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Lippu salkoon! 
Lippumaston pystytystalkoot sekä juhlallinen lipunnosto  
tiistaina 13.6.2017 klo 17.00 alkaen 

Tilaisuus alkaa siis lippumaston pystytystalkoilla klo 17.00, 
johon tarvitaan hieman lihaksia, joten kaikki joukolla mukaan. 
 Purjehduskausi käynnistetään juhlallisesti lipunnostolla noin 
klo 18.00 kommodori Kaskian johdolla. 
 Samalla pidetään Viaporin Tuoppi -yleiskokous, johon kaikki 
ovat myöskin tervetulleita. Tuoppi ei valitettavasti valmistu 
itsestään, ja moni homma kaipaa vielä tekijäänsä.

Katsastuksesta vielä 
Nyt on aika katsastaa veneet!

Kuten Pera viestissään laittoi, hänet tavoittaa rannasta mm. 
tulevana lauantaina ja tarvittaessa muutenkin. Tässä vielä 
katsastajien numerot, niin voitte sopia ajat. 
Pertti ”pera” Koiranen 050 9113200 
Jussi ”marski” Halonen 040 5618446  
Päivi ”santarmi” Lepistö 040 5624754

Sauna lämpiää taas 
Juhannuksena
Pikku saunamme on hetken poissa käytöstä, tehtävien 
huoltotöiden johdosta, mutta lämpiää taas viimeistään 
Juhannukseksi.  
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Seuralipputilaus 

Olemme tilaamassa perälippuja, ja 
nyt tiedustelemme, kuinka 
monesta veneestä ko. lippu 
puuttuu? Laita viestiä tarpeestasi 
tiedotus@sups.fi Mainitse 
viestissä nimesi, veneesi nimi ja 
lipun koko. 
  

Länskärin sähköt 

ranta-alueella tehtävien 
muutostöiden johdosta laiturin 
sähköjen tuleminen viivästyy. 
Tästä johtuen Länskärin 
laituripaikoille on myönnetty 
20€n alennus. Seura pahoittelee. 

Uusi jäsen 

Uudeksi jäseneksi on hyväksytty 
Feodor Mayow. Hän purjehtii 
Kansanvene Miinalla. Lämpimästi 
tervetuloa mukaan joukkoon! 

Uusi jäsenetu 

Hietalahteen keväällä auennut 
ravintola Hieta tarjoaa SuPSin 
jäsenille -15% edun loppulaskusta 
ruokailun yhteydessä. Jäsenille 
toimitetaan merkki, jolla edun 
saa. Siihen saakka käytetään 
koodia SUPS2017 ilmoittakaa 
koodi jo varauksen yhteydessä. 
Ravintolaan voi tutustua 
www.ravintolahieta.fi Huom! 
Hietalahden altaassa on ns. 
tuntipysäköinti paikkoja, joten 
Hietaan pääsee myös veneellä. 
Kapakoitsija Hiltunen toivottaa 
kaikki SuPSilaiset lämpimästi 
tervetulleiksi!

TUULEN TUOMAA! 
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Hallituksen tervehdys! 

Ranta on pursiseuran olohuone. Keskusteluja on käyty 
olohuoneen kunnosta ja viihtyvyydestä.

Alkukesän aikana sauna tullaan laittamaan toimintakuntoon ja 
ensi talven aikana se kunnostetaan oikein todella. 
Juhannuksena taas saunotaan ja tanssitaan rannassa. 

Kaiken tämän tarkoituksena, on saada ranta - tuo 
olohuoneemme - jäsenten aktiiviseen käyttöön ja tuoda 
rantaan elämää, joka sinne kuuluu.  Käyttäkää siis rannan 
palveluja, kuten grillipaikkaa, aktiivisesti ja nauttikaa kesästä! 

Purret on viimein vesillä ja se paras aika purjehtijan vuodesta 
on taas käsillä. Hallitus haluaa toivottaa kaikille erinomaista 
purjehduskesää ja mukavia tuulia.

Jani ”Big J” Hiltunen
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Tärkeitä päiviä vuonna 
2017 

 
 
13.6. Lippumaston- ja lipunnosto 
13.6. Viaporin Tuoppi -yleiskokous 
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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