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Pursiseura Sindbad ry    17.4.2008  
JÄSENTIEDOTE 02/2008 

 
 
KOMMODORIN PALSTA 
 
Vuoden kierto on taas veneilijän kannalta innostavimmassa vaiheessa – ajatuksemme 
kevätkunnostuksessa ja vesille pääsyssä. Tästä huolimatta joudun muistuttamaan kaikkia 
koskevista sangen arkisista asioista. 
 
LUE EDES TÄMÄ: Tilintarkastajamme huomauttivat suullisesti, mutta sangen aiheellisesti 
taseeseemme nähden suurista myöhästyneiden saataviemme summasta (jäsenten 
maksamattomista laskuista). Sama tilanne jatkuu nykyiselläkin tilikaudella. Tällainen 
yksityistalouden rahoittaminen yhteisistä varoistamme on aiheuttanut ja aiheuttaa koko ajan 
paljon vaivaa johtokunnalle, satamakapteeneille ja taloudenhoitajallemme Sirjelle. Asiaa 
pohdittuaan johtokunta on päättänyt, työn vähentämiseksi sekä harmin ja kulujen saamiseksi 
tasapuolisemmaksi, laskutuksen ja perinnän osalta seuraavaa: 
Maksamisen vaihtoehdot: 

1. Lasku (jos maksettu ajoissa, asia on kunnossa.) Kiitoksia siitä! 
2. Huomautuslasku (jos maksetaan ajoissa, asia on kunnossa.) 
3. Uusintalasku, johon sisältyy 20 €:n käsittely/viivästysmaksu (kts. yllä) ellei, 
4. Saaminen siirtyy Lindorff Oy:n perittäväksi kuluineen Sindbad ry:n ja Lindorff Oy:n 

kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tässä vaiheessa laskun voi maksaa vain 
Lindorffille, ei Sindbadille. Sopimuksemme sallii maksujärjestelyt (maksuaikaa ja 
useassa erässä maksamisen). Asian tähän vaiheeseen päästäminen aiheuttaa 
valitettavasti lisää kuluja. Sindbadille ei tule kuluja. 

Tämä toteutetaan raskain sydämin, mutta pakon edessä. Entinen meno ei voi jatkua yhteisissä 
asioissamme. Tämä pursiseuratoimintahan on vapaaehtoinen ja suuresti talkootyöhön 
perustuva harrastuksemme. 
 
Mietipä haluatko jäsenmaksuista vapaaksi ”ainaisjäseneksi” suorittamalla 20 jäsenmaksua 
täyteen 30.11.2008 mennessä! Jos haluat, ilmoita toimistoon asiasta, jonka jälkeen saat ohjeet 
kotiin. 
 
Muistatko vielä, että melkein kaikki Sindbadin lipun alla olevat veneet on rekisteröitävä 
maistraatissa www.maistraatti.fi (ensikertaa tai uudelleen). Kts. NAVIGARE 02/208 sivu 21 
sinisellä pohjalla tai viimeinen VENE – lehti. 
 
Veneiden nostot ja pukkitalkoot tapahtuvat aivan kohta. 
MUISTAPA TELAKOINTIVÄLINEISTÖSI OSALTA SEURAAVAA: 

• Venepukin on oltava PURETTAVA ja aisat PYSTYTTÄVÄ LASKEMAAN. 
• Pukissa ja muissakin telakointitavaroissa on oltava OMISTAJAN NIMI ja 

PUHELINNUMERO.  
Isännätön tavara voidaan katsoa jätteeksi ja se poistetaan Sindbadin alueelta. 

http://www.maistraatti.fi/


  2(4)  

             toimisto@pursiseurasindbad.fi        Toimisto avoinna torstaisin klo 17 – 18. 
              www.pursiseurasindbad.fi  

 
Siinäpä sitä tulikin tämmöistä asiaa riittämiin. Onneksi harrastuksemme on kuitenkin lähes 
kokonaan rentoutumista ja irtautumista arkisista, rasittavimmista asioista ja harrastukseen 
liittyvät velvoitteet tuntuvat helpoilta huolehtia. 
 
