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Seuran tervehdys

Tulihan se talvi, joka jyllää parhaillaan meillä Suomessa, toisaalla Intian valtamerellä voisi olla mainiot 
purjehduskelit leppoisassa tuulessa +30 ja 2-6 m/s. No se siitä ja sen ihanuudesta. Meille on tulossa 
kesä, joka on parhaimmillaan puolen vuoden päästä, joskin ensimmäiset veneet lasketaan vesille 
varmaankin jo reilun kolmen neljän kuukauden päästä.

Seuran syyskokous järjestettiin 30.11.2020 pääosin etäkokouksena. 
Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavaa; 
Jäsenmaksut vuodelle 2021 pidetään jotakuinkin ennallaan. Maksut
Uusi hallitus esiteltiin ja hyväksyttiin. Hallituksen jäsenet:
Kommadorina jatkaa Petteri Ylikotila, varakommadorit Jaakko Mattila ja Tuomo Tapanila, 
taloudenhoitajana toimii Sanna Tuomaala, sihteerin vakanssin otti harteilleen Sinikka Hurskainen, muut 
jäsenet ovat Outi Palosaari, Timo Liikanen Jarmo Kiuru, Markus Ängeslevä ja Seppo Parhi.

https://www.oulunmerenkavijat.fi/seura/jasenyys-ja-jasenmaksut/


Koulutus
Viime vuosi muutti menoa paljon. Nyt on tarjolla hurjasti uusia aktiviteettejä 
verkossa kuten esimerkiksi SPV:n runsas kurssitarjonta. 28.1. pärähtää käyntiin
webinaarisarjat, joista ensimmäisenä on vuorossa Aloita veneily. Tutustu 
tarjontaan SPV:n nettisivulta. 
Lisää  kursseja löydät suoraan SPV:n kalenterista.

Katsastajakurssit
Huippusuositut katsastajakurssit ovat nyt netissä. Mikäli kiinnostuit soita 
katsastuspäällikkö Juha Rannalle p. 050 414 0905, sillä kurssille osallistuminen 
edellyttää seuran hyväksyntää. Kurssi järjestetään Teams koulutuksena neljänä
iltana 2.2., 3.2., 9.2. ja 10.2. Kurssin jälkeen voit hakea seuran katsastajaksi. 
Tervetuloa mukaan! 

Purjehduskoulu
Purjehduskoulu tulee, oletko valmis?
Ajankohtaa ja toimintatapaa ei ole vielä päätetty, mutta jotain tapahtuu 
kevään aikana, seuraa sivujamme.

”Ajokortti”

Merellinen Oulu ry järjestää kansainvälisen huviveneenkuljettajan + CEVNI 
sekä vuokraveneen kuljettajan koulutuksen alkaen 19.02.2021 klo 18.00.

Koulutus järjestetään viikonloppukoulutuksena ja ensimmäinen viikonloppu 
alkaa 19.02.2021. Kurssitarjontaa tarkemmin.

Kilpailutoiminta

Sailing team Oulu valmistelee pikkuhiljaa kevään tuloa suunnittelemalla 
tulevia purjehdustapahtumia.

Lisää infoa Sailing Team Oulun sivuilta

https://www.sailingteamoulu.com/
https://merellinenoulu.com/palvelut/koulutus/koulutukset/
https://www.oulunmerenkavijat.fi/
https://spv.fi/teema/koulutuskalenteri/
https://spv.fi/spv_uutiset/tervetuloa-aloita-veneily-webinaariin-28-1-2021/


Venemessut
Yksi kauden himotuimmista tapahtumista Venemessut 2021 on peruttu 
perinteisessä muodossaan. 
Jos kuitenkin on käynyt niin, että vanha veneesi on kyykännyt, niin ei huolta,
SPV suunnittelee korvaajaksi Venemessujen verkkotapahtumaa 12.2. - 14.2. 
Lisää ajankohtaista infoa löydät SPV:n sivuilta

Purjehduskauden avajaiset

Avajaisista ei vielä osata kertoa muuta kuin ne ovat tavalla tai toisella 
toukokuussa. Siis liput nousevat kaikesta huolimatta.

Johteenpookin isäntä vaihtui vuoden alusta

Johteenpookin uusi Reino on nyt Tuomo. 
Tuomo Tapanila vastaa Johteenpookin juhlatilojen vuokrauksista.

Kesäkahvila avaa jälleen ovensa

POOKIoski avautuu jo kevätkunnostusten aikaan huhtikuussa.
Kioski on avoinna päivisin muutamien tuntien ajan, varsinkin 
lounasaikaan, jolloin tarjolla on päivän keitto.
Facebookissa tai Instagramissa @POOKIoski
Tuu kioskille!

https://www.facebook.com/POOKIoski-100684955015487
https://www.johteenpooki.fi/
https://spv.fi/
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