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Pursiseura Sindbad ry    25.8.2014  
JÄSENTIEDOTE 03/2014 
 

 

Kommodorin palsta 
 
Viileän alun jälkeen saimme nauttia hienoista ja helteisistä veneilykeleistä. Nyt katseet 
kääntyvät syksyn tapahtumiin. 
 
Syyskokouksessa valitaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet tai entiset 
uudestaan. Vaalitoimikunta hakee jälleen aktiivisia ja asiantuntevia ehdokkaita tekemään ja 
kehittämään seuran toimintaa. Toivottavasti löytyy tarmokkaita ehdokkaita. 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on ottanut Apajalahden kaavan tarkempaan syyniin 
asuinrakentamisen yksityiskohtien osalta. Sitä tehdään syksyn aikana. Alueen 
kokonaissuunnitelma ei sinänsä ole muuttunut. Sen tässä on pikkuhiljaa oppinut, ettei uskalla 
esittää mitään aikatauluja, milloin asia nytkähtää lopullisesti eteenpäin. Tämä valitettavasti 
myös jäädyttää sataman ja kiinteistön kehittämisen välttämättömiä korjauksia lukuun 
ottamatta. 
 
A-laituri toimi UIVAn näytteilleasettajien parkkipaikkana. Oli hyvin tilaa, kun paikka ei 
Finnboatin odotusten mukaisesti täyttynytkään. Sindbad sai sovitusti alueesta hyvän 
korvauksen. Kiitos Ipelle ja jäsenille, jotka talkoohengessä toimivat parkissa 
liikenteenohjaajina. Kiitos myös A-laiturilaisille tilan luovuttamisesta käyttöön. Kokemusten 
purun jälkeen otetaan kantaa siihen, jatkuuko yhteistyö Finnboatin kanssa.  
 
Kun katsoo seuran saatavien listaa, huomaa jälleen muutaman jäsenen jättäneen 
jäsenmaksun tai laituripaikkansa maksamatta. Jäsenmaksun laiminlyönti on sama kuin 
eroilmoitus. Laiturimaksun laiminlyönti johtaa siihen, ettei vene nouse seuran yhteisnostossa 
eikä sille osoiteta telakointipaikkaa. Jos henkilöllä on taloudellisesti tiukkaa, on syytä sopia 
maksuohjelmasta oma-aloitteisesti. Se on halvempaa kuin maksaa perintäfirman kautta. 
 
Ensi lauantaina järjestetään laiturijuhla. Se on tarkoitettu koko jäsenistölle perheineen. Illalla 
on monipuolista ohjelmaa myös lapsille. Pihlis-kisa päivällä on vain yksi, mutta perinteikäs 
ohjelmanumero. Tervetuloa mukaan vaikka et kisailekaan. 

 
Pekka Pirinen 
kommodori 
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Ehdokasasettelu johtokunnan jäseniksi 
 
Seuran syyskokouksessa 26.11.2014 valitaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Sindbadin 
johtokunnasta erovuorossa ovat kommodori Pekka Pirinen sekä jäsenet Ilpo Qvick (I 
satamakapteeni, A-laituri), Seppo Jästerberg (I satamakapteeni, B-C-D laiturit), Antero 
Rantanen (sähkö, kiinteistö), Teijo Sormunen (toiminta), Anna-Maria Nuutila (talous ja 
hallinto) sekä varajäsen Tuomo Kuusisto (II satamakapteeni, A-laituri, sähkö). 
Edellisen perusteella haetaan ehdokkaita johtokuntaan. Kaikilta ehdokkailta toivotaan 
aktiivisuutta, yhteistyökykyä sekä jonkin osa-alueen asiantuntemusta. 

- Kommodori toimii johtokunnan puheenjohtajana sekä ohjaa johtokunnan ja seuran 
toimintaa. Hän edustaa seuraa ulkoisissa suhteissa ja hänellä on seuran 
nimenkirjoitusoikeus. 

- Satamakapteeni vastaa laituroinnista ja telakoinnista sekä kehittää niitä. 

- Toimintajaoston jäsen järjestää tapahtumia ja talkoita, mm. Pihlis-kisan, Blot-juhlat ja 
eskaaderit 

- Kiinteistö- ja sähköasioissa pitää olla ammattipätevyys 

- Talousvastaavan tulisi myös olla alan 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, kysy nykyisiltä jäseniltä lisää. 
Ilmoita kiinnostuksesi tai anna vinkki sopivasta ehdokkaasta vaalitoimikunnalle (kommodorit 
ja satamakapteenit) 30.9.2014 mennessä. Kerro samalla kokemuksestasi ja osaamisestasi.  
Johtokunta tuo lopullisen esityksen syyskokoukseen marraskuussa. Esitys julkistetaan 
verkkosivuilla 14.11. mennessä ja se on myös nähtävissä toimistossa. Tämä menettely ei 
poissulje uusien ehdokkaiden asettamista syyskokouksessa. 
 
