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Pursiseura Sindbad ry    25.8.2015  
JÄSENTIEDOTE 03/2015 
 
 
 
Kommodorin palsta 
 
Sindbadin 50 v. juhlavuosi huipentuu Laiturijuhlaan ja juhlaparaatiin tulevana viikonloppuna. 
Paraatiin on ilmoittautunut 55 venettä ja juhlaan 220 henkeä. Tiedossa on siis mieleenpainuva 
tapahtuma. Juhlajulkaisu on myös postitettu jäsenille. Suuri kiitos juhlatoimikunnalle. 
 
Aivan kuin juhlavuoden kunniaksi Apajalahden kaava etenee. Kaavaehdotuksen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on julkistettu 12.8. Sen mukaan alueen suunnittelussa osallisia kuullaan 
11.9. mennessä. Kaavahanke on ollut vireillä vuodesta 2001 ja nyt parin vuoden aikana 
kaavamääräyksiä on ajanmukaistettu sekä tehty tarkennuksia rakennusaloihin ja maantason 
korkotietoihin. Kaavassa pyritään säilyttämään alueen venekerhojen toimintaedellytykset. 
Satama-alueen uudet järjestelyt ovat meille tuttuja ja olemme saaneet myönteistä 
vastakaikua ajatuksillemme. Tavoitteena on, että kaavaehdotus esitellään 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle syksyllä 2015, jonka jälkeen se tulee julkisesti nähtäville. 
Odotettavissa on valituksia, joten on vaikea arvioida minä vuonna päästään tosi toimiin. Joka 
tapauksessa sataman suunnittelu vauhdittuu. 
 
Uiva 2015 näytteilleasettajien parkkina toimi jo toista kertaa A-laituri. Alueen vuokra on 
merkittävä lisätulo seuralle. Kiitos kaikille niille, jotka osallistuivat liikenteen ohjaukseen.  
Ihmetystä herättää se, ettei vapaaehtoisia tahdo löytyä tämän kaltaisiin talkoisiin. Pieni ryhmä 
aktiiveja pyörittää seuran toimintaa ja tapahtumia. Pitäisikö meidän siirtyä käytäntöön, että 
kaikki jäsenet tekevät muutaman taksvärkkipäivän seuran hyväksi? Kun sataman siirtohanke 
etenee meillä on kaksi vaihtoehtoa, joko tehdään mahdollisimman paljon talkoilla tai 
kaivetaan kuvetta syvemmältä. Tulemme tarvitsemaan eri alojen asiantuntemusta ja 
osaamista. 

Syyskokouksessa valitaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet tai entiset 
uudestaan. Vaalitoimikunta hakee jälleen aktiivisia ja asiantuntevia ehdokkaita tekemään ja 
kehittämään seuran toimintaa. Toivottavasti löytyy innostuneita ehdokkaita.  

Kesän aikana laitureille on hankittu pelastusvälineitä. Vakuutusyhtiömme Fennia on tukenut 
taloudellisesti niiden hankintaa. Siitä kiitos heille. Toivottavasti välineitä ei tarvitse käyttää.  

Suotuisia kelejä seuraavalle 50 v. legille! 

Navigare necesse est, vivere non est necesse. 
Veneily on välttämätöntä, eläminen ei. 
 
Pekka Pirinen 
kommodori 

mailto:toimisto@pursiseurasindbad.fi
http://www.pursiseurasindbad.fi/


  2(5)

  

     toimisto@pursiseurasindbad.fi   puhelin 050 4649 219   www.pursiseurasindbad.fi 

     Toimisto avoinna torstaisin klo 17 – 18  

Ehdokasasettelu johtokunnan jäseniksi  
Seuran syyskokouksessa 26.11.2015 valitaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Sindbadin 
johtokunnasta erovuorossa ovat varakommodori Raimo Mäkinen, jäsenet Jarmo Vasama 
(katsastus, satama), Kari Kokkonen (kiinteistö), Riitta Karstela (sihteeri, tiedotus), Jaakko 
Jämsä (toiminta) sekä varajäsenet Kai Andersson (kiinteistö) ja Peer Savolainen (II 
satamakapteeni B-C-D laiturit). 

Edellisen perusteella haetaan ehdokkaita johtokuntaan. Kaikilta ehdokkailta toivotaan 
aktiivisuutta, yhteistyökykyä sekä̈ kyseisen osa-alueen asiantuntemusta.  

 Varakommodori toimii nimensä mukaisesti kommodorin varamiehenä ja vastaa sen 
lisäksi jäsenasioista sekä muista sovittavista tehtävistä.  

 II satamakapteeni vastaa laituroinnista ja telakoinnista sekä kehittää niitä yhdessä I 
satamakapteenin kanssa.  

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

 Kiinteistö- ja sähköasiat edellyttävät ammattipätevyyttä.  
 Seuran sihteerin tulisi mieluiten olla myös tiedottamisen ammattilainen. Eli haemme 

ensisijaisesti tiedottajaa, joka toimii myös johtokunnan sihteerinä. 
 Katsastusvastaava johtaa ja kehittää katsastajien toimintaa sekä vastaa niihin 

liittyvistä rekistereistä. 

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) 30.9.2015 mennessä. Kerro samalla kokemuksestasi ja osaamisestasi. 
Johtokunta tuo lopullisen esityksen syyskokoukseen marraskuussa. Esitys julkistetaan 
verkkosivuilla 16.11. 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: 

- Hankkia A-laiturille sähkökeskus sekä rakennustarvikkeita puruimuria varten. 
- Valtuuttaa kommodori/varakommodori ottamaan tarvittavan suuruinen luottolimiitti 

seuran pankkitilille.  

