TOIMINTASUUNNITELMA
KAUDELLE 1.10.2016 – 30.9.2017
Tämä kalenteri on vuosisuunnitelma ja varsinaiset
tapahtumien toteumat näkyvät facebookin
tapahtumina ja DK:n webbisivujen googlekalenterissa.
Suunnittelemassa Kari, Sampsa, Timo, Kaarina,
Lauri, Anne, Minna
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Halli

Pulikointia DK ja Merimelojat ja Marjaniemen melojat yhdessä
PAIKKA Itäkeskuksen uimahalli klo 19.20-22.00 Olavinlinnantien päässä

Laituri

Laiturin nosto vajarannassa. Ehti jo jäätyä välissä, mutta suli taas.

Halli

Pikkujoulut Leenalla
Pulikointia DK ja Merimelojat ja Marjaniemen melojat yhdessä
PAIKKA Itäkeskuksen uimahalli klo 19.20-22.00 Olavinlinnantien päässä
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Maaliskuussa on pe 3, 10, 17, 24 ja 31. Eli viisi kertaa maaliskuussa.
Huhtikuussa on vain kaksi vuoroa ! 7.4 Ja 28. 4

ke 15.3.

Kokous

Kesän tapahtuma- ja retkisuunnitteluilta Lauttasaaren kirjastossa
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Laituri

16.4
maissa

Vanhankaupu Ice-break luultavasti näillä main, www.kohinaa.com voi tarkistaa (tätä
nginkoski
kirjoitettaessa ei ollut)

20.4.2017
klo 18.00

Timolla

DK kevätkokous 1.10.2015 – 30.9.2016

22.4 LA
(varapäivä
23.4. SU)

DK

DK vajatalkoot lauantaina tai sunnuntaina.
Tarkistetaan kajakit ja varusteet, pestään ja siivotaan sen verran kuin
jaksetaan. Haetaan kaupasta tarjoilua.

Laiturilasku sunnuntaipäivän ratoksi, sitten kun vesi riittävän auki. Tehdään
aiemmin jos jäätä lähtee ja joku hihkaisee.
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kursseja

Wappumelonta
Lasikuitu-workshop; Timo, Kari, Sampsa, Kaarina, Minna
-Jussi kysyy Keijo Westiltä, jos tulisi pitämään kurssin. Aki, Timo, Kaarina,
varapitäjiä.
(samalla köysikurssi rinnakkain)
(Melontaruokakurssi kenties rinnalle)
Muuta toimintaa toukokuussa: koskimelontakursseja (Kohinaa.com)
NIL merimelonnan kursseja
http://www.aavameri.fi/fi/
http://nilfinland.fi/fi/
Sea kayaker ja Advanced Sea Kayaker
BCU –kursseja myös

touko-elo

kursseja

Melontaohjaaja-kursseja eri järjestäjillä. Halukkaat etsivät itse kurssin ja
käyvät omalla kustannuksella. DK:lle pidetyn kahden alkeiskurssin jälkeen
saa rahat takaisin. DK kannustaa!
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Kurssi I

Uusien kurssi ma-ti-to / xxxx (kari selvittää) (varavetäjiä kysytään) –
muutkin tervetuloa mukaan

ke 31.5.

I KeMe

Apuohjaajat erityisesti ilmoittautukaa Karille
Kurssi II

Uusien kurssi ma-ti-to / xxxx (kari selvittää) (varavetäjiä kysytään) –
muutkin tervetuloa mukaan
Apuohjaajat erityisesti ilmoittautukaa Karille
Aloitetaan KeMet Klo 18 – 20.
Vetäjä-ilmoitukset Facebook-tapahtumin. Lisäksi tieto DK-sivuille,
Facebookissa ja seuran meilissä viikoittain vetäjän ilmoittautuminen.
-

pe 9.6 ajo
melonta
su 11.6la17.6

ti 13.6
17. - 18.6
(la-su)
23 - 25.6.
(pe-su)

Suomi Meloo

SUOMI MELOO - TYRSKYVIUHTOJAT - DK

Kuusamo - Ii

Melonnan joukkueviesti su 11. - la 17. kesäkuuta 2016, Kuusamo - Ii
Melonnan tahti on rento ja kaikille sopiva. Enimmäkseen melotaan
kaksikossa. DK:n Kari Kakkonen on Tyrskyviuhtojat-joukkueen kapteeni.
Ota Kariin yhteyttä, jos mielit mukaan viestitapahtumaan
kari.kakkonen@iki.fi
Katso myös http://www.suomimeloo.fi/esittely/

Harjoittelu
Retki

Kajakin kallistus- ja kääntötekniikat, DK:n vaja, Timo Kiravuo
Alkeisretki lähisaaret (Torra Lövo tms.) uusille jäsenille, Timo Kiravuo

Retki

Juhannusretki (suunnitellaan tarkemmin lähempänä)

ma 26
ti 27
to 29.6.

Kurssi III

Uusien kurssi, xxxx (kari selvittää) – muita vetäjiä pyydetään mukaan

29.6 - 5.7
(su-la)

Retki

Avoinna

1. -8.7 .
(ma-su)
8. – 15.7.
(la-la)
18-20.7
(ti-to)

Retki

Repoveden kansallispuisto (ehkä myös kiipeilyä halukkaille Olhavalla),
Kaarina ainakin mukaan, ainakin apuvetäjä ja reittisuunnittelija, kuka vetää?
Ahvenanmaan retki, Simo Rouhiainen haluaisi lähteä, kuka vetää?

22-29.7.
(la-la)
22-24.7
(pe-su?)

Retki

Perhemelonta retkenä, perhe/lapset autoilla, melojat vesitse meloen, yöt ja
ehkä lounaat yhdessä huolletuissa paikoissa, alustavasti Kivijärvi
(Jyväskylän pohjoispuolella) . Kari vetää.
Saaristomeri, Sampsa Söyrilä vetää

Tapahtuma

http://peramerenmelontapaivat.blogspot.fi/

Retki
Retki

elokuu
4-6.8.
(pe-su)
11-13.8
ti 15.8
18-20.8
(pe-su)

Viikonloppur
etki
Viikonloppur
etki
Harjoittelu
Tapahtuma

Reskutus-iltoja ja yömelontakokeiluita elokuussa, organisoidutaan
lähempänä
Surffiretki Viron rannoille (Sampsalta lisätietoja)
Helppo retki Tammisaari (lähtö ehkä Skoldö)– uudet mukaan!, kuka vetää?
Kajakin kallistus- ja kääntötekniikat, DK:n vaja, Timo Kiravuo
Hanko Sea Kayaking Gathering HSKG http://www.nilfinland.fi/hskg
ilmoittautumiset noin heinäkuun loppuun mennessä
- täällä varmasti DK mukana, kysy fb:ssä lisää, jos olet ekakertalainen,
yhdistetään kuljetukset ja leiriytyminen porukalla
DK:n telttasauna taas
Yhteinen reskutusviikonloppu Mäntysaareen DK-Merimelojat-HeMe
(luultavasti)
Suvisaaristo vararetkenä

25-27.9
(pe-su)
25-27.9
(pe-su)

Viikonloppuretki
Viikonloppuretki

la 2
su 3.9.
(päivä
tarkistettav
a)

LauttasaariPäivät

Sunnuntaina ympärijuoksu, ja markkinat Kasinorannassa

15-17.9

Retki

Inkkariretki Vähäveden farmin kalustolla, Lohjanjärvi tai Längelmävesi,
jokireitti?

