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Pursiseura Sindbad ry
JÄSENTIEDOTE 01/2012

26.1.2012

Kommodorin palsta
Sindbadin syyskokouksessa johtokunnan erovuoroisten tilalle valittiin uusia jäseniä.
Pitkäaikaisen varakommodorin Raimo Mäkisen paikalle valittiin Auli Irjala. Kiinteistöstä
vastanneen Asko Jämsénin tehtävät siirtyivät Kai Anderssonille. Johtokunnan varajäseneksi
valittiin myös toinen kiinteistöasiantuntija eli Kari Kokkonen. Erovuoroisista jäsenistä valittiin
uudelleen Riitta Karstela (sihteeri) sekä Hannele Liesmäki (katsastus). Jaakko Jämsä tuli
vahvistamaan toimintajaostoa. II satamakapteeni (B‐C‐D‐laiturit) Peer Savolainen valittiin
varsinaiseksi jäseneksi sekä johtokunnan järjestäytyessä Sindbadin turvallisuuspäälliköksi.
Talousasioista vastanneen Britta Eklundin jättämää aukkoa pyrkivät paikkaamaan Kari
Kokkonen ja allekirjoittanut. Haluan jäsenistön puolesta kiittää Ramia, Askoa ja Brittaa
Sindbadin hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä.
Vuoden vaihteessa päivitettiin Sindbadin turvallisuussuunnitelma. Ja kuinka sattuikaan,
palotarkastaja ilmoitti tekevänsä pitkästä aikaa käynnin seuraamme tammikuun lopulla.
Perästä kuuluu, mitä havaintoja tekee. Turvallisuuteen liittyen jatkamme keväällä poijujen
tarkastusta ja vaihtoa, jotta kiinnitykset eivät pettäisi. Samaan sarjaan kuuluu Liikuntaviraston
Merellisen osaston kanssa todettu A‐laiturin huonokuntoisten piirujen kunnostustarve. Ovat
tehneet arviointikäynnin teknisen puolen kanssa. Tämän hetkisten tietojen mukaan asia
etenee. Lopullista päätöstä ja toteutusta odotellaan.
Kaavatilanteesta ei ole mitään uutta kerrottavaa. Arkkitehdin vastuulla ollut Lauttasaaren
ostarin kaava alkaa olla valmis, joten on mielenkiintoista nähdä, mihin hän seuraavaksi
paneutuu.
Enää on kolme kuukautta aikaa veneiden laskuun. Sinä aikana kannattaa osallistua eri
tapahtumiin, joista kerrotaan tässä jäsenkirjeessä.

Pekka Pirinen
Kommodori
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Pursiseura Sindbad ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 13.3.2012
klo 18.00 kerhotalolla. Kokouksen kutsu ja esityslista on jäsentiedotteen liitteenä.
Kokouksessa käsiteltävä tilinpäätösmateriaali on saatavana etukäteen toimistolta kokousta
edeltävänä torstaina 8.3. toimiston aukioloaikana klo 17–18. Tulethan mukaan kuulemaan ja
päättämään seuran asioista.

Blot‐juhla; sindbadilaisten ja avecien talvinen illanvietto Ravintola Piratessa 11. helmikuuta klo
19.00 alkaen
‐ herkullista ruokaa ruokajuomineen
‐ orkesteri soittaa tanssimusiikkia
‐ ohjelmaa
Kaikki tämä hintaan 15 €/henkilö. Ei ennakkoilmoittautumisia. Ajoissa paikalle.

Kevään tärkeät päivämäärät
− Venepaikkahakemuksen viimeinen palautuspäivä on 28.2. Palauta hakemus
viimeistään nyt. Hakemus on jäsentiedotteen liitteenä. Löydät hakemuksen myös
seuran nettisivuilta.
− Veneiden vesillelasku – päivä on lauantaina 5.5. klo 7.00 alkaen koko Sindbadin
alueella.
− Lipunnosto on sunnuntaina 6.5. klo 12.00.
− Pukkitalkoot järjestetään keskiviikkona 9.5. klo 17. Kaikkien, jotka ovat telakoineet
talvikaudella veneensä Sindbadin alueella, on oltava paikalla.
− Tavaratori valtaa pikkulaiturien parkkipaikan lauantaina 12.5. Tavaratorin käytännön
järjestelyistä tiedotetaan kevään aikana jäsentiedotteessa sekä seuran nettisivuilla.

Sindbadilaisten yhteinen kevätpurjehdus Tallinnaan 26–27. toukokuuta
Kohteena on viime vuosien tapaan Old City Marina aivan vanhan kaupungin kupeessa.
Jälleen kutsutaan kaikki mukaan venetyypistä riippumatta. Purjehtijat järjestävät
luonnollisesti kilpailun.
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Ilmoittautumisia otetaan vastaan jo nyt (teijo.sormunen@suomenkonttoripalvelu.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 Teijo
Sormunen 0400 402 045.

Pajalahden Veneilykoulu 2012 on startannut ja useat kurssit ja tapahtumat ovat jo hyvää
vauhtia täyttymässä. Tilaakin vielä näissä mukavissa tapahtumissa on, joten katso kurssit
koulutusoppaasta tai nettisivuilta vielä kertaalleen ja lähde mukaan. Keväällä suunnitellaan jo
seuraavan vuoden koulutuksia ja veneilyhenkisiä tilaisuuksia, joista voit laittaa
kehitysehdotuksia ja – ajatuksia teijo.sormunen@suomenkonttoripalvelu.fi.
Mikäli olet aktiivinen ja talkoohenkinen ja kiinnostunut olemaan aktiivisesti mukana joissakin
kurssijärjestelyissä, niin ota yhteyttä Teijoon. Teijolle saa myös soitella 0400‐402 045.

Uudet jäsenet
Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet:
Kari Roos
Lauri Kasti

Satamajaosto muistuttaa
Pidä huolta veneesi maasähköjärjestelmästä. Sähkökemiallisen eli galvaanisen korroosion
estoon / vähentämiseen on paljon menetelmiä, jotka on jokaisen veneilijän itse rakennettava.
Menetelmiä ovat mm. sinkkianodit, galvaaninen erotin, suojaerotusmuuntaja, ns. kelluva 12
V:n järjestelmä, maadoitusjärjestelmä, jalompien metallien käyttö jne.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Jos saat tämän tiedotteen etanapostilla ja sinulla on sähköpostiosoite, niin lähetä sähköpostia
sihteerille riitta.karstela@aditro.com tai seuran sähköpostiin toimisto@pursiseurasindbad.fi.
Näin pääset vaivattoman ja edullisen viestinnän piiriin. Toimi nyt!

‐Riitta‐
sihteeri
Liitteet:
1 Vuosikokouskutsu + asialista
2 Venepaikkahakemus
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