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Pursiseura Sindbad ry    8.11.2007   
JÄSENTIEDOTE 04/2007 

 
 

 
KOMMODORIN PALSTA 
 
Käynpä käsiksi muutamaan ajankohtaiseen asiaan ilman enempiä mietelmiä vuodenkierrosta 
tai ilmoista. 
 
Sindbad ry:n sääntöjen muuttaminen: 
Johtokunnan sisällä syntyi ehdotus pursiseuramme sääntöjen muuttamisesta paremmin 
nykykäytäntöjä vastaaviksi ja lisäksi ”pysyvän, jäsenmaksuista vapaan jäsenyyden” 
myöntämisten lopettamisesta, jonka tarpeellisuudesta kerron tässä erikseen. 

      Sangen monissa yhdistyksissä on ollut samantapainen käytäntö ”ainaisjäsenyydestä” kuin 
meillä Sindbadissa. Useimmissa tästä on kuitenkin luovuttu yhdistyksen tulevaisuuden takia. 
On havaittu, että jäsenmaksuista vapaiden jäsenien määrän karttuessa jäsenistön 
ikääntymistaipumuksenkin takia jäsenmaksuvelvoite jää yhä pienemmälle ja nuoremmalle 
sekä usein vähemmän maksukykyiselle joukolle. Tällaisen on arveltu uhkaavan suorastaan 
yhdistyksen tulevaisuutta. Asian tärkeyttä kuvastanee, että johtokuntamme oli yksimielisesti 
valmis ehdottamaan ainaisjäsenyyden poistamista ”kerrasta poikki” lopetuksella ilman 
siirtymävaihejärjestelyjä. Ilmeni kuitenkin niin järkevä ja oikeudenmukainen järjestely, että 
sitä ehdotetaan nyt yksimielisesti. Sindbadissahan nykysäännöillä tulee ainaisjäseneksi 
suoritettuaan jäsenmaksun vähintään 20 peräkkäisenä vuotena. Koska sääntömuutos tulee 
voimaan vasta kahden peräkkäisen vähintään kuukauden väliajoin pidetyn kokouksen 2/3 
enemmistöllä tehdyn päätöksen jälkeen, muutos voinee tulla voimaan lähinnä 
kevätkokouksessa 2008. Jos Sindbadilaisella on kevätkokouksen 2008 jälkeen suoritettuna 
esim.19 peräkkäistä jäsenmaksua, hän pääsee ainaisjäseneksi suorittamalla ehdotuksemme 
mukaan yhden ylimääräisen jäsenmaksun marraskuun 2008 loppuun mennessä. Jos 
suoritettuna on esim. 17 jäsenmaksua, pääsee ainaisjäseneksi maksamalla 3 ylimääräistä 
jäsenmaksua. Jäsenmaksun suuruus on maksamishetkellä vahvistettuna oleva jäsenmaksu. 
Käytännön syistä asia on hoidettava marraskuun 2008 loppuun mennessä. Jälki-
ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Asiaa ei erikseen kysellä keneltäkään henkilökohtaisesti 
vaan se tiedotetaan kokouskutsuissa ja jäsenkirjeissä, jos se hyväksytään. Järjestely on sikäli 
hyvä, että se on täysin vapaaehtoinen ja kohtelee lievemmin jäsentä, joka on maksanut 
kauemmin. Esityslistassa on sääntöjen muutosasia esitettynä niin kuin pitää: voimassaolevat 
sääntökohdat ja ehdotukset uusiksi. 

       
Alustemme uusi rekisteröintivelvoite:      

      Jokainen vene, jonka perämoottorin teho on yli 15kW tai sisämoottorin teho yli 37kW on 
uusittava entinen rekisteröintinsä ja uudet tietenkin uusien sääntöjen mukaan rekisteröitävä. 
Purjehtijaliiton FIN-rekisteri ei kelpaa, vaan täytyy rekisteröidä vielä uudelleen ihan 
viranomaiselle, mikä lienee maistraatin kautta lääninhallitus?  Rekisteröinti on suoritettava 
henkilökohtaisesti henkilöllisyys todistaen missä hyvänsä maistraatissa kotikunta ym. 
ilmoittaen. Jos ei ole kotikuntaa Suomessa, ilmoitus tehdään Helsingin maistraatissa jne.  
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Rekisteröintiä varten on olemassa maistraatin nettisivuilla jo lomakekin, jonka takasivu on 
täynnä ohjeita. Toivottavasti asiaan liittyvä kömpelyys vielä vähenee lokakuun -08 loppuun 
mennessä. Asiaan voi tutustua maistraatin nettisivuilla. Lomake on printattuna Sindbadin 
toimistossa, josta sen myös saa. Uusi rekisteröinti maksaa nykytiedon mukaan 27 euroa, 
mutta uusinta ei mitään, jos sen suorittaa ennen lokakuun -08 loppua. Joillekin veneilijöille 
on tullut mieleen yli 2000 v. sitten tehdyt rekisteröinnit, jolloin ”kaikki kansa oli verolle 
pantava” Saa sitten nähdä, mitäs tästäkin ajanoloon seuraa. Valmistautunemme kuitenkin 
henkisesti uudelleen rekisteröitymään kaikella vaivalla. 

