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Pursiseura Sindbad ry 16.4.2009
JÄSENTIEDOTE 02/2009

Kommodorin palsta

Elämme taas useiden veneilijäin mielestä parasta jaksoa – kevätkunnostuksen aikaa.
Kunnostusjakso jääkin lyhyeksi, koska jouduimme sijoittamaan yhteisen vesillelaskupäivän
varhaiseksi kalenterin juhlapäivien takia. Uskon, että sääonni ja jäsentemme intensiivisyys
kompensoi kiireen. Menemme eteenpäin entiseen tapaamme parantaen olojamme tasaista
tahtia.

      Seuramajaa on kohennettu remontoimalla sauna, mistä suuri kiitos Asko Jämsenille, joka
hoiti homman lähes yksin yhden miehen talkoilla. Sähkö- ja vesijohdotusta on parannettu,
mikä toimi osui yksiin uuden ravintolan tarpeiden kanssa. Kustannuksilta ei ole vältytty.
Emme voi kuitenkaan jättää seuraamme huonoon neuvotteluasemaan satamamuutoksessa.
Sellaisessa olisimme, jos infrastruktuurimme olisi ränsistynyttä ja huonon näköistä.
Johtokuntamme valtuuttama neuvotteluryhmä on edelleen kiertänyt merelliseen toimintaan
vaikuttavien hallintokuntien johdon puheilla ja olemme toimineet saamiemme hyvien
neuvojen mukaisesti.

      Liikuntaviraston merellinen osasto on rakentanut koko talven septityhjennyslaitteistoa
säiliöineen A-laiturin aidan viereen. Tarkoitus on, että laitteiston käyttökytkimet ovat aidan
ulkopuolelta saatavilla. Palveleehan laitteisto koko Lohiapajanlahden veneilijöitä ja
tarvitessa muitakin. Ohjeet laitteiston käytöstä tulee säänkestävällä kyltillä aikanaan
näkyville.

      Lukekaapa hyvät Sindbadin jäsenet UUDET SAUNASÄÄNTÖMME (liite) ajatuksella
läpi. Saunatilojen käyttö ei sujunut tähän mennessä jäseniämme tyydyttävällä tavalla. Siksi
säännöstö on yksityiskohtaisempi sanktioineen päivineen. Rikkomusten seuraamukset
tulevat jäsenen kannettaviksi, vaikka aiheuttajina olisivat jäsenen vieraat.

      Sindbadinkin seuralippu täyttää symbolisesti 90 v. vaikka koko seuramme on nuorempi.
Siksi toivon mahdollisimman monen sovittavan vapun viettoonsa LIPUNNOSTOMME
seuramajamme parvella klo 12 (kts alla), jolloin on tilaisuus kuulla lippumme historiasta.

      Kun lähdette ensikertaa aluksellanne liikkeelle, huolehtikaa, että REKISTERÖINTI on
näkyvillä.

      Hyvää veneilykautta!

      Pentti Kotilainen
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Kevään tärkeitä päivämääriä

Veneiden vesillelasku – päivä on lauantaina 25.4. klo 7.00 alkaen koko Sindbadin
alueella. Vesillelaskupäivänä remontoitu sauna on lämpimänä!
Pukkitalkoot ja vanhojen purjeiden keräys järjestetään keskiviikkona 29.4 klo
17.00 alkaen. Kaikkien, jotka ovat telakoineet talvikaudella veneensä Sindbadin
alueella, on oltava paikalla. Kerhotalon edessä on peräkärry vanhoja purjeita ja
purjepusseja varten. Lisätietoja purjeiden keräyksestä löydät oheisesta liitteestä (2)
sekä seuran ilmoitustauluilta ja nettisivuilta.
Lipunnosto on vappuna 1.5. klo 12.00 ja samalla juhlistamme 90 vuotta täyttävää
suomalaista veneseuralippua.
Sammuttimien tarkastukset ja huollot suorittaa Presto Paloturvallisuus Oy
pikkulaiturien parkkialueella

keskiviikkona 12.5. klo 17–19
lauantaina 15.5. klo 10–16
torstaina 28.5. klo 17–19

Veneiden katsastuksia tehdään tiistaisin ja torstaisin klo 17–20 tai sopimuksen
mukaan. Katsastus on suoritettava 15.6. mennessä. Katsastajat yhteystietoineen
löydät tietopaketista, ilmoitustaululta ja nettisivuilta.

