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Kutsu vuosikokoukseen
Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään sunnuntaina 9.2.2020 klo 14.00 Tiistilän koululla,
Tiistilänkuja 4, Espoo.
Vuosikokousasiakirjat ovat tämän tiedotteen lopussa.
Kahvitarjoilu alkaen klo 13.30. Tervetuloa!

20.1.2020

Kommodorin palsta
Ensimmäinen vuosi seuran kommodorina lähestyy loppuaan. Takana on paljon kuulumisten vaihtoa seuran
tilanteesta, ajatuksia kehittää toimintaa ja yhteisesti rakennettuja näkemyksiä, joilla olemme varmistaneet
seuran toiminta ja jäsenten mahdollisuuksia nauttia veneilystä.
Haluan kiittää omasta ja johtokunnan puolesta Markku Hansenia kaikista vuosista, jotka hän omisti
seuramme toiminnan varmistamiselle. Markku jätti seuraamme lähtemättömän jäljen. Hienointa on, että
olemme varmistaneet, että tekijöitä riittää ja, että Markun työ jatkuu edelleen.
Vuosikokous lähestyy ja on jäsenten aika jälleen vaikuttaa. Luethan tämän postin liitteenä olevat
toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman. Niissä on kiteytettynä, mitä kaikkea on tapahtunut ja mihin
suuntaan seuramme toimintaa ollaan kehittämässä. Toivotan kaikki tervetulleeksi vuosikokoukseen
keskustelemaan ja päättämään Espoon Merenkulkijoiden tulevasta vuodesta!
Anna-Mari Laitila
kommodori

Tärkeät päivämäärät
Päivämäärä ja kellonaika
25. - 26.1.2020
9.2.2020, klo 14
9.2.2020
15.4.2020, klo 15
15.4.2020
15.4.2020
1.5.2020, klo 14
Toukokuu, kahtena arki-iltana
15.5.2020
Toukokuu, keskiviikko
1.6.2020
Toukokuu
8.-11.6.2020, klo 18 – 20.30
Kesäkuu, keskiviikko
Elokuu, keskiviikko
23.8.2020 (alustava)
5.-6.9.2020 (alustava)
Syyskuu, keskiviikko
12.9.2020, klo 11 (alustava)
26.9.2020
15.10.2020, klo 12
15.10.2020
20.11.2020

Tapahtuma
Nokkalassa sähköt päällä akkujen lataamista varten.
Vuosikokous Tiistilän koululla, kahvit klo 13.30 alkaen.
Venepaikkahakemuksen viimeinen palautuspäivä.
Vartiointilistat Pookissa.
Jäsen- ja venepaikkamaksun eräpäivä.
Vartiointikausi alkaa.
Vappulounas ja seuran lipun nosto.
Sammutinhuolto rannassa.
Vartiovuorot merkitty vartiolistaan.
Kevään ensimmäinen Haukilahden keskiviikkokilpailu.
Pukit siirtovalmiina.
Majan pihatalkoot, SiistiBiitsi-tapahtuma.
Katsastus neljänä iltana. Tarkempia tietoja kevään aikana.
Kevään viimeinen Haukilahden keskiviikkokilpailu.
Syksyn ensimmäinen Haukilahden keskiviikkokilpailu.
Pentala – RWYC Challenge LYS purjehduskilpailu.
Syksyn eskaaderi, paikka avoin.
Vuoden viimeinen Haukilahden keskiviikkokilpailu.
Seuran mestaruuskilpailut.
Pukkien siirto aitauksesta.
Seuran lipun lasku.
Vartiointikausi päättyy.
Pikkujoulut Majalla.

Venepaikkahakemukset
Venepaikkahakemuslomake löytyy EM-verkkosivujen ”Lomakkeet”-osiosta
(www.espoonmerenkulkijat.net/venepaikkahakemus). Täytä hakemuksesi ja muista päivittää samalla
sähköpostiosoitteesi, jotta saat jatkossakin ilmoituksen tiedotteen ilmestymisestä ja linkin siihen.
Venepaikkahakemuksen viimeinen palautuspäivä on 9.2.2020. Tiedotteen lopussa on myös paperiversio
venepaikkahakemuksesta, jos haluat käyttää sitä.

