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Kommodorin palsta 
 
Suomi ja Italia ovat samanlaisia toisinaan yllättävissäkin asioissa. EU-direktiivit siirtyvät paikallisiin 
lakeihin ripeästi. Siihen yhtäläisyys loppuukin. Italiassa direktiivin rikkomisesta seuraa rangaistuksia 
vaihtelevasti. Suomessa valvova-johtava virkamies luettelee toimialat ja henkilöt, joita direktiivi tai 
asetus ei koske. Tuoreessa muistissa kesän Euroopan laajuinen matkapuheluiden roaming-
hinnoittelu. 
 
Kun kaikki ovat sopivasti samaa mieltä yleisellä tasolla alkaa tulkintavaihe. Yritykset, yhteisöt ja jul-
kishallinto luovat oman mielipiteensä uudesta lakipaketista ja pyrkivät soveltamaan sitä tavoitteena 
positiivinen asiakaskokemus. Tästähän me suomalaiset olemme tunnettuja. 
 
Saimme syksyllä koteihin Nautic-lehden numeron 2/2018. Koska en muistanut nähneeni numeroa 
1/2018, kysyin asiaa Suomen Purjehduksen ja Veneilyn (SPV) syysliittokokouksessa markkinointi- ja 
viestintätoimikunnan puheenjohtajalta. Vuoden aikana Nautic-lehdestä julkaistaan paperi- ja digi-
versioita. SPV lähettää paperiversion postitse ja tulkitsee tämän tiedottamiseksi. SPV:n tulkinnan mu-
kaan tekstiviestien ja sähköpostien lähettäminen on markkinointia. Koska olemme estäneet jäsentie-
tojemme luovuttamisen, niin EM:n jäsenet eivät saa Nautic-lehden digi-versiota. Kuulosta loogiselta. 
Paitsi, jos sinä haluaisit myös digi-version lehdestä ilman tietojesi käyttöä muihinkin tarkoituksiin. 
 
Ennen joulua pankkini esti pääsyni verkkopankkiin. Minun piti päivittää "profiilini" vastaamalla kysy-
myksiin "olenko merkittävä päättäjä?" tai "tunnenko tärkeän ihmisen?". Minustako veljeni vartija? Ei 
toiminut Vanhassa testamentissa, eikä kommunistisissa järjestelmissä. GDPR:ää ajaneet tahot eivät 
liene täysin tyytyväisiä siihen, miten heidän jalot aatteensa kääntyivät asetukseksi, jonka tulkinnalla 
päädyttiin tällaiseen lopputulokseen. Ollos huoleton, Eppu Normaalin Suomi-ilmiössä jokainen nippeli 
ja rööri on täydellisiä. 
 
Nyt on jälleen se aika vuodesta, kun haluamme tarkistaa jäsen- ja venerekisterimme tiedot. Meitä 
kiinnostavat sinun suunnitelmasi kesän ja sitä seuraavan talven osalta. Me keräämme tiedot vene-
paikkahakemuksella, jolloin henkilötietoja käsitellään mielestämme turvallisimmalla mahdollisella ta-
valla. Emme kysy asiattomia ja käytämme kaikkia kommunikointitapoja.  
  
Helmikuussa  näemme  vuosikokouksessa  ja  edessä  on  hieno  kesä.  Kesä  alkaa venemessuista. 
  
Saluti! 
  
Timo Lauttia, kommodori  
 
 



Espoon Merenkulkijat  3 
 
 
 
 

Venepaikkahakemukset vuodelle 2019 
 
Venepaikkahakemuslomake löytyy EM-verkkosivujen ”Lomakkeet”–osiosta 
(www.espoonmerenkulkijat.net/venepaikkahakemus).  
 
Täytä hakemuksesi ja muista päivittää samalla sähköposti-osoitteesi, jotta saat jatkossakin ilmoituk-
sen tiedotteen ilmestymisestä ja linkin siihen. Viimeinen palautuspäivä on 10.2.2019. 
 
Tiedotteen lopussa on myös paperiversio venepaikkahakemuslomakkeesta, jos haluat käyttää sitä.  
 
 

Jäsenten sähköpostiosoitteet 
 
Huolehdithan, että sinulla on seuralle ilmoitettuna aktiivinen/päivitetty sähköpostiosoite. Mahdollisen 
päivityksen voit tehdä kommodorille tai seuran sihteerille. 
 
 

Tärkeät päivämäärät 2019 
 
26. - 27.1.2019 Nokkalassa sähköt päällä akkujen lataamista varten. 
10.2.2019, klo 14.00 Vuosikokous Tiistilän koululla, kahvit 13:30 alkaen 
10.2.2019 Venepaikkahakemuksen viimeinen palautuspäivä 
6.4.2019, klo 15.00 Vartiointilistat vartiomajalla 
15.4.2019 Jäsen- ja venepaikkamaksun eräpäivä 
15.4.2019 Vartiointikausi alkaa 
1.5.2019, klo 14.00 Vappulounas ja seuran lipun nosto 
Toukokuu, arki-ilta, klo 17.00 alkaen Sammutinhuolto rannassa 
15.5.2019 Vartiovuorot merkitty vartiolistaan 
Toukokuu, arki-ilta, klo 17.00 alkaen Sammutinhuolto rannassa 
Toukokuu, keskiviikko Kevään ensimmäinen Westhouse Cup keskiviikkokilpailu 
6.6.2019, klo 16.00 alkaen Majan pihatalkoot 
10. - 13.6.2019, klo 18.00 - 20.30 Katsastus neljänä iltana. Tarkempia tietoja keväällä. 
Kesäkuu, keskiviikko Kevään viimeinen Westhouse Cup keskiviikkokilpailu 
Elokuu, keskiviikko  Syksyn ensimmäinen Westhouse Cup keskiviikkokilpailu 

