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Postia johtokunnalta  

 
 
 
Syyskokous tulossa ja muita kuulumisia! 
 
Veneet on pääosin peitelty pressujen alle, satama hiljenee ja veneilyynkin liittyvä harrastustoiminta alkaa 
pääosin siirtyä sisätiloihin. 
Tästä yhtenä merkkinä on, että telakointikauden alun tärkeä yhteinen tilaisuus, seuran sääntömääräinen 
syyskokous pidetään 25.11.2021  klo 1800 alkaen kerhotalolla (Vattuniemenranta 5) ravintola Telakan 
salissa. Asialistalla ovat muun muassa johtokunnan kokoonpanosta, ensi vuoden taloudesta ja 
toimintasuunnitelmasta päättäminen, sekä lisäksi pieni katsaus satamahankkeen etenemiseen. Kokouksen 
asialista löytyy myös seuran nettisivuilta  https://www.pursiseurasindbad.fi/ ja kokouksessa käsiteltävä 
materiaali on nähtävillä 18.11, eli viikkoa ennen kokousta toimistolla. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja 
päättämään yhteisistä asioista. 
 
PikkuBlot-juhlaa vietetään 27.11.2021. Rentoa yhdessäoloa, hyvää ruokaa ja seuraa on tarjolla ravintolan 
Telakan tilassa. Listalla on monenlaista herkkua ja tarjoilun järjestämiseksi osallistujilta kerätään 
kustannusten kattamiseksi 20 € osallistumismaksu. Tilaisuuteen on hyvä ilmoittautua ennakkoon, jotta 
tarjoilu osataan järjestää kaikille riittäväksi. Ilmoittautua voi toimintajaostosta Eeva Pitkäselle sähköpostin  
eeva.pitkanen@novetos.fi -kautta. 
 
Pajalahden veneilykoulun kurssit käynnistyvät sitten loppuvuodesta ja niitä onkin tarjolla pitkin talvikautta. 
PaVen ilmoittautuminen aukeaa joulukuussa ja löydät monipuolisen kurssivalikoiman seuraavan linkin 
kautta: https://pave.fi/ 
 
PaVen toimintaan kaivataan myös uusia vapaaehtoisia edustamaan Sindbadia ja kehittämään toimintaa 
jatkossakin. Asiasta kiinnostuneet voivat kysyä lisää vaikkapa seuraa tällä hetkellä Pavessa edustavalta 
kommodori Kari Kokkoselta. 
 
Satamakapteeneilta muistutus B, C ja D-laiturien alueella telakoiville: Mikäli käytät alueella sähköä 
telakointikauden aikana, niin muista että sähköjohdon päässä pitää olla merkittynä omistajan nimi ja 
puhelinnumero. Muistathan myös, että pikkulaiturien alueella telakointikaudella sähkön käyttö on sallittu 
ainoastaan akkujen lataamista tai sähkölaitteiden tai -työkalujen käyttöön tilapäisesti silloin, kun itse on 
paikalla. Sähköllä lämmittäminen kiellettyä. 
 
Ja vielä lopuksi uudesta lukitusjärjestelmästä pieni niksipirkka -vinkki: Jos Ilock-lukko ei heti avaudu, kun 
avaimen laittaa lukkoon, ota se rauhallisesti pois ja kokeile muutaman sekunnin päästä uudestaan ja 
yleensä portti avautuu. Toinen kikka on lämmittää avainta hetken kädessä ja koettaa sitten uudestaan. 
 
 
Tavataan vuosikokouksessa! 
 
 
 
 
Johtokunnan puolesta 
- terveisin tiedottaja Martti 
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