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Postia johtokunnalta  

 
 
 
Kausi on alkanut ja veneet ovat vesillä! 
 
Suurin osa veneistä on laskettu ja mastotkin alkavat olla paikoillaan. Telakointialueet ovat veneiden sijasta 
täyttyneet autoista, kuten aina kesäisin ja erityisen hienoa on se, että myös kerhorakennuksen ravintola ja 
terassi saa taas toimia kesän kokoontumispaikkana ja virkistyksen tarjoajana. Kiitos ahkerien talkoolaisten, 
myös kerhorakennuksen ulkoasu on parantunut, kun maalausporukka on tehnyt väsymättä työtään. Nämä 
talkoot vielä osin jatkuvat ja vapaaehtoisia maalareita tarvitaan seuraavan kerran maanantaina 14.6 
klo.1500 alkaen, mikäli sää maalaustyöt sallii. Seuraa tiedotusta asiasta seuran facebook-profiilista. 
 
Mastotelineitä huolletaan! Satamakapteenilta muistutus, että kerhorakennuksen vieressä olevat 
mastotelineet on tarkoitus kunnostaa. Tätä varten ne pitää tyhjentää, joten merkitse oma mastosi nimellä, 
niin se pysyy tallessa. Merkitsemättömät mastot tullaan poistamaan ja ne lähtevät kaatopaikalle. 
 
 
Juhannusjuhlat tulossa! 
 
Sindbadin perinteinen Elisaaren juhannus toteutuu 25.-27.6. Toimintajaosto on järjestellyt vähän ohjelmaa, 
pientä tarjoilua, sekä tietysti veneilyhenkistä seuraa rentoon Sindbadin tyyliin. 
Juhannusaattona Nyyttikestibrunssi järjestetään klo. 1100 alakentällä. Facebook ryhmään kerätään tiedot 
ruoasta, jotta kaikki eivät tuo samaa ruokaa. 
Juhannusaaton saunat ovat käytössä klo.13-15 naisille ja klo.15-17 miehille. Seura puolesta on tarjolla 
saunajuomat. Paikka selviää myöhemmin, rantasaunaa ei tällä kertaa saatu. 
Juhannusaaton lipunnosto on klo 1800, jonka jälkeen ohjelma jatkuu vapamuotoisesti grilliruoan ja yleisen 
viihtymisen parissa Sindbad- grillillä. 
Jos et ole Facebookissa ja olet tulossa Elisaareen, lähetä viesti nina.tammilehto@sok.fi, 
niin saat tarkempia tietoja postilla. Kaikki ovat tervetulleita, ennakkoilmoittautumisia ei tarvita. 
 
Kotisataman juhannusjuhla toteutuu myös ja on juhannusaattona 25.6. Se tarjoaa mukavan vaihtoehdon 
kaupunkiin jääville istua yhteistä iltaa seurakavereiden kanssa. Kokoontuminen tapahtuu A-laiturin 
grillikatos Ryskään ja terassille, ruoanvalmistus alkaa noin klo. 1900. Osallistujille on tarjolla grillimakkaraa, 
uusia perunoita ja silliä. Toki myös omia eväitä voi grilliin tuoda. Ilmoittautumiset tarjoilun järjestämiseksi 
23.6. mennessä karikalevikokkonen@gmail.com. 
 
 
Katsastusaika päättymässä! 
 
Nyt on viimeiset hetket olla yhteydessä katsastajiin ja hoitaa veneen tämän kauden katsastusasiat 
kuntoon! Katsastus on hoidettava 15.6. mennessä, tai myös myöhemmin, jos on tästä erikseen sopinut 
katsastajan kanssa ennen 15.6.2021. Mikäli katsastus sovitaan tai toteutetaan 15.6 jälkeen, tästä peritään 
jälkikatsastusmaksu. 
Varsinainen katsastus tapahtuu veneen ollessa vesillä ja purjehduskunnossa. Ole pikaisesti yhteydessä 
katsastajiin ja sovi aikataulusta. Katsastajien yhteystiedot löytyvät ilmoitustauluilta, molempien laiturien 
grillipaikoilla sekä seuran kotisivulta. Katsastuksia toteutetaan tiistaisin ja torstaisin klo.17-20 sekä myös 
katsastajien kanssa sovittuina aikoina.  
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Muut tapahtumat 
 
Tässä kohtaa kautta voi kalenteroida jo syksynkin toimintaa. Aina legendaarinen koitos, ”Noin kolme kertaa 
pihlajasaaren ympäri” -purjehduskilpailu järjestetään la 4.9. Samana iltana on kauden päättävä yhteinen 
laiturijuhla. Näistä tiedotetaan vielä myöhemmin lisää, kunhan ensi siirrytään hetkeksi veneilijän kannalta 
vuoden mukavimpaan vaiheeseen, kun moni meistä saa kerrankin irrottaa köydet kotisataman laiturista 
vähän pidemmäksi aikaa. 
 
Johtokunta kiittää kevään osalta kaikkia aktiivisia seuran jäseniä ja kokoontuu seuraavan kerran elokuussa 
(19.8) jääden tässä kohtaa kesätauolle. 
 
Nautinnollista veneilykesää ja mukavia purjehduksia! 
 
 
Johtokunnan puolesta 
- terveisin tiedottaja Martti 


