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Pursiseura Sindbad ry 5.11.2009
JÄSENTIEDOTE 04/2009

KOMMODORIN PALSTA

Hyvää loppusyksyä kaikille! Sindbadissamme on kaikki hyvin. Satamamuutos on staattisessa
tilassa, taloutemme on vakaa ja toimintamme jatkuu entiseen malliin rentouttavan harrastuksemme
muodossa pienine ja vähän suurempine murheineen.

Ikäpresidenttimme Oiva Hölttä kuoli tänä syksynä annettuaan sitä ennen seurallemme
MAS-aluksensa realisointi- ja poistamisoikeudet. Järjestimme MAS:n siten kohtalaisin
kustannuksin Kuusakoski Oy:n lopullisille navigointialueille. Liikuntaviraston Merellinen
osasto olikin suonut meille pitkään kärsivällisyyttään tässä asiassa.

Edellä kerrottu ongelma oli kehittynyt vuosikymmenten saatossa suorastaan koko Sindbadin
nykyisen historian aikana. Tämän kaltaisia tilanteita voi kuitenkin tulla nopeamminkin.
Tapahtumaketju on yleensä sellainen, että suurin toivein ja aikomuksin alkanut veneen rakennus
tai ehostus lopahtaa eri syistä, omistus vaihtuu tai kerrotaan vaihtuneeksi ilman kirjallista
varmennusta asiasta. Siten ”omistajat” jättävät velvoitteensa suorittamatta ja ryhtyvät piilosille.
Lailliset menettelytavat, joilla puututaan omaisuuteen, ovat työläitä ja hitaita. Kustannuksia kaatuu
helposti seuramme suoritettavaksi.

Avoimuuden nimissä saatan kertoa, että aiemmin jätin Liikuntaviraston Merelliselle osastolle
virka-apupyynnön kahden ”hylätyn” aluksen saamiseksi pois Sindbadin vastuulta. Toisen aluksen
ilmoitin vielä olevan uppoamisvaarassa ja aiheuttavan ympäristöriskin. Hidasteena oli
Liikuntaviraston varastoalueen keskeneräisyys. Nyt sitten alus upposikin ja tapahtui öljyvahinko.
Pelastuslaitos ja poliisi toimivat mallikelpoisesti. Oikein ihailin näiden nuorten miesten tarmoa,
ahkeruutta ja asiallisuutta. Tässä sitten ollaan vahingon kanssa, eikä maksajasta ole varmuutta.
Paatti on hankalasti saavutettavana pohjassa, vaikka pelastuslaitoksen sukeltajat asensivat
nostoliinat valmiiksi.

Tällaiset tilanteet loppuvat vain saamalla jokaisen aluksen omistajalta entistä paremmat sitoumukset
velvoitteiden suorittamisesta. Näistä tärkein on kattava vakuutus. On järjestettävä niin, ettei kattava
vastuu katkea omistajien vaihtuessa. Tutkimme menettelytapoja.

Toivottavasti olemme yhtä mieltä siitä, etteivät vakuuttamattomat tai ympäristöriskiltä näyttävät
alukset voi kiinnittyä Sindbadin alueelle.

Rattoisaa syksyä … kuitenkin!

Pentti Kotilainen
Kommodori
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Syyskokous

Seuran syyskokous pidetään keskiviikkona 25.11.2009 kerhotalon yläkerrassa johtokunnan
huoneessa klo 18.00. Kokouksen kutsu ja esityslista on jäsentiedotteen liitteenä 1. Kokouksessa
käsiteltävä vuoden 2010 talousarvio on saatavana etukäteen toimistolta kokousta edeltävänä
torstaina 19.11.2009 toimiston aukioloaikana klo 17–18. Tulethan mukaan päättämään tärkeistä
seuraa koskevista asioista.

Blot – juhlat

Keskitalven Blot – juhlalle on varattu jo päivämäärä. Vietämme juhlaa Venemessujen
kanssa samoihin aikoihin eli lauantaina 13.2.2010. Laita jo nyt päivämäärä muistiin.

