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Syyskokous 26.10.2018 Tapion Tupa

Aktiivisen junioritoiminnan käynnistäminen,  uusien purjehdus- ja veneilyharrastajien saaminen 
seuraan ,  muodollisten pätevyyksien kuntoon saattaminen ,  kilpailutoiminnan ylläpitäminen , 

tiedotuksen tehostaminen

2019 Tapahtuma
Tammikuu vko 3 Hallitus kokoustaa, vuosikokosasiat

Satamapaikkatilanteen varmistus
Laivurikurssi käynnistyy

Helmikuu vko 7 Hallitus kokoustaa, vuosikokousasiat
22.2. klo 18.00 Vuosikokous Ventelän talolla

PWR talvikisayhteistyö
Junioriyhteistyö / partiolaiset / rotarit
Toimihenkilökoulutukset, kilpailu-/junioritoiminta 

Maaliskuu vko 11 Hallitus kokoustaa, kesäohjelmat
vko12 Vaahtopään  teko käynnistyy

Huhtikuu vko15 Hallitus kokoustaa, kesäohjelmat
Kippareiden kokousilta
Vaahtopää julkaistaan

Toukokuu vko 18 Hallitus, kesäohjelman toteutusvastuut
vko 19-20 Jollatukikohdan talkoot
18.5. Kauden avajaiset

Satamatalkoot, laiturit
Raittiin jolla näytille / harrastusmainos

vko 21-22 Purjehduksen kouluesittelyt?
Kesäkuu           vko 23 Jollaleiri

8.6. Veneiden laskutalkoot
Viikkopurjehdukset aloitetaan

vko 25-26 Venekatsastukset
vko25 Junioreiden jatkoleiri Maakallassa

Junioreiden harjoitusillat Jätkälässä
Heinäkuu Junioreiden harjoitusillat Jätkälässä

Eskaaderipurjehdukset
Tutustuminen luotsiveneeseen ja sen toimintaan

Elokuu 10.(11.).8. Kallan Kierto, LYS-purjehduskilpailu
Junioreiden harjoitusillat Jätkälässä

Syyskuu 7.(8.)9. Syysmakkara, LYS-purjehduskilpailu
vko 27 Hallitus kokoustaa, päättäjäis- ja syyskokousasiat

Navigointikurssi, rannikkolaivuri
21.9. Veneiden nostotalkoot
28.9. Kauden päättäjäiset

Keskuskarin aisatalkoot
Jollavaraston syystalkoot

Lokakuu vko 41 Hallitus kokoustaa, syyskokousasiat
25.10. Syyskokous 

Marraskuu vko 46 Hallitus, järjestäytyminen
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