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Pursiseura Sindbad ry    21.1.2008  
JÄSENTIEDOTE 01/2008 
 
Kommodorin palsta 
 
Tuntuu oudolta todeta veneilijöiden aktiiviaikojen kohta alkavan keväisine askareineen, 
koska talvea ei vielä tätä kirjoittaessa ole ainakaan Sindbadissa näkyvissä. Venenäyttely, 
Blot-juhla ja kevätkokous ovat kuitenkin aivan edessämme. Muistutan vielä tärkeimmistä 
yhteisistä asioistamme, joita on johtokunnassakin mietitty. 
 
Sindbad ry:n sääntöjen muutosesitys hyväksyttiin syyskokouksessa pienin tyylisovituksin 
sellaisenaan yksimielisesti. Toivottavasti tutustuitte sääntömuutosesitykseen ja varsinkin 
siihen sisältyvään ainaisjäsenyyden poistamiseen ja sen perusteluihin jo syksyllä. Pysyväksi, 
jäsenmaksuista vapaaksi jäseneksi on päässyt suoritettuaan 20 peräkkäistä jäsenmaksua. 
Tämä oikeus ei poistu taannehtivasti, vaan uusien vapaajäsenien tulo loppuu. Tällaiseksi 
ainaisjäseneksi kuitenkin vielä v.2008 pääsee, vaikka 20 jäsenmaksukerrasta puuttuu 
suorituksia maksamalla kerralla puuttuvat jäsenmaksut marraskuun 2008 loppuun mennessä. 
Muutetut sääntömme on hyväksyttävä kevätkokouksessa syyskokouksessa hyväksytyssä 
muodossa muuttamattomina vähintään 2/3 enemmistöllä. Toivottavasti näin käy, koska 
johtokuntamme arvelee muutoksen turvaavan tulevaisuuttamme. Sääntömuutosehdotus on 
kokouskutsun mukana. 
 
Olemme pohtineet johtokunnassa vähäistä osallistumista yhteisiin tilaisuuksiimme. 
Haluamme sovittaa tilaisuuksiemme luonteen jatkossa ”perhehenkisemmäksi” ja 
mahdollisimman monelle sindbadilaiselle soveltuviksi. Blot-juhlaa tuskin saamme 
muutetuksi pikkulapsille soveltuvaksi kuitenkaan. Lipunnostoon toivotaan lippuparvekkeelle 
lisää tungosta. Tilaisuus on epämuodollinen, lyhyt tapaaminen, jossa jäsenet voivat 
perheineen vaihtaa kuulumisia ja tunnelmia ilmaisen tarjoilun rohkaisemina. Tallinnan 
eskaaderi ei ole ensisijaisesti ravintolakeikka, vaan perhepurjehdus Piritaan, missä on 
tarkoitus järjestää kaikkien budjettiin sopiva ”laituribarbeque” ohjelmineen. Halukkaat voivat 
sitten myöhemmin soluttautua Tallinnan yöhön. Mielestäni ”n. 3-kertaa Pihlajasaaren 
ympäri” purjehduskilpailu pitäisi palauttaa enemmän alkuaikojen tyyliseksi ja liittää siihen 
enempi viihdyttävä seuratapahtuma Sindbadissa. Ehkä pari kovin kilpailuhenkistä 
purjehtijaamme voisivat siirtyä huoltojoukkoihin! (lue: kommodorit) 
 
Martti Mäkelä on toiminut katsastustoimintamme vetäjänä pitkään ja haluaa siirtyä 
tarkkailemaan toimiamme toisesta näkökulmasta. Kiitän sydämellisesti Marttia hänen 
suuresta panoksestaan ja vaivannäöstään tässä suuritöisessä ja vastuullisessa tehtävässä. Asko 
Jämsén jatkaa tässä vetovastuussa. Katsastuttakaa hyvät sindbadilaiset veneenne hyvissä 
ajoin ja ilmoittakaa kaikista muutoksista aluksenne ja itsenne suhteen heti, kun ne 
ilmaantuvat.  
 
Hyvää veneilyvuotta 2008 
Pentti Kotilainen 
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Vuosikokous 

 
Pursiseura Sindbad ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 11.3.2008 
kerhotalolla klo 18.00. Kokouksen kutsu ja esityslista on jäsentiedotteen liitteenä. 
Kokouksessa käsiteltävä tilinpäätösmateriaali on saatavana etukäteen toimistolta kokousta 
edeltävänä torstaina 6.3.2008 toimiston aukioloaikana klo 17–18. 
Tulethan mukaan päättämään tärkeistä seuraa koskevista asioista, sillä seuran 
sääntömuutoksista päätetään nyt! 
 
Blot – juhla 
 
Vietämme keskitalven Blot – juhlaa lauantaina 9.2.2008 klo 19.00–01.00. Ohjelmassa on 
hyvää ruokaa ja juomaa sekä tanssia elävän orkesterin vauhdittamana. Tilaisuus alkaa 
ruokailulla, joten tulethan ajoissa. Liput ovelta vain 5 € / henkilö. Sisäänpääsymaksu sisältää 
alkudrinkin, ruuan ja ruokajuoman. Tervetuloa! 
 
