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5.4.2022

Kommodorin palsta
Veneilykausi alkoi vuosikokouksella EPS:n tiloissa maaliskuussa. Vuosikokousta ennen saimme
kuunnella turvallisuuskoulutuksen, jonka veti meille pitkän linjan konkari Harri Sane. Harri kumosi
uskomuksia, joita on hyvä ajoittain kyseenalaistaa. Kannattaa vaihtaa ajatuksia turvallisuudesta
laituriparlamenteissa. Koulutuksen jälkeen aloitimme vuosikokouksen, jossa linjasimme tämän vuoden
toiminnan. Yhdessä päätimme kehittää vartiointia, edistää Majan ja piha-alueen rakennusten
remonttia sekä edelleen kehittää sataman toimintaa. Tiedotteita kirjoitetaan kaksi: kevät- ja
syystiedote. Siksipä lue tarkkaan tämä tiedote, jossa kerrotaan lähes kaikki tulevasta kesästä!

Majan remontti alkaa huhtikuussa asbestin poistolla. Sitä varten Maja tyhjennetään väliaikaisesti
vajaan, joka toimii väliaikaisena varastona. Remontti kestää noin kuukauden verran. Valitettavasti se
vaikuttaa kevätkunnostuksiin sekä vappulounaaseen, jota ei tänäkään vuonna päästä pitämään
perinteiseen tyyliin. Nostetaan kuitenkin yhdessä malja kesälle ja lipulle vappupäivänä klo 13 Majan
pihassa.

Satamamme on juuri niin toimiva kuin siitä yhdessä teemme, joten:

- Kevätkunnostuksen aikaan tarjoa kaverille apua, huolehdi omat jätteet kierrätykseen ja siivoa
jälkesi aina päivän päätteeksi.

- Noudata ohjeita pukkien säilyttämisestä.
- Jos toisen omaisuus aiheuttaa haasteita, ota omistajaan yhteyttä ja sovi, miten asiat voidaan

järjestää.
- Laskun jälkeen, kiinnitä veneesi hyvin veneen kokoon ja paikkaan nähden riittävillä välineillä

sekä varmista riittävät fendarit (lepuuttimet), jotta muidenkin veneet säilyvät turvassa.
- Sataman nopeusrajoituksen noudattaminen on kaikkien etu.
- Kovilla keleillä käy katsomassa veneesi kiinnitys ja samalla silmäile, että muillakin on veneet

turvassa.

Nyt on paljon ohjeita. Ja niin on ollut useasti seuran historian ajan. Olen siivonnut Majalla
vuosikymmenien saatossa kertyneitä dokumentteja remontin takia. Vastaani on tullut ohjeita
katsastuksesta, kevätkunnostuksista, jäsenasioista. Hymy on noussut, kun huomaan äitini
kirjoittaneen samoista asioista jäsenille kirjoituskoneella vuonna 1981 kuin mitä nyt itse läppärillä.
Saman asian äärellä olemme edelleen. Tavoitteena on varmistaa, että meillä on mahdollisuus nauttia
merestä ja veneilystä itselleen mieluisalla tavalla.

Kaikille merenkulkijoille omasta ja johtokunnan puolesta oikein nautinnollista veneilykautta 2022!

Anna-Mari Laitila
kommodori
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Laskut 2022 ja venepaikkakartta

Laskut venepaikka- ja jäsenmaksuista on lähetetty sähköpostilla. Kukin jäsen saa oman laskunsa,
emme lähetä koontilaskuja. Jos et ole huomannut laskua sähköpostissasi, tarkista roskapostisi.
Laskun eräpäivä on 15.4.2022.

Venepaikkakartta on tämän tiedotteen lopussa, nettisivuillamme ja Pookissa.

Hinnasto 2022

Seuran vuosikokous 13.3.2022 hyväksyi seuraavat maksut kuluvalle vuodelle:

● Liittymismaksu 500 €
● Liittymismaksu 5 vuoden nuoriso/perhejäsenyyden jälkeen 250 €
● Jäsenmaksu (sisältää SPV:n maksun) 80 €
● Perhejäsenmaksu 20 €
● Nuorisojäsenmaksu 10 €
● Kannatusjäsenmaksu 120 €
● Satamanhoitomaksu 40 €
● Satamanhoitomaksu; jäsenen 2. vene 140 €

Venepaikat ja talvipaikat veloitetaan Espoon kaupungin vuoden 2021 hinnaston mukaisesti
venepaikan koon perusteella (maksuluokat 1-6).

