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Pursiseura Sindbad ry 20.1.2011
JÄSENTIEDOTE 01/2011

Kommodorin palsta

Sindbadin ruorissa vuosina 2007–2010 ollut Pentti Kotilainen luopui kommodorin tehtävästä,
ja syyskokous valitsi allekirjoittaneen hänen seuraajakseen. Samalla johtokunnassa tapahtui
myös muita henkilömuutoksia. Seppo Jästerberg valittiin Erik ”Junnu” Rönnqvistin
seuraajaksi B-, C-, D -laitureiden I satamakapteeniksi. Sepon tehtävän II satamakapteenina
otti vastaan Peer Savolainen. Toimintajaostoon tulivat Auli Irjala, Petteri Kohon ja Tony
Anderson Hannu Häyhän tilalle. Tony vastaa myös A-laiturin sähköasioista ja on mukana
kiinteistöjaostossa.  Haluan koko jäsenistön puolesta kiittää Penaa ja muita eronneita
johtokunnan jäseniä hyvästä panoksesta seuramme hyväksi.

Uutena kommodorina minulla ei ole erillistä ohjelmajulistusta businessmaailman malliin.
Tavoitteenani on tietenkin edistää seuran toiminnan kehittämistä ja toimintaedellytysten
turvaamista muuttuvassa ympäristössä. Luotan johtokunnan jäsenten ja toimikuntien
asiantuntemukseen omilla vastuualueillaan. Johtokunta ottaa mielellään kaikilta jäseniltä
vastaan ideoita toiminnan kehittämiseksi.

Seuran toiminnan ohjaamisen lisäksi kommodorin tehtäviin kuuluu ulkoiset suhteet eli
edunvalvonta ja yhteyksien hoitaminen eri sidosryhmiin. Näistä sataman tulevaisuus lienee
tärkein. Siltä rintamalta ei ole uutta kerrottavaa. Helsingin satamien vapautuminen ja otto
asuntokäyttöön vienee kaupungin resurssit lähitulevaisuudessa. Tämähän sopii meille ja
saamme nykyiselle satamallemme jatkoaikaa.

Päivien pidentyessä ja kevätauringon pilkistäessä alkaa veneilykuume nousta.
Ennen jäiden lähtöä voi käydä tapaamassa laiturikavereita Blot-juhlassa ja terästämässä
taitoja Pajalahden veneilykoulussa.

Pekka Pirinen
Kommodori

s/y Nereidi, Finngulf 391 dh
----------------------------------------------
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Pursiseura Sindbad ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 8.3.2011
klo 18.00 kerhotalon yläkerrassa. Kokouksen kutsu ja esityslista on jäsentiedotteen liitteenä.
Kokouksessa käsiteltävä tilinpäätösmateriaali on saatavana etukäteen toimistolta kokousta
edeltävänä torstaina 3.3.2011 toimiston aukioloaikana klo 17–18. Tulethan mukaan
kuulemaan ja päättämään seuran asioista.
---------------------------------------------

Blot-juhla; sindbadilaisten talvinen illanvietto Ravintola Piratessa 12. helmikuuta klo 19.00
alkaen

- herkullista ruokaa ja reilut ruokajuomat
- orkesteri soittaa tanssimusiikkia
- ohjelmaa

Kaikki tämä jäsenille (+avec) hintaan 15 €/henkilö. Ei ennakkoilmoittautumisia. Ajoissa
paikalle.
---------------------------------------------

Kevään tärkeitä päivämääriä
Venepaikkahakemuksen viimeinen palautuspäivä on 28.2. Palauta hakemus
viimeistään nyt. Hakemus on jäsentiedotteen liitteenä. Löydät hakemuksen myös
seuran nettisivuilta.
Veneiden vesillelasku – päivä on lauantaina 7.5. klo 7.00 alkaen koko Sindbadin
alueella.
Lipunnosto on sunnuntaina 8.5. klo 12.00.
Pukkitalkoot järjestetään keskiviikkona 11.5. klo 17.00. Kaikkien, jotka ovat
telakoineet talvikaudella veneensä Sindbadin alueella, on oltava paikalla.
Tavaratori valtaa pikkulaiturien parkkipaikan lauantaina 14.5. Tavaratorin
käytännön järjestelyistä tiedotetaan kevään aikana jäsentiedotteessa sekä seuran
nettisivuilla.

