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Pursiseura Sindbad ry    23.4.2015  
JÄSENTIEDOTE 02/2015 
 
 
 
Kommodorin palsta 
 
Veneet alkavat olla kevätkunnostettuja ja pääsemme viettämään 50 v. juhlavuottamme 
veneillen. Elokuun loppuun juhlatoimikunta on suunnitellut Sindbad-henkiset 
juhlatapahtumat, jotka kannattaa jo tässä vaiheessa merkitä kalentereihin. Kaikki mukaan 
skoolaamaan, tapaamaan kavereita ja nauttimaan pöydän antimista. 
 
Viime vuonna veneiden nosto- ja laskuveloitukset aiheuttivat porua. Johtokunta on 
vahvistanut veloitusperusteet, jotka ovat yksiselitteiset. Kannattaa valmistella vene huolella 
laskua varten ja varata apuvoimat mukaan. Nopeasti sujuva lasku on kaikki kotiinpäin. 
 
Veneiden kunnostusta varten seura on panostanut näitä tukeviin toimintoihin. 
On syytä pitää mielessä, että telakka-alueellamme saa veneille suorittaa tavanomaisia huolto- 
ja korjaustöitä, joista ei aiheudu haittaa tai vahinkoa muille henkilöille, omaisuudelle tai 
ympäristölle. Kannattaa lukea liitteenä olevat ohjeet. Jokainen on itse vastuussa tekemisistään 
tai teettämisistään. 

  
Yhteistyömme Finnboatin kanssa jatkuu. Vuokraamme A-laiturin Uiva 2015 
näytteilleasettajien parkkipaikaksi 19.–23.8. Tarvitsemme jälleen talkooväkeä 
liikenteenohjaukseen. Asiaan palataan. 
 
Seuratalon ravintolan pitäjä on kevään kuluessa vaihtunut. Ravintoloitsijana on aloittanut 
vanha tuttu ravintolapäällikkö Mikael Volk. Myös ravintolan nimi on vaihtumassa Bistro 
Telakaksi. Toivotamme menestystä uudelle yrittäjälle ja herkullisia hetkiä asiakkaille. 
 
Kestoaiheestamme Apajalahden kaavasta ei ole muuta tiedotettavaa kuin, että 
kaupunkisuunnitteluvirasto työstää kaavaa edelleen. 
 
 
Suotuisia tuulia ja juhlamieltä, 
 
Pekka Pirinen 
kommodori 
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”Pullopostia” johtokunnalta 
Tällä palstalla käsitellään johtokunnassa tai seuran kokouksissa päätettyjä asioita.  
 
Maaliskuu 
Päätettiin: 

- Käteismaksusta siirrytään laskutukseen. A-laiturin nostojen ja laskujen 
laskutusperusteet: Kiinteä maksu perustuu veneen painoon ja sisältää 5 minuuttia. 
Kiinteän perusmaksun lisäksi veloitetaan käytettyjen minuuttien mukaan (yli 5 
minuutin menevä aika), mikäli kiinteät maksut eivät riitä kattamaan kustannuksia.  
B-C-D laiturit maksu veloitetaan käytetyn ajan mukaan. Pursiseuran johtokunta 
pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muuttaa hinnastoa, jos malli johtaa 
kohtuuttomiin maksuihin. Hinnasto postitetaan jäsentiedotteen liitteenä. 

- Toteuttaa graafinen ohjeistus Sindbadille. 
Todettiin: 

- Ravintolan vuokrasopimuksen siirto MV Restaurants Oy:lle on allekirjoitettu. 
- Sammutinhuolto tilataan Totalpaloturvalta. 

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 14 000 €, hyväksyttiin. 

- Palkittiin vuoden sindbadlaisina Toivo Järvensivu pitkästä purjehdusurasta sekä Teijo 
Sormunen ansioistaan seuran hyväksi. 

Huhtikuu 
Todettiin: 

- Vaihtoehtoiset maalin- ja ruosteenpoistomenetelmät kunnostustöissä – ohjeistus on 
tehty. Ohjeistus lupa-anomuksineen postitetaan jäsentiedotteen liitteenä sekä 
lisätään nettisivuille. 

- D-laiturin sähkö- ja vesipisteet uusitaan. 
- Mastonosturin vuositarkastus suoritetaan huhtikuussa. 

--------------------------------- 
 
Kevään tärkeät päivämäärät: 

 Veneiden vesillelasku – päivä on lauantaina 2.5. klo 7 alkaen koko Sindbadin alueella.  

 Lipunnostoa juhlistetaan kuplivin juomin sunnuntaina 3.5. klo 12.  

