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Toiminnallinen syksy! 
Kesän purjehdukset rupeaa olemaan jo takanapäin ja alkaa 
valmistautuminen syksyyn ja talveen. 

Aloitamme syksyn perjantaina 15.9. klo 18.00 Tuopin 
palautekokouksella. Paikka: Bistro Bastioni 
Lauantaina 16.9. klo 10.00 Pukkitalkoot 
Lauantaina 23.9. klo 9.00 1. nosto - ensisijaisesti puuveneet 
Lauantaina 14.10. klo 9.00 2. nosto - HUOM! muuttunut 
päivä 
Pukkitalkoissa ja nostoissa Jokaisesta venekunnasta tulee 
olla yksi vähintään yksi jäsen paikalla!

Talvitelakointihakemus 
Kohta nousee veneet!

Tässä linkki talvitelakointihakemukseen; https://goo.gl/
forms/88tplzHhoR57nBnB2 . Hakemukset tulee tehdä 
15.9.2017 mennessä

Sammuttimet huolletaan 
talven aikana
Keräämme kaikkien halukkaiden sammuttimet nostojen 
yhteydessä yhteen paikkaan, jossa sitten talven aikana 
sammuttimet huolletaan, ja josta ne sitten keväällä voi noutaa. 
Asiasta tiedotetaan lisää vielä lähiaikoina.
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Viaporin Tuoppi  

Tuoppi purjehdittiin mukavan 
leppeässä kelissä. Jälleen kerran 
järjestelyt toimivat hienosti. 
Kiitos kaikille mukana olleille. 
Lisää tuopista 15.9. klo 18.00 
järjestettävässä Tuopin 
palautekokouksessa, ja sen jälkeen 
seuraavassa uutiskirjeessä. 
  

Ympäripurjehdukset 

purjehdittiin viime viikonloppuna.  
Kevään kisassa lauantaina 
mukana oli jopa 11 venettä.  
Ympäripurjehdusten tulokset: 
Lauantai 2.9., kevään 
ympäripurjehdus: 
1. Norna XI 
2. Armas  
3. Hebe 

Sunnuntai 3.9., syksyn 
ympäripurjehdus 
1. Alien 
2. Slaghöken 
3. Mahonia 
Onnittelut voittajille ja kiitos 
mukana olleille.  

Välissä juhlittiin sitten perinteiset 
rapujuhlat. Kuuluu olleen hauskaa 
ja snapsilaulujakin on laulettu, 
muistelee eräs mukana ollut. 

Uudet jäsenet 

Uusina jäseninä seuraan 
hyväksyttiin Petri Mikonsaari ja 
Ilpo Kari. Lämpimästi tervetuloa 
mukaan joukkoon! 

TUULEN TUOMAA! 
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Telakointipukit kuntoon
Tarkistathan pukkisi kunnon ennen telakointia. 
Vakuutusyhtiöiden suositusten mukaisesti eväköliveneiden 
pukin tulisi aina olla teräksinen. Pukkien tulee muutenkin olla 
hyväkuntoiset ja rakenteeltaan venetyyppiin ja kokoon nähden 
riittävän kestävät. Suositeltavimpia ovat pukit, joiden tassut 
ovat säädettävät, jolloin ne voidaan aina asettaa optimaalisesti 
veneen asentoon nähden – ainahan nostotilanteessa ei onnistu 
veneen passaaminen tasan tarkkaan viimevuotiseen asentoon 
pukille. Kevätkunnostuskin helpottuu, kun pohjan huoltoa ja 
maalausta varten voidaan aina yksi tassu kerrallaan löysätä ja 
huoltaa kohta sen alta. 

Hallituksen tervehdys! 

Tänä vuonna purjehdittiin 33 Viaporin Tuoppi. Jälleen kerran 
rakennus- ja purkutalkoisiin saatiin mukavasti väkeä, vaikka 
keväällä vähän haastavalta tilanne välillä vaikuttikin. Myös 
kilpailun järjestämiseen riitti innokkaita talkoolaisia. Lämmin 
kiitos kaikille järjestelyissä mukana olleille, ja Tarjalle 
tapahtuman ”maaliin” viemisestä. Valitettavasti 
iltatapahtumaan väkeä ei sitten enää oikein riittänyt. Siis 
talkooväkeä. Juhlakansaa kylläkin.  
Haluan nähdä Tuopin elävän vielä seuraavien 30 vuoden 
jälkeen, mutta se toteutuu vain talkooväen voimalla. Varmasti 
kehitettävää ja parannettavaa löytyy, ja siksi onkin tärkeää, 
että mahdollisimman moni osallistuisi 15.9. pidettävään 
palautekokoukseen ja jakaisi ajatuksensa ja ideansa kaikille. 
Pidetään mielet avoinna ideoille ja varmistetaan yhdessä 
Tuopin tulevaisuus.

Jani ”Big J” Hiltunen
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Tärkeitä päiviä vuonna 
2017 

 
 
15.9. Tuopin palautekokous 
16.9. Pukkitalkoot 
23.9. 1.nosto(puuveneet+pienet) 
14.10. 2.nosto (muuttunut päivä)  
18.11. Syyskokous ja pikkujoulut 

Suomenlinnan Pursiseura ry.

Jussi Kaskia
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