


 

Pullopostia johtokunnalta 
 

Ilmassa alkaa olla syksyn merkkejä, mutta kauden kohokohdat ovat vasta edessä: Noin 

kolme kertaa Pihlajasaaren ympäri -kisa, laiturijuhla ja syyskokous. Tiedotteessa on myös 

pari sanaa jäsenten vastuusta seuran avaimesta.  

 

Noin kolme kertaa Pihlajasaaren ympäri -purjehduskisa starttaa syyskuun 7. päivänä puolen 

päivän aikaan. Tarkemmat ajat ja säännöt sovitaan kipparikokouksessa kerhotalolla samana 

aamuna klo 10. Muista tarkistaa ennen kipparikokousta oman veneesi Lys-luku. Kuten kisan 

nimikin kertoo, kyseessä ei ole Itämeren tiukkapipoisin mittelö.  

 

Sauna lämpiää naisille iltapäivällä 14.30 ja miehille 16.00.  

 

Laiturijuhla niin Pihliskisailijoille kuin kaikille muillekin sindbadilaisille pidetään samana päivänä 

pihateltassa klo 18 alkaen. Iltajuhlassa nähdään myös Pihlis-race -palkintojen jako. Bändi 

tempaisee mukaansa klo 20. 

 

Laiturijuhlaan ovat tervetulleita kaikki sindbadilaiset, siis muutkin kuin päivän kisassa 

ahavoituneet kipparit ja gastit. 

 

Juhlateltan pystyttämiseen tarvitaan talkoovoimaa. Tulethan avuksi jo edellisenä perjantaina 

6.9. klo 17.00. Myös teltan purkamiseen sunnuntaina tarvitaan apua. Talkooväelle on toki tarjolla 

purtavaa & asiaan kuuluvat juomat. 

 

Syyskokous on torstaina 28.11. klo 18 alkaen kerhotalolla Bistro Telakassa. Syyskokouksessa 

vahvistetaan muun muassa ensi vuoden toimintasuunnitelma ja valitaan uudet jäsenet 

johtokuntaan erovuoroisten tilalle.  

Lisäksi kommodori kertoo viimeisimmän tilanteen uuden sataman suunnittelusta ja 

etenemisaikataulusta. 



 

Kokouksen virallisen osuuden jälkeen Martti Poteri kertoo s/y Fridan matkasta Lauttasaaresta 

Karibialle ja takaisin. Luvassa mahtia kuvia ja kiinnostava tarina! 

 

Telakointihakemus on aika tehdä saman tien. Viimeistään se on palautettava toimistoon 13.9. 

joko paperiversiona tai sähköpostin liitteenä. Hakemuslomakkeen löydät täältä. 

 

Veneiden yhteisnosto on tänä vuonna B-, C- ja D-laitureilla lauantaina 28.9. klo 7.00 ja 

A-laiturilla lauantaina 5.10. klo 7.00.  

Tätä ennen keskiviikkona telakointialueen venepukit laitetaan järjestykseen. Pukkitalkoot B-, C- 

ja D-laitureilla siis 25.9. ja A-laiturilla 2.10. klo 17.00. 

 

Veneen antamisessa vuokrakäyttöön on syytä huomata, että Sindbadin avainta ei saa 

luovuttaa muiden kuin seuran jäsenten käyttöön. Koska haluamme, että laitureilla kulkee vain 

seuran jäseniä, ei avainta voi jättää esim. veneen vuokranneen käsiin. Käytännössä siis veneen 

omistajan täytyy saattaa venevuokralaiset laiturille ja myös pois sieltä. Tällä tavalla varmistumme 

muiden veneiden turvallisuudesta. Myös sauna ja suihkut on tarkoitettu vain jäsenten käyttöön.  

 

Jätelajittelu on ottanut keväällä askeleen eteenpäin ja nyt käytössä on omat tonkat muoville, 

metallille ja lasille. Tämä kannattaa ottaa huomioon jo veneen jätehuollossa.  

 

Jos muovilaatujen erot eivät ole mielessä täysin kirkkaana, voit tsekata täältä mikä menee 

mihinkin tonkkaan.  

 
 

 

-terveisin Antti 

 

https://www.pursiseurasindbad.fi/pursiseuramme/lomakkeet/
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/muovi/Sivut/default.aspx

