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      10.9.2022 

Kommodorin palsta 
 
Veneilykausi on kääntynyt lopuilleen. Kesä on tarjonnut muistoja talvelle varastoon. Huomenna 
10.9. on seuran mestaruuskilpailut, jonne on jälleen ilmoittautunut mukavasti osanottajia. Tässä 
kuussa pääsemme yhdessä vierailemaan Särkän saarella Merenkävijöiden vieraana. Saari on 
muuten erittäin mielenkiintoinen historialtaan. Meille on varattu sauna, joka on käymisen arvoinen. 
Lokakuussa laskemme lipun ja marraskuussa näemme pikkujouluissa. Vielä on paljon 
mahdollisuuksia tulla tutustumaan toisiin merenkulkijoihin ja johtokunnan jäseniin sekä minuun. 
Tule vetämään hihasta ja moikataan. 

Kevättiedotteessa painotimme paljon ohjeita, jotka varmistavat kaikille veneille ja miehistöille 
turvallisen ja hyvän veneilyharrastuksen. Vielä on ponnistettavaa, että veneiden omistajat 
noudattavat ohjeita. Kiitos erityisesti sille suurimmalle osalle porukasta, jotka noudattavat 
seuramme ja kaupungin ohjeita sekä sääntöjä.  

Katsastuksella on merkittävä rooli turvallisuuden takaamisessa. Katsastusmiehemme seuraavat 
veneilyyn liittyvää turvallisuutta, lainsäädäntöä ja välinevaatimuksia. He tuovat tiedon veneilijöille ja 
varmistavat, että kelissä kuin kelissä vene pääsee turvallisesti satamaan. Kiitos teille jokaiselle! 
Talvella kutsumme teidät tapaamiseen, jossa yhdessä johtokunnan kanssa mietimme, miten 
kehitämme veneilykautta 2023. 

Johtokunta kokoontui viime viikolla. Ensi vuonna juhlimme seuran 50 vuotista taivalta. Etsimme 
juhlien järjestäjiin vapaaehtoisia. Tule mukaan tekemään EM:n historiaan muistettavimmat 
kekkerit. Saavutamme hienon iän. Sitä pitää juhlistaa kunnolla. Ota yhteyttä 
posti@espoonmerenkulkijat.net. 

Hyviä syyskelejä! 

Anna-Mari Laitila 
kommodori 
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Eskaaderi 24.9.2022 
 
Espoon Merenkulkijoiden vuotuisen eskaaderin kohteeksi valittiin aktiivisen jäsenemme 
ehdotuksesta Särkän saari eli Merenkävijöiden historiallinen tukikohta Helsingin edustalla. Luvassa 
on tutustumista Merenkävijöihin ja Särkän saareen, saunomista sekä syötävää ja virvokkeita ja 
mukavaa yhdessäoloa. 
 
Alustava aikataulu ja ohjelma 

• Lauantaina 24.9. klo 14:00 mennessä saapuminen omatoimisesti Särkän saarelle 
• Saapuvien veneiden mitat ilmoitetaan Merenkävijöille etukäteen ja meille määrätään 

paikat ja opastetaan oikeille paikoille. 
• Venepaikat käytössämme yön yli, joten sunnuntaina poistutaan. 

• klo 15:00 – 18:00 välillä (aikataulut tarkentunevat myöhemmin) 
• Merenkävijät vastaanottavat meidät. 
• Seurojen esittelyt, kommodorit kertovat seurojensa historiasta ja toiminnasta 
• Saarikierros Särkällä, oppaana Jaakko Antti-Poika tai Merenkävijöiden kommodori 

Erkko Ruohoniemi 
• Ravintola Särkänlinna on jo valitettavasti sulkenut ovensa tältä kaudelta, joten sinne 

emme pääse. 
• klo 18:30 alkaen mukavaa yhdessäoloa ja merellistä tarinointia Merenkävijöiden saunalla 

• Sauna on varattu meille 18:30 – 21:30. 
• Grillit pöytineen varattu meille ulkoa saunan läheisyydestä 
• Mahdollisesti myös Piper-sali varattu meidän käyttöömme, jos sää estää ulkona 

syömisen ja hengailun 
• Espoon Merenkulkijat tarjoaa osallistujille syötävää ja virvokkeita. Toiveet ja 

erityisruokavaliot pyydetään ilmoittamaan osallistumislomakkeella. 

 
TÄRKEÄÄ! 

Eskaaderiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumisen. Ilmoittautumisessa toimii sama kysely, jolla 
selvitimme alustavasti jäsenten kiinnostusta eli TÄMÄ, VASTAA TÄHÄN! Vastausaikaa 18.9.2022 
saakka. Jos olet jo vastannut alustavaan kyselyyn ja mielesi osallistumiseen ei ole muuttunut, 
sinun ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Jos olet jo ilmoittautunut alustavasti etkä olekaan tulossa, 
tai on tullut muutoksia venekunnan kokoonpanoon, ota yhteys Markukseen.  

