Kesän 2011 toimintasuunnitelma
Ke 9. 2. 2011 Larun kirjaston
kokous

DK:n vakiomelontailta (KeMe) on keskiviikko. Lähtö vajalta klo 18–20 (…21) paluu.
KeMet aloitetaan vesien lämmettyä ja uudet jäsenet voivat osallistua niihin kurssin käytyään.
KeMet ovat aina avoimia kaikille. Huom! Vetäjät, ilmoittakaa KeMe-vetovuoroistanne
meilissä/blogissa 
Muuta rantalähtöistä seuratoimintaa voi vapaasti järjestää tämän suunnitelman lisäksi.

vko 15

pe – la 15. – 16. 4. DK:n laituri lasketaan viikonloppuna, tarkennetaan meilisssä
su 17.4. pvm ei vielä vahvistettu? Ice Break – hauska melontatapahtuma
Vanhankaupunginlahdella, vapaa pääsy
su 17.4. viimeiset DK:n uimahallitreenit Malmilla klo 20 – 22

vko 16

Kylmän veden reskutusta: Kuivapukuporukka, kurssittautuneet,
ym, kiinnostuneet. Meilissä porukkaa kokoon.

vko 17

(ti 19.4. hallituksen kokous)
su 1.5. Kajakkien kuntotarkastus, puutelista – vko ennen talkoita

vko 18

su 8.5. DK talkoot: Kajakkien korjaus, pesu ja huolto

vko 19

Jotain kivaa toimintaa, retkeilyä, reskutusta jne. Helsinki by water –tour
Suomenlinnaan tai Kauppatorille kahville, tms?

vko 20
ma – su 16, 17, 19. 5. ja 22.5. Uusien melontakurssi
Ohjaajina…
nina.wikman@kolumbus.fi kataholmstrom@hotmail.com
Ilmoittautumisten vastaanotto = ohjaajat itse
vko21
ma – su 23, 24, 26, 29.5 Uusien melontakurssi
Ohjaajina…
nina.wikman@kolumbus.fi kataholmstrom@hotmail.com
Ilmoittautumisten vastaanotto = ohjaajat itse

vko 22

la – su 4. – 5. 6.

BCU 2 Star DK:n rannassa
oma kurssi jos osanottajia n. 8 hlöä 

Kurssin sisällöstä toimitetaan jatkossa erillistä ennakkomateriaalia/ N.W.

Ilmoittautumiset 1.4.2011 mennessä nina.wikman@kolumbus .fi

Kurssin järjestäjä: SKUK Finland Jukka Linnonmaa/ info@seakayakingfinland.com
J.L : “MInulla on n. 9 kuivapukua, joita voi pientä korvausta vastaan kurssilaisetkin
käyttää. - - - Osanottajamäärästä: 8 on järkevä minimimäärä. Jos tulee enemmän,
otan toisenkin vetäjän mukaan, että tulee riittävästi henkilökohtaista opetusta. - - Vaikka olisit suorittanut 3 Star:in, kannattaa myös tehdä 2 Star, jos haluat BCUcoachiksi. 2 Star:issa on mm. avokanootin peruskäsittely, joten se vaaditaan erillisenä
suorituksena ennen Coach 1 - tai 2 -koulutusta vaikka olisikin tehnyt 3 Star Sea:n. - -Valmista hyvää esitysmateriaalia olisi lähinnä BCU:n DVD, jolla 2 Star -koulutus
käydään esimerkinomaisesti läpi - - - ” dvd tilattu/N.W.
3-5.6 Kohinan koskikurssi www.kohinaa.com

vko 23

ma – to Uusille iltaretkiä, tekniikkailtoja, pulikointi-iltoja, vaikka ex tempore

vko 23 – 24 pe – pe 10. – 17.6. SUOMI MELOO - kanoottiviesti
Viikon pituinen viesti on v. 2011 merireitti  välillä

Turku – Espoo!
Lähtö Helsingistä pe 10.6. ja majoitus Turussa asuntoautossa.
Kippari Kari Kakkonen, varakippari Petri Savolainen
Taina, Nina, Timo, Annika Vee, Sampsa?
ilmoittautuminen kari.kakkonen@iki.fi

vko 24

ma – su 13. – 19.6.

