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Kommodorin palsta 

 
Sindbadin satama-alueen kaavamuutos hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa 
helmikuun alussa. Ja kuten olemme arvelleetkin, päätöksestä jätettiin muutama valitus 
Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusten käsittelyaika on keskimäärin lähes vuosi. 
 
Kaavavalituksesta huolimatta kaupunkisuunnitteluvirasto on aktivoitumassa hankkeen 
seuraavaan vaiheeseen ja on käynnistämässä alueen teknistä suunnittelua kahdessa eri 
osassa. Työ aloitetaan katualueiden suunnittelulla, ja vuoden loppupuolella on alkamassa 
varsinaisen satama-alueen suunnittelu. 
 
Suunnittelu ja rakentamisen valmistelu on ajoittumassa vuosille 2018-2019. Alustavan 
aikataulun mukaan aallonmurtajan rakentaminen alkaisi aikaisintaan 2020 ja asuntotonttien 



luovutus rakentamista varten 2021.  Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistövirastojen tavoitteena 
on venesatamatoimintojen turvaaminen koko rakentamisen ajan. 
 
Vuosia kestänyt kaavamuutos on vihdoinkin konkretisoitumassa. Suhtaudumme luottavaisin 
mielin tulevaisuuteemme. Mutta nykytilanne ja –toiminta jatkuu todennäköisesti kuitenkin 
kolme neljä vuotta, jonka jälkeen edessä on uuden satama-alueen vaiheittainen käyttöönotto 
ja mm. uuden kerhorakennuksen rakentaminen. 
 
Kuluvan vuoden aikana aloitamme satama-alueen toiminnallisen suunnittelun. Siinä 
pyrimme  vuorovaikutukseen jäsenistömme kanssa. Yhteinen tavoitteemme on säilyttää 
perinteisen kotisatamamme henki, sen kaikki toiminnallisuudet ja sovittaa se nopeasti 
muuttuvaan kaupunkikuvaan ja nykyaikaan. 
 
Sindbad on nykyisessä satamassa vielä vuosia ja siksi alue on pidettävä kunnossa. Siksi 
pyydän kaikkia jäseniä perheineen osallistumaan kiireistään huolimatta aktiivisesti 
seuramme tapahtumiin ja talkootoimintaan. Osallistumalla voitte vaikuttaa ja luoda 
positiivista yhteishenkeä. 
 
Lopuksi toivotan kaikille jäsenille oikein hyvää kevättä ja nauttikaa vuodenajasta 
perheidenne, ystävienne ja keväisten harrastustenne parissa. 
 
 
Terveisin 
Kommodori 
Kari Kokkonen 
 
 

”Pullopostia johtokunnalta” 
Johtokunnassa tai seuran kokouksissa päätettyä - ja muutakin juttua. 
 
Vuosikokouksessa maaliskuussa kruunattiin Vuoden sindbadilaisiksi pitkäaikainen 
kommodori  
Pekka Pirinen vuosilta 2010-2017 sekä hallituksen jäsen ja poikkeuksellisen avuliaana 
tunnettu Antero Rantanen. Molemmat palkittiin tyylikkäällä merihenkeä huokuvalla taiteella.  
 
Moni sindbadilainen alus uhmaa jo Lohiapajalahden jäitä, mutta parin viikon päästä me 
muutkin ehdimme mukaan.  
 



Ennen vesillelaskua huoltotöitä riittää ja tavallisesti ennakointi ei ala yhtään liian aikaisin. 
Pohjamaaleja hankkiessaan kannattaa ainakin vilkaista maaliliike Rtv:ltä tullutta tarjousta. 
Siinä luvataan sindbadilaisille mm. Hempelin maalit 30 ja Venezianin maalit 25 prosentin 
alennuksella. Saamamme tarjous löytyy täältä. 
 
Monena keväänä lukemattomat sindbadilaiset ovat kärsineet tekemisen puutteesta 
pukkitalkoissa. Auto ja aktiivisimmat talkoolaiset ovat usein urakoineet pukit pinoon 
salamana ja hetkenkään myöhässä tulleet ovat joutuneet tyytymään talkoomakkaran 
syöntiin.  
 
Tänä keväänä on toisin. Pukkitalkoiden yhteydessä 10.5. maalataan kerhorakennuksen 
julkisivut, koska rakennusta tarvitaan vielä jokunen vuosi. Maalaamisen lisäksi siivotaan 
piha-alue ja aidanvierustat. Kaikkia tarvitaan siis paikalle klo 17 alkaen. Sindbadin 
puutarhatoimikunnan varusteet ovat rajalliset, joten ottakaa mukaan omat trimmerit, haravat 
ja oksasakset! 
 
