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Pursiseura Sindbad ry    21.8.2008  
JÄSENTIEDOTE 03/2008 

 
 
KOMMODORIN PALSTA 
 
Vielä on kesää jäljellä, ja veneilyaikaakin. Nauttimaan merestä vielä vaan niin kuin kukin 
ennättää ja jaksaa. 
 
Johtokuntamme läpsäytti jalkansa tukevasti maan kamaralle pitämällä ensimmäisen 
kokouksensa kesäseilausten jälkeen. Päivitimme loppukesän ja syksyn asiat, odotettavissa 
olevat helpot ja mukavat sekä hankalammat rästissä olevat. 
Toivomme yhteisiin tilaisuuksiimme aikaisempaa runsaampaa jäsenten osallistumista. 
Järjestämämme harvat tapahtumat ovat helppoja ja epämuodollisia. ”N. 3 kertaa Pihlajasaaren 
ympäri” kisassa ei tarvitse olla minkään vertaa kilpapurjehtija. Jokaiselle löytyy sopiva 
kerroin (mittaluku) vaikkei mittakirjaa olekaan. 
Joten mukaan vain, kun kerran osaat navigoida Pihlajasaaren ympäri. Tapahtumassa on 
päätarkoituksena sindbadilaisten kokoontuminen, ei kilpailun voittaminen. Paikalle on syytä 
tulla, vaikkei osallistu edes purjehtimiseen. Koska jälkipeli on omissa tiloissamme, omiakin 
eväitä saa olla mukana (s.o. sauna ja kokoushuone). Soppaa ja patonkia kylläkin tulee 
Sindbadin puolesta Cafe Meren kautta. 
 
Katsastus. Katsastakaa / katsastuttakaa hyvät ihmiset aluksenne, vaikka se on jo myöhässä. 
Sillä keväällä 2009 ei saa laituripaikkaa, jos alus on ollut katsastamattomana satamassamme 
kesän 2008. Jos alus on keskeneräinen tai muuten puutteellinen, sen voi katsastaa ”rakenteilla 
olevaksi alukseksi” niin, että tärkeimmät turvavarusteet laiturissa olemiselle todetaan. Ota 
yhteys katsastusmieheen. Valitettavasti tässä vaiheessa on 100 euron jälkikatsastusmaksu jo 
voimassa. 
 
Alusten rekisteröinti. Kaikki yli 5,5 metrin pituiset tai suuremmat moottoritehosta 
riippumatta ja yli 15 kW (20,4hv) moottorilla varustetut koosta riippumatta (vaikka miten 
pienet) veneet on rekisteröitävä lokakuun 1. päivään mennessä. Rekisteröinti tapahtuu missä 
hyvänsä maistraatissa, vaikkapa lähimmässä. Kts. www.maistraatti.fi. Kts. veneteknisistä 
asioista tarvitessasi www.veneily.fi tai veneilytarkastajat@fma.fi. 
Jos et ole tietokone/internet-ihmisiä, hae lomake Sindbadin toimistosta ja kysele asiasta 
vaikkapa satamakapteeneiltamme. Maistraatissa on hyvä olla mukana jkl. asiakirjoja, joista 
voi päätellä, että omistat rekisteröitävän aluksen. Kauppakirja on tietenkin paras, mutta 
joitakin peräkkäisiä katsastustodistuksiakin on riittänyt. Tiettävästi voi vakuuttaa erityisellä 
lomakkeella, että on omistaja. Asioiminen on muotoutunut jo helpommaksi. Taidanpa 
minäkin lähteä tästä rekisteröimään S/Y Marènen. 
 
Saunatilat. Tietooni on tullut, että sauna – suihkutilat kerhorakennuksessamme ovat olleet 
luokattoman epäsiistit pitkin kesää. Jopa eräs ”vieraspaikkaveneilijä” on arvellut tekevänsä 
asiasta jotenkin julkisen. Kiersin itse tarkan amiraalini kanssa koko Pohjanlahden (Suomen 
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puolta Kemiin ja Ruotsin puolta Ahvenanmaalle) tutustuen lukuisiin eritavoin hallinnoituihin 
saniteettitiloihin tms. Vaikka jossakin oli vaatimatonta, kaikkialla oli asiallista ja siistiä. 
Johtokuntamme on pohtinut tämän ilmiön syitä ja taustoja. 
Ryhdymme asian vaatimiin toimiin, joita on esim. Seuran tilojen ja Cafe Meren 
sosiaalitilojen erottaminen toisistaan.    
 
