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Syyskokouksen satoa 

Syyskokous pidettiin lauantaina 19.11.2016 Upseerikerholla. 
Paikalla oli aktiivista jäsenistöä sekä hallituksen edustajia. 
Kokouksen alkuun kohotettiin malja poisnukkuneiden 
jäsentemme muistoksi.  
 Kokous vahvisti hallituksen esittämän toimintasuunnitelman 
sekä talousarvion kaudelle 2017. Lisäksi valittiin Kommodori, 
varakommodorit sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
tulevalle kaudelle. Sekä toimintasuunnitelmaan, että 
talousarvioon voit tutustua tarkemmin sivuillamme. 
 Muina asioina oli katsatuspäällikkö Pertti Koirasen 
puheenvuoro sekä Yrjö Klipin esitys konttien hankkimisesta 
työtilaksi. Peran pointit tarkemmin tuossa sivussa. Ykän 
esitys herätti kiivasta keskustelua ja lopuksi todettiin, että 
hallitus valtuutetaan selvittämään ratkaisun tekniset 
vaihtoehdot ja kustannukset, ja mikäli erityisiä esteitä ei 
ilmene, pyritään ehdotus toteuttamaan talven / kevään 2017 
aikana.  
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Hallitus 2017 

Pitkäaikanen hallituksen jäsen, 
yksi SuPSin perustajista, 
kunniakommodori Lauri Juva, on 
ilmoittanut siirtyvänsä 
”eläkkeelle” hallitustehtävistä. 
Koko seuran puolesta lämmin 
kiitos Laurille ja iloa eläkepäiviin. 
Lauri lupasi jatkaa aktiivisena 
jäsenenä tulevaisuudessakin  

Syyskokous valitsema hallitus 
kaudelle 2017:  
Jussi Kaskia, Kommodori 
Eero Kairamo, 1. varakommodori 
Ari Bungers, 2. varakommodori 
Päivi Lepistö 
Jussi Halonen 
Asko Jääskeläinen 
Jani Hiltunen 
  

Katsastuksen 
kuulumiset 

Katsastuspäällikkö Pertti 
Koiranen piti puheenvuoron 
syyskokouksessa ja valotti hieman 
katsastuksen tulevaisuutta. Tässä 
muutamia poimintoja: 
1. Kaasuasennustodistus on 
lakisääteinen ja tulisi löytyä 
jokaisesta kiinteän kaasun 
omaavasta veneestä. SuPS tulee 
järjestämään ensi kaudella vesille 
laskun jälkeen yhteisen 
tarkastuspäivän. Aiheesta lisää 
alkuvuodesta. Mikäli todistusta ei 
ole, venettä ei katsasteta. 
2. Hätäraketit. Perinteiset 
pyrotekniset hätäraketit ovat 
voimassa sen kauden loppuun, 
jolloin niissä on parasta ennen 
päivä. Vähitellen elektroniset, eli 
ns. led-soihdut lisääntyvät 
markkinoilla. Myös näistä lisää 
keväällä.
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Hallituksen tervehdys! 

Purjehduskausi 2016 on saatettu päätökseen. Itselle se oli 
samalla ensimmäinen kausi hallituksessa ja tiedottajana.  
Vuosi piti sisällään paljon toimintaa ja tapahtumia. Kauden 
teemana oli siisteys ja järjestys, ja sen pohjalta on Pirunkirkon 
varasto siivottu, ja ”kopitettu”. Myös ranta-aluetta siivottiin 
ahkerasti ja sauna fiksattiin käyttökuntoon. Kiitos kaikille 
talkoolaisille.  
Perinteinen Viaporin Tuoppi purjehdittiin tänävuonna 
kohtuullisen huonossa kelissä. Valitettavasti tuo vaikutti 
heikentävästi taloudelliseen tulokseen, mutta siitä huolimatta 
tapahtuma teki ns. nollatuloksen, eikä suurta tappiota. Säätä 
lukuunottamatta kaikki toimi hyvin ja Tuoppi oli jälleen 
onnistunut. Kiitos kaikille mukana olleille kilpailijoille ja 
tapahtuman tekijöille. 

Jani ”Big J” Hiltunen

Arvostettu kommodorimme johtaa kokousta. Taustalla 
kunniakommodori Lauri Juva
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Tärkeitä päiviä vuonna 
2017 

 
 
12.8. XXXIII Viaporin Tuoppi 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