”Pullopostia” johtokunnalta 
 
Tällä palstalla käsitellään johtokunnassa tai seuran kokouksissa päätettyjä asioita. 
 
Toukokuu 
Päätettiin: 

- Satamahankkeen toimikuntien kokoonpano: kaikki halukkaat jäsenet otetaan mukaan 
toimikuntiin. Ilmoittautumisia vastaanottaa Kari Kokkonen. 

- Pylväsporakone päätettiin korjata.  
- Sindbad – tarran hinta 20 €. 

Todettiin: 
- Ulkoiluviraston satamakatselmus oli 30.5. Satamakatselmuksesta on tehty muistio ja 

sen liitteenä on seuran esittämät korjauskohteet. 
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Kesäkuu 
Päätettiin: 

- Poijukorjaukset: riskipoijut kartoitetaan ennen juhannusta. 
- A-laiturin mastoteline – projekti: alue siivotaan ja vanha teline puretaan kesän aikana. 

Sen jälkeen voidaan suunnitella uusi mastoteline.  
- Sindbad webcam: Päätettiin poistaa nykyinen testissä oleva kamera käytöstä. 

käytöstä. 
- Satamahankkeet toimikunnat kokoontuvat 21.8. klo 17-18 Kari Kokkosen johdolla. 

Elokuu 
Päätettiin: 

- Käynnistetään Sindbadin 50 v. juhlavuoden tapahtumien suunnittelu. Jaakko Jämsä 
kokoaa toimikunnan. 

- Seuraavassa kokouksessa arvioidaan hiekkapuhallusta korvaavien menetelmien 
käyttökelpoisuutta ja voidaanko niiden käyttö hyväksyä pienissä korjauksissa. 

- Saatavien perinnästä. Viivästyneet saatavat on hoidettava 5.9. mennessä ilman 
vakavampia seuraamuksia. 

Todettiin: 
- B, C, D – laiturien riskipoijut on vaihdettu.  
- Sataman kaavahanke etenee hitaasti kaupunkisuunnitteluvirastossa ja sen rinnalla on 

päätetty kuitenkin aloittaa uuden sataman ja kerhorakennuksen hankesuunnittelu. 
Suunnittelua varten on perustettu satama- ja kiinteistötoimikunnat. Vapaaehtoisia 
kaivataan ja erityinen tarve on arkkitehdille, joka voisi laatia toimikuntien ohjauksessa 
sataman ja kerhorakennuksen luonnossuunnitelmat. Ilmoittautumisia vastaanottaa 
Kari Kokkonen (kari.kokkonen@technopolis.fi).  

 
 
Laiturijuhlat ja Noin kolme kertaa Pihlajasaaren ympäri – purjehduskisa 30.8.2014 
 
Purjehduskisan kipparikokous seuran toimistolla klo 10. Raskaat veneet voivat ilmoittautua 
omaan sarjaan. 
Kisan jälkeen, noin klo 17, juhlat A-laiturilla! Juhlat on tarkoitettu kaikille Sindbadilaisille 
perheineen, ei ainoastaan purjehduskisaan osallistuville. 

Saunomista! 
Hauskanpitoa! 
Ruokaa! 
Ohjelmaa myös lapsille! 
Palkintojen jako! 
Tervetuloa! 
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Pukkitalkoot ja veneiden nostopäivät: 
 
B-, C- ja D – laiturit  
- pukkitalkoot keskiviikkona 24.9. klo 17.00 alkaen 
- veneet nostetaan lauantaina 27.9. klo 7.00 alkaen 
 
A – laituri  
- pukkitalkoot keskiviikkona 1.10. klo 17.00 alkaen 
- veneet nostetaan lauantaina 4.10. 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.  
Telakointihakemus on jätettävä 14.9. mennessä. Hakemus on tiedotteen liitteenä. 
 
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: 
 Heikki Karvonen (varsinainen jäsen)  
 Jari Hyttinen (varsinainen jäsen) 
 Matti Jääskeläinen (varsinainen jäsen)   
 
Syyskokous pidetään keskiviikkona 26.11. 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 
 
Liite: Telakointihakemus 
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