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Pursiseura Sindbad ry 26.8.2010
JÄSENTIEDOTE 03/2010

KOMMODORIN PALSTA

Tätä kesää 2010 muisteltaneen pitkään kaikkien aikojen lomailu- ja veneilykesänä – ja sitä on
vielä jäljelläkin. Keväällä minulta unohtui vuoden sindbadilaisten julkistaminen.
Vuosikokoukseenhan saapuu niin vähän jäseniä, ettei julkistamisesta voi puhua. Vuosikokouksessa
palkittiin ansioista merellä Teijo ja Eija Sormunen heidän suoritettuaan vaikean toisen aluksen
pelastustehtävän kovassa tuulessa Ruotsinsalmen kapeikossa. Teko ylitti uutiskynnyksen eräissä
purjehdusjulkaisuissa.
Ansioista satamassa palkittiin Asko Jämsen ensisijaisesti ”yhdenmiehen talkootöistä” saunamme
ja paviljonkimme kimpussa. Toki muistaminen koski muutakin aktiivisuutta satamassa.

Aluksemme näyttävät suurimmalta osin palailleen kotisatamaan, joten voimme keskittyä
jokapäiväisiin seuramme arki- ja satama-asioihin.

Uusia jäseniä on halunnut liittyä seuraamme enemmän kuin odotimme. Motiivina valita Sindbad
on ollut useimmilla tunne tai tieto, että Sindbadissa on mutkaton meininki ja hyvä yhteishenki niin,
ettei uuttakaan veneilijää niin ujostuta. Tämän me vanhat sindbadilaiset varmasti pidämme mielessämme
ja vaalimme huomaavaisuutta, avuliaisuutta ja ystävällisyyttä – Sindbadin hengessä edelleen.

Lohiapajalahden osakaavan vaihe on ennallaan - ei uutta. Johtokunnan työryhmä seuraa ja selvittää,
josko syksyn mittaan saadaan uutta tietoa.

Sitten arjen asioihin:
- Tuulten lisäännyttyä on satamastamme kuulunut luvattoman paljon nostimien pauketta mastoja vasten.
Kiristäkää hyvät purjehtijat ne fallit irti mastosta, etteivät ne pauku yötä päivää. Häiriön aiheuttaminen ei
ole eduksi seurallemme. Antanemme satamakapteeneille ja naapuriveneilijöille valtuudet nousta paukkuvan
aluksen kannelle ja korjata tilanne.
- Alusten kiinnityksessä on ollut parantamisen varaa. Aluksia on ollut poikittain ja liikaa naapuriveneisiin
nojailemassa liian löysän kiinnityksen takia. Joillakin ovat kiinnitysköydet olleen liian heikkoja ja
lepuuttajat riittämättömiä. Syksyn myrskyjä odotellessa nämä asiat kuntoon!
- Hurraa! Septityhjennyslaite toimii. Käyttäkää sitä! Nappia täytyy painaa koko imutapahtuman ajan,
niin hyvin imaisee. Merelle ei saa tyhjentää 12 mailia lähempänä rantaa eikä mielellään kauemmaksikaan.

Muistakaa loppukesän ja syksyn yhteiset tapahtumat!

Toivoo

Pentti Kotilainen
Kommodori
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Noin 3 kertaa Pihlajasaaren ympäri -purjehduskilpailu ja Syysjuhlat A-laiturilla
järjestetään lauantaina 11.9.2010.

Ei "pipotiukalla" vaan iloisin mielin purjehdittavan kilpailun KIPPARIKOKOUS on klo 10.00
ja STARTTI  klo 11.00.

Moottoriveneilijät, jotka haluavat osallistua kilpaan voivat ilmoittautua kipparikokouksessa
purjeveneiden kastiksi. Historian havinaa muistellen ei kukaan kisaan mukaan haluava ole rannalle
jäänyt. Eli kilpailuun osallistuvat purjeveneiden kipparit: kipparikokoukseen tieto kuinka monta
kastiin mahtuu.

