JÄSENKIRJE 11.05.2012

SEURAN HALLITUS KAUDELLA 1.10.2011-30.9.2012
Kommodori Nina Wikman 040-551 9055 pj@drumsokanotister.fi
Varapuheenjohtaja Kari Kakkonen 040-523 9004 vpj@drumsokanotister.fi
Sihteeri Veronica Andersson +358 408 232 934 sihteeri@drumsokanotister.fi
Jäsenrekisterivastaava Rauni Laurila +358 443 490 690 rekisterit@drumsokanotister.fi
Blogivastaava Petri Savolainen 041-441 8866 tekniikka@drumsokanotister.fi
Vajamestari JP Järvinen 040-5327676 vajamestari@drumsokanotister.fi
KAUDEN MAKSUT
Jäsenkokous päätti pitää kauden maksut edellisen kauden suuruisina. Maksuohjeet
lähetetään erillisessä sähköpostissa.
SEURAN MEILIOSOITTEET
1. Hallituksen yhteinen meiliosoite hallitus@drumsokanotister.fi (Huom uusi osoite)
Meilaa hallituksen yhteisosoitteeseen erityisesti lomien aikana niin sinulla on
paremmat mahdollisuudet saada asiallesi huomiota.
2. Seuran jäsenten yhteinen meiliosoite on drumsokanotister@googlegroups.com
(Huom. uuden osoitteen käyttöönotosta tulee pian erillinen maili). Tänne lähetetty
posti näkyy kaikille, joten siellä voi kätevästi hakea melontaseuraa tai kuuluttaa
muuta yleishyödyllistä melonta-asiaa.
Kiinnitä huomiota vastausviestisi vastaanottajiin: Vastaa-käskyllä viesti palaa
vain kaikille. Jos tarkoitat vastata vain henkilölle itselleen, vaihda osoitekenttään
hänen
sähköpostiosoitteensa.
Retkiä
suunnitellessa
kannattaa
miettiä
vastaanottajajoukkoa; koko listalle vai kootulle retkiporukalle.
3.

Meililistalle

liittyminen

tapahtuu
omatoimisesti
osoitteessa
Listaa pitää yllä Petri Savolainen. Jos
liittyminen tai tietojen vaihtaminen ei jostain syystä onnistu, laita sähköpostia
https://groups.google.com/group/drumsokanotister
tekniikka@drumsokanotister.fi

JÄSENREKISTERI
Jäsenrekisteriä pitää Rauni Laurila rekisterit@drumsokanotister.fi
Jäsenhakemukset ensisijaisesti täyttämällä sivulla http://drumsokanotister.fi/jasenyys/
näkyvä jäsenhakemuslomake (linkki heti sivun alussa).
Poikkeustapauksessa paperiset jäsenhakemukset ensin postissa Nina Wikmanille Iso
Roobertinkatu 38 E 77, 00120 Helsinki.
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KESKIVIIKKOMELONNAT
HUOM! Ke 30.5. on kertausilta vanhoille jäsenille! Klo 18 alkaen vajalla.
Varsinaiset KeMet aloitetaan 6.6.2012 toukokuun alkeiskurssin jälkeen.
Lähtö vajalta pääsääntöisesti klo 18.00 vesillä, ellei toisin sovita.
Vetäjät ilmoittautuvat DK:n fb-ryhmän tapahtumat-osiossa. Jos jonain
keskiviikkona ei ole vetäjää mutta yksikin halukas lähtijä olisi, voi vetäjää herätellä
jäsenten meiliosoitteessa drumsokanotister@googlegroups.com
Vetäjän tehtävä on joukon koossa pitäminen, joka käytännössä tarkoittaa
ensimmäisen ja viimeisen melojan nimeämistä. Tämä siksi, ettei kukaan pulaan
joutuessa jäisi vaille huomiota. Vetäjä neuvoo uusia jäseniä tarvittaessa ja huolehtii
myös, että mukaan otetaan pumppu, varamela ja hinausköyttä.
Reitti valitaan sään ja mukaanlähtijöiden taitojen mukaan.
Ainakin osalla lähtijöistä tulee olla vettä ja jotakin syötävää niin, että
kaverillekin riittää. Sama koskee vaihtovaatteita.
Tauot pidetään siten, että viimeinenkin tauolle tulija ehtii levätä. Vauhti
sovitetaan aina hitaimman mukaan. Jos joukko on suuri, taidoiltaan hajoava tai haluaa
eri tahoille, voi sen toki jakaa kahteen ryhmään.
Jos muillekin vaki-melontapäiville tulee kysyntää, niistä pitää vain alkaa ilmoitella
toisillemme, fb-ryhmässä tai jäsenmeilissä. Aloitteen voi tehdä kuka vain.
VAJAKIRJA
Merkatkaa vastakin kaikki, lyhyimmätkin vesiretket vajakirjaan – siten voimme
tarpeen tullen osoittaa seuran aktiivisuutta!
Merkitkää vajakirjaan, kun aiotte olla yötä tai tai pidempään poissa, niin ei lähdetä
suotta etsimään!
UUDET JÄSENET
Uusia jäseniä hankitaan olemassaolevien jäsenten kavereista. Näin saadaan
hallittavampi määrä uusia jäseniä sekä jokaiselle tulijalle ”kummijäsen” seurassa.
Kaikki jäseniksi haluavat ohjataan kurssittajille, kesällä 2012 Nina Wikman
pj@drumsokanotister.fi Kari Kakkonen vpj@drumsokanotister.fi
Hauskoja ja turvallisia melontaretkiä kaikille vesillä liikkuville!

Terveisin,
DK:n hallitus
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