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Kylmä talvi ja heikot talousennusteet
Hienon kesän jälkeen saimme varsin sateisen syksyn. Hyviä viikonloppusäitä on toki ollut silloin
tällöin ja yhteisnostoonkin sellaisen saimme. Yhteisnosto järjestyi nyt viikkoa vakioaikaa
myöhemmin, mutta lämpimässä ja kuivassa kelissä veneiden talvikuntoon laittaminen sujui
hyvin. Säätieteilijät povaavat erityisen kylmää talvea perustaen ennusteensa auringon matalaan
aktiivisuuteen. Ilmastonmuutoksen lämpötilaa nostava vaikutus ei kai sitten riitä
kompensoimaan ison lampun vaisuutta. Toivottavasti lunta ei tule viime talven malliin. Tosin
sain maaliskuun alussa edellisvuoden itsenäisyyspäivänä tilaamani lumilingon, jolla saa ajotien
pään vaivattomammin puhtaaksi kaupungin lumiauran jäljiltä.
Raimo Sailas povaili viikonlopun lehdissä heikkoja aikoja talouteen. Vuonna 2008 puhjennut
finanssikriisi seuraamuksineen olisi kevyt notkahdus tulevan rinnalla ja hitaan taloudellisen
kasvun aikaa riittäisi pitkään – ellei peräti raamatulliset seitsemän vuotta. Aika näyttää kuinka
kireälle rahapussin nyörejä on kiristettävä. Voihan olla niinkin, että Sailas on todennut
suomalaisten laiskistuneen, arvellut pienen piiskan pistävän syvälle luterilaisissa mielissämme
ja saavan meidät ahkeroimaan kovemmin.
Kuluvalla kaudella seuramme viiri liehui satamamme salon lisäksi Odongrundetin salossa.
Haastattelujen perusteella on syntynyt mielikuva, että saarella on ollut kävijöitä, mutta
enemmänkin sinne olisi mahtunut. Saarihan vuokrattiin aluksi kahdeksi vuodeksi ja ensi kauden
jälkeen on aika tehdä tilinpäätös jatkamisesta. Päätöksen teette te seuramme jäsenet
vuosikokouksessa. Seuramme sihteeri Kari Lagerstam toi syyskuulla mielenkiintoisen
näkökulman Porkkalan matkoihin. Nykyaikainen keskikokoinen perhekäyttöön tarkoitettu
moottorivene on janoinen ja haukkaa saarireissulla helposti 40 litraa dieselöljyä, jonka hinta
lähestyy kohta 1,5 euroa litralta. Purjeveneellä pääsee liki ilmaiseksi, mutta aikaa kuluu ja
joskus oluttakin.
Johtokunta huomautti Espoon kaupungille pari kertaa satamassa olevan suojellun aitan
vuotavasta katosta. Elokuun loppupuolella ilmestyi yllättäen pärekuorma aitan viereen ja
nopeasti vanha mustunut katto oli korvattu uudella vaaleana hohtelevalla.
Kaupungin suunnalta on kuulunut hyviä uutisia satamasuunnitelman edistymisestä.
Varmaankin vuodenvaihteeseen mennessä budjetit on lyöty lopullisesti lukkoon ja näemme
onko lopputulos kannaltamme myönteinen.
Marraskuun 19. päivänä vietämme Pikkujoulua ja päätämme kauden lopullisesti. Toivon
runsasta osanottoa juhlaamme.
Oikein hyvää syksyä merenkulkijoille ja pikkujoulussa tavataan!
Kari Oksanen
Kommodori
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Eskaaderi Elisaareen
Eskaaderiin 3 – 4.9 osallistui yhteensä yhdeksän purjevenettä ja vajaat parisenkymmentä
henkeä. Sää yhteispurjehduksen aikana oli hieno. Ensi vuonna uudestaan!

Alustodistukset/katsastusjaos
Katsastuspäällikkö pyytää veneenomistajia varmistamaan, että olet saanut alustodistuksen,
mihin on merkitty päättyvän kauden katsastus!
Tarvittaessa ota yhteys Alf Åbergiin.

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ! sähkönkäyttö talviaikana:
Palovaaran takia talvisäilytyksessä olevissa veneissä saa sähköä käyttää vain
omistajan/haltijan ollessa paikalla!

