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Yhteystiedot
Kommodori
Anna-Mari Laitila
040 716 6464
laitilaannamari@gmail.com

Varakommodori, purjehdusjaosto
Tommi Vihavainen
050 359 1021
tommi.vihavainen.01@gmail.com

Sihteeri
Tom Wikberg
050 525 2934
tom.wikberg@kotikone.fi

Satamakapteeni
Jussi Ainamo
0400 447 636
jussi.ainamo@gmail.com

Taloudenhoitaja
Markku Mikkola
0400-765 546
markku_mikkola@hotmail.com

Venepaikat
Hannu Maristo
040 742 2267
hannumaristo@hotmail.com

Tiedottaja
Sirpa Niskala
040 758 3700
niskalansirpa@gmail.com

Katsastus
Mikko Hakulinen
040-864 4186
mikko.hakulinen4@gmail.com

Matkaveneily ja virkistys
Markus Pätilä
040 582 6641
markus.patila@gmail.com

Junioripurjehdus
Markku Mikkola
0400 765 546
markku_mikkola@hotmail.com

Satamaisäntä
Kim Ericsson
050 512 1658
kim.ericsson58@gmail.com

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

Vartijan puhelin/Pooki, vartiomaja
050 368 9321
Seuran nettisivut
www.espoonmerenkulkijat.net

Facebook
Espoon Merenkulkijat ry, suljettu ryhmä
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Kommodorin palsta
Huhtikuu starttasi, vuoden toinen kevätkuukausi. Kevät yllättyi tänä vuonna, korona vei siltä kaiken
huomion. Monia mietityttää milloin ja miten veneilykausi alkaa. Tässä vaiheessa seuran kaikki yhteiset
tapahtumat on peruttu, kuten vuosikymmeniä jatkunut vappulounas. Samoin keväiset talkoot, joilla
pidämme satamamme siistinä, on siirretty kesään mikäli tilanne sallii. Vartiointi järjestetään turvaten
sekä vartijat että veneet. Katsastukset ohjeistetaan kippareille epidemia huomioon ottaen.
Suosittelemme myös jokaista seuraamaan viranomaisten sekä SPV:n ohjeita, jotka liittyvät
turvalliseen veneilyyn koronaepidemian aikana.
Seuran nettisivut ovat uudistuneet. Jotkut ovat ehkä tämän jo huomanneet. Sivujen kehittämisessä on
ollut tavoitteena yksinkertaistaa verkkoviestintää sekä lukijoiden että sivustoa päivittävien henkilöiden
osalta. Aiemmin käytössä olleet ohjeet jäsenille on purettu eri otsikoiden alle. Samalla siirrymme koko
ajan vahvemmin sähköiseen viestintään ja sähköisiin järjestelmiin. Käypä tutustumassa miltä uudet
sivut näyttävät.
Tänä keväänä seura tarvitsee erityisesti yhteistä vastuunkantoa. Ei kokoonnuta ryhmätapaamisiin.
Siivotaan omat jäljet ja varmistetaan hygienia, on se sitten Pookia käyttäessä tai veneen kevätkunnostuksen jäljiltä. Muistetaan, että osa meistä on karanteenissa ja eivät pääse osallistumaan
toimintaan kuten aiempina vuosina. Tehdään kierros sataman alueella ja käydään katsomassa, että
kaikki on kunnossa. Epidemia päättyy, mennään sitä kohti kantaen oma korsi kekoon.
Onnistunutta ja turvallista veneilykautta kaikille kippareille ja gasteille, tai mikä itselle mielekäs rooli
veneestä löytyykään!
Anna-Mari Laitila
kommodori

Tärkeät päivämäärät
Päivämäärä ja kellonaika
15.4.2020
15.4.2020
1.5.2020
5.5. ja 19.5. klo 17 alkaen
Toukokuu, keskiviikko
31.5.2020
14.5.2020, klo 18 (peruttu)
8.-11.6.2020, klo 18 – 20.30
15.5.2020
Kesäkuu, keskiviikko
Elokuu, keskiviikko
23.8.2020 (alustava)
5.-6.9.2020 (alustava)