Siivoushanke liittyy osaltaan Lauttasaari juhlii Suomi 100 -tapahtumaan. Sen yhteydessä 
13.5.  Pajalahden Veneilykoulun seurat esittelevät PaVen toimintaa B, C, D-laiturien 
puolella telttakatoksessa. Samalla pidetään perinteiseen tapaan Tavaratori, jota 
mainostetaan hiukan tavallista aktiivisemmin muillekin kuin jäsenille. Tarjolla on musiikkia & 
makkaraa sekä sammutinhuolto & solmuopettaja - ja tietenkin hohtava vastamaalattu 
kerhotalo. Myyjät pääsevät Tavaratorille pian klo 8 jälkeen, asiakkaat klo 9. 
 
Sindbadissa on tällä hetkellä vapaana muutamia laituripaikkoja pikkuveneile ja muutama 
vähän isommallekin. Siitä huolimatta muutamme C-laiturin päässä olevan huoltopaikan 
käyttöä. Veneen säilyttäminen siinä ei ole enää mahdollista, vaan vaatii aina 
satamakapteenin luvan ja on sallittua vain hetkelliseen pysähtymiseen. Näin helpotamme 
D-laiturin paikkojen käyttämistä. 
 
Kesä lähestyy vauhdilla ja nyt alkaa olla jo kiire saada tyyliseikat kohdilleen. Siksi olemme 
järjestäneet mahdollisuuden tilata uljaalla logollamme varustettuja pikee-paitoja ja 
collegetakkeja. Kiire alkaa olla sillä tilaukset on tehtävä 28.4 mennessä. Tilauslista on 
toimistossa ja mallikuvat tässä. 
 
Helmikuun Venemessut on talsittu, mutta se varsinainen messu on vasta tulossa. 
Lauttasaaren seurakunta järjestää sunnuntaina 30.4. klo 11 veneilijöille suunnatun messun. 
Sindbadkin on hengessä mukana. 

 
Naissaaren eskaaderi & tärkeitä päivämääriä 
 
Vesillelasku on kaikilla laitureilla 6.5. Omat vesillelaskut pitää hoitaa vappuun mennessä. 
Veneet lasketaan käänteisessä järjestyksessä eli viimeiseksi nostettu lasketaan 
ensimmäisenä.  

 
Raskaan yhteislaskun vastapainoksi yhteisnostetaan lippu keveästi heti seuraavana 
sunnuntaina. Lipunnostotilaisuus alkaa klo 12. 

http://suomifinland100.fi/project/lauttasaari-juhlii-suomi-100-drumso-firar/
https://www.pursiseurasindbad.fi/pursiseuramme/jasentiedotteet/2017/
https://www.pursiseurasindbad.fi/pursiseuramme/jasentiedotteet/2017/
https://www.pursiseurasindbad.fi/pursiseuramme/jasentiedotteet/2017/


 
Muut tärkeät päivämäärät löytyvät täältä seuran verkkosivulta. 
https://www.pursiseurasindbad.fi/tapahtumat/ 

 
Eskaaderi 19.-21.5. suuntautuu perinteiseen tapaan Viroon, mutta Tallinnan sijasta 
Naissaareen. Seura rohkaisee matkaan hyvittämällä jäsentä kohti 20 euroa ruoka-, juoma- 
tai laiturointikuluja kuitteja vastaan.  

 
Laituroinnin vuorokausihinta on 20 euroa venettä kohti. Mielenkiintoisella saarella on 
mahdollisuus muun muassa 2,5 tunnin opastettuun kiertoajeluun kuorma-autoilla. 
Majatalossa on tarjolla 15 euron hintainen illallinen.  
 
Eskaaderin käytännön järjestelyjä rakentelee Lars Andtfolk, jolle ilmoittautumisen 
viimeistään 5.5. Reissun tarkemmat ohjeet täältä. 
 
Ja ennen lähtöä vene kuntoon! Katsastajia on satamassa tiistaisin ja torstaisin klo 17 lähtien. 
Ajoissa tehty katsastus sujuu perushinnalla 15.6. saakka. Sen jälkeen hinta nousee 
karmivasti. Tässä uusitut katsastussäännöt.  
http://spv.fi/spv_uutiset/merkittavia-muutoksia-veneen-katsastusohjeisiin/ 

 
 

terveisin  
Antti  

 
 

sähköposti: toimisto@pursiseurasindbad.fi  
puhelin 050 4649 219   www.pursiseurasindbad.fi 
Toimisto avoinna torstaisin klo 17 – 18 
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