suomen Cup
Ratamelonnan SM osa 1 järjestetään Joutjärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna (6-7.7). Tapahtumaan
tarvitaan talkooväkeä mm. tulospalveluun, kioskiin, makkaran- ja letunpaistoon. Vesillä tapahtuvaan toimintaan
kaivataan veneenkuljettajia, lähetysponttoonille kiinnipitäjiä, veneisiin pelastushenkilöstöä. Kilpailujen arvioitu
kesto 8.30-16.00 mutta ponttooni ei ole käytössä enää iltapäivällä kun on pitkien matkojen lähtöjä.
Ennen kilpailuja tapahtuvaa toimintaa on lähtö ponttoonin kasaaminen ja sen siirto järvelle, ratojen läpikäynti
(poijusten tarkastus ja mahdollinen vesikasvuston poisto radoilta). Kisojen jälkeen ponttoonin siirto takaisin
rantaan ja sen purkaminen poiskuljetusta varten.
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Tehtäviin tarvittava opastus annetaan ennen kilpailuja. Talkoolaisille on tarjolla ruokaa ja juomaa. Pienikin
työpanos auttaa! Ilmoittaudu joko sähköpostilla osoitteeseen rata(ät)vesisamoilijat.fi tai puhelimella Vesa
Liuskalle 040-5585636.

12.10. Lipunlasku ja Kahvisaaren Syystalkoot
Syystalkoissa saari laitetaan talvikuntoon. Talkoot aloitetaan 12.10. kello 9 ja iltapäivällä jatketaan tapahtumaa
päättäjäisten muodossa eli ohjelmassa kesän tapahtumien muistelua ja ansioituneiden palkitseminen. Lisätietoa
ja ilmoittautumisohjeet web-sivuilla ennen tapahtumaa.

21.11. Seuran syyskokous
Syyskokouksen päivämääräksi on sovittu torstai 21.11.2018. Virallinen kutsu kokoukseen tulee seuran
web-sivuille ja ilmoitustauluille.

