
  1(3)

  

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

     Toimisto avoinna torstaisin klo 17 – 18  

Pursiseura Sindbad ry    19.1.2017  
JÄSENTIEDOTE  1 / 2017 
 
 
 
 
 

Kommodorin palsta 
 
 

Kommodorin palsta 

 

Toimintavuosi 2017 toi mukanaan muutoksia johtokuntaan, josta jäivät pois kommodori 

Pekka Pirinen, Tuomo Kuusisto, Kai Andersson, Antero Rantanen ja Hannu Järvinen. 

Suuret kiitokset kaikille vuosien ansiokkaasta työstä meidän kaikkien eduksi. Uusina 

jäseninä aloittivat Antti Parviala seuran tiedottajana, Kari Rautuoja A-laiturin 1. 

satamakapteenina, Klaus Laakso kiinteistövastaavana  sekä toimintajaoksessa  Lars 

Andtfolk ja Pekka Halkosaari. Nina Tammilehto siirtyi seuran sihteerin paikalta 

toimintajaoksen vetäjäksi.  

 

Uutena kommodorina olen ottanut haasteen vastaan ja lupautunut toimimaan seuran ja 

sen jäsenistön hyväksi. Toiminnallani haluan vahvistaa yhteisöllisyyttä, talkoohenkeä, 

perinteitä  ja jäsenistön tasapuolista kohtelua. Pyydän kaikkia osallistumaan aktiivisesti 

seuran toimintaan ja olemaan rohkeasti  yhteydessä johtokuntaan kaikissa seuran 

toimintaan  liittyvissä asioissa.  

 

Sindbadin tulevaisuuden kannalta ehkä merkittävin lähivuosien asia on uuden sataman ja 

kerhorakennuksen rakentaminen. On varmaankin kaikkien tiedossa,  että nykyinen 

kerhorakennus joudutaan purkamaan ja uusi satama aallonmurtajineen rakennetaan 

kaupungin toimesta  nykyisen A-laiturin alueelle ja sen ulkopuolelle.   

 

Yleissuunnitelma on esitetty kaavaehdotuksessa, joka  on hyväksytty  

kaupunkisuunnittelulautakunnassa monien vuosien pyörittelyn ja laajan keskustelun 

jälkeen. Seuraavaksi kaava hyväksytetään kaupunginvaltuustossa ja  -hallituksessa. 

Nopeimmillaan kaava voi olla lainvoimainen vuoden 2017 aikana. Tavoitteemme on 

käynnistää satama-alueen yksityiskohtaisempi suunnittelu ja konkreettiset neuvottelut 

kaupungin eri tahojen kanssa kuluvan vuoden aikana.  

 

Venevero on ollut kovasti esillä julkisuudessa,  ja lakimuutos onkin jo  lausuntokierroksella. 

Helvene, joka on helsinkiläisen veneseurojen yhteistoimitaelin,  on lausunut kaikkien 

seurojen puolesta mielipiteensä veneverosta valtiovarainministeriölle. Lausunnon lopussa 

pyydetään yksinkertaisesti luopumaan lain valmistelusta.    
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Vappuun on aikaa vajaa 15 viikkoa ja uuteen veneilykauteen valmistautuminen on hyvä 

aloittaa perinteitä kunnioittaen jo helmikuussa. Lauantaina 11.2. alkavat Helsingin 

venemessut ja illalla vietetään perinteisteistä BLOT-juhlaa Sindbadin kerhotalolla. Tarjolla 

ruokaa, juomaa, musiikkia ja ennen kaikkea vanha tuttu veneilyporukka.   

 

Kevätaurinkoa odotellen 

 

 

Kari Kokkonen 

kommodori 

 

 

 

 

 

”Pullopostia johtokunnalta” 

Johtokunnassa tai seuran kokouksissa päätettyä 

 

Sindbadissa veneet ovat saaneet yleensä olla rauhassa, mutta 

täydellisyyteen ei ole vielä päästy. Talven aikana A-laiturin puukolmiossa on 

ollut hiippareita, jotka ovat tunkeutuneet ainakin yhteen veneeseen 

kaivelemaan kaappeja ja keräämään mukaansa jotakin, tiettävästi 

vähemmän arvokasta tavaraa.  