Tapahtuma
Jäsen- ja venepaikkamaksun eräpäivä.
Vartiointi alkaa.
Seuran lipun nosto koronaturvallisesti. (Vappulounas PERUTTU).
Sammutinhuolto rannassa (PERUTTU, lue uudet ohjeet).
Kevään ensimmäinen Haukilahden keskiviikkokilpailu.
Pukit siirtovalmiina.
Majan pihatalkoot, SiistiBiitsi-tapahtuma (PERUTTU)
Veneiden katsastus (Lue uudet ohjeet)
Vartiovuorot merkitty vartioinnin varausjärjestelmään
Kevään viimeinen Haukilahden keskiviikkokilpailu.
Syksyn ensimmäinen Haukilahden keskiviikkokilpailu.
Pentala – RWYC Challenge LYS purjehduskilpailu.
Syksyn eskaaderi, paikka avoin.
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Syyskuu, keskiviikko
12.9.2020, klo 11 (alustava)
26.9.2020
15.10.2020, klo 12
15.10.2020
20.11.2020

Vuoden viimeinen Haukilahden keskiviikkokilpailu.
Seuran mestaruuskilpailut.
Pukkien siirto aitauksesta.
Seuran lipun lasku.
Vartiointikausi päättyy.
Pikkujoulut Majalla.

HUOM! Yllämainitut päivämäärät ja toimintatavat ovat voimassa toistaiseksi. Koronavirusepidemiasta mahdollisesti johtuvat
viranomaismääräykset tai suositukset voivat muuttaa päivämääriä ja käytäntöjä. Mahdolliset muutokset tiedotetaan Espoon
Merenkulkijoiden internetsivuilla ja Facebookissa.

Vartiointi
Koronaepidemian takia johtokunta on päättänyt ostaa alkukauden (15.4.-14.7.) vartioinnin
turvallisuuspalveluyritykseltä. Tällä päätöksellä halutaan suojata riskiryhmiä edustavat jäsenet sekä
varmistetaan jäsenien välillä yhdenvertainen osallistuminen seuran toimintaan.
Kesällä 2020 jäsenten vartiointikausi on 15.7.–15.10. välisenä aikana. Jokaisella venepaikan
haltijalla on 1 vartiovuoro. Johtokunnan jäsenet on vapautettu vartioinnista. Katsastusmiehillä ja
satamaisännällä on 1 vartiovuoro.
Vartiovuorojen varausaika on 15.5.–15.6. Tänä vuonna seura siirtyy sähköiseen varausjärjestelmään, josta jaetaan ohjeet jokaiselle vartiovelvolliselle erikseen. Johtokunta on varautunut
auttamaan järjestelmän käyttämisessä tarvittaessa.
Muistathan huolehtia veneesi hyvästä kiinnityksestä tulevanakin kesänä! Espoon kaupungin ohjeet
määräävät, että sen omistamissa venesatamissa tulee vene kiinnittää siten, että kiinnityksestä
aiheutuva kuormitus laituriin, poijuun tai veneeseen on mahdollisimman pieni. Veneiden liikkeistä
aiheutuvaa kuormaa on vähennettävä käyttämällä riittävää määrää riittävän tehokkaita joustimia
kiinnityksien yhteydessä. Jokainen veneenomistaja on vastuussa oman veneen kiinnityksestä.
Huolehditaan silti toistemme veneistä esimerkiksi kovilla keleillä, jotta kaikki voivat luottaa veneensä
olevan turvassa satamassamme!
Kesän 2020 vartiointijärjestelmä toimii seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

Ensimmäinen vartiointikausi on 15.4.-14.7., josta vastaa vartiointiyritys.
Toinen vartiointikausi on 15.7.-15.10., jolloin jäsenet huolehtivat sataman vartioinnista.
Vartiointia suoritetaan etukäteen sovittuna aikana. Tarkemmat tiedot vartiointiohjeessa.
Jokainen vastaa itse vuorostaan ja tarvittaessa hankkii luotettavan tuuraajan tai vaihtaa
vuoroaan muiden kanssa.
Laiminlyödystä vartiovuorosta peritään 100 € sakkomaksu.
Vartiomajan seinällä on uusittu vartiointi- ja liputusohje.
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Laskut ja 2020 venepaikat
Laskut venepaikka- ja jäsenmaksuista on lähetetty erillisessä kirjekuoressa. Eräpäivä on 15.4.2020.
Vuoden 2020 venepaikat on erillisenä dokumenttina tässä tiedotteessa.