25.8.2019, alustava Pentala - RWYC Challenge purjehduskilpailu ja seuran mestaruus-
kilpailu 

Syyskuun ensimmäinen viikonloppu 7.-8.9. Syksyn eskaaderi, paikka avoin  
Syyskuu, keskiviikko Vuoden viimeinen Westhouse Cup keskiviikkokilpailu 
14.9.2019, klo 11 Seuran mestaruuskilpailut 
6.10.2019, klo 12.00 Seuran lipun lasku 
15.10.2019 Vartiointikausi päättyy 
22.11.2019 Pikkujoulut 
  
  
Huom! Tässä vaiheessa päivämäärät saattavat vielä muuttua. Tarkista uusin tieto nettisivuilta Tär-
keistä päivistä.  
 
 
 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 27.2.2019 klo 18.00. 
 
 

http://www.espoonmerenkulkijat.net/venepaikkahakemus
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Aika ja paikka  Sunnuntaina 10.2.2019 klo 14.00  
 Tiistilän koulu, auditorio 
 Tiistilänkuja 4, 02230 Espoo 
 
Osallistujat  Espoon Merenkulkijat ry:n jäsenet  
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 

1. Kokouksen avaus  
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
3. Esityslistan hyväksyminen  
4. Valitaan kokoustoimihenkilöt 

1. puheenjohtaja  
2. sihteeri  
3. kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa  
4. kaksi (2) ääntenlaskijaa  

5. Esitetään johtokunnan kertomus vuodelta 2018 
6. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2018 ja tilintarkastajien lausunto  
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä sekä 

tilikauden tuloksen käsittelystä 
8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden maksujen suuruus sekä 

sääntöjen 3§:n mukaisesti maksuajankohta 
9. Vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen palkkiot  
10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
11. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2019 
12. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja  
13. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat  
14. Päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa toimivista 

jaostoista ja valitaan niiden vetäjät tai annetaan johtokunnalle valtuudet vetäjän 
valitsemiseksi.  

15. Valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Päätetään muiden 
johtokunnan jäsenten lukumäärästä (sääntöjen 10§: 3-7 jäsentä) sekä valitaan 
muut johtokunnan jäsenet.  

16. Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin 
tai annetaan johtokunnalle valtuutus edustajien nimeämiseen.   

17. Käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille. 
18. Päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9§:n edellyttämällä 

tavalla. 
19. Kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat 
20. Kokouksen päättäminen  
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Espoon Merenkulkijat ry 
 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 

 

1. Yleistä 

Vuosi 2018 oli seuramme 45. toimintakausi ja kaudelle laaditun toimintasuunnitelman pääpaino oli 
veneilyn edellytyksien varmistamisessa ja jäsenten yhdessäoloon liittyvien aktiviteettien 
toteuttamisessa. Toimintasuunnitelmasta jäi toteutumatta vuoden alussa suunniteltuja asioita. 

Seuran matkaveneilijät olivat liikkeellä lähinnä Itämerellä ja sen lahdissa. Jäsenten mielenkiinto 
kohdistui matkaveneilyyn. Kilpapurjehduksen osalta Kari Malmströmin voitto kahdessa eri 6mR-
regatassa päihitti muut sijoitukset seurassa. Seuran mestaruuden voitti Maria Ahrenberg. 

Seuran toiminnan kannalta tärkeät jäsen- ja venetiedot ovat SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily) 
ylläpitämässä rekisterissä, SUULI:ssa. SUULI:n sisältöä pyrittiin pitämään vuoden aikana ajan 
tasalla.  

Virkistysjaosto hoiti perinteisen vapun mainion sillilounaan ja pikkujoulujuhlamme järjestelyt sekä 
näiden välissä olleiden tapahtumien muonituksen ansiokkaasti. 

Katsastusjaoston edustajat vastasivat seuramme veneiden katsastamisesta Purjehtija- ja 
Veneilyliiton sääntöjen mukaisesti. Katsastukset suoritettiin pääasiassa kesäkuun alkupuolella. 
Veneiden kunnossa ei todettu merkittäviä puutteita ja turvavarusteet olivat paikallaan.  

Vuoden 2016 menestys vartioinnissa ja katsastuksessa sai jatkoa vuonna 2018. Vuoden aikana ei 
määrätty yhtään katsastus- eikä vartiosakkoa.  

Espoon Merenkulkijat jatkoivat yhteistyötä lähialueen seurojen kanssa purjehduskilpailujen 
järjestämisessä ja Veneilevä Espoo -yhteistyöelimen toimintaan osallistumalla. 

Omnia palasi takaisin vartiomajan rakennustyömaalle vuoden 2018 tammikuussa. Projektin 
loppuunsaattaminen osoittautui lopulta nuorille rakentajille liian haastavaksi ja yhteistyö koulun 
kanssa päättyi keväällä. Kari Malmström otti keväällä projektin haltuunsa.  

Talvisäilytyksen osalta lähdettiin syksyllä 2018 kolmanteen talveen uudistetussa Nokkalassa. 
Suunnitelma ja valmistelut olivat edellistä vuotta täsmällisemmät, ja viimehetken muutoksiinkin 
pystyttiin reagoimaan ripeästi. Pukkiaitauksen käyttö aiheutti vuoden aikana eniten keskustelua. 

