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Pursiseura Sindbad ry
JÄSENTIEDOTE 02/2012

26.4.2012

Kommodorin palsta
Tänä vuonna jäät tulivat myöhään ja lähtivät aikaisin. Niinpä innokkaimmat ovatkin jo
laskeneet veneensä vesille. Vuosikierron mukaisesti meillä on runsaasti toimintaa lähiaikoina
ja niistä kerrotaan tässä jäsentiedotteessa.
Vuosikokouksessa maaliskuussa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaudet.
Kokouksessa nimettiin myös vuoden sindbadilaiset. Heitä oli tätä ennen neljätoista. Raimo
Mäkisen valinnan perusteena oli pitkäaikainen työ johtokunnassa seuran hyväksi mm.
toimintajaostossa sekä viimeksi varakommodorina. Julius Haarttin valinnan perusteena oli
lyhyt mutta ansiokas purjehdusura. Onneksi olkoon molemmille.
Turvallisuuteen liittyen on toteutettu muutamia hankkeita. Kaupungin liikuntavirasto on
kunnostuttanut A-laiturin piirut. Poijujen tarkastuksia ja korjauksia jatketaan. Läpäisimme
palotarkastuksen ilman suurempia muistutuksia. Havaitut puutteet on hoidettu kuntoon.
Määräaikaistarkastuksen perusteella mastonosturi on huollettu ja turvallisuuteen liittyviä
asioita kehitetty.
Toteutamme JÄSENKYSELYN netissä. Tavoitteena on selvittää varsinaisten jäsenten
mielipiteitä seuran toiminnasta ja siitä, mitä pitäisi kehittää. Vaikka sataman siirrosta ei ole
mitään aikataulua, niin myös siihen liittyviä ideoita kerätään. Kyselyn tulosten perusteella
laaditaan seuralle kehittämisohjelma. VASTAA ja VAIKUTA. Nyt sinulla on erinomainen
tilaisuus tuoda nimettömänä julki ne ajatukset, joita olet mietiskellyt tai jotka ovat mieltäsi
painaneet.
Hyviä kelejä ja suotuisia tuulia!

Pekka Pirinen
Kommodori
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Jäsenkysely
Seuran toimintaa ja palveluja pyritään jatkuvasti parantamaan. Tämän työn tueksi johtokunta
on laatinut kyselyn varsinaisille jäsenille. Ole mukana kehittämässä toimintaa haluamaasi
suuntaan ja vastaa kyselyyn!
Kyselyyn vastataan internetissä. Saat sähköpostiisi viestin, jonka linkistä pääset vastaamaan.
Vastaaminen onnistuu vain kerran. Vastaa 11.5.2012 mennessä.
Ne, joiden sähköposti ei ole jäsenrekisterissä tai joilla ei ole sähköpostia, voivat vastata
toimiston tietokoneella torstaina 3.5. tai 10.5. kello 17–18. Opastusta saat paikan päällä.
Mikäli ajat eivät sovi Sinulle, ota yhteyttä Auliin puh. 0400 302 321, niin yritetään löytää
sopiva vastausaika.
Kysely toteutetaan sähköisenä verkkoversiona ja siihen vastaaminen onnistuu vain netissä.
Kyselyyn vastataan 11. toukokuuta 2012 mennessä. Yhteenveto julkistetaan elokuun lopulla.
Kevään tärkeät päivämäärät
 Veneiden vesillelasku – päivä on lauantaina 5.5. klo 7.00 alkaen koko Sindbadin
alueella.
 Lipunnostoa juhlistetaan kuplivin juomin sunnuntaina 6.5. klo 12.00.
 Pukkitalkoot järjestetään keskiviikkona 9.5. klo 17. Kaikkien, jotka ovat telakoineet
talvikaudella veneensä Sindbadin alueella, on oltava paikalla.
 Sammuttimien tarkastukset ja huollot suorittaa Presto Paloturvallisuus Oy
pikkulaiturien parkkialueella







