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Pursiseura Sindbad ry    23.1.2014  
JÄSENTIEDOTE 01/2014 
 
Kommodorin palsta 
Eipä tullut turhaan veneitä nostettua, kun kunnon talvikin tekee tuloaan. 
 
Seuran syyskokouksessa erovuoroisista johtokunnan jäsenistä valittiin uudelleen Kari 
Kokkonen, Riitta Karstela, Jaakko Jämsä, Kai Andersson ja Peer Savolainen. Anna Maria Nuutila 
valittiin varsinaiseksi jäseneksi vuodeksi 2014. Varakommodoriksi valittiin ”vuorotteluvapaan” 
jälkeen Raimo Mäkinen.  Johtokunnasta jäi pois katsastusvastaava Hannele Liesmäki ja hänen 
tilalleen valittiin varajäsenenä Jarmo Vasama.  Kiitokset Hannelelle seuran hyväksi tehdystä 
työstä. 
 
Venepaikkahakemukseen on nyt keväällä oheistettava todistus venevakuutuksen 
voimassaolosta. Tätä edellyttää mm. laituri- ja telakointipaikan saanti (katso 
Satamaohjesääntö). Syynä tarkistukseen on, että viime aikoina on ollut pari tilannetta, joissa 
on todettu vakuutuksen puuttuneen. Minimivaatimus on vahinkovakuutus, jos jostain syystä 
ei halua vakuuttaa omaa venettään tai sille ei saa vakuutusta. Asiaa ei voi katsoa läpi sormien, 
koska muutoin korvausvastuuseen saattaa joutua johtokunta valvonnan laiminlyönnistä.  
 
Seuran pelastussuunnitelma päivitetään kevään aikana. Siihen sisältyy mm. riskikartoitus. Sen 
perusteella tarkistetaan myös seuran vakuutukset. Sitäkin tärkeämpää on vahinkojen 
ennaltaehkäisy ja siihen jokainen voi itse vaikuttaa. 
 
Jäsentiedotteen sisältöä kehitetään. Jatkossa julkaistaan ”Peräaaltoja – uutisia johtokunnan 
kokouksista ” palstaa, jossa kerrotaan mm. tehdyistä päätöksistä. Tavoitteena on tiedonkulun 
parantaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen.  
Samaan aihepiiriin liittyy myös tiedot seuran toiminnasta ja käytännöistä. Niihin tuo 
valaistusta nettisivuilla Palvelut otsikon alta löytyvä AASTA-ÖÖHÖN hakemisto. 
 
Finnboatin kanssa on sovittu A-laiturin vuokraamisesta Uiva 2014 näyttelyn ajaksi elokuussa. 
Aluetta käytetään näytteilleasettajien parkkipaikkana. Seura saa tästä mukavan summan 
kartuttamaan sataman siirtorahastoa. Kerhorakennuksen takana oleva parkkipaikka riittänee 
väistöparkiksi myös A-laiturilaisille.  
 
Kaavatilanteesta ei ole uutta kerrottavaa.  Kaavoitukseen liittyen alueeltamme otetaan 
maaperänäytteitä ja niiden tuloksien valmistuttua, hanke etenee loppukeväästä. Toivottavasti. 

 
Enää kolme kuukautta aikaa ja seuran lippu vedetään salkoon sekä veneet lasketaan vesille.  
 
Pekka Pirinen 
Kommodori 
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Pursiseura Sindbad ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 12.3.2014 
klo 18.00 kerhotalolla. Kokouksen kutsu ja esityslista on jäsentiedotteen liitteenä.  
Kokouksessa käsiteltävä tilinpäätösmateriaali on saatavana etukäteen toimistolta kokousta 
edeltävänä torstaina 6.3. toimiston aukioloaikana klo 17–18. Tulethan mukaan kuulemaan ja 
päättämään seuran asioista. 
 
Blot-juhla; sindbadilaisten ja avecien talvinen illanvietto Ravintola Piratessa 8. helmikuuta klo 
19.00 alkaen (baari aukeaa aiemmin) 

- herkullista ruokaa ruokajuomineen 

- hyvää tanssimusiikkia 

- loistavaa seuraa 

Kaikki tämä hintaan 20 €/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 on lauantaina 3.5. klo 7.00 alkaen koko Sindbadin alueella.  

 Lipunnosto on sunnuntaina 4.5. klo 12.00.  

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

 Tavaratori pikkulaiturien parkkipaikalla lauantaina 17.5. Tavaratorin käytännön 
järjestelyistä tiedotetaan kevään aikana jäsentiedotteessa sekä seuran nettisivuilla. 

 
Perinteinen Sindbadilaisten yhteinen kevätpurjehdus Tallinnaan 23–25. 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. Kerho osallistuu kuluihin 25 € / hlö. 
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Ilmoittautumisia otetaan vastaan jo nyt (jari.tammilehto@netti.fi tai 0503922981).  
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.  

 
Pajalahden Veneilykoulu 2014 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 jaakko.jms@gmail.com. Mikäli olet aktiivinen ja 
talkoohenkinen ja kiinnostunut olemaan aktiivisesti mukana joissakin kurssijärjestelyissä, niin 
ota yhteyttä Jaakkoon. Jaakolle saa myös soitella 0400 768 567. 
 
----------------------------------------------- 
 

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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