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Ryhdy venekatsastajaksi Sindbadiin ja lähde kurssille!   

Suomen Purjehdus ja Veneily järjestää neljä arki-iltaa kestäviä katsastajakursseja. Ne 

pidetään verkkokurssina 

ja Sindbad on luvannut hoitaa jäseniensä kurssimaksut. Kyseessä on katsastajan 

peruskurssi, eli se on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin toimineet 

katsastajina. Kurssille pääsyn ehtona on täysi-ikäisyys ja "riittävä" kokemus 

veneilystä. Katsastajat kuuluvat seuramme tärkeimpiin luottamushenkilöihin. He ovat 

opastajia ja neuvojia veneen varustamisessa ja varusteiden käytössä. He 

ovat samalla asiantuntijoita veneen rakennetta ja merikelpoisuutta koskevissa 

https://mailchi.mp/6044958ad621/pursiseura-sindbad-tiedote-1-2021?e=%5bUNIQID%5d


kysymyksissä. Katsastajilla on suuri merkitys turvallisuusmyönteisten asenteiden ja 

ajattelun välittämisessä. Kurssin jälkeen katsastajan lupakirja on voimassa 

kahdeksan vuotta.  

 

Ilmoittaudu saman tien katsastuspäällikkö Heikki 

Kuismalle: hj.kuisma@gmail.com. Kurssit täyttyvät nopeasti. Vain 

katsastuspäällikkö voi ilmoittaa osallistujia kurssille, itse sitä ei voi tehdä. 

  

Venepaikkahakemus kaudelle 2021 

Tämän vuoden venepaikkahakemus tulee jättää helmikuun loppuun mennessä ja 

lomake hakemista varten on täällä , tarvittaessa löydät sen yhdistyksen 

nettisivuiltta. Johtokunta päätti, että vuoden 2021 laituripaikkahakemukseen lisätään 

liitevaatimuksena katsastustodistus ja vakuutustodistus. Pidäthän siis huolta, että 

hakemuksessasi on mainitut liitteet mukana ja että se on toimitettu 28.2.2021 

mennessä. 

  

Vuoden Sindbadilainen 

Seurassa on ollut perinteenä toisinaan muistaa aktiivisia ja aikaansaavia jäseniä 

pienin tunnustuksin. Jos olet pannut merkille jonkun ahkeran työmyyrän tai aina 

auttavaisen seurakaverin, jolta ei virta lopu, niin nyt voit muistaa häntä. Ehdota 

haluamaasi henkilöä vuoden Sindbadilaiseksi. Se onnistuu joko laittamalla 

viestiä toimisto@pursiseurasindbad.fi tai jollekin johtokunnan jäsenelle 4.3 

mennessä. Ehdotuksien perusteella johtokunta julkistaa valinnan kevään 

vuosikokouksessa 11.3.2021 

  

Kerhorakennusta korjataan 

Odotettu kerhotilan WC-remontti alkaa vihdoin viikolla 4 ja voi tuottaa vähän vaivaa 

jäsenille, kun korjauksen aikana vain toinen wc kerrallaan on käytettävissä. 

Kiinteistövastaavat ovat sopineet, että vessat remontoidaan vuorotellen, joten 

hätätilanteessa pitäisi kyllä aina yksi paikka helpotukselle löytyä. 

  

Tärkeitä päivämääriä: 

Vaikkei se ei vielä ihan siltä näytä, kevät koittaa kohta kuitenkin ja veneiden 

kunnostustahti taas kiihtyy. Töiden ajoittamisessa on hyvä huomioida, että veneiden 

laskupäivä on 8.5 ja seuran lipunnosto 9.5. Telakointialueiden yhteiset siivous- ja 

pukkitalkoot pidetään 12.5.2021. 
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BLOT juhlan tilanne 

Johtokunta totesi, että kokoontumiset isolla porukalla kannattaa edelleen jättää väliin 

ja niinpä BLOT -juhlaa ei tällä kertaa talven taittamiseksi pidetä, vaan siirretään 

ajankohta suosiolla. Mikäli virustilanne sen myöhemmin sallii, juhlitaan sitten 

reippaassa Sindbadin hengessä vähän myöhemmin keväällä. 

Koko vuoden tapahtumalistan löydät täältä verkkosivultamme, jonne tarvittaessa 

päivitämme päivämäärämuutokset ja mahdolliset peruutukset. 

 

Johtokunnan puolesta 

- terveisin tuore tiedottaja Martti 
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