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Kesä, se on nyt! Suurin osa veneistä on jo saatu veteen ja molemmat laskut sujuivat
varsin mallikkaasti. Etenkin jälkimmäisessä veneet kuulemma lensivät sulavan
tyylikkäästi, nopeasti ja kuin puolittain itsestään veteen.
Pukkitalkoot järjestetään lauantaina 25.5. klo 10 alkaen. Jokaisesta venekunnasta
tulisi olla talkoissa edustus paikalla. Oman pukkinsa saa mielellään kasata jo sitä ennen.
Työlistalla ainakin pukkien siirto alueen takaosaan, alueen yleinen siistiminen,
lipputangon maalauskunnostus ja pystytys sekä Pirunkirkon varaston käytävien ja
yleisten alueiden siivous. Jos teillä on käytävillä tavaroita, ne tulee viedä turvaan
lauantaihin mennessä. Talkoissa tavaroiden kohtalo on niiden käsissä, jotka raivaustyötä
tekevät. Siivouksen yhteydessä myös palautetaan kauppaan Tuopista muinoin varaston
nurkkaan notkumaan jääneet tyhjät pullot.
Talkoissa on tarjolla juomaa ja grillattavaa. Seuralle on hankittu uusi Weberin kaasugrilli
(10 vuoden takuu saneli merkin), joka saatetaan käyttökuntoon ja koeponnistetaan
talkoissa. Grillistä tulee huolehtia paremmin kuin omastaan ja jokaisen käyttäjän tulee
putsata ritilä törystä käytön jälkeen. Grilli tai ainakin kaasupullo tullaan sijoittamaan
lukkojen taakse. Minne, se selviää myöhemmin. Grillin käytön pelisäännöistä tulee
ohjeistusta talkoiden jälkeen. Vanha puugrilli jää edelleen käyttöön.
Varvilahden rannassa on molemmilla laitureilla nyt uudet sähkötolpat ja valaistus.
Investointi oli tuntuva, mutta välttämätön. Vanhat tolpat olivat ehtoopuolella ja
vaaralliset. Työtä jatketaan vesien osalta. Ajatuksena on rakentaa useampi vesipiste per
laituri. Kelat mitoitetaan niin, että ne yltävät jokaiselle veneelle. Mastonosturia on
tutkailtu viime päivät kriittisesti ja se kaipaa kunnostusta. Jos jollakulla on tähän liittyen
ideoita, ammattitaitoa tai innostusta tarttua asiaan niin saa ilmoittautua hallitukselle!

Uusiksi jäseniksi seuraan on hyväksytty Samuel Adouchief, Elvis Muhonen, Tommi
Lappalainen ja Vesa Ratia. Tervetuloa joukkoon!
Saunan ehostuksesta järjestetään erilliset talkoot vielä alkukesän aikana. Luvassa
ulkokuoren nikkarointia ja maalausta. Tästä infotaan pian. Saunalla on tänä keväänä ollut
ilahduttavan paljon käyttöä, hienoa! Sellainen paimennus kuitenkin, että saunalle ei saa
jättää omia tavaroita, esimerkiksi pyyhkeitä kuivumaan, saati sitten roskia tai tyhjiä
tölkkejä. Ne ovat ainoastaan seuraavien saunojien kiusana ja harmina. Kanna pois se
minkä tuotkin.
Muistakaa saaren ympäripurjehdus 8.6.2019. Siellä on tarkoitus testata Tuopissa
käyttöön tulevaa veneiden livetrackeria, joka vie kilpailun seurannan ja jälkipelin aivan
uudelle tasolle. Tutustukaa ihmeessä palveluun jo etukäteen osoitteessa:
https://kwindoo.com/
Tuulta purjeisiin!
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