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KOMMODORIN PALSTA 
 
Päivät pitenevät. Vene 2007 näyttely, Sindbadin Blot-juhla ja vuosikokous lähenevät.  Talvea 
odotellessa taitaa tulla kevät, jolloin meille mieluisat veneenkunnostushommat pääsevät 
paremmin vauhtiinsa. Tämä vuoden kierto näyttää entiseltä ja näin on hyvä. Mikään ei 
kuitenkaan voi pysyä ennallaan, vaikka niin toivoisimme. Mielestäni suurin muutos juuri nyt 
on muutaman pitkäaikaisen luottohenkilömme siirtyminen tehtävistään reserviin. 
Aakkosjärjestyksessä: Harry Holm aloitti 19.4.1995 II-satamakapteenina ja otti samalla 
vastuun yhä hankalammaksi muuttuneesta jätekysymyksestä. Harry onkin onnistunut 
pitämään Ympäristökeskuksen moitteet loitolla ja Sindbadin kirjavan jäsenistön jokseenkin 
tupasiisteinä. Harryn rauhallinen tyyli jää onneksi tähystysmatkamme piiriin hänen 
jatkaessaan veneilijänä B-laiturilta käsin. Lähes 12 vuotta viikoittaista talkootyötä! Kiitos 
Harry!  
Risto Kesäläinen aloitti II-satamakapteenina jo v-93 ja I-satamakapteenina 19.4.1995. 
Ainakin 14 vuotta viikoittaista talkootyötä! Sindbadissa ei ole asiaa, jota Risto ei tietäisi. 
Välillä minusta tuntui, että Risto huolehti kaikesta. Jos johtokunnalta unohtui jotain, Risto 
huomautti eleettömästi, ohimennen ja asia oli kunnossa. Riston tapaamme tietenkin B-
laiturilla, ellei hän ole kauempana merillä Ullansa kanssa. Kiitos Risto! 
Teijo Sormunen tuli johtokuntaan jo vuonna 1989 ja sai vastuulleen koulutus- ja 
kurssitoiminnan. Vuonna 1991 Teijo oli II-satamakapteenina ja sittemmin katsastusmiehenä 
ja on edelleenkin. I-kommodorina Teijo oli peräti 9 vuotta. Jo yli puolenkymmentä vuotta 
sitten asemakaavan muutos uhkasi Sindbadin eloa nykyisellä paikallaan, jolloin Teijo osoitti 
aloitteellisuutensa ja valitsi aktiivisen ja positiivisen toimintalinjan asian hoitamiseksi. 
Mielestäni valittu toimintatapa on ollut hyvin onnistunut ja parhaiten tähän mennessä 
Sindbadin etuja turvaava. Teijo jatkaa Sindbadin johtokunnassa ja hoitaa edelleen 
kaavakysymystä sen vaiheet ja henkilöt parhaiten tuntevana. Voimme nyt kuitenkin kiittää 
Teijoa tähänastisesta, vaikka hän on edelleen eturintamassa.   
 
Kevään odotuksin 
 
Pentti Kotilainen          
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Vuosikokous 
 

Pursiseura Sindbad ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 13.3.2007 
kerhotalolla klo 18.00. Kokouksen kutsu ja esityslista on jäsentiedotteen liitteenä. 
Kokouksessa käsiteltävä tilinpäätösmateriaali on saatavana etukäteen toimistolta kokousta 
edeltävinä torstaipäivinä eli 1.3. ja 8.3.2007. 
Tulethan mukaan keskustelemaan tärkeistä seuraa koskevista asioista.  
 
Blot – juhlat 
 
Vietämme perinteistä Blot – juhlaa lauantaina 10.2.2007 klo 19.00–01.00. Ohjelmassa on 
hyvää ruokaa ja juomaa sekä tanssia elävän orkesterin vauhdittamana. Tilaisuus alkaa 
ruokailulla. Liput ovelta vain 5 € / henkilö. Sisäänpääsymaksu sisältää alkudrinkin, ruuan ja 
ruokajuoman. Tervetuloa! 
 
Messilään hiihtämään 
 
Jo perinteeksi muodostunutta Messilän ulkoilupäivää vietetään la-su 3.3.–4.3.2007. 
Majoitumme tunnelmallisen aitan kahden hengen huoneisiin, hinta sisältäen aamiaisen ja 
aamusaunan 115 € / huone. Hissilippu Messilän rinteisiin maksaa 20 € / päivä (normaalihinta 
29 €). Lauantaina omatoimisen ulkoilun jälkeen hotellin saunaosasto on varattu käyttöömme 
klo 16.15–17.45. Saunan hinta tullee olemaan 8,5 € / hlö.  
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset Markku Lötjönen, puhelin 040 591 3604. 

 
Kevään tärkeitä päivämääriä 
 

• Venepaikkahakemus on jäsentiedotteen liitteenä. Viimeinen palautuspäivä on 
28.2.2007. Varmista veneellesi laituripaikka ja palauta lomake ajoissa. Täyttämällä 
hakemuksen tiedot täydellisesti varmistat, että venerekisterit pysyvät ajan tasalla.  

• 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. 

 
Vajojen vuokraus 
 
Tiesitkö, että A-laiturilla olevia vajoja voi vuokrata? Vajoja vapautuu aina silloin tällöin ja 
niitä vuokrataan jonotusjärjestyksen mukaan. Jos tarvitset venetarvikkeillesi säilytystilaa, 
ilmoittaudu jonoon Tuomo Kuusisto, puh. 050 573 6949 
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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 2007–2008. Tiedotteen liitteenä on Sindbadin 
organisaatio, josta löydät johtokunnan jäsenet yhteistietoineen.  
 
Tiedotusjaosto tiedottaa 
 
Seuran nettisivuja uudistetaan teknisesti, jonka johdosta sivut ovat toistaiseksi pois käytöstä. 
Uudistetut sivut avataan alkuvuoden aikana. Uusilta sivuilta sinulla on mahdollisuus tulostaa 
mm. venepaikka / telakkapaikkahakemukset, lukea jäsentiedotteet jne. 
 
Johtokunta on kampanjoinut koko viime vuoden sähköisen viestinnän puolesta ja sähköisen 
viestinnän piiriin onkin siirtynyt jo 38 % jäsenistöstä. Syyskokouksessa saadun palautteen 
perusteella jäsenille toimitettava materiaali (ei laskut) lähetetään jatkossa ainoastaan 
sähköisesti, kaikille niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. Jos siis 
sähköpostiosoitteesi muuttuu, muista ilmoittaa siitä seuralle osoitteeseen 
toimisto@pursiseurasindbad.fi tai sihteerille riitta.karstela@pp.inet.fi. Ilmoita myös muista 
yhteys- tai venetiedoissasi tapahtuneista muutoksista (mm. myynnistä) seuralle. Näin 
varmistamme, että jäsen- ja venerekisterit pysyvät ajan tasalla.  
 
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. 
Toimi nyt, muuten asia unohtuu!!!! 
 
Nähdään Blot-juhlissa! 
 
-Riitta- 
riitta.karstela@pp.inet.fi
 
 
Liitteet:  
1 Vuosikokouskutsu + asialista 
2 Venepaikkahakemus  
3 Sindbad Organisaatio 2007 
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