Jäsenten sähköpostiosoitteet
Huolehdithan, että sinulla on seuralle ilmoitettuna aktiivinen sähköpostiosoite. Sähköpostiosoitteen ja muiden
yhteystietojen muutokset voit ilmoittaa sähköpostitse johtokunnalle osoitteella
posti@espoonmerenkulkijat.net.

Johtokunnan seuraava kokous on 3.3.2020 klo 18, johon voitte tuoda asioita käsiteltäväksi.
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Espoon Merenkulkijat Ry:n
2020 vuosikokouksen esityslista

Aika ja paikka

Sunnuntaina 9.2.2020 klo 14.00
Tiistilän koulu, auditorio
Tiistilänkuja 4, 02230 Espoo

Osallistujat

Espoon Merenkulkijat ry:n jäsenet

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esityslistan hyväksyminen
Valitaan kokoustoimihenkilöt
1.
puheenjohtaja
2.
sihteeri
3.
kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
4.
kaksi (2) ääntenlaskijaa
Esitetään johtokunnan kertomus vuodelta 2019
Esitetään tilinpäätös vuodelta 2019 ja tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
sekä tilikauden tuloksen käsittelystä
Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden maksujen suuruus sekä
sääntöjen 3§:n mukaisesti maksuajankohta
Vahvistetaan johtokunnan ja jaostojen palkkiot
Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020
Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
Päätetään johtokunnan avuksi asetettavista ja johtokunnan alaisuudessa
toimivista jaostoista ja valitaan niiden vetäjät tai annetaan johtokunnalle
valtuudet vetäjän valitsemiseksi.
Valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Päätetään muiden
johtokunnan jäsenten lukumäärästä (sääntöjen 10§: 3-7 jäsentä) sekä valitaan
muut johtokunnan jäsenet.
Valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen
kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuutus edustajien nimeämiseen.
Käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille.
Päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9§:n edellyttämällä
tavalla.
Kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat
Kokouksen päättäminen

Espoon Merenkulkijat Ry, Nokkalanniemi 14, 02230 Espoo, Pankki 150330-7200011
www.espoonmerenkulkijat.net
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
1.

Yleistä

Vuonna 2019 seuramme 46. toimintakautta voisi kuvata sanalla arviointi. Takana on edellisten vuosien isoja
projekteja, jotka saatiin loppuun kuten seuran vuokrasopimus Espoon kaupungin kanssa. Vartiomaja Pooki on
viimeistelyjä myöten valmis ja jäsenten käytössä. Seuran kommodori vaihtui ja kokouksissa keskityttiin jokaisen
jaoston tarpeisiin ja arvioimaan, mitä tulevina vuosina halutaan saavuttaa veneilyn edistämiseksi.
Arvioinnin ohessa varmistettiin seuran toiminta ja voi todeta, että jaostot saavuttivat hyvin tavoitteensa. Sataman
toiminta turvattiin, jotta jokainen voi nauttia veneilystä. Erityisesti keväällä ja syksyllä on tärkeää, että satamassa
voi valmistautua kesään sekä tulevaan talveen. Kesän aikana varmistettiin, että veneilystä voi nauttia eri tavoin
matkaveneilystä kilpailemiseen tai yhteisissä tapahtumissa, joissa pääsi vaihtamaan kuulumisia seuran muiden
jäsenten kanssa. Tiedotusta pyrittiin selkeyttämään ja lisäämään sosiaalisen median käyttöä unohtamatta
tiedotteen merkitystä jäsenille. Yhteistyö Espoon kaupungin ja muiden veneseurojen kanssa sujui hyvin ja näin
varmistettiin, että voimme jatkaa toimintaamme Nokkalassa tulevinakin vuosina.
2.

