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VENEMESSU- ja OSTOSMATKA HELSINKIIN LAUANTAINA 11.2.2017 

 

Lähtö klo 06.30 Pihlavasta, josta vanhaa tuttua reittiä keskustaan,  

linja-autoasemalla klo 7.00. 

Messukeskuksesta pääsee raitiovaunulla tai junalla ostoksille tai tutustumaan 

haluamiinsa kohteisiin.   

Matkan hinta 30,00 € / hlö sis. messulipun tai ostosmatka 20,00 € / hlö. 

Lähde mukaan viettämään mukavaa päivää, ja pyydä ystäväsikin mukaan.  

Ilmoittautumiset 7.2.2017 mennessä    

Mika Heinonen 0400 594 311 

 

PAAPUURIN 2017 TEKO KÄYNNISTYY 

 

Keväällä on jälleen aika julkaista jäsenlehtemme Paapuuri.  

Jäseniltä toivomme siihen mainoksia, tarinoita tai kuvia. Ne voi lähettää sähköpostilla 

mika.heinonen@porinveneilijat.fi (Mika Heinonen) tai sami.anttila@porinveneilijat.fi 

(Sami Anttila) viimeistään 28.2.2017 mennessä. 

Paapuurista saatavilla mainostuloilla on iso merkitys seuran toiminnassa ja lehden 

julkaisemisessa. Tämän tiedotteen mukana on mainoshakukaavake, jolla jokainen 

seuran jäsen voisi hankkia ainakin yhden mainoksen lehteen. Kaavake löytyy myös 

seuran nettisivuilta, ja siinä on tarkemmat ohjeet mainosten toimittamiseen. 

 

JOHTOKUNTA 2017 JA SÄHKÖPOSTI OSOITTEIDEN MUUTTUMINEN 

 

Johtokunnassa jatkavat samat henkilöt kuin vuonna 2016. 

Porin Veneilijät ry:lle ja johtokunnan jäsenille on perustettu uudet sähköpostiosoitteet, 

info@porinveneilijat.fi ja etunimi.sukunimi@porinveneilijat.fi. Johtokunnan jäsenet ja 

uudet sähköpostiosoitteet löytyvät nettisivuilta kohdasta Yhteystiedot. 

 

Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi jäsenasiainhoitaja Outi Branderille, 

(outi.brander@porinveneilijat.fi), saat jatkossa tiedotteet ja laskut sähköpostiin 

paperisen version sijasta. Saat tiedon nopeammin ja säästämme postituskuluissa. 

Myös luonto kiittää    

 

SEURAN KEVÄTKOKOUS on maanantaina 13.3.2017 klo 19.00, paikkana 

Narukerätalo, tekojäärata Pori.  

Tervetuloa kuulemaan seuran asioista ja vaikuttamaan tuleviin suunnitelmiin, 

kahvitarjoilu! 

 

JÄÄNSULATTAJAIS JUHLAT  järjestetään lauantaina 1.4.2017 klo 15.00 alkaen 

ruokailulla Ravintola Andaluciassa (Pohjoispuisto 4, Pori).  

Ruokailun jälkeen jatkamme mukavaa yhdessäoloa Porin opiskelijatalo Saikussa 

(Antinkatu 7, Pori). Halutessasi ota saunavarusteet mukaan, sauna myös lämpimänä.   
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Sitovat ilmoittautumiset 28.2.2017 mennessä Satu Heinoselle, puh. 0400 591 595. 

Maksu 5.3.2017 mennessä Porin Veneilijät ry:n tilille FI78 5542 5440 0291 82,  

maksuviitteen saat ilmoittautumisen yhteydessä.  Ilmoittautumisen yhteydessä kerro 

myös valitsemasi ruuat alla olevasta listasta. 

 

Tarjolla on useita eri ruokavaihtoehtoja, joista voit valita mieleisesi alku-, pää- ja 

jälkiruuat. Hintaan sisältyy ruokailu Andaluciassa, tilavuokra Saikussa ja iltapala. 

Ruokajuomat Andaluciassa jokainen maksaa itse, ja Saikkuun voi tuoda halutessaan 

omat juomat. 

 

Alkuruoka MELONISALAATTI, hunajamelonia, sipulia, retiisiä, parmesan -juustoa, 

  salaattia, kurkkua, vinegrette –kastiketta, patonkia 

 

 tai SIENIKEITTOA, paahtoleipää ja voita 

 

Pääruoka PAISTETTUA LOHTA, hollanninkastiketta, kasviksia, tilliperunaa 39,00 €/hlö 

 

 tai BROILERIN FILEETÄ, appelsiinikastiketta, kasviksia, lankkuperunaa 39,00 €/hlö 

 

 tai GRILLIHÄRKÄÄ, naudan sisäfileepihvi, tumaa paholaisenkastiketta 

  kasviksia, kermaperunaa 47,00 / hlö 

 

 tai AURA-JUUSTOLLA KUORRUTETTUA HÄRKÄÄ, naudan sisäfileetä, 

  kasviksia, punaviinikastiketta, valkosipuliperunaa 47,00 €/hlö 

 

Jälkiruoka CRÈME BRULEE 

 

 tai SUKLAAMARKIISIA, amarettokastiketta 

 

TERVETULOA!   
 

 

Nettisivuiltamme www.porinveneilijat.fi löydät viimeisimmät tiedot tapahtumista ja 

seuran asioista.  

 

PS. Palauttamalla oheisen Turvan arvontakortin osallistut matka-arvontaan. 

 

 

Terveisin johtokunta 

http://www.porinveneilijat.fi/