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

 Sammuttimien tarkastukset ja huollot suorittaa Totalpaloturva Oy pikkulaiturien 
parkkialueella 

 lauantaina 9.5. klo 9-14 

http://www.pursiseurasindbad.fi/
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 lauantaina 23.5. klo 10–13 

 lauantaina 6.6. klo 10–13 

 
Venekatsastus ja turvallisuus 
Kesä lähenee, veneiden huoltotyöt ovat kuumimmillaan ja veneiden katsastukset käsillä. 
Sindbadilla on 16 venekatsastajaa katsastamassa Sindbadin yli 190 venettä. Katsastajat 
yhteystietoineen löydät nettisivuilta ja ilmoitustaululta. Katsastuspäivinä tiistai ja torstai-illat. 
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. 
 
Sindbad – tarra veneen peräpeiliin on suunniteltu ja malli on nähtävillä toimistolla torstaisin. 
Tarran hinta on 15 € ja sen voi käydä ostamassa osoitteesta Paavo Savander Oy, 
Vattuniemenkuja 4 C.   

Tavaratori Sindbadilla lauantaina 9.toukokuuta klo 9-15 
Tervetuloa myymään tai ostamaan Pursiseura Sindbadin järjestämälle käytettyjen 
venevarusteiden kirpputorille. Myyntipaikat ovat maksuttomia eikä ennakkoilmoittautumista 
tarvita. Ota mukaan oma myyntipöytä tai teline.  
Lisätietoja: Jaakko Jämsä, sywhitepepper@gmail.com ja puh. 0400 768 567. 

Sindbadilaisten yhteinen kevätpurjehdus Tallinnaan 22–24. toukokuuta  
Pursiseuramme perinteinen eskaaderipurjehdus Tallinnaan järjestetään 
helluntaiviikonloppuna. Kohteena on aivan Tallinnan vanhan kaupungin vieressä sijaitseva 
hieno Old City Marina, josta varaamme venepaikat perjantaiksi 22.5. Lauantai-iltana 23.5. on 
ohjelmassa Sindbadin järjestämä yhteinen ravintolaillallinen. Seura osallistuu kustannuksiin 25 
€ / hlö. 

 
Jos et ole vielä ilmoittautunut mukaan, tee se nyt. Lähetä veneesi nimi ja pituus, kipparin nimi, 
miehistösi kokonaisvahvuus ja saapumispäivä sähköpostilla Hannu Järviselle osoitteeseen 
hannu.jarvinen@gmail.com. Tarvitsemme ilmoittautumisesi viimeistään 30.4., jotta osaamme 
varata pöydät ravintolasta koko porukalle. 
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Tervetuloa alkukesän sindbadilaiseen takaa-ajokisaan! 
31.5. sunnuntaina purjehditaan leikkimielinen takaa-ajo kilpailu sindbadilaiseen tyyliin 
rennossa hengessä. Takaa-ajo kilpailussa lasketaan lyssin perusteella tasoitukset 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 (sywhitepepper@gmail.com, 0400-768567) viimeistään 
28.5, 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. 
Toivottavasti näemme mahdollisimman monta venettä sunnuntaina 31. toukokuuta! 

Seuran perinteistä Juhannusjuhlaa vietetään Elisaaressa, Bärösundissa Inkoon saaristossa 
perjantaina 19. kesäkuuta 
Ohjelmassa mm. 
- Juhannussauna klo 13–17  
- lipunnosto klo 18 
- Illalla yhdessäoloa grilli Sindbadin tulilla, jossa seura tarjoaa grillimakkaraa ja 

virvoitusjuomia 
Kaikki joukolla mukaan, ei etukäteisilmoittautumista! 
 
Sindbadin 50 v. juhlavuosi 
Pursiseuramme täyttää tänä vuonna 50 vuotta! Juhlatoimikunta on suunnitellut toimintaa 
juhlavuotemme kunniaksi. 

Elokuun lopussa lauantaina 29.8 on juhlat, tervetuloa! 
Päivällä järjestetään juhlaparaati seuramme veneistä. Juhlaparaatissa sindbadilaisten veneet 
kiertävät jonossa lenkin merellä. Reitti on vielä avoin, mutta kierrosta kauppatorille on 
suunniteltu. Mukaan toivomme mahdollisimman monta venettä ja kaikkia venetyyppejä. 
Ilmoitamme myöhemmin tarkan aikataulun ja mm. liputusohjeet. Illalla on juhlat A-laiturilla. 
Järjestelyiden vuoksi tarvitsemme ennakkoilmoittautumisen sekä juhlaparaatiin, että 
iltajuhlaan. Ilmoittautumisen voit tehdä sähköpostilla osoitteeseen 
sywhitepepper@gmail.com tai seuran toimistoon. Ilmoittautuminen alkaa nyt. Iltajuhla on 
tarkoitettu jäsenille perheineen. Ilmoitathan osallistutko paraatiin, sekä montako henkeä 
osallistuu iltajuhlaan.  
 