Venepaikka kesäksi 2010

Varmista venepaikka ensi kesäksi täyttämällä oheinen venepaikkahakemus ajoissa (liite 2).
Anomuksen viimeinen palautuspäivä on 28.2.2010. Löydät hakemuksen myös
seuran nettisivuilta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tapahtumaa, koulutusta ja yhteisiä veneilyhenkisiä tapaamisia on keväälle 2010 tulossa

Lauttasaarelaiset veneilyseurat: Suomen Moottoriveneklubi, Pursiseura Sindbad, Lauttasaaren
Pursiseura, Lauttasaaren Kipparit ja Lauttasaaren Veneilijät ovat yhdessä järjestämässä
jäsenistölleen koulutusta ja yhteisiä veneilyhenkisiä tapahtumia.

Alustavat tapahtumat ja muutama suunniteltu ajankohta

ENSIAPUKOULUTUS
EA kertauskurssi veneilijöille (22.1.–24.1)

TURVALLISUUSKOULUTUS
Pelastautumiskurssi (5.3)
Hätärakettien ammunta
Apua veneapteekista
Turvailta (3.3)

VENEILYKOULUTUS
Venesähkö
Tutkanavigointi
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PURJEHDUSKOULUTUS
Naisten purjehduskurssi
Kuinka purjehdin paremmin – Vauhtiseminaari
Takilan huolto ja tarkastus (10.3)

KERHOTOIMINTA
Ympäristöilta
Pleissaus ja taakelointi (24.3)
Viini ja Ruoka
Kalakurssi
Matkakertomus (10.2)
Veneen vuokraus ulkomailla (18.11 ja 13.1)
Pohjan maalaus ja veneen vahaaminen
Karille ajo ja pienet lasikuituvauriot
Yritysvierailu

LASTEN JA NUORTEN KOULUTUS
Junnuleiri

Koulutuksen järjestäjät varaavat oikeuden muuttaa kurssien ajankohtia tai peruuttaa kurssin
kokonaan. Tapahtumista tulee julkaisu postissa tammikuun ensimmäisellä viikolla ja seurojen
nettisivuilla on tietoa loppuvuodesta.

Tapahtumissa on osaksi rajoitetut osanottajamäärät, siksi on hyvä ilmoittautua mahdollisimman
ajoissa ja varata jo nyt kalenterista aika esim. ensiapukurssille.
---------------------------------------------------------------------------

Sindbadissa on moni esittänyt kiinnostuksensa lähteä elo-syyskuussa 2010 Kroatiaan purjehtimaan
useamman veneen voimin. Ensimmäisen ”veneen vuokraus ulkomailla” -tilaisuuden järjestämme
jo 18.11. ja täällä pyritään kokoamaan alustavasti Kroatian purjehdusporukkaa. Mikäli olet
kiinnostunut, tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan Kroatian purjehduksesta.

VENEEN VUOKRAUS ULKOMAILLA
18.11.2009 ja 13.1.2010 klo 18.00–20.00

Veneen vuokraus koti- ja ulkomailla on kasvattanut suosiotaan. Mutta kuinka vuokraan veneen
omaan ja ystävieni käyttöön esimerkiksi Välimerellä, Karibialla, Kaukoidässä tai Euroopan
sisävesillä? Mitä muodollisuuksia, todistuksia, vakuuksia, pätevyyskirjoja tms. pitää pystyä
esittämään. Paljonko vuokraus maksaa? Kuinka vuokrattavat moottori- ja purjeveneet on
varusteltu? Kroatian vuokraus- ja purjehdusmahdollisuudet käydään läpi erityisesti 18.11.2009
tapahtumassa. Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saamme vastauksia tällä kurssilla.
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KOULUTTAJA: Roosa Seligson, SunSail
PAIKKA: Pursiseura Sindbadin kerhorakennus, Vattuniemenranta 5, Lauttasaari
HINTA: Tapahtuma on maksuton, kahvitarjoilu
ILMOITTAUTUMISET: teijo.sormunen@suomenkonttoripalvelu.fi tai tekstari 0400–402045

Koulutuksen järjestää Pursiseura Sindbad ry
Lisätiedot 0400402045/Teijo Sormunen

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

Vielä muistutuksesi: B, C ja D-laitureiden sähköportti avautuu ja sulkeutuu jäsenavaimella.
Portti ei toimi automaattisesti.

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!!!!

-Riitta-
riitta.karstela@aditro.com

Liitteet:

1 Syyskokouskutsu
2 Venepaikkahakemus
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