
 
  

● Kutsu syyskokoukseen ja kokouksen esityslista 
● Kommodorin tilannekatsaus 
● Telakointi ja riskien torjunta 

 
 
Kutsu syyskokoukseen 
 
Kokouskutsu Pursiseura Sindbad ry:n jäsenille 
 
Pursiseura Sindbad ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 
torstaina 26.11.2020  klo 18.00 kerhotalolla, Vattuniemenranta 5, Lauttasaari 
 
Koronatilanteen takia ja jäseniemme terveyden turvaamiseksi kokouksessa käytetään seuran 
antamia kasvomaskeja. Tämän takia kokouksessa ei ole myöskään tarjoilua. Kokoustila on 
rajallinen ja toivomme, että riskiryhmiin kuuluvat harkitsevat kokoukseen osallistumista. Paikalle 
ei saa tulla sairaana.  
 
Kokousmateriaaliin voi tutustua kokousta edeltävänä viikkona toimistossa. Toimisto on avoinna 
torstaisin klo 17 - 18. 
 
-Johtokunta 
 
 
ESITYSLISTA 
 
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen järjestäytyminen; puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja 
ääntenlaskijoiden (2) valinta 
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 



4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
5. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman vahvistaminen 
6. Vuoden 2021 jäsen- ja liittymismaksun suuruuden sekä niiden suoritusajankohdan 
määrääminen 
7. Vuoden 2021 talousarvion vahvistaminen 
8. Kommodorin ja varakommodorin valinta  
9. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
10. Jaostojen toimikuntien jäsenten vahvistaminen 
11. Vuoden 2021 tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 
12. Satamahankkeen tilannekatsaus 
13. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
14. Kokouksen päättäminen  
 
 
 

 

Kommodorilta
 

Veneilykausi on saatu päätökseen poikkeuksellisen kesän jälkeen. Etätyö ja erilaiset rajoitukset 
ovat jättäneet aikaa veneilylle ja kotimaan matkailulle, mikä on näkynyt veneilyn lisääntymisenä 
myöhäiseen syksyyn saakka. Ilahduttavasti veneilyn suosio eri harrastusten joukossa taitaa olla 
nyt huipussaan monien vuosien jälkeen. Toisaalta pandemia on haitannut seuramme 
kaukopurjehtijoita jättäen veneitä hankalasti eri puolille maailmaa, ja eristänyt purjehtijat 
koti-Suomeen suunniteltua pidemmäksi aikaan. Harras toiveemme toki on, että kevät 2021 toisi 
mukanaan meille kaikille paluun vanhaan normaaliin.  
 
Tässä tiedotteessa on mukana virallinen kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen 
syyskokoukseen. Agendalla on mm. toimintasuunnitelman hyväksyminen, maksujen 
vahvistaminen, budjetti ja johtokunnan uusien jäsenien valitseminen erovuoroisten tilalle. 
 
Koronavirustilanteesta huolimatta olemme päättäneet kutsua syyskokouksen koolle sääntöjen 
mukaisesti ja huolehtia, että kokouksessa huomioidaan kaikki tarvittavat varotoimenpiteet 
tartuntariskin varalle. Valittettavasti meillä ei ole valmiuksia etäkokouksen järjestämiseen, eikä 
kaikilla jäsenillä ole välineitä niihin osallistumiseen.  
 
En voi kehottaa teitä osallistumaan sankoin joukoin, mutta toki kaikille halukkaille pyritään 
järjestämään turvallinen osallistuminen ja kasvomaski seuran puolesta. Turvallisuussyistä 
olemme päättäneet luopua perinteisestä kahvitarjoilusta.  
 
Satama-alueen kaava on hyväksytty ja saanut lainvoiman vuonna 2018 vuosia kestäneen 
prosessin jälkeen. Kaavassa on osoitettu asuntorakentamista Sindbadin hallitsemalle 
telakka-alueelle, uusi aallonmurtaja laitureineen Sindbadin ja HSK:n väliselle vesialueelle ja 
uuden kerhorakennuksen paikka.  
 
