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Pursiseura Sindbad ry 18.8.2011
JÄSENTIEDOTE 03/2011

KOMMODORIN PALSTA

Veneilykausi alkaa olla loppusuoralla, mutta toivottavasti suotuisia kelejä jatkuu.  Satama on täyttynyt,
kun lomat ovat takanapäin ja koulut ovat alkaneet.
Alkusyksyn toimintaan liittyy perinteinen Pihlajasaaren ympäripurjehdus rantajuhlineen.  Myös
pukkitalkoot ja veneiden telakointi ovat edessä. Pajalahden Veneilykoululla on syksyllä vielä viinin
maistelua marraskuussa. Veneilykoulun toimintaa on tarkoitus jatkaa ensi vuonna.

Lupausten mukaisesti Johtokunnan jäsenten valintakäytäntöä on kehitetty. Erovuoroisten jäsenten tilalle
haemme aktiivisia ja asiantuntevia henkilöitä. Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä kommodoriin
ja hänelle voi myös vinkata sopivista ehdokkaista.

Liikuntaviraston satamakatselmuksessa kesäkuun alussa todettiin A-laiturin reunuksen kunnostustarve.
Kaupunki on luvannut korjata sen, mutta meidän on itse paimennettava, että se myös toteutetaan.

Kun SVEL:n järjestelmään on syötetty tietoja, on samalla seuran venerekisteriä päivitetty . Rekisteristä
on poistettu parikymmentä venettä, joita ei ole rekisteröity, katsastettu tai niitä ei enää ole jäsenien
omistuksessa. Olisi toivottavaa ilmoittaa omistus- ja myös yhteystietojen muutoksista seuran toimistoon.
Katsastamattomille veneille seura ei osoita laituripaikkaa. Ikävä havainto on myös, että joistakin veneistä
puuttuu rekisterinumero. Välttääksesi ongelmia viranomaisten kanssa hanki numerotarrat. Niitä voi tilata
kätevästi vaikkapa netillä.

Sataman kaavan suhteen ei ole tapahtunut mitään uutta. Kaupunki on keskittynyt länsimetron
suunnitteluun.

Maailmalla seilaa viisi purttamme. Tänä vuonna seuraamme on liittynyt kymmenen jäsentä sekä
kahdeksan perhejäsentä. Toivotamme heidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme.

Pekka Pirinen
s/y Nereidi
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Ehdokasasettelu johtokunnan jäseniksi

Seuran syyskokouksessa valitaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Sindbadin johtokunnasta
erovuorossa ovat varakommodori Raimo Mäkinen, jäsenet Britta Eklund (talous), Asko Jämsen
(kiinteistö), Riitta Karstela (sihteeri) sekä varajäsen Hannele Liesmäki (katsastus). Heistä Hannele on
ilmoittanut olevansa käytettävissä jatkossa samoin Riitta, mutta hän vain seuraavan vuoden.

Edellisen perusteella haetaan ehdokkaita johtokuntaan. Kaikilta ehdokkailta toivotaan aktiivisuutta,
yhteistyökykyä sekä jonkin osa-alueen asiantuntemusta.
- Varakommodori toimii kommodorin varamiehenä ja allekirjoittaa seuran nimen tarvittaessa, vastaa

jäsenhakijoista ja uusien jäsenten asioista
- Toimintajaoston jäsen järjestää tapahtumia ja talkoita, mm. Pihlis-kisan, Blot-juhlat ja eskaaderit
- Tiedotusjaoston jäsen on talousalan ammattilainen, joka kehittää taloushallintoa (budjetointi,

kirjanpito, tilinpäätökset)
- Sihteeri ylläpitää jäsen- ja venerekisteriä sekä verkkosivuja, vastaa tiedotuksesta, yhteyksistä

Suomen Purjehdus ja Veneilyyn sekä kokouksista.

Johtokunnan jäsenyys ei ole kunniavirka, vaan edellyttää aktiivista työpanosta pursiseuran ja sen
jäsenten hyväksi. Siihen liittyy myös juridinen vastuu toiminnasta.

Mikäli olet kiinnostunut jonkin tehtävän sisällöstä tarkemmin, voit kysyä nykyisiltä jäseniltä lisää.

Ilmoita kiinnostuksesi kommodori Pekka Piriselle pirinen.pk@gmail.com 30.9.2011 mennessä. Kerro
samalla kokemuksestasi ja osaamisestasi. Pekka vastaa mielellään myös kysymyksiisi.

Vinkkejä sopivista ehdokkaista perusteluineen otetaan vastaan myös muilta seuran jäseniltä. Lähetä
nekin kommodorille.

