
 

 
 

”Pullopostia johtokunnalta” 

 

 

Jäsentiedotteen kuva sen kertoo - jäätä särkemäänaikovilla 

alkaa olla jo kiire. Vahvasti alkaa vaikuttaa myös siltä, että 

veneiden yhteislasku tehdään sittenkin jäättömään veteen, 

vaikka ajatus tuntui hetki sitten sulalta mahdottomuudelta. 

 

Yhteislasku on lauantaina 5.5. klo 7 alkaen. Niiden jotka 

eivät ole mukana yhteislaskussa, täytyy huolehtia, että vene 

on poissa telakointikentältä sitä ennen, jotta nostoauto 

mahtuu liikkumaan alueella.  



 

Perinteitä kunnioittavaan tapaan Sindbadin lippu 

nostetaankerhotalon parvekkeella porukalla hulmuamaan 

seuraavana päivänä 6.5. klo 12 virkistävän skumppalasillisen 

saattelemana. 

 

Mutta jo ennen kaikkea tätä, pidetään viime aikojenuusille 

sindbadilaisille tutustumistilaisuus. Uusia jäseniä opastavat 

satamakapteenit, jotka esittelevät mitä kaikkea 

satama-alueemme tarjoaa. Samalla voi jutella muutenkin seuran 

kaikenlaisista käytännöistä. Uusien jäsenien 

tutustumistilaisuuteen kokoonnutaan 26.4. klo 18kerhotalon 

laiturien puoleiselle edustalle. 

 

Uudet ja vanhat jäsenet ovat koolla taas yhteislaskupäivää 

seuraavana keskiviikkona 9.5. klo 17. Silloin 

laitetaantelakointipukit pinoon, hävitetään ylimääräinen roina 

ja siivotaan nurkat muutenkin. Talkoisiin täytyy osallistua 

kaikkien. Uurastus palkitaan talkkomakkaralla ja -juomalla.  

 

Seuraavana lauantaina Sindbadin Tavaratorilla myydään pois 

hyödyttämät romppeet ja toisaalta tehdään hyödyllisiä 

hankintoja. Tavaratori 12.5. klo 9. Valikoman suhteet emme ole 

tiukkapipoisia, joten muukin kuin venetarvikkeiden 

kauppaaminen on varsin sallitua. Tavaratorilla on paikalla on 

myös sammutinhuolto klo 10 alkaen. 

 



Kevään vaihtumisen kesäksi tunnistaa helpoimmin siitä, että 

koittaa aika Sindbadin eskaaderin. Tallinnan Kalevi Jahtklubi 

ja sataman ravintola ovat jo vahvistaneet paikan 

viidelletoista eskaaderiveneelle ja -miehistölle 18.-20.5. 

 

Ilmoittaudu Lars Andtfolkille 9.5. mennessälars@andtfolk.com. 

Kerro samalla miehistön koko ja tulopäiväsi Kaleviin sekä 

veneen pituus ja nimi. Lisäksi tarvitaan tieto ruokailemaan 

lauantaina klo 18 tulevien määrästä. Ilmoittautuneille 

lisätietoja lähempänä kun ravintola saa hiottua menun kuntoon.  

 

Sitä ennen on hyvä varmistaa tyylikäs asukokonaisuus:Maankuulu 

Sindbad Collection on laajentunut lippalakeilla. Tule 

kokeilemaan vaatteita ja tilaa omasi toimistopäivinä tai 

viimeistään pukkitalkoissa. 

 

Takaa-ajokisa starttaa sunnuntaina 27.5. Takaa-ajokilpailuun 

on helppo osallistua, vaikka aikaisempaa kokemusta 

purjehduskilpailuista ei olisikaan. 

 

Peruskisojen tyypillinen lähtöviivan sählinki vältetään 

takaa-ajokisoissa, kun veneet starttaavat hallitusti 

LYS-tasoitustensa mukaisessa, ennalta lasketussa 

järjestyksessä, hitaimmat ensin. Maaliintulojärjestys on tässä 

kisassa tulosjärjestys, ensimmäinen maalissa voittaa. 

 

Ilmoittautumiset Lasselle lars@andtfolk.com viimeistään kisaa 

edeltävänä torstaina 24.5., jolloin on myös kipparikokous 



seuran toimistolla kello 18. Tarkemmat ohjeet kisan 

läpiviemiselle käydään läpi kipparikokouksessa.  

 

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä veneesi tyyppi ja LYS-luku, 

sekä se mihin lähteeseen LYS-luku perustuu (esimerkiksi 

LYS-taulukko, LYS-todistus tms.) Kerro myös, aiotko käyttää 

kilpailussa spinaakkeria. 

 

Lähtöajat asettuvat sunnuntaina noin välille klo 13 – 14, 

riippuen veneen tasoituksesta. Reitin pituus päätetään 

myöhemmin, mutta merellä on tarkoitus olla 3-4 tuntia. 

 

Toivottavasti näemme mahdollisimman monta venettä 

starttiviivalla sunnuntaina 27.5!  

 

Ja kuten tavallista, kisan voittaja saa kunniaa ja 

kuplajuomaa. Mutta tavoitelluin sijoitus kisassa on 

kolmossija, josta palkitaan isommalla kuplajuomalla. Vastaavaa 

logiikkaa ei tunnettane missään muussa pursiseurassa. Sindbad 

on ylpeästi sindbadilainen.  

 

Viimeistään kisahuuman jälkeen alkaa olla aika 

huolehtiakatsastus kuntoon. Tai viimeistään 15.6. mennessä. 

Sen jälkeen katsastuksesta pulitetaan lisähinta. Tänä vuonna 

katsastuksessa kiinnitetään erityistä huomioita siihen että 

veneessä on tikkaat, jotka veteen joutunut saa itse käännettyä 

alas. Mutta varmista heti milloin on veneesi runkokatsastuksen 



aika! Sen tekemisestä on hyvä sopia katsastajan kanssa 

mahdollisimman pian.  

 

Juhannusta vietetään Elisaaressa Sindbad-grillin äärellä ja 

saunassa. Tarkemmat ajat täsmentyvät ennen pitkää. 

 

Muista myös, että tälle vuodelle päivitetyt jäsenkortitovat 

haettavissa toimistosta torstaisin klo 17-18. Ilman 

päivitettyä korttia on turha kinuta alennusta Bistro 

Telakalta, jossa hyvämuistinenkaan henkilökunta ei voi 

tunnistaa jokaista karismaattista 410 jäsentä. Kortilla 

heltiää myös alennuksia alan puodeista: Jäsenkokemusten mukaan 

Maritimistakin monesta tuoteryhmästä 20 prosenttia.  

 

Jäsenkortin kanssa on muuten syytä kiirehtiä, jos 

suunnitelmissa on osallistua Bistro Telakan vapaamuotoiselle 

vappuaattoaterialle klo 18 alkaen.  

 

Hauskaa kevätahkerointia ja mukavaa kesää koko johtokunnan 

puolesta! 

 

Terveisin  

-Antti  

 


