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Kohti kesää 2017 

Vaikka kesään on vielä hetki, on aika jo ruveta 
suunnittelemaan tulevaa purjehduskautta. Uusi hallitus 
kokoontui viime viikolla, ja kävi taas aktiivista keskustelua 
jäsenistön etujen puolesta. Lukkoon lyötiin myös tärkeitä 
päiviä tälle vuodelle ja niistä löytyykin listaus tuolta kirjeen 
vasemmalta sivulta alhaalta. Laita jo nyt kalenteriisi ylös nuo 
tärkeät päivät. 
 Tuleva vuosi tuo taas paljon uudistuksia satama-alueelle, ja 
paikkoja kunnostetaaan pitkin vuotta. Ollaan aktiivisia 
talkoissa, kun niitä järjestetään.  
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Hallitus 2017 

Hallituksen toimet on taas jaettu 
ja tässä ne ovat: 
Jussi Kaskia, Kommodori 
Eero Kairamo, 1. varakommodori 
Junioripäällikkö 
Ari Bungers, 2. varakommodori 
Päivi Lepistö, Satamakapteeni ja 
laiturimestari 
Jussi Halonen, telakkamestari 
Asko Jääskeläinen 
Jani Hiltunen, sihteeri, viestintä 

Muut vastuu tehtävät: 
Ritva Juva, taloudenhoitaja 
Tarja Tervo, kilpailupäällikkö 
Pertti Koiranen, 
katsastuspäällikkö 
Katsastajat: 
Päivi Lepistö, Jussi Halonen sekä 
Janne Ikonen 

Täältä löytyy yhteystiedot 
  

Adressi veneverosta 

Veneveroesitys on käynyt 
lausuntokierroksella ja 
lainsäädännön arviointineuvoston 
käsittelyssä. Nyt on viimeinen 
hetki vaikuttaa. Pyydäthän myös 
kaikkia tuttaviasi 
allekirjoittamaan. 

Linkki adressiin: https://
www.adressit.com/
hallituksen_tulee_luopua_venever
osta  

Kiitos! 

Samuli Salanterä 

Liittohallituksen 
puheenjohtajaSuomen Purjehdus 
ja Veneily ry
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Hallituksen tervehdys! 

Hallituksessa käytiin keskustelua jäsenien aktivoinnista, mm- 
katsastajia saatetaan tarvita pian lisää, kun nykyisten aika on 
rajallista. Seurassa tarvitaan aina aktiivisia jäseniä mitä 
erikoisempiin ja hauskempiin tehtäviin. Toiveissa olisikin, jos 
innokkaita löytyy, että he ilmoittautuisivat ja katsottaisiin 
yhdessä mitä keksitään.  
Mikäli mieltäsi askarruttaa jokin aiheeseen liittyvä kysymys 
tai ehdotus, laittakaahan tulemaan. 
Kehitetään yhdessä toimintaa!

Aurinkoa talven keskelle,

Jani ”Big J” Hiltunen

Talkoissa aina perinteisesti mukava tunnelma!
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Tärkeitä päiviä vuonna 
2017 

 
25.3. Kevätkokous klo 16.00  
15.5. Vesillelasku - säävaraus. 
Vahvistus huhtikuun loppuun 
mennessä.  
20.5. Pukkitalkoot 
16.-18.6. Junnuleiri  
23.6. Juhannus tanssit 
12.8. XXXIII Viaporin Tuoppi 
2.9. Kevään ympäripurjehdus  
2.9. Rapujuhlat 
3.9. Syksyn ympäripurjehdus  
16.9. Pukkitalkoot 
23.9. 1.nosto(puuveneet+pienet) 
13.10. 2.nosto 
18.11. Syyskokous ja pikkujoulut 

Suomenlinnan Pursiseura ry.

Jussi Kaskia

Suomenlinna B42 A2

00190 Helsinki

Erikoismaininta 

Seuramme ylimestaripäälliköt, 
Jussi Halonen ja Päivi Lepistö 
ansaitsevat erikoiskiitoksen. He 
siivosivat saunan alustan 
jäteöljyistä ja vanhoista 
bensakanistereista. 
Telakkamestarihan laittoikin jo 
erillisen tiedotteen asiasta. 

 Kiitos heille.
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