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Pursiseura Sindbad ry    8.3.2007  
JÄSENTIEDOTE 02/2007 

 
 
KOMMODORIN PALSTA 
 
 
 
Hurraa! On juhlan aika. Sitä on Sindbadissa kevätkunnostus tarveaineiden hajuineen ja työn 
äänineen. Arkikin jatkuu. Sindbadia koskevan kaavan toteutus näyttää edelleen siirtyilevän 
pienin nykäyksin. Viimeinen viivytys johtui suuresta metrosuunnitelmasta, mikä työllisti 
suunnittelijat. Näin saamme tietoa aikataulusta vain nykäys kerrallaan. 
Moni on kysynyt pursiseuran todistusta veneilykokemuksestaan Kansainvälisen huviveneen 
kuljettajan lupakirjan hakemuksen liitteeksi. Liikkeellä on hieman ristiriitaista tietoa siitä, 
onko tämä paperi laadittava Veneilyliiton lomakkeelle, jolloin se kulkisi Veneilyliiton kautta 
Merenkulkulaitokselle (MKL) ja muutkin todistukset kulkisivat Veneilyliiton kautta. 
MKL:lta suoraan saadun tiedon mukaan Kansainvälisen huviveneen kuljettajan lupakirjan voi 
hakea suoraan MKL:lta (myös uuden), jolloin pursiseuran valtuuttaman henkilön todistus on 
vapaamuotoinen, mutta pitää sisältää MKL:n vaatimat tiedot. Ehkäpä yhdellä instanssilla ei 
saakaan olla koko laskutusmonopolia. Myös Purjehtijaliitto (PORY) on tehnyt yhdessä 
Navigaatioliiton kanssa CEVNI-kirjan, jota myy Akateeminen kirjakauppa. Tentinkin voi 
suorittaa halutessaan PORY:n tutkinnonkuulustelijalle, joten vaihtoehtoja on. Tärkeintä 
asiassa on kuitenkin koulutus, mikä on veneilyjärjestöjen vastuulla. MKL ja veneilyjärjestöt 
ovat olleet tiiviissä yhteistyössä ja asiat asettunevat lopulliseen muotoonsa. Auli Irjala on 
kouluttajamme Sindbadissa. Kts. MKL:n nettisivuja www.veneily.fi polkua: Tiedot ja taidot 
– Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja. Kts myös Veneilyliiton nettisivuja: 
www.veneilyliitto.fi polkua: Koulutus – Veneilykoulutus – Lomakkeet ja ohjeita – 
Veneilytaitotodistus kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa varten. Mielestäni 
on kohtuullista, ettei kokemustodistuksen allekirjoittajaa aseteta hankalaan tilanteeseen, ellei 
hän itse valmiiksi tiedä hakijan kokemusta, vaan hakija asian jotenkin näyttää. Jotkin asiat 
näyttävät juhlallisilta ja jopa vaikeilta. Näin ei todellisuudessa kuitenkaan ole, vaan asia 
järjestyy Aulin ja Sindbadin avulla jokaisen kohdalla, joka pätevyyden todella haluaa. Minua 
häiritsee tässä korkeahko hinta ajatellen pienen budjetin veneilijöitämme. Kerronkin tässä, 
ettei Sindbad ota tässä toiminnassa äyriäkään. Aulikin ilmoitti tekevänsä työn talkoilla. 
Johtokunta kuitenkin miettii mikä on kohtuullista. 
Tervetuloa vuosikokoukseen. Ellei Sinulla ole sydämelläsi jotain sääntömääräisistä 
vuosikokousasioista, tule kuitenkin paikalle kunnioittamaan tukijalkojamme ja pitkään 
puurtaneita toimihenkilöitämme, joita on tarkoituksemme muistaa. 
 
Kaunista kevättä 
 
Pentti Kotilainen 
Kommodori              

 

http://www.veneily.fi/
http://www.veneilyliitto.fi/
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Vuosikokous 
 

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 13.3.2007 kerhotalolla klo 18.00. Tervetuloa 
kokoukseen. 
 
Jäsenmaksut 
 
Jäsenmaksut erääntyvät 31.3.2007. Maksamalla oheisen jäsenmaksulaskun pidät jäsenyytesi 
Sindbadissa voimassa myös vuonna 2007.  
HUOM. Jos olet ollut 20 vuotta Sindbadin jäsenenä, olet sääntöjen mukaisesti vapautettu 
jäsenmaksusta. Älä siis ihmettele, jos laskua ei tule. 
Sähköisen viestinnän piirissä oleville laskut tulevat edelleen postitse jakeluosoitteeseen. 
 
CEVNI – kurssi ja tentti 
 
CEVNI – kurssi ja tentti järjestetään kerhotalolla 10.4. ja 12.4.2007 klo 18–20. Kurssin hinta 
on 40 € sisältäen CEVNI – kirjasen sekä koepaperin ja todistuksen. 
 
CEVNI tarkoittaa Euroopan sisävesiliikennesäännöksiä. CEVNI -tentin suorittaneet voivat 
liittää sisävesipätevyyden kansainväliseen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaansa. 
 