Seuran toimielimet

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.2.2019. Tilinpäätös hyväksyttiin sellaisenaan ja hallitukselle
myönnettiin toiminnantarkastajien esityksen mukaisesti tili- ja vastuuvapaus. Talousarvioesitys hyväksyttiin
sellaisenaan.
Espoon Merenkulkijoille valittiin uusi kommodori Anna-Mari Laitila. Johtokunta kokoontui toimintavuoden
aikana seitsemän kertaa. Johtokunnan kokoonpano: Anna-Mari Laitila, Tommi Vihavainen (varakommodori),
Jussi Ainamo, Markku Heikkilä, Vesa Kaivola, Hannu Maristo, Sirpa Niskala, Markus Pätilä, Lauri Vainio, Tom
Wikberg ja Alf Åberg.
Syyskuussa järjestettiin ylimääräinen yhdistyskokous, jossa seuran puheenjohtaja Anna-Mari Laitila valtuutettiin
allekirjoittamaan uusi vuokrasopimus Espoon kaupungin kanssa, lisäksi seuran jäsenistö hyväksyi
vuokravakuuden vuokrasopimuksen osalta. Seura vuokraa kaupungilta maa-alueet, jotka kattavat seuran käyttämät
rakennukset. Sopimus tehtiin 25 vuodeksi.
3.

Talous

Seuran taloustilanne on hyvä. Tulos vuodelta 2019 oli 8 990 euroa ja poistojen jälkeen 6 823 euroa.
Jäsenmaksutulot ovat seuran merkittävin tulolähde. Jäsenmaksut, liittymismaksut ja satamanhoitomaksut olivat
yhteensä 19 181 euroa. Vene- ja talvisäilytyspaikoista kertyi ylijäämää yhteensä 4 448 euroa. Myyntitulot olivat
1 193 euroa. Suurin osa tästä summasta kertyi perälippujen myynnistä ja vappulounaan tuotosta. Sakkomaksuja
perittiin 300 euroa.
Vuoden 2019 menot olivat 16 132 euroa. Seuran maksamista jäsenmaksuista suurin on Suomen Purjehdus ja
Veneily ry:n jäsenmaksu 1 947 euroa. Jäsentapahtumien ja kokousten kulut olivat 2 012 euroa jääden noin
puoleen budjetoidusta arvosta. Satamakulut nousivat 2 326 euroon venepukkien yhteissiirroista aiheutuneiden
kulujen vuoksi (budjetti oli 1 000 euroa). Kilpailutoiminnan kulut nousivat 1 383 euroon (budjetti oli 500 euroa),
sillä hankimme uudet kisapoijut (430 euroa) ja tuleviksi vuosiksi erän palkintomukeja (640 euroa).
Seuran pankkitilillä oli vuoden lopussa 31 988 euroa. Myyntisaamisia tai ostovelkaa ei ole. Rakennusten ja
rakennelmien tasearvo on poistojen jälkeen 25 434 euroa. Seuran kaluston tasearvo poistojen jälkeen on 3 323.
Seuralla ei ole velkaa.
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Vuonna 2019 perittiin venepaikoista ja talvisäilytyksestä seuraavat maksut:
Venepaikat

4.

Talvisäilytys

Jäsenistö

Jäsenmäärät 2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019

Kunniajäseniä

10

10

10

8

9

Varsinaisia jäseniä

119

114

118

121

123

Perhejäseniä

22

22

21

13

12

Juniorijäseniä

3

3

3

3

3

Kannatusjäseniä

1

1

1

1

2

Yhteensä

155

150

153

146

149

2016
10

2017
10

2018
10

2019

Vuokrapaikat 2015-2019

2015
Vuokrapaikat (laituri ja poiju) 7

5.

