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Pursiseura Sindbad ry    25.4.2013  
JÄSENTIEDOTE 02/2013 
 
 
 
 
 
 
Kommodorin palsta 
 
Vähän aikaa sitten näytti vielä siltä, että runsas lumi ja paksu jää uhkaavat veneiden laskua 
ajallaan. Nyt kuitenkin ne ovat häipymässä vauhdilla.  Päästään jälleen tositoimiin.  
 
Vuosikokouksessa maaliskuussa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaudet. 
Sataman siirtoon varaudutaan siirtämällä rahavaroja sataman muutto- ja kehittämisrahastoon 
sekä nopeuttamalla rakennusten poistoja. Varakommodori Auli Irjala suuntaa veneensä 
keulan kohti Chileä kesäkuun alussa. Hänen jäljellä olevalle kaudelle tämän vuoden loppuun 
valittiin varakommodoriksi Kari Kokkonen. Kokouksessa nimettiin vuoden sindbadilaiseksi 
Timo Puikkonen. Hänet valittiin myös seuran kunniajäseneksi ja palkittiin diplomin lisäksi Veijo 
Käpylän käsintehdyllä puukolla. Timo on toiminut vuosia seuran johtokunnassa ja A-laiturin II 
satamakapteenina. Kiitos hänelle seuran hyväksi tehdystä työstä. 
 
Sindbadin yhtenä tavoitteena on mm. jäsenistön merimiestaitojen kehittäminen. Niinpä seura 
tukee Aulin kirjoittaman teoksen, ”Matkapurjehtijan opas”, hankintaa. Ostamalla kirjan sinä 
tuet osaltasi Aulin ja Hanskin matkaa kohti Chileä. 
 
Apajalahden kaava on edelleen suunnittelijoiden pöydällä. Kaavakartta on valmis, mutta sen 
esillepano kuultavaksi vaatii muita asiakirjoja, jotka ovat työn alla. En enää ala ennustamaan 
aikatauluja sen osalta, milloin asia menee. Alueemme kaava ei ole kiireellisimpien hankkeiden 
listalla ja suunnittelijoidenkin resurssit ovat rajalliset. No, eipä meilläkään ole kiirettä.  
 
Veneilykautemme avataan virallisesti 5.5. lipunnostolla klo 12.  Tervetuloa kaikki joukolla 
mukaan kohottamaan lasillinen kuohuvaa. 
 
Hyviä kelejä ja merellisiä nautintoja! 
 
Pekka Pirinen 
Kommodori 
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Kevään tärkeät päivämäärät: 

 Veneiden vesillelasku – päivä on lauantaina 4.5. klo 7 alkaen koko Sindbadin alueella.  

 Lipunnostoa juhlistetaan kuplivin juomin sunnuntaina 5.5. klo 12.  

 Pukkitalkoot järjestetään TIISTAINA 7.5. klo 17. Kaikkien, jotka ovat telakoineet 
talvikaudella veneensä Sindbadin alueella, on oltava paikalla.  

 Sammuttimien tarkastukset ja huollot suorittaa Presto Paloturvallisuus Oy 
pikkulaiturien parkkialueella 

 lauantaina 18.5. klo 10–13 

 tiistaina 21.5. klo 17–19 

 torstaina 6.6. klo 17–19. 

 Veneiden katsastuksia tehdään tiistaisin ja torstaisin klo 17–20 tai sopimuksen 
mukaan. Katsastus on suoritettava 15.6. mennessä. Katsastajat yhteystietoineen 
löydät nettisivuilta ja ilmoitustaululta.  

 
Tavaratori lauantaina 18. toukokuuta 
Perinteinen venevarusteiden kirppis järjestetään lauantaina 18. toukokuuta klo 9-15. Ei 
tarvitse ilmoittautua ennakkoon, mutta parhaat paikat menevät ensin. Tule siis ajoissa. 
Mukaan oma myyntipöytä tai teline. Sammutinhuolto on paikalla klo 10-13. 
 
Tavaratorin yhteydessä voi tutustua radio-ohjattaviin pienoispurkkareihin. Pienoisveneitä 
harrastava Markku Siivinen esittelee kello 13 lähtien kahta aidoista materiaaleista rakennettua 
venettään, Finngulfia ja yksityyppivenettä. Kummatkin ovat noin 140 cm pitkiä ja painavat 10 
kg. Veneillä voi purjehtia jopa 7 sekuntimetrin tuulessa. Harrastukseen kuuluu rakentamisen, 
purjehtimisen ja kisaamisen lisäksi veneen tuunaus ja varustaminen. Kelin salliessa voi päästä 
kauko-ohjaimen puikkoihin säätämään purjeita! 

