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STO-Kilpapurjehdusilta 15.3.2023 
Johteenpookissa klo 18.00 alkaen

Kilpapurjehdus 2023 (Timo Liikanen)
Finrating -tasoitussääntö (Jaakko Mattila)
J70 vene (Jorma Kinnunen)
VHF-DSC-puhelimen käyttö (Jarmo Kiuru)
Keskustelua
Ilmoittaudu ”Kilpapurjehdus Oulu” Facebook-ryhmässä julkaistavan kutsun
kommenttikentässä, STO tarjoaa ilmoittautuneille ison kinkkusämpylän.
Lisää tietoa kilpapurjehdusillasta tästä.

Seuran kevätkokous 30.3.2023
Johteenpookissa klo 18.00 alkaen

Tervetuloa seuramme sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Hallitus kertoo seuran vuoden 2022 
vuoden toimintakertomuksen sekä taloudesta ja tulevista suunnitelmista vuodelle 2023.
Majakkaseura pitää esityksen Perämeren uhanalaisista merimerkeistä ja kertoo samalla 
uuden yhdistyksen toiminnasta. Majakkaseura myy upeita teoksia ”Perämeri - 500 vuotta 
meritietä pohjoiseen”.
Tarjolla siis paljon infoa ja pullakahvit.

Hyvän sään hiihto ja halkotalkoot 18.3.2023
Röytässä, jonne lähtö Praavasta lauantaina klo 10.00

Huippusuosittu hiihtovaellus (hiihtäen-kävellen-) Röyttään taas lauantaina
18.3.2023, ilmoittaudu mukaan majaisännälle markus.jaakola@live.fi  ,   jotta
hän pystyy järjestämään kaikille pientä halkopuuhaa ja paljon evästä. Jos
omistat moottorisahan ja tai moottorikelkan ota mukaasi helpottamaan
talkoita. Autojakin on jo nähty Röytän rannassa (omalla vastuulla).

Veneiden kunnostusta
Kesän veneilyä ja katsastuksia varten

Kansankentäntie alkaa olla taas ajokunnossa viemäritöiden jälkeen. 
Päästään siis kohtapuoliin rapistelemaan veneitä halleissa tai pressun 
alla.
Runkokatsastus (Suulissa ”peruskatsastus”) tehdään veneille viiden 
vuoden välein. Suulista näet, milloin on sinun veneesi runkokatsastusaika.
Suuliin pääset tästä linkistä. (jos Suulin tunnukset ovat hukassa ole 
yhteydessä rekisterinhoitajaan  )  .  
Runkokatsastuksia varten kiinnittäkääpä veneisiin tai traileriin/pukkiin 
veneen nimi, rekisterinumero ja vähintään oma puhelinnumero, 
katsastajan työ helpottuu.

Kevättori ja kauden avajaiset lauantaina 6.5.2023
Johteenpookissa klo 10.00 alkaen (lipunnosto 12.00)

Kevättorilla on loistava mahdollisuus vaihtaa itselle tarpeeton ja toiselle tarpeellinen veneilytavara
pientä (tai isoa) korvausta vastaan. Rompetori peräkärryistä ulkona, tule ja varaa paikkasi 
auringossa tai sateessa. Sisällä tuote-esittelyitä sekä kahvio.
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Sammutinten huolto tietysti Johteenpookin pihalla n. Klo 10.00 - 14.00.
Veneiden lasku- ja vartiovuorojen varauslistat avautuvat vartiokopin käytävällä.

Tukemme Ukrainalle 2023
Ukrainan kohteliaisuuslippujen myynti jatkuu

Ukrainan kohteliaisuuslippujen myynti Holvikaupasta ja nouto POOKIoskilta 30 € hintaan.
Jokaisen myydyn lipun hinnasta tilitetään 23 € Ukrainan avuksi.

Seuran jäsenille tiedoksi: 
Perämeren uudet kartat tilattavissa POOKIoskilta
Perämeren uudet N2000 kartat Suomen ja Ruotsin puolelle

Katso tuoreet karttaluettelot tästä linkistä. Tiedustelut ja ennakkotilaukset osoitteesta 
pookioski@artep.fi, maksuosoite paluupostina.
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