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

Pajalahden veneilykoulu 2011
Viiden pursiseuran yhteinen kurssitarjonta pyörähtää tammikuussa käyntiin. Jos et saanut
koulutuskalenteria postissa kotiin, voit hakea sen toimistosta – tai katsoa nettisivulta.
Tarjolla on huvia ja hyötyä: mm. purjehdusopetusta, Meriturvan suosittu
pelastautumiskurssi, tutkanavigointia sekä viininmaistelua. Ilmoittaudu tilaisuuksiin heti!
Hätärakettien ammuntapaikaksi 12.3. on varmistunut Helsingin meripelastusseuran
tukikohta Matosaari Jollaksessa. Lisätietoja
http://www.helsinginmeripelastusyhdistys.fi/hataraketti.php

Torstaina 10.2. klo 18 meillä on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla tuoreeltaan Pekka Kauppilan
kertomus Luoteisväylän purjehtimisesta. Kaksihenkinen Sareman miehistö – täydennettynä
laivakoira Lattella – purjehti neljän kuukauden aikana 7143 merimailia Alaskan Sewardista
Kanadan Halifaxiin. Tähän tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, joten Piratessa nähdään.

http://www.helsinginmeripelastusyhdistys.fi/hataraketti.php
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Tarinoita ja kuvia julkaistavaksi Sindbadin vuosikirjaan
Onko sinulla naseva veneilytarina tai hyviä kuvia satamasta tai vesiltä? Keväällä ilmestyy
Sindbadin vuosikirja 2011, jossa julkaistaan tieto-osuuden lisäksi jäsenten juttuja ja
valokuvia.
Teksti saa olla 1-2 sivua (A4 liuskaa). Älä huoli kieliopista, se saadaan tarvittaessa
kohdalleen. Tärkeintä on hyvä tarina ja mielellään siihen muutama valokuva. Olipa sinulla
valmis juttu tai vasta idea, ota yhteyttä Auli Irjalaan, puh. 0400 302 321 tai sähköposti
irjala@kaapeli.fi.
Valokuvia toivotaan varsinkin Sindbadiin liittyen: kasvoja, veneitä, tapahtumia, tilanteita…
mutta myös muita veneilykuvia voi tarjota. Digikuvien resoluutio tulisi olla vähintään
A5/300dpi eli noin 2480x1754 px. Paperikuvat ja diat käyvät myös. Lähetä kuvat
sähköpostilla kaj.ewart@studico.fi tai postilla Studio Kaj Ewart Oy, Vattuniemenkuja 4 C,
00210 Helsinki. Voit myös kysyä Kajtsulta neuvoa, puh. 0400 415 769.

Lähetä jutut ja kuvat viimeistään 18.3. mennessä! Tehdään yhdessä kiinnostava kirja!
--------------------------------------------

Sindbadilaisten yhteinen kevätpurjehdus Tallinnaan 28–29. toukokuuta
Kohteena on viime vuoden tapaan Old City Marina aivan vanhan kaupungin kupeessa.
Jälleen kutsutaan kaikki mukaan venetyypistä riippumatta. Purjehtijat järjestävät
luonnollisesti kilpailun.

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). Ilmoittautumisia otetaan
vastaan jo nyt (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)
------------------------------------------

mailto:irjala@kaapeli.fi
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Uudet jäsenet
Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet:

Petteri Laine
Timo Löytynoja
Marika Salminen (perhejäsen)

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

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-
sihteeri

Liitteet:
1 Vuosikokouskutsu + asialista
2 Venepaikkahakemus

mailto:riitta.karstela@aditro.com
mailto:toimisto@pursiseurasindbad.fi