Jaostojen toiminta

5.1

Satamajaosto

5

Talvisäilytys toimi Hannu Mariston perussuunnitelman mukaisesti, jossa jokaisella veneellä on oma
vakiopaikkansa satamassa. Suunnitelmaa oli kehitetty ensimmäisen vuoden kommenteilla ja sitä on tarkoitus
jatkojalostaa jatkossakin tarpeen mukaan. Talvikausi 2018-2019 meni ilman ilkivaltaa satamassa, vaikka
pyydettyjä ajoesteitä ei sinne saatu.
Keväällä osallistuimme Veneilevä Espoon järjestämään rantojen siivoustalkooseen eli Siisti Biitsi- tempaukseen
muiden veneilyseurojen kanssa. Keräsimme merkittävän kasan roskaa siivousalueeltamme, muun muassa läppärin
ja useita jalka- ja lentopalloja, lähinnä kaislikoista. Halukkaille tiedoksi, että siivoustapahtuma tullaan uusimaan johtokunta tiedottaa ajankohdasta kevään aikana.
Kaupungin kanssa keskeneräinen asia on edelleen niin sanottu satamasopimus. Olemme Veneilevä Espoo yhdistyksen jäsenenä olleet mukana sopimusehtojen laatimisessa. Sopimusluonnos on edelleen kaupungilla, kuten
myös uudet päivitetyt satamaohjeet.
Kesä aikana kaupunki teki sen mitä oli luvannut eli rakennutti Rantaraitin uuden kävelyreitin satamamme
kohdalla. Syksyn pimeydessä se antaa hienosti valoa iltojen pimeyteen. Majakkaravintolan vierasvenelaiturin
osalta jää nähtäväksi toteutuuko hanke.
Saimme kesän aikana uusittua myös Majan vuokrasopimuksen uudella 25 vuoden vuokrasopimuksella.
Sopimusehdot käytiin ennakkoon läpi ylimääräisessä jäsenkokouksessa, joka järjestettiin Majalla syyskuussa.
Syksy meni vanhalla rutiinilla. Puhetta on ollut lähinnä nostojen ja laskujen uudelleen kehittämisestä.
5.2

Katsastusjaosto
5

Katsastusjaosto on toiminut suunnitelmansa mukaan. Katsastajina ovat toimineet Timo Elonen, Mikko Hakulinen,
Juho Keränen, Jari Koivunen, Jaakko Niskala, Pekka Salmenhaara ja Alf Åberg (katsastuspäällikkö).
Talven 2018-2019 aikana tarkastettiin silmämääräisesti 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 7. ja 21.5.2019.
Varsinainen katsastus järjestettiin perinteiseen tapaan ennen juhannusta 10.-13.6.2019. Totuttuun tapaan veneitä
katsastettiin hyvästä perustelusta myös muulloin.
5.4.

Purjehdusjaosto

Purjehdusjaoston toiminta keskittyi purjehduskilpailuiden järjestämiseen (matkaveneilystä vastasi
matkavenejaosto). Seura järjesti Haukilahden keskiviikkokisat -iltakilpailusarjan neljän muun seuran kanssa
(EMK, SMER, EPS, NJK). Tämä vanha kilpailusarja muutti nimeään täksi kaudeksi, edellinen nimi WHC poistui
käytöstä. Vuonna 2019 sarja käsitti 11 osakilpailua. EM:n lipun alla purjehti neljä venettä.
Pentala - RWYC Challenge –kilpailu järjestettiin 25.8.2019 yhdessä ESF:n kanssa. Kilpailu oli osa
Avomeripurjehtijoiden Suomenlahti Ranking -sarjaa. Ratana oli tuttu Pentala – Nokkala. Kilpailuun osallistui
kaikkiaan kymmenen venettä, joista kaksi EM:n jäsenten venettä. Virkistysjaosto osallistui jälleen järjestelyihin
tarjoamalla palkintojenjaon yhteydessä Majalla lohikeiton.
Seuran mestaruus ratkaistiin mestaruuskilpailussa
14.9.2019. Osallistujia oli kuusi venekuntaa. Seuran
mestariksi purjehti Tauno Hakala. Kilpailussa
palkittiin lisäksi paras kahden hengen miehistö.
Tämä uusi palkinto meni Esko Rechardtin
venekunnalle. Seuran pikkujouluissa jaettiin
purjehdusjaoston perinteiset kiertopalkinnot.

5.5.