Luovuimme Odongrundetin saaritukikohdasta, tavoitteenamme aloittaa saariyhteistyö Tapiolan 
venekerhon kanssa. Suunnitelmat kariutuivat ennen purjehduskauden alkua.   
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Espoon Merenkulkijoiden taloustilanne on hyvä. Juoksevat kulut on kyetty kattamaan 
jäsenmaksuilla ja muilla toiminnan tuotoilla. Vartiomajan rakentamisen kulut pysyivät 
suunnitellulla tasolla. Taloustilanne mahdollisti valvontakameroiden päivittämisen uusiin syksyllä. 

Timo Lauttia edusti seuraamme Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n liittopäivillä marraskuussa 
Helsingissä. 

 

2. Seuran toimielimet 
 
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 11.2.2018. Tilinpäätös hyväksyttiin sellaisenaan ja 
hallitukselle myönnettiin toiminnantarkastajien esityksen mukaisesti tili- ja vastuuvapaus. 
Talousarvioesitys hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Johtokunnan kokoonpano: Timo Lauttia, 
Tommi Vihavainen, Lauri Vainio, Tom Wikberg, Jussi Ainamo, Markku Heikkilä, Vesa Kaivola, 
Kari Malmström, Hannu Maristo, Sirpa Niskala ja Alf Åberg. Anna-Mari Laitila toimi 
virkistysjaoksen vetäjänä ilman johtokuntapaikkaa. 
 
3. Talous 
 
Seuran taloustilanne on hyvä. Tulos vuodelta 2018 oli 12 148 euroa ja poistojen jälkeen 9 780 euroa. 
 
Jäsenmaksutulot ovat seuran merkittävin tulolähde. Jäsenmaksut, liittymismaksut ja 
satamanhoitomaksut olivat yhteensä 16 280 euroa. Vene- ja talvisäilytyspaikoista kertyi ylijäämää 
yhteensä 5 352 euroa. Myyntitulot olivat 1 121 euroa. Suurin osa tästä summasta kertyi perälippujen 
myynnistä ja vappulounaan tuotosta. Sakkomaksuja ei peritty vuonna 2018. 
 
Vuoden 2018 menot olivat 9 392,37 euroa. Tämä summa ei sisällä investointeja ts. vartiomajan 
rakentamiseen käytettyjä varoja eikä valvontakameroiden uusimista. 
Seuran maksamista jäsenmaksuista ylivoimaisesti suurin on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n 
jäsenmaksu 2 315 euroa. Seuran pikkujoulut on järjestetty kustannustehokkaasti seuran majalla. 
Kevään eskaaderi jouduttiin peruuttamaan. Jäsentapahtumien ja kokousten kulut jäivät 2 705 euroa 
alle budjetoidun arvon. Retkisatamahanke peruuntui, mistä syntyi 4 400 euron kulusäästö 
budjetoituun nähden. 
 
Vartiomaja on virallisesti valmis ja lopputarkastettu. Kokonaiskustannukset ovat yhteensä  
36 997 euroa. Osa kustannuksista on katettu aiempina vuosina tehdyillä varauksilla. Vuoden 2019 
aikana tullaan tekemään vielä pieniä viimeistelytöitä. 
 
Valvontakamerat uusittiin marraskuussa yhteishankintana Nokkalan Venekerhon (NVK) kanssa. 
Kameroiden hankintahinta oli 5 579 euroa, josta EM:n osuus (60%) on 3 347 euroa. 
 
Seuran pankkitilillä oli vuoden lopussa 22 998 euroa. Siirtosaamisia tai siirtovelka ei ole. 
Rakennusten ja rakennelmien tasearvo on poistojen jälkeen 26 494 euroa. Seuralla on irtainta 
omaisuutta kolme jollaa ja perämoottorivene sekä valvontakamerat yhdessä Nokkalan Venekerhon 
kanssa (4 431 euroa). Seuralla ei ole velkaa. Vuonna 2018 perittiin venepaikoista ja 
talvisäilytyksestä seuraavat maksut: 
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Venepaikat 

Maksuluokka Paikan leveys (m) Venepaikan  
hinta 

Vuokrapaikan 
hinta 

1 1.81-2.30 210 € 360 € 

2 2.31-2.80 240 € 390 € 

3 2.81-3.30 310 € 460 € 

4 3.31-3.80 375 € 525 € 

5 3.81-4.30 406 € 556 € 

6 >4.31 491 € 641 € 

Poijupaikka  180 € 330 € 

 

Talvisäilytys 

Maksuluokka Paikan koko 
(m) 

Talvipaikan 
hinta 

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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4. Jäsenistö 
 
 Jäsenmäärät 2014-2018: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Kunniajäseniä 10 10 10 10 8 

Varsinaisia jäseniä 125 119 114 118 121 

Perhejäseniä 24 22 22 21 13 

Juniorijäseniä 3 3 3 3 3 

Kannatusjäseniä 1 1 1 1 1 

Yhteensä 163 155 150 153 146 

 

Vuokrapaikat 2014-2018 
     

 2014 2015 2016 2017 2018 

Vuokrapaikat (laituri ja 
poiju) 

11 7 10 10 10 

 

 

5. Jaostojen toiminta 
 
5.1 Satamajaosto 
 
Talvikausi 2017-2018 meni hyvin ilman ilkivaltaa. Talvisäilytys toimi hienosti Hannu Mariston 
laatiman suunnitelman mukaisesti, jossa jokaisella veneellä on oma vakiopaikkansa satamassa. Nyt 
kun tiedetään kenen vene milläkin maksetulla paikalla seisoo, on talvikartoituskin jäänyt 
tarpeettomana historiaan. 
 