Loppukevennys: Luin eräästä eskaaderikertomuskokoelmasta ”maakravuksi” itseään 
nimittävän kirjoittajan arvelevan s/y lyhenteen tarkoittavan, että aluksessa syödään yhtenään. 
Siis ainakin sopalle ja patongille! 
 
Hyvää loppukesää 
 
Pentti Kotilainen 
Kommodori   
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
Noin 3 kertaa Pihlajasaaren ympäri -purjehduskilpailu  
Perinteinen noin 3 kertaa Pihlajasaaren ympäri – purjehduskilpailu järjestetään  
lauantaina 6.9.2008.  

- Kipparikokous klo 10.00 
- Lähtö klo 12.00 
- Kilpailun jälkeen sauna kerhotalolla 
- Klo 17.00 alkaen nautitaan keittoa ja patonkia yläkerran neuvotteluhuoneessa.  

 
Tervetuloa joukolla mukaan tähän mukavaan koko perheen tapahtumaan.  

 
Tietopaketti jäsenistölle 
Jäsenistön tietopaketti valmistui kevään aikana. Mikäli olet vielä ilman tietopakettia, nouda se 
toimistolta torstaisin klo 17-18 välisenä aikana. 
 
Telakointihakemus 
Telakointihakemuksen löydät uudesta tietopaketista. Voit tulostaa Telakointihakemuksen 
myös seuran nettisivuilta www.pursiseurasindbad.fi – lomakkeet. 
 

Viimeinen palautuspäivä on 16.9.2008.  
 
Telakointihakemuksen täyttäminen ja palauttaminen on tärkeää, sillä sen perusteella 
katsotaan alue telakoitavalle veneelle ja lisäksi telakointianomukset muodostavat rekisterin 
telakalla olevista veneistä. Telakointihakemus on sitova. Paikka myönnetään vain 
vakuutetuille veneille. 
 

http://www.pursiseurasindbad.fi/
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Pukkitalkoot 
• B-, C- ja D – LAITURIT keskiviikkona 24.9.2008 klo 16.00 alkaen 
• A – LAITURI keskiviikkona 1.10.2008 klo 17.00 alkaen 

 
Kaikkien, jotka telakoivat veneensä Sindbadin alueelle, on oltava paikalla. 

 
Veneet nostetaan 
• B-, C- ja D – LAITURIT lauantaina 27.9.2008 klo 7.00 alkaen. Paikalle on myös tilattu 

painepesurimiehet, joilta voi tilata veneen pohjanpesun maksua vastaan.  
• A – LAITURI lauantaina 4.10.2008 klo 7.00 alkaen. 

 
Omat nostot on sovittava satamakapteenien kanssa. Telakointipaikkoja on rajoitetusti. 
Muistutukseksi vielä, että ongelmajätepiste sijaitsee nykyään vain A-laiturilla! 
 
Kerhotalon yläkerran neuvotteluhuone 
Muistathan, että jäsenistöllä on oikeus vuokrata kerhorakennusta ja yläkerran 
neuvotteluhuonetta omaan käyttöönsä vahvistettua vuokraa vastaan.  
Yläkerran neuvotteluhuonetta ei kuitenkaan voi varata yksityiseen käyttöön vappuna ja 
juhannuksena, jolloin tila on vapaasti ilman varausta kaikkien jäsenten käytettävissä. 
 
Mikäli saat tämän tiedotteen postin tuomana paperilla ja sinulla on sähköpostiosoite, ole 
ystävällinen ja ilmoita se (jäsennumero, nimi ja s-osoite) osoitteeseen 
toimisto@pursiseurasindbad.fi. Pääset nopean ja edullisen viestinnän piiriin! 
 
Toimi nyt, muuten asia unohtuu!!!! 
-Riitta- 
riitta.karstela@aditro.com
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