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           9.9.2021  

 

Kommodorin palsta 
 

Kuuma kesä on takana ja aktiivisuus rannassa on lisääntynyt. Omat vahtivuoromme alkoivat 

heinäkuussa. Lomien jälkeen järjestimme jälleen perinteisen kalakeittokisan, joka siis todellakin on 

kuuluisa antimistaan. Tänä vuonna kisa oli erityisen suosittu. Oli kiva jälleen tavata porukkaa kesän 

reissujen jälkeen. 

Satama-alueemme Nokkalassa on ollut hyvin suosittu palvelujen kasvun myötä. Rantaraitti houkuttaa 

ulkoilijoita, ravintola ajanviettoon sekä yhteysalukset nauttimaan Espoon saarista. Onneksi kesä on 

mennyt kuitenkin ilman suurempia haasteita. Tästä kesästä on joka tapauksessa otettu terveiset 

vastaan. Ensi kesäksi on tavoitteena saada paremmin tiedotettua, miten seuramme osalta 

varmistamme omien satamapalvelujen sujuvan ja turvallisen käytön.  

Vuosi sitten aloitimme sääntöuudistuksen, jonka tavoitteena on varmistaa yhdistyksen vakaa toiminta 

tuleville vuosikymmenille. Pykäliä on pohdittu eri näkökulmista useasti niin työryhmässä, 

johtokunnassa kuin vuosikokouksessa. Patentti- ja rekisterihallitus sai säännöt luettavakseen keväällä. 

Saimme palautteen, että vielä pientä viilausta tarvitaan. Tästä syystä järjestämme lipunlaskun 

yhteydessä jäsenkokouksen, jossa johtokuntana esittelemme korjauksen kyseiseen kohtaan. Kutsu 

kaikille jäsenille postitetaan myöhemmin. Toivottavasti pääset paikalla jälleen vaikuttamaan.  

Syksyiset kelit ovat edessä. Muistathan käydä tarkistamassa oman veneen kiinnityksen riittävän usein, 

ja varsinkin kovien kelien jälkeen. 

Mieti ehdokkaasi vuoden matkapurjehtijaksi ja Kaken kiululle eli tänä vuonna ansioituneelle seuran 

edustajalle purjehduskilpailuissa. Tavataan seuran mestaruuskilpailuissa sekä lipunlaskussa. 

Perinteitä, joista on ilo pitää kiinni.  

Virkistävää loppukautta veneilyn merkeissä!  

Anna-Mari Laitila 

kommodori 
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Tärkeät päivämäärät 
 

Päivämäärä ja kellonaika Tapahtuma 

11.9.2021  Seuran mestaruuskilpailu 

18.9.2021  Syksyn eskaaderi edelleen auki 

10.10.2021 klo 15 Seuran lipun lasku 

10.10.2021 klo 15 Ylimääräinen jäsenkokous 

15.10.2021 Vartiointikausi päättyy 

26.11.2021  Pikkujoulut Majalla 

 

Eskaaderi 2021 edelleen avoinna  
 

Eskaaderin kohta on edelleen epävarma sopivan kohteen puuttumisen takia. Eskaaderi on alustavasti 

merkattu järjestettäväksi 18.9.2021, mutta meille sopivaa kohdetta ei ole löytynyt ja sitä etsitään 

edelleen. Vaatimuksena sopiva etäisyys, mahdollisuus saunoa ja grillata sekä suojaisa satama 

veneille. Ehdota sopivaa paikka Markus Pätilälle pian! Eskaaderin kohtalosta tiedotetaan seuran 

sivuilla webissä sekä Facebookissa. 

 

Pyrimme järjestämään ensi kauden eskaaderin jo kesäkuussa 2022. Jos tiedät sopivan kohteen niin 

lähetä ehdotus tästäkin Markus Pätilälle. Markus selvittää parhaillaan mahdollisuutta varata jo nyt joku 

kesäkuun viikonloppu Bågaskäristä.  

 

Talvisäilytyksen hinnat  
 

Nokkalan säilytysalueella talvipaikkojen hinnoittelun pohjana on Espoon kaupungin 

talvisäilytyshinnoittelu ja venesatamasäännöt.  

Maksuluokka Paikan koko (m2) Hinta (euroa) 
2 2,80 x 7,00   86 

3 3,30 x 8,00 120 

4 3,80 x 10,00 177 

5 4,30 x 12,00 242 

6 4,70 x 12,00 266 
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Talvisäilytyksen aikataulut ja ohjeet 
 

Veneet sijoitetaan talvipaikoille tiedotteen lopussa olevien kuvien mukaisesti. Talvisäilytyskartta on 

myös vartiomajan seinällä. 

Aikataulut 

6.9. Paikkoihin liittyvät tonttimerkinnät on tehty. Talvisäilytysalueelle voi siirtää pukkeja ja 

pressutelineitä. 

28.9. Seuran järjestämä pukkien ja pressutelineiden siirto. Vain merkityt pukit ja kasat siirretään. 

7.10. Pukkiaitauksen on oltava tyhjä. Aitaukseen jääneet tavarat viedään kaatopaikalle. 

8.10. Aitaus on nimettyjen suurten traileriveneiden käytössä erillisen ohjeen mukaisesti. 

A) Yhteissiirtoon 28.9. liittyvät ohjeet 

Jos haluat, että seura hoitaa pukkien ja pressutelineiden siirron puolestasi: 
 

- Merkitse pukki säänkestävällä tunnistelapulla (A5-kokoinen, n. 21 x 15 cm) 
- Merkitse tunnistelappuun talvisäilytyspaikan numero.  