Antoisaa ja rentouttavaa veneilykautta kaikille 
  
Pentti Kotilainen 
Kommodori    
___________________________________________________           

 
Tietopaketti jäsenistölle 
 
Tietopaketti jäsenistölle uusitaan kevään 2008 aikana. Tietopakettiin on koottu asioita, joiden 
kanssa jäsenistö joutuu jatkuvasti tekemisiin Sindbadissa. 
 
Tietopaketin julkaisuasu on muuttunut. Sitä ei tuoteta enää painettuna kirjasena, vaan 
tietopaketti on ohut muovimappi, johon tiedot on koottu irtolehtinä, joita on helppo päivittää 
ja jakaa tietojen muuttuessa. Mappi on tarkoitettu säilytettäväksi veneessä ja siihen toivotaan 
sisällytettäväksi myös veneen katsastuspaperit, jolloin ne ovat katsastuksen yhteydessä 
varmasti käytettävissä.  
 
Tietopaketin irtolehtiversioon liitetään jäsen- ja venerekisterit, jotka päivitetään vuosittain. 
Jäsenrekisterissä julkaistaan jäsenen nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. 
Venerekisteriin listataan vain ne veneet, jotka laituroituvat Sindbadissa. Jollet halua tietojasi 
jäsenrekisteriin, ilmoita siitä 30.4.2008 mennessä toimistoon mielellään sähköpostiin 
toimisto@pursiseurasindbad.fi.  
 
Katsastusmiehet jakavat tietopakettimappeja kevään 2008 katsastuksen yhteydessä. Muutoin 
mapin voi noutaa seuran toimistosta toimiston aukioloaikoina. Kaikille sähköpostiosoitteensa 
antaneille tietopaketti toimitetaan myös sähköpostitse.  
 
Tietopaketin tiedot, paitsi jäsen- ja venerekisterit, päivitetään kevään aikana myös seuran 
nettisivuille www.pursiseurasindbad.fi.  
 
Sääntömuutos ja pysyväisjäsenyys 
 
Johtokunnan ehdottamat sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti syyskokouksessa 2007 
sekä vuosikokouksessa 2008 sääntöjen edellyttämällä tavalla. Sääntömuutosten lisäksi 
kokouksissa hyväksyttiin myös seuraava siirtymäsääntö pysyvään jäsenyyteen: 
• Jäsen, joka on ennen 30.11.2008 vähintään 20 peräkkäisen vuoden aikana suorittanut 

vahvistetut vuosimaksut, tulee pysyväksi jäseneksi ja vapautuu enemmistä 
vuosimaksuista.  

mailto:toimisto@pursiseurasindbad.fi
http://www.pursiseurasindbad.fi/
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• Pysyväisjäseneksi tulee myös jäsen, joka ennen 30.11.2008 on suorittanut yhdellä kertaa 
maksun, jolla hän tulee aiemmin suorittamiensa vuosimaksujen lisäksi suorittaneeksi 
yhteensä 20 vuoden vuosimaksut. 

 
Jos haluat maksaa puuttuvat jäsenmaksusi päästäksesi pysyväisjäseneksi, ilmoittaudu 
toimistoon mielellään sähköpostiin toimisto@pursiseurasindbad.fi. Saat laskun puuttuvista 
jäsenmaksuista. 
 
Veneretki Tallinnaan 
 
Viikonloppuna 24–25 toukokuuta järjestämme veneretken Tallinnan Piritaan. Retken 
tavoitteena on nauttia keväisestä avomerimatkasta ja sindbadilaisten yhdessäolosta. Uusien 
rajamääräysten mukaisesti mitään passintarkastusmuodollisuuksia ei ole, mutta kaikillahan 
pitää olla mukana passi tai asianmukainen henkilöllisyystodistus. 
 
