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Vuosikokouskutsu 
Pursiseura Sindbad ry:n jäsenet 
 
 
Pursiseura Sindbadin sääntömääräinen vuosikokous pidetään  
torstaina 14.3.2019 klo 18 kerhotalolla Lauttasaaressa, Vattuniemenranta 5. 
 
Kokouksessa käsiteltävä tilinpäätösaineisto on saatavana etukäteen 
toimistolta kokousta edeltävänä torstaina 7.3. klo 17-18. 
 
Tule mukaan kuulemaan ja päättämään seuran asioista! 
 
Kokouksen yhteydessä voit myös ostaa ja tutustua sindbadilaisen Auli Irjalan 
kirjaan Jään ja tulen maat. Auli on itse paikalla ja voit myös pyytää häneltä 
kirjaasi omistuskirjoituksen. 
 
Tervetuloa! 
 
Johtokunta 
 

 
 

 

ESITYSLISTA 

  

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen; puheenjohtajan, sihteerin, 

pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 



4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

5. Toimintakertomus 2018 

6. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle 

ja muille tilivelvollisille 

8. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 

9. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 

 

 
Jäsentiedote 2/2019 

 
Sulan veden raja on enää kivenheiton päässä laitureistamme. 

Se muistuttaa siitä, että laituripaikkalomakkeen palauttamisella alkaa olla jo kiire, 

Hakemus on jätettävä toimistolle viimeistään 28.2. Jos olet itse hoitanut jo asian, voit vielä 

muistuttaa siitä talvi- ja kesävenenaapuriasikin. 

Tulosta hakemus Sindbadin nettisivulta tai pyydä se toimistosta. Allekirjoitetun hakemuksen 

voit skannata tai valokuvata vaikka kännykällä ja lähettää toimiston sähköpostiin 

(toimisto@pursiseurasindbad.fi). 

Voit myös tuoda täytetyn hakemuksen toimistoon torstaisin klo 17-18 tai jättää sen toimiston 

postilaatikkoon. 

Pidä myös huolta, että veneesi on katsastettu. Jos katsastus on unohtunut viime vuonna, se 

pitää hoitaa kuntoon, ennen kuin veneelle voidaan myöntää laituripaikkaa. 

 
 



Muistutus vielä siitä, että... 

- eskaaderille Tallinnan Old City Marinaan suunnataan perjantaina 17.5. ja takaisin sunnuntaina 

19.5. 

- Pajalahden veneilykoulu järjestää runsaasti hyödyllisiä (ja ilmaisia) kursseja alumiiniverneen 

huollosta, purjehtimisesta Saimaalle, valokuvauksesta ja monesta muusta teemasta. Moni kurssi 

on jo täynnä, mutta eivät läheskään kaikki. Tarkista tilanne: pave.fi  

- Sindbadin hallitus kokoaa tietoja jäsenkortin tarjoamista eduista. Edut vaihtelevat vuosittain ja 

tilanteen pitäminen ajan tasalla on joskus haastavaa. Asiaa helpottaa, jos jäsenet kertovat mistä 

Sindbadin jäsenkortilla ovat saaneet alennuksia tai muita etuja.  

Kerro siis omat havaintosi eduista kommodori Kari Kokkoselle (kari.kokkonen@technopolis.fi) 

ja seuran toimistoon (toimisto@pursiseurasindbad.fi). Kokoamme näistä listan koko 

jäsenkunnan käyttöön. 

- Bistro Telakan vuokrasopimus on uusittu ja ravintola haluaisi kuulla mitä sindbadilaiset siltä 

toivovat. Jos siis haluat vaikuttaa ruokalistaan tai ehdottaa vaikka veneelle mukaan otettavia 

eväspaketteja, kerro niistä sähköpostilla toimistoon (toimisto@pursiseurasindbad.fi). Laita 

viestin aiheeksi "Toive  Bistrolle". 

 

Kuten edellä jo kerrottiin, Sindbadin vuosikokouksen yhteydessä voit ostaa sidbadilaisen Auli 

Irjalan kirjan Jään ja tulen maat - Purjehdus Huippuvuorilta Tulimaahan. 

Hannu Aulinin ja Auli Irjalan s/y Manta jätti Sindbadin sataman kesällä 2012. He suuntasivat 

pohjoisen kautta etelään ja uusi kirja kertoo Mantan purjehduksen kylmistä ääripäistä: 

Huippuvuorista sekä Patagoniasta, Tulimaasta ja Etelämantereesta. 

Manta kiersi Huippuvuoret ja ylitti 81. pohjoisen leveysasteen. Miehistö kohtasi jääkarhun ja 

katsoi naalia silmiin. Vuonna 2015 Hanski ja Auli saavuttivat vihdoin Tulimaan, missä he viettivät 

vuoden pienessä Puerto Williamsin kylässä Navarinon saarella, kävivät neljästi Kap Hornilla ja 

kolusivat Beaglen kanavan poukamia. 

Vuosi huipentui purjehdukseen Etelämantereelle, joka kuitenkin toteutui toisin kuin oli 

suunniteltu. 

Matkapurjehduksen arjen lisäksi Auli kertoo elävästi luonnosta, kulttuurista ja historiasta: 

löytöretkeilijöistä, tutkijoista, hylkeenpyytäjistä, Tulimaan intiaaneista sekä Magalhãesinsalmen, 

Kap Hornin ja Antarktiksen löytymisestä. 



Kirjan tyylikkään ulkoasun takana ovat sindbadilaiset Tiina ja Jaakko Herttua. 

Kirjan hinta on vuosikokouksessa 35 euroa (maksu vain käteisellä). 

Mikäli et pääse vuosikokoukseen, voit maksaa 35 euroa Auli Irjalan tilille FI70 5723 0220 1366 

62 ja noutaa kirjan Sindbadin toimistosta (torstaisin klo 17-18) tai ostaa sen verkkokaupasta 

holvi.com/shop/AlusJaMaine/. Verkkokauppaostoon lisätään postitusmaksu 5 euroa ja saat kirjan 

postitse kotiin. 

 

 

Sindbadin johtokunnan puolesta 

-Antti 

 

 


