
Espoon Merenkulkijat ry 

 

 

 

 

Merenkulkija 2/2021  
 

Sisällysluettelo 
 

Kommodorin palsta ..................................................................................................................................................2 

Venepaikkakartta ja laskut 2021 ...............................................................................................................................3 

Vartiointi...................................................................................................................................................................3 

Venepukkien kesäsäilytys ........................................................................................................................................3 

Trailereiden kesäsäilytys Suomenojalla ...................................................................................................................4 

Huomioitavia asioita venekatsastukseen liittyen ......................................................................................................4 

Lipun nosto ja vappulounas ......................................................................................................................................6 

Eskaaderi ..................................................................................................................................................................6 

Johtokunnan seuraava kokous ..................................................................................................................................6 

 

 

 

 

 

  

 

 



2 
 

           2.4.2021  

 

Kommodorin palsta 
 

Rannassa kesään valmistautuminen on jo alkanut. Veneitä ja veneilijöitä kuoritaan kevätpuuhiin. 

Johtokunnan kevät alkoi vuosikokouksen jälkeen. Venepaikkahakemukset on käsitelty, katsastuksia 

suunnitellaan ja vartiointi – sitä pohditaan edelleen. Tapaamme ensi viikolla, jonka jälkeen tiedotamme 

vartioinnin järjestämisestä pian. Palaute viime vuodesta on kuultu ja samalla on pohdittu, mihin 

vartiointi tulee kehittymään tulevina vuosina. Usein keskusteluissa on noussut esille yhteinen vastuu 

seuran veneistä kesän myrskyissä, ja vartioinnin merkitys satamalle sekä sen turvallisuudelle. 

Vuoden 2021 vuosikokous oli ensimmäinen etänä järjestetty jäsenkokous historiassamme. Kokouksen 

valittuna puheenjohtajana voin ilokseni todeta, että keskustelu oli erittäin aktiivista. Seuran säännöt 

uudistettiin vastaamaan paremmin nykyhetkeä. Uusien sääntöjen tavoitteena on olla kestävät ja 

vastata yhdistyksen tarpeisiin kehittää toimintaa. Säännöt tullaan julkaisemaan yhdistyksen 

nettisivuilla, kun ja jos PRH on ne hyväksynyt. 

Seuran Maja vaatii korjausta. Kiire meillä ei ole, onneksi. Vuosikokouksessa esiteltiin Majan 

korjaustarpeet ja suunnitelma, miten asiaa kannattaa edistää. Tänä vuonna varmistetaan yhteistyö 

kaupungin kanssa ja tehdään käytännön suunnitelma, joka tullaan esittelemään seuraavassa 

jäsenkokouksessa.  

Kokouksen viimeisenä listalla olevana asiana oli myöntää Alf Åbergille ja Markku Heikkilälle kultaiset 

kunniamerkit. Kokous myönsi ne ilolla täydellä kannatuksella. Juhlistamme uusia kunniamerkkejä 

vappulounaalla, mikäli koronaepidemia sen meille mahdollistaa. Onnittelut! 

Johtokunnassa ei tullut vaihdoksia, mutta Jussi Ainamo jäi 15 vuoden työrupeaman jälkeen pois 

hallituksesta. Paljon kiitoksia Jussille, ja työniloa Hannulle, joka jatkaa sataman kehittämistehtävissä. 

Rannassa puuhaavat jo meidän aktiivit. Kärryt on korjattu. Karimerkki on tulossa ja pian odotetaan jo 

vesiä rantaan sekä Pookiin.  Satama valmistautuu kesään. Jokainen meistä huolehtikoon siitä, että 

oma vene on hyvin kiinnitetty riittävillä välineillä. 

Turvallista veneilykautta 2021! 

Anna-Mari Laitila 

kommodori 
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Venepaikkakartta ja laskut 2021  
 

Laskut venepaikka- ja jäsenmaksuista on lähetetty sähköpostissa 15.3. Huomatkaa, että enää emme 

lähetä könttälaskuja, vaan jokainen jäsen saa oman laskunsa. Jos et ole huomannut laskua 

sähköpostissasi, tarkista roskapostisi. Laskun eräpäivä on 15.4. Venepaikkakartta on tämän tiedotteen 

lopussa. Venepaikkakartan nettiversiossa ei ole tietosuojasyistä venepaikan haltijan tietoja.  

