Jäsentiedote 4/2019
Arvon kanssaveneilijät! Jälleen muutamia tiedotuksellisia asioita:
Seuran hallituksen myllykirje jäsenistölle. Veneilykausi on hilppeimmillään, mutta
seurassamme on yhä katsastamattomia ja purjehduskelvottomia veneitä. Rannalle
jääneet ovat oma lukunsa, nyt on kyse kelluvista ja laiturissamme kiinni olevista
yksilöistä. Seuran säännöt kertovat seuraavaa: ”Oikeus laituripaikkaan edellyttää veneen
vakuuttamista ja katsastamista". Tätä samaa edellyttää myös seuramme kuuluminen
pursiseurojen kattojärjestöön Suomen purjehdus ja veneilyyn. Laituripaikka SuPS:n
satamassa tarkoittaa sitä, että siinä pidettävä vene on katsastettu ja vakuutettu. Seuran
lippu viestii muille veneilijöille, että sitä kantava vene on kunnossa.
Jatkossa alamme valvoa veneiden vakuuttamista ja katsastamista tarkemmin. Kesäksi
2020 laituripaikkoja ei myönnetä niille veneille, jotka jäävät tänä kesänä (2019)
katsastamatta. Erikoistapauksista voi keskustella hallituksen kanssa ja poikkeuksista on
oltava hallituksen kirjallinen päätös. Lisäksi jatkossa katsastuksen yhteydessä
tarkastetaan veneen vakuutuskirja.
Satamamme on tällä hetkellä täpötäynnä ja innokkaita tulijoita olisi enemmän kuin
laituripaikkoja. Näytä siis, että olet veneilijä etkä maakrapu! Katsastajia voi varmasti vielä
houkutella hommiin, ole rohkeasti yhteydessä.
Uudet SuPS-kyltit ja vesipisteet. Uudet seuramme reviiristä kertovat kyltit ja laiturien
vesipisteet asennetaan ennen Tuoppia paikoilleen. Viime aikoina telakka-aluetta on
käytetty myös yleisenä käymälänä, mikä pistää miettimään pitäisikö kyltitystä laajentaa
muuallekin kuin laitureille.
Jollat Varvilahteen? Jollaleiri järjestettiin jälleen menestyksekkäästi kesäkuussa
kolmenkymmenen pienen purjehtijan voimin. Kalustosta mukana oli jollien lisäksi myös

kaksi kumivenettä ja kaksi suppilautaa, jotka saivat nuorison viihtymään vedessä, vaikka
se jäätävän kylmää olikin.
Jollailuun on löytynyt muutenkin uutta intoa. Muun muassa pitkään käyttämättömänä
ollut Vikla on kunnostettu ja saanut nimekseen Gaia. Tästä kaikesta onkin virinnyt ajatus,
että jollat siirrettäisiin Länskäriltä Varvilahteen. Olisi mahtavaa jos junnut olisivat näkyvä
osa toimintaamme ja kohtaisivat luontevasti myös ”isojen veneiden” purjehtijoita.
Nykyiset jollaslipit kaipaavat uusimista ja olisi sama tehdä ne Varvilahteen. Tämä toki
vaatii rannan siistimistä ja järjestelyä. Junnuleirillä myös havaittiin, että seuran kumivene
kaipaa uusimista tai ainakin kunnostamista.
Pohditaan näitä kaikkia lisää syksymmällä, siihen asti pidetään purjeet ylhäällä ja paatit
liikkeessä!