Messilään hiihtämään 
 
Perinteistä Messilän ulkoilupäivää vietetään la-su 8.3.–9.3.2008. Majoitumme tunnelmallisen 
aitan kahden hengen huoneisiin, hinta sisältäen aamiaisen ja aamusaunan 115 € / huone. 
Hissilippu Messilän rinteisiin maksaa 20 € / päivä (normaalihinta 29 €). Ohjelmassa 
omatoimista ulkoilua (laskettelu, hiihtäminen yms.), makkaran paistoa ja päivän päätteeksi 
saunominen. Illaksi on varattu pöytä ruokailuun.   
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset Markku Lötjönen, puhelin 040 591 3604 tai 
sähköposti: markku.lotjonen@sanomamagazines.fi 

 
Kevään tärkeitä päivämääriä 
 

• Venepaikkahakemus on jäsentiedotteen liitteenä. Viimeinen palautuspäivä on 
29.2.2008. Varmista veneellesi laituripaikka ja palauta lomake ajoissa. Täyttämällä 
hakemuksen tiedot täydellisesti varmistat, että venerekisterit pysyvät ajan tasalla. 
Venepaikkahakemuksen löydät myös seuran nettisivuilta kohdasta Lomakkeet. 

• Veneiden vesillelasku – päivä on lauantaina 3.5.2008 klo 7.00 alkaen koko 
Sindbadin alueella. 

• Lipunnosto on sunnuntaina 4.5.2008 klo 12.00. 
• Pukkitalkoot järjestetään keskiviikkona 7.5.2008 klo 17.00. Kaikkien, jotka 

ovat telakoineet talvikaudella veneensä Sindbadin alueella, on oltava paikalla.  
• Perinteinen tavaratori valtaa pikkulaiturien parkkipaikan lauantaina 10.5.2008. 

Tavaratorilla meillä jokaisella on mahdollisuus myydä käyttämättömäksi jäänyttä 
venetavaraa sekä tehdä myös hyviä hankintoja. Tavaratorilla sinulla on myös 
mahdollisuus huollattaa veneesi sammuttimet. Lisätietoja tavaratorin käytännön 
järjestelyistä antaa Hannu Häyhä puh. 0400 406 396.  
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Veneretki Tallinnaan 
 
Viime kevään veneretki Tallinnaan aloitti uuden perinteen seuramme toiminnassa. Siispä 
kokoonnumme taas tänäkin keväänä Piritan satamassa toukokuussa 24.5.–25.5.2008. 
Tarkemmasta aikataulusta ja ohjelmasta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa seuran 
nettisivuilla. Retken järjestelyistä vastaa Raimo Mäkinen puh. 0400 403 600.  
 
Cafe Meri 
 
Cafe Meren ravintolapalvelut ovat jälleen jäsenten käytettävissä huhtikuun puolivälin 
paikkeilla. Säiden suosiessa mahdollisesti jo aiemmin.  
Tiesithän, että Cafe Meri myöntää seuran jäsenille 20 % alennuksen ostoksista. Saadaksesi 
alennuksen ilmoita heti tilausta tehdessäsi olevasi seuran jäsen.  

 
Johtokunta 
 
Syyskokouksessa valittiin johtokunta vuodelle 2008–2009. Tiedotteen liitteenä on Sindbadin 
organisaatio, josta löydät johtokunnan jäsenet yhteystietoineen.  
 
Hinnasto 2008 
 
Hinnastoa on päivitetty vuodelle 2008. Tiedotteen liitteenä uusi hinnasto, jonka löydät myös 
seuran nettisivuilta. 
 
Cafe Meren ravintolatilojen vuokraus 
 
Jäsenistö voi vuokrata Cafe Meren ravintolatiloja talviaikana suoraan seuralta. Jos tarvitset 
tiloja, laita sähköposti pentti.kotilainen@kolumbus.fi, ra.makinen@kolumbus.fi ja 
erik.ronnqvist@saunalahti.fi. 
 
------------------------------------------ 
Johtokunta on kampanjoinut viime vuosina sähköisen viestinnän puolesta ja kampanja onkin 
saavuttanut hyvän tuloksen; jo 50 % jäsenistä on siirtynyt sähköisen viestinnän piiriin.  
 
Ilmoita sinäkin sähköpostiosoitteesi, nimesi ja jäsennumerosi sihteerille 
riitta.karstela@aditro.com tai seuran sähköpostiosoitteeseen toimisto@pursiseurasindbad.fi, 
niin pääset vaivattoman ja edullisen viestinnän piiriin. Muistathan myös ilmoittaa yhteys- tai 
venetiedoissasi tapahtuvista muutoksista, jotta rekisterimme pysyvät ajan tasalla. 
Toimi nyt, muuten asia unohtuu!!!! 
 
Nähdään Blot-juhlassa! 
 
-Riitta- 
riitta.karstela@aditro.com
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