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KOMMODORIN PALSTA
Marraskuun lopulla on pursiseuramme syyskokous. Tärkeimmät asiat ovat ensi vuoden
talousarvion vahvistaminen sekä johtokunnan jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.
Into yhteisten asioiden hoitamiseen on laimeaa. Edellisessä jäsentiedotteessa julkaistu avoin
ehdokashaku ei nytkään tuottanut tulosta ja moni vaalitoimikunnan kysymä henkilö kieltäytyi.
Onneksi osa erovuoroisista henkilöistä on edelleen käytettävissä. Näillä eväillä 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 mahdollisuus ehdottaa uusia henkilöitä
valittavaksi johtokuntaan.
Jäsenkyselyssä tuli esille tiedon tarve seuran palveluista. Nyt kotisivuille on koostettu
”Sindbadin A-Ö”, josta löytyy vastauksia useimpiin kysymyksiin. Ja ellei löydy, niin lisäämme.
Kiitos koosteen tekijälle Auli Irjalalle. Erikseen on päivitetty myös jäteohje.
Edellisessä jäsentiedotteessa kerrottiin kaupunkisuunnitteluviraston päivittävän Lohiapajanlahden
kaavasuunnitelmaa. Kymmenen vuoden takaisiin suunnitelmiin on tulossa muutoksia. Osittain
niihin vaikuttavat muuttuneet määräykset ja toisaalta se, että vuosien mittaan eri tahot ovat
esittäneet omia vaatimuksiaan tai vastustustaan rakentamiseen ja veden täyttöön. Viraston
kanssa on pidetty neuvotteluja, joissa kaupunki on kertonut suunnitelmistaan.
Meillä on ollut mahdollisuus kommentoida niitä ja tuoda esille rakentavia vaihtoehtoja.
Ajatuksemme ovat saaneet myönteistä vastakaikua. Vuoropuhelu jatkuu. Kaava tullee nähtäville
viimeistään ensi vuonna. Syyskokouksessa annetaan tilannekatsaus kaavasuunnitelmasta.
Enää puoli vuotta veneiden laskuun! Toivottavasti päästään tässä välillä vaikkapa hiihtelemään.
Ja muista tulla syyskokoukseen!
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Seuran syyskokous
pidetään keskiviikkona 28.11. klo 18.00 kerhotalolla Ravintola Piratessa.
Kokouksen kutsu ja esityslista sekä johtokunnan ehdotus johtokunnan kokoonpanosta ovat
jäsentiedotteen liitteenä. Kokouksessa käsiteltävä vuoden 2013 talousarvio ja toimintasuunnitelma
ovat saatavana etukäteen toimistolta kokousta edeltävänä torstaina 22.11. klo 17–18.
Kevään tärkeät päivämäärät






Blot-juhlaa vietetään Piratessa lauantaina 9. helmikuuta 2013.
Veneiden vesillelasku kaikilla laitureilla lauantaina 4. toukokuuta.
Lipunnosto sunnuntaina 5. toukokuuta.
Pukkitalkoot tiistaina 7. toukokuuta.
Tavaratori eli käytettyjen venetarvikkeiden kirppis järjestetään 18. toukokuuta.

Pajalahden veneilykerho jatkaa toimintaansa totuttuun tapaan. Vuoden 2013 esite
kurssitarjonnasta kolahtaa joulukuussa postiluukuista. Kannattaa ilmoittautua nopeasti
kursseille, sillä suosituimmat kurssit täyttyvät nopeasti.
Uudet jäsenet
Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet:
Antti Aine
Timo Viinikka
Juha Kojo
Ari Rouhiainen
Henri Iivari
Petteri Pirinen (perhejäsen – Pekka Pirinen)
Dalia Garaleviciene (perhejäsen – Rupert Simon)
--------------------------------------------------------Jos saat tämän tiedotteen etanapostilla ja sinulla on sähköpostiosoite, niin lähetä sähköpostia
toimisto@pursiseurasindbad.fi, niin pääset vaivattoman ja edullisen viestinnän piiriin.
-Riittariitta.karstela@aditro.com
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