Varastotilojen ja pukkiaitauksen käyttö
Satamamme länsilaidassa oleva pukkiaitaus on nimensä mukaisesti tarkoitettu veneiden
talvisäilytyspukeille.
Tämän lisäksi aitauksessa voidaan kesäkautena säilyttää ei-tieliikennekelpoisia trailereita,
venepeitetelineitä ja muuta talvisäilytyksessä tarvittavaa materiaalia.
Talvikaudella pukkiaitauksessa voidaan säilyttää veneitä, mutta ei muuta materiaalia.
Satamassa olevat varastoaitat on tarkoitettu seuramme kaluston säilytykseen.
Pukkiaitauksen vieressä olevassa katoksessa on tilat jäsenten pressujen ja perämoottorien
säilyttämiseen. Muut jäsenten tarvikkeet on varastoitava kotona tai muussa sopivassa paikassa.
Tulemme järjestämään huhtikuussa 2012 talkoot, jossa pukkiaitaus ja varastoaitat siivotaan ja
tyhjennetään tarvikkeista, jotka näihin tiloihin eivät kuulu.
Pyydämme seuramme jäseniä tarkistamaan tämän vuoden joulukuun 15. päivään
mennessä, onko mainituissa tiloissa henkilökohtaisia tarvikkeita. Ne pyydetään
poistamaan mainittuun päivään mennessä. Mikäli tarvikkeiden säilyttämiseen on erityinen syy,
on tarvikkeet varustettava omistajan nimilapulla ja säilytyksen syystä ilmoitettava
satamakapteeni Jussi
Ainamolle.
Johtokunta

Talvisäilytysmaksut
Tämän tiedotteen mukana tulevat talvisäilytyksen maksulaput. Epäselvissä tapauksissa ottakaa
pikimmiten yhteyttä taloudenhoitajaamme Toni Tuppuraiseen, yhteystiedot tämän tiedotteen
alussa.

Veneiden merkintä ja talvisäilytys satamassa
Kaikkia, joiden veneitä säilytetään talvella satamassa, pyydetään merkitsemään veneensä
kuluneen kesän venepaikan numerolla. Merkintä on tehtävä selvästi niin, että sen ilman eri
toimenpiteitä näkee! Itse vene pitäisi myös pystyä tarvittaessa tunnistamaan.
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Seuraavat kokoukset ja seuraava tiedote
Johtokunnan seuraava kokous pidetään 29.11.2011. Tämä tiedoksi, mikäli jäsenillä on asioita,
joita halutaan käsiteltäväksi.
Seuraava tiedote ilmestyy vasta tammikuun lopussa ennen vuosikokousta, näin ollen ensi
vuoden ensimmäinen johtokunnan kokous on tammikuun alkupuolella. Tällöin valmistellaan
vuosikokousta, joten vuosikokouksessa käsiteltäväksi haluttavat asiat pitäisi toimittaa
johtokunnalle tammikuun ensimmäisen viikon aikana!

Matkapurjehduskertomuksia
Peräänkuulutamme jäseniemme matkapurjehduskertomuksia menneeltä veneilykaudelta.
Seuramme jakaa vuosittain matkapurjehduspalkinnon. Voittajaa valitessamme kiinnitämme
huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:
- matkan tavallisuudesta poikkeaminen
- matkan aika ja pituus
- matkalle osallistuneet henkilöt
- matkan positiivinen vaikutus
- matkan haastavuus huomioiden matkaan osallistuneet henkilöt
Tarvitsemme myös kertomuksia seuraavaa seuramme vuosikirjaa varten!
Matkakertomuksia ja niihin liittyviä valokuvia voi lähettää lehtimaki@saunalahti.fi
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PIKKUJOULUT
19.11. klo 19.00
Haukilahden Paviljonki
Mellstenintie 12
Haukilahti
HU
UOM!
Pakollinen
ilmoiittautuminen..
EM:n pikkujoulut järjestetään tänä vuonna Ravintola Haukilahden
paviljongissa lauantaina 19.11.2011 klo 19.00.
Hinta jäsenille 10 euroa. Jokainen jäsen saa ottaa YHDEN avecin mukaan.
Hinta avecille: 10 euroa! ILMOITTAUDU HETI!
Sitova ilmoittautuminen 3.11.2011 mennessä maksamalla illalliskortin hinta
seuran tilille: Nordea 150330-7200011. Viestikenttään henkilömäärä, nimet
ja mahdolliset ruoka-allergiat.
Lisätietoja www.espoonmerenkulkijat.net tai virkistysjaostolta Paula
Launistola puh. 050-4052745, Ritva Hansén puh. 0400-668458 tai Kauno
Vainio puh. 050-942912 tai Maria Ahrenberg sähköposti:
maria.ahrenberg@fortum.com.
Menu:
Alkuruokabuffet: Lohicarpaccio, valkoviinissä haudutettuja sinisimpukoita
ja katkarapuja, chorizoa, espanjalaisia lihapullia, antipastosalaattia,
vihreäsalaattia, marinoituja oliiveja, aurinkokuivattua tomaattia, kapriksia,
parmesanlastuja, hillosipuleita, patonkia ja oliivitapenade.
Pääruoka: Karitsan paahtopaistia, ratatouillea ja valkosipuliperunoita.
Jälkiruoka: Tiramisu, kahvi/tee.
Ruuan lisäksi kuuluu hintaan alkuglögi.
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