Matkavenejaosto

Suuri osa seuramme matkaveneilijöistä liikkuu oman aikataulunsa mukaan pääsääntöisesti eri puolella
Suomenlahtea ja Itämerta. Veneilykokemuksia on hankittu myös muilta meriltä ja järvialueilta, näin myös viime
purjehduskaudella.
Kauden avauseskaaderi kesäkuussa päätettiin jättää järjestämättä. Jäsenistölle annettiin kuitenkin mahdollisuus
ehdottaa pienimuotoisempaa kokoontumista. Seura lupasi osallistua kustannuksiin. Ehdotuksia ei tullut. Näyttää
siltä, että kesäkuussa monet vielä varustelevat veneitään. Katsastusviikon jälkeen on enää viikko juhannukseen.
Syksyn eskaaderi 7.-8.9. järjestettiin Isosaareen entiseen linnakesaareen, joka sijaitsee Helsingin ulkosaaristossa
Santahaminasta etelään. Saari avattiin yleisölle vuonna 2017. Kaikki 12 mukaan ilmoittautunutta venekuntaa pääsi
paikalle, joista purjeveneitä yhdeksän, kolme moottorivenettä ja henkilömäärä oli tasan 20. Lauantaina iltapäivällä
Aarresaarten loistavan oppaan Jarmo Niemisen opastuksella tutustuimme muutamaan tärkeään historialliseen
kohteeseen ja saimme kuulla asiantuntevasti saaren historiasta. Pääkohde oli varmaan Peninniemen suljettu
torpedokoeasema. Parin tunnin kierros päättyi kastelevaan sadekuuroon. Upseerikerhon lähellä sijaitsevalla Rantasaunalla saunoimme ja nautimme iltapalaa mukavan yhdessäolon merkeissä. Yllätyksestä vastasi Rita
viulunumeroillaan ja Kalle, saaren ainoa vakituinen asukas, omilla tarinoillaan. Lauttasaaresta näkynyt upea
ilotulitus kruunasi illan.
5.6.

Virkistysjaosto

Vuonna 2019 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 1.5.2019. Sää oli tilaisuudelle suosiollinen ja tuore kommodori piti ensimmäisen
vappupuheensa kiittäen seuran edellistä kommodori Timo Lauttiaa osuudestaan seuran toiminnan kehittämisessä.
Perinteiset kalaherkut lunastivat jälleen lupauksensa. Kalaruokia tekivät Ritva Hansen, Paula Launistola, Maria
Ahrenberg ja Anna-Mari Laitila sekä Gula Villan. Syöjiä oli vappupäivänä noin 53 henkilöä.
Pentala-RWYC purjehdittiin 25.8.2019. Vieraat saivat perinteiseen tapaan lohikeittoa tuloksia odotellessa. Syöjiä
oli 37 henkilöä. Seuran mestaruuskisoissa 14.9. oli 17 osallistujaa, joille tarjottiin kahvia ja pullaa. Sunnuntaina
6.10. oli lipunlaskun aika. Tällä kertaa virkistysjaoston jäsenistä paikalle pääsi tuoreiden pullien kera Ritva
Hansen ja Anna-Mari Laitila. Paikalla oli 15 osallistujaa. Seuran jouluinen glögitilaisuus järjestettiin Majalla
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lauantaina 22.11.2019. Illanvietossa kävi 26 osallistujaa. Lisäksi jaosto toimitti kahvia ja pullaa vuosikokoukseen
ja ylimääräiseen jäsenkokoukseen. Virkistysjaosto toteutti onnistuneesti toimintasuunnitelman mukaiset
tapahtumat, jotka jäsenet kokevat tärkeinä hetkinä tavata muita seuran jäseniä.
5.7.

Tiedotusjaosto

Tiedottajana toimi Sirpa Niskala. Merenkulkija-tiedote ilmestyi neljä kertaa. Se postitettiin jäsenille ja
vuokralaisille joko paperiversiona tai sähköisesti. Tiedotteita toimitettiin myös Pookille.
Tiedotteet julkaistiin seuran internet-sivustolla osoitteessa www.espoonmerenkulkijat.net. Tiedottamiseen
käytettiin myös venesataman ilmoitustauluja ja Facebookia. Twitteriä ei enää käytetty tiedottamiseen. Facebookin
käyttäjämäärä on lisääntynyt. Vuoden 2019 lopulla Espoon Merenkulkijat ry -ryhmässä oli 82 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 purjehduskilpailujen järjestämisessä. Johtokunnan edustajat tapasivat
myös Espoon Merikoulun edustajan edistääkseen Espoon Merenkulkijoiden koulutustoimintaa.
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
1.

