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Kommodorin palsta

Lohiapajalahden alueen kaava on edelleen korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä, joten lopullista
ratkaisua ei vieläkään ole. Kaupunki suorittanut lähinnä alueen kartoituksia ja mittauksia, eikä varsinaista
teknistä suunnittelua ole käynnistetty.
Sindbadin toimesta sataman alue- ja laiturisuunnittelu on kertaalleen tehty, eikä suunnittelua kannata jatkaa
ennen kaavan vahvistumista. Syyskokouksessa jäsenet voivat jälleen tutustua suunnitelmiin ja osallistua
keskusteluun sataman tulevaisuudesta.
Seuramme on saanut mukavasti uusia jäseniä kuluvan vuoden aikana. Rohkaisen jokaista olemaan mukana
syksyn tapahtumissa ja perinteisissä telakointitalkoissa.
Pyydän myös vanhoja jäseniä huomioimaan uudet jäsenet ja aktivoimaan heitä kerhomme tapahtumiin.
Aktiivisen jäsenkunnan kasvattaminen on paras keino turvata kerhomme tulevaisuus ja toiminnan
edellytykset.
Uudessa satamassa meille on tarjolla hieman nykyistä enemmän venepaikkoja ja nykyistä selvästi paremmat
puitteet toiminnalle. Jokainen uusi jäsen on meille arvokas ja tervetullut.
Vaikka helteinen kesä on kääntymässä syksyyn, on purjehduskausi vielä parhaimmillaan lämpimine
syysiltoineen. Olkaa aktiivisesti mukana syksyn tapahtumissa ja otetaan kaikki irti viimeisistä viikonlopuista.

Tervesin
Kari

Pullopostia johtokunnalta

Trooppisen kesän jälkeen on aika omistaa ajatus sille mahdollisuudelle, että syksy ja talvi vielä koittavat.
Siihen varaudutaan perinteisin menoin:
Venepukit viritellään ojennukseen ja paikkoja laitetaan muuenkin kuntoon talkoissa B-, C- ja Dlaitureilla keskiviikkona 26.9. klo 17. Yhteisnostossa veneet nousevat kuiville lauantaina 29.9. klo
7. Samalla kerralla voi ostaa pohjan pesun paikalle tulevalta painepesufirmalta.
A-laiturilla projekti on viikkoa myöhemmin: Pukkitalkoot keskiviikkona 3.10. klo 17 ja yhteisnosto lauantaina
6.10. klo 7.
Veneensä Sindbadin alueelle nostavien on oltava mukana pukkitalkoissa tai ainakin järjestettävä sinne oma
edustaja huolehtimaan pukki paikoilleen. Myös yhteisnostossa on oltava ajoissa paikalla, vaikka reippaat
aamuherätykset eivät olisikaan omaa erikoisalaa.
Pukkitalkoissa on pakollisuuden lisäksi syytä olla siksikin, että talkoolaisien iloksi paikalla on kuumia
grilliherkkuja ja kylmiä juomia.
Mutta ennen kaikkea tätä - muista lähettää tai viedä toimiston
postiaatikkoon telakointihakemuksesi. Löydät lomakkeen Sindbadin nettisivulta.
Telakointihakemus pitää palauttaa viimeistään 9.9.

Ennen telakointisäätämistä edessä on kuitenkin purjehduskauden odotetuin tapahtuma: Noin kolme kertaa
Pihlajasaaren ympäri (NKPSY) -race lauantaina 1.9. ja sen jatkoksi laiturijuhlat.
NKPSY:n kipparikokous on kerhorakennuksen toisen kerroksen kokoustilassa samana aamuna klo
10. Kisan startti on klo 12.
Muista tarkistaa ennen kipparikokousta oman veneesi Lys-luku, jotta tuloksista saadaan tuttuun tapaan
kiistattomat. Kisan palkintojen jako tapahtuu laiturijuhlan yhteydessä samana iltana
Kisan jälkeen sauna lämpiää naisille klo 14.30-16 ja sen jälkeen klo 16-17.30 miehille
Varsinainen iltajuhla alkaa klo 18 pihateltassa. Tarjolla herkullisia tacoja nyhtöhärkä- tai chili sin carne täytteellä. Bändi päräyttää tanssit käyntiin klo 20. Iltajuhlassa jaetaan myös upeat NKPSY-palkinnot.
Laiturijuhlaan ovat ehdottomasti tervetulleita kaikki sindbadilaiset, siis muutkin kuin päivän kisassa
ahavoituneet kipparit ja gastit.
Juhlateltan pystyttämiseen tarvitaan vielä hätiin talkooväkeä. Tulethan avuksi perjantaina 31.8. klo 17.30.
Myös teltan purkamiseen sunnuntaina tarvitaan apuvoimia. Talkooväelle on toki tarjolla makkarat &
asiaankuuluvat juomat.

Oletko kiinnostunut päätöksenteosta Suomen tärkeimmässä veneilyjärjestössä?

Suomen purjehdus ja veneily valitsee henkilöt useisiin luottamustehtäviinsä syyskokouksessaan. Lista on
täällä Sindbadin sivulla Jos kiinnostus herää, ole yhteydessä kommodori Kari Kokkoseen. Sindbadin
johtokunta voi tarjota ehdokkaita SPV:n tehtäviin. Ehdotukset on tehtävä 14.9. mennessä. SPV valitsee
luottamushenkilöt syysliittokokoksessaan 24.11.

Sindbadin alueella toimineen wlan-verkon tietoturva on kehnolla tolalla ja sen päivittäminen olisi
tarpeettoman työlästä. Koska verkkopalveluiden tarjoaminen ei ole varsinaisesti Sindbadin ydintehtävä, koko
verkko puretaan pois heti laiturijiuhlan jälkeen.

Viime päivinä on herättänyt ihmetystä A-laituriln kohdalle ilmestyneet öljyntorjuntapuomit. Kyse on lähes
kymmenen vuotta sitten uponneen Iriste-veneen vuodosta. Iristen tankit on tyhjennetty ja viranomaiset ovat
hyväksyneet, että venettä ei ole nostettu ylös. Nyt pinnassa havaittu öljykalvo on seurausta pienestä
vuodosta, kun lämmin kesä on notkistanut paatin uumenissa vanhaa öljyjäämää.
Kaupunki kantaa vastuun asiasta ja puomit saataneen pois, kunhan palomestari on tarkistuttanut tilanteen.
Pohjassa oleva paatti ei kuitenkaan kerro linjanmuutoksesta - Sindbadissa ei olla siirtymässä
kerroslaiturointiin...!

Jäsenkirjeen syksyisistä sävyistä huolimatta johtokunta toivottaa hyviä loppukesän purjehduksia!
terv. Antti
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