Kahden illan kurssilla käydään yhdessä läpi Euroopan sisävesiliikennesäännöt. Toisen illan 
päätteeksi järjestetään tentti. Kurssimateriaalina on Suomen Veneilyliiton laatima kirjanen 
"Euroopan sisävesiliikenteen säännöstö", jota saa kokeessa käyttää apuna. Kokeen läpäisseet 
saavat SVEL:in myöntämän CEVNI-todistuksen. 
 
Ilmoittautumiset 30.3. mennessä Auli Irjala puh. 0400 302 321 tai irjala(at)kaapeli.fi 
 
Nyt kannattaa uusia kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja! 
Merenkulkulaitos uudisti kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan määräyksiä 
vuoden 2004 alusta. Uusi lupa on kuvallinen ja se on voimassa kunnes haltija täyttää 70 
vuotta. Lupa maksaa 88 euroa ja sitä haetaan Merenkulkulaitokselta kirjallisesti. Vanhan 
pätevyyskirjan voi toistaiseksi vaihtaa uuteen ilman erillistä tenttimistä hintaan 88 euroa. 

 
Mikäli lupaan haluaa sisävesikelpoisuuden eli merkinnän I (ii niin kuin interior waters), tulee 
hakijan todistaa, että hänellä on riittävät tiedot Euroopan sisävesien liikennesäännöksistä, 
mikä tarkoittaa käytännössä ns. CEVNI-tentin suorittamista.  
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Solmukurssi 
 
Osku Saarilehdon johdolla opiskellaan solmujen saloja ke 4.4.2007 klo 18.00 kerhotalolla. 
Seura tarjoaa kahvia ja pullaa. Iltaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tervetuloa mukaan! 
 
Perämeri-ilta 
 
Perämeri-iltaa vietetään ti 17.4.2007 klo 18.00–20.30 kerhotalolla. Illan aikana alueella 
paljon liikkunut henkilö kertoo Perämeren alueesta ja antaa vinkkejä hyvien satamapaikkojen 
löytämiseksi. Perämeren satamapaikoista on myös saatavilla CD.  Seura tarjoaa osallistujille 
kahvia ja pientä purtavaa. Iltaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Lisätietoja illasta antaa Ilpo 
Qvick puh. 0400 293 297. 
 
Eskaaderipurjehdus Tallinnaan 
 
Eskaaderipurjehdus Tallinnaan, Piritan satamaan järjestetään 25.5.–26.5.2007. Tarkemmasta 
aikataulusta ja ohjelmasta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa seuran nettisivuilla. Eskaaderin 
järjestelyistä vastaa Raimo Mäkinen puh. 0400–403600. 
 
Kevään muut tärkeät päivämäärät 

 
• Veneiden vesillelasku – päivä on lauantaina 5.5.2007 klo 7.00 alkaen koko 

Sindbadin alueella. 
• Lipunnosto on seuraavana päivänä eli sunnuntaina 6.5.2007 klo 12.00. 
• Pukkitalkoot järjestetään keskiviikkona 9.5.2007 klo 17.00. Talkooväkeä toivotaan 

mukaan. 
• Perinteinen tavaratori valtaa pikkulaiturien parkkipaikan lauantaina 12.5.2007. 

Tavaratorilla meillä jokaisella on mahdollisuus myydä käyttämättömäksi jäänyttä 
venetavaraa sekä tehdä myös hyviä hankintoja. Lisätietoja tavaratorin käytännön 
järjestelyistä antaa Junnu Rönnqvist puh. 0400 478 725. 

 
Kerhopaitoja myynnissä 
 
Muistathan, että Sindbad – asusteita mm. kerhopaitoja on myynnissä toimiston 
aukioloaikoina eli torstaisin klo 17–18. Hinnat ovat todella edullisia; T-paita 8 €, Pikee-paita 
17 € ja College 17 €. Käy hakemassa omasi! 

 
Seuran nettisivut 
 
Seuran teknisesti uudistetut nettisivut www.pursiseurasindbad.fi on avattu. Sivujen sisältö on 
vielä keskeneräinen, mutta sanonnan mukaisesti hiljaa hyvä tulee. Sivujen ylläpidosta vastaa 
sihteeri. Käy tutustumassa sivuihin.  
 

http://www.pursiseurasindbad.fi/
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Johtokunta on kampanjoinut koko viime vuoden sähköisen viestinnän puolesta ja sähköisen 
viestinnän piiriin onkin siirtynyt jo 40 % jäsenistöstä. Ilmoita sinäkin sähköpostiosoitteesi, 
nimesi ja jäsennumerosi sihteerille riitta.karstela@pp.inet.fi tai seuran sähköpostiosoitteeseen 
toimisto@pursiseurasindbad.fi, niin pääset vaivattoman ja edullisen viestinnän piiriin. Muista 
myös ilmoittaa kaikista yhteys- tai venetiedoissasi tapahtuneista muutoksista (mm. 
myynnistä) seuralle. Näin varmistamme, että jäsen- ja venerekisterit pysyvät ajan tasalla. 
Toimi nyt, muuten asia unohtuu!!!! 
 
Nähdään vuosikokouksessa! 
 
-Riitta- 
riitta.karstela@pp.inet.fi
 
 
Liitteet:  
1 Jäsenmaksulasku 
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