
1

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

Pursiseura Sindbad ry 3.11.2011
JÄSENTIEDOTE 04/2011

KOMMODORIN PALSTA

Jäsenistön kannalta merkittävin tapahtuma loppusyksystä on pursiseuramme syyskokous.
Vuosi sitten tuli lunta tupaan uusien johtokunnan jäsenten valintaprosessin suhteen.
Johtokunta lupasi muuttaa käytäntöä entistä läpinäkyvämmäksi. Uusien jäsenkandidaattien oli
mahdollisuus ilmoittautua tai heitä saattoi myös suositella syyskuun loppuun mennessä.
Johtokunnan nykyisten jäsenten ehdotuksia lukuun ottamatta saalis oli puhdas 0. Toivottavasti
jatkossa aktiivisuus tässä suhteessa lisääntyy. Vaalitoimikunta laati johtokunnalle ehdotuksen,
jonka perusteella johtokunta päätti esittää uusia tai uudelleenvalittavia jäseniä johtokuntaan.
Lista on kokouskutsun liitteenä ja se on myös seuran nettisivuilla. Normaaliin tapaan
syyskokouksessa on edelleen mahdollisuus ehdottaa uusia henkilöitä valittavaksi johtokuntaan.

Kun nyt olen ollut kommodorina vuoden verran, on ollut mieluisaa todeta kuinka aktiivisesti ja
pätevästi seuran luottamushenkilöt tekevät vapaaehtoistyötä seuran ja sen jäsenten hyväksi.
Yksi asia minua kuitenkin ottaa ”pannuun”. Seurassamme on henkilöitä, jotka antavat piut paut
sovituille pelisäännöille. Veneitä ei katsasteta, maksut unohtuvat, yhteys- tai venetietoja ei päivitetä.
Suhteettoman paljon seuran aktiivien aikaa kuluu näiden sotkujen selvittelyyn. Ei tässä ole mitään
järkeä. Ymmärrämme kyllä, että henkilö voi kohdata erilaisia vaikeuksia, mutta silloin olisi rehtiä
ottaa yhteyttä ja sopia poikkeusjärjestelyistä. Johtokunta onkin päättänyt osaltaan terävöittää
toimintaansa ja kitkeä rikkaruohot pois. Kannattaa muistaa, että vain katsastetut ja vakuutetut
veneet voivat saada seurassa satamapaikan, olla sen venerekisterissä ja käyttää seuran lippua.
Kahdeksan kipparia jätti veneensä katsastamatta päättyneellä purjehduskaudella. Tällä kertaa
selviää vielä maksamalla jälkikatsastusmaksun karhukirjeen eräpäivään mennessä sekä
katsastuttamalla veneen ajallaan 2012. Katsastus aloitetaan runkokatsastuksella ennen vesillelaskua!
Amen.

Tässä kaamoksen keskellä toivotan mukavaa valkoisen talven odotusta. Niin ja tulkaa mukaan
syyskokoukseen vaikuttamaan.

Pekka Pirinen
Kommodori
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Sindbadissa tapahtuu

Seuran syyskokous
pidetään tiistaina 22.11. klo 18.00 kerhotalolla Ravintola Piratessa.
Kokouksen kutsu ja esityslista sekä johtokunnan ehdotus johtokunnan kokoonpanosta ovat
jäsentiedotteen liitteenä. Kokouksessa käsiteltävä vuoden 2012 talousarvio on saatavana
etukäteen toimistolta kokousta edeltävänä torstaina 17.11. toimiston aukioloaikana klo 17–18.

Keskitalven Blot – juhlalle
on varattu jo päivämäärä. Vietämme juhlaa Venemessujen kanssa samoihin aikoihin eli
lauantaina 11.2.2012. Laita jo nyt päivämäärä muistiin.

Düsseldorfin venemessumatka tammikuussa 2012
Sindbadilaiset lähtevät tutustumaan Boot Düsseldorf-venemessuihin tammikuussa.
Jokainen varaa ja maksaa oman matkansa ja hotellinsa itse. Ajankohta viikonvaihde 20 - 22.
tammikuuta. Internetistä löytyy lukuisia varauspalveluja (www.supersaver.fi, www.ebookers.fi,
www.matkapörssi.fi jne.). Air Berlin www.airberlin.com ja Finnair www.finnair.fi lentää kohteeseen
suoraan. Mm. seuraavasta hotellista on jo varattu majoituksia: Guennewig Hotel Uebachs.

Seura osallistuu 20 €:lla / jäsen (myös perhejäsenet) päivälliskustannuksiin lauantaina 21.1.
myöhemmin ilmoitettavassa ravintolassa. Lisäksi järjestämme mahdollisuuksien mukaan
muuta yhteistä ohjelmaa, josta kerrotaan tuonnempana. Tutustu myös www.boat-duesseldorf.com.
Kun olet varannut matkan, ilmoita päivälliselle osallistujien nimet sähköpostiin ra.makinen@kolumbus.fi.

Boot on näyttävä tapahtuma ja messualueena erittäin kattava. Messuilta on hyvät yhteydet sekä
keskustaan että viereiselle lentokentälle. Tänne on hyvä lähteä yksin tai puolison kanssa.

Uudet jäsenet
Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet:

Airi Leikas (perhejäsen – Ilmo Leikas)
---------------------------------------------------------

Mikäli 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 Johtokunnan ehdotus johtokunnan kokoonpanoksi
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