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Kevät talkoot la 21.5.2016 klo 
10.00 - 17.00 
Talkoiden aikana järjestetään Pukit säilytys paikoilleen ja 
samalla siistitään Satama-alue kesäkuntoon. Jokaisesta 
venekunnasta edellytetään osallistujaa paikalle.  
TARJOLLA LOHI SOPPAA!  
Ilmoitathan halustasi ruokailla sups@sups.fi Myös 
kasvisvaihtoehto tarjolla.

Kustannukset nousee 

Kaikki muuttuu maksulliseksi ja kustannukset kasvavat - 
yleinen siisteys ja omien ”rojujen” ”unohtaminen” rantaan 
tulee kalliiksi, joten talkoiden jälkeen jatkossa jokainen hoitaa 
itse omat rojunsa pois, näin pystytään pitämään vuosimaksut 
ennallaan.
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Rannan siisteys tämän 
vuoden teemana 

Kevät talkoissa siivotaan siis koko 
ranta-alue. Tulossa on lavat niin 
puulle, metallille kuin 
sekajätteellekin. Rannasta tullaan 
hävittämään kaikki sinne 
kuulumaton ja merkkaamaton 
tavara, kuten epämääräiset 
pressun riekaleet, lauta kasat, 
yms. 

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. 

Pressut, yms. talvivarastointiin 
liityvät tarpeet tulee kerätä oman 
pukinpäälle ja siis merkata 
selkeästi.  

Seura järjestää Saunalle merkintä 
välineitä.  

Laituripaikat 2016 

on jaettu. Mikäli veneesi nimeä ei 
löydy listasta, kannattaa tarkistaa 
onko laskut maksettu ja hakemus 
laitettu. Hakemusaikahan on jo 
umpeutunut, joten asiasta 
kannattaa olla yhteydessä Lauriin. 

TUULEN TUOMAA! 
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Hallituksen tervehdys! 

Kesä ja sen myötä uusi purjehduskausi lähestyy kovaa vauhtia. 
Rannassa puuhat on jo kovassa vauhdissa, ja kaikki 
valmistautuu tulevaan omalla tavallaan. Jotta kaikki voisivat 
nauttia yhteisitä tiloista ja paikoista, niin muistetaanhan pitää 
huolta, että ne pysyvät myös kunnossa. Kevään aikana on 
tarkoitus kunnostaa sauna- ja wc-rakennus siistiin 
käyttökuntoon. Kevättalkoissa kun saadaan vielä raivattua 
ranta-alue ja grillin ympäristö siistiin kuntoon, on siellä sitten 
mukava nauttia kesästä ja mukavasta yhdessäolosta. Tehdään 
rannasta koko seuran yhteinen ”olohuone”, jota se jo onkin. 
Ollaan aktiivisia talkoissa, niin saadaan paljon aikaiseksi, ja 
ennenkaikkea pidetään jokainen huolta omalla tahollamme, 
että paikat jäävät jälkeemme siistiksi. Samalla säästämme 
seurana varoja mukavampiin juttuihin.

Keväisin terveisin, 

Hallitus

Tuoppikin lähestyy, joten on aika päivittää alkusammutustaidot. 
Tarjalla homma onkin jo hienosti hallussa! Kuva: JaniH
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Tärkeitä päiviä vuonna 
2016 

16.5. Vesillelasku 
21.5. Pukki- ja satamatalkoot 
   ?.6. Purjehdusretki? 
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  
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