
 

 

Postia johtokunnalta  

 
  

● Laiturijuhla ja Pihlis-race lauantaina 5.9. 
● pukkitalkoot 30.9. ja yhteisnosto la 3.10. 
● Portit automatisoituvat  

 
 
 
Purjehduskausi on saavuttanut pisteen, jossa on aika kerätä voimat Noin kolme kertaa Pihlajasaaren ympäri 
-kisaan sekä samana päivänä järjestettävään laiturijuhlaan. Sekä kisa että juhla pidetään lauantaina 5.9. 
 
Kisan startti on klo 12 ja mukaan pääset ilmoittautumalla sähköpostilla Lasselle tai Facebookissa. Kerro 
ilmoittautumisen yhteydessä veneesi FinRating-luku (Sindbad on ajan hermolla tässäkin asiassa) ilman 
avotuulipurjeita eli ns vaihtoehtoinen luku, veneen nimi ja kipparin nimi. 
 



FinRating-taulukot ja -todistukset löytyvät täältä: http://avomeripurjehtijat.org/tasoituspurjehdus/. Kaikki vanhat 
LYS-taulukkoveneet on kaikki konvertoitu. 
 
Nyt kannattaa hakea veneellesi FinRating-todistus, sillä sen saa tänä vuonna ilmaiseksi. Todistuksella saattaa 
saada etua taulukkoveneisiin verrattuna, koska esim. miehistön paino otetaan huomioon.  
 
Kipparikokous hoituu etänä eli ohjeet tulevat sähköpostilla ja julkaistaan myös Facebookissa. Pihlis-racen 
perinteeseen kuuluu leppoisa asenne ja toverillinen tunnelma, joten mukaan kannattaa lähteä vaikka kalusto ja 
miehistö eivät olisikaan äärimmäisessä kisatrimmissä. 
 
Laiturijuhlaan voivat osallistua ihan kaikki sindbadilaiset, siis muutkin kuin pihliksenkiertäjät. 
 
Laiturijuhlassa otetaan huomioon turvavälit ja siksi ensimmäiset pääsevät aloittamaan ruokailun jo klo 17 ja 
saunasta tulevat ja muut myöhempään paikalla olevat klo 18.30. 
Sauna lämpiää naisille  15-16.30 ja miehille 16.30-18 
 
Ruokailemaan mahtuu niin juhlatelttaan kuin uutukaiseen Oho-grillimajaankin. Mestarillinen MaryJanes -bändi 
plays Hurriganes klo 20.30 alkaen.  
 
Talkoovoimaa  tarvitaan juhlateltan pystyttämiseen - tule auttamaan perjantaina klo 16 alkaen. Talkoolaisille 
luvassa ruokaa ja juomaa. 
 
Venepukit laitetaan asemiin telakointikentälle keskiviikkona 30.9. klo 17 alkaen. Kaikkien veneensä Sindbadin 
alueelle telakoivien on oltava paikalla itse tai  järjestettävä muulla tavalla, että oman veneen pukki tulee siirrettyä 
valmiiksi paikoilleen.  
 
Veneiden yhteisnosto on lauantaina 3.10. klo 7 alkaen. Muista, että yhteisnostoon osallistuvien on oltava 
paikalla silloin, vaikka aikainen herätys saattaakin järkyttää herkimpiä.  
 
Täytä telakointihakemukseksi ja palauta se allekirjoitettuna 11.9. mennessä toimistoon paperilla tai 
sähköpostin liitteenä. Täytettävän lomakkeen saat täältä.  
 
Syyskokouksen voi merkitä myös kalenteriin jo nyt. Kokous pidetään torstaina 26.11. klo 18 kerhotalon 
ravintolassa. Kokouksessa päätetään johtokunnan uusien jäsenten valinnasta erovuoroisten tilalle.  
 
Ajoportit on automatisoitu niin, että niiden avaaminen ja sulkeminen onnistuu esim. autosta nousematta. 
Järjestelmä pyritään saamaan käyttöön syyskuun alussa. Jos portti ei ala totella omaa puhelintasi ilmoita asiasta 
toimistoon, jossa voidaan tarkista, että tiedot jäsenrekisterissä ovat oikein. 
 
Isot ajoportit aukeavat, kun soitat numeroon: 
045 273 9896 (A-laiturin portti) tai  
045 274 7813 (B-, C- ja D-laiturien portti) 
 
Kätevää on sekin, että portti sulkeutuu automaattisesti. Portti toimii toki edelleen myös avaimella. 
 
Kierrätys on alkanut Sindbadissa jo hyvän aikaa sitten ja viimeistään nyt on hyvä huomata, että muovit, lasit ja 
metallit laitetaan tarkasti omiin pönttöihinsä. Sekajätteeseen vain se, mikä ei noihin edellisiin kuulu.  
 
 
Johtokunnan puolesta - terveisin Antti 
  

http://avomeripurjehtijat.org/tasoituspurjehdus/
https://www.pursiseurasindbad.fi/pursiseuramme/lomakkeet/


 