Venepukkien kesäsäilytys
Pukkiaitaukseen maalataan omat alueet purjevenepukeille, kolmijaloille, moottorivenepukeille,
pressutelineille sekä Nokkalan Venekerholle oma alue.

Espoon kaupungin ja Espoon Merenkulkijoiden ohjeistuksen mukaisesti kiinteäjalkaisia pukkeja ei tule
käyttää, koska niiden säilytys on hankalaa. Pukkien omistajien tehtävä on purkaa pukit sekä
niputtaa kasat siirtovalmiiksi viimeistään sunnuntaina 31.5.2020. Seuran johtokunta organisoi
pukkien siirron. Seura perii pukin tai kasan siirrosta 30 €.
Noudata seuraavia ohjeita ja tee näin:
1) Kaada tai irrota pukkien pystytuet.
2) Jos sinulla on teline/pukkinippu, sido se nostoa varten tukevasti hihnoilla.
3) Kiinnitä pukkiin ja nippuun A5-kokoinen (n. 21 x 15 cm) sään- ja siirronkestävä
tunnistelappu.
4) Lapusta tulee selvästi käydä ilmi:
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-

omistajan nimikirjaimet,

-

talvisäilytyspaikan numero ja

-

mitta pukin etureunasta talvisäilytyspaikan etureunaan

5) Kiinnitä lappu hyvin, sillä lapun tietojen perusteella pukki nostetaan samalle paikalle
syksyllä. Nimettömät tavarat toimitetaan kaatopaikalle.
6) Älä jätä pukkien päälle irtotavaraa (lautoja, pressuja tms.)
7) Pressut voi säilyttää Bjarnen varastossa, Espoon Merenkulkijoiden Majan pihassa (ohjeet
tästä on luettavissa vartiomajalla)
Jos haluaa viedä omatoimisesti pukkinsa aitaukseen, on pukin paikka selvitettävä venepaikkavastaavalta. Pukkeja ei saa missään tapauksessa jättää purkamattomina keskelle aitausta!
Seura siirtää tällaiset pukit omistajan kustannuksella muualle.
Jos vene täytyy nostaa ylös kesken purjehduskauden esim. korjaamista varten, voi pukin nostaa
omatoimisesti aitauksesta ja palauttaa samaan paikkaan. Veneen omistaja vastaa näistä
kustannuksista itse.

Trailereiden kesäsäilytys Suomenojalla
Espoon kaupungin ja Espoon Merenkulkijoiden ohjeiden mukaan trailereita ei saa säilyttää ensi
kesänä Nokkalan satamassa. Kielto koskee autojen pysäköintialuetta, pukkiaitausta ja roskaastioiden vieressä olevaa hiekkakenttää sataman länsireunalla.
Espoon kaupunki on varannut seuramme trailereille merkityn paikan Suomenojan satamasta.

