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Pursiseura Sindbad ry    24.4.2014  
JÄSENTIEDOTE 02/2014 
 
 
Kommodorin palsta 
 
Veneiden kevätkunnostusten ja laskujen ohessa meidän pitää miettiä myös tulevaisuuden 
asioita. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan Apajalahden kaava pyritään saamaan 
kuultavaksi mahdollisimman pian.  Tätä kirjoitettaessa ajankohdasta ei ole lopullista tietoa. 
Tositoimiin muuton suhteen päästäneen parin kolmen vuoden päästä, kun mahdolliset 
valituskierrokset on ensin käyty läpi. 
Meidän on ryhdyttävä myös itse suunnittelemaan tulevaa muuttoa. Johtokunta on päättänyt 
asettaa projektiorganisaation viemään asiaa eteenpäin. Sitä vetää Kari Kokkonen, jolla on 
siviilielämässä kiinteistöalan vankka kokemus ja asiantuntemus. Organisaatio jakautuu 
kolmeen toimikuntaan eli satamatoimikuntaan, kiinteistö- ja ravintolatoimikuntaan sekä 
hallinto- ja taloustoimikuntaan. Johtokunta toimii hankkeen ohjausryhmänä. Vuonna 2012 
toteutettu jäsenkysely sekä viime syksynä vahvistettu seuran strategia raamittavat projektin. 
Nyt katsotaan, millaista talkoohenkeä löytyy jäsenistön piiristä. Haemme toimikuntiin jäseniä. 
Katso liitteestä, mihin voisit antaa oman panoksesi suunnitteluvaiheessa. Myös eri alojen 
asiantuntijoita tarvitaan. Tekemistä tulee riittämään myös hanketta toteutettaessa. 
 
Ilmoittaudu Karille sähköpostilla kari.kokkonen@technopolis.com tai kenelle tahansa 
johtokunnan jäsenelle. 
 
Suotuisia tuulia, 
 
Pekka Pirinen 
kommodori 
--------------------------------------------------------------- 
 
 
”Pullopostia” johtokunnalta 
 
Tällä palstalla käsitellään jatkossa johtokunnassa tai seuran kokouksissa päätettyjä asioita. 
Edellisessä jäsenkirjeessä tuli puhuttua ”peräaalloista”, mutta ”pulloposti” liittynee paremmin 
harrastuksiimme. 
 
Maaliskuu 

- B, C, D -laitureiden ajoportin kaukosäätimet: Muutoskustannukset huomioon ottaen 
päätettiin, että ei hankita kaukosäätimiä.  

- Seuran venerekisteri: Uusia veneitä rekisteröitäessä satamakapteenille on annettava 
kopio rekisteritodistuksesta. Siitä kirjataan tiedot järjestelmään.  
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- Vuoden sindbadilaiset: ei ole tullut ehdotuksia – ei palkita.  
- Turvallisuussuunnitelma: Käytiin lävitse Sindbadin pelastussuunnitelma ja 

hyväksyttiin päivitykset.  
- A-laiturin kaasupurkausvalot on korjattava ennen ensi syksyä.  

Vuosikokous, maaliskuu 
- Vuosikokouksessa vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus 

yksimielisesti johtokunnalle ja muille tilivelvolliselle.  
- Johtokunnan esitys, että vuoden 2013 ylijäämästä siirretään Sataman muutto- ja 

kehittämisrahastoon yhteensä 15 000 €, hyväksyttiin. 

Huhtikuu 
- Piraten terveiset, jotka johtokunta katsoi aiheelliseksi välittää jäsenille. 

o Ravintolan vessat on tarkoitettu vain ravintolan asiakkaille. Seuran omat WC:t 
ovat käytössä. Nekin pitää jättää siistiin kuntoon. 

o Ravintolassa alennuksen saa vain jäsenkortilla. Alennus on henkilökohtainen. 
Kortti on esitettävä tilausta tehtäessä. Jos sinulla ei vielä ole jäsenkorttia, hae 
se toimistolta. 

o Jätteet on lajiteltava. Sindbadin omat jäteastiat on merkitty. Käytä niitä. 
Ongelmajätteet A-laiturin konttiin ao. säiliöihin. 

- Mastonosturi: Tarkistetaan huhtikuussa. 
- Poijukorjaukset: tehdään heti kun mahdollista jäätilanne huomioiden. 
- Mastojen säilytys: On tarve pitkien mastojen lisätelineelle. Lisätään A-laiturin puolelle 

yksi teline pitkiä mastoja varten.  
--------------------------------------------------- 
 
 
Kevään tärkeät päivämäärät: 

 Veneiden vesillelasku – päivä on lauantaina 3.5. klo 7 alkaen koko Sindbadin alueella.  

 Lipunnostoa juhlistetaan kuplivin juomin sunnuntaina 4.5. klo 12.  

 Pukkitalkoot järjestetään keskiviikkona 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 17.5. klo 10–13 

 tiistaina 20.5. klo 17–19 

 torstaina 5.6. 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.  
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Tavaratori lauantaina 17. toukokuuta 
Perinteinen venevarusteiden kirppis järjestetään lauantaina 17. 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. 
 
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. Purjehtijat järjestävät  
luonnollisesti kilpailun. Lauantaina klo 11 Sindbad tarjoaa aamiaiskuoharit satamassa ja 
yhteinen illallinen nautitaan klo 18 ravintola KOCHI AIDAD:ssa d-terminaalin vieressä. Yhteisen 
illalliseen ovat kaikki miehistön jäsenet tervetulleita. Seura osallistuu kustannuksiin 25 € / hlö.  

