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Heippa seuralaiset  =) 

 

Kesän seikkailut rupeaa aikalailla olla seikkailtu. Itse veneettömänä 

fokus piti vaihtaa vesielementistä ihan muihin kohteisiin. Kaislikon 

suhina on suhissut monien osalta suht onnistuneita venereissuja 

kesän ajalta, vaikka on jonkun verran jorinaa vesisateistakin kuulu-

nut. Noh kyllä kesä kuivaa, minkä kasteleekin.. Ja onhan tässä elo-

kuuta pitkälti vielä jäljellä — viimeistä kesäkuukautta! Mitäs asioita 

pitikään sitten ”syssymmällä” hoitaa… 

 

Syssyllä kuitenkin riittää paljon tohinaa seurassa, josta pääpiirteet 

löytyvät myöhempää Puuskasta. Kuten aina, toivon aktiivista osan-

ottoa ja kaikki ovat enemmän kuin tervetulleita kaikkiin seuran ta-

pahtumiin pitkin vuotta. Nyt on luvassa oikein tapahtumien kruunu, 

eli 50-vuotisjuhla. Ilmoittautua kannattaa hyvissä ajoin, ettei mene 

klassisesti ohi. 

 

Loppuvuoden osalta vielä yksi Puuska on ohjelmassa, jossa voisin 

tyylilleni uskollisena kerrata kauden 2016 tapahtumia ja omia aja-

tuksiani siitä. Ehkäpä sen ensimmäisen hyvän vitsinkin saan kerrot-

tua… 
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Tervetuloa 50-vuotisjuhlaan Joensuun Teatteriravin-

tolaan pe 9.9.2016 klo 19. Erillinen kutsu, jossa on 

tarkempi ohjelma, lähetetään postitse kaikille seuran 

jäsenille.  Muistathan ilmoittautua 30.8. mennessä 

maksamalla 40 €/hlö Joensuun Pursiseura ry:n tilille 

FI39 5770 0510 0155 37.  

 

 



Tilaa muhkea, 272 sivuinen historiikki ”Hyvällä tuulella, 
hyvässä seurassa” hintaan 30 €/kpl osoitteesta: 
info@joensuunpursiseura.fi.  
 
 

 
Kirja tulee painosta syyskuun alussa ja se julkaistaan viral-
lisesti 50-vuotisjuhlassa 9.9.2016. Mielenkiintoista luetta-
vaa itselle ja hieno lahja ystävälle! 
 
 

Huom! Tänä vuonna ei järjestetä lipunlaskuiltamia ja 

pikkujoulua, vaan 50-vuotisjuhla kokoaa meidät yh-

teen. 

 

 



 

Perinteiset mato-ongintakisat!  
 

Lapalikolla lauantaina 20.8.2016 klo 14-16 sekä 

illalla tunnelmalliset venetsialaiset. Valaistaan 

laituri ja ranta yhdessä kauniiksi, ota lyhty, kynt-

tilä tai ulkotuli mukaasi.  

 
 

 

Jotain kuvan kaltaista, eikös juu?  =) 



Pursiseuran yhteystietoihin muutoksia! 

 

Vähäisen kontaktimäärän takia seura on päättänyt 

lakkauttaa oman puhelinnumeronsa 040 748 8383. Vi-

rallisina yhteyskanavina säilyy sähköposti  

info@joensuunpursiseura.fi ja hallituksen jäsenet, 

joittenka tarkemmat yhteystiedot löytyvät nettisivuil-

ta! 


