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Postia johtokunnalta  

 
 
 
Syyskausi käynnistyy ennätyslämpimänä! 
 
Veneilijöitä hellivät juuri nyt poikkeuksellisen lämpimät elokuun illat, mutta nyt voi jo vähän kääntää 
katsetta syyskuunkin puolelle, jolloin taas kisaillaan ja juhlitaan yhdessä. Tässä hieman mainostusta syksyn 
tapahtumista: 
 
”Noin kolme kertaa pihlajasaaren ympäri” -purjehduskilpailu järjestetään lauantaina 3.9. Kilpailu on 
uudistunut ja rataa on päivitetty turvallisuussyistä. Uuden reitin suunnittelulla ollaan vähennettyä riskiä 
hankaliin kohtaamistilanteisiin laivojen kanssa vilkkaasti liikennöidyllä alueella.  Tällä kertaa saari kierretään 
vain kerran, mutta kierros onkin sitten pidempi ja kääntöpaikka etelässä on Rysäkarilla saakka. Kilpailun 
jälkeen on tarjolla saunat ja palkintojen jako tapahtuu illan laiturijuhlissa. Alla karttakuvat, josta selviää 
reitin lähtöalue ja kulku pääpiirteittäin. Tarkemmin reitti käydään läpi kipparikokouksessa. 
 

 
Kipparikokous pidetään lauantaina 3.9 klo.0900. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen 
sähköpostitse seuraavien tietojen kera: 

-Veneen nimi 
-Veneen merkki ja malli 
-Kippari 
-Finrating kerroin (se normaali, koska aika harvalla on NS-todistus) 

 
Kipparikokouksessa käydään reitin lisäksi läpi myös kisan säännöt. Mattimyöhäiset ehtivät myös 
ilmoittautumaan silloin, jos innostuu viime hetkillä osallistumaan. 
Ilmoittautumiset voi tehdä ja lisätietoja saa toimintajaoston Lars Andtfolkilta: lars@andtfolk.com 
Kiinnostuneiden kannattaa seurata Sindbadin facebook-profiilia, jossa asiasta tiedotetaan lisää. 
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Laiturijuhlat pidetään myös 3.9 alkaen klo 1800. Kauden päättävä kaikkien jäsenten yhteinen tilaisuus 
sisältää tuttua ohjelmaa: Klo.1800 jaetaan päivän purjehduskilpailun palkinnot, syödään yhdessä 
erinomaisen hyvin ja nautitaan. Tarjolla on ainakin hyvää ruokaa, haitarimusiikkia ja karaokea, sekä 
erinomaista seuraa. 
 
Juhlien valmistelutalkoot ovat perjantaina 2.9 klo.1700 alkaen ja tekijöitä tarvitaan ainakin telttojen 
pystytykseen, myös piha-alueen yleistä siistimistä on työlistalla ja tavan mukaan Illalla talkoolaisille on 
talkoosauna ja pientä purtavaa. Sunnuntaina 4.9 sitten klo.1000 alkaen puretaan järjestelyt ja vähän 
siivotaan paikkoja. 
 
Talvitelakoimisen aika lähestyy.  Johtokunta haluaa muistuttaa kaikkia seuralaisia siitä, että telakointi 
Sindbadin alueella edellyttää ajoissa jätettyä telakointihakemusta. Satamakapteenit jakavat venepaikat 
satamaohjesäännön mukaan ja siihen kirjatussa järjestyksessä. Myöhässä jätetyille hakemuksille ei voida 
taata telakointipaikkaa, ne saavat paikan, jos niitä jää. Joten muista hoitaa allekirjoitettu hakemus 
toimistolle määräpäivään 15.9.2022 mennessä. Hakemuslomakkeen löydät Sindbadin nettisivuilta tästä 
linkistä: Telakointihakemus2021-2022 
 
Pukkitalkoot ovat 5.10. Tuolloin katsotaan alue ja venepukit kuntoon telakointia varten. Tarjolla on 
hommien lisäksi talkoogrillin tuotteita ja talkoojuomaa. Kaikkia alueella telakoivia tarvitaan mukaan, jotta 
homma sujuu. Talkoot alkavat A-laiturilla klo. 1600 ja pikkulaitureilla klo.1700. 
 
Yhteisnosto on sitten 8.10.2022. A-laituri aloittaa klo. 0700 ja pikkulaiturit klo.1200. 
 
Seuran syyskokous pidetään 24.11.2022 klo.1800. 
 
 
Muita asioita 
 
Saunatilojen remontoinnin yhteydessä ovesta katosi lista aamusuihkuvuoroista ja ne ollaan nyt yleisön 
pyynnöstä palauttamassa. Puolen tunnin suihkuvuorot on jaettu naisille ja miehille klo.0600 alkaen ja 
klo.1000 päättyen niin, että naisten vuoro on aina tunnin ensimmäinen puolisko ja miesten sitten 
jälkimmäinen. 
 
Seuraan on liittynyt tänäkin vuonna mukavasti uusia jäseniä.  Porukkaa tarvitaan, jotta toiminta onnistuu ja 
toivotammekin sekä uudet että vanhat jäsenet tervetulleeksi mukaan talkoisiin ja kaikkeen muuhunkin 
toimintaan. Se on myös kätevä tapa tutustua seurakavereihin ja päästä mukaan kehittämään seuraa. Eri 
jaostojen vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät nettisivuilta, heiltä saa lisätietoa ja vinkkejä eteenpäin, 
joten ole rohkeasti yhteydessä. 
 
Syksyn kohta saapuessa ja laiturien täyttyessä purjehduksiltaan palanneista veneistä, on hyvä muistaa 
huolehtia, etteivät oman veneet fallit tai muuta vaijerit ja köydet kilise turhaan. Pienellä vaivalla tuulisenkin 
päivän äänimaisema rauhoittuu kummasti, ja naapuritkin kiittävät. 
 
Oikein hyvää syyskautta kaikille! 
 
 
 
Johtokunnan puolesta 
- terveisin tiedottaja Martti 

https://www.pursiseurasindbad.fi/pursiseuramme/lomakkeet/

