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Pursiseura Sindbad ry 26.4.2011
JÄSENTIEDOTE 02/2011

Kommodorin palsta

Kommodorin ollessa lämpimillä vesillä purjehtimassa, tulevat terveiset varakommodorilta.

Purjehduskauden alkaessa on moni sindbadilainen intoa täynnä: Pajalahden Veneilykoulun
kursseille on osallistunut taas runsaasti jäseniä. Pian päästään käytännössä soveltamaan
uusia opittuja taitoja. Tällä kaudella voitaisiin muiden taitojen lisäksi erityisesti muistaa
ottaa huomioon muut vesilläliikkujat ja luonnosta nauttijat: väistämissäännöt meillä on
varmaankin hallinnassa, mutta lisätään vielä kohteliaisuus, ystävällinen käden heilautus ja
hymy, onpa sitten kyse vastaantulevasta muskeliveneestä tai kanootista. Vältetään turhaa
aallokon tekoa mökkiläisille ja mennään auttamaan vierasta rantautumisessa, sen sijaan
että istutaan veneessä näytelmää katsomassa. Eteläisen Suomen ruuhkautuvilla vesiteillä
mahtuvat kaikki nauttimaan kesästä. Tietojen mukaan merikin on puhdistumaan päin.

Sindbadille alkava purjehduskausi on ohjelman osalta tuttu: tavaratori, Tallinnan retki,
juhannustapaaminen Elisaaressa ja loppukesästä Pihlajasaaren ympäripurjehdus sekä
laiturijuhlat. Sataman osalta tehdään normaaleja vuosikunnostuksia, koska kaavamuutoksen
aikataulu on edelleen avoin. Kerhotalon torniosan panelointi uusitaan ja terassin vesivuoto
korjataan. Jokainen varmasti muistaa huolehtia jätteensä oikeille paikoille ja tyhjentää
septinsä viimeistään meidän omalla alueellamme olevaan säiliöön.

Sindbadin perinne on ollut talkoohenki ja naapurin auttaminen: tästä pääsevät uudetkin
jäsenet nauttimaan osallistuessaan vesillelaskuun, pukki- ja siivoustalkoisiin sekä muihin
tilaisuuksiin. Mm. A-laiturilla oleva pajassa on kätevä tehdä pieniä korjauksia ja apua on
yleensä aina saatavilla.

Nautittavaa kesää kaikille johtokunnan puolesta. Tulkaahan joukolla nostamaan lippu
salkoon ja nauttimaan kuplivaa sunnuntaina 8. toukokuuta klo 12.00.

Rami

Raimo Mäkinen
S/Y Cri-Cri
----------------------------------------------
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Vastauksia vuosikokouksessa esitettyihin kysymyksiin

Kysymys: Miten aisapaikat on hinnoiteltu, veneen leveyden mukaan vai aisan leveyden
mukaan?
Vastaus: Kaupunki veloittaa laituroinnista seuran ilmoittamien veneiden leveyksien
mukaan.  Aisapaikkojen hinnoittelu perustuu samaan periaatteeseen. Aisapaikat täytetään
mahdollisuuksien mukaan oikean levyisillä veneillä.
Kysymys: Milloin venepaikan perustamiskustannus on viimeksi tarkistettu?
Vastaus: Hinnasto tarkistetaan vuosittain ja johtokunta hyväksyy sen.
Kysymys: Onko sähkön, veden ja jätehuollon kustannukset veloitettu kaikilta osapuolilta
oikein?
Vastaus: Johtokunta on käynyt läpi sähkön- ja vedenkulutuksen sekä jätehuollon
kustannukset sekä todennut, että kustannukset veloitetaan asianmukaisesti.
--------------------------------------------------

Kevään tärkeitä päivämääriä

Veneiden vesillelasku – päivä on lauantaina 7.5. klo 7.00 alkaen koko Sindbadin
alueella. Sauna lämpiää ja Ravintola Pirate on avoinna.
Lipunnostoa juhlistetaan kuplivin juomin äitienpäivänä 8.5. klo 12.00.
Pukkitalkoot järjestetään keskiviikkona 11.5. klo 17.00. Kaikkien, jotka ovat
telakoineet talvikaudella veneensä Sindbadin alueella, on oltava paikalla.
Sammuttimien tarkastukset ja huollot suorittaa Presto Paloturvallisuus Oy
pikkulaiturien parkkialueella

lauantaina 14.5. klo 10–13
tiistaina 24.5. klo 17–19
torstaina 9.6. klo 17–19

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

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

Tavaratori

Käytettyjen venevarusteiden kirppis järjestetään lauantaina 14. toukokuuta klo 9-15. Nyt
kannattaa laittaa tarpeeton tavara kiertoon! Myyntipaikat ovat maksuttomia eikä
ennakkoilmoittautumista ole. Paikalla on sammutinhuolto klo 10–13 ja Ravintola Pirate on
avoinna. Sindbadin paitoja ja lippiksiä myydään edullisesti. Kirppikselle voi tuoda myös
käytetyt purjeet ja tukea näin Itämeren suojelua. WB Sails ja Globe Hope työstävät
käytetyistä purjeista mm. laukkuja, joiden tuotolla tuetaan WWF:n Operaatio Merenneitoa.
Lisätiedot kirppiksestä: Ilpo Qvick puh. 0400 293 297.
-----------------------------------------------
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Sindbadilaisten yhteinen kevätpurjehdus Tallinnaan 28–29. toukokuuta

