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JÄSENTIEDOTE 04/2014 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMODORIN PALSTA 

 

Marraskuussa pidetään jälleen seuran sääntömääräinen syyskokous. Keskeiset kokouksessa päätettävät 
asiat ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio ensi vuodelle sekä henkilövalinnat.   
 
Liikuntavirasto ei nosta maa- ja laiturivuokriaan vuodelle 2015. Näin ollen johtokunta ei ehdota myöskään 
Sindbadin vuosimaksuihin muutoksia. Ne pidetään entisellään. Lienee hyvä uutinen näinä aikoina.  
 
Sataman siirron suunnittelu on käynnistynyt. Sekin heijastuu talousarvioon. Suunnitteluun on varattu 
määrärahaa, jota käytetään, jos Apajalahden asemakaavan muutos etenee ensi vuonna. Mikäli haluat 
mukaan suunnittelemaan, ota yhteyttä Kari Kokkoseen. Hyviä ideoita ja käytäntöjä voi myöskin lähettää. 
 
Vaalitoimikunnan esittämä ja johtokunnan vahvistama ehdokasasettelu on tiedotteen liitteenä. Normaaliin 
tapaan syyskokouksessa on mahdollisuus ehdottaa muitakin henkilöitä valittavaksi johtokuntaan.  
 
Hauskaa pikkujoulukautta ja joulun odotusta! 
 
Pekka Pirinen 
kommodori 
 
-------------------------------------------------------------- 

”Pullopostia” johtokunnalta 
 
Tällä palstalla käsitellään johtokunnassa tai seuran kokouksissa päätettyjä asioita. 
 
Syyskuu 
Päätettiin: 

- Telakointipaikkaa ei myönnetä jäsenille, jotka eivät ole toimittaneet veneensä vakuutustodistusta. 
- Vakuutustodistukset vaaditaan seuraavan kerran kolmen vuoden päästä. 
- Maksamattomat venepaikkalaskut laitetaan perintään eikä venepaikkamaksun maksamatta 

jättäneille myönnetä telakointipaikkaa. 
Todettiin: 
- Jäsenmaksun ja liittomaksun laiminlyöneet katsotaan eronneeksi seurasta. 
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Lokakuu 
Päätettiin: 
- Veneiden maalikunnostustöiden suorittamisen ehdotusta valmistelee työryhmä Kai Andersson, Kari 

Kokkonen, Jaakko Jämsä ja Ilpo Qvick. Ehdotusta työstetään, koska Helsingin kaupungin sääntöjen 
kieltämän hiekkapuhalluksen lisäksi myös soodapuhallus on kielletty ainakin siihen asti kunnes säännöt 
kaupungin puolelta tarkentuvat. 

- Päivitetty tulityöohjeistus hyväksyttiin. 
Todettiin: 
- A-laiturin mastoteline on käytössä. 

Marraskuu 
Päätettiin: 

- Seura ei tue vuonna 2015 rahallisesti jäsenten osallistumista Pajalahden veneilykoulun kursseille.  
- A-laiturin v. 2014 nostojen ja laskujen kulut ylittävät niitä vastaavat veloitukset. Tästä johtuen A-

laiturin nostoista ja laskuista peritään lisämaksu, yhteensä 3000 €, joka jaetaan A-laiturin veneiden 
kesken alkuperäisten laskujen ja nostojen suhteessa.  

 

Seuran syyskokous pidetään keskiviikkona 26.11. klo 18.00 kerhotalolla Ravintola Piratessa.  
Kokouksen kutsu ja esityslista sekä johtokunnan ehdotus johtokunnan kokoonpanosta ovat 
jäsentiedotteen liitteenä. Kokouksessa käsiteltävä vuoden 2015 talousarvio ja toimintasuunnitelma  
ovat saatavana etukäteen toimistolta kokousta edeltävänä torstaina 20.11. klo 17–18.  
 
Pajalahden veneilykoulu jatkaa toimintaansa totuttuun tapaan. Vuoden 2015 esite  
kurssitarjonnasta kolahtaa joulukuussa postiluukuista. Kannattaa ilmoittautua nopeasti  
kursseille, sillä suosituimmat kurssit täyttyvät nopeasti. 
 
Keskitalven Blot – juhlalle on varattu jo päivämäärä. Vietämme juhlaa Venemessujen kanssa samoihin 
aikoihin eli lauantaina 7. helmikuuta. Laita jo nyt päivämäärä muistiin. 
 
Uudet jäsenet 
Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet: 

 
Jarmo Lohikari (varsinainen jäsen) 
Petteri Kostiainen (varsinainen jäsen) 
Niina Kojo (perhejäsen, Juha Kojon puoliso) 

 
Joululahjaideoita 
Mikko Huhtamiehen merihistoriallinen kirja ”Pohjolan Atlantis - uskomattomia ideoita Itämerellä” on 
hiljattain ilmestynyt. Kirja käsittelee Helsingin, Suomenlahden ja Itämeren historiaa tekniikan, merenkulun 
ja erikoisten suurhankkeiden näkökulmasta. Kirjaa saa Akateemisesta ja Suomalaisesta Kirjakaupasta sekä 
John Nurmisen säätiön verkkokaupasta (alla oleva linkki): 
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http://jnsshop.fi/tuote/mikko_huhtamies/pohjolan_atlantis_itameren_unohtuneita_hankkeita_ja/978

9529745425  
 
Toimistolla on jäsenille myynnissä vielä muutama kappale Auli Irjalan kirjaa “Matkapurjehtijan opas” 
hintaan 20€/kpl. Tarjous on voimassa niin kauan kuin kirjoja riittää. Vain 1 kpl per jäsen. 
 
-------------------------------------- 
 
Jos saat tämän tiedotteen etanapostilla ja sinulla on sähköpostiosoite, niin lähetä sähköpostia 
toimisto@pursiseurasindbad.fi, niin pääset vaivattoman ja edullisen viestinnän piiriin. 
 
-Riitta- 
 
 
Liitteet:  
1 Syyskokouskutsu 
2 Ehdotus johtokunnan kokoonpanoksi v. 2015 
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