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Kevätkokous la 12.3.2016 
Purjehduskausi 2016 polkaistaan käyntiin yhdistyksen 
sääntömääräisessä kevätkokouksessa  
lauantaina 12.3.2016 klo 16.00  

Huom! Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Iltaa jatkamme kevätjuhlan merkeissä!  
Tilaisudessa kahvitarjoilu, joten ilmoitathan saapumisestasi 
5.3.2016 mennessä, tiedotus@sups.fi
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Uusi hallitus aloitti 

Uusi hallitus aloitti toimintansa 
ensimmäisellä kokouksella 
tammikuun alkupuolella. 
Hallituksessa uusina jäseninä 
aloittivat Asko Jääskeläinen, Jussi 
Halonen sekä Jani Hiltunen. 
Herroista lisää tuonnempana.  
 
Tässä siis Hallituksen kokoonpano 
vuonna 2016:  
Jussi Kaskia, Kommodori 
Lauri Juva, Satamakapteeni 
Eero Kairamo, 1. varakommodori,     
      Junioripäällikkö 
Jussi Halonen, Telakkamestari 
Janne Ikonen, 2. varakommodori,  
      Laiturimestari 
Asko Jääskeläinen, Mestari 
Jani Hiltunen, Tiedotus&viestintä 

Muista yhdistyksen 
luottamustoimista huolehtivat: 
Ritva Juva, Taloudenhoitaja 
Tarja Tervo, Kilpailupäällikkö 

Veneiden katsastuksista 
huolehtivat: 
Pertti Koiranen, Katsastuspäällikkö  
Päivi Lepistö, Katsastaja 
Janne Ikonen, Katsastaja 
Jussi Halonen, Katsastaja 

Kevät kurkkii jo… 

…ja kohta päästään tosi toimiin 
rannassa. Ennen sitä riemua, 
muistattehan käydä aina välillä 
tarkistamassa, ettei talven puhuri 
ole repinyt pressua tai kaatanut 
telineitä, ja mikäli havaitsette 
jotain ilmoitatte siitä joko 
Satamakapteenille tai jollekin 
muulle hallituksen jäsenelle, tai 
suoraan esim. veneen omistajalle
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Hallituksen tervehdys! 

 Tällä kertaa hallituksen tervehdyksen tuo itse 
allekirjoittanut. 

 Entisenä ja jälleen palanneena jäsenenä on ilo huomata miten 
hyvää huolta 
pienestä 
seurastamme on 
vuosien saatossa 
pidetty, ja miten sitä 
kehitetään 
kokoajan. Nyt olen 
itse saanut kunnian 
liittyä osaksi 
hallitusta, ja sitä 
myöten mukana kehittämässä toimintaa edelleen. Tarkoitus ei 
kuitenkaan ole täyttää kalenteria erilaisilla kissanristiäisillä, 
tai muillakaan tapahtumilla väkisin, vaan enemmänkin 
toiminnan muunlainen kehittäminen ja jo olemassa olevien 
tapahtumien mielenkiinnon ylläpitäminen. Päätarkoitushan 
meillä kaikilla kuitenkin on se purjehtiminen vapaa-
aikanamme. 

 Olen ilolla ottanut vastaan tehtävän pursiseuramme 
tiedotuksesta ja viestinnästä vastaavana henkilönä. Pyrin 
omasta puolestani huolehtimaan että tieto yhteisistä 
asioistamme tavoittaa teidät kaikki mahdollisimman 
tuoreeltaan. 

 Vastaan myös mahdollisiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin. 
Parhaiten tavoitat minut sähköpostilla tiedotus@sups.fi Voit 
myös nykäistä hihasta joko tuolla satamassamme tai vaikka 
lautassa. 

 Toivotan tässä kaikille yhteisesti aurinkoista ja sopivan 
tuulista vuotta 2016!

Jani Hiltunen 
s/y Salla 
Tiedotus- ja nettivastaava
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Tärkeitä päiviä vuonna 
2016 

12.3. Kevätkokous ja kevätjuhla 
16.5. Vesillelasku 
21.5. Pukki- ja satamatalkoot 
17.-19.6. Junnuleiri 2016  
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  

Suomenlinnan Pursiseura ry.

Jussi Kaskia

Suomenlinna B42 A2

00190 Helsinki
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