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Seuran tervehdys 

 

Talven selkä taittuvi hiljaa kohisten, lumen kanssa olemmekin saaneet leikkiä erilaisia lumileikkejä 

lapiolla, kolalla, traktorilla, linkolla ja kuka milläkin. Nyt lienee jo lumen sulamisen aika. 

Monenlaista muutosta sosiaalisessa kanssakäymisessä on ollut opettelussa meillä kaikilla. 

Muistetaan siis veneillessäkin – ainakin laiturilla pitää etäisyydet kunnossa (pari metriä). 

 



 

Seuran kevätkokous 

 

Täten kutsuna esitettäköön, teidät on kutsuttu seuran kevätkokoukseen, joka 

järjestetään etänä verkossa  14.4.2021 alkaen klo 18.00. Kokouksessa 

käsiteltävät asiat. 

Linkki Google Meet kokoukseen  

 

 

 

 

Myrkytön satama 

 

Telakkasäätiö on päättänyt kokouksessaan tehdä satamastamme 

myrkyttömän … 

Tästä linkistä lisää tietoa Myrkytön satama top 

 

 

 

 

 

Päiväsatama 

 

Seuran hallitus etsii aktiivisesti seuralaisille päiväsatamapaikkaa Varjakkaa 

kauempaa ja Röyttää lähempää, jotta pienilläkin purjeilla voisi käydä 

päiväseltään nautiskelemassa luonnosta eikä aina veden päällä.  

Jos sinulla on hyviä ehdotuksia mahdollisesta päiväsatamasta tai vaikka 

Maijanleton omistajista, ota yhteyttä Tuomoon 

 

 

 

 

Purjehduskoulu 

Purjehduskoulu on päätetty järjestää elokuussa alkaen 11.8. teoriaosiolla. 

Kurssille ilmoittautuminen on avautunut, joten kaikki -ei vielä kurssin käyneet 

klikkaamaan itsensä kurssille. 

Kurssille blanc 

 

ps. Mahdollisuus osallistua myös navigointikurssille 

https://meet.google.com/pbf-pohu-rmu
https://www.oulunmerenkavijat.fi/wp-content/uploads/2021/03/myrkyton-satama_210227_121757-1.pdf
mailto:tuomo.tapanila@oulunmerenkavijat.fi
https://www.oulunmerenkavijat.fi/purjehduskoulu-2021/


 

 

 

Kilpailutoiminta 

 

Sailing team Oulu -sivuilta lisätietoa tulevista kilpailuista 

 

Lisää infoa Sailing Team Oulun sivuilta parent 

 

 

 

 

 

Purjehduskauden avajaiset 

 

Virallista tilaisuutta vallitsevassa tilanteessa ei järjestetä. 

 

Toivottavasti vuoden päästä keväällä pääsemme jo kunnioittamaan 

lippujamme runsaslukuisesti paikanpäällä. 

 

 

 

 

 

Katsastus 

 Vuoden 2021 katsastusteema on alusten sähköjärjestelmät.  

Tämä tarkoittaa sitä, että katsastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota 

alusten sähköjärjestelmiin, varsinkin "maasähkö"-asennuksiin. Kuten myös 

akkujen asianmukainen kiinnitys ja kaapeloinnit. 

 

Muistathan, että katsastusvelvoite koskee kaikkia seuran aluksia.  

Valmistaudu katsastusta varten ottamalla esiin asiapaperit ja tarvikkeet. 

Runkokatsastettavan aluksen tulee olla tunnistettavissa, poista pressut 

viimeistään toukokuun 1. pv. 

Katsastusajat tulevat seuran sivuille huhtikuun aikana. 

 

 

https://www.sailingteamoulu.com/


 

 

Johteenpooki vuokrattavissa 

 

Rajoitusten hellittäessä muistappa, että vuosijuhlasi voidaan 

järjestää vaikkapa Johteenpookissa. 

Kaikkii vuokra-asioihin saat vastauksen lähettämällä sähköpostia 

vuokraus(at)johteenpooki.fi 

Lisätiedot  - tyhjä 

 

 

 

Kesäkahvila 

 

POOKIoski avautuu jo kevätkunnostusten aikaan 1.4. 

kiirastorstaina klo 11.00. (avoinna to-pe) 

Arkipäivisin valikoimissa myös lounaskeitto. 

Tule makustelemaan, ei tarvi nälkäisenä kunnostaa venettä. 

POOKIoski avoinna huhtikuun arkipäivin  

(sään salliessa) 11.00 – 15.00  

Facebookissa tai Instagramissa @POOKIoski 

Tuu kioskille! 

 

Ps. POOKIoskilla on myös seuran liput noudettavissa  

(maksu Holviin) – ja kuitti mukaan. 

 

 

Jäsenetuja SPV:ltä 

 

Tiesithän seuran jäsenenä olet oikeutettu lukuisiin ja loistaviin 

jäsenetuihin, mitkä saamme liiton kautta. 

Lue lisää 

 

 

 

 

Verratonta kesää kaikille veneilijöille kölistä ja kölittömyydestä riippumatta 

https://www.johteenpooki.fi/
https://www.facebook.com/POOKIoski-100684955015487
https://www.oulunmerenkavijat.fi/seura/jasenedut-ja-palvelut/