Kaupungilta saadun tiedon mukaan katualueiden ja rantapenkereiden teko olisi alkamassa vasta 
vuonna 2027. Sataman nykyinen tilanne jatkunee siis vielä useita vuosia. Lopullinen sataman 



rakennussuunnitelma on vielä auki, ja kuntatalouden heikkenemisen myötä kaupunki on 
pakotettu tutkimaan eri vaihtoehtoja. 
 
Seuraamme tilanteen kehittymistä pitämällä aktiivisesti yhteyttä kaupungin eri tahoihin ja 
osallistumme tarpeen mukaan. Tavoitteemme on toki turvata puitteet venesatamatoiminnalle 
vähintään nykyisessä laajudessaan.  
 
Saapuvan talven ja koronavirustilanteen takia edessämme on muutaman kuukauden hiljaisempi 
ajanjakso. Ajankuluksi voimme suunnitella kunnostustoimenpiteitä, tehdä varustehankintoja, 
opiskella merenkulkua,harrastaa nojatuolimatkailua tai surffaillla sosiaalisessa seurailemalla 
kuulumisia eripuolilta maailmaa. 
 
Lämmin ja kuiva syksy on mahdollistanut myös puuhastelun veneiden parissa, ja ahkerimmat 
ovat jopa aloittaneen pohjan kunnostuksen kaapimalla käsin pohjasta kaikki vanhat 
myrkkymaalikertymät. 
 
Kuitenkin pian päivät alkavat pidentyä, joulun aika tuo lyhyen loman arkeen, helmikuu vihdoikin 
perinteset Sindbadin blot-juhlat, venenäyttelyn ja maaliskuu vihdoinkin kevätauringon. 
 
Terveisin Kari 
 
 
  

 

Postia johtokunnalta
 

 
Talvitelakointikausi on taas täällä ja siksi muutama tärkeä muistutus.  
 
Veneiden tikkaat on pidettävä lukittuna ja mieluiten veneen alla. Näin emme tarjoa turhan houkuttelevaa reittiä 
hämäräajan hiippareille. Tikkaiden lukitseminen on tärkeää oman, mutta myös naapuriveneiden turvallisuuden 
kannalta.  
 
Akkujen lataamisessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Jatkuva lataaminen saattaa johtaa akkujen 
ylikuumentumiseen ja jopa tulipaloon. Tältäkin syksyltä on karuja kokemuksia lataamisen riskeistä. Johtojen 
sähkörasian puoleinen pää on merkittävä omistajan ja veneen nimellä. Samat tiedot on oltava myös veneen 
pukissa, mastosa ja trailerissa. 
 
Korona-aikana turvaväleistä ja käsihygieniasta on erittäin tärkeää pitää huolta sekä oman että muiden 
sindbadilaisten terveyden takia. Bistro Telakan asiakanpaikkojen määrää on rajoitettu, mutta sielläkin on hyvä 
pitää huolta etäisyyksistä ja hygieniasta. Sindbad ei voi parantaa aivan koko maailmaa, mutta oman osuutemme 
voimme tehdä. 
 
Ajoportit on automatisoitu niin, että niiden avaaminen ja sulkeminen onnistuu esim. autosta nousematta. Jos 
portti ei ala totella omaa puhelintasi ilmoita asiasta toimistoon, jossa voidaan tarkistaa, että tiedot 
jäsenrekisterissä ovat oikein. Portti aukeaa vain siitä jäsenen puhelinnumerosta soitettaessa, joka on tallennettu 
Sindbadin rekisteriin.  
 
Isot ajoportit aukeavat, kun soitat numeroon: 
045 273 9896 (A-laiturin portti) tai  

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5122458/Naantalin+Rymattylassa+syttyi+tulipalo+venelaiturissa++kaksi+venetta+ajelehti+palaen+merelle


045 274 7813 (B-, C- ja D-laiturien portti) 
 
Kätevää on sekin, että portti sulkeutuu automaattisesti. Portti toimii toki edelleen myös avaimella.  
 
Johtokunnan puolesta - terveisin Antti 
  

 


