
 

 

Postia johtokunnalta  
 

● Sindbad avautuu: toimisto jälleen auki joka torstai  
● Sindbad avautuu ja sulkeutuu: portit on automatisoitu 
● Sindbad avautuu: sauna on taas käytössä 
● Juhannus:  Elisaari ja kotisatama 

 
 
 
Sindbadin toimisto on jälleen auki joka torstai klo 17 - 18. Kevään ajan toimiston on palvellut vain puhelimen ja 
sähköpostien kautta, mutta nyt tasavallan koronaohjeistuksen keventyessä myös toimiston ovet voivat aueta. 
Toimistossa voi piipahtaa 4.6. alkaen - tosin edelleen on syytä kiinnittää huomiota turvaetäisyyksiin.  
 
Sauna otetaan käyttöön maanantaista 1.6. lähtien, mutta täälläkin noudatetaan entistä tiukempaa siisteyslinjaa, 
jotta jäsenten terveyttä ei turhaan vaaranneta: 
 
- Sisään tultaessa pyyhitään pinnat ja ovenkahvat puhdistusaineella 
- Ennen saunaa käydään suihkussa ja peseydytään kunnolla 
- Lauteilla käytetään kertakäyttöistä peflettiä 
- Saunan jälkeen pinnat pyyhitään kuten tultaessakin 
 
Kukaan ei saa mennä saunaan tai pesulle sairaana, mutta joka tapauksessa saunaa käytetään omalla vastuulla. 
Saunavuoron voit varata entiseen tapaan saunan ulko-oven vieressä olevasta varauskirjasta.  
 



Ravintola Bistro Telakka avautuu koronakatkon jälkeen kesäkuun ensimmäisenä päivänä klo 
11. Siitä lähtien on keittiö avoinna ma-pe 11-22 ja la 12-22. 
 
Molemmat ajoportit on automatisoitu niin, että voit avata portin puhelinsoitolla. Kätevää on sekin, että portti 
sulkeutuu automaattisesti. Nyt ei täydy enää hypähdellä autosta ennen ja jälkeen portin, ja samalla varmistuu, 
että portti ei unohdu auki. 
 
Tähän digiloikkaan pääset mukaan, kun ilmoitat toimiston sähköpostiin oman puhelinnumerosi ja kerrot, että 
haluat alkaa käyttää automaattiporttia. Mitään uutta sovellusta ei puhelimeen täydyn asentaa. Uudesta 
zydeemistä huolimatta avaimella avaaminenkin onnistuu kuten ennenkin - hankalasti.  
 
Takaa-ajokisan seitsikon armoton, mutta toverillinen mittelö purjehdittiin 24.5. Startin idänpuoleinen 5 m/s tuuli 
heikkeni kisan kuluessa ja oli lopulta 2 m/s.  
 
Sindbadilaisen selittämättömän logiikan mukaisesti suurimman palkintopullon voittaa kolmanneksi tullut, toiseksi 
suurimman kisan kakkonen ja pienimmän kisan ykkönen. 
 
Tässä tulokset: 
1. Bura 
2. Siiri 
3. Marianna 
4. Merianna 
5. Zanzibar 
6. la Mouette 
7. Annelia 
 
Juhannusta vietetään Inkoon saariston Elisaaressa perjantaina 19.6  Elisaaren sauna on varattu klo 13-17. 
Naisille ensimmäiset kaksi tuntia ja miehille seuraavat. Lipunnosto on klo 18 ja Sindbadin nimikkogrillille 
kokoonnutaan klo 19. Seura tarjoaa juomaa ja grillattavaa.  
 
Juhannusta on mahdollisuus viettää myös kotisatamassa A-laiturin grillikatoksella klo 19 alkaen. Tarjolla on 
samanhenkinen ruokalista kuin Elisaaressa. Jotta ruoka ja juoma ei pääse loppumaan kesken, ilmoittaudu 
ennakkoon Kari Kokkoselle.  
 
Veneen vuosikatsastuksen kippari tekee omatoimisesti, mutta katsastajaan on hyvä olla yhteydessä 
puhelimitse tai sähköpostilla. Katsastusmies käy paperisodan puolestasi. Katsastuksilla alkaa olla jo kiire. 
Takaraja  on tänäkin vuonna 15.6., jonka jälkeen katsastuksesta peritään 200 euron maksu.Katsastajalista on 
täällä. 
 
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.  
 
Telakointiromppeet on korkea aika siirtää B-, C- ja D-laiturien telakointialueella lounaisnurkkaan 
mastotelineiden taakse. Aidan viereen pitää kuitenkin jättää puolen metrin väli.  

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


Johtokunnan puolesta - terveisin Antti

 

 