Kisan jälkeen sauna lämpiää miesten ja naisten vuoroin.

Syysjuhlat vietämme klo 15.00 eteenpäin A-laiturin juhlapaikalla. Tiedossa on seuran tarjoamaa
ruokaa ja juomaa sekä mukavaa ohjelmaa koko perheelle. Jos purjehduskisasta jäi kaipuu revanssiin,
niin siihen on mahdollisuus osallistumalla kisailuihin tai haastaen naapuriveneen kastin valssin/bluesin
pyörteisiin.

TERVETULOA!

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

Telakointihakemus

Telakointihakemus on tämän tiedotteen liitteenä. Voit tulostaa Telakointihakemuksen myös
seuran nettisivuilta www.pursiseurasindbad.fi – Pursiseuramme - Lomakkeet.

Viimeinen palautuspäivä on 31.8.2010.

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

Pukkitalkoot ja veneiden nostopäivät:

B-, C- ja D – laiturit
- pukkitalkoot keskiviikkona 29.9.2010 klo 17.00 alkaen
- veneet nostetaan lauantaina 2.10.2010 klo 7.00 alkaen

A – laituri
- pukkitalkoot keskiviikkona 6.10.2010 klo 17.00 alkaen
- veneet nostetaan lauantaina 9.10.2010 klo 7.00 alkaen

Kaikkien, jotka telakoivat veneensä Sindbadin alueelle, on oltava pukkitalkoissa paikalla.
Veneiden nostopäivinä paikalle on tilattu painepesurimiehet, joilta voit tilata pohjanpesun
maksua vastaan.

http://www.pursiseurasindbad.fi/
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Omat nostot on sovittava satamakapteenien kanssa viimeistään 2 päivää ennen suunniteltua nostoa.
Telakointipaikkoja on rajoitetusti.

-------------------------------------------------------------------------
Pajalahden veneilykoulu

Pajalahden veneilykoulu starttasi talvella 2009–2010 erittäin hyvin ja osa kursseista täyttyikin nopeasti,
sillä kaikki halukkaat eivät mahtuneet koulutuksiin mukaan. Koulutukset jatkuvat tosin vielä syksylläkin
eli katso kalenterista, josko sieltä löytyisi vielä jotain sopivaa kurssia. Koulutuksista onkin poikinut mukavia
asioita, sillä elokuun lopulla lähtee 4 veneellistä sindbadilaisia Kroatiaan seilaamaan. Pajalahden
veneilykoulu sai lisäksi hyvin näkyvyyttä myös lähes kaikissa veneilyalan medioissa ja muissakin
lehdissä, HS mukaan lukien. Eli olemme onnistuneet. Kiitos siitä kaikille osallistujille ja mukana olijoille.

Hyvästä onnistumisesta innostuneena olemme päättäneet jatkaa koulutusyhteistyötä. Tarvitsemme
kuitenkin jäsenistön apua onnistuaksemme. Laita kehitysajatuksia, ehdotuksia koulutuksista ja
veneilyhenkisistä tapaamisista pikaisesti teijo.sormunen@suomenkonttoripalvelu.fi. Teijolle
saa myös soitella 0400–402045 ja kysellä koulutuksista ja näistä veneilyhenkisistä tapaamisista.

Veneilytapahtumaterveisin
Teijo
--------------------------------------------------------------------------
Uudet jäsenet

Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet:

Evgeny Bychkov
Riku Ruokonen
Matti Saksa
Lauri Puputti
Toni Sundahl
Teemu Suominen
Ville Niiranen

---------------------------------------------------------------------------
Mikäli saat tämän tiedotteen postin tuomana paperilla ja sinulla on sähköpostiosoite, ole ystävällinen ja
ilmoita se (jäsennumero, nimi ja s-osoite) osoitteeseen toimisto@pursiseurasindbad.fi. Pääset nopean ja
edullisen viestinnän piiriin!
Tiedotteet voi myös lukea nettisivuiltamme.

 -Riitta-
Sihteeri
riitta.karstela@aditro.com
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