Seuran vartiomajaprojekti on vihdoin saatu virallisesti päätökseen ja se on hyväksytty myös 
rakennusvalvontaviraston puolesta. Omnian kanssa oli projektin aikana ongelmia niin aikataulujen 
kuin laadunkin suhteen, mutta näin jälkikäteen ajatellen vartiomaja kuitenkin täyttää toiveemme 
hienosti; tästä erityiskiitos projektimme arkkitehdille Antti Pirhoselle. 
 
Kari Malmström on lupautunut uhraamaan vapaa-aikaansa ja ns. fiksaamaan vielä vähän kulmia, 
paikkojen siistimiseksi. Tästä erikoiskiitos hänelle! Vaikka talkoohenki ja yhteisöllisyys ovat 
nykypäivänä hiipumassa, jäsenet aktivoituivat kuitenkin majaprojektin yhteydessä. Kiitos vielä 
kaikille talkoolaisille, pääsimme sittenkin maaliin! 
   
Toinen kesän 2018 keskeneräinen asia oli satamasopimus kaupungin kanssa. Olemme Veneilevä 
Espoo yhdistyksen jäsenenä olleet mukana sopimusehtojen laatimisessa. Sopimusehdot ovat tällä 
hetkellä vielä kaupungilla kommentoivana, kuten myös päivitetyt satamaohjeet. 

Tulevana kesänä kaupungin on tarkoitus aloittaa Rantaraitin uuden linjauksen rakentaminen 
satamamme kohdalla. Emme ole vielä saaneet em. suunnitelmaa käsiimme, mutta uusi linjaus 
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menee Majan ja rannan välistä. Kalanperkauspaikkamme on todennäköisesti poistettava reitiltä. 
Huhu kertoo, että samassa yhteyteen rakennetaan myös Majakkaravintolan vierasvenelaituri – 
nähtäväksi jää toteutuuko hanke. 

Majan vuokrasopimus jäi 2018 päivittämättä em. Rantaraitin suunnitelman takia. On sovittu, että 
palataan asiaan Rantaraitin suunnitelmien valmistuttua.  

 

5.2 Katsastusjaosto 
 
Katsastusjaosto on toiminut suunnitelmansa mukaan. Katsastajina ovat toimineet Timo Elonen, 
Juho Keränen, Jari Koivunen, Pekka Salmenhaara ja Alf Åberg. Talven aikana tarkastettiin 
talvisäilytysalueellamme telakoitujen seuramme veneiden pohjat, potkurit ja ohjauslaitteistot siinä 
määrin kuin mahdollista. Toimenpide on pakollinen joka viides vuosi peruskatsastuksen yhteydessä, 
mutta seurassamme on tapana lisätä turvallisuutta vuosittaisella katselmuksella, mikä ei kuitenkaan 
vapauta peruskatsastuksesta! 
 
Sammuttimia huollettiin satamassamme Nokkalassa 8. ja 22.5.2018. 
 
Varsinainen katsastus järjestettiin perinteiseen tapaan juhannusta edeltävällä viikolla 11.-14.6.2018. 
Totuttuun tapaan veneitä katsastettiin hyvästä perustelusta myös muulloin. 
 
5.3  Purjehdusjaosto 

Espoon Merenkulkijat järjesti WHC-iltakilpailusarjan neljän muun seuran kanssa (EMK, SMER, 
EPS, NJK). Vuonna 2018 WHC-sarja käsitti 11 osakilpailua keskiviikkoiltaisin Haukilahden 
edustalla. 

EM järjesti Pentala - RWYC Challenge -kilpailun 26.8.2018 yhdessä ESF:n kanssa. Kilpailu oli osa 
Avomeripurjehtijoiden Suomenlahti Ranking -sarjaa. Samassa yhteydessä ratkaistiin seuran 
mestaruus. Kilpailuun osallistui kaikkiaan kahdeksan venettä, joista kolme oli EM:n jäsenten 
veneitä. Huvitoimikunta osallistui jälleen järjestelyihin tarjoamalla palkintojenjaon yhteydessä 
perinteisen lohikeiton. 

Yhteistyötä meripartiolippukunta Stormfågeln:in kanssa tehtiin järjestämällä 
kilpapurjehdusaiheinen koulutustilaisuus seuran majalla ennen kauden alkua. Lisäksi 
suunnitelmissa oli optimistijollatapahtuma elokuun alussa, mutta tämä peruuntui pienen 
osallistujamäärän takia. 

 

Kiertopalkinnot 2018 

Kaken Kiulu:   Kari Malmström (Prompt Regatan voitto) 

Seuran mestaruus:   Maria Ahrenberg 

WHC-iltakilpailusarja, pieni luokka:  Sjöscoutkåren Stormfågeln 

WHC-iltakilpailusarja, iso luokka:  Timo Lauttia 
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Seuraavassa on koottu jäsenten suorituksia purjehduskilpailuista kauden 2018 aikana (huom. 
listan tiedot voivat olla puutteellisia): 

Helsinki-Tallinna Race   Paavo Peippo, LYS 1, 10. 

     Timo Lauttia, LYS 2, 7. 

     Kari Oksanen, LYS 1, 25. 

     Mikko Hakala, LYS 3, 17. 

     

Hangon regatta   Kari Malmström, 6mr, 14. 

