Yhteystietojen päivitys ja Suuli-jäsenrekisteri
Huolehdithan, että seuralla on ajantasaiset yhteystietosi, etenkin sähköpostiosoitteesi. Seuran
tiedotus ja laskut lähetetään ensisijaisesti siihen sähköpostiosoitteeseen, joka jäsenelle on kirjattu
Suuli-rekisteriin!
Suuli on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuroilleen tuottama jäsen- ja
venerekisteriohjelma, jossa jäsenseuran jäsen voi päivittää omia yhteystietojaan ja katsella
veneensä katsastustietoja.
Yhteystietoja voi päivittää tuttuun tapaan seuran toimistolle tai vaihtoehtoisesti suoraan Suulirekisteriin osoitteessa suuli.spv.fi. Kirjautumiseen tarvitset liiton jäsennumerosi (Suuli ID), jonka voit
tarkistaa tarvittaessa seuran toimistolta tai laskultasi kohdasta asiakastunnus. Ensimmäisellä
kerralla kirjauduttaessa kirjoita Suuli-id ja klikkaa ”unohtuiko salasana”. Näin pääset luomaan
itsellesi salasanan. Miten Suuliin kirjaudutaan? Katso ohje: https://youtu.be/26ZHni_EMEo
Tervetuloa Hökän muikulle la 21.8.
Ohjelma ja aikataulu
- Kokoonnutaan Päijänteen vanhimman mökin
edustalle klo 10:00 käskynjakoon
- Muikkuvalmisteluja talkoilla yms. valmisteluja
klo 10:00-13:00
- Leidien saunavuoro klo 15:00-16:30
- Miesten saunavuoro klo 16:30-18:00
- Muikunpaisto alkaa klo 19:00
Muikkumaksu
-Aikuiset 10 € / Lapset 5 €
Maksu käteinen/mobilepay
Hökän kattoremontti talkoo vko 34
Päijänteen vanhimman kesäasunnon
kattoremontti on viimeistä puristusta vaille, jotta
saadaan valmiiksi ennen syyssateita.
Ajankohta viikko 34, tarvittaessa jatketaan
viikonloppuna ja tulevina päivinä.
Puuttuvat tarvikkeet on hommattu, kuten
jiiripellit.
Jos olet valmis viemään asian eteenpäin jo
aikaisemmin, konsultoi asiasta Timo Kastemäen
kanssa m/s Oban.

Ilmoittaudu facebook-tapahtumassa tai
toimistolle, niin tiedämme suunnitella
päiväohjelmia.
Linkki facebook-tapahtumaan
https://fb.me/e/2sL2t9gwp
Myllysaaressa pintaan noussut putki
Seura on saanut kaupungilta kehotuksen
poistaa Myllysaareen johtava vanha vesiputki,
joka on noussut pintaan. Tehtyjen selvitysten
valossa näyttää siltä, että putki kuuluu
Myllysaarelle. Tarvittavista toimenpiteistä
neuvottelemme Lahden kaupungin edustajien
kanssa.
Myllysaaren kelluntapäivä la 21.8.
Osana Lahden kaupungin
ympäristöpääkaupunkivuotta Myllysaaren Bar &
Restaurant Kommodori / Eventhits Oy järjestää
Myllysaaren kelluntapäivän lauantaina 21.8. klo
12.00-16.00. Tapahtuma on maksuton koko
perheen tapahtuma.
Lisätiedot:
https://myllysaari.fi/myllysaaren-kelluntapaiva/

Muistathan palauttaa viime vuonna saamasi kiertopalkinnon seuran toimistolle, kiitos 
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