Johtokunta tuo lopullisen esityksen syyskokoukseen marraskuussa. Esitys julkistetaan verkkosivuilla
15.11. mennessä ja se on myös nähtävissä toimistossa. Tämä menettely ei poissulje täysin uusien
ehdokkaiden asettamista syyskokouksessa.

Noin kolme kertaa Pihlajasaaren ympäri -purjehduskilpailu järjestetään 3. päivä syyskuuta

Luokka:         LYS (ilman spinnua); mukaan myös arvio-LYS
Aikataulu:      Kipparikokous klo 10.00 kerhotalon yläkerrassa
                     Lähtö                      klo  11.00

Mukaan voi ja kannattaa lähteä. Perhemiehistöt ja aiemmin vähän kilpailleet ovat tervetulleita.
Kilpailussa noudatetaan herrasmiessääntöjä väistämissääntöjen osalta.
Kisan jälkeen sauna ja Sindbadin rantatapahtuma ks. alla.
Parhaat palkitaan.

mailto:pirinen.pk@gmail.com
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Pihlajasaaren ympäripurjehduksen jälkeen vietämme rantajuhlaa A- laiturilla klo 15.00 alkaen

- Aloitamme ruokailulla ja pihliksen palkintojen jaolla
- Meripelastus seuran alusvierailu 16--18.00 ja he esittelevät toimintaansa.
- Kilpailuja luvassa niin aikuisille kuin lapsillekin
- Ilta jatkuu elävän musiikin, karaoken ja tanssin merkeissä

TERVETULOA!

Juhlatoimikunta

ps. talkoilemme juhlapaikkaa kuntoon 1 ja 2.9. iltasilla klo 16.00 jälkeen.

Telakointihakemus

Telakointihakemus on tämän tiedotteen liitteenä. Voit tulostaa Telakointihakemuksen myös
seuran nettisivuilta www.pursiseurasindbad.fi – Pursiseuramme - Lomakkeet. Telakointihakemuksen
viimeinen palautuspäivä on 4.9.

Pukkitalkoot ja veneiden nostopäivät:

B-, C- ja D – laiturit
- pukkitalkoot keskiviikkona 28.9. klo 17.00 alkaen
- veneet nostetaan lauantaina 1.10. klo 7.00 alkaen

A – laituri
- pukkitalkoot keskiviikkona 5.10. klo 17.00 alkaen
- veneet nostetaan lauantaina 8.10. 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.

Pajalahden veneilykouluun suunnitellaan jatkoa ensi vuodelle. Laita kehitysajatuksia, ehdotuksia
koulutuksista ja veneilyhenkisistä tapaamisista teijo.sormunen@suomenkonttoripalvelu.fi. Teijolle
saa myös soitella 0400–402045.

http://www.pursiseurasindbad.fi/
mailto:teijo.sormunen@suomenkonttoripalvelu.fi
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Uudet jäsenet

Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet:
Jukka Siren
Mika Ruotsalainen
Kai Andersson
Antti Laiho
Jyrki Räsänen
Ilpo Tiittula
Tapio Seppälä (perhejäsen - Matti Seppälä)
Karin Hannukainen (perhejäsen – Jukka Siren)
Antero Saksa (perhejäsen – Matti Saksa)

A-laiturin vajoissa on vapautunut hyllytilaa. Mikäli olet hyllytilaa vailla, ilmoittaudu Ipelle
ilpo.qvick@gmail.com.

Katsastuksen perusteella meillä on katsastamattomia veneitä venerekisterissä. Muistathan, että vain
katsastetut veneet voivat olla venerekisterissä ja vain katsastettu vene voi saada venepaikan.
Katsastamattomat veneet poistetaan venerekisteristä.

Ympäristökeskus tiedottaa:
Länsimetron tunnelityömaalta tuotavassa louheessa, joka kipataan Jätkäsaaressa mereen, on todettu
räjähdysnallien letkujätettä. Letkujätteen joutumista mereen ei kokonaan voida estää. Jäte voi vyyhdiksi
kerääntyessään kuitenkin tarttua siinä määrin veneiden ja alusten potkuriakseleihin, että ne voivat
vahingoittua. Tästä johtuen puhdistustoimenpiteitä mm. Lauttasaaren itäisten huvivenesatamien
vesialueilla on kesän aikana tehostettu. Ympäristökeskus seuraa tilannetta pistokokein.

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!
Tiedotteet voi myös lukea nettisivuiltamme.

 -Riitta-
Sihteeri
riitta.karstela@aditro.com

Liite: Telakointihakemus
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