Alustava ohjelma: 
- perjantain aikana 23.5. ja lauantaina 24.5. aamusta purjehditaan yksin tai ryhmissä Piritan 

satamaan suoraan Sindbadista 
• ennakkotietojen mukaisesti sataman järjestystä ja sijaintia on siirretty 

huoltoaseman laiturin suuntaan 
• samalla venepaikkoja on vähennetty, minkä vuoksi sindbadilaiset kiinnittyvät 

tarvittaessa limittäin/peräkkäin/vierekkäin 
- lauantai-iltana järjestämme oman rantatapahtuman (grillausta yms.); tapahtumasta ja 

tarkasta aikataulusta infotaan myöhemmin 
- muu mahdollinen ohjelma on avoin (etsimme soittajia ja laulumiehiä elävöittämään 

tapahtumaa) 
- sunnuntaina 25.5. purjehtijoille yhteislähtö klo 12.00 kohti Sindbadia 

 
Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 15.5. mieluiten e-maililla ja kerro samalla: 

• kipparin ja veneen nimi 
• kokonaishenkilömäärä (aikuisia + lapsia = yht.) 
• mahdollisuus olla mukana laituritapahtumassa (kitara, hanuri, trubaduuri, 

jonglööri) 
• ilmoittautuminen: ra.makinen@kolumbus.fi  tai 0400-403600, Raimo Mäkinen, 

s/y Cri-Cri 
 

Kevään tärkeitä päivämääriä 
 
• Veneiden vesillelasku – päivä on lauantaina 3.5.2008 klo 7.00 alkaen koko 

Sindbadin alueella. 
• Lipunnosto on seuraavana päivänä eli sunnuntaina 4.5.2008 klo 12.00. 
• Pukkitalkoot järjestetään keskiviikkona 7.5.2007 klo 16.00. Osallistumispakko 

kaikille, jotka ovat telakoineet seuran alueella! 

mailto:toimisto@pursiseurasindbad.fi
mailto:ra.makinen@kolumbus.fi
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• Perinteinen tavaratori valtaa pikkulaiturien parkkipaikan lauantaina 10.5.2008 klo 
9.00 alkaen. Tavaratorilla meillä jokaisella on mahdollisuus myydä käyttämättömäksi 
jäänyttä venetavaraa sekä tehdä myös hyviä hankintoja. Lisätietoja tavaratorin 
käytännön järjestelyistä antavat Hannu Häyhä 0400–406 396 tai Petteri Koho 040–
746 7887. 

• Kerhotalon maalaustalkoot järjestetään keskiviikkona 21.5.2008 klo 17.00. 
Talkooväkeä odotetaan runsaasti paikalle. 

• Sammuttimien tarkastukset ja huollot suorittaa Presto PSH Oy pikkulaiturien 
parkkialueella 

• lauantaina 10.5.2008 klo 10–16 
• keskiviikkona 14.5.2008 klo 17–19  
• keskiviikkona 21.5.2008 klo 17–19 

• Cafe Meri avautui maanantaina 14.4.2008. Huhtikuussa ravintola on avoinna 
lyhennetyllä aukioloajalla avaten ovensa aamuisin klo 9.00. Touko-elokuun ajan ovet 
ovat avoinna joka päivä (ei juhannus) klo 9-20.   

 
Johtokunta on kampanjoinut parin viime vuoden ajan sähköisen viestinnän puolesta ja 
sähköisen viestinnän piiriin onkin siirtynyt jo 60 % jäsenistöstä. Ilmoita sinäkin 
sähköpostiosoitteesi, nimesi ja jäsennumerosi sihteerille riitta.karstela@aditro.com tai seuran 
sähköpostiosoitteeseen toimisto@pursiseurasindbad.fi, niin pääset vaivattoman ja edullisen 
viestinnän piiriin. Muista myös ilmoittaa kaikista yhteys- tai venetiedoissasi tapahtuneista 
muutoksista (mm. veneen myynnistä) seuralle. Näin varmistamme, että jäsen- ja 
venerekisterit pysyvät ajan tasalla. 
 
Toimi nyt, muuten asia unohtuu!!!! 
 
Aurinkoista ja lämmintä kevättä toivotellen 
 
-Riitta- 
riitta.karstela@aditro.com
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