Lisätietoja ja ohjeita eskaaderista tulossa webiin, Facebookiin ja myös sähköpostilla osallistujille. 

Kaikki kyselyt, kommentit, toiveet ja ilmoittautumiset auttamaan järjestelyissä Markukselle, kiitos. 

Markus Pätilä, 040-5826641 markus.patila(at)gmail.com. 

 

Vartiointikausi päättyy 
 
Virallinen vartiointikausi päättyy 15.10., mutta mikäli sinulta on venepaikan haltijana jäänyt 
velvollisuutesi hoitamatta, niin lokakuun loppuun asti on mahdollista suorittaa vielä vartiointeja. 

  

https://forms.gle/nPzRcxuPS1AXfo9S9


 

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 

 

Talvisäilytyksen ohjeet ja aikataulut 
 
Veneet sijoitetaan talvipaikoille tiedotteen lopussa olevien kuvien mukaisesti. Talvisäilytyskartta on 
myös vartiomajan eli Pookin seinällä. 

Aikataulut 

21.9. Paikkoihin liittyvät tonttimerkinnät on tehty. Talvisäilytysalueelle voi siirtää pukkeja ja 
pressutelineitä. 

22.9. 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. Yhteissiirto 22.9. ja siihen 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 35 € 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 22.9. jälkeen.  
• Siirrä omat pukkisi 21.9. jälkeen omaan, merkittyyn paikkaan.   

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



Mastojen talvisäilytys 
 

Mastot säilytetään aallonmurtajalla teräksisissä telineissä. Omatekoisten puupukkien päällä 
säilyttäminen on kielletty. Mastot tulee kiinnittää telineeseen sopivalla ja riittävällä köydellä. 

Mastoista on poistettava saalingit, vantit ja maston huippuun kiinnitetyt antennit yms. 

Pienet mastot säilytetään aallonmurtajan meren puoleisessa päässä olevien pienten teräspukkien 
päällä. Jos pienet pukit ovat täynnä, säilytetään pienet mastot isompien telineiden ylimmällä 
tasolla. 

Mastoja ei saa säilyttää veneille varatuilla alueilla eikä aallonmurtajan juuressa olevalla alueella, 
joka on varattu saalinkien, vanttien yms. poistamiseen. 

 

Lipun lasku   
 
Veneilykauden päätteeksi laskemme seuran lipun 9.10. klo 15 Majalla. Tervetuloa mukaan 
lipunlaskuun! 

 

Pikkujoulut  
Seuran perinteiset pikkujoulut järjestetään perjantaina 25.11.2021 Majan pihalla parin viime 
vuoden tapaan. Laita päivämäärä kalenteriin, lisätietoja pikkujouluista tulossa myöhemmin 
sivuillemme ja Facebookiin. 

Vuoden Matkapurjehtija -kiertopalkinto 2022 
 
Espoon Merenkulkijoiden perinteinen Vuoden Matkapurjehtija -kiertopalkinto jaetaan jälleen. 
Tämän vuoden palkinto on ollut kunniapaikalla Kari Oksasen takan reunalla. Jos veneesi lokiin on 
kertynyt reilusti maileja matkapurjehduksilla tällä kaudella, ilmoita itsesi ja saavutuksesi netissä 
tällä lomakkeella 

Seuran johtokunnasta koostuva raati arvio osallistujien kauden 2022 matkapurjehdukset ja tekee 
päätöksen vuoden matkapurjehtijasta ja perinteisen kiertopalkinnon saajasta. Palkinto julkistetaan 
seuran pikkujouluissa 25.11.2022. 

 

Kaken Kiulu -kiertopalkinto 2022 
 
Vuodesta 1993 alkaen jaetulla kiertopalkinnolla palkitaan vuosittain kauden aikana 
kilpapurjehduksessa ansioitunut seuran jäsen. Palkinnon jakoperusteena on osallistuminen ja 
menestyminen Espoon Merenkulkijoiden edustajana kansallisissa tai kansainvälisissä 
purjehduskilpailuissa. Palkinnon saa parhaan yksittäisen kilpailutuloksen saavuttanut jäsen.  

Ilmoita itsesi ehdokkaaksi tai ilmianna toisen jäsenemme hyvä suoritus vapaamuotoisesti 
purjehdusjaoston vetäjälle 15.10. mennessä osoitteeseen: tommi.vihavainen.01(at)gmail.com 

 

https://forms.gle/H2RuBaMaDkbFJAXj7


Talvisäilytyspaikat 2022 

 

 

 
 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


