
 
 

 

Postia johtokunnalta  
 

  

● Eskaaderi on jo ovella 
● Takaa-ajokisakin nurkan takana 
● Katsastukset käynnissä 

  
Kevät-eskaaderi (15.5. -17.5.) pysyy tänä vuonna aluevesirajojen sisäpuolella: kohteena on Sipoon Kaunissaari. 
Perinteiseen tapaan kohteeseen suunnataan leikkimielisesti kisaillen perjantaina. Lauantaina tiedossa on 
kuohuviiniä ja mansikoita jo aamutuimaan klo 10. Herkkuruokaa on tarjolla grillikatoksella klo 16 alkaen. 
Poikkeusolojen takia saunaan ei päästä. 
Ruokailun oikean mitoittamisen vuoksi ilmoittautuminen on tärkeää. Kerro Ninalle oman venekuntasi nuppiluku 
viimeistään keskiviikkona 13.5. Viestikanavina toimivat Ninan sähköposti (tammilehtonina@gmail.com) ja 
Sindbadin facebook-ryhmä 
 
Takaa-ajokisaan (24.5.) voi myös ilmoittautua saman tien kirjaamalla kisajärjestelyistä vastaavan Lassen 
sähköpostiin (lars@andtfolk.com) perustiedot:  
-kipparin nimi 
-veneen nimi ja tyyppi 
-viime vuoden LYS (uusia Finrating-todistuksia ei ole vielä tullut) 
 
Lasse toimittaa osallistujille sähköpostilla ohjeet kipparikokouksen sijaan. Tarvittaessa kipparikokous pidetään 
Teams-kokouksena. 
 
Sammutintarkastus (9.5.) on peruttu paikalle lupautuneen yrityksen taholta, joten muista huolehtia purkit 
kuntoon ennen katsastusta. 
 



Veneen vuosikatsastuksen kippari tekee omatoimisesti, mutta katsastajaan on hyvä olla yhteydessä 
puhelimitse tai sähköpostilla. Katsastusmies käy paperisodan puolestasi. Katsastukset on hyvä tehdä viimeistään 
ensi viikon aikana, jolloin katsastajia on vielä tavoittevissa Sindbadin maaperältä. Katsastajalista on täällä. 
 
Katsastusten takaraja  on tänäkin vuonna 15.6., jonka jälkeen katsastuksesta peritään 200 euron maksu. 
 
Kippari tarkastaa turvallisuusvarusteidensa kunnon: moottori, valot, pelastusliivit ja -renkaat, pilssipumput, 
varaosat ja niin edelleen. Tarkista katsastusvarustelista katsastuslomakkeesta tai täältä SPV:n sivulta. 
 
Katsastuspäällikkö Kari Rautuoja opastaa ongelmatilanteissa.  
 
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. 
  
Ravintola Bistro Telakka pyrkii avaamaan ovensa maanantaina kesäkuun 1. päivänä. Vielä on tosin hämärän 
peitossa, millaisia rajoituksia ravintoloille tulee aikatauluihin, turvaväleihin ja muihin yksityiskohtiin liittyen.  

Koronavirukseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä kommodoriin karikalevi.kokkonen@gmail.com tai 

040-5346629, jotta ongelmatilanteet ja tarvittavat toimenpiteet pystytään hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Kesätelakoinnit on sovittava satamakapteenin kanssa. Veneen siirtokustannukset telakointialueella hoitaa 

veneen omistaja.   

Toimisto pidetään kiinni edelleen toistaiseksi. Tarvittaessa toimistoasiat, kuten jäsenkorttien uusimisen, voit 

hoitaa puhelimen tai sähköpostin avulla. Toimiston puhelinaika on torstaisin klo 17-18. Myös toimiston perinteisen 

postin laatikko tyhjennetään. 

 

Toimiston puhelin: 050 4649 219  

Toimiston sähköposti: toimisto@pursiseurasindbad.fi 

 

Tarvittaessa voit olla toki suoraan yhteydessä vastuuhenkilöihin.  

 

Pari muistutusta vielä: 

 

Sauna pidetään suljettuna toistaiseksi kaikkien jäsenten terveyden turvaamiseksi 

Veneen maasähköt on irrotettava kun poistut veneestä, telakalta tai laiturilta. Se vähentää myös veneesi 
korroosioriskejä. Jokainen tietenkin vastaa siitä, että sähkölaitteet ja johdot ovat kunnossa.  
  

https://www.pursiseurasindbad.fi/pursiseuramme/palvelut/katsastus/katsastajat/
https://spv.fi/wp-content/uploads/2017/02/KATSASTUSLISTA-1.pdf


Johtokunnan puolesta - terveisin Antti 

  
 


