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Vuosikokouksen kuulumisia 

Viime torstaina 11.3 pidettiin ensimmäistä kertaa yhdistyksen vuosikokous verkon kautta. 
Kokouksessa oli mukana 37 henkilöä ja poikkeustilanteesta huolimatta järjestelyt onnistuivat hyvin 
ja asiat saatiin käsiteltyä. Listalla olivat sääntömääräiset vuosikokoukseen kuuluvat kohdat: 
Edellisen vuoden tilinpäätöksen esittely ja vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen 
aiemmalle johtokunnalle. Lisäksi päätettiin, että kartutetaan sataman muutto- ja 
kehittämisrahastoa edelleen ja siirretään aiempien kausien ja vuoden 2020 ylijäämästä sinne 
yhteensä 25 000 €. 
Muita asioita ei ollut, paitsi että kommodori Kari Kokkonen kertoi viimeisimmät kuulumiset 
sataman alueen tilanteesta. Ilmeisesti sataman alueen uudelle kaavalle ei ole löytynyt rakentajaa ja 
näyttää siltä, että tämän vuoksi alueen rakentaminen viivästyy entisestään. Ainakaan lähivuosina 
tuskin tapahtuu mitään tämän asian tiimoilta. Odotamme nyt kaupungin virallista kantaa asiasta. 
Johtokunta tiedottaa jäsenistölle asiasta heti, kun tarkempaa tietoa on. 

 
Venepaikkahakemukset 

Kiitos kaikille, jotka muistivat jättää venepaikkahakemuksensa ajoissa! Satamakapteenien työtä 
helpottaa kovasti se, että jokainen paikan tarvitsija omalta osaltaan mahdollistaa sen myöntämisen 
huolella täytetyllä hakemuksella, jossa on pyydetyt liitteet mukana. Nyt tilanne on sellainen, että 
kovin monelta kerholaiselta venepaikkahakemus vielä kuitenkin kokonaan puuttuu. Johtokunta 
kannustaakin kaikkia hoitamaan asian kuntoon pikaisesti, jos aikoo venepaikan ensi kesäksi saada. 

 
Kevään tärkeät päivämäärät 

Lunta tulee, mutta kausihan alkaa kalenterin mukaan jo ensi kuun jälkeen! Se kaikkein hienoin asia 
on tietysti hetki, jolloin oman veneen saa veteen siksi on hyvä muistaa, että Sindbadin yhteislaskun 
päivä on kaikilla laitureilla 8.5.2021. A-laituri aloittaa perinteen mukaan klo.0700, mutta tänä 
vuonna pikkulaiturien lasku alkaa hieman myöhemmin klo. 1200. Muistattehan kaikki, että omat 
nostot tulee toteuttaa ennen tätä ja ne pitää aina sopia satamakapteenien kanssa. 
Seuraavana päivän on perinteen mukaan lipunnosto 9.5 ja näin on purjehduskausi virallisesti 
avattu. Muita kevään tärkeitä tapahtumia ovat tietysti pukkitalkoot 12.5, jossa kaikkien alueella 
telakoivien käsiä tarvitaan. Yhteistilaisuuksien osalta otamme tarvittaessa huomioon mahdolliset 
kokoontumisrajoitukset ja tiedotamme näistä vielä tarkemmin lähempänä ajankohtaa. Toivoa sopii, 
että kesää kohti elämä näiltä osin helpottaisi ja myös seuraavat suunnitellut toiminnat olisi 
mahdollista toteuttaa: 

 Tavaratori la 15.5. 

 Eskaaderi pe-su 21.-23.5. 

 Takaa-ajopurjehdus su 30.5. 

 Elisaaren juhannus pe-su 25.-27.6. 

 Kotisataman juhannus pe 25.6. 
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Katsastukset 
Nyt jos koskaan on hyvä hetki tarkastaa oman veneen alustodistuksesta, vieläkö sinne leimoja 
mahtuu, vai onko tänä keväänä edessä runkokatsastus. Tämä kannattaa hoitaa ajoissa alta pois, 
jotta ehtii mukaan yhteislaskuun 8.5. Omat laskut tulee tehdä ennen tätä, jotta yhteislasku 
onnistuu. Muistathan sopia asioista ajoissa satamakapteenien kanssa. 

 
Avainasiat ja lukituksen uusiminen 

Seuran alueen lukituksia ollaan uudistamassa ja se tuo mukanaan montakin hyvää asiaa. Ensinnäkin 
kulku alueella helpottuu, kun lukot toimivat kunnolla. Toiseksi kerhon ja jäsenten omaisuus on 
paremmin suojassa, kun lukitukset ovat ajanmukaista tasoa ja vuosien saatossa kadonneet tai 
vääriin käsiin joutuneet avaimet eivät enää ole käytettävissä kulkemiseen. Kolmanneksi, tulevia 
iLock -avaimia ei myöskään voi kopioida kuka tahansa, joten niiden leviämistä voidaan helpommin 
seurata. Uudet avaimet saa urakan valmistuttua toimistolta ja jokaista jäsentä kohti tulee yksi 
avain. Tästäkin tiedotamme lisää, kun asia etenee ja työaikataulu varmistuu. 
 
Ja vielä lopuksi pieni, mutta tärkeä muistutus kaikille seuran alueella telakoiville: Omat sähköjohdot 
on hyvä merkitä, jotta ne on helpompi tunnistaa myös siellä seinän/sähkötolpan päässä, kun lumen 
alta johdon seuraileminen veneeseen saakka ei onnistu. Välineet tätä varten löytyvät Ryskästä, 
sinne on hankittu valkoista teippiä ja kyniä tätä varten. 

 
Johtokunnan puolesta 
- terveisin tiedottaja Martti 


