
 

Postia johtokunnalta 
 

● Syyskokous:  ensi vuoden suunnitelmat ja budjetti + satamahankkeen uudet 
käänteet 

● Marjo ja Martti Poteri sanoin ja kuvin:  Miten Atlantti ylitetään kahden hengen 
voimin  

 

Syyskokous pidetään torstaina 28.11. klo 18 alkaen kerhotalolla Bistro Telakassa. 

Syyskokouksessa vahvistetaan muun muassa ensi vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma sekä 

valitaan johtokuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.  

 

Lisäksi kommodori Kari Kokkonen kertoo uuden sataman suunnittelusta ja etenemisaikataulusta 

viimehetken tiedot.  

 

Kokouksen virallisen osuuden jälkeen Marjo ja Martti Poteri kertovat s/y Fridan matkasta 

Lauttasaaresta Karibialle ja takaisin. Luvassa on kunnon kuvasetti ja kiinnostava tarina! Poterit 

tekivät matkan pitkätkin osuudet kahden hengen voimin, ilman lisägasteja.  

 



Syyskokouksen virallinen kutsu ja esityslista ovat täällä. 

 

Voimia kaamoksen ankeuteen antaa tieto siitä, että Vene-messut ovat enää kolmen palkka- tai 

eläkepäivän päässä. Ja mikä tärkeintä, messujen merkittävin oheistapahtuma - Blot-juhlat - 

koittavat jälleen messuavajaisten ensimmäisenä lauantaina eli 8.2. Bistro Telakassa. 

 

Tilaisuuden tarkempia yksityiskohtia hiotaan vielä, mutta kalenteriin ajankohdan voi pultata oitis. 

 

 

Yhteystietoja ei pidetä enää kaikkien nähtävillä satamassa. 

 

Siksi on entistä tärkeämpää, että veneessä on näkyvillä omistajan yhteystieto ja sähkökaapelissa 

vähintään veneen nimi, jotta voidaan helposti soitella, kun todennäköisesti tänäkin talvena 

peitteet repeilevät ja sähkösyötöt reistailevat. Myös mastohyllyllä olevissa mastoissa pitää olla 

nimi ja puhelinnumero. 

 

Pidäthän kaapelisi kunnossa ja järjestyksessä, ja kerää mahdolinen irtorompe siististi veneen 

alle. Käy myös talven aikana tarkistamassa, että tuuli ei ole raastanut omaisuutta liikkeelle. 

 

 

Veneen antamisesta vuokrakäyttöön muistutamme jo nyt, että ensi kesänäkään Sindbadin 

avainta ei saa luovuttaa muiden kuin seuran jäsenten käyttöön. Koska haluamme, että laitureilla 

kulkee vain seuran jäseniä, ei avainta voi jättää esimerkiksi 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.  

 

https://pursiseurasindbad.us15.list-manage.com/track/click?u=851ccfcc87378cfe2c3b32312&id=ebce8b72c1&e=a9e6913640


Veneiden myrkkymaaleiksi Sindbad suosittelee käyttämään muita kuin pehmeitä maaleja. 

Veneen pesun yhteydessä on myös hyvä käyttää suojamuovia tai -kangasta. Veneen pohjan 

suojaamiseen löytyy vinkkejä täältä ja täältä.  

 

-Johtokunnan puolesta - terveisin Antti 

 

 

https://pursiseurasindbad.us15.list-manage.com/track/click?u=851ccfcc87378cfe2c3b32312&id=8d33936c81&e=a9e6913640
https://pursiseurasindbad.us15.list-manage.com/track/click?u=851ccfcc87378cfe2c3b32312&id=d486e7652f&e=a9e6913640