 
Kevätpurjehduksen lähestyessä paikat käyvät jo vähiin, joten nyt kipinkapin ilmoittautumaan 
Sindbadin facebook-sivuilla tai sähköpostiin jari.tammilehto@netti.fi tai puh. 050 3922 981. 
Vain ilmoittautuneille voidaan varata paikat. Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot: Kipparin 
nimi, veneen nimi ja tyyppi (purje/moottorivene), pituus, leveys, syväys, mahd. tutkavarustus, 
tulo- ja lähtöpäivät sekä e-mail ja puhelinnumero.  
 
Sindbadilainen takaa-ajokisa sunnuntaina 8.6. 
Takaa-ajo kilpailussa tasoitukset lasketaan lyssin perusteella 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 5.6., 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. Tervetuloa mukaan! 
 
Seuran perinteistä Juhannusjuhlaa vietetään Elisaaressa, Bärösundissa Inkoon saaristossa 
perjantaina 20. kesäkuuta 
Ohjelmassa mm. 
- Juhannussauna klo 13–17  
- Illalla yhdessäoloa grilli Sindbadin tulilla, jossa seura tarjoaa grillimakkaraa ja 

virvoitusjuomia 
Kaikki joukolla mukaan, ei etukäteisilmoittautumista! 
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Venekatsastus ja turvallisuus 
Kesä lähenee, veneiden huoltotyöt ovat kuumimmillaan ja veneiden katsastukset käsillä. 
Sindbadilla on 16 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. 
Katsastuksen painopisteeksi on sovittu heijastimet pelastusrenkaissa ja kelluvien esineiden 
merkintä. 
 
Alla veneilyliiton ohjeet asiasta: 
Veneen nimi ja kotipaikka tai kotiseura merkitään veneen runkoon tai kansirakennelmaan 
siten, että ne ovat ulkopuolelta luettavissa. Veneen nimen tulee näkyä myös laiturille.  
Samat tiedot merkitään venekohtaisiin pelastusliiveihin, pelastusrenkaisiin ja pelastuslautan 
pakkaukseen. 
Muissa kelluvissa esineissä, kuten lepuuttajat ja airot, voi olla merkintä tunnistamisen 
helpottamiseksi. 
Purjeveneissä on pelastusrenkaassa oltava pilli, heijasteteipit, valolaite ja ajoankkuri. 
Moottoriveneissä riittää heijasteteipit ja valolaite. Lisäksi moottoriveneissä on ainakin yhden 
pelastusrenkaan oltava kiinnitetty veneeseen noin 20 m:n pituisella köydellä. 
 
Turvallista veneilykautta 2014! 
Jarmo Vasama, katsastuspäällikkö 
 
Pajalahden Veneilykoulu: 
Kevään tapahtumissa on vielä tilaa, joten katso kurssit koulutusoppaasta tai kotisivuilta vielä 
kertaalleen ja lähde mukaan. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan vaikkapa purjehduksille 
Kahvelikuunari Joanna Saturnalla 6.5. tai Kuunari Zangralla 13.5. 
 
Sindbad – tarra veneen peräpeiliin on suunniteltu ja ensimmäinen koe-erä on nähtävissä ja 
tilattavissa toimistolla viikolla 19. Tarran hinta määräytyy tilattavien tarrojen määrän mukaan.  
 
Uudet jäsenet 
Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet: 
 Antti Laine (varsinainen jäsen)  
 Leila Vasama (perhejäsen, Jarmo Vasaman puoliso)  
 Markku Mikkola (varsinainen jäsen)   
 Jussi Kalliala (varsinainen jäsen) 

Palkittuja sindbadilaisia 
Merikarhut on Suomen suurin matkapurjehdusyhdistys, joka on toiminut 80 vuotta, mukana 
myös useita sindbadilaisia.  
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Merikarhut palkitsee ansioituneen purjehtijan purjehtijaplaketillla, joka annetaan purjehtijalle 
jäsenyyteen tai kansalaisuuteen katsomatta. Purjehtijaplaketti annetaan ensisijaisesti 
merkittävästä pitkänmatkan purjehduksesta, hengenpelastuksesta merellä tai 
henkilökohtaisesta suorituksesta merionnettomuuden sattuessa. Plaketteja on annettu 
vuodesta 1961 lähtien yhteensä 28 kpl ja sindbadilaisista tällaisen ovat saaneet vuonna 1997 
Pertti Duncker ja vuonna 2010 Teijo ja Eija Sormunen. 
 
Vuonna 2014 Merikarhujen hallitus on päättänyt antaa Purjehtijaplaketin yhteisesti Hannu 
Aulinille ja Auli Irjalalle merkittävistä matkapurjehduksista maailman merillä sekä niitten 
ansiokkaista kertomuksista ja kirjoituksista matkapurjehduksesta kiinnostuneille.  
Onnittelut heille! 

 
Jos saat tämän tiedotteen etanapostilla ja sinulla on sähköpostiosoite, niin lähetä sähköpostia  
toimisto@pursiseurasindbad.fi.  Pääset vaivattoman ja edullisen viestinnän piiriin! 
 
-Riitta- 
sihteeri 
 
 
Liite  Satamahankkeen projektiorganisaatio seuraavalla sivulla 
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