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KUTSU 

Vikla 70 Suomessa -juhlat Porin Yyterissä 2.9.2017 

 

Legendaariset Vuosisadan Historiikkipirskeet saavat jatkoa! Luokkamme juhlii 70-vuotista 

taivaltaan iltajuhlassa Yyterissä SM-kisojen yhteydessä. Tulethan sinäkin mukaan, ovat 

ikimuistoisimmat viklahetkesi sitten tämän vuosituhannen puolelta tai jo 1940-luvulta.   

Tehtäväsi on vain ilmoittautua, maksaa maksu Viklaiiton tilille  ja pitää hauskaa, juhla-

toimikunta hoitaa loput. Ilmoittaudu heti, viimeistään 15.8, ettet hukkaa ikimuistoista 

tilaisuutta. Tilaa on vain 70 ensin ilmoittautuneelle. Näissä juhlissa huomaat mitä tarkoittaa 

"serious sailing - serious fun ®". 

 

Juhlien aikataulu: la 2.9.2017. Tervetuliaismaljat nautitaan klo 18.30.  

Paikka: Yyterin Kylpylähotelli, Sipintie 1, 28840 Pori | www.yyterinkylpylahotelli.fi.  

Pukukoodi: rento smart casual, kravatilla tai ilman.  

Hinta: 45 € /hlö/illalliskortti. Sisältää monipuolisen merihenkisen buffet-pöydän ja tervetuloamaljan.  

Maksu Viklaliiton tilille: FI34 5723 0210 0139 05, eräpäivä 15.8.   

Ilmoittautuminen: sähköpostilla hallitus@snipe.fi. Huom. Vain 70 paikkaa tarjolla! Maksupäivämäärä 

ratkaisee ylibuukkaustilanteessa.  

Majoitustarjous Yyterissä:  2-hengen huoneessa 50 €/hlö/vrk/2hh tai  1-hengen 85€/hlö/vrk/1hh.  

Kiintiö varattu Yyteristä ”Viklaliitto” nimellä. Vapaana vielä noin 40 huonetta. Tee huonevaraukset 

suoraan Yyterin Kylpylähotelli (02) 628 5300. 

Sijainti ja paikallisliikenne: http://www.yyterinkylpylahotelli.fi/info_ja_varaukset.php?id=3 

Suomen Viklaliitto ry, Finlands Snipe Förbund rf. perustettiin vuonna 1947. Sen jälkeen Viklaliiton 

listoille on rekisteröity jo 975 Viklaa ja yli 20.000 purjehtijaa on vähintäänkin kokeillut venettä! 

Joidenkin aktiivinen Viklakilpapurjehdusura on kestänyt jo yli 50 vuotta. Vikla on  edelleen Suomen 

suosituin kahden hengen yksityyppivene. Aikamoinen saavutus pieneltä kahden hengen kilpajollalta, 

joka rantautui Suomeen heti sotien jälkeen! 

Tervetuloa 

Viklaliiton hallitus ja juhlatoimikunta 
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Tärkeää infoa 

Ruoka-aineallergiat 

Huom! Ilmoitathan ruoka-aineallergiat tai erikoisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä. 

Yyteri 

Yyterin lomakeskus on paikkana ainutlaatuisen upea ja se sijaitsee 18 km Porin keskustasta länteen. 

Viihtyisä  Kylpylähotelli ja luonnonkaunis dyyniympäristö tarjoaa monenlaisia houkutuksia, haluat 

sitten vaeltaa tai käydä juoksulenkillä 5 km pitkällä hiekkarannalla, dyyneillä tai lähimetsissä, vierailla  

seikkailupuisto Huikeessa, surffata, pelata golfia tai vain nauttia loikoilusta kylpylässä. Kylpylä on 

auki 07.30 ja 11.00-20.00. Mikäli haluat jatkaa juhlailtaa myöhempään, lauantai-illalla valitaan 

viereisessä ravintolasalissa valtakunnan karaokemestari. 

 

Avoimet 70. Vikla SM-kilpailut Yyterissä 1-3.9 

Samana juhlaviikonloppuna purjehdittavat SM-kisat ovat järjestysluvultaan no. 70. Millään muulla 

luokalla ei ole esittää Suomessa näin pitkää yhtäjaksoisten SM-kisojen sarjaa Suomessa! 

Kilpailu on avoin kaikille Viklan omistajille – ilmoittaudu sinäkin mukaan, vaikkapa Classic sarjaan 

puu- tai yli 15-vuotiaalla lujitemuoviviklallasi. Perinteisesti Porin Viklakisat on pidetty aina Kallossa. 

Ensimmäistä kertaa BSF:n yli kymmenen Vikla SM-PM-EM-kisan historiassa kisakeskus sijaitsee 

Yyterissä! Esimerkiksi veneparkki sijaitsee hiekkarannalla. Näin myös juhlavieraat pääsevät mukaan 

kisatunnelmaan lähietäisyydeltä. Pyrimme järjestämään vesillepääsymahdollisuuden, mikäli kerrot 

kiinnostuksestasi ilmoittautumisen yhteydessä. Iltajuhlassa toki käydään läpi SM-tilanne ennen 

viimeistä kisapäivää ja näytetään kuvia perjantain ja lauantain tapahtumista. 

 

Vikla EM 2018 

Olet ehkä kuullut, että ensi vuoden EM-kisat purjehditaan elokuussa Suomessa! Vikla 70 -juhlat ja 

SM-kisat toimivat eräänlaisena testinä Yyterin soveltuvuudelle kisaympäristöksi.   

 

Kulkuyhteydet 

Poriin pääsee niin rauta-, ilma- kuin maanteitse. Suora bussiyhteys Porin linja-autoasemalta 

Kylpylähotelliin.   

 

Majoitus 

Kylpylän lisäksi majoitusta on tarjolla mm. myös lähellä olevalla Camping-alueella ja siellä olevissa 

mökeissä.  

 

Menu 

Alustava Buffet-menu liitteenä.  

 