Sakkomaksut:

● Merkityn vartiovuoron laiminlyönti ja vartiovuoron merkitsemättä jättäminen 100 €
● Veneen katsastamatta jättäminen 100 €
● Myöhässä katsastettu vene 50 €

Muut hinnat:

● Majaa vuokrataan jäsenten omiin tilaisuuksiin. Vuokra on 25 €/päivä.
● Peräliput: 33 * 54 cm (30 eur), 44 * 72 cm (35 eur), 55 * 90 cm (40 eur) ja 66 *108 cm (45 eur),

kysy muita kokoja.
● Lisäavain laiturin porttiin 30 euroa.
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Vartiointi

Tänä vuonna satamamme vartiointia on uudistettu siten, että vartiointi hoidetaan seuran ja
vartiointiliikkeen yhteistyössä. Vartiovuorot varataan seuran nettisivuilta aiempien vuosien malliin.
Varausjärjestelmä avataan 7.4. n. klo 18.

Tarkemmat ohjeet vartioinnista ja vuorojen varaamisesta löydät nettisivuiltamme Vartiointi – Espoon
Merenkulkijat ry. Sivu vaatii salasanan, joka löytyy kevättiedotteen saatteena lähetetystä
sähköpostiviestistä. Vartiointiohjeet tulee myös Pookiin.

Muista huolehtia vartioinnista, sillä hoitamattomasta vartiovuorosta veloitetaan vuosikokouksen
päättämä 100 euron sakko.

Venepukkien kesäsäilytys

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

Kiinteäjalkaisia pukkeja ei tule käyttää, koska niiden säilytys on hankalaa. Pukkien omistajien
tehtävä on purkaa pukit sekä  niputtaa kasat siirtovalmiiksi viimeistään ti 31.5. Seuran
johtokunta organisoi pukkien siirron. Seura perii pukin tai kasan siirrosta toteutuneiden kustannusten
perusteella, maksimissaan 40 €.
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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 Pookissa)

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.

Katsastukset Nokkalan venesatamassa 2022

Huom! Edellisvuosista poiketen katsastukseen pitää ilmoittautua nettilomakkeella:
https://espoonmerenkulkijat.net/index.php/ilmoittaudu-katsastukseen/

Runkokatsastukseen tulee ilmoittautua to 14.4.2022 mennessä.

Vuosikatsastukseen tulee myös ilmoittautua etukäteen.

Vuosikatsastuspäivät:

-          Ma 23.5 klo 18:00 – 20:00 (ilmoittautuminen viimeistään 18.5.)

-          Ma 30.5 klo 18:00 – 20:00 (ilmoittautuminen viimeistään 25.5.)

-          Ma 6.6 klo 18:00 – 20:00 (ilmoittautuminen viimeistään 1.6.)

-          To 9.6 klo 18:00 - 20:00  (ilmoittautuminen viimeistään 4.6.)

Vuoden 2021 katsastuksen viimeinen voimassaolopäivä on 30.6.2022.

Myöhästyneestä katsastuksesta (mikäli asiasta ei ole sovittu katsastuspäällikön kanssa etukäteen) tai
katsastamatta jättämisestä seuraa vuosikokouksen päättämät sanktiot. Katsastamatonta ja/tai
vakuuttamatonta venettä ei saa pitää satamassamme!

5

https://espoonmerenkulkijat.net/index.php/ilmoittaudu-katsastukseen/


Julkinen

Lue myös Katsastusohje 2022 nettisivuiltamme Katsastus – Espoon Merenkulkijat ry

Trailereiden kesäsäilytys Suomenojalla

Trailereita ei saa kesäkaudella säilyttää Nokkalan sataman alueella. Espoon kaupunki on varannut
seuramme trailereille merkityn paikan Suomenojan satamasta.

Lipun nosto

Nostamme seuran lipun salkoon Vappupäivänä klo 13. Tervetuloa nostamaan malja lipulle ja kesälle!

Liputus

Muuttuneen vartiointikäytännön vuoksi liputuskäytäntöä on muutettu. EM:n viiri liehuu Nokkalan
sataman lipputangossa seuran lipunnostopäivästä lipunlaskupäivään asti eli 1.5. - 9.10.2022 välisenä
aikana.

Vartijan tehtäviin kuuluu valvoa, että viiri on ehjä ja että lipputangon narut ovat tarpeeksi
tiukalla/kierrettynä lipputangon ympäri siten, etteivät ne aiheuta meteliä tuulessa. Erityisen kovan
tuulen uhatessa tai vallitessa viiri voidaan laskea sen vahingoittumisen estämiseksi.

Virallisina liputuspäivinä ja pursiseuran juhlapäivinä voidaan seuran lippu nostaa Majan pihassa
olevaan salkoon. Mahdollinen suruliputus tehdään seuran lipulla, ei viirillä.