- Vuokrata A-laiturin maa-alue Uivan 2015 näytteilleasettajien parkkialueeksi. 
- Irtisanoa toimiston fax-liittymä ja lankapuhelin ja korvata puhelinjärjestelmä 

kannettavalla puhelimella. 
Todettiin: 

- KoPun liittyminen Pajalahden Veneilykouluun sopii Sindbadille.  
- Yleiskaava on käsittelyssä.  
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Kesäkuu 
Päätettiin: 

- Hankkia pelastustarvikkeita:  
 A-laituri: 3 tikkaat, 3 pelastussilmukkaa, 2 köydet 

 B, C,D – laiturit: 2 tikkaat, 2 pelastussilmukka, 2 pelastusrengasta + köydet 
        Todettiin: 

- SPV:n jäsenrekisteri uudistetaan ja otetaan käyttöön syksyllä 2015. Kaikille jäsenille 
tulee oikeus päivittää omia tietojaan rekisteriin. 

- KoPu on hyväksytty PaVen jäseneksi.  

Elokuu 
Päätettiin: 

- Veteen laskut: Omat laskut on tehtävä ennen yhteislaskua. Ilmoitus omasta laskusta 
on tehtävä satamakapteenille 2 pv ennen laskua. 

- Vedestä nostot: Omat nostot on sallittu vasta yhteisnoston jälkeen. Ilmoitus omasta 
nostosta on tehtävä satamakapteenille 2 pv ennen nostoa. Omat nostot on tehtävä 
satamakapteenin osoittamaan paikkaan. 

- Mastotelineissä olevat nimettömät mastot ja muut välineet on nimettävä tai ne 
luovutetaan metallinkeräykseen. 

- Korjata telakointialueilla olevat rikkinäiset valomastot. 
Todettiin: 

- Pelastustarvikkeet on hankittu ja ne asennetaan viikolla 35.  
- Kaava on tullut julkiseksi ja kommenteille 14.8. Kaava on nähtävillä esim. kaupungin 

sivuilla http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/asuminen-ja-
ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/suunnitelmat 
 

Pukkitalkoot ja veneiden nostopäivät: 
Pukkitalkoot KAIKILLA LAITUREILLA keskiviikkona 30.9. klo 17.00 alkaen 
Veneiden nostot KAIKILLA LAITUREILLA lauantaina 3.10. klo 7.00 alkaen 
 
Kaikkien, jotka telakoivat veneensä Sindbadin alueelle, on oltava pukkitalkoissa paikalla. 
Veneiden nostopäivänä paikalle on tilattu painepesurimiehet, joilta voit tilata pohjanpesun  
maksua vastaan.  
Telakointihakemus on jätettävä 13.9. mennessä. Hakemus on tiedotteen liitteenä ja löytyy 
myös seuran nettisivuilta. 
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Sindbadin 50 v. juhlavuosi – ohjelma elokuun viimeisenä viikonloppuna 
 
Perjantaina 28.8. 
- Purjehduskilpailu Noin kolme kertaa Pihlajasaaren ympäri klo 18 
- Kipparikokous seuran toimistolla torstaina 27.8. klo 18 
- Kisan jälkeen sauna sekä makkaranpaistoa 

 
Lauantaina 29.8. 
- Veneparaati Lauttasaaresta Kaivopuiston kautta kauppatorille klo 12–15. 
- Juhlalippujen nosto klo 15. 
- Laiturijuhlat klo 15–23, jossa ruokaa, juomaa ja hyvää seuraa juhlateltassa. Juhlaväkeä 

tanssittaa loistava Major Swing Band. Kuvia Sindbadin toiminnasta nähtävillä vuosien 
varsilta. 

Sataman pelastusvälineitä on uusittu 
Satamaan on toimitettu pelastustikkaita, -renkaita ja pelastuskoukkuja 

 jäseniä pyydetään selvittämään lähimpien pelastusvälineiden sijainti 

 pelastuskoukkua käytetään siten, että varren päässä oleva koukkuosa ohjataan 

pelastettavan käden takaa selkään ja uhri ohjataan lähimpään kohtaan, josta voidaan 

nostaa tai avustaa ylös 

 
 pyydä aina apua (esim. huutamalla) ja varmista hälytys pelastuslaitokselle puh. 112 

 pelastusvälineet ovat tarkoitettu vain ja ainoastaan hätätilanteita varten 

Satamakapteenit muistuttavat, että omat nostot on sallittu vasta yhteisnoston jälkeen. Omat 
nostot tehdään satamakapteenin luvalla ja satamakapteenin osoittamaan paikkaan. Ilmoitus 
omasta nostosta on tehtävä satamakapteenille viimeistään 2 päivää ennen nostoa. 
Sama ohjeistus pätee omaan laskuun.   
 
Mastotelineissä on nimettömiä mastoja ja muita tarvikkeita. Kaikki nimettömät tarvikkeet 
luovutetaan metallinkeräykseen kahden viikon kuluttua. 
 
Uudet jäsenet 
Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet: 
 Mervi Säde (varsinainen jäsen)   
 Pertti Kokkonen (varsinainen jäsen) 
 Markus Tsokkinen (varsinainen jäsen) 
 Jamina Vasama (perhejäsen, Jarmo Vasama) 
 Tarita Vasama (perhejäsen, Jarmo Vasama) 
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Syyskokous pidetään torstaina 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: 1 Telakointihakemus 
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