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Pursiseura Sindbad ry    24.1.2013  
JÄSENTIEDOTE 01/2013 
 
 
 
Kommodorin palsta 
 
Vahvat kevään merkit ovat ilmassa. Talven selkä taittuu. Blot -juhla ja venemessut lähestyvät. 
 
Seuran syyskokouksessa erovuoroisista johtokunnan jäsenistä valittiin uudelleen Seppo 
Jästerberg, Ilpo Qvick, Antero Rantanen ja Teijo Sormunen. Allekirjoittanut valittiin jatkamaan 
kommodorina. Kari Kokkonen siirtyi vuodeksi 2013 varsinaiseksi jäseneksi. Johtokunnasta 
jäivät pois Timo Puikkonen ja Tony Anderson. Uusi varajäsen Tuomo Kuusisto toimii nyt A-
laiturin II satamakapteenina sekä vastaa myös sen sähköistä ja vedestä. Toinen uusi varajäsen 
Anna-Maria Nuutila vahvistaa hallintojaostoa talous- osaamisellaan. Kiitän jäsenistön puolesta 
Timoa ja Tonya seuran hyväksi tehdystä työstä. 
 
Varakommodori Auli Irjala on ilmoittanut, ettei hän omien purjehdussuunnitelmiensa vuoksi 
voi hoitaa tehtäväänsä 1.6. jälkeen. Siksi johtokunta ehdottaa vuosikokouskutsussa, että 
nykyisistä johtokunnan jäsenistä Kari Kokkonen valittaisiin varakommodoriksi Aulin 
loppukaudeksi 1.6.–31.12.2013. 
 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on muuttanut sääntöjään siten, että kaikki seuran 
jäsenet on ilmoitettava liiton rekisteriin. Se merkitsee, että myös nuoriso- ja perhejäsenistä on 
maksettava liittomaksu. Monien seurojen, mukaan lukien Sindbadin, käytäntö on ollut tässä 
suhteessa kirjava. Nyt, kun pelisäännöt ovat selvät, noudatamme niitä. Käytännössä tämä 
merkitsee sitä, että Sindbadin syykokouksen päätöksen mukaan seuran ns. vapaajäsenet 
maksavat tästä lähtien vahvistetun liittomaksun (nyt 12,50 €/v). Muiden osalta liittomaksu 
sisällytetään Sindbadin jäsenmaksuun. Vastavuorisesti kaikki sindbadilaiset pääsevät 
nauttimaan SPV:n tarjoamista eduista. http://www.purjehtija.fi/index.php?sivu=34625 
 
Kaavatilanteesta kerrottiin syyskokouksessa. Tarkistetun kaavan laatiminen on hieman 
viivästynyt siitä vastanneen asemakaavoittajan jäätyä eläkkeelle. Kaava tulee kuultavaksi 
lähiaikoina, ellei mitään yllättävää käännettä tapahdu. Odotettavissa on myös suunnitelman 
vastustaminen. Katsotaan millainen keskustelu aiheesta herää. Tulemme aktiivisesti ajamaan 
seuramme etuja. 
 
Enää on kolme kuukautta aikaa veneiden laskuun. Sinä aikana voi osallistua vaikkapa 
Pajalahden veneilykoulun tilaisuuksiin. 
 
Pekka Pirinen 
Kommodori 

http://www.purjehtija.fi/index.php?sivu=34625
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Pursiseura Sindbad ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 13.3.2013 
klo 18.00 kerhotalolla. Kokouksen kutsu ja esityslista on jäsentiedotteen liitteenä.  
Kokouksessa käsiteltävä tilinpäätösmateriaali on saatavana etukäteen toimistolta kokousta 
edeltävänä torstaina 7.3. toimiston aukioloaikana klo 17–18. Tulethan mukaan kuulemaan ja 
päättämään seuran asioista. 
 
Blot-juhla; sindbadilaisten ja avecien talvinen illanvietto Ravintola Piratessa 9. helmikuuta klo 
19.00 alkaen (baari aukeaa klo 18) 

- herkullista ruokaa ruokajuomineen 

- tanssimusiikkia 

- loistavaa seuraa 

Kaikki tämä hintaan 15 €/henkilö. Ei ennakkoilmoittautumisia. Ajoissa paikalle. 
 
Kevään tärkeät päivämäärät 

 Venepaikkahakemuksen viimeinen palautuspäivä on 28.2. Hakemus on 
jäsentiedotteen liitteenä. Löydät hakemuksen myös seuran nettisivuilta.  

 Veneiden vesillelasku – päivä on lauantaina 4.5. klo 7.00 alkaen koko Sindbadin 
alueella.  

 Lipunnosto on sunnuntaina 5.5. klo 12.00.  

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

 Tavaratori valtaa pikkulaiturien parkkipaikan lauantaina 18.5. Tavaratorin käytännön 
järjestelyistä tiedotetaan kevään aikana jäsentiedotteessa sekä seuran nettisivuilla. 

 
Perinteinen Sindbadilaisten yhteinen kevätpurjehdus Tallinnaan 24–26. toukokuuta 
Kohteena on viime vuosien tapaan Old City Marina aivan vanhan kaupungin kupeessa. Jälleen 
kutsutaan kaikki mukaan venetyypistä riippumatta. Ilmoittautua voi vaikka olisi pienempikin 
vene tai hieman kelipelkoa eli jos keli huono niin voi peruuttaa pari päivää ennen. 
Perillä on varattu paikkoja ajoissa ilmoittautuneille ja samoin yhteinen illallispaikka ja 
aamukuoharit perinteiseen tapaan. 
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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 2013 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: 
 Martti Vesalainen 
 
Venemessut Helsingin Messukeskuksessa 8.-17.2.2013 
VeneBåt -messujen teema on tänä vuonna purjehdus. Messuilla pääsee myös tutustumaan 
sellaisiin lajeihin kuin wake, kite ja SUP. Luento-ohjelmassa on lauantaina 9.2. klo 15–16 ja 
sunnuntaina 17.2. klo 14–15 Auli Irjalan esitys aiheesta Matkapurjehdukseen 
valmistautuminen. Siinä käsitellään reittisuunnittelua ja sen merkitystä matkan sisältöön, 
miehistön kokoonpanoa ja dynamiikkaa, käytännön järjestelyjä kuten vakuutusta ja rahoitusta 
sekä matkaveneen varustamista ja mm. sähkön, veden ja muonan riittävyyttä. Lisäksi tarjolla 
kohde- ja reittivinkkejä niin kuukauden kuin vuodenkin mittaiseen matkaan. Tietoa messuista 
www.venemessut.fi 
 
----------------------------------------------- 
 

Jos saat tämän tiedotteen etanapostilla ja sinulla on sähköpostiosoite, niin lähetä 
sähköpostia toimisto@pursiseurasindbad.fi, niin pääset vaivattoman ja edullisen 
viestinnän piiriin. 
 
 
-Riitta- 
sihteeri 
 
Liitteet:  
1 Vuosikokouskutsu + asialista  
2 Venepaikkahakemus 
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