Kohteena on viime vuoden tapaan Old City Marina aivan vanhan kaupungin kupeessa.
Jälleen kutsutaan kaikki mukaan venetyypistä riipumatta. Purjehtijat järjestävät
luonnollisesti kilpailun. Varmista mukanaolosi: 15 ensimmäiselle ilmoittautuneelle varmasti
venepaikka (Huom! ilmoittautuminen on sitova)

Alustava ohjelma:
- tervetulotilaisuus laiturilla lauantaiaamuna
- päivällä tutustuminen myöhemmin ilmoitettavaan kohteeseen
- yhteinen illallinen halukkaille

Seura kustantaa ja varaa laituripaikan yhdeksi yöksi ilmoittautuneille(lauantai – sunnuntai)
sekä varaa illanviettopaikan (mutta jokainen maksaa kulunsa). Ilmoittautumiset:
ra.makinen@kolumbus.fi. Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot: Kipparin nimi, veneen nimi ja
tyyppi (purje/moottorivene), pituus, leveys, syväys, mahd. tutkavarustus, tulo- ja
lähtöpäivät sekä e-mail ja puhelinnumero. Seuraa tiedotteita ja kotisivuja.
Toimintajaoston puolesta Raimo Mäkinen (0400–403600).
--------------------------------------------

Juhannus Elisaaressa

Seuran perinteistä Juhannusjuhlaa vietetään Elisaaressa, Bärösundissa Inkoon saaristossa
perjantaina 24. kesäkuuta.

Ohjelmassa mm.

- Juhannussauna Amiraaleille klo 13–15 ja Kippareille 15–17

- Yhdessäoloa klo 19 alkaen grilli Sindbadin tulilla, jossa seura tarjoaa grillimakkaraa,
lettuja ja virvoitusjuomia.

Kaikki joukolla mukaan!
--------------------------------------------

Uudet jäsenet
Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet:

Juuso Ahvenainen
Lars Andtfolk
Jan Riska
Rupert Simon

mailto:ra.makinen@kolumbus.fi
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Terhi Leviäkangas (perhejäsen - Juha Leviäkangas)
Riitta Mustonen (perhejäsen - Raimo Mäkinen)
Riitta Juutilainen (perhejäsen - Ville Niiranen)
Arno Niiranen (perhejäsen - Ville Niiranen)
Maarit Sjöman (perhejäsen - Jarmo Wainikainen)

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

Satamajaosto tiedottaa

Veneiden kevätkunnostuksen aikaan on hyvä muistaa muutama asia jätteiden lajittelusta.

Ulkona olevat astiat: Lajiteltavat jätteet:
Harmaat astiat  - Talousjätteet, sekajätteet kuten pakkausjätteet, muovi-

ja peltikanisterit
- Kovettuneet vesiliukoiset maalit ja liimat

Ongelmajätekontti A-laiturilla:
Punainen astia  - Kaikki myrkkymaalijätteet myös purkit ja siveltimet
Punainen astia  - Öljy- ja polttoainesuodattimet (mielellään tyhjiksi

valutetut). Ei tyhjiä kanistereita.
Punainen astia  - Öljyiset rätit ja imeytysmateriaalit
Harmaa astia  - Akut
1000 litran säiliö  - Kaikki käytetyt öljyt
1000 litran säiliö  - Pilssivedet ja jäähdytysnesteet

HUOM.
- Veneiden pohjamaalien hiontajäte on myös ongelmajätettä, joka tulee ottaa talteen

tavalla tai toisella.
- Veneitä ei saa pestä hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla, koska ne luokitellaan

ympäristölle vahingollisiksi.
- Moottoreiden merivesilauhduttimiin talven ajaksi laitettu pakkasneste tulee taltioida

ennen veneen vesillelaskua.

Ongelmajätteet, kuten raketit, soihdut, paristot, lasi, loisteputket, elektroniikkatavara yms.
tulee jokaisen itse toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen. Ongelmajätteitä ei siis saa
jättää Sindbadin alueelle!

Mikäli olet epätietoinen jonkin jätteiden lajittelua koskevan asian takia, ota yhteys
satamakapteeniin.
------------------------------------------------

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!!!!
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