 
Ilman tunnistelappuja olevia pukkeja ja kasoja ei siirretä.  
 
Seura perii siirroista 30 € pukkia tai kasaa kohden. 
 

B) Omatoimiseen siirtoon liittyvät ohjeet 

Jos haluat hoitaa siirron itse: 
 

- Huolehdi ennen yhteissiirtoa siitä, etteivät tavarasi peitä laputettuja nostokohteita. 
- Mikäli pukissasi on tunnistelappu, ilmoita venepaikkavastaavalle, jos haluat hoitaa siirron 

itse 28.9. jälkeen.  
- Siirrä omat pukkisi 6.9. – 14.10. välisenä aikana omaan, merkittyyn paikkaan.   

 
Epäselvissä tapauksissa ota yhteys venepaikkavastaavaan, puh. 040 742 2267. 
 

Sähkön käyttö satamassa 
 

Huomautamme jäseniä siitä, että satamassa tulee noudattaa Espoon kaupungin sääntöjä. Sähkö on 

veneilijöiden käytettävissä veneiden korjaus- ja kunnostustöitä varten. Sähköä ei saa käyttää veneiden 

lämmitykseen. Sähkön käyttö ilman valvontaa on kielletty!  
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Lipun lasku  ja ylimääräinen jäsenkokous 
 

Veneilykauden päätteeksi laskemme seuran lipun 10.10. klo 15 Majalla. Lipunlaskun yhteydessä 

pidetään myös ylimääräinen jäsenkokous. Tervetuloa mukaan!  

 

Kaken Kiulu -kiertopalkinto 
 

Odotamme taas tietoja jäsenistöltä kauden parhaista kilpailusuorituksista pikkujouluissa jaettavaa 

kiertopalkintoa varten. Tänä vuonna suorituksia voi raportoida 15.10. asti helpolla nettilomakkeella 

osoitteessa: https://forms.gle/QRsemxe8S3emv9BR9  

Linkki löytyy myös seuran nettisivuilta, missä on myös lisätietoa purjehdusjaoston kiertopalkinnoista. 

 

Vuoden Matkapurjehtija 2021 
 

 

 

Espoon Merenkulkijoiden perinteinen Vuoden Matkapurjehtija -palkinto aktivoituu vuosien hiljaiselon 
jälkeen. Tunnustusta ja kiertopokaalia on perinteisesti jaettu seuran kovimmalle matkapurjehtijalle 
kahdeksankymmentäluvulta saakka. 
 
Kaudella 2021 aktivoimme tämän perinteen ja nyt alkaa olla aika ilmoittaa tämän kauden saavutuksesi 
matkapurjehduksessa. Ilmoita matkasi ja kerätyt merimailit netissä tällä lomakkeella 
https://forms.gle/edvF3QeDr15Hwb9z6 31.10.2021 mennessä.  

https://forms.gle/QRsemxe8S3emv9BR9
https://forms.gle/edvF3QeDr15Hwb9z6
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Seuran johtokunnasta koostuva raati arvio osallistujien kauden 2021 matkapurjehdukset ja tekee 
päätöksen vuoden matkapurjehtijasta ja perinteisen kiertopalkinnon saajasta. Palkinto julkistetaan 
seuran pikkujouluissa 26.11.2021. 
 

Kuvia nettisivuillemme 
 

Jos sinulla on kivoja veneilyaiheisia kuvia, joita haluat antaa seuran nettisivujen kaunistukseksi, ota 

yhteys Sirpaan, puh. 040-7583700.    

 

Pikkujoulut pe 26.11.2021 Majalla 
 

Seuran perinteiset pikkujoulut suunnitellaan pidettävän perjantaina 26.11.2021 Majalla. Laita 

päivämäärä kalenteriin, lisätietoja pikkujouluista tulossa myöhemmin sivuillemme ja Facebookiin. 

 

Johtokunnan seuraava kokous 
 

Johtokunnan seuraava kokous pidetään 8.11.2021 klo 18. Tämä tiedoksi jäsenille, jos haluatte tuoda 

asioita käsiteltäväksi.  
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Talvisäilytyspaikat 2021 
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Talvipaikat alueella  K       2021 - 2022    

 

        KESÄ-                      TALVI-  

        PAIKKA                   PAIKKA 

 

 B1     ________   K1  Eronen  

 B4     ________   K2      Stenmark      

 B8     ________   K3  Pietilä  

 B9  ________   K4  Juntunen 

 B27   ________   K5  Kinnunen 

 B31   ________   K6  Kaukolampi 

 B33   ________   K7  Merikanto 

 B39  ________   K8  Ahti      

 B57   ________   K9  Kupiainen  

 B02   ________   K10  Storsjö  

 B45   ________   K11  Hatanpää 

 B51   ________   K12  Salingre 

 B55   ________   K13  Luukka 

 B47   ________   K14  Laxén 

 B49   ________   K15  Mikola 

 

 Paikkojen leveydet: 

 - K01 - K14  3,2 metriä, yhteensä 44,8 metriä 

 - K15    3,5 metriä 
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