
 
 

 

Postia johtokunnalta  

  

● Korona ja veneiden katsastukset 
● Korona ja perutut talkoot & tapahtumat 

 
Yhteistä vesillelaskua ei ole Sindbadissa peruttu ja nosturit on tilattu paikalle aiemman 
aikataulun mukaisesti. Yhteislasku on B-, C- ja D-laitureilla lauantaina 2.5. klo 13 alkaen. 
A-laiturilla yhteislasku aloitetaan 2.5. klo 07. 
 
Talkoita ei järjestetä vaan jokainen huolehtii oman veneensä laskusta. Myöskään pukkitalkoita 
ei järjestetä ja jokainen huolehtii oman pukkinsa pinoon. B-, C- ja D-laiturien telakka-alueelle 
tulee pääsiäisen jälkeen jätelava risuille ja puujätteelle, jonne voi siivota vähintään omat, mutta 
mielellään myös muun  telakka-alueen rojut. Metalli ja muovi kerätään niiden tavallisiin 
kierrätyspönttöihin. 
 
Veneen vuosikatsastuksen  kippari tekee omatoimisesti. Katsastuslomakkeen voit hakea 
A-laiturin grillikopin ulkoseinässä olevasta postilaatikosta, jossa on myös katsastustarrat. 
 



Kerro katsastajalle esim. sähköpostilla: 
-oma jäsennumero 
-aluksen omistaja 
-aluksen nimi 
-Trafin rekisterinumero 
-laituripaikka 
-katsastusluokka 
-katsasuksen päivämäärä 
-sammuttimen tarkastaja ja tarkastusspäivämäärä 
-rakettien ja soihtujen määrä ja viimeinen käyttöpäivä 
 
Kippari tarkastaa myös muidenkin turvallisuusvarusteidensa kunnon: moottori ,valot, pelastusliivit 
ja -renkaat, pilssipumput, varaosat, ja niin edelleen. Tarkista katsastusvarustelista 
katsastuslomakkeesta tai täältä SPV:n sivulta. 
 
Grillikatoksen toiseen postilaatikkoon voit jättää täytetyn runko- ja vuosikatsastuslomakkeen 
valkoisen etusivun. Keltainen sivu jää kipparille. Jätä Sindbadin viralliseen kerhotalon 
postilaatikkoon alustodistuksesi, jonka katsastuspäällikkö Kari Rautuoja leimaa juhannuksen 
jälkeen. 
 
Katsastus on tänäkin vuonna tehtävä 15.6. mennessä. Myöhästyneestä katsastuksesta peritään 
200 euron maksu. 
 
Katsastajalista on täällä. 
 
Runkokatsastuksen tarvitessaan veneen omistaja ottaa yhteyttä katsastajaan ja sopii 
katsastusajan. Katsastaja tarkastaa veneen ilman veneen omistajaa ja tarvittaessa on tähän 
yhteydessä esim. puhelimitse. Kerro katsastajalle veneen nimi, omistaja ja yhteystiedot, 
jäsennumero, Trafin rekisterinumero, katsastusluokka 
 
Jos veneesi vesillelaskussa on ongelmia, ole oitis yhteydessä Sindbadin satamakapteeneihin. 
 
Kevään tapahtumat on peruttu toukokuun loppupuolelle asti. Lipunnosto tapahtuu ilman 
perinteistä kokoontumista kerhotalon parvelle. Myös 9.5. Tavaratori on peruttu, mutta samalle 
päivälle suunniteltu sammutintarkastus pidetään klo 10 - 12. 
 
Eskaaderin järjestämiseksi seuraamme vielä Suomen ja Viron matkustusrajoitusten kehittymistä. 
Harkinnassa on eskaaderin järjestäminen joko Tallinnaan tai kotimaassa Uudenmaan alueella. 
Myös toukokuun 24. päivän takaa-ajokisa pyritään järjestämään, Seuraa ajantasaista tietoa 
verkkosivulta.  
 
Muistutetaan vielä, että Sindbadissa noudatetaan kaikkia viranomaisten ohjeita ja vältetään 
kontakteja toisiin ihmisiin. Jokaisella on vastuu noudattaa omaehtoisesti kokoontumisrajoituksia.  
 

 
Toimisto pidetään kiinni tästä viikosta lähtien toistaiseksi. Tarvittaessa toimistoasiat voit hoitaa 
puhelimen tai sähköpostin avulla. Myös toimiston perinteisen postin laatikko tyhjennetään. Toimiston 
puhelinaika on torstaisin klo 17-18. 

https://pursiseurasindbad.us15.list-manage.com/track/click?u=851ccfcc87378cfe2c3b32312&id=528622be02&e=a9e6913640
https://pursiseurasindbad.us15.list-manage.com/track/click?u=851ccfcc87378cfe2c3b32312&id=2242e5b80d&e=a9e6913640
https://pursiseurasindbad.us15.list-manage.com/track/click?u=851ccfcc87378cfe2c3b32312&id=7657d03069&e=a9e6913640


 
Toimiston puhelin: 050 4649 219  
Toimiston sähköposti: toimisto@pursiseurasindbad.fi 
 
Tarvittaessa voit olla toki suoraan yhteydessä vastuuhenkilöihin.  
  
Ravintola Bistro Telakka  suljetaan tällä viikolla toistaiseksi viranomaismääräysten johdosta. 
 
Sauna pidetään kiinni kaikkien jäsenten terveyden turvaamiseksi.  

Koronavirukseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä kommodoriin 

karikalevi.kokkonen@gmail.com tai 040-5346629, jotta ongelmatilanteet ja tarvittavat toimenpiteet 

pystytään hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti. 

  

Johtokunnan puolesta - terveisin Antti 

 
 


