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Pursiseura Sindbad ry 6.11.2008
JÄSENTIEDOTE 04/2008

KOMMODORIN PALSTA

Vilkaistessani ikkunasta ulos näen viimeisten lehtien irtoavan puista aina rajummissa puuskissa.
Suurin osa Sindbadin aluksista kököttää talviteloillaan tai laiturissa talvehtimispaikallaan.
Vaikka olemme tässä harmaimmassa vaiheessa veneilijän vuodenkiertoa, toimintamme jatkuu
monipuolisesti. Uusitut sääntömme on vihdoin käsitelty Patentti- ja Rekisterihallituksessa useilla
tyylillisillä muutoksilla. Asiallinen sisältö ei kuitenkaan muuttunut, joten voinemme vahvistaa
sääntömme lopullisesti syyskokouksessamme.

Helsingin kaupungin suunnitteluviraston suullisen ilmoituksen mukaan talouden taantuma ei muuta
meitä koskevan Lohiapajalahden osakaavan kiireellisyyttä. Koska asia on ollut avoin näin kauan, se
joudutaan asettamaan uudelleen näytteille ja viemään kaupunkisuunnittelulautakuntaan.
Minkäänlaista aikataulua ei ole tiedossani. Joudumme vain käyttämään ”koeteltua kansalaiskuntoa”
ja yksityistä arviokykyämme miettiessämme, milloin satamamme muutokset tapahtuvat.

On kuitenkin ilman muuta selvää, että on etumme mukaista näyttää ulospäin niin asialliselta ja
merelliseen kaupunkikuvaan sopivalta, kuin mahdollista. Olemme kiertäneet harvakseen
eri hallintokunnissa ja saaneet hyviä neuvojakin. On käyty kaupunkisuunnitteluviraston lisäksi
mm. Ympäristökeskuksessa ja Liikuntaviraston merellisen osaston johtajan juttusilla.
Niinpä paviljonkimme on maalattu talkoilla. Tuhannet kiitokset talkooväelle!

Satamakapteenit ovat siistineet aluettamme vaivojaan säästämättä. A-laiturilla vajojen takana oleva
öljynkeräystila on käynyt ahtaaksi. Niinpä sinne tulee lisäksi teräskontti vajojen jatkoksi.
Johtokunta on pohtinut telakointitarvikkeiden ja rakentelijoidemme tarpeistokasojen maskeeraamista
eräänlaisilla sermiaidoilla. Siirrettävillä aidoilla maskeerataan esim. pukki- ja peitetarvikekasat,
rakentelu ja harrastelutyömaat jne. Aidat voisivat olla A-laiturilla vajojen värisiä, punaisia ja
B-C-D alueella paviljonkimme värisiä. A-laiturin sisääntulon vieressä oleva puuveneyhdyskunta
joutunee keräämään tavaransa yhteen ja maskeeraamaan tämän varastonsa. Ajaessani tätä
sermiasiaa kuin käärmettä pyssyyn olen ollut huomaavinani, että luullaan tarkoituksena olevan
hillitä tai häätää rakentelua ja värkkäämistä ulos Sindbadista. Näin ei ole, vaan tarkoitus on turvata
entisenlainen aktiivisuus koko ajan muuttuvissa oloissa ja ympäristössä. Yksi punainen sermi onkin
näytteenä A-laiturilla.

Septien imutyhjennys paikka tulee veneiden nostolaiturin A-laiturin puoleiseen poskeen niin,
että tyhjennysletkusto on A-laiturin ulkopuolella mutta koneisto sisäpuolella aidan takana.
Kunhan värkki valmistuu, saadaan tarkemmat käyttöohjeet. Laite on tarkoitettu Lohiapajanlahdessa
toimiville veneilyseuroille. Valitettavasti jouduimme tyytymään odottavan kaavamuutoksen
takia ns. pumpulla varustettuun tyhjennettävään tankkiversioon.
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Pia Loukiainen (Catering Pia Susanna OY) ja Tommi Leppälä ilmoittivat lopettavansa muiden
kiireittensä takia Cafe Meren pitämisen. Vuokrasopimus loppui lokakuun lopussa.
Uutta ravintoloitsijaa etsitään parastaikaa. Kiitämme lämpimästi Piaa ja Tommia pitkästä,
sindbadilaisten eloa helpottaneesta toiminnasta Cafe Meressä.

      Pentti Kotilainen
      Kommodori

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

Syyskokous

Seuran syyskokous pidetään tiistaina 25.11.2008 kerhotalolla klo 18.00. Kokouksen kutsu ja
esityslista on jäsentiedotteen liitteenä. Kokouksessa käsiteltävä talousarvio on saatavana
etukäteen toimistolta kokousta edeltävänä torstaina 20.11.2008 toimiston aukioloaikana klo 17–18.
Tulethan mukaan päättämään tärkeistä seuraa koskevista asioista.

Lauttasaaren Kipparit järjestää köysityökurssin Sindbadin kerhotalolla

20.11.2008 klo 18.00 Aiheena Oskun solmu.
27.11.2008 klo 18.00 Aiheena köysimatto.
11.12.2008 klo 18.00 Köysityön kertaus ja jotain uutta

Jokaisella kerralla on mukana oltava noin 2 metriä 8 mm köyttä.

Veneilijän ensiapukurssi

Veneilijän ensiapukurssi järjestetään 19.1.–27.1.2009 välisenä aikana Sindbadin kerhotalolla.
Kurssipäivät ovat 19, 20, 21, 26, 27. tammikuuta alkaen aina klo 18.00 kestäen noin klo 22.00.

Kurssilta saat perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja
onnettomuustilanteissa. EA-1 kurssi on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä
kaikissa Euroopan maissa.

Kurssimaksu on 30 € / hlö. Kurssille mahtuu 20 henkilöä.
Kurssin kouluttajina toimivat Martti Mäkelä ja Nina Tukia. Ilmoittautumiset 9.1.2009 mennessä
Martti Mäkelä 0400 - 676960 tai konsultointi.marttimakela@co.inet.fi.

Blot – juhlat

Keskitalven Blot – juhlille on varattu jo päivämäärä. Vietämme juhlia Venemessujen
kanssa samoihin aikoihin eli lauantaina 7.2.2009. Laita jo nyt päivämäärä muistiin.

mailto:konsultointi.marttimakela@co.inet.fi
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Messilän ulkoilupäivä

Jo perinteeksi muodostunutta Messilän ulkoilupäivää vietetään la-su 7.3.–8.3.2009.
Lisää ohjelmasta, hinnoista ja ilmoittautumiskäytännöstä seuraavassa jäsentiedotteessa.

Venepaikka kesäksi 2009

Varmista venepaikka ensi kesäksi täyttämällä oheinen venepaikkahakemus ajoissa.
Anomuksen viimeinen palautuspäivä on 28.2.2009. Löydät hakemuksen myös
seuran nettisivuilta.

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

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

-Riitta-
riitta.karstela@aditro.com

Liitteet:

1 Syyskokouskutsu
2 Venepaikkahakemus
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