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KOMMODORIN PALSTA 

 
Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään marraskuun lopulla. Keskeiset kokouksessa  

käsiteltävät asiat ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio ensi vuodelle sekä henkilövalinnat.  

Vaalitoimikunnan esittämä ja johtokunnan vahvistama ehdokasasettelu on tiedotteen liitteenä. 

Normaaliin tapaan syyskokouksessa on mahdollisuus ehdottaa muitakin henkilöitä valittavaksi 

johtokuntaan. 

Viimevuotisen jäsenkyselyn pohjalta on laadittu ehdotus seuran toiminta-ajatukseksi, päämääriksi, 

tavoitteiksi seuraaville vuosille sekä keinot niiden saavuttamiseksi. Ehdotuksesta (liitteenä) 

keskustellaan ja siitä päätetään kokouksessa. Keskeinen sanoma on, että Sindbad palvelee retki- ja 

matkaveneilijöitä. Tämä ei ole yllätys, mutta sen vahvistamisella on suuri merkitys seuran  

kehittämisen suuntaamisessa sekä uutta satamaa suunniteltaessa. 

Apajalahden kaava on edelleen kaupunkisuunnitteluviraston työstettävänä ja nyt teknis-  

taloudellisessa tarkastelussa. Sen osalta määräykset ovat muuttuneet. Maaperästä joudutaan  

ottamaan mm. uusia näytteitä. Niiden tulokset saadaan puolen vuoden päästä.  Kaava tulee  

kuultavaksi aikaisintaan keväällä. Toisaalta ei olisi ihme, jos hankkeen eteneminen kiireellisempien 

hankkeiden vuoksi siirtyisi siitäkin eteenpäin.  

Veneenrakentajien toive lämpimän työtilan hankkimisesta ja varustamisesta on toteutunut.  

Kiitos Kai Anderssonille hankkeen läpiviennistä. Kai kertoo aiheesta lisää syyskokouksessa. 

Hauskaa pikkujoulukautta kaamoksen keskellä! 

Pekka Pirinen 
kommodori 

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

 

Seuran syyskokous pidetään keskiviikkona 27.11. klo 18.00 kerhotalolla Ravintola Piratessa.  

Kokouksen kutsu ja esityslista sekä johtokunnan ehdotus johtokunnan kokoonpanosta ovat 

jäsentiedotteen liitteenä. Kokouksessa käsiteltävä vuoden 2014 talousarvio ja toimintasuunnitelma  

ovat saatavana etukäteen toimistolta kokousta edeltävänä torstaina 21.11. klo 17–18.  

 

Pajalahden veneilykoulu jatkaa toimintaansa totuttuun tapaan. Vuoden 2014 esite  

kurssitarjonnasta kolahtaa joulukuussa postiluukuista. Kannattaa ilmoittautua nopeasti  

kursseille, sillä suosituimmat kurssit täyttyvät nopeasti. 
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Hanki joululahja itsellesi 

Toimistolla on jäsenille myynnissä vielä muutama kappale Auli Irjalan kirjaa “Matkapurjehtijan opas” 

edulliseen hintaan 20€/kpl. Tarjous on voimassa niin kauan kuin kirjoja riittää. Vain 1 kpl per jäsen. 

Sindbadin verstaskoppi valmistuu 

Syksyn aikana saimme hankituksi lämpimän työmaakopin, jota on sisustettu ja varusteltu.  

Verstaaseen pääsee sisään omilla kerhoavaimilla ja se sijaitsee A- laiturilla jäteöljykontin vieressä. 

Verstaan käyttöön on laadittu säännöt, joita muutetaan ja päivitetään tarpeen mukaan.  

Ajatus on, että verstaasta huolehtii toimikunta, josta valitaan yksi henkilö verstasvastaavaksi  

esim. vuodeksi kerrallaan. Toimikuntaan kaivataan aktiiveja mukaan.  

Verstaaseen tehdään työskentelypöydät ja hankitaan muutamia puuntyöstön peruskoneita.  

Käsityökalut tulee olla itse kullakin omasta takaa. Tila on ensisijaisesti tarkoitettu puuverstaaksi,  

jossa kuukausittain on mahdollista myös maalata ja lakata, varattuaan sille kalenterista ajan.  

Parhaan käsityksen verstaasta saa lukemalla verstaan säännöt ja osallistumalla toimintaan. 

Verstas on varusteltu ja otetaan käyttöön vuoden vaihteessa. 

 

Kai Andersson/ Kiinteistöjaosto/ Verstasvastaava 

 
Trossi 
Jos sinulla on Trossi, niin ensi vuonna saat sen SPV:n jäsenetuna alennettuun vuosimaksuun,  
joka on 60€ (normaalisti 70€). Etu tulee voimaan automaattisesti, kerrottiin Suomen Purjehdus ja 

Veneilystä. 
 
Keskitalven Blot – juhlalle on varattu jo päivämäärä. Vietämme juhlaa Venemessujen kanssa 
samoihin aikoihin eli lauantaina 8. helmikuuta. Laita jo nyt päivämäärä muistiin. 
Meripelastusseurasta. Tässä yksi vastike lisää SPV:n liittomaksulle.  

Uudet jäsenet 

Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet: 

 

Pekka Mattila (varsinainen jäsen) 

Mari Niskanen (perhejäsen, Pekka Mattilan) 

Paula Niemenmaa (varsinainen jäsen) 

JP Tanhuala (perhejäsen, Paula Niemenmaa) 

Vesa Siekkinen (varsinainen jäsen) 

Sirpa Plyhm (perhejäsen, Janne Oinonen) 

Hannu Järvinen (varsinainen jäsen) 

Markku Latva-salo (varsinainen jäsen) 

Teija Latva-salo (perhejäsen, Markku Latva-salo) 
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Satamakapteeni (B,C,D –laiturit) tiedottaa  
jos sinulla on vielä telakointitarvikkeita aidan vieressä, siirrä ne pois ennen lauantaita 16.11,  
jolloin pidetään pihansiivous ja aidankorjaus - talkoot klo 10.00 alkaen.   
Tervetuloa talkoisiin! 

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

 

Jos saat tämän tiedotteen etanapostilla ja sinulla on sähköpostiosoite, niin lähetä sähköpostia 

toimisto@pursiseurasindbad.fi, niin pääset vaivattoman ja edullisen viestinnän piiriin. 

 

-Riitta- 

riitta.karstela@aditro.com 

 

 

Liitteet:  

1 Syyskokouskutsu 

2 Ehdotus johtokunnan kokoonpanoksi 

3 Sindbad strategia – ehdotus 

4 Verstaan ohjeet 
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