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Vuosikokous 10.3.2022 klo1800 

Pursiseura Sindbad ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään läsnäkokouksena kerhotalolla 

(Vattuniemenranta 5). Kaikki jäsenet ovat tervetulleita mukaan päättämään tärkeistä asioista ja kuulemaan 

viimeisimmät kuulumiset yhdistyksen tilanteesta. Tarjoilua on varattu 50 ensimmäiselle. 

 

Laituripaikkojen hakuaika kaudelle 2022 on päättymässä. Jätä hakemuksesi toimistoon 28.2. mennessä, 

näin varmistat, että hakemuksesi ehtii mukaan, kun paikkoja jaetaan. 

 

Katsastus on joka keväinen asia. Jäät lähtevät pian ja ensimmäiset innokkaat veneilijät pääsevät laskemaan 

veneensä veteen. Juuri nyt on hyvä aika tarkistaa, tarvitaanko veneessäsi runkokatsastus, se kun tulee 

tehdä viiden vuoden välein ja on toteutettavissa ainoastaan veneen ollessa kuivalla maalla.   

 

Runkokatsastus tulee suorittaa, jos: 

- vene on uusi seurassa 

- vene on vaihtanut omistajaa 

- veneeseen on tehty suuria korjaus- tai muutostöitä 

- veneen runkokatsastus on vanhentunut (tehty vuonna 2017 tai aiemmin) 

Jos runkokatsastus on ajankohtainen, ole yhteydessä katsastajiin, yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta 

ja tästä linkistä. Mikäli olet myynyt veneesi tai se on poistettu käytöstä parin viime vuoden aikana, ilmoita 

tästä sähköpostilla katsastus@pursseurasindbad.fi, niin seuran venerekisteri pysyy ajan tasalla. 

 

Jäsenkortti kaudelle 2022-2023 on haettavissa toimistolta sen aukioloaikoina ja jos seuran alueen uusi 

avain on vielä hakematta, muista kysyä sitä samalla, jotta kulku jatkossakin onnistuu. 

 

Veneiden yhteislasku tapahtuu 7.5 lauantaina, tarkemmat laiturikohtaiset kellonajat ilmoitetaan 

myöhemmin. Kannattaa ajoittaa kevään venehuollot ja korjaukset tämän mukaan. Mikäli suunnittelet 

muuta aikaa oman veneesi vesillelaskulle, ole yhteydessä satamakapteeniin hyvissä ajoin. 

 

Saunan pesutiloja tullaan remontoimaan, pesuhuoneen laatoitusta ja myös pukuhuoneen lattiaa uusitaan, 

sekä tehdään muuta vähän pienempää korjausta. Samalla rakennetaan pukuhuoneen yhteyteen tila 

pesutornille pyykinpesua varten. Aika tarkentuu myöhemmin, mutta tämä tiedoksi kaikille jo nyt, että 

lähiaikoina saunatilat ovat poissa käytöstä jonkin aikaa lähiviikkoina. 

 

Hyvää kevään odotusta kaikille, tavataan 10.3 vuosikokouksessa! 

 

Johtokunnan puolesta 

- tiedottaja Martti 

https://www.pursiseurasindbad.fi/pursiseuramme/palvelut/katsastus/katsastajat/
mailto:katsastus@pursseurasindbad.fi

