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Nostot lähestyy
Syksyn on toiminnallista aikaa.
Tämän syksyn nostot on sovittu
23.9. ja 14.10.
Osoitteessa www.loremipsum.fi
voit käydä varaamassa paikkasi
nostoon. Paikat tulee varata
11.9.2016 mennessä.
Pukki- ja rantatalkoot järjestetään
17.9. Jokaisesta paikan
varanneesta venekunnasta tulee
olla vähintään yksi jäsen paikalla.

Rapujuhlat la 3.9.2016 klo
19.00

XXXII Viaporin
Tuoppi
Tuoppi purjehdittiin tänä vuonna
kohtuullisen kovassa kelissä. Tuo
huomioon ottaen, tapahtuma
onnistui erinomaisesti. Lisää
aiheesta seuraavassa kirjeessä,
kun on Tuoppi purettu. Mikäli
sinulla on jotain palautetta
Tuopista, tai yleensä, voit laittaa
sitä tulemaan tiedotus@sups.fi

Olethan muistanut
tämän vuoden maksut
Talousosasto tarkistaa parhaillaan
tämän vuoden maksu tilannetta.
Olethan muistanut hoitaa omasi.
Mikäli laskusi on päässyt
hukkumaan, älä huolehdi ”karhut”
lähtee kohta postiin.

Kesän viimeisiä hetkiä vietetään taas perinteisten
ympäripurjehdusten ja rapujuhlien merkeissä.
Suomenlinnan ympäripurjehdukset purjehditaan ensi
lauantaina ja sunnuntaina 3. ja 4.9. Niiden välissä lauantaiiltana 3.9. vietetään rapujuhlat, paikaksi varmistui Tarjan
Kellari (B61)
Kisat ja kemut perinteisin menoin, eli ympäripurjehdusten
kipparikokous SuPSin rannalla klo 11 ja lähdöt alkaen
klo 12, molempina päivinä
Rapujuhlat puolestaan hoidetaan nyyttäriperiaatteella, eli
omat ruoat ja juomat mukaan. Saa tuoda myös lauluvihkoja ja
soittimia. Aloitetaan juhlinta lauantaina klo 19. Helan går ja
sunﬀarallallaa!

1

tiedotus@sups.fi

28. elokuuta 2016

Hallituksen tervehdys!
Tärkeitä päiviä vuonna
2016
Tällä kertaa tervehdys tulee Tuoppi -baarin tiskin takaa.
3.9. Ympäripurjehdus
ja Rapujuhlat
4.9. Toinen ympäripurjehdus
17.9. Pukkitalkoot
23.9. Ensimmäinen nosto
14.10. Toinen nosto
19.11. Syyskokous

Itse olen viimeksi ollut mukana joskus 80-luvun lopulla,
partiolaisena myymässä pillimehua ja sämpylöitä. Välissä on
muutama tuoppi mennyt muilla mailla mantuhilla, mutta olipa
kyllä mukava palata mukaan toimintaan.
Vaikka keli hieman meitä kaltoin kohtelikin, etenkin
varsinaisena kisapäivänä, oli tunnelma silti aivan mainio kun
juhlat teltassa käynnistyivät.
Oli mahtavaa taas nähdä, kuinka talkoovoimilla saadaan
aikaiseksi näin hieno tapahtuma. Kiitos kaikille talkoolaisille!
Ilman aktiivisia seuralaisia, tätäkään ei olisi mahdollista
toteuttaa.
Aurinkoa kesän viimeisiin päiviin,
Jani ”Big J” Hiltunen

Suomenlinnan Pursiseura ry.
Jussi Kaskia

Perjantaina nautittiin vielä upeasta auringon paisteesta. Kuva:
Sanni Haatanen
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