Talkoot

Siivotaan yhdessä Majan ympäristöä ja satama-aluetta maanantaina 6.6. klo 18 alkaen. Osallistujille
tarjotaan perinteisesti virvokkeita ja pientä syötävää.

Eskaaderi

Eskaaderi on suunniteltu järjestettäväksi kesäkuussa. Jos sinulla on mielessä joku mielenkiintoinen
kohde sopivan etäisyyden päässä, niin ota yhteyttä Markus Pätilään. Lisätietoja seuran nettisivuilla ja
Facebookissa.

Venesatamasäännöt

Muistathan, että Espoon Venesatamasäännöt koskevat myös meitä ja niitä tulee noudattaa Satama –
Espoon Merenkulkijat ry
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Purjehdusjaoston toimintaan?

Purjehdusjaostossa touhutaan kilpapurjehdukseen liittyvien asioiden ympärillä. Järjestämme
muutamia kilpailuja kauden aikana omin voimin sekä yhteistyössä lähiseudun muiden seurojen
kanssa. Toiminta on seuramme koon mukaisesti varsin pienimuotoista, mutta samasta syystä jokainen
halukas pääsee heti toiminnan ytimeen, mikäli intoa riittää. Tarjoamme myös koulutusta, esim. SPV:n
kilpailujärjestäjäkursseja, toimintaan mukaan tuleville. Voit myös tulla vain rinkiin kuulemaan tai
jutustelemaan toiminnasta tai kilpapurjehduksesta yleisesti. Jos homma kiinnostaa, niin ilmoittaudu
purjehdusjaoston vetäjälle ja lisätään sinut jaoston Whatsapp-ryhmään, missä voimme jatkaa
keskusteluja ja ajankohtaisten asioiden pohtimista.

Tärkeät linkit

Pysy ajan tasalla seuraamalla nettisivujamme Espoon Merenkulkijat ry ja Facebook-ryhmäämme
Espoon Merenkulkijat ry | Facebook. Nettisivuiltamme löydät tiedotteen lisäksi paljon tietoa ja
ohjeistuksia.

Johtokunnan seuraava kokous

Johtokunnan seuraava kokous on 23.5.2021 klo 18. Tämä tiedoksi, jos haluatte tuoda asioita
johtokunnan käsiteltäväksi.
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Venepaikat 2022

B – laituri

Osara B72 B87 Malmström 

Poijut Sarén B70 B85 Jauri 

Stormfågeln 1 B68 B83 Rechardt 

P1 Pätilä B66 B81

P2 Ervamaa B64 B79 Rantala 

P3 Ervamaa B62 B77 Bruns 

P4 Launistola B60 B75 Viljanen 

P5 Koivunen Mustonen B58 B73 Valtonen 

Olsio B56 B71 Lehtimäki 

Hassinen B54 B69 Turunen 

Keränen B52 B67 Pirhonen 

B65 Panula 

Lauttia B50 B63 Vadell 

Hakala B48 B61 Salingre 

B59 Talas 

Rajala B46 B57 Kupiainen 

Aallonmurtaja B55 Törrönen 

Jännäri B44 B53 Espoon kaup.

A26 Kaivola B51 Malm 

A25 Tuovinen Vihavainen B42 B49 Mikola 

A24 Salmenhaara B47 Laxén 

A23 Wikman Mikola B40 B45 Hatanpää 

A22 Hernesmaa B43 Kankainen 

A21 Mustonen Niskala B38 B41

A20 Hakulinen B39 Ahti 

A19 Peippo Wikberg B36 B37 Kanervo 

A18 Oksanen B35 Pennanen

A17 Löksy Vihervaara B34 B33 Merikanto 

A16 Kaikkonen Vainio B32 B31 Kaukolampi 

A15 Mykkänen Nikolov B30 B29 Mäkipeska 

A14 Laosmaa Nevalainen B28 B27 Kinnunen 

A13 Mikkola Riitoja B26 B25 Silvennoinen 

A12 Myllymäki Elonen B24 B23 Segercrantz 

A11 Stormfågeln 2 vom Brocke B22 B21 Felixson 

A10 Bäckman Moisio B20 B19 Nymark 

A9 Eskor Asiala B18 B17 Espoon kaup.

A8 Nyfors Bedretdin   B16 B15 Vähätiitto 

A7 Ericsson Wollsten B14 B13 Lundmark 

A6 Köngäs Heikkilä B12 B11 Kokko 

A5 Parkkonen Ainamo B10 B9 Juntunen 

A4 Schrey Tomevski B8 B7 Larmela 

A3 Palmu Sarasvuo B6 B5 Stolt

A2 Holmén Stenmark B4 B3 Päivänselvä

A1 Kruse Pöyhönen B2 B1 Eronen 