 

Vartiointi 
 

Vartioinnista tiedotetaan erillisellä tiedotteella sähköpostitse, EM:n nettisivuilla ja Facebookissa heti, 

kun ohjeistukset ja määräykset koronaepidemian osalta tarkentuvat. Vartiointi aloitetaan 2.5.2021.   

 

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  
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niputtaa kasat siirtovalmiiksi viimeistään maanantaina 31.5.2021. 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: 

-  omistajan nimi ja  

-  talvisäilytyspaikan numero. 

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 venepaikka-

vastaavalta.  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 kesäkaudella 

säilyttää Nokkalan sataman alueella.   

Espoon kaupunki on varannut seuramme trailereille merkityn paikan Suomenojan satamasta. 

  

Huomioitavia asioita venekatsastukseen liittyen  
 

Ilmoita peruskatsastustarpeesta viimeistään 10.4.2021 

Ilmoita peruskatsastustarpeesta sähköpostilla mikko.hakulinen4(at)gmail.com.  

Viestiin seuraavat tiedot:  
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Sähköpostin otsikkokenttään:  

• #Runkokatsastus 2021, veneen nimi, veneen rekisterinumero, omistajan nimi 

Viestiin:  

• Lyhyt kuvaus veneestä (merkki ja malli) 

• Runkokatsastuksen tarve 

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai 

rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Seura voi myös vaatia peruskatsastusta aina, kun 

siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena 

veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Runkokatsastuksessa 

tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta 

tarkastetaan vastaavat kohteet ja moottori. Huomioi, että venettä, joka saapuu seuraan kesken 

kauden, ei tarvitse nostaa runkokatsastusta varten, vaan se tehdään seuraavan talvehtimisen 

yhteydessä. 

 

Vuoden 2021 katsastusajankohta 

Koronavirusepidemiasta johtuen SPV ei ole vielä julkaissut vuoden 2021 katsastusohjeistusta ja siksi 

niistä ei kerrota vielä tässä tiedotteessa. Jatkuvasti muuttuvasta epidemiatilanteesta johtuen seuran 

vuoden 2021 katsastuskäytännöistä tiedotetaan Espoon Merenkulkijoiden nettisivuilla Katsastus-

osiossa. Samasta paikasta löytyy myös vuoden 2021 katsastusinfot ja muut katsastuksessa erityisesti 

huomioitava asiat.  

Käsisammuttimia ei tarkasteta tänäkään vuonna keskitetysti satamassa, vaan jokainen huolehtii 

sammuttimiensa vuositarkastuksesta ja huollosta itse.  

 

Vuoden 2021 katsastuksen teema:  

 

Veneen sähköjärjestelmät  

Veneen kytkentäkaavioiden laatiminen ja ajan tasalle saattaminen, kts lisätietoja. Espoon 

Merenkulkijoiden nettisivuilta Katsastus -osiosta - Katsastus info 1/2021. 

 

Veneiden kiinnitysvarusteet 

Viime kaudella satamassamme tapahtui muutama ikävä vauriotilanne, kun veneen kiinnitys petti. Siksi 

nyt ennen veneilykauden alkua olisikin hyvä aika tarkastaa veneen kiinnitysvarusteet ja päivittää 

kuluneet, tai alimittaiset, varusteet vastaamaan veneen ja satamassamme vallitsevien olosuhteiden 

vaatimuksia.  

Seuran satamavastaavat huomioivat veneiden kiinnitykset ja ottavat tarvittaessa henkilökohtaisesti 

yhteyttä veneen omistajaan, mikäli varusteiden ei katsota olevan riittävät. 

