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Pursiseura Sindbad ry 22.4.2010
JÄSENTIEDOTE 02/2010

Kommodorin palsta

      Vuoden kierto on juuri meidän veneilijöiden kannalta innostavimmassa vaiheessaan, vaikka
myöhäinen kevät ja kylmä tuuli ovat pitäneet monet aluksemme talvitakeissaan. Aloitetaan
jo hyvät sindbadilaiset.

      Satamaamme koskeva Lohiapajalahden osakaavan vieminen kaupunkisuunnittelu-
      lautakuntaan siirtynee syksyyn 2010, mutta näytteille se ehkä tulee toukokuun lopulla.

Silloin kaikki katsomaan uuden satamamme suunnitelmaa Lauttasaaren kirjastoon.
      10 vuoden kokemuksen valossa arvaamalla nämäkin aikataulut voivat siirtyä.

B, C ja D laitureillamme päivittäin toimeliaana käyskentelevä satamakapteenimme Junnu
ilmoitti valtavan työmäärän tehneenä haluavansa luopua tehtävistään, kunhan Sepolle
löytyy aisapari ja hommat saadaan rullaamaan. Haluankin kiittää Junnua sydämellisesti
hänen melkein joka puolelle ulottuneesta asiantuntevasta ahkeroinnistaan seuramme
hyväksi.

Näin kohti kesän seikkailuja ja tapahtumia.

      Kosketelkaa paattejanne

      Pentti Kotilainen
      Kommodori
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kevään tärkeitä päivämääriä

Veneiden vesillelasku – päivä on lauantaina 8.5. klo 7.00 alkaen koko Sindbadin
alueella. Vesillelaskupäivänä sauna on lämpimänä ja Ravintola Pirate avoinna!
Lipunnostoa juhlistamme fanfaarein ja kuohujuomin äitienpäivänä 9.5. klo 12.00
Pukkitalkoot järjestetään keskiviikkona 12.5 klo 17.00 alkaen. Kaikkien, jotka
ovat telakoineet talvikaudella veneensä Sindbadin alueella, on oltava paikalla.
Sammuttimien tarkastukset ja huollot suorittaa Presto Paloturvallisuus Oy
pikkulaiturien parkkialueella

lauantaina 15.5. klo 10–13
lauantaina 29.5. klo 10–13
torstaina 10.6. klo 17–19
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Veneiden katsastuksia tehdään tiistaisin ja torstaisin klo 17–20 tai sopimuksen
mukaan. Katsastus on suoritettava 15.6. mennessä. Katsastajat yhteystietoineen
löydät nettisivuilta, ilmoitustaululta ja tietopaketista.

Ravintolapalvelut

Ravintola Pirate avaa tänä keväänä ovensa 21.4.2010. Ravintolassa voit nauttia niin
maistuvista lounaista kuin päivällisistäkin, joista saat alennusta jäsenkortilla. Muista
näyttää korttia jo tilausta tehdessäsi.

Veneretki Tallinnaan 28. – 30. toukokuuta 2010 – huomaa ilmoittautuminen!

Tänä vuonna menemme aivan uuteen marinaan vanhan kaupungin sydämeen
Old City Marinaan.
Sataman koordinaatit: N 59° 26`5`` E 24° 45`6`` Osoite: Sadama 25, 15051 Tallinna.
Ks. myös marinan kotisivujen ohjeet http://www.oldcitymarina.com/fin.html. Määräyksiä
lähestymisestä on syytä noudattaa.

Ne, jotka haluavat varmistaa mahtumisen satamaan, ilmoittakoot viimeistään 29.4.2010
sähköpostiosoitteeseen ra.makinen@kolumbus.fi seuraavat tiedot:
Kipparin nimi, veneen nimi ja tyyppi (purje/moottorivene), pituus, leveys, syväys,
tutkavarustus sekä tulo ja lähtöpäivät. Ilmoittautuneille varataan paikat! Pyydän myös niitä
ilmoittautumaan, jotka eivät varaa paikkaa, jotta voimme koordinoida pöytävarauksia yms.
Mainitse tällöin ”ei satamavarausta”.

Jokainen vastaa satamakustannuksista itse ja huomioi, että varaaminen voidaan katsoa
sitovaksi ilmoittautumiseksi. Mikäli et ole mainittuun päivään mennessä varma
osallistumisesta, voit hoitaa omatoimisesti varaamisen myöhemmin tai tulla vaan marinaan
toivoen tilaa löytyvän. Yhteystiedot marinaan löytyvät em. kotisivuilta.

Perinteisesti järjestämme lisäksi mukavaa yhdessäolo-ohjelmaa marinassa. Kelloajat ovat
alustavia.
Lauantai: 10.00 Tervetulotoivotus marinassa (kuohuvaa)

18.00 Ruokailu myöhemmin sovittavassa paikassa (huom! seura maksaa)
Sunnuntai: Paluu Sindbadiin. Purjehtijat kisaavat yhteislähdöllä.

Tule mukaan jo perinteeksi muodostuneelle matkalle. Tiedotamme matkasta jatkuvasti
seuran uusilla kotisivuilla. Esim. sumun yllättäessä voimme liikkua tarvittaessa
tutkaveneiden mukana. Jokainen kippari vastaa kuitenkin aina omasta veneestään. Syytä
muistaa vilkas laivaliikenne ja kevään kylmät vedet.

Raimo Mäkinen  s/y Cri-Cri

http://www.oldcitymarina.com/fin.html
mailto:ra.makinen@kolumbus.fi
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Juhannus Elisaaressa

Pursiseuran perinteistä Juhannusjuhlaa vietetään Elisaaressa, Bärösundissa Inkoon
saaristossa perjantaina 25.6.2010.
Aattona ohjelmassa mm.
- Juhannussauna Amiraaleille klo 14-16 ja Kippareille 16-18
- Yhdessäoloa grilli Sindbadin tulilla, jossa seura tarjoaa grillimakkaraa, lettuja ja
virvoitusjuomia.

Kaikki joukolla mukaan!

Uudet jäsenet

Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet:
Hemmo Saartoala
Julius Haartti

Tiedotusjaosto tiedottaa

Uudet jäsenkortit ja tietopaketin päivitetyt sivut on noudettavissa toimistolta
torstaisin klo 17-18.

Seuran uudistetut nettisivut on julkaistu. Käy tutustumassa www.pursiseurasindbad.fi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jos saat tämän tiedotteen etanapostilla ja sinulla on sähköpostiosoite, ilmoita se nimesi
ja jäsennumerosi kera sihteerille riitta.karstela@aditro.com tai seuran
sähköpostiosoitteeseen toimisto@pursiseurasindbad.fi, niin pääset vaivattoman ja edullisen
viestinnän piiriin.
Toimi nyt, muuten asia unohtuu!!!!

Hyvää alkavaa veneilykautta!

-Riitta-
riitta.karstela@aditro.com

http://www.pursiseurasindbad.fi/
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