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PIKKU-BLOT JA SYYSKOKOUS LÄHESTYVÄT SEKÄ MUITA KUULUMISIA! 
 
Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään 24.11.2022 klo 1800 alkaen kerhotalolla 
(Vattuniemenranta 5) ravintola Telakan salissa. Virallinen kutsu lähetetään 2 vko ennen kokousta. 
 
PikkuBlot-juhla on lauantaina 19.11.2022. Ohjelma on vapaa ja tuttuun tapaan hyvää ruokaa ja seuraa on 
tarjolla ravintolan Telakan tilassa. Tarjoilun järjestämiseksi osallistujilta kerätään kustannusten kattamiseksi 
20 € osallistumismaksu. Maksu KÄTEISELLÄ paikan päällä. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan ennakkoon, jotta 
tarjoilu osataan järjestää kaikille riittäväksi. Ilmoittaudu Eevalle sähköpostilla eeva.pitkanen@novetos.fi  tai 
viestillä puhelimeen 040 8280 113. Tilaisuus alkaa kello 1800. 
 
Pajalahden veneilykoulun kurssitiedot julkaistaan 8.12 ja niitä onkin tarjolla pitkin talvikautta. PaVen 
ilmoittautumiset ja kurssivalikoiman tarkemmat tiedot löytyvät seuraavan linkin kautta: https://pave.fi/ 
PaVen toimintaan ovat ovet avoinna ja vapaaehtoisia tarvitaan ideoimaan ja kehittämään sisältöjä ja 
edustamaan Sindbadia. Asiasta kiinnostuneet voivat kysyä lisää vaikkapa seuraa tällä hetkellä Pavessa 
edustavalta kommodori Kari Kokkoselta. 
 
Ryhdy venekatsastajaksi Sindbadiin ja lähde kurssille! 
Suomen Purjehdus ja Veneily järjestää parin päivän (yleensä viikonloppuisin) katsastajakursseja. Sindbad 
vastaa jäseniensä kurssimaksuista. Kyseessä on katsastajan peruskurssi, eli se on tarkoitettu niille, jotka 
eivät ole aikaisemmin toimineet katsastajina. Kurssille pääsyn ehtona on täysi-ikäisyys ja riittävä kokemus 
veneilystä. Katsastajat ovat muille seuralaisille tärkeitä opastajia ja neuvojia veneen varustamisessa ja 
varusteiden käytössä. He ovat samalla asiantuntijoita veneen rakennetta ja merikelpoisuutta koskevissa 
kysymyksissä. Katsastajilla on suuri merkitys myös turvallisuusmyönteisten asenteiden ja ajattelun 
välittämisessä. Katsastajan lupakirja on voimassa kahdeksan vuotta.  
 
Ilmoittautua voi katsastuspäällikkö Heikki Kuismalle: hj.kuisma@gmail.com. Kurssit täyttyvät nopeasti ja 
vain katsastuspäällikkö voi ilmoittaa osallistujia kurssille, itse sitä ei voi tehdä. 
 
 
Telakointiohjeita sähkön käytöstä B, C ja D-laiturien alueella telakoiville: Mikäli käytät alueella sähköä 
telakointikauden aikana, niin muista että sähköjohdon päässä pitää olla merkittynä omistajan nimi ja 
puhelinnumero. Muistathan myös, että pikkulaiturien alueella telakointikaudella sähkön käyttö on sallittu 
ainoastaan akkujen lataamista tai sähkölaitteiden tai -työkalujen käyttöön tilapäisesti silloin, kun itse on 
paikalla. Sähköllä lämmittäminen on kiellettyä. 
 
Tavataan vuosikokouksessa! 
 
 
Johtokunnan puolesta 
- terveisin tiedottaja Martti 
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