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Pursiseura Sindbad ry    8.11.2015  
JÄSENTIEDOTE 04/2015 
 
 
 
Kommodorin palsta 
 
Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään marraskuun lopulla. Keskeiset kokouksessa 
päätettävät asiat ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio ensi vuodelle sekä henkilövalinnat.   
Liikuntavirasto ei nosta maa- ja laiturivuokriaan myöskään vuodelle 2016. Näin ollen 
johtokunta ei ehdota Sindbadin vastaaviin vuosimaksuihin muutoksia. Sen sijaan 
liittymismaksua ja uutta 1. venepaikan perustamismaksua (aiemmin ns. poijumaksu) 
korotetaan huomattavasti. Perustamismaksu peritään myös vain telakointipaikkaa hakevalta. 
Muutos johtuu siitä, että seuran kassaa on kartutettu satamahanketta silmälläpitäen. Uusi 
jäsen maksaa summan venepaikka mukaan lukien, joka kokoluokaltaan vastaa seuran 
nettovarallisuutta jäsentä kohden. Jäsenyys ei ole ”alennusmyynnissä”, kun satamahanke 
edistyy. Kun tästä on päätetty kokouksessa, uusien jäsenien hakemuksia käsitellään jälleen 
tammikuusta lähtien. Nyt ne ovat olleet jäädytettynä. 
 
Kaavamuutos etenee ja menee kaupunkisuunnittelulautakuntaan nykytiedoilla ensi keväänä. 
Luonnoksesta annetut lausunnot vaikuttavat suunnitelmaan jonkin verran. Peruskonsepti on 
säilynyt entisellään eli mitään olennaisia muutoksia Sindbadin kannalta ei toistaiseksi ole 
ilmennyt. Lautakuntakäsittelyn jälkeen tiedämme, mikä on kaavan tulevaisuus. Silloin 
panostamme enemmän suunnitteluun.  
 
Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä poikkeuksellisen moni ei ole tehtävään enää 
käytettävissä. Niinpä vaalitoimikunnan esittämässä ja johtokunnan vahvistamassa 
ehdokasasettelussa on tavallista enemmän uusia nimiä ja tehtävien kierrätystä. Haasteellista 
on ollut löytää henkilöitä, joilla on vapautuviin paikkoihin sopivaa osaamista, aikaa ja halua 
tulla mukaan. Toisaalta vaihtuvuus on myönteistä, kun saadaan uusia ajatuksia seuran 
toiminnan kehittämiseen. Ehdokasasettelu on tiedotteen liitteenä. Normaaliin tapaan 
syyskokouksessa on mahdollisuus ehdottaa muitakin henkilöitä valittavaksi johtokuntaan.  
 
50-v juhlavuosi alkaa olla loppusuoralla. Aikakirjojen mukaan Pursiseura Sindbad ry merkittiin 
yhdistysrekisteriin marraskuun 12. päivä puolitoista kuukautta perustamisen jälkeen.  Vielä 
kerran suuri kiitos kaikille niille, jotka olivat järjestämässä juhlavuoden tapahtumia ja 
juhlakirjaa.  
  
Hyvää loppuvuotta ja joulun odotusta! 
 
Pekka Pirinen 
kommodori 
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”Pullopostia” johtokunnalta 
Tällä palstalla käsitellään johtokunnassa tai seuran kokouksissa päätettyjä asioita.  
 
Syyskuu 
Päätettiin: 

- Maksaa katsastuskurssi uusille katsastajaehdokkaille. 
- Toimittaa Sindbadin kaavaa koskeva lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle. 

Lausunnossa Sindbad suhtautuu myönteisesti esitettyyn kaavaehdotukseen, ja pitää 
toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeänä uuden aallonmurtajan ja vene-satama-
alueen rakentamista ennen asuintalojen rakentamisen aloittamista.  

Todettiin: 
- Katsastamattomille veneille ei anneta laituripaikkaa ja sääntöjen mukaan niitä ei 

myöskään voi olla seuran venerekisterissä. 
- Henkilöt, joiden jäsenmaksut ovat edelleen maksamatta, kehotuksista huolimatta, 

ovat eronneet seuran jäsenyydestä (seuran sääntöjen mukaisesti). 
- Palotarkastuksesta on saatu jälkitarkastuspöytäkirja, jossa todetaan, että 

jälkitarkastus suoritettiin kohteen edustajan sähköpostitse toimittamien 
dokumenttien perusteella, niiden mukaan edellisessä palotarkastuksessa havaitut 
puutteet on korjattu olennaisilta osin. 

