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Pursiseura Sindbad ry 16.1.2009
JÄSENTIEDOTE 01/2009

Kommodorin palsta

Finanssikriisi ei ole vielä haitannut pursiseuramme toimintaa, koska olemme velaton ja jopa
rahastoineet vastaisen varalle. Rahastoidut varamme siirsimme ajoissa turvaan kurssitappioilta
ja inflaatiolta määräaikaistalletukseen. Meitä koskeva Lohiapajalahden osakaava on ollut niin
kauan vireillä, että kaavaan tullee pieniä muutoksia ja se joutuu uudelleen esille ja vasta sitten
kaupunkisuunnittelulautakuntaan ja sieltä eteenpäin lopulliseen päätöksen tekemiseen.
Pursiseuramme uusi satama meren pohjaan perustettuine aallonmurtajineen jaksaa kuitenkin
hyvin suunnitelmassa. Konkreettisiin rakennustoimiin ei voi kuitenkaan ryhtyä ennen
Merenkulkupiirin vuokrasopimuksen päättymistä v.2010 lopussa. Olemme moneen kertaan
tähdentäneet toivomustamme, että uuden sataman rakenteet olisivat mahdollisimman pitkällä
ennen kuin entinen puretaan.

Epävarmoista näkymistä huolimatta olemme löytäneet kerhomajaamme mielestämme
tehtäväänsä erittäin pystyvän ravintoloitsijan johtokuntamme linjauksen mukaisesti.
Vuokrasopimus allekirjoitettiin Casino Deli Oy / Tiina Jansson kanssa. Tiina on pitänyt
menestyksellisesti useita ravintoloita miehensä restonomi Olli Vuoren kanssa. He ovat
lauttasaarelaisia. Tällä hetkellä on toiminnassa Ravintola Pirate Hangon itäsatamassa.
Tarvittava remontti ravintolatiloissa kestää kevään 2009, mikä vaikuttaa mm. Blot. juhlamme ja
vuosikokouksemme järjestelyihin.

Sauna- ja suihkutilamme ovat myös remontissa. Saunaan tulee käynti suoraan ulkoa.
Saunasääntöjä joudumme muuttamaan. Muutenkin tietopakettiimme tulee muutoksia.
Valitettavasti käytännön syistä muutetut sivut joudutaan postittamaan jäsenille pienen viipeen
jälkeen, joten osa tietopaketin tiedoista ei ole aina voimassa.

.
Ovatko kaikki jo rekisteröineet aluksensa? Uusi rekisterinumero täytyy näkyä asianmukaisesti
Sindbadinkin aluksissa niiden lähtiessä ensikertaa vesille, ettei tule heti virhemaksuja/sakkoja
viranomaisilta.

Tällä tavoin siirrymme kohti uutta veneilykautta.

Hyvää veneilyvuotta 2009
Pentti Kotilainen
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Vuosikokous

Pursiseura Sindbad ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 11.3.2009
kerhotalon yläkerrassa klo 18.00. Kokouksen kutsu ja esityslista on jäsentiedotteen liitteenä.
Kokouksessa käsiteltävä tilinpäätösmateriaali on saatavana etukäteen toimistolta kokousta
edeltävänä torstaina 5.3.2009 toimiston aukioloaikana klo 17–18. Tulethan mukaan kuulemaan
ja päättämään seuran asioista.

Ravintolapalvelut

Kuten kommodorin palstalta jo kävikin ilmi, on seura solminut vuokrasopimuksen uuden
ravintolayrittäjän kanssa. Ravintola avaa ovensa viimeistään vappuna 2009.

Blot – juhla

Vietämme Blot – juhlaa lauantaina 7.2.2009 klo 19.00–01.00 ravintola Lauttasaaressa,
Vattuniemenranta 2. Juhlapaikka on tänä vuonna poikkeuksellinen kerhotalomme
ravintolatilojen remontin takia. Ohjelma on silti perinteinen eli nautimme hyvää ruokaa ja
juomaa sekä tanssimme elävän orkesterin vauhdittamana. Tilaisuus alkaa ruokailulla, joten
tulethan ajoissa. Liput ovelta 10 € / henkilö. Sisäänpääsymaksu sisältää alkudrinkin, ruuan ja
ruokajuoman. Tervetuloa!

Venemessumatka Tallinnaan

Lähde Sindbadin venemessumatkalle Tallinnaan 7.3.–8.3.2009.

Lähtö: la 7.3.2009 Helsinki 7.30 – Tallinna 9.30 Tallink Silja
Paluu: su 8.3.2009 Tallinna 14.00 – Helsinki 16.00 Tallink Silja
Yöpyminen: Tallink Spa & Conference hotellissa

Matkan hinta 87 € / henkilö
Hintaan sisältyvät edestakaiset laivamatkat, yöpyminen kahden hengen huoneissa aamiaisineen
sekä sisäänpääsy hotellin kylpylään.
Lauantaina omakustanteinen yhteisillallinen jossain Tallinnan ravintoloista.

Messut järjestetään Tallin Saku Arenalla ja ovat avoinna:
Lauantai  7.3.2009 klo 10.00-18.00
Sunnuntai  8.3.2009 klo 10.00-16.00

Sisäänpääsymaksu:
Aikuiset   75 EEK
Perhelippu 150 EEK (2 aikuista + 1 lapsi)
Seura sponsoroi messujen sisäänpääsymaksun.
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Sitovat ilmoittautumiset (nimi + syntymäaika) Petteri Koholle petteri.koho@orton.fi
Maksu seuran tilille Sampo 800014–70081127 viestillä ”Tallinnan venemessut”.
Molemmat viimeistään 31.1.2009 mennessä.

Messilään ulkoilupäivä

Messilän ulkoilupäivä on peruutettu sen osuessa samaan viikonloppuun Tallinnan
venemessumatkan kanssa.

Kevään tärkeitä päivämääriä

Venepaikkahakemuksen viimeinen palautuspäivä on 28.2.2009. Palauta hakemus
viimeistään nyt. Hakemus oli edellisen tiedotteen liitteenä. Löydät hakemuksen myös
seuran nettisivuilta.
Veneiden vesillelasku – päivä on lauantaina 25.4. klo 7.00 alkaen koko Sindbadin
alueella.
Pukkitalkoot järjestetään keskiviikkona 29.4 klo 17.00. Kaikkien, jotka ovat
telakoineet talvikaudella veneensä Sindbadin alueella, on oltava paikalla.
Lipunnosto on perjantaina 1.5. klo 12.00.

Veneretki Tallinnaan

Perinteinen veneretki Tallinnaan järjestetään tänäkin keväänä. Kokoonnumme Piritan
satamassa 16.5.–17.5.2009. Tarkemmasta aikataulusta ja ohjelmasta tiedotetaan lähempänä
ajankohtaa seuran nettisivuilla. Retken järjestelyistä vastaa Raimo Mäkinen puh. 0400 403 600.

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

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!!!!

Nähdään Blot-juhlassa!

-Riitta-
riitta.karstela@aditro.com

Liitteet:
1 Vuosikokouskutsu + asialista
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