lauantaina 12.5. klo 10–13
tiistaina 22.5. klo 17–19
torstaina 7.6. klo 17–19

Veneiden katsastuksia tehdään tiistaisin ja torstaisin klo 17–20 tai sopimuksen
mukaan. Katsastus on suoritettava 15.6. mennessä. Katsastajat yhteystietoineen
löydät nettisivuilta ja ilmoitustaululta.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MML) isä-lapsi-ryhmä Lauttasaaresta tulee tutustumaan
kerhoomme pukkitalkoopäivänä 9.5. Eräänä tämän toiminnan keskusideana on löytää isejä ja
lapsia kiinnostavia paikkoja ja asioita omalta asuinalueeltaan Lauttasaaresta. Esittelemme
heille Sindbadia parhaimmillaan, kun näkevät ahkeria talkoolaisia ja pyrimme sopimaan myös
muutamasta vierailusta veneissä, joissa kippari kertoisi hieman veneestä ja taustastaan.
Toimintaan osallistuvat lapset ovat alle kouluikäisiä ja jotkut iseistä itsekin
purjehtivia/veneileviä. Vierailun päätteeksi Sindbad tarjoaa tuleville mahdollisille veneilijöille
makkarat.
Käytettyjen venevarusteiden kirppis eli Tavaratori järjestetään lauantaina 12. toukokuuta klo
9-15. Nyt kannattaa laittaa tarpeeton tavara kiertoon! Myyntipaikat ovat maksuttomia eikä
ennakkoilmoittautumista ole. Paikalla on sammutinhuolto klo 10–13 ja Ravintola Pirate on
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avoinna. Tarjolla kirppiksen lisäksi alkusammutusopastusta sekä Veikkoset – soutuveneestä
purjevene – esittely (www.veikkoset.fi). Lisätiedot kirppiksestä: Ilpo Qvick puh. 0400 293 297.
Sindbadilaisten yhteinen kevätpurjehdus Tallinnaan 26–27. toukokuuta
Kohteena on viime vuosien tapaan Old City Marina aivan vanhan kaupungin kupeessa.
Jälleen kutsutaan kaikki mukaan venetyypistä riippumatta. Purjehtijat järjestävät
luonnollisesti kilpailun. Lauantaina klo 11 Sindbad tarjoaa aamiaiskuoharit satamassa ja illaksi
varaamme yhteisen ruokapaikan. Yhteisen illalliseen ovat myös miehistön jäsenet
tervetulleita ja kustannuksiin Sindbad osallistuu myöhemmin kerrottavalla tavalla, joten kaikki
joukolla mukaan. Mikäli sinulla on ehdotuksia kohtuuhintaisesta ravintolasta, niin otan tietoa
mielellään vastaan.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan 3.5. asti (teijo.sormunen@suomenkonttoripalvelu.fi). Vain
ilmoittautuneille voidaan varata paikat. Mikäli keli osoittautuu pahaksi, voi ilmoittautumisen
peruuttaa. Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot: Kipparin nimi, veneen nimi ja tyyppi
(purje/moottorivene), pituus, leveys, syväys, mahd. tutkavarustus, tulo- ja lähtöpäivät sekä email ja puhelinnumero. Toimintajaoston puolesta Teijo Sormunen 0400 402 045.
Tervetuloa alkukesän sindbadilaiseen taka-ajokisaan!
3.6. sunnuntaina purjehditaan leikkimielinen taka-ajo kilpailu sindbadilaiseen tyyliin rennossa
hengessä. Takaa-ajo kilpailussa lasketaan lyssin perusteella tasoitukset etukäteen ja
hitaammat saavat lähteä aikaisemmin liikkeelle kuin nopeammat. Maalintulojärjestys on tässä
kisassa tulosjärjestys. Startti on helppo, kun veneet starttaavat eri kellonaikoina.
Ilmoittautuminen Jaakko Jämsälle jaakko.jamsa@sposti.fi, puh. 0400 768 567 viimeistään
31.5, jolloin on illalla myös kipparikokous seuran toimistolla klo 18. Tarkemmat ohjeet kisan
läpiviemiselle käydään kipparikokouksessa, missä myös väitellään ”lys-luvut” veneille.
Lähtöajat asettunevat sunnuntaina noin välille klo 13–14, riippuen veneen nopeudesta. Reitin
pituus päätetään myöhemmin, mutta merellä on tarkoitus olla noin 3-4 tuntia.
Tähän kilpailuun on helppo osallistua, vaikkei ennen olisikaan ollut purjehduskilpailussa.
Toivottavasti näemme kilpailussa mahdollisimman monta venettä sunnuntaina 3. kesäkuuta!
Pajalahden Veneilykoulun 2012 tapahtumat ovat olleet suosittuja. Tulevistakin tapahtumista
osa on täynnä, aina voit kuitenkin ilmoittautua varalle. Syksyn tapahtumissa on vielä tilaa,
joten katso kurssit koulutusoppaasta tai kotisivuilta vielä kertaalleen ja lähde mukaan.
Mielenkiintoinen tapahtuma on esim. pikkupurkkarilla Köpikseen, jonka viestinä on, että
pienelläkin veneellä voi malttia käyttäen mennä muuallekin kuin vakioksi muodostuneille
lähivesille.
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Keväällä suunnitellaan jo seuraavan vuoden koulutuksia ja veneilyhenkisiä tilaisuuksia, joista
voit laittaa kehitysehdotuksia ja – ajatuksia teijo.sormunen@suomenkonttoripalvelu.fi.
Mikäli olet aktiivinen ja talkoohenkinen ja kiinnostunut olemaan aktiivisesti mukana joissakin
kurssijärjestelyissä, niin ota yhteyttä Teijoon. Teijolle saa myös soitella puh. 0400 402 045.
Seuran perinteistä Juhannusjuhlaa vietetään Elisaaressa, Bärösundissa Inkoon saaristossa
perjantaina 22. kesäkuuta.
Ohjelmassa mm.
Juhannussauna Amiraaleille klo 13–15 ja Kippareille 15–17
-

