
         PURSISEURA SINDBAD RY.  Jäsentiedote 4/2022 

Pursiseura Sindbad ry 
60°09,17'N 24°53,24'E 

Vattuniemenranta 5, 00210 Helsinki 

 

Postia johtokunnalta 

 
 
 
Nyt voi jo sanoa, että kevät on koittanut, kun sää lämpenee pikkuhiljaa ja monella valmistelut veneilykautta 
varten ovat käynnistyneet. Oman veneen laittamisen ohella seuramme tarjoaa mahdollisuuksia 
monenlaiseen muuhunkin mukavaan ajankuluun harrastuksen parissa. Juuri on hyvä aika katsoa 
kevätkauden tärkeät päivämäärät ja palauttaa mieleen keskeiset tapahtumat: 
 

• Veneiden yhteislasku la 7.5. 

• Lipunnosto su 8.5. 

• Satama-alueen pukki- ja siivoustalkoot ke 11.5. 

• Tavaratori la 14.5. 

• Eskaaderipurjehdus pe-su 20.–22.5. 

• Takaa-ajopurjehdus su 29.5. 

• Runkokatsastuksien aika on nyt 

• Muista noutaa jäsenkorttisi 

• Saunan remontti valmistuu 
 
 
Veneiden yhteislasku tapahtuu 7.5 lauantaina, nosturit on tilattu ja A-laituri aloittavat klo 0700 ja 

pikkulaiturit samoin klo 0700. Tulethan ajoissa paikalle ja huolehdit veneesi ennen tätä vesillelaskukuntoon. 

Kannattaa tarkistaa etukäteen, että veneen moottori on varmasti käyntikuntoinen, kun oma laskuvuoro 

koittaa. Näin nosturin aikaa ei kulu odotteluun ja homma etenee jouhevasti. 

 

Mikäli et aio osallistua yhteislaskuun, ole yhteydessä satamakapteeniin hyvissä ajoin. On tärkeää varmistaa 

satamakapteenilta, ettei oma veneesi ole yhteislaskun tiellä, mikäli suunnittelet omaa laskua vasta 

yhteislaskun jälkeen. 

 

Sindbadin lipunnosto on kerhotalolla sunnuntaina 8.5 klo. 1200. Tule mukaan avaamaan seuran kesää ja 

nostamaan malja tuleville purjehduksille. Tarjolla kuohuvaa ja torvensoittoa, tuttuun tapaan. 

 

Satama-alueen pukki- ja siivoustalkoot pidetään keskiviikkona 11.5. klo.1700 alkaen. Kaikkia alueella 

telakoivia ja muitakin jäseniä tarvitaan taas, jotta saadaan laiturialueet siistiksi kesää varten ja venepukit ja 

-kelkat kasattua sivuun. Paikalle on tilattu jätelavat ja varattu talkoolaisille myös hiukan evästä. 

 

Tavaratori toteutuu taas lauantaina 14.5. Nyt kannattaa katsoa vene ja varastot läpi ja tuoda ylimääräiset 

venetarvikkeet ja varusteet tavaratorille tarjolle. Paikalle yritetään tilata myös sammutinhuolto, jotta 

veneen sammuttimet saa tarkastettua katsastusta varten. 

 

Tavaratorilla on tänäkin vuonna tarjolla osaavaa ompelupalvelua kerholaisille. 

Lauantaina 14.5. A-laiturin ryskän terassilla on paikalla klo 10–16 verhoilija teollisuusompelukoneineen. 

Erilaiset korjausompelut, kuten pressujen tai kuomujen ratkenneet saumat, irronneet tarranauhat tai 

vetoketjut ja muut paikkaukset hoituvat kätevästi paikan päällä pientä käteiskorvausta vastaan. Myös 

irronneiden vakiokokoisten neppareiden tai purjerenkaiden uusiminen onnistuu. Huom! Älä tuo purjeita tai 

muutakaan, mikä vaatisi siksak-saumoja, tämä kone tekee vain suoraa ommelta. Jos tarvitset uuden 

vetoketjun tai muita "varaosia", ota yhteys etukäteen: Helen Enne-Laakso, 0500 704992. 
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Eskaaderipurjehdus järjestetään viikonloppuna 20.–22.5. Kohteena on tällä kertaa Tallinnassa Noblessnerin 

satama ja yhteistä ohjelmaa on luvassa ainakin yhteisruokailun muodossa. Lisätietoja saa toimintajaoston 

Lasse Andtfolkilta, yhteystiedot löytyvät  täältä. 

 

Takaa-ajopurjehdus sunnuntaina 29.5 tarjoaa kaikille purjehtijoille mahdollisuuden osallistua seuran 

omaan rentoon kevätkisaan, jossa lähtöjärjestys on tasoitusluvun mukainen ja ensimmäisenä maaliin tulija 

on varma voittaja. Toimintajaosto ottaa vastaan ilmoittautumisia ja lisätietoja tästäkin saa Lasse 

Andtfolkilta . 

 

Katsastusten osalta nyt on runkokatsastusten aika. Viiden vuoden välein toteutettava runkokatsastus 

onnistuu vain veneen ollessa kuivalla maalla, joten mikäli tarve on tai asia mietityttää, ota yhteyttä suoraan 

seuran katsastajiin. 

 

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) 

Katsastajien yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta ja tästä linkistä. Mikäli olet myynyt veneesi tai se on 

poistettu käytöstä parin viime vuoden aikana, ilmoita tästä sähköpostilla katsastus@pursiseurasindbad.fi, 

jotta seuran venerekisteri pysyy ajan tasalla. 

 

Muuta ajankohtaista 

 

Jäsenkortteja kaudelle 2022–2023 on haettavissa toimistolta torstaisin sen aukioloaikoina ja jos seuran 

alueen uusi avain on vielä hakematta, sen voi kuitata samalla. 

 

Näin keväisin melkein jokainen tekee jotain hankintoja venehommiin ja ravintolaan tai seuran ovelle on 

tuotu erilaisia jäsenille kuuluvia lähetyksiä.  Kun tilailet veneilytarvikkeita netistä tai firmoilta, niin 

muistathan että ravintolaa tai seuran toimistoa ei tule käyttää postitoimistona. Kukaan ei vastaa, jos 

tavarasi katoavat, mikäli ne on tilattu kerhon osoitteeseen. 

 

Ja vielä lopuksi hyviä uutisia: Saunan pesutilojen remontti alkaa valmistua. Tilat ovat taas käytössä ja entistä 

ehompana mukavasti ennen kauden alkua. Saunaa saa jo käyttää ja tänä vuonna on nyt sitten myös 

mahdollista pestä venepyykkiä, kunhan pesutorni saadaan tätä varten asennettua paikoilleen. Köysien ja 

mattojen pesua ei konetta saa käyttää. 

 

 

Hyvää kevättä kaikille, tavataan rannassa! 

 

Johtokunnan puolesta 

- tiedottaja Martti 

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