     Pekka Ervamaa, A-vene, 3. 

 

Viaporin tuoppi    Marko Kaukolampi, Hai, 4. 

 

Helsinki Regatta   Kari Malmström, 6mr, 1. 

     Marko Kaukolampi, Hai, 4. 

 

Champagne regatta  Malmström, 6mr, 6. 

     Pekka Ervamaa, A-vene, 2. 

 

Airisto Classic   Mikael Stelander, 8mr, 1. 

 

Prompt Regatta   Kari Malmström, 6mr, 1. 

     Mikael Stelander, 8mr, 3. 

 

6mR luokkamestaruus   Kari Malmström, 8. 

 

Pentala-RWYC Challenge  Maria Ahrenberg, iso luokka, 5. 

Esko Rechardt, iso luokka, 6. 

Jari Kaikkonen, iso luokka, 8. 

 

Hai SM    Marko Kaukolampi, 19. 

 

ARC (Atlantic Rally for Cruisers) Jari Kaikkonen ja Tomi Bruns, Class C, 3.  
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Rankingit: 

AMP Suomenlahti Ranking  Timo Lauttia, iso luokka, 62. 

Paavo Peippo, iso luokka, 127. 

Kari Oksanen, iso luokka, 161. 

Mikko Hakala, pieni luokka, 115. 

 

6mR Ranking    Kari Malmström, 9. 

 

WHC-iltakilpailusarja   Stormfågeln/Yoda, pieni luokka 13. 

Mikael Ervamaa, pieni luokka, 15. 

Timo Lauttia, iso luokka, 4. 

Tommi Vihavainen, iso luokka, 7. 

Stormfågeln/Leia, iso luokka, 11. 

 

Hai Ranking    Marko Kaukolampi, 20. 

 

5.4. Matkavenejaosto 
 

Valtaosa seuramme matkaveneilijöistä on liikkunut oman aikataulunsa mukaan eri puolilla 
Suomenlahtea ja Itämerta. Veneilykokemuksia on hankittu myös Välimerellä, järvialueilla ja jopa 
Atlantillakin. 

Purjehduskauden aloituseskaaderi 16.6. jouduttiin peruuttamaan. Tarkoitus oli tutustua Tapiolan 
venekerhon hallinnoimaan Grimsholmen-saareen Porkkalassa. Saaren käytöstä neuvoteltu 
yhteistyösopimus kuitenkin kariutui aivan viime metreillä. 

Seuran vuosikokouspäätöksen mukaisesti Odongrundet-saaren vuokrasopimusta ei enää jatkettu. 

Syksyn eskaaderi 1.-2.9.  Järvön saarelle Porkkalaan oli kaikin puolin onnistunut. Kahdestatoista 
ilmoittautuneesta venekunnasta yksitoista pääsi paikalle, seitsemän purjevenettä, neljä 
moottorivenettä ja henkilömäärä hieman alle 20. Ohjelmassa oli vapaata yhdessäoloa, 
saunomista ja seuran tarjoama grilli-illallinen, jonka yhteydessä saimme kuulla esityksen Järvön 
historiasta ja tykistökillan toiminnasta saarella. Suomenlinnan rannikkotykistökilta ja saaren isäntä 
ottivat meidät sydämellisesti vastaan hoitaen mm. kuljetukset naapurisaaren Ormholmenin ja 
Järvön välillä aina tarvittaessa. HSK oli ystävällisesti järjestänyt laituripaikat purjeveneillemme 
Ormholmenin pohjoislaiturista. 
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5.5. Virkistysjaosto 

Vuonna 2018 virkistysjaostossa toimivat Ritva Hansen, Paula Launistola, Brita Olsson-Lehtonen ja 
Anna-Mari Laitila yhteistuumin. Virkistysjaosto järjesti perinteiseen tapaan ruokaa seuran eri 
tapahtumiin. Kausi avattiin lipunnostolla ja vappulounaalla 1.5.2018. Kylmästä säästä huolimatta 
tilaisuus oli vappuinen ja perinteiset kalaherkut lunastivat lupauksensa. Kalaruokia tekivät Ritva 
Hansen, Paula Launistola, Maria Ahrenberg ja Anna-Mari Laitila sekä Gula Villan. Syöjiä oli 
vappupäivänä noin 55 henkilöä.  
 
Pentala-RWYC purjehdittiin 26.8.2018. Samalla ratkaistiin seuran mestaruus. Vieraat saivat 
perinteiseen tapaan lohikeittoa tuloksia odotellessa. Syöjiä oli n. 35 henkilöä. 
 
Sunnuntaina 7.10.2018 oli lipunlaskun aika. Tällä kertaa virkistysjaoston jäsenistä paikalle pääsi 
tuoreiden pullien kera Ritva Hansen ja Anna-Mari Laitila. Paikalla oli 12 osallistujaa. 
 
Seuran jouluinen glögitilaisuus järjestettiin Majalla lauantaina 24.11.2018. Illanvietossa kävi n. 25 
osallistujaa.  
 
Lisäksi jaosto toimitti kahvia ja pullaa vuosikokoukseen sekä talkoisiin. Virkistysjaosto toteutti 
onnistuneesti toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat, jotka jäsenet kokevat tärkeinä hetkinä 
tavata muita seuran jäseniä. 
 

5.6. Tiedotusjaosto 
 
Tiedottajan tehtäviä on hoitanut Sirpa Niskala. Merenkulkija-tiedote ilmestyi neljä kertaa vuonna 
2018. Se postitettiin jäsenille ja vuokralaisille joko paperiversiona tai lähetettiin sähköpostitse. 
Paperiversioita toimitettiin aina myös vartiomajalle.    
 
