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Pursiseura Sindbad ry
JÄSENTIEDOTE 03/2012

23.8.2012

KOMMODORIN PALSTA
Alkukesän kehnojen säiden jälkeen saatiin heinäkuun lopulla suotuisammat kelit. Toivottavasti ne
jatkuvat veneiden nostoon saakka.
Syyskokouksessa marraskuussa valitaan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet tai entiset uudelleen.
Johtokunnan asettama vaalitoimikunta hakee aktiivisia ja asiantuntevia ehdokkaita tekemään ja
kehittämään seuran toimintaa.
Jäsenkyselyn tulokset ovat valmistuneet. Vastausprosentti oli 39 %, sähköpostivastaajien 56%.
Yleisesti ottaen seuran toimintaan ollaan tyytyväisiä. Ruusujen lisäksi tuli myös risuja. Hyvä niin.
Odotukset seuran toiminnan kohdistamisesta kirkastuivat. Ideoita toiminnan kehittämiseen saatiin ja
niitä lähdetään työstämään eri jaostoissa. Tulevan uuden sataman osalta saatiin hyvää palautetta.
Myönteistä on myös se, että moni on halukas talkoisiin ja tarjoaa osaamistaan seuran käyttöön.
Tulokset sähköpostin omaaville lähetetään ohessa. Muut voivat tutustua tuloksiin seuran toimistolla
tai antamalla sähköpostiosoitteensa sihteerille postituksia varten. Tuloksiin perehtyessä syntyy
varmaankin uusia oivalluksia. Kerro niistä johtokunnan jäsenille.
Sataman kaavan suhteen alkaa jälleen tapahtua, kun metroon liittyvät suunnitelmat Lauttasaaressa
ovat valmistuneet. Johtokunta seuraa tilannetta ja pitää asiassa yhteyttä kaupunkisuunnitteluvirastoon.
Nyt on mahdollisuus niillä seuran jäsenillä, joilla on asiantuntemusta kaupunkisuunnittelussa ja
kaavoituksessa tulla mukaan talkoisiin. Voimme hyödyntää asiantuntemustasi neuvonantajana.
Ole yhteydessä kommodoriin.
S/y Manta Hannu Aulinin kipparoimana osallistui RusArciin Pietarista Arkangeliin. Sieltä matka jatkui
Norjan puolelle ja Huippuvuoret kiertäen Tromsöhön. Auli Irjalan matkakuvaukset ovat mielenkiintoista
luettavaa (www.manta.fi/). Kiitos niistä. Huippuvuorten kiertämiseen osallistui myös Raimo Mäkinen.
Manta jää Tromsöhön talvehtimaan. Onnittelut sankaripurjehtijoille kaikkien sindbadilaisten puolesta.
Pekka Pirinen
s/y Nereidi
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Ehdokasasettelu johtokunnan jäseniksi
Seuran syyskokouksessa 28.11.2012 valitaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Sindbadin
johtokunnasta erovuorossa ovat kommodori Pekka Pirinen*, jäsenet Seppo Jästerberg* (I
satamakapteeni, B-C-D- laiturit), Ilpo Qvick* (I satamakapteeni, A- laituri), Antero Rantanen*
(sähkö, kiinteistö), Timo Puikkonen (II satamakapteeni, A- laituri), Teijo Sormunen (toiminta),
sekä varajäsen Tony Anderson (sähkö, kiinteistö).
* merkityt ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä jatkossa.
Edellisen perusteella haetaan ehdokkaita johtokuntaan. Kaikilta ehdokkailta toivotaan aktiivisuutta,
yhteistyökykyä sekä jonkin osa-alueen asiantuntemusta.
Kommodori toimii johtokunnan puheenjohtajana, ohjaa johtokunnan sekä seuran toimintaa.
Edustaa seuraa ulkoisissa suhteissa. Allekirjoittaa seuran nimen.
Satamakapteeni vastaa laituroinnista ja telakoinnista sekä kehittää niitä.
Toimintajaoston jäsen järjestää tapahtumia ja talkoita, mm. Pihlis-kisan, Blot-juhlat ja eskaaderit
Kiinteistö- ja sähköasioissa pitää olla ammattipätevyys
Hallintojaoston jäsen voisi olla talousalan tai tiedottamisen ammattilainen
Johtokunnan jäsenyys edellyttää aikaa ja 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 30.9.2012 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 uusien ehdokkaiden
asettamista syyskokouksessa.

