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Viestintäjamarkkinointi2022 
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Katsastus2022 
Katsastustoimikunta jatkaa ensi kaudella nykyisellä kokoonpanollaan 10 katsastajan voimin. 
Mikäli löytyy uusia halukkaita, otamme heidät mielellään vastaan ja koulutamme SPV:n
kurssilla. 


Seuramme rekisterissä on katsastettavia veneitä lähes 250. Määrä on suuri mikä on tietysti
positiivistajav aatiik atsastajiltas uurenp
 anostuksenk eväälläjaa lkukesällä. 
Vuosi-japeruskatsastuksiatehdääntouko-kesäkuussamaanantaisinjakeskiviikkoisin.Saaressa
talvehtivat veneet runkokatsastetaan huhti-toukokuussa. Katsastajamme ovat myös
käytettävissäm
 uuallat alvehtivienv eneidenr unko-jav uosikatsastuksiin. 

Pyrimmekaudella2022näkymäänparemminjäsenillemmejajakamaantietoamuutenkinkuin
vain katsastusten yhteydessä. Erityisesti kauden 2022 teemaksi nostammeuusienjäsentenja
veneidenk atsastuskulttuurine silletuomisen. 

Katsastustoimikuntakokoontuukaksikertaavuodessakeskustelemaanmenneestäjatulevasta.
Jäsenistöä tiedotetaan ajantasaisesti SPV:n antamistakatsastusohjeistaja-suosituksista,jotka
myöso
 hjaavatk atsastajient yötä. 
Seuramme katsastajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös SPV:n koulutus- ja
infotilaisuuksiink audena ikana. 

SPV:n ohjeiden mukaan seuraamme rekisteröidyt veneet on katsastettava vuosittain. Tällöin
veneilijälläo
 no
 ikeusk äyttääs euranlippua. 