Tiedotteet ja tärkeät päivämäärät on julkaistu seuran internet-sivuilla osoitteessa 
www.espoonmerenkulkijat.net. Tiedottamiseen käytettiin myös venesataman ilmoitustauluja, 
Facebookia ja Twitteriä. Facebookin käyttäjämäärä on lisääntynyt hiukan. Vuoden 2018 lopussa 
ryhmässä oli 59 jäsentä.    

 

6. Jäsenyydet 
 

Espoon Merenkulkijat on jäsenenä kansallisessa veneilyn kattojärjestössä, Suomen Purjehdus ja 
Veneilyssä (SPV). Seuran jäsenmaksu määräytyy seuran jäsenmäärän mukaan.  

Espoon Merenkulkijat on myös TUL:n Helsingin piirin, Espoon Meripelastusseuran ja Espoon 
Veneilyturvallisuus-yhdistyksen jäsen sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kannatusjäsen. 

 
7. Yhteistyö muiden pursiseurojen kanssa 
 

Espoon Merenkulkijat tekee yhteistyötä muiden pursiseurojen kanssa Veneilevä Espoo ja Espoon 
Veneilyturvallisuus -yhdistyksissä sekä Westhouse Cup ja North Sails Suomenlahti Ranking -
kilpailujen järjestämisessä. 

http://www.espoonmerenkulkijat.net/
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Espoon Merenkulkijat ry 
 

 
 
 
 
 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 
 
 
 
1. Yleistä 
 
Espoon Merenkulkijoiden tehtävänä on tarjota jäsenilleen nautittavia veneilyyn ja yhdessäoloon 
liittyviä hetkiä varmistamalla harrastamisen edellytykset parhaalla mahdollisella tavalla. 
Toimintasuunnitelmamme on laadittu nämä seikat huomioiden. 
 
Vartiomajan lopputarkastus on suoritettu. Lopputarkastuksen yhteydessä havaitut puutteet korjattiin 
vuonna 2018. Kevään aikana vartiomajaan lisätään sähköpistokkeita ja korjataan asiat, jotka on 
aihetta korjata.  
 
Matkaveneily on osa-alue, joka kiinnostaa jäsenistöä. Tämä on alue, johon seuran kannattaa panostaa 
jatkossakin. Kilpapurjehduksen puolella jatketaan edellisten vuosien tapaan. 
 
Venepaikkojen, talvisäilytyspaikkojen, mastotelineiden ja pukkiaitauksen suhteen suunnitelmia 
tehdään tarvittaessa. Muutokset aikataulutetaan maltillisesti, jäsenistö huomioon ottaen.   
 
Espoon satamien venepaikkojen hallinnoiminen muuttuu lähivuosina. Tähän liittyvää määrittelytyötä 
tehdään yhteistyössä  muiden espoolaisten veneseurojen kanssa. 
 
Espoon Merenkulkijoiden nykyinen vuokrasopimus Espoon kaupungin kanssa Nokkalan tontista, 
seuramajasta ja kolmesta muusta rakennuksesta päättyy toukokuun lopussa. Jatkosopimus tehtäneen 
kevään aikana. Partiolaisten ja kaupungin kanssa sovitaan järkevin vaihtoehto keltaisen majan osalta. 
 
Sataman rakentaminen on valmis. Seuramajan ympäristöön tulee lähivuosien aikana muutoksia. 
Rantaraittia laajennetaan kevyen liikenteen väylällä Matinkylän uimarannalta ravintola Majakan 
kautta länteen. Rantaraitin muutoksista on olemassa kaupungin päätös, ja päätöksen perusteella 
seuran käytössä oleviin tontteihin ja rakennuksiin ei ole tulossa muutoksia. 
 
Seuramme taloustilanteen on hyvä. Olemme palanneet normaaliin, pienen yhdistyksen tilanteeseen. 
Tulevaisuuden investointitarpeet kohdistuvat majaan. Maksut pysyvät samalla tasolla kuin edellisenä 
vuonna. 
 
Esitetään jäsenmaksujen ja venepaikkamaksujen perimistä yhdellä kertaa 15.4.2019 mennessä. 
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2. Talous 
 
Seuran taloudessa pyritään pitämään tulot ja menot tasapainossa vuosikokouksen hyväksymän 
talousarvion puitteissa. Seuran menot koostuvat jäsentapahtumien ja seuran juoksevien kulujen jo 
vakiintuneista kuluista. Tulot kertyvät jäsen-, liittymis- ja satamanhoitomaksuista sekä vene- ja 
talvisäilytyspaikkojen laskutusten hoitamisesta. Venepaikkamaksut määräytyvät vuosikokouksen 
päättämällä tavalla. Talvisäilytysmaksu perustuu Espoon kaupungin neliöhintaan. 
 
Retkisatamaan liittyviä kuluja ei ole vuonna 2019. 
Seuramajan lattia on korjauksen tarpeessa ja siihen on budjetoitu 7 900 euroa. 
 
Vuokrasopimusta Espoon kaupungin kanssa on jatkettu tilapäisesti toukokuuhun asti ja neuvottelut 
ovat edelleen käynnissä. Budjetissa varaudutaan siihen, että kaupungin perimä vuokra voisi nousta 
aiemmasta. 
 
