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Hyvä jäsenemme,

syyskokous Ukonjoella hyväksyi haastavan toimintasuunnitelman ja valitsi seuran hallituksen entisessä kokoonpanossa sitä toteuttamaan. Hallitus kiittää luottamuksesta.

Aivan aluksi muistutamme siitä, että seura elää jäsenmaksujen varassa. Huolehdi siis siitä, että maksat jäsenmaksusi mieluiten tammikuun loppuun mennessä. Maksuhan on vain 20 €. Viitenumeron näet osoitelipusta, jos tämä kirje tulee postitse. Tulipa se vaikka sähköpostillakin merkitse ehdottomasti maksaja tai tarvittaessa maksajat ja viesti jäsenmaksu 2020.

Sitten toimintaan. Ukkojen luontoretkelle lähtijöillä on jo kiire ilmoittautua sähköpostitse pertti.salo@saunalahti.fi Tapahtumahan on tänä vuonna Järvenpäässä Tuusulanjärven rannalla 31.1.-2.2.

Yhtälailla nopeaan pitää päättää osallistumisesta Lapin hiihtoretkelle viikolla 13 (alkaa jo la 21.3.). Rihmakurusta on varattu kaksi kämppää seuran käyttöön. Vuodepaikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä (liisijuvonen@gmail.com) ja Lappiin mennään kimppakyydein.

Seuran kevätkokous järjestetään 4.4. klo 16 Hopealahdessa (Rantatie 340, Niittylahti). Kokouspäivä alkaa iloisella pilkkitapahtumalla Pyhäselän jäällä (jota toivottavasti vielä on). Seuraa tarkemmin kotisivuja talven mittaan. Sieltä löytyvät myös tiedot talven hiihtotapahtumista; joko Valamon hiihtoon tai Ruunaan koskihiihtoon mennään mukaan, jos ne järjestyvät. Jo niitä ennen seurataan sään kehitystä seuraavan täydenkuun koittaessa 9.2. Josko silloin onnistuisi kuutamohiihto.

Loppukevään ja alkukesän ohjelmassa ovat ainakin seuraavat tapahtumat.

17.5. Linturetki Höytiäisen suiston lintutornille. Lähtö Vesikon parkkipaikalta polkupyörällä klo 9.

20.-24.5. outokumpulaiset järjestävät kummiseuraretken Rokuan kansallispuistoon. Majoitus on varattu Rokuan Tähdestä ja maksaa satasen verran nuppia kohden. Retkeilymaastot ovat hienoja, mutta helppoja ja Oulujärven maisemiakin käydään ihailemassa. Mutta ilmoittautumisella on kiire: heikki.haapea@pp.inet.fi odottaa varmistusta jo tämän kuun loppuun mennessä. Tapahtuman ohjelma löytyy jo seuramme facebook-sivuilta.

Jos ei Rokua kiinnosta, lähde helatorstaina talkooporukkaan Ukonjoelle. Polttopuita tehdään ja paikkoja pannaan kesäkuntoon talven jäljiltä. Ilmoittaudu heikki.aaltonen@gmail.com 
Lapin majojen talkoot ovat kesäkuulla, 5.-13.6. Heikki osaa varmasti kertoa niistäkin. Majojen käyttö on myös liiton talouden kannalta tärkeä, siksikin ne on syytä pitää hyvässä kunnossa.

4.-5.6. pannaan kuntoon ja vihitään käyttöön Hopealahden luontopolku. Tarkempi ohjelma ilmestyy kotisivuille pääsiäisen jälkeen.

Syksyn jäsenkirjeessä oli jo maininta NFIn 125-vuotisjuhlasta ja mahdollisesta matkasta Wieniin. Kiinnostus siihen yllätti ja alustavasti varattu kiintiö täyttyi nopeasti. Tilanteen selventämiseksi ilmoittautuneita on pyydetty maksamaan ennakkomaksu tammikuun loppuun mennessä. Sikäli kuin vapaita paikkoja jää (tai lisäpaikkoja yritetään saada), ne täytetään Juhalle ilmoittautuvista (juha.hamalainen@kotiportti.fi). Matka-aika on 16.-25.6. eli juhannuksen molemmin puolin.

Perinteinen Suomun heinätys tapahtuu taas heinäkuun lopulla 25.7. Sen päälle käydään lakkasuolla ja ongitaan. Näistä tarkemmin kotisivuilla myöhemmin. Sen sijaan ihan uutena asiana suunnitelmiimme sisältyvä osallistuminen Karelia-soutuun omalla veneellä 28.-31.7. edellyttää nopeampia toimia. Ilmoita soutuinnostuksesi Liisille ”näillä lumilla”, sillä kevääseen tultaessa pitää saada varmistus osallistumisestamme. Liisiltä saat lisätiedot tapahtumasta ja sen kustannuksista.

Loppukesän ja syksyn toimintaan palataan seuraavassa kirjeessä.

Hallitus toivottaa kaikille jäsenille hyvää retkivuotta ja ottaa mieluusti vastaan palautetta ja ehdotuksia.