 
Harrin harmonikka soi levyllä 
Tavaratorilla on myytävänä uunituore levy, Harri Halmeen ”Ilta haaveiden laiturilla”. Se 
käsittää kymmenen sovitettua klassikkoa (mm. Kaukomaita kohti, Terveisiä ulapalta, Pohjolan 
yö, Ilta skanssissa, Myrskyluodon Maija) sekä kaksi Harrin omaa sävellystä, Toivon kipinä ja 
albumin nimikappale Ilta haaveiden laiturilla, joka on syntynyt A-laiturilla. Harrin haitari on 
usein soinut Sindbadin tilaisuuksissa, ja nyt on mahdollisuus hankkia tunnelmallista 
merimusiikkia omaa kesäiltaa sulostuttamaan. Levyn hinta on 15 euroa.  
Lisätiedot Harri, puh. 040 540 5404, hhalme@dic.fi. 
 
Sindbadilaisten yhteinen kevätpurjehdus Tallinnaan 25–26. toukokuuta  
Kohteena on viime vuosien tapaan Old City Marina aivan vanhan kaupungin kupeessa.  
Jälleen kutsutaan kaikki mukaan venetyypistä riippumatta. Purjehtijat järjestävät  
luonnollisesti kilpailun. Lauantaina klo 11 Sindbad tarjoaa aamiaiskuoharit satamassa ja illaksi 
varaamme yhteisen ruokapaikan.  Yhteisen illalliseen ovat myös miehistön jäsenet 

mailto:hhalme@dic.fi
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tervetulleita ja kustannuksiin Sindbad osallistuu myöhemmin kerrottavalla tavalla, joten kaikki 
joukolla mukaan.  

 
Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 3.5. 
(teijo.sormunen@suomenkonttoripalvelu.fi). Vain ilmoittautuneille voidaan varata paikat. 
Mikäli keli osoittautuu pahaksi, voi ilmoittautumisen peruuttaa.  Ilmoittautumiseen seuraavat 
tiedot: Kipparin nimi, veneen nimi ja tyyppi (purje/moottorivene), pituus, leveys, syväys, 
mahd. tutkavarustus, tulo- ja lähtöpäivät sekä e-mail ja puhelinnumero.  
Toimintajaoston puolesta Teijo Sormunen 0400 402 045.  
 
Tervetuloa alkukesän Sindbadilaiseen takaa-ajokisaan!  
Sunnuntaina 2.6. purjehditaan leikkimielinen takaa-ajo kilpailu sindbadilaiseen tyyliin rennossa 
hengessä. Takaa-ajo kilpailussa lasketaan lyssin perusteella tasoitukset etukäteen ja 
hitaammat saavat lähteä aikaisemmin liikkeelle kuin nopeammat. Maaliintulojärjestys on tässä 
kisassa tulosjärjestys. Startti on helppo, kun veneet starttaavat eri kellonaikoina. 
Ilmoittautuminen Jaakko Jämsälle (jaakko.jms@gmail.com, 0400-768567) viimeistään 30.5, 
jolloin on illalla myös kipparikokous seuran toimistolla kello 18. Tarkemmat ohjeet kisan 
läpiviemiselle käydään kipparikokouksessa, missä myös väitellään ”lys-luvut” veneille. 
Lähtöajat asettunevat sunnuntaina noin välille klo 13 – 14, riippuen veneen nopeudesta. Reitin 
pituus päätetään myöhemmin, mutta merellä on tarkoitus olla noin 3-4 tuntia. Tähän 
kilpailuun on helppo osallistua, vaikkei ennen olisikaan ollut purjehduskilpailuissa. 
Toivottavasti näemme mahdollisimman monta venettä sunnuntaina 2. kesäkuuta! 
 
Seuran perinteistä Juhannusjuhlaa vietetään Elisaaressa, Bärörundissa Inkoon saaristossa 
perjantaina 21. kesäkuuta 
Ohjelmassa mm. 
- Juhannussauna klo 13-17 (saunavaraus varmistuu toukokuussa) 
- Yhdessäoloa klo 19 alkaen grilli Sindbadin tulilla, jossa seura tarjoaa grillimakkaraa ja 

virvoitusjuomia 
Kaikki joukolla mukaan, ei etukäteisilmoittautumista! 
 