Painepesuri
Seuran jäsenten käyttöön on hankittu painepesuri. Painepesuri säilytetään Pookissa lämpimässä,
koska jäätyminen rikkoo laitteen.
Pookin seinällä on käyttöohjeet ja seurantavihko, johon käyttäjien tulee merkitä käyttöpäivämäärä,
nimi ja puhelinnumero. Pesurin vieminen pois sataman alueelta on ehdottomasti kielletty!
A ja B laiturien ja nostokentän vesipisteet on varustettu pikaliitinnipoilla. Kaikki neljä letkukelaa on
varustettu pikaliittimin ja sopivat myös painepesurin kanssa käytettäviksi kytkemällä irti viimeinen 2
metrin pätkä naarasliittimestä.
Jos ongelmia tai kysyttävää ilmenee niin yhteys satamaisäntään Kim Ericssoniin.
Myös seuran pikku perämoottorille on oma seurantavihko Pookin seinällä.
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Katsastusasiaa ja sammutintarkastukset
Käsisammuttimia ei tarkasteta tänä vuonna keskitetysti satamassa, vaan jokainen huolehtii
vuositarkastuksesta ja huollosta itse.
Kaikki satamassa olevat ja seuran rekisteriin merkityt veneet pitää katsastaa kesäkuun loppuun
mennessä. Katsastusvelvollisuus koskee myös vuokrapaikoilla olevia veneitä. Suomen Purjehdus ja
Veneily ry alaiseen veneseuraan kuulumattomille veneille ei anneta katsastustarraa eikä
katsastuksesta asiapapereita. Vuoden 2019 katsastus on voimassa 30.6.2020 asti.
Veneet katsastetaan katsastusviikolla neljänä iltana. Katsastuspäivät ovat ma - to 8.-11.6.2020,
klo 18.00 – 20.30. Tänä vuonna katsastuksessa noudatetaan SPV:n suositusta, jonka mukaan
katsastus voidaan toteuttaa joko videoyhteydellä tai ilman videoyhteyttä, riippuen katsastajan ja
veneenomistajan käytössä olevasta teknisestä laitteistosta/valmiuksista teknologian hyödyntämiseen.
Ennen katsastusviikkoa veneitä katsastetaan vain poikkeustapauksissa, jolloin siitä tulee erikseen
sopia katsastuspäällikön kanssa. Mikäli vene katsastetaan kesäkuun jälkeen ilman pätevää,
katsastuspäällikölle ilmoitettua syytä, seurauksena ovat vuosikokouksen määräämät sanktiot.
Katsastuksessa tarvitaan veneen rekisteritodistus, venetodistus ja 2-sivuinen katsastuspöytäkirja (blankoja on vartiomajalla) omistajan esitäyttämänä. Huomioi että VHF-, tutka- tms. luvat
ja käyttäjän todistukset tulee esittää katsastuksen yhteydessä.
Jos venetodistus on täynnä, ota hyvissä ajoin ennen vesillelaskua yhteyttä katsastajaan runkokatsastusta varten. Runkokatsastus tulee tehdä joka 5. vuosi, tai kun seuraan tulee uusi vene, kun
veneen omistaja vaihtuu, tai venettä on korjattu vaurion takia, tai rakennetta muutettu edellisen
katsastuksen jälkeen.
Varusteiden osalta kiinnittäkää erityistä huomiota määräyksiin ilmatäytteisistä pelastusliiveistä ja
hätämerkinantovälineistä.
•
•

•

”Paukkuliivit” on tarkastettava vuosittain maahantuojan ohjeiden mukaisesti ja
tarkastusmerkittävä.
Uusitut määräykset hätämerkinantovälineistä mahdollistavat valinnan omien
käyttöolosuhteiden mukaisesti. Tarkasta voimassa oleva ohjeistus täältä
https://spv.fi/teema/katsastus/ ”Katsastussäännöt”
Myös VHF-radioiden ja -antennien kunto pitää varmistaa, koska uusitut määräykset
hätämerkinantovälineistä perustuvat pitkälti toimivaan DSC-ominaisuudella varustettuun VHFradioon.

Katsastuksen jouduttamiseksi tulee katsastukseen kuuluvien varusteiden olla valmiiksi esillä. Veneen
tulee olla varustettuna ja käyttövalmiina, ja veneen kulkuvalojen tulee olla toimintakunnossa. Kaikki
katsastukseen liittyvät turvalaitteet (esim. pelastusrengas varusteineen) tulee olla asianmukaisesti
paikoillaan ja muut varusteet (esim. ensiapuvälineet) mukana veneessä.
Mikäli hätämerkinantovälineissä (mm. raketteihin ja soihtuihin merkitty kelpoisuusaika) tai
sammuttimien tarkistuttamisessa on puutteita, katsastusta ei suoriteta. Huom. samoja puutteita ei
voida hyväksyä vuodesta toiseen, vaan veneilijän on syytä hoitaa korjattavissa olevat puutteet ennen
katsastusta.
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Kun vene on katsastusvalmiina, soita katsastuspäällikkö Mikko Hakuliselle. Katsastuspäällikkö
antaa kulloinkin katsastusvuorossa olevan katsastajan yhteystiedot. Katsastus tehdään katsastajan
kanssa joko videoyhteydellä tai ilman.
Vuosikatsastus videoyhteydellä
•
•

