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Postia johtokunnalta  

 
 
Purjehduskauden parhaat hetket 
 
ovat juuri nyt, kun suurin osa veneistä on laskettu ja mastotkin alkavat olla paikoillaan. Kesäkauden 
seikkailut ovat vielä edessä jo moni meistä odottaa malttamattomana vesille pääsyä ja sitä vapauden 
tunnetta, kun veneilyloma alkaa. Hieno harrastus, kun jokavuotinen pääpiirteittäin samat rutiinit sisältävä 
kuvio tuntuu joka kevät aina yhtä innostavalta ja uudelta! Myös Sindbadin perinteiset kesäkauden 
tapahtumat ovat tutusti vanhoilla paikoillaan, vaikka sisältö onkin vähän vaihdellut. Katso alempaa 
ajankohdat ja liity mukaan yhteisiin rientoihin. 
 
2 x Sindbadin Juhannusjuhlat: 
Sindbadin perinteinen Elisaaren juhannus toteutuu 24.–26.6. Tarjolla on vähän evästä, sekä tietysti 
veneilyhenkistä seuraa rentoon Sindbadin tyyliin. 
Juhannusaattona rantasauna on käytössä klo.13–1500 naisille ja klo.15–1700 miehille. Seuran puolesta on 
tarjolla saunajuomat. Juhannusaaton lipunnosto on klo 1800, ja ilta jatkuu vapamuotoisesti grilliruoan ja 
yleisen viihtymisen parissa Sindbad- grillillä. Kaikki ovat tervetulleita, ennakkoilmoittautumisia ei tarvita. 
 
Kotisataman juhannusjuhla toteutuu myös ja on juhannusaattona 24.6. Se tarjoaa mukavan vaihtoehdon 
kaupunkiin jääville istua yhteistä iltaa seurakavereiden kanssa. Kokoontuminen tapahtuu A-laiturin juuri 
kunnostettuun grillikatos Ryskään ja terassille, ruoanvalmistus alkaa noin klo. 1900. Osallistujille on tarjolla 
grillimakkaraa, uusia perunoita ja juotavaa. Toki myös omia eväitä voi grilliin tuoda. Ilmoittautumiset 
tarjoilun järjestämiseksi 21.6. mennessä: karikalevikokkonen@gmail.com. 
 
Veneiden katsastusaika päättyy! 
Nyt on viimeiset hetket olla yhteydessä katsastajiin ja hoitaa veneen tämän kauden katsastusasiat 
kuntoon! Katsastus on hoidettava 15.6.2022 mennessä, jonka jälkeen suoritetuista katsastuksista peritään 
150 euron katsastusmaksu, mikäli viivästyneestä katsastuksesta ei ole sovittu ennen 15.06 
katsastushenkilön kanssa. Varsinainen katsastus tapahtuu veneen ollessa vesillä ja purjehduskunnossa. Ole 
pikaisesti yhteydessä katsastajiin ja sovi aikataulusta. Katsastajien yhteystiedot löytyvät ilmoitustauluilta, 
molempien laiturien grillipaikoilla sekä seuran kotisivulta. Katsastuksia toteutetaan tiistaisin ja torstaisin 
klo.17-20 sekä myös katsastajien kanssa sovittuina aikoina. On hyvä muistaa, että katsastajillakin voi olla 
veneilykiireitä ja jos yhteydenotto jää viime tippaan, ei katsastus välttämättä onnistu. 
 
Muuta ajankohtaista 
 
Seuran toimiston on suljettu 23.6.2022 ja taloudenhoitaja Timo Suomalainen on lomalla. 
 
Perinteinen syksyn koitos, ”Noin kolme kertaa Pihlajasaaren ympäri” -purjehduskilpailu järjestetään la 
3.9. Samana iltana on kauden päättävä yhteinen laiturijuhla. Näistä tiedotetaan vielä myöhemmin lisää. 
 
Johtokunta kiittää talven ja kevään osalta kaikkia aktiivisia seuran jäseniä ja jää tässä kohtaa kesätauolle. 
Seuraavan kerran se kokoontuu elokuussa (18.8). 
 
Erinomaisen nautinnollista veneilykesää ja antoisia purjehduksia! 
 
Johtokunnan puolesta 
- terveisin tiedottaja Martti 
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