Venekatsastus ja turvallisuus  
Kesä lähenee, veneiden huoltotyöt ovat kuumimmillaan ja veneiden katsastukset käsillä.  
Sindbadilla on 18 venekatsastajaa katsastamassa Sindbadin yli 220 venettä. Aiempien vuosien 
tapaan veneet tulee olla katsastettu 15.6. mennessä. Muistathan, että sääntöjemme mukaan 
venepaikkaan on oikeus vain katsastetulla veneellä, joka on Sindbadin varsinaisen jäsenen 
omistuksessa.  

mailto:teijo.sormunen@suomenkonttoripalvelu.fi
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Viime kesänä kiinnitimme huomiota sammutusvälineisiin ja palauttelimme mieleemme 
teoriassa, ja jotkut myös käytännössä, tulipalon sammuttamisen aakkosia.  Myös tänä vuonna 
on Tavaratorilla mahdollisuus osallistua tulipalon sammutusharjoitteluun. Mahdollisten 
hätätilanteiden läpikäyminen "kuivaharjoitteluna" ei varmasti ole huono asia. Mistä 
sammutusvälineet ja hätäraketit löytyvät sekä miten niitä käytän ja kuinka toimin hädän 
hetkellä.  
Veneiden kunnostus ja varustelu kesäkauteen tuo mukavan fiiliksen kotisatamaamme. 
Neuvoja kysellään ja saadaan toisiltamme. Seuratoimintaa ja talkoohenkeä parhaimmillaan. 
Venekatsastajat ovat käytettävissä veneturvallisuuteen ja katsastuksiin liittyvissä 
kysymyksissä. Yhteystiedot löytyvät kerhorakennuksen ja A-laiturin ilmoitustauluilta sekä 
Sindbadin kotisivuilta. Kun katsastukset taas ovat ajankohtaisia, niin viime vuosien tapaan, 
venekatsastajat ilmoittavat olevansa paikanpäällä laittamalla magneettitaululle merkin 
läsnäolostaan.   
Trafin, Liikenteen turvallisuusviraston kotisivuilta löytyy hyvää tietoa veneilyyn liittyen. Ohessa 
linkki Trafin tiedotteeseen, jossa on " 10 vinkkiä ennen kuin lasket veneen vesille" 
http://www.veneily.fi/palvelut/ajankohtaista/2141/vene_kesakuntoon_veneilykautta_odotell
essa 
Tänä vuonna katsastuksen yhteydessä huomioimme katsastustarran oikean paikan veneessä 
ja kiinnitämme huomiota veneen laiturointiin mm. kiinnitysköysiin. 
  
Turvallista veneilykautta 2013! 
Hannele Liesmäki, katsastuspäällikkö  
 
Matkapurjehtijan opas vain jäsenille - 20€! 
Sindbadin yhtenä tavoitteena on jäsenistön merimiestaitojen kehittäminen. Johtokunta on 
päättänyt edistää sitä tarjoamalla jäsenille edullisesti Aulin Irjalan kirjoittaman teoksen 
“Matkapurjehtijan opas”. Se on "kattava suomenkielinen käsikirja matkaveneilystä ja veneessä 
elämisestä. Teos on suunnattu niin kotivesillä purjehtiville kuin maailman merille aikoville ja 
irtiotosta haaveileville. Kirja antaa vinkkejä hyvän matkaveneen ominaisuuksista, reittien 
suunnittelusta, lasten kanssa purjehtimisesta ja muonituksesta. Se opastaa varautumaan 
myrskyyn ja hankkimaan veneeseen kullekin matkalle tarpeelliset varusteet. Kirjaan 
haastateltujen matkapurjehtijoiden tarinat syventävät oppaan tietoantia." 
Seura tukee kirjan hankintaa siten, että jäsen voi ostaa sen hintaan 20 €. Normaalihinta 
vaihtelee 30-33€ välillä. Rajoitus on 1 kirja/jäsen. Kirjan voi noutaa käteistä vastaan seuran 
toimistolta sen aukioloaikana toukokuun loppuun mennessä.  
 

Mastotelineiden kunto tarkistetaan kesän aikana. Tämän johdosta TELINEIDEN TULEE 

OLLA TYHJINÄ 10.6.2013 mennessä. Satamakapteenit vastaavat mahdollisiin kysymyksiin. 
 
A-laiturin liukuporttikoneisto on huollettu. Pitääksemme portin koneiston kunnossa noudata 
liukuporttikoneisto-ohjetta (liitteenä) huolella.  

 

http://www.veneily.fi/palvelut/ajankohtaista/2141/vene_kesakuntoon_veneilykautta_odotellessa
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Uusi sähköpostiosoite vikailmoitus@pursiseurasindbad.fi on perustettu kiinteistössä tai 
satama-alueella havaittujen vikojen ilmoitukseen. Satamakapteenit ja kiinteistövastaavat 
lukevat ko. sähköpostia.  
Toimiston sähköpostiosoite on edelleen toimisto@pursiseurasindbad.fi. 
 
Uudet jäsenet 
Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet: 
  Rene Ollberg (varsinainen jäsen) 
 
 
 
 
   
Jos saat tämän tiedotteen etanapostilla ja sinulla on sähköpostiosoite, niin lähetä sähköpostia  
toimisto@pursiseurasindbad.fi.  Pääset vaivattoman ja edullisen viestinnän piiriin! 
 
-Riitta- 
sihteeri 
 
 
 
 
Liite A-laiturin liukuporttikoneisto -ohje 
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