
1(3)

toimisto@pursiseurasindbad.fi        Toimisto avoinna torstaisin klo 17 – 18.
www.pursiseurasindbad.fi

Pursiseura Sindbad ry 24.8.2009
JÄSENTIEDOTE 03/2009

KOMMODORIN PALSTA

Vielä on veneilykesää jäljellä. Satamamme näyttää kuitenkin täyttyvän keskikesän hiljaiselon
jälkeen ja voimmekin ryhtyä seuramme puuhiin ihan Sindbadissa. Kevään satamakatselmuksessa
oli LIV:n Merellisen osaston korkein johto paikalla eikä pahempia huomautuksia tullut.
Lupailimme kuitenkin kohentaa seuramme ulkoista olemusta edelleen. ”Hylättyjen” alusten
poistaminen on kesken, koska se on osin myös merellisen osaston aktiivisuuden varassa sinne
jätettyjen virka-apupyyntöjen jälkeen. Joudumme noudattamaan tarkasti laillisia muotoja.
Telakointi- ja veneiden rakenteluun liittyvä harrastelutoimintamme on keskeisellä sijalla
tarkoituksemme toteuttamisessa. Jotta voimme jatkaa tätä edelleen täysillä, ympäristömme
mahdollisesti muuttuessa kaupungin kehittämisen myötä, joudumme ”maisemoimaan” ja jotenkin
naamioimaan ulkonäköämme.

Uusi Ravintola Pirate on saanut yleisöltä enimmäkseen kiitosta. Nyt on pitempään hautuneena
aikomuksenamme naamioida telakointitarvikekasat ja muut rojukasojen näköiset
meille omistajille tärkeät aarteet puutarha-aidan näköisillä sermiaidoilla. Kommodorin rakentama
näyte A-laiturilla on parikymmentä senttiä liian korkea, mutta on nähtävillä siellä. Teräsjalustat ovat
valmistuneet. On tarkoitus, että A-laiturin aidat maalataan punaisiksi varastomökkien tapaan.
Puualusosaston aidat portin vieressä samoin. B-C-D-alueella taas keltaisiksi kerhorakennuksen mukaan.
Kaikkien osastojen väkeä toivotaan talkoisiin 17.9. klo 17 alkaen.
Kunnollisia ruuvinvääntimiä tarvitaan.

Hurraa! Imutyhjennysasemamme toimii. Tyhjennystoimet suoritetaan A-laiturin puolella
aidan siirtämisen jälkeen.

Jotta elämä ei olisi pelkkää totista raatamista talkoissa, tervetuloa riekkuloimaan nyyttikestien
merkeissä yläkerran parvekkeelle ja neuvotteluhuoneeseemme to.3.9. illalla. Ilotulitus tulee
kaupan päälle klo 21.30 alkaen.

Perinteinen n. 3 kertaa Pihlajasaaren ympäri kilpailumme on kärsinyt osanottajakadosta.
Jos syynä on liian kilpailuhenkisten kommodorien ainainen osallistuminen, asia on korjattu.
Kumpikin on estynyt. Nyt tosi purjehtijat (perhe- ja matka) kisaamaan. Tämä on leikillinen
ja oikeiden amatöörien kisa.

Toivotan kaikille menestyksellistä ja rattoisaa loppukesää ja syksyä.

Pentti Kotilainen
Kommodori
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Nelosen ilotulitus torstaina 3.9.2009 klo 21.30 Hernesaaressa – Kerhotalon yläkerran
parveke ja neuvotteluhuone on varattu kerholaisten käyttöön.

Noin 3 kertaa Pihlajasaaren ympäri -purjehduskilpailu järjestetään lauantaina 5.9.2009.
- Kipparikokous klo 10.30
- Lähtö klo 12.00
- Kilpailun jälkeen sauna kerhotalolla
- Klo 17.00 alkaen nautitaan keittoa ja patonkia yläkerran neuvotteluhuoneessa.

Tervetuloa joukolla mukaan tähän mukavaan koko perheen tapahtumaan.

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

Viimeinen palautuspäivä on 12.9.2009.

Telakointihakemuksen täyttäminen ja palauttaminen on tärkeää, sillä sen perusteella katsotaan
alue telakoitavalle veneelle ja lisäksi telakointianomukset muodostavat rekisterin telakalla
olevista veneistä. Telakointihakemus on sitova. Paikka myönnetään vain vakuutetuille veneille.

Talkoot
Jäteöljykontti- ja sermiaita – talkoot pidetään torstaina 17.9.2009 klo 17.00 alkaen.
Runsasta osanottoa toivotaan.

Pukkitalkoot ja veneiden nostopäivät:

B-, C- ja D – laiturit
- pukkitalkoot keskiviikkona 30.9.2009 klo 17.00 alkaen
- veneet nostetaan lauantaina 3.10.2009 klo 7.00 alkaen

A – laituri
- pukkitalkoot keskiviikkona 7.10.2009 klo 17.00 alkaen
- veneet nostetaan lauantaina 10.10.2009 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.
Omat nostot on sovittava satamakapteenien kanssa viimeistään 2 päivää ennen suunniteltua nostoa.
Telakointipaikkoja on rajoitetusti.

http://www.pursiseurasindbad.fi/
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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!

Toimi nyt, muuten asia unohtuu!!!!
-Riitta-
riitta.karstela@aditro.com

Liite 1 Vene- ja telakkapaikkahakemus 2009-2010
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