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Pursiseura Sindbad ry    14.1.2015  
JÄSENTIEDOTE 1/2015 
 
 
 
 
Kommodorin palsta 
 
Alkava vuosi on merkittävä virstanpylväs tai pikemminkin reimari Sindbadin historiassa. 
Syksyllä tulee kuluneeksi 50 v seuran perustamisesta. Juhlavuotta vietetään paitsi veneilyn 
myös juhlan merkeissä. Tähän palataan aikanaan.  
 
Seuran syyskokouksessa erovuoroisista johtokunnan jäsenistä valittiin uudelleen Seppo 
Jästerberg, Ilpo Qvick, Antero Rantanen, Anna Maria Nuutila ja Tuomo Kuusisto. Teijo 
Sormusen tilalle varsinaiseksi jäseneksi valittiin vuodeksi Jarmo Vasama, jonka tilalle 
varajäseneksi valittiin Hannu Järvinen. Kommodoriksi valittiin Pekka Pirinen. Lämpimät 
kiitokset Teijolle monivuotisesta työstä kommodorina ja johtokunnan jäsenenä.  
 
A-laiturin nostojen ja laskujen lisäveloitus on odotetusti herättänyt polemiikkia.  
Moninaisista syistä johtuen nostot ja laskut ovat venähtäneet ja ennakoidut maksut eivät ole 
riittäneet. Lähtökohta on ollut, että maksuilla katetaan kulut. Seuralle ei näistä jää katetta, 
vaikka aiemmin näin on ollutkin. Ei myöskään olisi oikein, että seuran muut jäsenet olisivat 
maksumiehinä. Jatkossa nostot ja laskut veloitetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten 
mukaan. Jokainen voi vaikuttaa summiin valmistelamalla veneensä mahdollisimman hyvin ja 
varaamalla apujoukot paikalle. Aika on rahaa. Mitä nopeammin vene nostetaan tai lasketaan, 
sitä vähemmän maksaa. Pullopostissa on selvitetty tarkennetut laskutusperusteet ja sen 
mukaan toimitaan kevään laskujen yhteydessä. 
 
Päivien pidentyessä aletaan malttamattomana odottaa, milloin päästään 
kevätkunnostustöihin ja saadaan veneet vesille. 
 
Hyvää merellistä juhlavuotta! 

 
Pekka Pirinen 
Kommodori 
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Pullopostia” johtokunnalta 
 
Tällä palstalla käsitellään johtokunnassa tai seuran kokouksissa päätettyjä asioita. 
 
Tammikuu 
Päätettiin: 

- A-laiturin nostojen ja laskujen laskutusperusteena käytetään porrastettua 
perusmaksua (tonnien mukaan) + maksua käytetyistä minuuteista. Toimenpide 
laskutetaan jälkikäteen. 

- B,C,D –laiturien nostojen ja laskujen lasku jaetaan toimenpiteessä mukana olevien 
veneiden lukumäärällä tasan. Toimenpide laskutetaan jälkikäteen. 

- Nostofirmat kilpailutetaan. 

 

Pursiseura Sindbad ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 16.3.2015 
klo 18.00 kerhotalolla. Kokouksen kutsu ja esityslista on jäsentiedotteen liitteenä.  
Kokouksessa käsiteltävä tilinpäätösmateriaali on saatavana etukäteen toimistolta kokousta 
edeltävänä torstaina 12.3. toimiston aukioloaikana klo 17–18. Tulethan mukaan kuulemaan ja 
päättämään seuran asioista. 
 
Blot-juhla; sindbadilaisten ja avecien talvinen illanvietto Ravintola Piratessa 7. helmikuuta klo 
19 alkaen (baari aukeaa klo 18) 

- 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 2.5. klo 7.00 alkaen koko Sindbadin alueella.  

 Lipunnosto on sunnuntaina 3.5. klo 12.00.  

 Pukkitalkoot järjestetään keskiviikkona 6.5. klo 17. Kaikkien, jotka ovat telakoineet 
talvikaudella veneensä Sindbadin alueella, on oltava paikalla.  

 Tavaratori pikkulaiturien parkkipaikalla lauantaina 9.5. Tavaratorin käytännön 
järjestelyistä tiedotetaan kevään aikana jäsentiedotteessa sekä seuran nettisivuilla. 

 
Perinteinen Sindbadilaisten yhteinen kevätpurjehdus Tallinnaan 22–24. toukokuuta 
Kohteena on viime vuosien tapaan Old City Marina aivan vanhan kaupungin kupeessa. Jälleen 
kutsutaan kaikki mukaan venetyypistä riippumatta. 
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Ilmoittautumisia otetaan vastaan jo nyt (hannu.jarvinen@gmail.com tai 040 558 0432). 
Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot: Kipparin nimi, veneen nimi ja tyyppi 
(purje/moottorivene), pituus, leveys, syväys, mahd. tutkavarustus, tulo‐ ja lähtöpäivät sekä 
e‐mail ja puhelinnumero. Lisäinfoa kevään aikana. Seuraa tiedotteita ja kotisivuja.  

 
Pajalahden Veneilykoulu 2015 on startannut ja useat kurssit ovat jo täyttyneet ja joidenkin 
kurssien tilakin on vaihdettu, jotta kaikki halukkaat saataisiin mahtumaan kurssille.  Toki 
moneen koulutukseen on vielä hyvin tilaa.  Esim.  

- Puhdas Itämeri – tilaisuus 27.1. John Nurminen -säätiön tiloissa 
- Digijärkkärikoulu 19.3.  
- Sääilta 23.4. tai 
- Veneilijän Pelastautumiskurssi 6.3. Lohjalla, johon toivottaisiin vielä 3-5 osallistujaa 

mukaan, jotta se voitaisiin pitää PaVe:n sisäisenä koulutuksena. Jokaisessa veneessä 
tulisi ainakin yhden olla pelastautumiskurssin käynyt, jotta tietäisi kuinka toimia mm. 
tilanteessa, jossa autetaan vedenvaraan joutuneita tai selviydytään vedestä 
pelastuslautalle tai pelastavan aluksen suojiin. Kurssille on ilmoittautunut usein 
pariskunta yhdessä, se jos mikä on yhteisvastuullista veneilyä. Toivottavasti 
seurastamme tähän koulutukseen osallistuttaisiin.  

Katso kaikki kurssit koulutusoppaasta tai nettisivuilta vielä kertaalleen ja lähde mukaan.  
 
Satamakapteenit muistuttavat: 
Telakointialueella olevat veneet, venepukit, mastot ja muut venetarvikkeet on varustettava 
omistajan asianmukaisilla yhteystiedoilla; Nimi ja voimassaoleva Puhelinnumero. 
Kerhorakennuksen seinällä, miesten WC:n vieressä, roikkuu tarkoitukseen tarkoitettuja 
vanerilevyjä. 
 
Uudet jäsenet 
Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet: 
 Klaus Laakso (varsinainen jäsen) 
 Jukka Valle (varsinainen jäsen) 
 Eero Puhakka (varsinainen jäsen) 
----------------------------------------------- 
 
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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