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Meriveden lämpötila kolkuttelee jo houkuttelevaa neljän asteen rajaa - on 

aika havahtua. 

 

Kesän tärkeät päivämäärät löytyvät Sindbadin tapahtumakalenterista, mutta lisäksi ne on 

hyvä ottaa tästä tiedotteesta omaankin kalenteriin: Juhannusjuhlat, takaa-ajokisa, 

katsastukset ja ihan ensimmäisenä vesillelasku - tästä se alkaa!  

 

Veneiden yhteislasku on lauantaina 4.5. klo 7 alkaen. Niiden jotka eivät ole 

mukana yhteislaskussa, täytyy huolehtia, että vene on poissa telakointikentältä sitä 

ennen, jotta nostoauto mahtuu liikkumaan alueella. 

Perinteikkääseen tapaan Sindbadin lippu nostetaan porukalla hulmuamaan 

kerhotalon parvekkeella vesillelaskua seuraavana päivänä eli sunnuntaina 5.5. klo 

12 virkistävän skumppalasillisen saattelemana. 

Uusille ja uudehkoille sindbadilaisille pidetään tutustumistilaisuus seuran 

käytännön kuvioihin torstaina 9.5. klo 17.30. Satama-alueen kävelykierrokselle 

kokoonnutaan kerhotalon edustalle laiturien puolelle. 

Uusia jäseniä opastaa pikkulaiturien satamakapteeni Veikko Vuorela, joka esittelee 

mitä kaikkea satama-alueemme tarjoaa. Samalla voi jutella monipuolisesti kaikista 

seuran käytännön kuvioista. 

 
 

Uudet ja vanhat jäsenet ovat koolla taas seuraavana keskiviikkona 8.5. klo 17. 

Silloin laitetaan telakointipukit pinoon, hävitetään ylimääräinen roina ja siivotaan 

https://www.pursiseurasindbad.fi/tapahtumat/


nurkat muutenkin. Talkoisiin täytyy osallistua kaikkien. “Uurastus” palkitaan 

talkoomakkaralla ja -juomalla. 

Seuraavana lauantaina 11.5. Sindbadin Tavaratorilla myydään pois hyödyttömät 

romppeet ja toisaalta tehdään hyödyllisiä hankintoja. Tavaratori alkaa klo 9. 

Valikoiman suhteen emme ole tiukkapipoisia, kunhan se liittyy jollain tavalla 

veneilyyn. Myyjät pääsevät ottamaan parhaat myyntipaikat klo 8 alkaen. 

Myyntipaikat ovat maksuttomia.  

 

Tavaratorilla on paikalla on myös sammutinhuolto klo 10-12.  

  

 

Kelit ovat, mitä ovat, mutta kevään vaihtumisen kesäksi tunnistaa varmimmin siitä, 

että jo koittaa aika Sindbadin eskaaderin. Sindbad tarjoaa jäsenille aterian 

eskaaderilla, joka tehdään 17.-19.5. Tallinnan Old City -satamaan. 

Ilmoittaudu Lars Andtfolkille 8.5. mennessä (lars@andtfolk.com). Kerro samalla 

miehistön koko ja tulopäiväsi Tallinnaan sekä veneen pituus ja nimi. Lisäksi tarvitaan 

tieto ruokailemaan lauantaina klo 18 tulevien määrästä. Ilmoittautuneille lisätietoja 

myöhemmin, kun ravintola saa hiottua ruokalistan lopulliseen kuntoon.  

  

 

Takaa-ajokisa starttaa lauantaina 25.5. Osallistuminen on helppoa, 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. 

Nämäkin ilmoittautumiset Lasselle (lars@andtfolk.com) tai viimeistään 

kipparikokouksessa seuran toimistolla torstaina 23.5. kello 17.30. Silloin selvitetään 

tarkemmin kisan säännöt. 

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 lauantaina noin välille klo 13 – 14, riippuen veneen 

tasoituksesta. Reitin pituus päätetään kipparikokouksessa, mutta merellä on 

tarkoitus olla 3-4 tuntia. Toivottavasti näemme mahdollisimman monta venettä 

starttiviivalla launtaina 25.5! 

Ja kuten tavallista, kisan voittaja saa kunniaa ja kuplajuomaa. Tosin tavoitelluin 

asema kisassa saattaa olla kolmossija, josta palkitaan isoimmalla kuplajuomalla. 

Vastaavaa logiikkaa ei tunnettane missään muussa pursiseurassa. Sindbad on 

ylpeästi sindbadilainen. 

 
 

Viimeistään kisahuuman jälkeen alkaa olla aika huolehtia katsastus kuntoon. 

Katsastuksen takaraja on 15.6., jonka jälkeen katsastuksesta pulitetaan lisähinta. 

Katsastus kannattaa kuitenkin hoitaa mahdollisimman aikaisin, ennen kuin 

katsastajilla alkaa loppuruuhka. Katsastusajat ovat tiistai ja torstai klo 17-20. 

Varmista myös heti milloin on veneesi runkokatsastuksen aika! Sen tekemisestä on 

hyvä sopia katsastajan kanssa mahdollisimman pian. 

 
 

Juhannusta Elisaaressa vietetään 21.6. grillin äärellä ja saunassa. 

Naisten sauna on klo 14-16 ja miesten 16-18. Lipun nosto klo 18. Sinbad-grillille 

kokoonnutaan klo 19. 

Lisäksi tänä vuonna myös kotisatamassa vietetään juhannusta A-laiturin grillillä klo 

20 alkaen. Sauna lämpiää ja seura tarjoaa grillattavaa ja juotavaa. Jotta ruoka ja 

juoma eivät lopu kesken, ilmoittaudu ennakkoon Kari Kokkoselle 

(Kari.Kokkonen@technopolis.fi). 

 
 

Lisäksi 

Muistathan myös, että Suomen purjehdus ja veneily SPV tarjoaa 

tapaturmavakuutuksen ja muitakin jäsenetuja. Tarkemmat tiedot päivittyvät tänne 

SPV:n sivuille. https://spv.fi/teema/jasenedut/ 

https://www.pursiseurasindbad.fi/pursiseuramme/palvelut/katsastus/katsastajat/
https://spv.fi/teema/jasenedut/


SPV kannustaa yksityishenkilöitä viemään tuttuja ja tuntemattomia vesille ja 

innostamaan heitä upean lajin pariin. Kesäkuun 7.-9. päivinä järjestettävään 

Yhdessä vesille -kampanjaan voi tutustua täällä. 

https://spv.fi/yhdessavesille/ 

 
 

Hauskaa kevätahkerointia ja mukavaa kesää koko johtokunnan puolesta! 

-terveisin Antti 
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