Yleistä

Espoon Merenkulkijoiden tärkein tavoite on edelleen tarjota jäsenilleen nautittavia veneilyyn ja yhdessäoloon
liittyviä hetkiä varmistamalla harrastamisen edellytykset. Suurin osa seuramme jäsenistä harrastaa matkaveneilyä,
useimmiten itsenäisesti. Uuden vuosikymmenen alussa päätettiin yhdistää matkavene- ja virkistysjaosto, joka tulee
vastamaan jäsenille suunnatusta toiminnasta.
Sataman toimintaa kehitetään edellisen vuoden kokemusten perusteella. Erityisesti kevään ja syksyn vuodenaikojen
vaihtoihin halutaan panostaa. Tässä on myös jokaisen jäsenen panos sataman toimintaan tärkeä.
Espoon Merenkulkijoiden nykyinen vuokrasopimus Espoon kaupungin kanssa Nokkalan tontista, Majasta ja
kolmesta muusta rakennuksesta uusittiin. Suunnitelmia rakennusten ylläpidosta ja kunnostuksesta laaditaan.
Keskusteluissa ovat nousseet esiin talkoot, joilla voimme pienentää kustannuksia sekä tuottaa jäsenille hetkiä, joissa
tutustua toisiinsa.
Haluamme panostaa koulutukseen ja veneilyyn liittyviin muutoksiin kuten kesäkuussa voimaan astuvaan
vesiliikennelakiin. Vuoden 2020 kehitetäänkin jäsenille mahdollisuuksia vahvistaa osaamistaan. Tärkeä kumppani
tässä on SPV:n tarjoamat mahdollisuudet kouluttautua. Viestinnässä tavoitteena on aktivoida jäseniä enenevässä
määrin uudistetuissa välineissä, joiden tärkein käyttäjä on jäsen itse. Viestinnän tavoitteena on auttaa jokaista
harrastamaan veneilyä itselleen mielekkäällä tavalla.

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.
Vuonna 2020 perittävät maksut ovat (ehdotus):
- liittymismaksu
- liittymismaksu 5 vuoden nuoriso/perhejäsenyyden jälkeen

500 €
250 €

- jäsenmaksu (sisältää SPV:n maksun)
- perhejäsenmaksu
- nuorisojäsenmaksu
- kannatusjäsenmaksu

80 €
20 €
10 €
120 €

- satamanhoitomaksu
- satamanhoitomaksu; jäsenen 2. vene

20 €
120 €

- katsastusmaksu 1 – 3 luokka
- katsastusmaksu 4 luokka

10 €
5€

Sakkomaksut:
- merkityn vartiovuoron laiminlyönti ja
vartiovuoron merkitsemättä jättäminen
- veneen katsastamatta jättäminen
- myöhässä katsastettu vene
(+ katsastusmaksu kaksinkertaisena)

100 €
100 €
50 €

Majaa vuokrataan jäsenten omiin tilaisuuksiin. Vuokra on 25 €/päivä.
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3.

Jaostojen toiminta

3.1.

