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Postia johtokunnalta 
 

• Blot-juhla - osallistu! 

• Jätä laituripaikkahakemus 

• Vuoden sindbadilainen - ehdota! 

• Muista uusia jäsenkorttisi 

 

Sindbadilaisten oma Vene-messujen oheistapahtuma on jo ovella, vaikka meri ei ole vielä 

ehtinyt edes jäätyä. Mutta kuten perinteeseen kuuluu, messujen ensimmäisenä lauantaina 

Sindbadissa vietetään Blot-juhlaa. 

 

Tänä vuonna päivämäärä osuu lauantaiksi 8.2. Paikka on ennallaan: kerhotalon Bistro Telakka. 

 

Live-muusikin tarjoilee Maire Sorto uuden solistin voimin.  

 

Kolmen ruokalajin menu heltiää mitättömään 22 euron hintaan, eikä juomiakaan ole hinnoilla 

pilattu. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakoon, mutta erikoisruokavaliosta on syytä laittaa 

sähköpostia Ninalle: nina.tammilehto@sok.fi 

 

https://mailchi.mp/a96e208aab43/pursiseura-sindbad-jsentiedote-1376399?e=%5bUNIQID%5d
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Kaikki tämä tarjolla klo 18 alkaen, jolloin ovet aukeavat. Ruokaa luvassa klo 19. 

  

 

Laituripaikkahakemus on aika täytää heti Blot-juhlista toipumisen jälkeen.  

 

Lomake on täällä. Palauta se toimiston postilaatikkoon, pöydälle tai sähköpostiin viimeistään 

torstaina 27.2. 

 

Laituripaikka on haettava joka vuosi.  

 

Vuoden sindbadilainen nimetään tänäkin vuonna ja nyt on hyvä aika ehdotuksille. Kuka sinun 

mielestäsi olisi ihminen, joka ansaitsee pienen tunnustuksen?  

 

Kuka on aina talkoissa, neuvoo hädän hetkellä, ottaa laiturilla köydet vastaan ja auttaa lähdössä 

tai pitää muuten vaan hyvää tunnelmaa yllä?  

 

Kirjaa ehdotuksesi ja perustelut ja lähetä ne tänne: toimisto@pursiseurasindbad.fi 

Miksipä et ehdottaisi vaikka useampaakin henkilöä!  

  

 

Jäsenkortit vanhentuivat vuoden vaihteessa, mutta ei hätää - uutta korttia on tarjolla. 

 

Käy siis toimistossa jonakin torstaina klo 17 - 18, niin saat odottaessa upouuden kortin suoraan 

korttitulostimesta. Kortilla saa jäsenalennuksen Bistro Telakasta ja useista venealan 

myymälöistä.  

  

 

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. 

 

Kevät tulee  - ei ehkä uskoisi, mutta sen todistaa edellä mainitut Blot-juhla ja Vene-messut. 
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Kalenteriin on siis hyvä jo näpyttää muutkin kuin jo mainitut elintärkeät ajankohdat:  

Lauantai 2.5. veneiden yhteislasku 

Sunnuntai 3.5. lipunnosto 

 

Ja loput  päivämäärät täältä! 

  

 

Siirry nykyaikaan ja ilmoita sähköpostiosoitteesi toimistoon viimeistään nyt. 

 

Näin saat muun muassa Sindbadin laskut sähköisessä muodossa. Se hillitsee postilaskuamme ja 

säästää yhteisiä rahojamme merellisempiin tarkoituksiin.  

 

  

johtokunnan puolesta - terveisin Antti 
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