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Pursiseura Sindbad ry 5.11.2010
JÄSENTIEDOTE 04/2010

KOMMODORIN PALSTA

Hyvät sindbadilaiset!

Sindbadissa kaikki hyvin. Lohiapajalahden osakaavan toteuttaminen siirtynee Helsingin
kapasiteettivaikeuksien takia kauemmas tulevaisuuteen.

Jään täysin palvelleena Sindbadin johtokunnasta reserviin. Oli hienoa ja helppoa toimia
osaavan johtokunnan puheenjohtajana ja pystyvien sindbadilaisten kommodorina.

Kiitokset kaikille!

Heippa! Tavataan Sindbadissa!

Pentti Kotilainen
Kommodori

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

Sindbadissa tapahtuu

Seuran syyskokous ja matkakertomus maailman meriltä
pidetään tiistaina 23.11.2010 klo 18.00 kerhotalolla Ravintola Piratessa
Kokouksen kutsu ja esityslista on jäsentiedotteen liitteenä 1. Kokouksessa käsiteltävä
vuoden 2011 talousarvio on saatavana etukäteen toimistolta kokousta edeltävänä torstaina
18.11.2010 toimiston aukioloaikana klo 17–18.
Kokouksen jälkeen Auli Irjala ja Hannu Aulin pitävät esitelmän purjehduksistaan maailman merillä.

Keskitalven Blot – juhlalle
on varattu jo päivämäärä. Vietämme juhlaa Venemessujen kanssa samoihin aikoihin eli
lauantaina 12.2.2011. Laita jo nyt päivämäärä muistiin.

Pajalahden veneilykoulu
starttasi talvella 2009–2010 erittäin hyvin ja osa kursseista täyttyikin nopeasti, sillä kaikki
halukkaat eivät mahtuneet koulutuksiin mukaan. Toiminta jatkuu, kuten on tiedotettu.
Vuoden 2011 koulutusten ja tapahtumien suunnittelu on loppusuoralla. Tiedot niistä julkaistaan
vuoden vaihteessa ja koska osallistujien määrä on taas rajattu, ilmoittaudu nopeasti, mikäli haluat olla
mukana.
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Tammikuussa järjestettävät Dusseldorfin venemessut
ovat yksi suurimmista venealan tapahtumista. Vuosi sitten messuille osallistui Sindbadista
kuuden hengen delegaatio. Tästä reissusta innostuneena löytyi taas pikaisesti 10 hengen porukka,
joka lähtee messuille sunnuntaina 23.1.2011 ja palaa tiistaina 25.1.2011 puolenpäivän aikaan.
Matkaan sisältyy yksi täysipäivä messuilla ja kaksi Sindbad henkistä illallista Saksalaistyyliin.

Porukka on varannut seuraavat lennot:
HEL – DUS 23.1. 18:50 – 20.15 AB8921
DUS – HEL 25.1. 09:10 – 12:30 AB8924

Hotelli: Best Western Ambassador Hotel, Harkortstr. 7-9 Düsseldorf, 40210, joka sijaitsee aivan
rautatieaseman vieressä, josta on helpot kulkuyhteydet junalla messuille ja lentokentälle.

Messuja ja kaupunkia voi suositella viime vuoden perusteella, ja kun matkakustannustakin
on alle 250 €, niin ei kun suunnittelemaan matkaa ja mukaan.

Mikäli sinulla on kyseltävää matkasta, niin otapa yhteyttä meikäläiseen:
teijo.sormunen@suomenkonttoripalvelu.fi. Saa myös soitella 0400–402045.

Veneilytapahtumaterveisin
Teijo

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

Uudet jäsenet

Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet:

Sami Aittola
Kim Jarlas
Max Kankainen
Ville Erkkilä
Petteri Peltola
Juha Leviäkangas
Matti Paatsama
Mikko Tulokas
Jouni Arola
Jaakko Mustakallio
Antero Stenberg

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

mailto:teijo.sormunen@suomenkonttoripalvelu.fi


3

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

Venepaikka kesäksi 2011

Varmista venepaikka ensi kesäksi täyttämällä oheinen venepaikkahakemus ajoissa (liite 2).
Anomuksen viimeinen palautuspäivä on 28.2.2011. Löydät hakemuksen myös
seuran nettisivuilta.
-------------------------------------------------------------

Pursiseura Sindbadin tärkeät vuosittain toistuvat tapahtumat

Blot-juhla helmikuun toinen lauantai
Laiturointianomus helmikuun loppuun mennessä Sindbadin toimistoon
Veneiden yhteislasku toukokuun ensimmäinen lauantai ABCD – laiturit
Lipunnosto yhteislaskusta seuraava sunnuntai
Pukkitalkoot yhteislaskusta seuraava keskiviikko
Tavaratori toukokuun toinen lauantai
Juhannus Elisaaressa, aatto aloitetaan saunomisella
Telakointianomus elokuun loppuun mennessä Sindbadin toimistoon
Purjehduskilpailu ja syysjuhla syyskuun ensimmäinen viikonloppu
Veneiden yhteisnosto lokakuun ensimmäinen lauantai BCD – laiturit

lokakuun toinen lauantai A -laituri
Pukkitalkoot yhteisnostoa edeltävä keskiviikko

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

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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