Saunatilat ja niiden käyttö

Kerhotalomme saunan remontti on valmistunut ja ensimmäisen kerran remontin jälkeen
sauna lämpiää veneiden vesillelaskupäivänä 25.4. Kaikki vesillelaskijat mukaan
saunomaan.
Jotta sauna pysyisi siistinä ja viihtyisänä, edellytetään meiltä kaikilta Saunasääntöjen
noudattamista. Saunasäännöt ovat tämän tiedotteen liitteenä (1). Löydät ne myös
ilmoitustauluilta sekä nettisivuilta.

Ravintolapalvelut

Uusi ruoka- ja seurusteluravintola Ravintola Cafe Pirate aloittaa toimintansa
kerhotalossamme torstaina 23.4. klo 11.00. Cafe Piratessa voit nauttia niin maistuvista
lounaista kuin päivällisistäkin. Cafe Pirate on avoinna su-to klo 11–22 ja pe-la klo 11–24.
Käykäähän kaikki tutustumassa Cafe Piraten ravintoloitsijoihin Tiinaan ja Olliin.

Veneretki Tallinnaan

Seura järjestää retken Tallinnan Piritaan viikonloppuna 15 – 17. toukokuuta. Viime vuonna
veneitä oli runsaasti mukana. On mukava lähteä porukoissa, mutta varsinaista yhteislähtöä
ei ole. Osa veneistä lähtee ilmeisesti jo torstaina ja loput perjantaina tai lauantaina. Niin tai
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näin, voitte suunnistaa suoraan Sindbadista Piritaan ilman passimuodollisuuksia, vaikka
henkilöpaperit pitäisi kaikilla olla mukana.

Olemme varanneet päivällispaikat TOP Restoran ravintolasta satamasta lauantaina klo
18.00. Ravintola on viime vuonna mukana olleille tuttu ja ruoka herkullista. Ruuat tilataan
ja maksetaan itse paikan päällä.
Ruokalistaa voi tutkia osoitteessa:
http://www.toprestoran.ee/index.php?id=2

Muita tietoja ravintolasta voi katsella www.toprestoran.ee

Jokainen kippari päättää lähtemisestä, mikäli keli jostain syystä on vaikea. Ensikertalaiset
rohkeasti mukaan. Allekirjoittaneelta saa tarvittaessa lisäopastusta. Muistakaa
rekisterinumerot veneisiin.

Ilmoittaudu e-maililla ra.makinen@kolumbus.fi alla olevin tiedoin, jotta voimme
tarvittaessa koordinoida tapahtumia ja antaa lisätietoja. Muistakaa ottaa kitarat yms.
lauluvihot mukaan jotta saadaan satamaan säpinää.

KIPPARI             VENEEN NIMI   VENEEN MALLI      HENKILÖMÄÄRÄ    E-MAIL

Terveisin
Raimo Mäkinen
S/Y Cri-Cri

Juhannus Elisaaressa

Pursiseuran perinteistä Juhannusjuhlaa vietetään Elisaaressa, Bärösundissa Inkoon
saaristossa perjantaina 19.6.2009.
Aattona ohjelmassa mm.
- Juhannussauna naisille klo 14-16 ja miehille 16-18
- Yhdessäoloa grilli Sindbadin tulilla, jossa seura tarjoaa grillimakkaraa, lettuja ja
virvoitusjuomia.
Kaikki joukolla mukaan!

Elisaaren kuvaus
Elisaaren alue on erittäin kaunis ja tunnettu Suomen suurimpiin kuuluvasta
luonnonvaraisesta tammimetsiköstään. Saaressa on vuonna 1902 rakennettu kartano.
Elisaaressa kasvaa monia harvinaisia kasveja. Eläimistö on runsas, ja ja alueella on tavattu
valkohäntäpeuroja ja hirviä. Viitoitettu luontopolku on hyvä keino tutustua saareen. Osa
Elisaaresta on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi vuonna 1994. Ulkoilualue on perustettu
vuonna 1971. Alueen pinta-ala on 323 ha (vesialue 91 ha).

http://www.toprestoran.ee/index.php?id=2
mailto:ra.makinen@kolumbus.fi
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Laituripaikat
- Elisaaren ja Orslandetin välisessä salmessa
- 100 poijullista laituripaikkaa, joista yli 50:ssä sähköpiste
- suurimmat satamassa käyneet veneet syvyydeltään 2,6 m.
- satamamaksu: 9 e / vrk, sähkö 2,50 - 4 e

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

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

Liitteet:
1 Saunasäännöt
2 Purjeiden keräys -tiedote
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