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Kevätkokous lauantaina 
25.3.2017 klo 16.00 
Suomenlinnan Pursiseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
järjestetään  
lauantaina 25.3.2017 klo 16 Suomenlinnan Upseerikerholla  
Perinteisten asioiden lisäksi muissa asioissa 
Pera Koirasen puheenvuoro katsastusasioista. Muita asioita voi 
ehdottaa esityslistalle viimeistään 5 pv ennen kokousta. 
 
Kokouksen aluksi Ykä Klippi pitää näin Suomen 
satavuotisjuhlavuoden teemaan sopivasti  esitelmän 
”Pursilipusta Suomen siniristilipuksi”. 
 
Kokouksen päälle ruokaillaan ja istutaan iltaa yhdessä. Tarjolla 
Upseerikerhon keittiöstä ateria jäsenille SuPSin 
subventoimaan sopuhintaan 10 euroa. Ruokailun 
järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumaan sunnuntaihin 19.3. 
mennessä osoitteeseen sups@sups.fi. Kerro myös valitsemasi 
ruokavaihtoehto – liha vai kasvis, ja mahdolliset allergiat tai 
muut erityistoiveet. Ilmoittautumattakin paikalle saa tulla, 
mutta SuPSin subventoimaa ruokaa on tarjolla vain 
ilmoittautuneille.

Menu: 
Salaatti 
Unkarilainen lihapata tai Härkisgulassi, Paahdetut perunat 
Leipä 
Kahvi
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Laituripaikat 2017 

Laituripaikat kaudelle 2017 on 
taas haettavana.  
Täytä hakemus oheisen linkin 
kautta 1.4.2017 mennessä.  
Hae laituripaikkaa tästä:  
https://goo.gl/forms/
ZzSxB3w4s13Iy9922  
  

VHF-Kurssille 

Vielä kerkiää! 

muistathan, että viimeinen päivä 
VHF-kurssille ilmoittautumiselle 
on ti 14.3. Lähetä 
ilmoittautumisesi sekä 
tarja.tervo@viapori että kurssin 
vetäjälle ari.caselius@ficora.fi. 

Kurssi järjestetään siis  
lauantaina 1.4.17 klo 9.30-17.00  
Paikka: Viestintäviraston tilat, 
Itämerenkatu 3, Ruoholahti 

Uusia jäseniä 

Seuraamme on taas hakenut uusia 
jäseniä, ja heidät on viime 
hallituksen kokouksessa 
hyväksytty. Uudet jäsenet ovat: 
Tarja Teittinen  
Pekka Luhta 
Irma Luhta  
 
Lämpimästi tervetuloa! 
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Hallituksen tervehdys! 

Jälleen yksi purjehduskausi kolkuttelee ovella. Kuten aiemmin 
on tullut todettua, tuo tuleva kausi uudistuksia tuttuun 
kotisatamaamme. Näitä ovat mm. vaarallisten aineidenkaappi, 
vesipisteet laitureilla ja poistuva ilmoitus”pömpeli”. 
Selvityksen alla on myös mm. rannan turvalaitteiden kunto ja 
tarve, mastokraanan turvallisuuden parantaminen sekä 
länskärin laiturin sähköt. 

Paljon pieniä asioita, jotka tekevät harrastuksestamme 
mukavampaa ja turvallisemapaa. 

Muistetaan pitää hyvää huolta yhteisistä asioista ja ollaan 
aktiivisia.  
 
Kaikki joukolla kevätkokoukseen!

Hallitus

Syyskokouksessa oli rento 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
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