Satamajaosto

Vuoden menevät ja olemme saaneet valmiiksi yhdeksän vuoden satamaremontin ja Pookin kolmivuotisen
rakentamisprojektin eli puitteet Nokkalassa satamassa ovat nyt kunnossa perustoimintaa eli jäsenten merenkulkua
varten. Saimme viime vuonna 2019 Majan 25 vuoden vuokrasopimuksen uusittua. Sopimuksen mukaan meille
kuuluu Majan kunnon ylläpitäminen vuokra-aikana. Tämän takia aloitamme Majan saneerausprojektin
palkkaamalla ammattitaitoisen rakennesuunnittelijan, joka saa tehdä paikalla katselmuksen ja määrittää
saneerauksen laajuuden. Tehdyt rakennesuunnitelmat hyväksytetään Espoon kaupungin ja tarvittaessa museon
edustajilla. Edellä mainittujen osapuolten hyväksymillä saneeraussuunnitelmilla kilpailutetaan remontti
ammattitaitoisilla urakoitsijoilla ja näistä hallitus tekee esityksen jäsenistölle lopullista sopimusta varten.
Espoon kaupunki on saanut Ämmäsmäen pienvenesäilytysalueen lähes valmiiksi, saamme keväällä kuulla mihin
muun muassa trailerit viedään säilytykseen. Siisti Biitsi- talkoot tullaan järjestämään tänäkin keväänä, asiasta
ilmoitetaan erikseen lähempänä ajankohtaa.
Ensi kaudella vartiointi järjestetään kuten ennenkin 15.4. – 15.10.2020 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 30.6.2020 mennessä, mikä on myös HUOM! vuoden 2019
katsastuksen viimeinen voimassaolopäivä. Veneiden pohjia, potkureita ja ohjauslaitteistoja ei enää ilman eri
pyyntöä tarkasteta talvitelakoinnin aikana.
Katsastajat kokoontuvat ennen katsastuksia kertaamaan säännöt ja sopimaan sääntöjen soveltamisesta. 8.-11.6.2020
klo 18.00-20.30 on varattu veneiden katsastukseen ja silloin katsastajat päivystävät laitureilla. Totuttuun tapaan
veneitä katsastetaan tarvittaessa myös ennen katsastusviikkoa, kun siitä erikseen sovitaan. Myöhästyneestä
katsastuksesta, mikäli asiasta ei ole sovittu katsastuspäällikön kanssa, tai katsastamatta jättämisestä seuraa
vuosikokouksen päättämät sanktiot. Katsastamatonta ja vakuuttamatonta venettä ei saa pitää satamassamme!

3.3.

Purjehdusjaosto

Espoon Merenkulkijat jatkaa purjehduskilpailuiden järjestämistä pääsääntöisesti yhteistyössä muiden lähiseudun
seurojen kanssa. Alustava suunnitelma tulevan kauden kilpailuista:
•
•
•

Haukilahden keskiviikkokilpailusarja järjestetään yhdessä EMK:n, EPS:n, NJK:n ja SMer:in
kanssa. Kilpailusarja kattaa noin 10-11 osakilpailua toukokuun puolivälistä syyskuun alkuun.
Heinäkuussa sarja on lomatauolla.
Elokuussa seura järjestää yhdessä ESF:n kanssa Pentala - RWYC Challenge LYS-kilpailun, jonka
alustava päivämäärä on 23.8.20.
Seuran mestaruuskilpailu järjestetään jälleen syyskuussa erillisenä kilpailuna 12.9..

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.

Matkavene- ja virkistysjaosto

Kiinnostus kesäkuussa järjestettävää eskaaderia kohtaan on ollut olematonta. Syitä tähän on mainittu viime
kauden toimintakertomuksessa. Seura ei tänäkään vuonna järjestä aloituseskaaderia, mutta on mukana
kustannuksissa, jos jäsenistöltä tulee kiinnostusta ja ideoita esimerkiksi pienimuotoiseen kokoontumisen
järjestämiseksi. Syksyn eskaaderi säilyttää paikkansa tänä vuonna todennäköisesti 5.-6.9. Kohde varmentuu kesän
aikana.
Virkistysjaosto jatkaa perinteitä ja tarjoilee vuonna 2020 kesäkauden avajaisiksi vappulounaan torstaina 1.5.2020
klo 14.00 alkaen. Jaoston aktiivit avustavat perinteiseen tapaan purjehdusjaostoa kisatapahtumien muonituksella.
RWYC-kisan yhteydessä tarjoilemme perinteisen lohikeiton yleisön ehdottoman vaatimuksen mukaisesti. Kisahan
tunnetaan osallistujien keskuudessa ”lohikeittokisana”.
Jouluinen glögitilaisuus järjestetään Majalla perjantaina 20.11.2020. 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.

3.5.

Tiedotusjaosto

Tiedottamista jatketaan entiseen tapaan. Merenkulkija-tiedote julkaistaan neljä kertaa. Kiireelliset tiedottamiset
hoidetaan Facebookilla ja sähköpostilla. Tiedotteet ja tietoa muista ajankohtaisista aiheista julkaistaan seuran
verkkosivulla www.espoonmerenkulkija.net., jotka tullaan uudistamaan tulevana vuonna. Tiedottamista jatketaan
myös venesataman ilmoitustauluilla sekä seuran Facebook-ryhmässä.
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