ARVOISA NUORISOURHEILUN JA PURJEHDUKSEN YSTÄVÄ

Marjaniemen Purjehtijat on junioritoiminnan osalta Itä-Helsingin ylivoimaisesti aktiivisin veneilyseura.
Koulutamme ja valmennamme vuosittain kymmeniä nuoria purjehtijoita täysin vapaaehtoisin
voimin. Alkeiskurssilla juniorimme oppivat turvallisen vesillä liikkumisen sekä purjehtimisen
perusteet, kesäleirillä he oppivat puhtaan luonnon sekä ympäristön arvostamisen ja kilpailutoiminnan yhteydessä he saavat kokea henkilökohtaisen kehittymisen sekä onnistumisen
riemun.
Vuonna 2002 seurallemme valmistunut junioreiden koulutustila antaa entistä paremmat puitteet
koulutuksen järjestämiseen.
Sekä optimisti- että E-jolla luokissa ovat juniorimme menestyneet vuosien varrella erinomaisesti
saavuttaen useita Suomen mestaruuksia.
Mestaripurjehtijamme Sari Multala on on voittanut mm. Laser Radial-luokassa euroopan
mestaruuden 2008, sekä 2009 ja 2010 maailman mestaruudet. Hänet on valittu Suomen
parhaaksi purjehtijaksi kymmenenä vuotena. Sari on toimii tällä hetkellä Suomen Purjehdus ja
Veneilyn päävalmentajana.
Rosa Lindqvist on myös hyvin kehittyvä kilpailijamme ja seuraamme mielenkiinnolla Rosan
tulevia kilpailuja ja etenemistä. Rosa on mm. voittanut 470 –luokassa Ruotsin mestaruuden
2010 ja Suomen mestaruuden 2012, sekä 505-luokassa Suomen mestaruuden 2012.
Tähtäimessä on myös Rion olympialaiset. Tiimin kuulumisia voi seurata osoitteesta
http://www.fin141.com/
Toimintamme tukemiseksi julkaisemme jälleen vuosikirjan, joka ilmestyy toukokuussa 700
kappaleen painoksena. Vuosikirjamme toimii jäsenten tietopakettina koko purjehduskauden
ajan sekä seuramme esitteenä sidosryhmille ja purjehdusurheilusta kiinnostuneille yhteisöille.
Tarjoamme Sinulle ilmoitustilaa tässä vuosikirjassamme ja/tai seuran kotisivuilla. Tavoitat
aktiivisen kohderyhmän, ja samalla tuet seuramme juniorityötä.

Helsingissä tammikuun 19 pnä 2015
Purjehdusterveisin,
Marjaniemen Purjehtijat r.y.

Timo Gröhn

Liitteenä:

Ilmoitustilan varauslomake.

MARJANIEMEN PURJEHTIJAT

ILMOITUSTILAN VARAUS
Varaamme ilmoitustilaa Marjaniemen Purjehtijat r.y:n vuosikirjasta 2015 seuraavasti:
Takakansi, 4-väri
Sisäkansi
1 / 1 sivua
1 / 2 sivua
1 / 4 sivua
Nimi/rivi-ilmoitus

510 €
380 €
285 €
190 €
110 €
50 €

Ilmoitus web-sivulle
100 €
(50% alennus, jos ilmoitat myös vuosikirjassa)

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

Laskutusosoite:______________________________________________________________
Yhteyshenkilömme:______________________________ Puh:________________________
Päiväys ja allekirjoitus: ____________________, ____/___ 2015
__________________________________

Marjaniemen Purjehtijat r.y:n vuosikirja on tarkoitus painaa offset-menetelmällä, A 5 kokoisena ja nelivärikantisena. Julkaisu valmistuu toukokuun alussa n. 700 kpl:een painoksena.
Ilmoitustilan varauslomakkeen pyydämme palauttamaan mahdollisimman pian ja painovalmiin ilmoitusmateriaalin 31.03.2015 mennessä osoitteeseen:
Timo Gröhn
Alkutie 37 C
00660 Helsinki
Puh. 050-345 9334, e-mail:timo.grohn@granlund.fi
Kiitos ripeästä toiminnasta ja halustanne tukea yhdistyksemme vuosikirjan kustannuksissa.