Yhdessäoloa klo 19 alkaen grilli Sindbadin tulilla, jossa seura tarjoaa grillimakkaraa, lettuja
ja virvoitusjuomia.

Kaikki joukolla mukaan, ei etukäteisilmoittautumista!
Sindbadin alueella toimivaan wlaniin (langattomaan verkkoon) lisätään tukiasemia
kuuluvuuden parantamiseksi. Samalla uusitaan verkon salasana. Tukiasemia on jatkossa 3
nimiltään Sindbad1, Sindbad2 ja Sindbad3 ja kaikkiin käy sama salasana, jonka saat toimistolta
torstaisin klo 17-18. Tukiasemien määrää saatetaan tulevaisuudessa lisätä ja ne nimetään
juoksevasti Sindbad4:sta eteenpäin.
Käyttöönottaessasi wlania liity tukiasemaan, jossa on paras signaalin taso. Näet sen omalta
tietokoneeltasi. Kannattaa muistaa, että satama-alueen wlanin signaalin taso vaimenee
olennaisesti veneiden sisällä. Ongelmatilanteissa / kysymyksissä sinua auttaa Peer Savolainen
puh. 040 824 5348.
Uudet jäsenkortit on noudettavissa toimistolta torstaisin klo 17–18. Jäsenkortilla saat
alennusta ostoksistasi Ravintola Piratessa. Muista vilauttaa korttia jo tilausta tehdessäsi.
Uudet jäsenet
Toivotamme tervetulleeksi seuraan liittyneet uudet jäsenet:
Sauli Liukkonen
Stefan Palmgren
Anna Vuori
Timo Thuren
Seppo Roivainen
Merja Lairila (perhejäsen / Petteri Koho)
Anna-Maria Nuutila (perhejäsen / Sauli Liukkonen)
Tuomas Paimela (perhejäsen / Anna Vuori)
Jos saat tämän tiedotteen etanapostilla ja sinulla on sähköpostiosoite, niin lähetä sähköpostia
toimisto@pursiseurasindbad.fi. Pääset vaivattoman ja edullisen viestinnän piiriin!
-Riittasihteeri
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