
Jäsentiedote 2/2019 

Hoi! 
Arvon kapteenit, gastit ja miehistön jäsenet! Jälleen muutamia tiedotuksellisia asioita: 

Pursiseuran kevätkokous järjestetään 16.3.2019 klo 18 alkaen upseerikerholla. Kokouksen 
esityslista alla. Kokouksen jälkeen ruokailu, jonka omakustannehinta on 10 euroa. Seura tarjoaa 
ylimenevän osan. Ruokailua varten ilmoittaudu etukäteen osoitteeseen ja kerro kumpi menee, liha 
vai kasvis: . Tervetuloa! 

Veneiden laskupäivässä oli tapahtunut hallituksella kalendaarinen kömmähdys, joka korjataan nyt.
Veneiden The Laskupäivä on entiseen tapaan maanantaina 20.5. Yritämme saada vielä toisen 
laskun ennen tuota, aivan toukokuun alkuun. Näillä näkymin päivä on perjantai 3.5. Siitä lisää heti 
kun aikataulu varmistuu. 

Purjehduskausi avataan komeasti saaren ympäripurjehduksella 8.6.2019. Kilpailuun odotetaan
sankkaa osallistujajoukkoa! Lisää järjestelyistä jäiden lähdettyä. 

Seuran nettisivuilla on jäsenosio, johon yritetään päivitellä tuoretta tietoa, joka ei ole tarkoitettu 
koko internetin silmille. Kannattaa käydä välillä vilkuilemassa. 

Muistutuksena, että meillä on oma sauna! Saunaa korjattiin viime vuonna ja se on varsin 
kylpykuntoinen kunhan vedet laitetaan taas päälle pakkasten hellitettyä. Saunan ehostusta on 
ajateltu keväällä jatkaa. Sisätiloja siistitään ja koko komeus punamullataan ja maalataan. Sitten on 
hyvä kylpeä! Saunan varaus tapahtuu pukuhuoneessa olevaan kirjaan, johon tulee merkata päivä ja 
kellonaika sekä varaajan nimi ja veneen nimi. Lähtökohtaisesti saunomisaika tunti per venekunta 
paitsi jos on todella väljää. Lämmityksestä huolehtivat saunojat itse periaatteella ensimmäinen käy 
napsauttamassa päälle. Saunan lämpiäminen kestää noin 30-45 minuuttia. 

Kevättä kohti, 
Hallitus 
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Esityslista

1. Avataan kokous 

2. Valitaan kokoukselle 

o puheenjohtaja 

o sihteeri 

o kaksi pöytäkirjantarkastajaa 

o ääntenlaskijat 

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama 
lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille

 

7. Käsitellään hallituksen esitys seuran talouden kohentamiseksi

8. Sääntömuutosesityksen toinen käsittely

9. Käsitellään muut esityslistalla olevat tai kokouskutsussa mainitut asiat tai hallitukselle 
määräaikaan (5 pv ennen kokousta) mennessä toimitetut käsittelypyynnöt 

10.  Päätetään kokous 


