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Johtokunta ja toimihenkilöt vuodelle 2017
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Timo Lauttia
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timo.lauttia@welho.com

Katsastus
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Sirpa Niskala
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niskalansirpa@gmail.com

Satamakapteeni
Jussi Ainamo
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jussi.ainamo@welho.com
Sihteeri
Tom Wikberg
050-321 8940
tom.wikberg@kotikone.fi
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Tommi Vihavainen
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tommi.vihavainen@nbl.fi

Taloudenhoitaja
Lauri Vainio
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lauri.vainio@nic.fi
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Matkavenejaosto
Markku Heikkilä
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Venepaikat
Hannu Maristo
040-742 2267
hannumaristo@hotmail.com

Vesa Kaivola
0500-427 487
vesa.kaivola@gmail.com

Rinnemaja puh. 884 5950
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17.10.2017

Kommodorin palsta
Täytyy lähteä kauas, jotta voi nähdä lähelle. Filosofinen ajatus aikojen takaa, jonka nykyään näkee
muotoiltuna usein eri tavoin: Oletko Googlettanut? Osta silmälasit ja saat aurinkolasit kaupanpäälle.
Enenevissä määrin pyrimme hoitamaan asiat vaivattomasti ja tehokkaasti kotoa tai työpaikalta,
useimmiten sähköpostilla. Minulle sähköposti on ollut työn ja arjen ohjausjärjestelmä vuosikymmeniä.
Sähköposti on huono isäntä, eikä se ole edes hääppöinen renki. Kun lähetettyjen sähköpostien määrä
kasvaa merkittävästi kommunikointi muuttuu suoraviivaiseksi ja rajoittuu olennaiseen. Sama tuntuu
pätevän sähköiseen mediaan yleisemminkin.
Keväällä Hannu Maristo järjesti toista kertaa tulokkaille suunnatun info-tilaisuuden seuran majalla.
Johtokunta oli paikalla runsaslukuisena. Aiemmin välitin tätä tietoutta tulokkaille sähköpostilla venepaikkahaun yhteydessä, vaihtelevalla menestyksellä. Kevään tilaisuudessa Hannu käytti "materiaalina" vuoden toista tiedotetta. Mielestäni kyseinen tiedote on seuran jäsenten Sudenpentujen Käsikirja. Tiedotteen avulla me selviämme purjehduskauden loppumetreille, seuraavaan tiedotteeseen
saakka. Info-tilaisuuden tärkein viesti tulokkaille oli selkeä. Lukekaa tiedotteet. Ne löytyvät myös netistä.
Tiedottajamme Sirpa Niskala valmistelee neljä tiedotetta vuosittain. Tästä eteenpäin tarkoituksenamme on pitää jäsenten kannalta olennainen tieto kokonaisuudessaan vuoden neljässä tiedotteessa, joka vuosi. Se mikä ei ehdi tiedotteeseen, laitetaan rantojen ilmoitustauluille tai tuodaan vartiomajalle. Ajankohtaisin tieto viedään kauemmas kotoa, mutta samalla se tulee lähemmäksi meitä.
Meidän tulee tulevaisuudessa kertoa Sirpalle paremmin mitä me kuhunkin tiedotteeseen haluamme.
Nyt kun purjehduskausi on päättynyt, sitä on mahdollisuus jatkaa Facebookissa ja Twitterissä. Facebookiin olemme jo saaneetkin kohtuullisesti vähemmän virallista materiaalia ja sillä linjalla on hyvä
jatkaa. Vuosikirjojen perinteiset matkakertomukset vielä odottavat kirjoittajien inspiraatiota ja alkutalven pimeimpiä iltoja. Kertomuksia ja joulua odotellessa...
Saluti!

Timo Lauttia, kommodori
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Tärkeät päivämäärät 2017
25.11.2017

Seuran pikkujoulut Merenkulkijoiden majalla klo 19 alkaen.

Matalikko septilaiturin lähellä
Alkusyksyllä järjestetyssä purjehduskilpailussa havaittiin, että lähellä Nokkalan sataman septilaituria
on matalaa vettä. Matala sijaitsee noin 10–20 metrin etäisyydellä septilaiturin kärjestä kaakkoon. Veden syvyys on noin 2 metriä, joten ainakin isompien purjeveneiden on syytä varoa matalaa. Oheisessa kuvassa merkitty x antaa osviittaa siitä, missä matala suurin piirtein sijaitsee. Turvallisinta on
lähestyä septilaituria idän suunnasta.

Talvisäilytysmaksut
Tiedotteen kanssa samanaikaisesti lähetetään myös talvisäilytyslaskut postitse. Mikäli laskussa on
epäselvää, ottakaa pikimmiten yhteyttä taloudenhoitajaamme Lauri Vainioon, puh. 050 553 0632,
lauri.vainio@nic.fi
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Veneiden merkintä ja talvisäilytys
Kun laitatte veneenne talviteloille, huomatkaa, että venepaikan numero tulee olla merkittynä pukkiin.
Merkinnän on oltava niin selvä, että sen ilman eri toimenpiteitä näkee. Myös vene pitää pystyä tarvittaessa tunnistamaan.
Muistakaa kiinnittää pressut huolellisesti, jotta ne kestävät myös myrskyssä, eivätkä aiheuta vahinkoa
omalle tai naapurin veneelle.

Kiinnostaako Kroatia?
Kroatian rannikko on yksi maailman laveimmista rannikoista. Sen rannat ja saaristo, kapeikot, salmet,
meren lahdet ja poukamat sekä noin 100 venesatamaa muodostavat yhden Välimeren kauneimmista
ja monipuolisimmista rannikoista ja tekevät alueesta purjehtijan paratiisin. Saaristo tunnetaan poutaisista päivistään, jotka ulottuvat pitkälle syksyyn.
Tule tutustumaan Kroatian rannikon kauniimpiin kohteisiin! Tilaisuus järjestetään Majalla keskiviikkona 8.11. klo 18.
Tunnin pituisen esityksen alustajat ovat Maria Autio, Adrian Matkojen toimitusjohtaja ja Kroatian matkailun asiantuntija, sekä Teemu Kaartinen, purjehtija, joka on monesti purjehtinut myös Kroatiassa.
Tervetuloa!

Pikkujoulut 25.11.2017 Majalla
Tervetuloa pikkujouluihin lauantaina 25.11.2017 klo 19.00 Merenkulkijoiden majalle!
Tarjolla on glögiä & pientä suolaista ja makeaa hyvässä seurassa. Myös omat jouluiset juomat on sallittuja.

Johtokunnan seuraava kokous
Seuraava johtokunnan kokous pidetään majalla 4.12.2017. Tämä tiedoksi jäsenille, mikäli haluatte
tuoda asioita käsiteltäväksi.
Johtokunnan ensi vuoden ensimmäinen kokous on tammikuun alkupuolella. Kokouksessa valmistellaan vuosikokousta, joten toimittakaa vuosikokouksessa käsiteltäväksi haluttavat asiat johtokunnalle
tammikuun ensimmäisen viikon aikana!
Seuraava tiedote 1/2018 ilmestyy tammikuun lopulla ennen vuosikokousta.

