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Postia johtokunnalta  

 
 

• Hae kauden 2022 laituripaikka ajoissa 

• Uudet jäsenkortit 2022-2023 

• Katsastuksen ajankohtaiset 

• Sataman jätehuollossa muutoksia 

• Kevään tärkeitä päivämääriä 
 
Venepaikkahakemus kaudelle 2022 
Tänäkin vuonna venepaikkahakemus tulee jättää helmikuun loppuun mennessä ja lomake hakemista varten 
on täällä , tarvittaessa löydät sen yhdistyksen nettisivuilta. Johtokunta päätti, että vuoden 2022 
laituripaikkahakemukseen vaaditaan uusilta jäseniltä vakuutustodistus. Pidäthän siis huolta, että 
hakemuksessasi on tarvittavat liitteet mukana, vuoden 2022 jäsenmaksu on maksettu ja hakemus on 
toimitettu toimistolle 28.2.2022 mennessä. 
 
Uusi jäsenkortti 2022-2023 on noudettavissa toimistolta sen aukioloaikoina. Hae oma korttisi pikapuolin, 
sillä sitä näyttämällä voi saada pientä säästöä kevään tarvikehankintoihin Lauttasaarelaisissa 
venetarvikeliikkeissä ja lisäksi tietysti jäsenalennuksen kerhoravintolassa. 
 
Katsastusasiaa: 
Nyt on oikea aika tarkistaa pitääkö veneesi perus/runkokatsastaa ja ryhtyä toimiin, mikäli tarvetta sille on. 
Jos uusi jäsen liittyy seuraan ja haluaa veneen seuran rekisteriin, se tulee perus/runkokatsastaa seuran 
katsastajan toimesta. Jatkossa tämä tehdään sitten viiden vuoden välein. Myös vanhan jäsenen vaihtaessa 
venettä, ensimmäistä kertaa seuraan tuleva vene pitää aina perus/runkokatsastaa. 
Kaikkien kohdalla selvä merkki peruskatsastuksen tarpeesta on se, kun alustodistuksen katsastusosio on 
täysi, silloin on peruskatsastuksen aika. Venepaikka voidaan myöntää vain seuraan katsastetulle alukselle, 
joten asia kannattaa hoitaa ajoissa kuntoon. Se hoituu helposti ja aikatauluista saa sovittua ottamalla 
yhteyttä katsastuspäällikkö Heikki Kuismaan tai muihin katsastushenkilöihin, joko sähköpostilla tai 
puhelimitse. Katsastajien yhteystiedot löytyvät täältä. 
 
Sataman jätehuollosta 
HSY:n lopetettua jätekuljetuksen vuoden 2021 lopussa on jätekuljetus sovittu Remeo Oy:n kanssa. 
Molemmilla satama-alueilla on lasi-, metalli-, muovi- ja energiajäteastiat. Energiajätteeseen kuuluvat 
kierrätyskelvottomat muovit ja muovituotteet, kumi ja kevytpressut, likaiset paperit, pahvit ja kartongit, 
puhdas ja käsitelty puu, styroksi, polyuretaani ja vaahtomuovi. PVC-muovi ei kuulu energiajätteeseen. 
Pyydämme jäsenistön huomioimaan tämän muuttuneen tilanteen.  Tarkemman lajitteluohjeen löydät 
Sinndbadin verkkosivuilta tai täältä. 
 
Kerhorakennuksen saunassa tulossa korjauksia 
Seuran saunatiloja on tarkoitus kunnostaa kevään aikana. Saunan lattiaa uusitaan ja samalla selvitetään 
mahdollisuus jäsenten käyttöön tulevan pyykinpesukoneen sijoittamisesta. Tiloissa tehdään lähipäivinä 
katselmusta ja arvioinnin jälkeen tiedetään tarkemmin aikataulusta, sekä lopullisista toimenpiteistä 
 
… ja vielä lopuksi tärkeitä päivämääriä: 
Syyskokouksessa esitetty toimintasuunnitelma on tänäkin keväänä toimintaa ja tapahtumien aikatauluja 
ohjaava runko ja sen pohjalta vuosikokous on 11.3.2022. Tiedotamme vielä tarkemmin, millä tavalla tänä 
keväänä kokous toteutetaan. 
 

https://pursiseurasindbad.us15.list-manage.com/track/click?u=851ccfcc87378cfe2c3b32312&id=ba70ab95ca&e=7a8ac1b255
https://www.pursiseurasindbad.fi/pursiseuramme/palvelut/katsastus/katsastajat/
https://1561601.166.directo.fi/@Bin/159cdb4ffe2f5ebc993f80e4fe652dd1/1642710513/application/pdf/181241/Lajitteluopas%20Pursiseura%20Sindbad.pdf
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Muistattehan myös suunnata toisinaan iltalenkit sataman suuntaan ja samalla tarkistaa oman veneen 
pressujen ja telineiden tilanteen. Alati muuttuvissa sääolosuhteissa on tänäkin talvena muutamia veneitä 
luopunut peitteistään tuulen toimesta. Samalla voi ohimennen vilkaista naapurinkin pressujen tilanteen ja 
tarvittaessa vinkata kaverille, jos korjaustarpeita ilmenee. 
 
Hyvää kevään odotusta kaikille, 
 
Johtokunnan puolesta 
 
- tiedottaja Martti 