       
Lohiapajanlahden kaavan toteutumisen vaihe: 

      Johtokunnan valtuuttama toimikunta (Pena, Raimo ja Teijo) oli taas kertaalleen 
kaupunkisuunnitteluvirastossa Lohiapajanlahden osakaavan suunnitelleen, valituksia 
käsittelevän ja asiaa edelleen kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja Helsingin 
kaupunginvaltuustolle esittelevän (vai onko se jo tässä vaiheessa vaihtunut lautakunnan 
puheenjohtajaan?) arkkitehdin luona päivittämässä tähän asti sovittuja ja paperille piirrettyjä 
asioita. Todettiin, että asia on viipynyt monia vuosia päälle kaatuneiden kiireellisempien 
töiden (viimeksi mm. metron linjauksen jne.) takia. Asia olisi aikoinaan mennyt suoraan 
päätettäväksi valtuustoon, mutta suuren valituskasan takia se menee vielä 
kaupunkisuunnittelulautakunnan kautta. Valitukset on nyt jokseenkin käsitelty.  Koska 
epätietoisuutemme on jatkunut näin monta vuotta, tiedustelin, olisiko mahdollista saada 
ennakkotieto Sindbadin asiassa ja siten paremmin varmuutta tässä olostamme ja miltähän 
instanssilta tällainen tieto voitaisiin pyytää. Esittelijä arveli tämän olevan mahdollista, mutta 
vastaus tulisi häneltä itseltään ja olisi ”yhtä pyöreä kuin tähänkin asti” niin kuin hän asian 
ilmaisi. Arvelimme, ettei ole syytä työllistää häntä vielä lisää. Sovimme kuitenkin, että 
pyritään kaikin tavoin siihen, että talojen rakennusasia ja satama-asia pysyvät yhdessä ja 
kulkevat samoissa päätöksissä mukana niin, ettei esim. satamaa jätetä myöhemmäksi 
johonkin toimikuntaan seisomaan. Onhan satamamme merkitty kaavaan telakointialueeksi, 
mikä seikka on siten kaikkien tästä asuntoja ostavien tiedossa etukäteen. Asia voisi olla 
esittelijän nykyarvion mukaan päätettynä syksyllä 2008.  

      Tässähän on toimijoina erilaisia hallintokuntia. Meidän satamaamme rakentaa sitten 
Liikuntavirasto, minne meillä on perinteisesti hyvät ja välittömät suhteet. Eikä suhteissa 
Kaupunkisuunnitteluvirastoonkaan vikaa ole, koska olemme erityisesti vaalineet 
kontaktejamme sinne.  

       
Imutyhjennysjärjestelyt: 

      Kevätkokouksessa johtokunta sai evästyksen septien imutyhjennysjärjestelmän ja  varsinkin 
Ympäristökeskuksen avustuksen hankkimiseksi siihen. Neuvottelin asiasta 
Ympäristökeskuksen kanssa ja vastaus oli kielteinen. Syynä oli se, että ympäristökeskus 
haluaa Lohiapajanlahteen keskitetyn, yhteisen järjestelmän kaikille toimijoille eikä se 
nykyoloissa ole mahdollista. Järjestelmän ylläpitäminen tulisi tällöin jonkin muun kuin 
Sindbadin vastuulle. Järjestelmien ylläpidossa on ollut hankaluuksia, koska toimimattomia 

      laitteita on tiettävästi sillä täällä.  
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Siisteys ja järjestys satamassamme: 
Koska Lohiapajanlahden osakaavan toteutuminen lienee lähellä, olemme yhä enemmän 
lauttasaarelaisen naapurustomme ja Ympäristökeskuksen tarkkailun alaisena. On tullut 
soittoja meille (onneksi harvoin) ja ainakin kerran Ympäristökeskukseen alueellamme 
lojuvasta roinasta tai muusta epäjärjestyksestä. Tällainen on hyvin haitallista 
tulevaisuutemme kannalta. Siksi johtokuntamme on lisännyt valppauttaan asiassa ja tarttuu 
niihin herkästi yhteiseksi parhaaksemme. Toimintatapana on ensisijaisesti huomautus ja 
seuraavaksi asioiden korjaaminen aiheuttajan laskuun. Tämä koskee kaikkia jäsenistä, 
jäsenten vieraisiin ja Cafe Mereen asti. 

 
      Näin tiukkapipoisesti mutta kuitenkin sydämellisesti toivotan hyvää talvehtimista ja 

talvikunnostusta kaikille. 
 
      Pentti Kotilainen 
      Kommodori 
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Syyskokous 

 
Seuran syyskokous pidetään keskiviikkona 28.11.2007 kerhotalolla klo 18.00. Kokouksen 
kutsu ja esityslista on jäsentiedotteen liitteenä. Kokouksessa käsiteltävä talousarvio on 
saatavana etukäteen toimistolta kokousta edeltävänä torstaina 22.11.2007 toimiston 
aukioloaikana klo 17–18. Tulethan mukaan päättämään tärkeistä seuraa koskevista asioista.  
 
Blot – juhlat 
 
Keskitalven Blot – juhlille on varattu jo päivämäärä. Vietämme juhlia Venemessujen kanssa 
samoihin aikoihin eli lauantaina 9.2.2008. Laita jo nyt päivämäärä muistiin. 

 
Messilään hiihtämään 

Jo perinteeksi muodostunutta Messilän ulkoilupäivää vietetään la-su 8.3.–9.3.2008. 
Ohjelmassa omatoimista ulkoilua (laskettelu, hiihtäminen yms.), makkaran paistoa ja päivän 
päätteeksi saunominen. Illaksi on varattu pöytä ruokailuun.  

Majoitus 2-hengen huoneissa 115 € / huone. Hinta sisältää aamiaisen sekä aamusaunan. 
Lisävuode 20 €. Hotellin asukkaille päivän hissilippu 20 € (normaalihinta 29 €). 

Tiedusteluihin vastaa ja ilmoittautumisia ottaa vastaan Markku Lötjönen, puhelin 
040 5913604 tai sähköposti: markku.lotjonen@sanomamagazines.fi  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 
Toimi nyt, muuten asia unohtuu!!!! 
 
-Riitta- 
riitta.karstela@aditro.com
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