KUOPION RETKEILIJÄT R.Y.
JÄSENKIRJE 1/2019
Kuopion Retkeilijät aloittaa 42 toimintavuoden. Johtokuntaa uudistettiin sopivasti. Tässä voinenkin kiittää
entistä puheenjohtajaa ja johtokuntaa ansiokkaasta työstä Kuopion Retkeilijöiden toiminnan edistämiseksi.
Toimintamme tullee noudattelemaan vanhaa kaavaa toisin sanoen retket, pienemmät ja vähän isommatkin
tapahtumat, opintopiirit, aktiivinen osallistuminen Savisaaren ympärillä tapahtuvaan toimintaan, Työväen
Retkeilyliiton tapahtumat, Koivulasta huolehtiminen ym. sekä tietenkin Koivulan ahkera käyttö sekä
kiinteistöstä huolehtiminen kuin myös yhdessä olo ja mualiman parantaminen, vaikka saunan makoisten
löylyjen jälkeen. Tehdään tästä yhdessä mukava ja osallistuva vuosi.

Kokouskutsu
Kuopion retkeilijöiden
kevätkokous Koivulassa
26.3.2019 klo. 18
KAHVIA JA PULLAA!

Tulevia tapahtumia:
Helmikuussa
24.2 Pilkitään Koivulassa. Tervetuloa tutustumaan pilkkimisen salaisuuksiin ammattitaitoisten oppaiden
johdolla. Aloitellaan puolilta päivin. Jossain välissä nautiskellaan kahvista, teestä ja mehusta. Ken tuntee
tarvetta käristellä makkaroita, ottakoon reppuunsa. Tarjolla myös polkujen tekoa ja luonnollista liikkumista.
Huom. säävaraus. Eli jos tulee räntää taivaan täydeltä, niin perutaan koko juttu.
Maaliskuu
11.3 Kokoonnumme Suokadun palvelutalolle katselemaan luontokuvia Jorma Ikosen tahdittamana. klo
18.00. Kahvia ja purtavaa tarjolla
17.3 Hiihdellään Kaijan laavulle. Lähtö klo 11.00 Niuvan rannasta. Omat eväät. Keitellään nokipannukahvit
Huom! säävaraus. Kuulostellaan voiko jäällä hiihdellä. Seuraa kotisivuja.
26.3 Kevät kokous klo 18.00 Koivulassa. Huom! ei henkilövalintoja, joten voit tulla turvallisin mielin.
xxx Pöllöretki lähialueelle oppaana Ilkka Markkanen. Aika ilmoitetaan myöhemmin kunhan ns. palikat
lonksahtavat oikeaan asentoon.
Tapahtumia päivitetään kotisivuille heti kun löytyy ”näppärät näpit ”

Huhtikuu
Pääsiäistulet Koivulassa 20.4 klo 14.00 alkaen. Omilla makkaroilla mennään, mutta kahvia ja mehua tarjolla.
Ohjelmassa mukavaa yhdessä oleilua.
Koivulaa aloitetaan valmistelemaan kesäkuntoon.
Toukokuu
Koivulan kesäkuntoon valmistelu ja laitto jatkuu.
25.5 Retki Lapinlahdelle Väisälän mäelle. Ihaillaan maisemia, hikoillaan poluilla ja keitellään kahvia jne.
Kyydit, lähtöaika ym. ks. kotisivuja
Kesäkuu
Retki Hossaan, kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Pertti Taskiseen p. 040 8678 638 majoituksien ja
kyytien järjestelemiseksi. Aikataulut ym. selviävät myöhemmin. Seuraa kotisivujamme
Juhannus Koivulassa (Koivula siis jäsenille varattu)
Jäsenmaksut 2019

AIKUISET

25 €

NUORET (16 -18 v)

5€

LAPSET (alle 16 v)

3€

Saaja

Kuopion Retkeilijät ry

Maksaja
Tilille

FI11 8000 1900 7855 03

Viestikenttä

Kaikkien nimet keitä maksu koskee

Eräpäivä

31.03.2019 mennessä

Uudet Jäsenet :

Lähetättehän sähköpostilla (osoite: info@kuopionretkeiliat.fi ) jäsenrekisteriä
varten : Nimi (t), postiosoite, puh.numero ja sähköpostiosoite sekä oletko
aikuinen, nuori vai lapsi. Valtion avustusta varten tarvitsemme, vielä tiedon
oletko mahdollisesti eläkkeellä. KIITOS

Johtokunta 2019

puheenjohtaja

Pauli T Komonen
P. 0400 350 515 tai paulitkomonen@gmail.com

sihteeri

Mari Korhonen
marikorhonen43@gmail.com

vara pj

Liisa Niskanen
p. 040 751 6143 tai lm.niskanen@gmail.com

talous

Sirkku Pääkkönen
p.040 821 2248 tai talous@kuopionretkeilijat.fi

jäsenet

Pertti Taskinen p. 040 867 8638
Toivo Leppänen p. 045 220 8611
Eeva – Liisa Palkispää p. 0400 495 988
Helena Snellman p. 044 504 0382
Annu Koistinen p. 044 364 8393

Jäsenedut

Tapaat muita luonnosta ja retkeilystä kiinnostuneita, voit osallistua kaikkiin
yhdistyksen ja Työväen Retkeilyliiton retkiin ja tapahtumiin
Pääset kehittämään ja toteuttamaan yhdistyksen toimintaa
Saat käyttöösi Työväen Retkeilyliiton ja NFI:n majaverkoston edulliseen
jäsenhintaan
Retkeilijä lehti kuuluu jäsenhintaan
Voit vuokrata Koivulaa jäsenhinnalla
Seuran retkeilyvälineet käytössäsi edulliseen jäsenhintaan

Koivula

Koivulassa talkoillaan maanantaisin. Korjataan paikkoja ja huolletaan tiloja.
Suunnitelmissa: tuvan lattian korjaus, kellarin seinän muuraaminen,
kaupungin puoleisen kuistin korjaus, uunien kunnostus, laiturin korjaus,
saunan lattian korjaaminen sekä pienempää puuhastelua. Ahkerat kädet töitä
riittää. Talkoiden jälkeen yleensä sauna lämpiää.

Koivulan varaukset

Annu Koistinen p. 044 364 8393 tai koistinenannu@gmail.com
Jäsenhinnat ti – to 50€/vrk, pe ja la 90€/vrk

Terv.

Pauli T Komonen