Suomi Meloo ma – pe

pe-su 17-19.6

aloittelijoiden viikonloppuretki lähisaariin, Timo

vko 25

ma – su 20. – 26.6.

Pulikointia, iltamelontaa
pe – su Juhannuksena saareen yöpymään tai
Seurasaaren kokkoa katselemaan

vko 26

ma – to 27.6. - 3.7.

DK:lla vapaata toimintaa.

HEINÄKUU
vko 27

ti – su 5. – 10. 7.

vko 28

ma – su 11. – 17. 7.

Saaristomeren pohjoisosa/ Timo K, Nina W, Kari, Taina,
Sampsa?,

aloittelijoiden viikonloppuretki lähisaariin, Timo

15-17.7 Kohinan koskikurssi www.kohinaa.com

vko 29

ma – su 18. – 24. 7.

Ruotsiin ostamaan käytettyjä kajakkeja ja melotaan

niillä Göta Kanal –reittiä tai Vätterniä kivoja pätkiä takaisinpäin / Nina W, Kari, muut?
22-24.7 Kohinan koskikurssi www.kohinaa.com

vko 30 ma – su 25.7. – 31. 7. Saimaalle retkeilemään n. viikoksi / Sampsa, Simo, Timo K,
Kari, Taina - ja varmaan moni muu

ELOKUU
vko 31

ma – su 1. – 7. 8.

DK:lla vapaata toimintaa, pulikoineja, ilta- ja
viikonloppuretkiä, tms.

5-7.8 Viikonloppu-/ 1 – 2 yön meriretki lyhyen ajomatkan päähän. Loviisaan Orrengrundia
bongaamaan

vko 32 pe – su 12.-14. 8.
kesän viimeinen melonnan peruskurssi uusille, vetäjä
valitaan myöhemmin melontaohjaajista
vko32 13-14.8 Viroon hiekkarannoille viikonlopuksi tyrskyrymyilemään ja leiriytymään /
Sampsa, Nina W, muita?

vko 33

pe – su 19. – 21.8.

Hanko Sea Kayak Gathering

vko 34

ma – su 22. – 28.8.

Pulikointeja uusille / kaikille - vetäjät sovittava
edistyneemmille omia vapaita porukoita

Pellinkiin Toven mökkiä vilkaisemaan/ Verka, Nina W, muita?

SYYSKUU
vko 35

la 3.9.

vko 35 - 37

pe – su

Kasinorannassa Lauttasaaripäivät, joilla DK:lla
muurinpohjaletunpaistoa - tarvitaan porukkaa lettuja
paistamaan sekä autokuljetusta kamojen roudaukseen

2. - 4. ; 9. – 11. tai 16. – 18. syyskuuta
Melontaohjaajakurssi petri.sutinen@wippies.fi
Petri Sutiselta DK:lle “oma kurssi”, jos saadaan noin 6 – 8
osanottajaa
Teoria ja retken lähtö/paluu omaan rantaan
EA 1 käytävä itse toisaalla
Märkävarusteissa pärjää
Lisätietoja tulossa, odotellessa kysy hallitukselta ja katso

Kanoottiliiton sivuja:
http://www.kanoottiliitto.fi/koulutus/ohjaajakoulutus/melonnan_ohjaajakoulutus_kanoott/

vko 38

la – su 25. – 26. 9. Kajakkien tarkastus, puutelista

vko 39

la – su 2. – 3.10. Kajakkien huolto talvea kohti.

(vko 49 joulukuun eka viikko: laiturin nosto?)
… ynnä muuta toimintaa ja tarkennusta sitä mukaa, kun asiat elävät ja muistuvat mieleen.
Toimintasuunnitelma ei ole kiveen hakattu, vaan jäsenet saavat mielihyvin esittää omia
toiveitaan ja kaikki DK:n omat päivämäärät ovat muutettavissa mukanaolijoiden toimesta.
Hallituksen ryhmämeililosoite
Seuran ryhmämeiliosoite kaikille jäsenille

dk-hall@foo.fi
dk@foo.fi

Tämä kesätoimintasuunnitelma sisältää pääasiassa keskeisiä melonta-aktiviteetteja.
Kokouksista tiedotetaan erikseen.
terkuin
Nina ja Kari