•
•

•

Vuosikatsastus tehdään ensisijaisesti videoyhteyttä hyväksi käyttämällä niin, että veneilijä ja
katsastaja muodostavat kuvayhteyden matkapuhelimillaan.
Veneilijä valmistelee veneen huolellisesti katsastusta varten niin, että hän pääsee puhelimensa
kameralla katsastettaviin kohteisiin vaivatta. Kaikki irtovarusteet tulee ottaa ennen katsastusta
valmiiksi esille ja mahdollisuuksien mukaan samaan paikkaan esimerkiksi penkille tai pöydälle.
Katsastaja pyytää veneilijää kuljettamaan kameran haluamiinsa kohteisiin ja tarkistaa näin veneen
ja varustuksen mahdollisimman tarkasti kuten vuosikatsastuksessa.
Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen
sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin “omakatsastus” ja näyttää katsastajalle
videoyhteydellä, että näin on tehty.
Veneilijä palauttaa katsastuslomakkeen päällimmäisen osan joko Majan seinällä olevaan seuran
postilaatikkoon, postitse osoitteella Espoon Merenkulkijat ry, Nokkalanniemi 14, 02230 ESPOO tai
sähköpostilla osoitteeseen posti@espoonmerenkulkijat.net

Vuosikatsastus ilman videoyhteyttä
•

•

•

Kun videoyhteydellä tapahtuva katsastus ei ole teknisistä tai muista syistä mahdollinen,
keskustelevat veneilijä ja katsastaja ensin vuosikatsastuksen sisällöstä ja veneilijä tekee ohjeiden
pohjalta omakatsastuksen itse.
Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen
sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin “omakatsastus” ja lähettää katsastajalle
valokuvan, että näin on tehty.
Veneilijä palauttaa katsastuslomakkeen päällimmäisen osan joko Majan seinällä olevaan seuran
postilaatikkoon, postitse osoitteella Espoon Merenkulkijat ry, Nokkalanniemi 14, 02230 ESPOO tai
sähköpostilla osoitteeseen posti@espoonmerenkulkijat.net

SPV:n yleiset suositukset seuroille löydät täältä: https://spv.fi/teema/suositukset-korona-ajalle/
Mikäli vene katsastetaan muualla, siitä tulee toimittaa venetodistuksen tai katsastuspöytäkirjan kopio
katsastuspäällikölle 30.6.2020 mennessä.
Huomioikaa myös uusi vesiliikennelaki, joka tulee voimaan 1.6.2020 ja sen mukanaan tuomat
muutokset: https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020. Erityisesti väistämissäännöt on syytä kerrata
ja tutustua veneen päällikön vastuisiin.
Katsastusmaksut: 1 - 3 luokat 10 € ja 4 luokka 5 €.
Katsastuspäällikkö Mikko Hakulinen
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Vappulounas peruttu
Vappulounas on peruttu koronavirusepidemian takia. Jatkamme silti seuran perinteitä nostamalla
Vappupäivänä lipun salkoon koronaturvallisesti. Laitamme kuvia lipunnostosta nettisivuille ja
Facebookiin.

Eskaaderi
Alustavasti olemme suunnitelleet järjestävämme tänä vuonna yhden eskaaderin syksyllä, 5.-6.9.2020.
Jos sinulla on mielessä joku mielenkiintoinen kohde sopivan etäisyyden päässä, niin ota yhteyttä
Markus Pätilään. Lisätietoja seuran nettisivuilla ja Facebookissa.

Kaken Kiulu -kiertopalkinto
Purjehdusjaostolla on neljä vuosittain jaettavaa kiertopalkintoa: seuran mestaruus, keskiviikkokilpailuiden molempien luokkien parhaat sekä Kaken Kiulu.
Vuodesta 1993 alkaen jaetulla Kaken Kiulu - kiertopalkinnolla palkitaan vuosittain kauden aikana
kilpapurjehduksessa ansioitunut seuran jäsen. Palkinnon jakoperusteena on osallistuminen ja
menestyminen Espoon Merenkulkijoiden edustajana kansallisissa tai kansainvälisissä
purjehduskilpailuissa.
Katso tarkemmat säännöt seuran uusilta nettisivuilta kohdasta: Kilpapurjehdus/Kiertopalkinnot.
Huom. Varmistaakseen oman kilpailusuorituksen huomioimisen palkintoa jaettaessa, jäsenen
on ilmoitettava purjehdituista kilpailuista seuran purjehdusjaoston vetäjälle viimeistään 15.
lokakuuta mennessä.

Johtokunnan seuraava kokous
Seuraava johtokunnan kokous pidetään 4.5.2020 klo 18. Tämä tiedoksi jäsenille, mikäli haluatte tuoda
asioita käsiteltäväksi.