Vuonna 2019 perittävät maksut ovat (ehdotus): 
- liittymismaksu  500 € 
- liittymismaksu 5 vuoden nuoriso/perhejäsenyyden jälkeen  250 € 
 
- jäsenmaksu (sisältää SPV:n maksun)  80 € 
- perhejäsenmaksu  20 € 
- nuorisojäsenmaksu  10 € 
- kannatusjäsenmaksu  120 € 
 
- satamanhoitomaksu     20 € 
- satamanhoitomaksu; jäsenen 2. vene  120 € 
 
- katsastusmaksu 1 – 3 luokka  10 € 
- katsastusmaksu 4 luokka  5 € 
 
Sakkomaksut: 
- merkityn vartiovuoron laiminlyönti ja  
  vartiovuoron merkitsemättä jättäminen  100 € 
- veneen katsastamatta jättäminen  100 € 
- myöhässä katsastettu vene  50 €  
  (+ katsastusmaksu kaksinkertaisena) 
 
Seuramajaa vuokrataan jäsenten omiin tilaisuuksiin. Vuokra on 25 €/päivä.  
 
 
3. Jaostojen toiminta 
 
3.1. Satamajaosto 

Nyt kun meillä on pesupaikat kunnossa kaupungin isojen investointien jäljiltä niin veneiden 
peruskunnostukset (myrkkymaalienpoistot vedellä tai eri puhallusmenetelmillä) tulee tehdä 
pesupaikkojen viemäröidyillä asfalttialueilla ongelmajätteiden talteen saamiseksi. Vasta 
kunnostusten jälkeen vene voidaan siirtää omalle nimikkopaikalleen. 

Vaikka vartiotorni on nyt valmis, niin sen jatkokehittämisestä otetaan vastaan ehdotuksia 
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jatkossakin. Eli laittakaa ehdotuksia tulemaan, niin katsotaan mitä voidaan tehdä. Ensi talveksi pitää 
joka tapauksessa saada vesi vartiomajan käymälään ja majan julkisivuun asennetaan pari 
sähköpistorasiaa. 

Rinnemajan vuokrasopimus on tarkoitus saada päivitettyä meidän kannalta järkevästi. Jos 
sopimusaika on järkevä (min 10v) niin majan lattia on tarkoitus uusia, koska se on mätä. 
Vuokrasopimuksen mukaan meille kuuluu majan kunnon ylläpitäminen ja teemme lattian uusimisen 
tämän takia. Tarkoitus on ottaa tähän remonttiin ammattitaitoinen rakennusurakoitsija. 

Hannu Maristo on tehnyt ehdotuksen sataman pukkiaitauksen tulevasta käytöstä, ehdotuksen 
läpikäynti ja suunnitelman toteuttaminen tulee olemaan tulevan kesän 2019 tehtäviä.  

Ensi kaudella vartiointi järjestetään kuten ennenkin 15.4. – 15.10.2019 ja jokaisella venepaikan 
haltijalla on 2 vartiovuoroa purjehduskauden aikana. Johtokunnan jäsenet ovat vapautetut 
vartioinnista. Katsastusmiehillä ja satamaisännällä vartiovuoroja on yksi. 
 
 
3.2. Katsastusjaosto 
 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n alaisten seurojen veneet katsastetaan vuosittain SPV:n määräysten 
mukaisesti. Seuramme satamasta paikan saaneet seuroihin kuulumattomat veneet tarkastetaan 
samoilla kriteereillä. Mikäli venettä ei katsasteta EM:n katsastajan toimesta, on katsastuspöytäkirjan 
tai venetodistuksen kopio toimitettava katsastuspäällikölle. Veneet on katsastettava 30.6.2019 
mennessä, mikä on myös HUOM!  vuoden 2018 katsastuksen viimeinen voimassaolopäivä. 
 
Katsastajat kokoontuvat ennen katsastuksia kertaamaan säännöt ja sopimaan sääntöjen 
soveltamisesta. 
 
Juhannusta edeltävä viikko 10.-13.6.2019 klo18.00-20.30 on varattu veneiden katsastukseen ja silloin 
katsastajat päivystävät laitureilla. Totuttuun tapaan veneitä katsastetaan tarvittaessa myös ennen 
katsastusviikkoa, kun siitä erikseen sovitaan. Myöhästyneestä katsastuksesta tai katsastamatta 
jättämisestä seuraa vuosikokouksen päättämät sanktiot.  
 
Katsastamatonta ja vakuuttamatonta venettä ei saa pitää satamassamme! 
 
 
3.3. Purjehdusjaosto 
 
Espoon Merenkulkijat jatkaa keskiviikkokilpailusarjan järjestämistä yhteistyössä muiden seurojen 
kanssa.  
 
Espoon Merenkulkijat järjestää yhdessä Esbo Segelförening -seuran kanssa Pentala - RWYC 
Challenge -kilpailun elokuussa (alustava päivämäärä 24.8.). 
 
Seuran mestaruuskilpailun osalta suunnitelmana on palata takaisin erilliseen seuran 
mestaruuskilpailuun syyskuussa (alustava päivämäärä 14.9.). 
 
Nuorisopurjehduksen osalta seuran optimistijollat ovat kaikkien seuralaisten käytettävissä. EM antaa 
mahdollisuuden tutustumiseen sekä tukee omatoimista harjoittelu- ja kilpailutoimintaa. 
 
