
 
 
TOIMINTAKAUSI  1.10.2011 – 30.9.2012 -  TOIMINTASUUNNITELMA 
 
 
muista DK:n blogi http://www.drumsokanotister.fi 
ja DK:n facebook-ryhmä http://www.facebook.com/groups/188739937843856/ 
Jos johonkin toimintaan ei ole yhteys- tai ilmoittautumisosoitetta tiedossa, 
lähesty DK:n hallitusta hallitus@drumsokanotister.fi  (huom uusi osoite!) 
DK:n jäsenistön jakelulista drumsokanotister@googlegroups.com  (huom uusi 
sähköpostiosoite pian käytössä, käyttöönottohetkestä tulee vielä eri 
sähköposti) 
 
 
2011 
LOKAKUU – MARRASKUU  
 
Hallitreenisuunnittelu syksy 2011 ja kevät 2012. Jatkettiin sopimusta Malmin 
Urheiluhallin kanssa (markus.thome@ urheiluhallit.fi). 
Jussi Laarin kautta pidettiin yhteyksiä muihin seuroihin, syyskaudelle ei 
löytynyt vuorojen jakajaa, keväälle ’12 löytyi. 
 
 
JOULUKUU  
 
Laiturin nosto 17.12.2011 
 
 
2012 
TAMMIKUU   -     HELMIKUU 
 
Vajakirja talvisäilöön ja edellisen vuoden vesilläolokertojen laskenta: N.W. 
 
Halliharjoitukset k 2012:  
HKK ja DK sopivat 4 yhteisvuoroa; 26.2., 4.3., 11.3. ja 18.3.  
DK otti lisäksi 2 omaa vuoroa 22.4. ja 29.4. 
 
 
 
 
MAALISKUU – HUHTIKUU 
 
 
su 15.4.2012   Ice Break     Vanhankaupunginkoskella  klo 12 – 16 
Kaikille avoin koskimelonnnan yleisötapahtuma – tulkaa paikalle!  
http://www.kohinaa.com/icebreak/ 
 
 
Alustavat kiinnostuksen osoituksen kesän ulkopuolisista kursseista DK:lle 
erikseen järjestettynä 

- SKaL  - katso sisältöjä (webbilinkki) 
o http://www.melontajasoutuliitto.fi/koulutus/ 
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mailto:drumsokanotister@googlegroups.com


- Petri Sutinen/ melontaohjaajakurssi katso sisältöjä  
o http://www.melontajasoutuliitto.fi/koulutus/ohjaaja-ja-

opaskoulutus/ 
- SKUK Finland, Linnonmaa/ BCU katso sisältöjä 

o http://www.bcu.org.uk/tests-and-awards/personal-performance-
awards/ 

- Kohina/ koskimelontakursseja katso sisältöjä 
o http://www.kohinaa.com/index.php?pageid=6&lang=fi 

- NIL katso sisältöjä 
o http://www.nilfinland.fi/fi 

  
 
la 28.4. Kylmän veden pulikointia, kuivapukuporukka, kurssittautuneet ym, 
kiinnostuneet. Ilmoittautuminen nina.wikman @kolumbus.fi 
 
 
TOUKOKUU 
 
1.5. Laiturin lasku wappupäivänä kello 10-14   tai   la 5.5. klo 10-14   ja  
Kajakkien kuntotarkastus, puutelista     (tai viim. 1 vko ennen talkoita) 
 
ke 9.5.2012 18-20 Vuosikokous,  Lauttasaaren kirjasto, asialistalla 

 Tilinpäätöksen hyväksyminen ym. vuosikokousasiat 

 Jäsenmaksujen 2012 päättäminen 

 Kesän tarkempi suunnittelu 

 DK:n vajan laajennustalkoista ja/tai –projektista päättäminen 
o kiinnostuneita pyydetään saapumaan paikalle asiantuntija-

avuksi 
 
22.5 tiistaina Timo pitää solmukurssin DK:n rannassa. Tule oppimaan 
solmuista tärkeimmät. 
 
Su 27.5.2012  Vajatalkoot Kajakkien pesu ja huolto korjaustalkoot, 
kalustoluettelon kunto.   
 
28.5, 29.5, 31.5. ja 3.6. Alkeiskurssi I uusille jäsenille. Vetäjä Nina, apuna Kata 
28.5 ja 29.5 , Kari 31.5. J-P ja Auri apuohjaajina. Ilmoittautuminen kurssille 
nina.wikman @ kolumbus.fi 
 
 
ke 30.5.  Kertausilta vanhoille jäsenille   Melontatekniikka, varusteet yms.  
 
BCU-3 kurssi. Sovittin, että J-P selvittää SKUKista BCU-3 kurssin ajankohtaa ja 

selvittää DK:sta osallistujia. Ilmoittautuminen jpjarvin at welho.com 

 
 
 
KESÄKUU  
 
4.6, 5.6, 7.6. ja 10.6.  Alkeiskurssi II  uusille jäsenille.  7.6 päivä muuttuu ja 
sovitaan kurssilaisten kanssa erikseen. Vetäjä Nina, apuohjaaja Pekka. 
Muutama ohjaaja lisää tarvitaan! Ilmoittautuminen kurssille nina.wikman @ 
kolumbus.fi 
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ke 6.6. 18.00 – 20.00 Kemet (keskiviikkomelonnat) aloitetaan virallisesti. Joka 

keskiviikko samaan aikaan! Arvoisa melontakokemusta omaava jäsen: 

Ilmoittauduthan jonkin KeMen vetäjäksi facebook-DK-ryhmän tapahtumat-

osiossa, kiitos!     
 

