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Kevätkokous 2017

Katsastusasiaa!

Pidettiin Upseerikerholla
lauantaina 25.3. Paikalla oli 30
jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat, kuten
hyväksyttiin vuosikertomus sekä
tilinpäätös ja annettiin
vastuuvapaus hallitukselle ja
muille vastuullisille. Ennen
kokousta Klipin Ykä piti hienon
esityksen pursilipun historiasta, ja
mikäli et ollut tätä kuulemassa,
niin suosittelen osallistumaan kun
seuraava mahdollisuus tulee.
Hieno esitys! Kiitos Ykä.
Kokouksessa puheenvuoro oli
varattu katsastuspäällikkö Pertti
Koiraselle ja hänen asioistaan
tuossa pääjutussa tarkemmin.

Katsastuspäällikkö Koiranen
kertoi katsastuksen kuulumisia
kevätkokousessa ja tässä
kootusti pari tärkeää asiaa.

Kokouksen päätteeksi herkuteltiin
Upseerikerhon keittiön loihtimilla
antimilla.
Kokouspöytäkirja ilmestyy
myöhemmin kotisivuille
luettavaksi samoin
vuosikertomus.

Viaporin Tuoppi
Tuopin sivut ovat uudistuneet,
kiitos Tuopin viestintä tiimi! Käy
tutustumassa
www.viaporintuoppi.fi ja anna
palautetta.

1.Hätämerkinantolaitteet
uudistuvat ja perinteiset
pyrotekniset raketit saa vaihtaa Led-soihtuihin. Ennen kuin
ryntäät kauppaan ostamaan uusia Ledejä, tarkista ensin
raketin kyljestä voimassaolo aika, raketti on voimassa tuon
vuoden purjehduskauden loppuun, eikä sitä tarvitse vaihtaa
siis kesken kauden.
2. Kaasulaitetodistus on lakisääteinen ja se tulee löytyä kaikista
veneistä joissa on kiinteät kaasuasennukset. Mikäli sitä ei ole, ei
vene mene katsastuksesta läpi.
Jos sinulla on veneessäsi kiinteästi asennetut kaasulaitteet,
eikä tarkastuksesta ole ihan varmuutta ja todistus kateissa, tai
muuten vaan haluat ammattilaisen tarkastamaan kaasulaitteet,
ilmoita Peralle, 050 911 3200, huhtikuun aikana että sinä
haluat sellaisen. Pera hoitaa keskitetysti tarkastajan paikalle.
Kustannus on noin 50€+hieman sivukuluja / vene.
Huom! Vuotuinen tarkastus on jokaisen veneilijän itse
hoidettava. Mikäli tässä tarvitset vinkkejä tai neuvoja,
kysy rohkeasti rannassa muilta veneilijöiltä tai ole
yhteydessä esim. katsastajiin.
Katsastustiimi laatii katsastusasioista erillisen tiedotteen, joka
toimitetaan jäsenistölle.
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Tärkeitä päiviä vuonna
2017
15.5. Vesillelasku - säävaraus.
Vahvistus huhtikuun loppuun
mennessä.
20.5. Pukkitalkoot
16.-18.6. Junnuleiri
23.6. Juhannus tanssit
12.8. XXXIII Viaporin Tuoppi
2.9. Kevään ympäripurjehdus
2.9. Rapujuhlat
3.9. Syksyn ympäripurjehdus
16.9. Pukkitalkoot
23.9. 1.nosto(puuveneet+pienet)
13.10. 2.nosto
18.11. Syyskokous ja pikkujoulut

6. huhtikuuta 2017

Hallituksen tervehdys!

Kevätkokouksessa keskustelua herätti taas monet yhteiset
asiat. On hyvä, että jäsenistö on kiinnostunut seuran
toimintojen kehittämisestä. Seuratoiminnan tulee olla avointa
ja keskustelevaa, ja se on sitä vain, jos jäsenet aktiivisesti
osallistuvat yhteisiin tilaisuuksiin ja haastavat hallitusta
sopivasti. Muistettava on kuitenkin, että koko seuran
päätarkoitus on mukavan toimintaympäristön luominen
hienon harrastuksen, purjehduksen, ympärille.
Muuttuva toimintaympäristö ja sen mukana tuomat
uudistukset koskettavat meitä kaikkia, ja hallituksen
tahtotilana on pysyä mukana muutoksessa. Tämä vaatii
aktiivista osallistumista sekä hyvää yhteydenpitoa muihin
toimijoihin.
Koko hallituksen puolesta esitän kiitokseni jäsenistölle
luottamuksesta ja toivotan kaikille erinomaista
purjehduskautta 2017!

Jani ”Big J” Hiltunen

Ei mene enää pitkään…
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