Noin kolme kertaa Pihlajasaaren ympäri -purjehduskilpailu järjestetään 1. päivä syyskuuta
Luokat:
Aikataulu:

Teräsveneet
Muut veneet (LYS)
Kipparikokous
Teräsveneet lähtö
Muut veneet lähtö

klo 10.00 kerhotalon yläkerrassa
klo 11.00
klo 11.30

Mukaan voi ja kannattaa lähteä. Perhemiehistöt ja aiemmin vähän kilpailleet ovat tervetulleita.
Kilpailussa noudatetaan herrasmiessääntöjä väistämissääntöjen osalta.
Kisan jälkeen sauna naisille klo 15–16 ja miehille klo 16-17. Ruokailu Sidnbadin laiturijuhlissa ks.alla.
Parhaat palkitaan.
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Pihlajasaaren ympäripurjehduksen jälkeen vietämme rantajuhlaa A- laiturilla klo 15.00 alkaen
-

Aloitamme ruokailulla ja pihliksen palkintojen jaolla
Meripelastus seuran partioalusvierailu ja toiminnan esittely
Kilpailuja luvassa niin aikuisille kuin lapsillekin
Ilta jatkuu elävän musiikin ja tanssin merkeissä

Juhlan kunniaksi veneiden juhlaliputus on suotavaa.
Pukkitalkoot ja veneiden nostopäivät:
B-, C- ja D – laiturit
- pukkitalkoot keskiviikkona 26.9. klo 17.00 alkaen
- veneet nostetaan lauantaina 29.9. klo 7.00 alkaen
A – laituri
- pukkitalkoot keskiviikkona 3.10. klo 17.00 alkaen
- veneet nostetaan lauantaina 6.10. 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.
Telakointihakemus on tämän tiedotteen liitteenä. Voit tulostaa Telakointihakemuksen myös
seuran nettisivuilta www.pursiseurasindbad.fi – Pursiseuramme - Lomakkeet. Telakointihakemuksen
viimeinen palautuspäivä on 9.9.
Pajalahden veneilykoulu

Syksyn tapahtumissa on vielä tilaa, joten katso kurssit koulutusoppaasta tai kotisivuilta vielä kertaalleen ja
lähde mukaan. Mielenkiintoinen tapahtuma on esim. Pikkupurkkarilla Köpikseen:
”Matkapurjehdus ei välttämättä vaadi isoa venettä, kymmenien vuosien kokemusta ja paksua
lompakkoa. Päivi Korpela ja Julius Haartti purjehtivat kesällä 2011 yksinkertaisella, 26-jalkaisella Albin
Express – veneellä Itämeren halki Kööpenhaminaan ja takaisin. Illan aikana kuulemme s/y Charapitan
matkasta ja siitä, minkälaista matkapurjehdus on pienellä veneellä. ”
Esiintyjät: Julius Haartti ja Päivi Korpela (www.charapitanvanavedessa.blogspot.com)
Aika ja paikka: 2.10. klo 18-20 Ravintola Pirate, Sindbadin kerhorakennus
Hinta: maksuton, ravintolasta saa juomatarjoilua omaan laskuun.
Ilmoittautuminen: 25.9. mennessä teijo.sormunen@suomenkonttoripalvelu.fi
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Uudet jäsenet
Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet:
Thomas Holma
Jorma Hara
Tapani Haartti
Pekka Takki
Ilari Orre
Taina Ahtela
Hannu Siirala
Petri Pennanen
Villu Jaanisoo
Merja Kulmavuori (perhejäsen – Stefan Palmgren)
Sonja Ekman (perhejäsen – Kaj Ewart)
Sakari Tamnminen (perhejäsen – Taina Ahtela)
Mette Andersson (perhejäsen – Kai Andersson)
Pia Andersson (perhejäsen – Kai Andersson)
Klara Andersson (perhejäsen – Kai Andersson)
Tiedotuksia:
Mastotelineiden välejä levennetään syyskuun aikana ennen mastojen laskuja ja veneiden nostoja.
Tämän johdosta TELINEET ON TYHJENNETTÄVÄ kaikista käytöstä poistetuista rikin osista 10.9.
mennessä, jonka jälkeen seura siirtää ne pois parhaaksi katsomaansa paikkaan. Telineet ovat tarkoitettu
rikien kausisäilytykseen, ei varastointiin.
Facebookin on perustettu ryhmä Pursiseura Sindbad. Ryhmään voivat liittyä jäsenet ja perheenjäsenet.
Ryhmä on tarkoitettu vapaamuotoiseen keskusteluun, kirjoitteluun ja kommentointiin.
Syksyn syyskokous pidetään keskiviikkona 28.11. klo 18 kerhotalolla. Laita päivämäärä jo nyt
kalenteriisi. Kokouksen kutsu ja asialista postitetaan myöhemmin syksyllä.

Jos saat tämän tiedotteen etanapostilla ja sinulla on sähköpostiosoite, niin lähetä sähköpostia
toimisto@pursiseurasindbad.fi. Pääset vaivattoman ja edullisen viestinnän piiriin!
-RiittaSihteeri

Liitteet:

Telakointihakemus
Jäsenkyselyn tulokset (vain sähköpostitiedotteen saaville, muut voivat käydä hakemassa
tulokset toimistolta torstaisin klo 17–18)
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