Huomioi ainakin nämä asiat kiinnitysvarusteissa: 
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• Kiinnitysköydet, karabiinihaat ja poijukoukut vastaamaan veneen kokoa, niin että ne kestävät 

varmasti satamassa myrskyiselläkin säällä vallitsevissa olosuhteissa.  

• Asianmukaisissa poijuhaassa/poijukoukussa tuotteen valmistaja on ilmoittanut tuotteelle 

murtolujuuden, ja tämän lujuuden on oltava riittävä veneen kokoon nähden. Jos tuotteen 

kestävyyttä ei ole ilmoitettu, niin sitä ei ole todennäköisesti tarkoitettu kuin väliaikaiseen 

kiinnitykseen hyvissä olosuhteissa. Poijuhaan kanssa on huomioitava myös huolellinen käyttö, 

sillä poijuhaka voi jäädä helposti poijun aisassa epäsuoraan asentoon, ja tällöin paraskaan 

haka ei kestä kuin murto-osan ilmoitetusta vetolujuudesta. 

• Kiinnitysköysien kumijoustimet tai vastaavat ominaisuudet omaavat köydet (säästävät venettä 

ja laituria) 

• Laitasuojat veneen koko huomioiden, laitasuojia tulisi olla 4-6 kappaletta. Laitasuojien pitää 

olla riittävän suuria. 

Katsastussäännöt kohta 4 VENEVARUSTEET löytyy tarkemmat tiedot esimerkiksi kiinnitysköysien 

mitoituksesta Katsastussäännöt.docx (spv.fi) 

 

Lipun nosto ja vappulounas  
 

Nostamme seuran perinteitä noudattaen lipun salkoon Vappupäivänä. Koronatilanteen salliessa 

järjestämme perinteisen vappulounaan, mutta siitä tiedotamme myöhemmin lisää.  

 

Eskaaderi  
 

Eskaaderista ei ole vielä tarkempaa tietoa. Jos sinulla on mielessä joku mielenkiintoinen kohde 

sopivan etäisyyden päässä, niin ota yhteyttä Markus Pätilään. Lisätietoja seuran nettisivuilla ja 

Facebookissa. 

 

Johtokunnan seuraava kokous 
 

Johtokunnan seuraava kokous on torstaina 8.4.2021 klo 19:00 alkaen. Tämä tiedoksi, jos haluatte 

tuoda asioita johtokunnan käsiteltäväksi.   

https://spv.fi/wp-content/uploads/2020/04/Katsastuss%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf


Venepaikat 2021

Venepaikkanumeron edessä tunnisteena venepaikan haltijan suku- ja etunimen etukirjaimet

B – laituri

M K B72 B87 K J

S A B70 B85 J H

St 1 B68 B83 R E

P M B66 B81

E P B64 B79 R J

Poijut E M B62 B77 B T

L R B60 B75 V J

P1 M O B58 B73 V J-P

P2 M M B56 B71 B I

P3 H E B54 B69 T A

P4 K J B52 B67 P A

P5 k T J B65 P E

L T B50 B63 V R

H T B48 B61 S R

B59 T K

R M B46 B57 K J

Aallonmurtaja B55 L P

J K B44 B53 Espoon kaup.

A26 K V B51 S G

A25 T J V T B42 B49 M E

A24 S P B47 L O

A23 W P M E B40 B45 H T

A22 H M B43 K E

A21 M K N J B38 B41

A20 H M B39 A P

A19 P P W T B36 B37 K K

A18 O K B35 P J

A17 L M V M B34 B33 M N

A16 K J V L B32 B31 K M

A15 M V-M O M B30 B29 M T

A14 L M N H B28 B27 K J

A13 M M R M B26 B25 R M

A12 M R E T B24 B23

A11 St 2 vB J B22 B21 F P

A10 K R M T B20 B19 N S

A9 E I A K B18 B17 Espoon kaup.

A8 N V L M B16 B15 V T

A7 E K W S B14 B13 L P

A6 H M B12 B11 K O

A5 P P A P B10 B9 J T

A4 T T P M B8 B7 L L

A3 S J B6 B5 S S A

A2 T A B4 B3 P

A1 P H S O B2 B1 E K