Yhteistyötä Nokkalassa toimivan Stormfågeln-partiolippukunnan kanssa jatketaan. Kevään aikana 
kartoitetaan halukkuutta mahdollisten yhteisten tapahtumien järjestämiseen. 
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3.4. Matkavenejaosto 
 
Tavoitteena on ollut järjestää kauden avaus- ja lopetuseskaaderit. Viime kesän avauseskaaderi 
Grimsholmiin peruttiin toimintakertomuksessa mainitusta syystä. 
 
Tulevana kautena kesäkuun eskaaderi jätetään väliin. Mikäli kiinnostusta riittää ja ideoita tulee, 
voidaan se korvata mahdollisesti jollain pienimuotoisella kokoontumisella esim. viikko ennen 
juhannusta. Seura osallistuu kustannuksiin. 
 
Loppukaudelle ajoittuva eskaaderi säilyttää paikkansa syyskuun alussa, tänä vuonna todennäköisesti 
7.-8.9. Kohde pyritään löytämään kesän aikana. 
 
 
3.5. Virkistysjaosto 
 
Virkistysjaosto tarjoilee vuonna 2019 kesäkauden avajaisiksi vappulounaan torstaina 1.5.2019 klo 
14.00 alkaen.  
 
Virkistysjaosto avustaa perinteiseen tapaan purjehdusjaostoa kisatapahtumien muonituksella. 
RWYC-kisan yhteydessä tarjoilemme perinteisen lohikeiton yleisön ehdottoman vaatimuksen 
mukaisesti. Kisahan tunnetaan osallistujien keskuudessa ”lohikeittokisana”. 
 
Jouluinen glögitilaisuus järjestetään Majalla jo perjantaina 22.11.2019.  Tilaisuutta mainostetaan 
tiedotteessa sekä Espoon Merenkulkijoiden sähköisissä medioissa. Tavoitteena on saavuttaa seuran 
aktiivisia jäseniä ja saada heidät seuralaisineen tilaisuuteen mukaan. 
 
Lisäksi jaosto toimittaa kahvia ja pullaa vuosikokoukseen sekä talkoisiin jäsenien ehdotusten 
mukaan. 
 
 
3.6. Tiedotusjaosto 
 
Tiedottamista jatketaan entiseen tapaan.  Merenkulkija-tiedote julkaistaan neljä kertaa vuoden aikana. 
Mikäli kiireellistä tiedotettavaa on, asiasta tiedotetaan Facebookissa ja Twitterissä sekä lähetetään 
Perässäsoutaja sähköpostilla niille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa. Tiedotteet ja tietoa 
muista ajankohtaisista tapahtumista ja asioista julkaistaan seuran 
verkkosivuilla www.espoonmerenkulkijat.net.  
 
Tiedottamista jatketaan myös venesataman ilmoitustauluilla sekä seuran Facebook-ryhmässä ja 
Twitterissä.  
 

http://www.espoonmerenkulkijat.net/


VENEPAIKKAHAKEMUS / VENEILMOITUS

VUOSI 2019

Espoon Merenkulkijat ry:n johtokunnalle

Haen [ ] Peräpoijupaikkaa [ ] Aisapaikkaa [ ] Poijupaikkaa

Ilmoitan [ ] Veneeni on kaudella 2019 muualla, katsastutan veneen ja haluan veneen tiedot seuran alusrekisteriin. 

[ ] Veneeni on kaudella 2019 rekisterissä toisessa seurassa:   (seuran nimi)

Henkilötiedot

Sukunimi Etunimi  Synt. aika  

Ammatti   

Lähiosoite 

Postinro ja -toimipaikka 

Kotipuhelinnumero        Matkapuhelinnumero    

Olen Espoon Merenkulkijoiden jäsen  [ ] Sähköpostiosoite   
 

Veneen tiedot (Täytä kaikki kohdat!)

Veneen nimi    Purjevene   [ ]   Moottorivene   [ ] Muu vene (mikä)   [ ]

Venetyyppi

Vuosimalli    Rekisterinumero     Purjenumero

Rungon rakennusaine ja väri     Katsastusluokka 

Pituus  m   Leveys m Uppouma t     Vakuutusyhtiö

Talvisäilytys Haluan veneelleni talvisäilytyksen Nokkalan satamassa talvella 2019 - 2020  [ ]

Muut tiedot

Jaosto, jossa olen halukas toimimaan:

 [ ] Satamajaosto  [ ] Purjehdusjaosto  [ ] Katsastusjaosto  [ ] Virkistysjaosto  [ ] Matkaveneilyjaosto

Päiväys Allekirjoitus 

Sitoudun noudattamaan Espoon kaupungin satamien järjestyssääntöjä, katsastuttamaan veneeni katsastusohjeiden mukaisesti. 

Seuran jäsenten katsastetut veneet liitetään seuran alusrekisteriin. Alusrekisterin veneet saavat käyttää seuran lippua.

Venepaikkamaksun sitoudun suorittamaan johtokunnan ilmoittamaan eräpäivään mennessä. 

Maksun tai katsastuksen laiminlyöminen katsotaan anomuksen peruuttamiseksi ja asianomainen menettää venepaikkansa. 

Mikäli vene on sijoitettu paikalle ilman johtokunnan lupaa tai maksua ei ole suoritettu määräpäivään mennessä, Espoon kaupunki 

siirtää veneen omistajan kustannuksella. 

Sataman järjestyssääntöjen rikkominen, seurasta eroaminen/erottaminen ja muiden velvoitteiden laiminlyöminen ovat perusteita 

venepaikan menettämiseen. Suoritettua venepaikkamaksua ei tällöin palauteta. 

Palautettava 10.2.2019 
mennessä
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