 

Helppo keino oman ja naapuriveneiden turvallisuuden parantamiseksi on 

pitää tikkaat poissa epämääräisten kulkijoiden käsistä. Johtokunta päättikin, 

että kaikkien veneiden tikkaat on pidettävä lukossa ja mieluiten veneen 

alla. 

 

Johtokunta pyrkii käyttämään yhteisiä varojamme järkevästi ja siksi nousevia 

postimaksujakin yritetään vähentää luopumalla sellaisesta kirjepostista, jonka 

voi hoitaa sähköisesti. Kerro siis heti toimistoon, jos tarvitset viestit 

paperilla.  

 

 

Toimintaa & tärkeitä päivämääriä 

 

Sindbad ottaa selkävoiton talven pakkasista tänäkin vuonna - siitä on 

pettämättömänä merkkinä vauhdilla lähestyvä Blot-juhla. Ravintola 

Telakassa sulatellaan jäitä 11.2. klo 18 alkaen. Monipuolinen menu maksaa 

edelleen mitättömän 20 euroa. Hintaan kuuluu myös juomaa. Kemut on 
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tarkoitettu sindbadilaisille ja heidän aveceilleen. Ennakkoon ei tarvitse 

ilmoittautua, mutta paikalle kannattaa tulla ajoissa! 

 

Venepaikka-anomus on viisainta tehdä heti, mutta viimeistään sen on oltava 

toimistossa 27.2. (Lomake on liitteenä) Hakemukseen on tänä vuonna 

liitettävä myös todistus veneen vakuutuksesta, jonka saa pyytämällä omasta 

vakuutusyhtiöstä. 

.  

Vesillelasku on kaikilla laitureilla 6.5. Omat vesillelaskut pitää hoitaa ennen 

6.5. yhteislaskua. Kuljetus Karttunen on jo ilmoittanut, että heidän kanssaan 

voi sopia omista vesillelaskuista aiemminkin.  

 

Pukkitalkoot pidetään 10.5. ja tällä kertaa tekemistä riittää isommallekin 

väelle, sillä telakka-aluetta laitetaan kuntoon paitsi Tavaratoria (13.5.), myös 

Suomi 100 -tapahtumaa varten. Sen yhteydessä Lauttasaari seuralla on 

Sindbadinkin alueella Meri ja luonto -aiheista ohjelmaa. Myös PaVe:lla on 

suunnitteilla ohjelmaa Tavaratori-päivälle. 

 

Kalenteriin on paikallaan merkitä jo kevätkokouksen ajankohta: 9.3. klo 18, 

Kerhotalo. 

 

Ennen purjehduskauden alkua on vielä aikaa sivistyä. Pajalahden 

Veneilykoulu tarjoaa läpi talven ja kevään monipuolisia teemailtoja. 

Esimerkiksi purjeiden trimmaus ja purjehtiminen vaativissa oloissa ovat 

kursseja, joiden opit voivat tuoda sen ratkaisevan eron Sindbadin takaa-

ajokisaa (28.5.) ja ehkä Naissaaren eskaaderiakin (19. - 21.5.) silmällä 

pitäen. Kurssit löytyvät pave.fi -sivulta, jolle ei enää tarvita edes salasanaa. 

 

Muista myös poiketa sindbad.kuvat.fi -sivulla, jossa on kasoittain Sindbadiin 

liittyviä hienoja kuvia! Salasanaa en voi laittaa tähän verkossa olevaan 

tiedotteeseen, mutta jos se on päässyt unohtumaan, niin voit kysyä sitä 

toimistosta. 

 

 

 

terveisin  

Antti  

 


