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Juhannus talkoot ti 21.6.2016 
klo 18.00  
Viimeistellään Pirunkirkon varasto kuntoon ja valmistellaan 
ranta Juhannus tansseja varten kuntoon. Rantaan tulee 
jätelava, johon tyhjennetään varastosta kaikki ylimääräinen 
jäte. Lauri on paikalla jo ennen klo 18.00, joten tervetuloa 
aloittelemaan jo aiemmin.  
Talkoot huipentuu lipputangon pystytykseen, ja eiköhän se 
saunakin lämpiä kun hommat on tehty.

Perinteiset Juhannus Tanssit 24.6.2016 

Juhannus Tanssit tanssitaan tänäkin vuonna 
kotisatamassamme, Varvilahdessa. Tapahtuma ei ole 
mitenkään järjestetty, vaan ideana on kerääntyä rantaan omien 
eväiden kera nauttimaan hyvästä seurasta ja Suomen suvesta. 
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Sauna taas kunnossa 

Aktiiviset puuhamihet ovat 
kevään aikana kunnostaneet 
saunan. Kiitos heille. Nyt meillä 
kaikilla on mahdollisuus nauttia 
löylyistä vaikkapa purjehduksen 
päätteeksi. Huolehditaan 
jokainen, että paikat jää käytön 
jälkeen siistiin kuntoon.  

Merkitse omaisuutesi 

Kuten aiemmin annettiin ohjeita 
omaisuuden merkkaamisesta 
varastoissa, sama käytäntö jatkuu 
myös ulkona. 
Kaikki omaisuus pitää merkata 
selvästi. Toisin sanoen sekä 
omalla, että veneen nimellä ja 
lisäksi vielä vuosiluku. 

Mikäli tiedät mastosi jäävän 
kesäksi telineeseen, muistathan 
merkata sen. Raivaus tulee 
käymään myös siellä. 

Seura järjestää Saunalle merkintä 
välineitä.  

Uusia jäseniä 

Seuraamme on hyväksytty uusia 
jäseniä näin purjehduskauden 
kynnyksellä. Toivotetaan 
lämpimästi tervetulleeksi SuPs-
perheeseen: 
Jaakko Kauppinen 
Marco Savolainen 
Osmo Liimatainen 
Sekä viirijäseneksi (vene on 
Merenkävijöiden rekisterissä): 
Mikko Antti-Poika. 
 
Tervetuloa!

TUULEN TUOMAA! 
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Hyvä on nyt rannassa 
oleskella ja Tuoppi 
rakentaa kun paikat on 
siistinä. Kuva: JaniH
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Hallituksen tervehdys! 

 Kiitos kaikille Kevät-talkoisiin osallistuneille. Oli upea nähdä 
niin suuri joukko jäseniä ahkeroimassa yhteisen asian eteen. Ja 
jälkihän on aivan mahtava. Rantaa ei ole nähty noin siistinä 
mies muistiin. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos!  
 Junnuleiri purjehditaan tulevana viikonloppuna, myös sinne 
on löytynyt paljon aktiivisia aikuisia järjestelypuolelle. Hieno 
juttu.  
 Juhannus lähestyy ja sen myötä katsastajat jäävät ansaituille 
lomilleen. Olethan muistanut katsastaa veneesi, jotta voit 
lähteä kesälomapurjehdukselle turvallisin mielin. 

 Mahtavaa purjehduskesää kaikille! Moikataan kun tavataan!

Hallitus

Mukava oli tunnelma kevät-talkoissa. Ja herkullinen soppa sai 
Kommodorinkin hymyilemään. Kuva: JaniH
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Tärkeitä päiviä vuonna 
2016 

 
17.-19.6. Junnuleiri 2016  
21.6. Juhannus talkoot 
24.6. Juhannus Tanssit! 
13.8. XXXII Viaporin Tuoppi 
3.9. Ympäripurjehdus  
        ja Rapujuhlat 
4.9. Toinen ympäripurjehdus  
17.9. Pukkitalkoot 
23.9. Ensimmäinen nosto 
14.10. Toinen nosto 
19.11. Syyskokous  
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