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Postia johtokunnalta  

 
 
 
Syksy on koittanut ja veneilykausi jatkuu! 
 
Nyt kannattaa hyödyntää alkusyksyn lämpimät säät ja tulla aktiivisesti mukaan tarjolla olevaan toimintaan. 
Seuraavassa keskeiset tapahtumat jotka kerhon alkavan syksyn toimintakalenteriin on kirjattu: 
 
”Noin kolme kertaa pihlajasaaren ympäri” -purjehduskilpailu järjestetään lauantaina 4.9. Kannattaa seurata 
seuran facebook-profiilia, jossa asiasta tiedotetaan tarkemmin.  Kiinnostuneet voivat kysyä lisätietoja myös 
toimintajaoston Lars Andtfolkilta: lars@andtfolk.com 
 
Laiturijuhlat pidetään saman päivän iltana alkaen klo 1800. Kauden päättävä kaikkien jäsenten yhteinen 
tilaisuus sisältää tuttua ohjelmaa: Klo.1800 jaetaan päivän purjehduskilpailun palkinnot, syödään yhdessä 
erinomaisen hyvin ja nautitaan elävästä musiikista klo.1930 alkaen Markku Karjalaisen bändin tahdissa, 
sekä tietysti viihdytään koko ilta hyvässä Sindbad -seurassa. 
Laiturijuhlan valmisteluun tarvitaan taas reipasta talkooporukkaa: Perjantaina 3.9 talkoot alkavat klo.1700 
ja työn alla on mm. piha-alueen raivausta (poistetaan kasvaneet pusikot, saa tuoda oman raivaussahan, 
siimaleikkurin tai oksasakset tms, jos sellaisia on) ja telttojen pystytystä. Illalla talkoolaisille on luvassa 
talkoosauna ja pientä purtavaa. Sunnuntaina 5.9 klo.1200 puretaan järjestelyt ja vähän siivotaan ja sen 
ohella tarjolla on lauantailta jäänyttä juhlaruokaa. 
 
Veneiden telakoimisen aika lähestyy.  Johtokunta haluaa muistuttaa kaikkia seuralaisia siitä, että telakointi 
Sindbadin alueella edellyttää ajoissa jätettyä telakointihakemusta. Satamakapteenit jakavat venepaikat 
satamaohjesäännön mukaan ja siihen kirjatussa järjestyksessä. Myöhässä jätetyille hakemuksille ei voida 
taata telakointipaikkaa, ne saavat paikan, jos niitä jää. Joten muista hoitaa allekirjoitettu hakemus 
toimistolle määräpäivään 15.9.2021 mennessä. Hakemuslomakkeen löydät Sindbadin nettisivuilta tästä 
linkistä: Telakointihakemus2021-2022 
 
Pukkitalkoot ovat 6.10. Tuolloin katsotaan alue ja venepukit kuntoon telakointia varten. Tarjolla on 
hommien lisäksi talkoogrillin tuotteita ja talkoojuomaa. Kaikkia alueella telakoivia tarvitaan mukaan, jotta 
homma sujuu. Talkoot alkavat klo.1700 kaikilla laitureilla. 
 
Yhteisnosto on 9.10.2021. A-laituri aloittaa klo. 0700 ja pikkulaiturit klo.1200. 
 
Seuran syyskokous pidetään 25.11.2021 
 
Muistakaa hakea uusi jäsenavain, sillä lukot vaihtuvat elokuun aikana. Avaimen voi noutaa kerhotalosta 
toimiston aukioloaikoina torstaisin klo.17-1800. Tässä vaiheessa uusia avaimia on varattu 1kpl per seuran 
jäsen (koskee sekä varsinaisia että perhejäseniä), tästä on johtokunta tehnyt päätöksen 8.4.2021 
kokouksessaan. Vanhoja avaimia ei tarvitse palauttaa. 
 
 
Muita asioita 
 
Alkavan syksyn myötä myös sää muuttuu ja sen myöstä aika ajoin laitureilta kuuluu aikamoinen kilkatus. 
Kun käyt veneellä niin samalla on hyvä kiristää veneen fallit ja muut köydet ja vaijerit, etteivät ne turhaan 
kilise ja kolise tuulessa. 
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Seuran toiminta pyörii vahvasti talkoohengen voimin ja syyskauden käynnistyessä toivotammekin sekä 
uudet että vanhat jäsenet mukaan kaikkeen toimintaa. Helpoin tapa tulla tutuksi ja mukaan kehittämään 
seuraa, on liittyä mukaan jaostojen toimintaan. Eri jaostojen vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät 
nettisivuilta, heiltä saa lisätietoa ja vinkkejä eteenpäin, joten ole rohkeasti yhteydessä. 
 
 
Mukavia purjehduksia ja alkavaa syyskautta! 
 
 
 
Johtokunnan puolesta 
- terveisin tiedottaja Martti 


