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Pursiseura Sindbad ry    27.8.2013   

JÄSENTIEDOTE 03/2013 

 

 

KOMMODORIN PALSTA 

 

Veneilykesä alkaa olla loppusuoralla. Toivottavasti kelit suosivat loppuun saakka. 

 

Keväällä johtokunta asetti strategiatyöryhmän pohtimaan seuran päämääriä ja keinoja niiden 

saavuttamiseksi. Työssä on käytetty hyväksi viimevuotisen jäsenkyselyn tuloksia. Tavoitteena on 

strategian esittely syyskokouksessa marraskuussa. Sitä on tarkoitus hyödyntää, kun tulevan satamamme 

suunnittelu alkaa.  

 

Syyskokouksessa valitaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet tai entiset uudestaan. 

Vaalitoimikunta hakee jälleen aktiivisia ja asiantuntevia ehdokkaita tekemään ja kehittämään seuran 

toimintaa. Valitettavasti edellisinä vuosina ei ole ollut tunkua näihin talkoisiin. Toivottavasti nyt löytyy 

enemmän intoa. 

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on työstänyt Apajalahden kaavaa vuoden verran eli pidempään kuin vuosi 

sitten annettiin ymmärtää. Virastolla on resurssipulaa ja kiireellisemmät hankkeet ovat ajaneet 

Apajalahden ohi. Nykynäkymillä tarkistettu kaava tulisi nähtäväksi loka-marraskuussa. 

 

Pahoittelen, että tiedote tulee hieman tavanomaista myöhemmin. Toivottavasti ensi lauantain 

Pihliskisaaan ja laiturijuhlaan ehtii mahdollisimman moni. Tapahtumakalenteri löytyy seuran kotisivuilta 

ja on riippumaton etanapostista.  

 

Pekka Pirinen 

s/y Nereidi 

 

 

 

Ehdokasasettelu johtokunnan jäseniksi 

 

Seuran syyskokouksessa 27.11.2013 valitaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Sindbadin 

johtokunnasta erovuorossa ovat varakommodori, jota tehtävää on Auli Irjalan loppukauden hoitanut Kari 

Kokkonen*, Hannele Liesmäki (katsastus), Peer Savolainen (II satamakapteeni, B-C-D laituri, 

turvallisuuspäällikkö), Riitta Karstela (tiedotus, sihteeri) sekä varajäsenet Jaakko Jämsä (toiminta) ja Kai 

Andersson (kiinteistö). *Kari Kokkosella on vuosi jäljellä varsinaisena jäsenenä. 

 

Edellisen perusteella haetaan ehdokkaita johtokuntaan. Kaikilta ehdokkailta toivotaan aktiivisuutta, 

yhteistyökykyä sekä jonkin osa-alueen asiantuntemusta. 

- Varakommodori toimii kommodorin varamiehenä. Lisäksi hän vastaa jäsenhankinnasta ja muista 

sovittavista tehtävistä.   

- Satamakapteeni vastaa laituroinnista ja telakoinnista sekä kehittää niitä. 
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- Toimintajaoston jäsen järjestää tapahtumia ja talkoita, mm. Pihlis-

kisan, Blot-juhlat ja eskaaderit 

- Kiinteistö- ja sähköasioissa pitää olla ammattipätevyys 

- Seuran sihteerin tulisi mieluiten olla myös tiedottamisen ammattilainen 

  
Johtokunnan jäsenyys edellyttää kohtuullista ajankäyttöä 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 30.9.2013 mennessä. Kerro 
samalla kokemuksestasi ja osaamisestasi. Pekka vastaa mielellään myös kysymyksiisi. 
 

Vinkkejä sopivista ehdokkaista perusteluineen otetaan vastaan 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 –kisa ja Laiturijuhlat 31.8.2013 
 

Purjehduskisan kipparikokous seuran toimistolla klo 10 
 

Kisan jälkeen juhlat A-laiturilla 
 

Saunomista! 
Hauskanpitoa! 

Ruokaa! 
Palkintojen jako! 

 

 

Pukkitalkoot ja veneiden nostopäivät: 

 

B-, C- ja D – laiturit  

- pukkitalkoot keskiviikkona 25.9. klo 17.00 alkaen 

- veneet nostetaan lauantaina 28.9. klo 7.00 alkaen 

 

A – laituri  

- pukkitalkoot keskiviikkona 2.10. klo 17.00 alkaen 

- veneet nostetaan lauantaina 5.10. 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.  

 

mailto:pirinen.pk@gmail.com
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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 15.9. 

 

Pajalahden veneilykoulu  

 

Syksyn tapahtumissa on vielä tilaa, joten katso kurssit koulutusoppaasta tai kotisivuilta vielä kertaalleen ja 
lähde mukaan.  
 

Uudet jäsenet 

 

Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet: 

Kimmo Karvinen  

Johanna Lehmus (perhejäsen - Kimmo Karvinen) 

 

Syyskokous pidetään keskiviikkona 27.11. 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! 

 

 -Riitta-   

Sihteeri 

 

 

Liitteet: Telakointihakemus 
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