9.-15.6.2012 Suomi meloo –viikko Suomi MelooPetäjävesi - Laukaa  
http://www.suomimeloo.fi/hilavitkutin/hilavitkutin.cgi?S02 
ilmoittautuminen joukkueeseen kari.kakkonen at iki.fi 
 
 
16-17.6. 2012 Seuran vetämä yöviikonloppuretki, erityisesti uusille jäsenille. 
Tarvitaan koordinaattori/vetäjä. Retken aikainen vetäjä on Timo. 
Ilmoittautuminen. Ilmoittautuminen hallitus@drumsokanotister.fi 
 
Juhannuksen alusviikolla Retkikoulutusta arki-iltoina 1-2 iltaa, Aki ja Timo 
järjestää. Ilmoittautuminen timo.kiravuo at aalto.fi 
 
25.6, 26.6, 28.6 ja 30.6, alustavasti:  Alkeiskurssi III uusille jäsenille 
(varakurssi). Vetäjä Kari, apuvetäjä Aki. Muutama ohjaaja lisää tarvitaan! 
Ilmoittautuminen kari.kakkonen at iki.fi 
 
Ilmoittautumisaika HSKG:hen! 
 
HEINÄKUU 
 
Heinäkuun 1. viikon meriretki n. 1-8.7, vetäjä Timo Kiravuo 

 Retki Hiittisiin, ja jopa Bengtskäriin, jos ei tuule 

 Ilmoittautuminen timo.kiravuo at aalto.fi 
 
Heinäkuun 2. viikko Anttolan ympäristö Pohjois-Saimaalla. Vetäjää etsitään. 
Ilmoittautuminen hallitus@drumsokanotister.fi 
 
Heinäkuun 3. viikko, meriretki n. 4pv, Timo Kiravuo voi olla vetäjä, jos muita ei 
ilmoittaudu 

 Kuuskajaskari 

 aika etsitään tarkemmin heinäkuun loppupuolelta (3. viikko) 

 Ilmoittautuminen timo.kiravuo at aalto.fi 
 
Heinäkuun 4. viikko. Väliväylä Kouvolasta Lappeenrantaan (varalla Savonselän 
melontarengas) ke 25.7-30.7 alkaen. Auri Määttä hoitaa kartat. Kari vetäjä. 
Ilmoittautuminen kari.kakkonen at iki.fi 
 
 
Tekniikka- ja reskutusharjoituksia, pulikointeja omassa rannassa. 
Järjestäytyminen seuran maililistan drumsokanotister@googlegroups.com  tai 
DK:n facebook-ryhmän kautta  
 
Ulkopuolisten opettajien kurssit 
 
Kemet 
 
Yö- ja viikonloppuretket 
Järjestäytyminen seuran maililistan drumsokanotister@googlegroups.com  tai 
facebook DK:n facebook-ryhmän kautta 
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ELOKUU 
 
Lasikuitu- ja kajakinkorjauskurssi. Hallitus organisoi. 

 
Ohjattuja tekniikka- ja reskutusharjoituksia sekä pulikointeja erityisesti uusille 
jäsenille, Nina vetää, mm. melakäännöksiä. 
Järjestäytyminen seuran maililistan drumsokanotister@googlegroups.com  tai 
DK:n facebook-ryhmän kautta 
 
Yö- ja viikonloppuretket 
Järjestäytyminen seuran maililistan drumsokanotister@googlegroups.com  tai 
DK:n facebook-ryhmän kautta 
Kemet 
 
Ulkopuolisten opettajien kurssit 
 

17.-19.8.2012 Hanko Sea Kayak Gathering  
Alkeista lähtien kaikille sopivia kursseja! 
Mennään entistä isommalla DK:n porukalla, kokoaa Nina. 
http://www.nilfinland.fi/hskg/ 
Kannattaa ilmoittautua jo kesäkuussa 
Timo ja Jussi hoitavat telttasaunan. 
Kata vetää aamuvenyttelyt. 
Timo vetää retkikurssin. 
Maakursseja mahtuu järjestämään, jos joku haluaa – heti yhteys Kataan. 
 
31.8-2.9 Petri Sutisen ohjaajakurssi. Lähetetään sinne ainakin Timo Kiravuo 
ja J-P Järvinen. Kari tai Nina antavat lisätietoja! 
 
SYYSKUU 
Syyskuun ensimmäinen viikonloppu Lauttasaaripäivä (päivä tarkentuu) 
Letunpaisto  
 
22-23.9 Inkkarimelontakurssi Vähäveden farmilla Karkkilassa. Timo järjestää. 
 
SuomiMeloo jälkimaingit jossakin. Kari tiedottaa tarkemmin. 
 
Kemet 
 
Ulkopuolisten opettajien kurssit 
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