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Pursiseura Sindbad ry 15.1.2010
JÄSENTIEDOTE 01/2010

Kommodorin palsta

Kyllä paattimme varmasti löytyvät kohta lumikinosten alta. Silloin onkin jo veneilykausi
yllättäen menossa täyttä päätä kaikkine toimineen.

Kannattaa valmistautua vaikkapa kouluttautumalla lisää tai päivittämällä entisiä tarpeellisia
taitojaan. Silmäilepä Pajalahden seurojen koulutusohjelmaa, joka lienee syystäkin kaikkien
seurojen ylpeydenaihe. Ylittihän se uutiskynnyksen suurimmissa päivälehdissäkin. Uskon
vakaasti, että ohjelma onnistuu käytännön tasollakin. Monet kiitokset koulutusohjelman
aktiiveille. Oma tupa ja veneilylupa oman seuran jäsenkortteineen (vrt. veneen ajokortti)
lienee paras ja motivoivin tekijä hyvään veneilytapaan sitoutumisessa.

Sindbadissa on kaikki hyvin ja johtokunnan hallinnassa. Osakaava-asiassa ei ole uutta ja
yllättävää tiedossamme. Olemme kuitenkin koko ajan kuulolla valmiina reagoimaan
myönteisessä hengessä asian edistyessä.

Hyvää veneilykauden taukoa!

Pentti Kotilainen
Kommodori

___________________________________________________________

Vuosikokous

Pursiseura Sindbad ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 11.3.2010
kerhotalon yläkerrassa klo 18.00. Kokouksen kutsu ja esityslista on jäsentiedotteen liitteenä.
Kokouksessa käsiteltävä tilinpäätösmateriaali on saatavana etukäteen toimistolta kokousta
edeltävänä torstaina 4.3.2010 toimiston aukioloaikana klo 17–18. Tulethan mukaan
kuulemaan ja päättämään seuran asioista.
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Blot – juhla

Vietämme Blot – juhlaa lauantaina 13.2.2010 klo 19.00–01.00 ravintola Piratessa. Illan
aikana nautimme hyvää ruokaa ja juomaa sekä tanssimme elävän orkesterin tahdissa.
Tilaisuus alkaa ruokailulla, joten tulethan ajoissa. Liput ovelta 10 € / henkilö.
Sisäänpääsymaksu sisältää alkudrinkin, ruuan ja ruokajuoman. Tervetuloa!

Kevään tärkeitä päivämääriä

Venepaikkahakemuksen viimeinen palautuspäivä on 28.2.2010. Palauta hakemus
viimeistään nyt. Hakemus on jäsentiedotteen liitteenä. Löydät hakemuksen myös
seuran nettisivuilta.
Veneiden vesillelasku – päivä on lauantaina 8.5. klo 7.00 alkaen koko Sindbadin
alueella.
Lipunnosto on sunnuntaina 9.5. klo 12.00.
Pukkitalkoot järjestetään keskiviikkona 12.5. klo 17.00. Kaikkien, jotka ovat
telakoineet talvikaudella veneensä Sindbadin alueella, on oltava paikalla.

Vuoden 2010 koulutukset

Pajalahden veneilykoulu on startannut odotettua paremmin ja osa kursseista onkin
täyttynyt. Täynnä ovat: veneilijän ensiapukurssi, pohjan maalaus ja veneen vahaus,
turvailta, pelastautumiskurssi, kuinka purjehdin paremmin, takilan trimmaus, naisten
purjehduskurssi ja venesähkö. Tavoitteenamme on jatkaa koulutusyhteistyötä ensi vuonna
eli silloin todennäköisesti uusitaan täyttyneet kurssit. Voit myös laittaa toivomuksia millaista
koulutusta tai tapahtumaa haluaisit ensi vuonna.

Vielä kuitenkin mahtuu mukaan useaan mielenkiintoiseen tapahtumaan, että käypä vielä läpi
saamasi julkaisu ja ei kun ilmoittautumaan. Sähköpostijakelussa olevat saavat sen vielä
kertaalleen tässä liitteenä ja perinteisen postin saavat; kaivakaa julkaisu esiin ja selatkaa
vielä tapahtumat läpi saamastanne julkaisusta tai sitten käykää nettisivuilla, josta se myös
löytyy. Mielenkiintoinen tapahtuma on mm. Apua veneapteekista 28.4, jossa saat viimeisintä
tietoa, mitä veneapteekissa pitäisi olla. Sindbadilaiset tietenkin joukolla kuuntelemaan
Hanskin ja Aulin S/Y KRISTIINAN matkakertomusta 10.2. sekä muutenkin tapaamaan muita
sindbadilaisia lasillisen ääressä, kun baarikin on auki.

Veneen vuokraus ulkomailla on jo saanut 4 veneellistä sindbadilaisia lähtemään yhdessä
Kroatiaan purjehtimaan elokuussa 2010, että ei kun kokoamaan omaa porukkaa ja mukaan
seilaamaan Kroatian vesille. Lisätietoja saa allekirjoittaneelta: puh: 0400–402045 tai
sähköposti teijo.sormunen@suomenkonttoripalvelu.fi, siis ei kun joukolla mukaan näihin
veneilyhenkisiin tapahtumiin, yksin ei ole kivaa.

Terveisin koulutusvastaava Teijo

mailto:teijo.sormunen@suomenkonttoripalvelu.fi
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Veneretki Naissaareen

Perinteinen veneretki Viroon vie meidät tänä keväänä kauniiseen Naissaareen. Veneretken
ajankohta on viikonloppuna 29.5.–30.5.2010. Tarkemmasta aikataulusta ja ohjelmasta
tiedotetaan lähempänä ajankohtaa sähköpostitse sekä seuran nettisivuilla. Retken
järjestelyistä vastaa Raimo Mäkinen puh. 0400 403 600.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jos saat tämän tiedotteen etanapostilla ja sinulla on sähköpostiosoite, ilmoita se nimesi
ja jäsennumerosi kera sihteerille riitta.karstela@aditro.com tai seuran ähköpostiosoitteeseen
toimisto@pursiseurasindbad.fi, niin pääset vaivattoman ja edullisen viestinnän piiriin.
Toimi nyt, muuten asia unohtuu!!!!

Nähdään Blot-juhlassa!

-Riitta-
riitta.karstela@aditro.com

Liitteet:
1 Vuosikokouskutsu + asialista
2 Venepaikkahakemus
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