
 

 

 

Postia johtokunnalta 
 

● Katsastajakurssille lisäpaikkoja 
● Muista hakea laituripaikkaa pian 
● Joko uusit jäsenkorttisi? 

 

Ryhdy venekatsastajaksi Sindbadiin ja lähde kurssille!   

 

Suomen Purjehdus ja Veneily järjestää katsastajakursseja jälleen ja nyt niille saatiin muutama 
koulutuspaikka lisää.  

 

Viikonlopun kestävä kurssi pidetään Espoon Suvisaaristossa lauantaina ja sunnuntaina 4. - 5.4. 
Sindbad hoitaa kurssimaksut (170 euroa), jotka sisältävät ruokailut ja kurssimateriaalit.  

 



Kurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin toimineet katsastajina eli kyseessä on 
katsastajan peruskurssi. Kurssille pääsyn ehtona on täysi-ikäisyys ja "riittävä" kokemus 
veneilystä. 

 

Katsastajat kuuluvat Sinbadin tärkeimpiin luottamushenkilöihin. He ovat opastajia ja neuvojia 
veneen varustamisessa ja varusteiden käytössä. He ovat samalla asiantuntijoita veneen 
rakennetta ja merikelpoisuutta koskevissa kysymyksissä. Katsastajilla on suuri merkitys 
turvallisuusmyönteisten asenteiden ja ajattelun välittämisessä. 

 

Kurssin jälkeen katsastajan lupakirja on voimassa kahdeksan vuotta.  

 

Kurssit täyttyvät nopeasti, joten ilmoittaudu saman tien Sindbadin katsastuspäällikkö Kari 
Rautuojalle kari.rautuoja@gmail.com 

Vain katsastuspäällikkö voi ilmoittaa osallistujia kurssille, itse sitä ei voi tehdä.  

 

Kurssi pidetään Suvisaariston VPK-talolla, Matasaarentie 1. Koulutusta on molempina 
päivänä klo 08.45 - 16.00. 

 

Laituripaikkahakemus on aika täyttää kiireesti.  

 

Lomake on täällä. Palauta se toimiston postilaatikkoon, pöydälle tai sähköpostiin viimeistään 
torstaina 27.2. 

 

Laituripaikka on haettava joka vuosi.  

 

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.  
 

 

https://www.pursiseurasindbad.fi/pursiseuramme/lomakkeet/
https://www.pursiseurasindbad.fi/pursiseuramme/lomakkeet/


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 mahdollinen irtorompe siististi 
veneen alle. Käy myös talven aikana tarkistamassa, että tuuli ei ole raastanut omaisuutta 
liikkeelle. 

 

 

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 

 

 



 

 

 

 

 

 