Noin kolme kertaa pihlajasaaren ympäri – purjehduskilpailu järjestetään tänä vuonna 
perjantai-iltana 28.8. 
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Teemme myös juhlajulkaisun, johon haluamme saada paljon kuvia seuramme toiminnasta 
vuosien saatossa. Myös pienet tarinat kuviin liittyen ovat tervetulleita. Toivoisimme 
saavamme kuvan esim. veneestäsi, joko nykyisestä, edellisistä tai vaikka molemmista. Laita 
venekuvan tietoihin veneen omistaja, kuvan ottopaikka sekä -aika. 
 
Kuvia voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: pss50v@gmail.com. Mustavalkoiset- tai 
väriprintit sekä negat tai diat voi toimittaa seuran toimistoon kuoressa ja kuoren päälle teksti 
Sindbad 50v. Kuoreen tulee laittaa lähettäjän yhteystiedot ja tiedot julkaistaviksi tarkoitetuista 
kuvista ja kuvan aihe, päivämäärä tai vuosiluku ja kuvissa olevien henkilöiden nimet. Näillä 
tiedoilla voidaan myös palauttaa alkuperäiset materiaalit omistajilleen. Digitaaliset 
kuvatiedostot toimitetaan mahdollisimman isoina mieluummin: jpg, tiff tai psd-muodossa. 
Muista laittaa myös digikuvien tiedot sähköpostissa. Kuvia pyydetään toimittamaan heti kun 
sopivia löytyy ja kuitenkin viimeistään vapuksi. 

Kun toimitat kuvia, annat samalla julkaisu- ja käyttöoikeudet korvauksetta valokuviin 
käytettäväksi seuramme julkaisuissa, sekä seuramme muissa esityksissä (esim. kuvaesitys 
syksyn juhlissa). Eli, rahaa emme kuvista maksa. Tämäkin toimii siis talkoopohjalta. Julkaisussa 

pyrimme mainitsemaan kuvaajan nimen. 

Ravintolapalvelut 
Kerhotalomme ravintoloitsija on vaihtunut. Ravintolapalveluja tarjoaa MV Restaurants Oy 
Piratesta tutun ravintolapäällikkö Mikael Volkin vetämänä. Ravintola on jo avoinna 
lounasaikaan ja illat avautuvat vappuaatosta. Nimenvaihdos Bistro Telakaksi tapahtuu 
toukokuun alkupuolella. (www.bistrotelakka.fi). 

Bistro Telakka myöntää seuran jäsenille 20 % alennuksen ruokaostoksista. Ravintolassa löytyy 
jäsenille myös juomatarjouksia. Jäsenetu koskee jäsentä, ei koko seuruetta. Alennuksen saat 
näyttämällä jäsenkorttisi tilauksen yhteydessä. Odotettavissa on myös joitain toivottuja 
uudistuksia ravintolatarjonnassa. 

Perinteinen vappulounas on katettuna 1.5. klo 12 ja 15 hintaan 48 €/hlö. Äitienpäivälounas 
10.5. klo 12–16 hintaan 44 €/hlö. Tilaa löytyy vielä.  Pöytävaraukset helsinki(at)pirate.fi tai 050 
323 1961. 

Uudet jäsenet 
Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet: 
 Sami Suuronen (varsinainen jäsen)  
 Riitta Jämsen (perhejäsen, Asko Jämsen) 
 Liisa Nummela (perhejäsen, Eero Puhakka) 
 Leena Westerholm (perhejäsen, Hannu Järvinen)  
 Hannu Laine (varsinainen jäsen)  
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Merivartiosto muistuttaa, että esim. Viroon mentäessä ja tietenkin palatessa pitää olla 
mukana voimassaoleva passi tai kuvallinen henkilöllisyystodistus. Ajokortti ei kelpaa. 
Laiminlyönnistä seuraa keskimäärin 15 päiväsakkoa, jos jää kiinni. Veneen omistus pitää 
tarvittaessa todentaa rekisteritodistuksella. 
 
 
 
Jos saat tämän tiedotteen etanapostilla ja sinulla on sähköpostiosoite, niin lähetä sähköpostia  
toimisto@pursiseurasindbad.fi.  Pääset vaivattoman ja edullisen viestinnän piiriin! 
 
-Riitta- 
sihteeri 
 
 
Liite: 1 Laskujen ja nostojen hinnasto 
  2 Ohjeet kunnostustöihin 
  3 Vaihtoehtoisen puhallusmenetelmän lupa 
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