 
Lokakuu 
Päätettiin: 

- Uusia määräaikaistalletus vuodeksi. 
        Todettiin: 

- SPV:n jäsenrekisteri Suuli otetaan käyttöön viikolla 46.  
 
Seuran syyskokous pidetään torstaina 26.11. klo 18.00 kerhotalolla Ravintola Piratessa.  
Kokouksen kutsu ja esityslista sekä johtokunnan ehdotus johtokunnan kokoonpanosta ovat 
jäsentiedotteen liitteenä. Kokouksessa käsiteltävä vuoden 2016 talousarvio ja 
toimintasuunnitelma ovat saatavana etukäteen toimistolta kokousta edeltävänä torstaina 
19.11. klo 17–18.  
 
SPV:n jäsenrekisteri Suuli  
Sindbad käyttää jäsen – ja venerekisterinä Suomen purjehdus ja veneilyn rekisteriä, joka on 
uusittu vuoden 2015 aikana. Uusi rekisteri, Suuli, otetaan käyttöön marraskuun 9. päivä 
alkaen, ja siirrossa kaikki Sindbadin jäsen- ja venetiedot siirretään uuteen rekisteriin. Suulissa 
jäsenillä on mahdollisuus nähdä ja rajoitetusti myös päivittää omia ja veneensä tietoja. 
Käyttäjätunnus luodaan kaikille automaattisesti ja tunnus sekä sisäänkirjautumisohjeet 
lähetetään jäsenille sähköpostissa.  
 
Pajalahden veneilykoulun toiminta jatkuu nyt kuuden toimijan voimin, kun tuttu viisikko SMK, 
PSS, LPS-DSF, LK ja LV on saanut vahvistusta KoPu:n (Koivusaaren Pursiseura ry) liittyessä 
mukaan. Järjestelytoimikunnan laajentuminen ei ole ainoa uudistus, sillä vuoden 2016 
kursseihin tutustuminen ja niille ilmoittautuminen on ensimmäistä kertaa viety verkkoon. 
Kurssitarjontaa voi tulevaisuudessa selata kotikoneelta tai kännykästään pave.fi – sivustolta. 
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Kaikille jäsenille lähetetään toimintaohjeet ja tarvittavat tiedot kuitenkin perinteisen 
postikortin välityksellä, joten tarkkaile postiasi, sillä viimeistään joulukuun alkupuolella PaVen 
postikortti kolahtaa postiluukusta. Se kannattaa ottaa talteen, sillä kortissa on myös salasana 
kursseille ilmoittautumista varten.  Kurssitarjonnassa on vanhoja suosikkeja ja uuttakin on 
mahtunut kalenteriin. Tälläkin kertaa nopeus on valttia, sillä osalle kursseja mahtuu vain 
rajoitettu määrä väkeä. 
 
Talvitelakointi 
Kuluvana vuonna telakointipakkoja on tarvittu lisää ja siitä johtuen syksyn nostoissa omat 
nostot tuli suorittaa vasta yhteisnoston jälkeen. Telakointipaikkojen tarve on edelleen 
laitureilla lisääntymässä ja erilliset vesillelaskut tulee suorittaa tästä lähin ennen kevään 
yhteislaskua ja erilliset nostot yhteistelakoinnin jälkeen. Erillisissä laskuissa ja nostoissa tulee 
satamakapteeneilta hyvissä ajoin kysyä neuvoa ja ajankohtaa näihin toimiin. 
Satamakapteenit kiittävät kaikkia yhteisnosto- ja laskupäivien talkoisiin vuodesta toiseen 
ahkerasti osallistuneita jäseniä.  
 
Keskitalven Blot – juhlalle on varattu jo päivämäärä. Vietämme juhlaa Venemessujen kanssa 
samoihin aikoihin eli lauantaina 13.2. Laita jo nyt päivämäärä muistiin. 
 
Uudet jäsenet 
Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet: 

Ilkka Tikkanen (varsinainen jäsen) 
Mikko Louhio (varsinainen jäsen) 
Jari Karhu (varsinainen jäsen) 
Oiva Myllyntaus (varsinainen jäsen) 
Leo Vehmola (varsinainen jäsen)  

   
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 Syyskokouskutsu 
  2 Ehdotus johtokunnan kokoonpanoksi 2016 
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