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Johtokunta ja toimihenki-

löt vuodelle 2019 
 
Kommodori 

Anna-Mari Laitila 

040-716 6464 

laitilaannamari@gmail.com 

 

 

Katsastus 

Alf Åberg 

0400-464 718 

alf.aberg@saunalahti.fi 

 

 

Tiedottaja 

Sirpa Niskala 

040-758 3700 

niskalansirpa@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

Satamakapteeni 

Jussi Ainamo 

0400-447 636 

jussi.ainamo@gmail.com 

 

Sihteeri 

Tom Wikberg 

050-525 2934 

tom.wikberg@kotikone.fi 
 

Purjehdusjaosto, varakommodori 

Tommi Vihavainen 

050-359 1021 

tommi.vihavainen.01@gmail.com 

Taloudenhoitaja 

Lauri Vainio 

050-553 0632 

lauri.vainio@nic.fi 

 

 

Matkavenejaosto 

Markku Heikkilä 

040-581 0977 

markku.heikkila@welho.com 

 

 

Junioripurjehdus 

Markku Mikkola 

0400-765 546 

markku_mikkola@hotmail.com 

 

 

Markus Pätilä 

040-5826641 

markus.patila@gmail.com 

 

 

Virkistystoiminta 

Anna-Mari Laitila 

040-716 6464 

laitilaannamari@gmail.com 

 

Satamaisäntä 

Markku Hansén 

040-832 8257 

 

Venepaikat 

Hannu Maristo 

040-742 2267 

hannumaristo@hotmail.com 

 

 

Vesa Kaivola 

0500-427 487 

vesa.kaivola@gmail.com 
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2.4.2019 

 

Kommodorin palsta 
 
Tammi-helmikuun vaihteessa soitto tuli: olisitko käytettävissä Espoon Merenkulkijoiden kommodoriksi. 
Ensimmäinen reaktioni oli humoristisesti sävyttynyt hymynkare kasvoilla. Näinkö ympyrä sulkeutuu ja 
kommodorin kokardi palaa Laitilan päähän. Seuraavaksi jo pohdin vakavasti, että riittääkö aikani teh-
tävään, joka minulle mahdollisesti luotetaan. Lupasin palata seuraavana päivänä asiaan.  
 
Mikä sitten sai minut vastaamaan myöntävästi? Nokkalassa viettämieni tuntien määrä lasketaan sa-
doissa tunneissa ellei jopa tuhansissa. Ainakin se välillä tuntui siltä leikkiessäni joka kallion kolossa 
vanhempieni rakentaessa unelmiensa pursiseuraa yhdessä ystäviensä kanssa. Seurasin vierestä tal-
koita, yön myrskyjä, vääntöjä kaupungin kanssa, junioreiden valmennusta ja erilaisia purjehduskilpai-
luja seuran juhlia unohtamatta. Samalla tuli seurattua seuraan sitoutuneiden ihmisten elämää ja ran-
nan kehitystä nykyiseen muotoonsa. Olen siis erittäin mielissäni, että voin osaltani jatkaa sitä, mitä 
kaikki edeltäjäni ovat rakentaneet kuten isäni ja äitini. 
 
Johtokunta on pursiseuran ydin. Se varmistaa, että teillä jokaisella on mahdollisuus harrastaa venei-
lyä itsellesi mielekkäällä tavalla. Meidän johtokuntamme on aikaansaava ja jokainen sen jäsen var-
mistaa, että asiat etenevät vastaten pursiseuramme jäsenten tarpeisiin. Itselleni se tarkoitti, että us-
kallan todellakin lupautua tehtävään, joka minulle sitten luotettiin. Sain tehtävääni saatesanoiksi luot-
sata Espoon Merenkulkijat 2020-luvun mukaiseksi pursiseuraksi. Tällä porukalla siihen on mainiot 
mahdollisuudet. 
 
Aloitin purjehduksen kaksi viikkoisena turkin pohjalta. Isäni opetti minut purjehtimaan ja äitini näytti 
vahvan naisen mallia miehisissä purjehduspiireissä. Nyt purjehdukseni vie vuosittain Suomenlahdelle 
ja muille merille gastiksi sekä perämieheksi eri venekuntiin matkaveneilystä kilpailuihin. Moikataan, 
kun tavataan ja vaihdetaan ajatuksia seurasta! Ehkä jo luitkin, se on ollut ja on iso osa elämääni. 
 
Anna-Mari Laitila, kommodori  
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Tärkeät päivämäärät  
   
15.3.2019  
6.4.2019, klo 15.00 

Nokkalan sähköt kytketty  
Vartiovuorokalenteri ja vartiokirja vartiomajalla 

 

15.4.2019 Jäsen- ja venepaikkamaksun eräpäivä  
15.4.2019 Vartiointikausi alkaa  
1.5.2019, klo 14.00 Vappulounas ja seuran lipun nosto  
7.5.2019, klo 17.00 alkaen Sammutinhuolto rannassa  
21.5.2019, klo 17.00 alkaen Sammutinhuolto rannassa  

Toukokuu, keskiviikko 
Kevään ensimmäinen Westhouse Cup keski-
viikkokilpailu 

 

15.5.2019 
Vartiovuorot merkitty vartiokalenteriin ja vartio-
kirjaan 

 

25.5.2019, klo 10-13 
26.5.2019  
6.6.2019, klo 16 alkaen 
10.-13.6.2019, klo 18.00 - 20.30 

SiistiBiitsi – Veneilevä Espoo 2019 -talkoot 
Pukit purettuina ja siirtovalmiina 
Majan pihatalkoot 
Katsastus neljänä iltana. Tarkempia tietoja ke-
väällä. 

 

Kesäkuu, keskiviikko 
Kevään viimeinen Westhouse Cup keskiviikko-
kilpailu 

 

Elokuu, keskiviikko  
Syksyn ensimmäinen Westhouse Cup keski-
viikkokilpailu 

 

25.8.2019, alustava 
Pentala - RWYC Challenge purjehduskilpailu 
ja seuran mestaruuskilpailu 

 

7.-8.9.2019 Syksyn eskaaderi, paikka avoin   

Syyskuu, keskiviikko 
Vuoden viimeinen Westhouse Cup keskiviik-
kokilpailu 

 

14.9.2019, klo 11 Seuran mestaruuskilpailut  
16.9.2019 
6.10.2019, klo 12.00 

Pukkien siirto aitauksesta  
Seuran lipun lasku 

 

15.10.2019 Vartiointikausi päättyy  
22.11.2019 Pikkujoulut  
 
 

 
 

   

 

Vartiointi 
 
Vartiovuorokalenteri ja vartiokirja toimitetaan Vartiomajalle 6.4. Vartiovuoroja voi varata vain näihin 
– omia vuorolistoja tms. ei oteta huomioon. Muistathan kirjata pyydetyt tiedot selkeästi.  
 
Vartiovuorot kirjataan vartijan hyväksi vartiokirjaan merkityn venepaikan perusteella, joten oikean ve-
nepaikan merkitseminen on erityisen tärkeää.     
 
Vartiointikausi on 15.4.–15.10. välisenä aikana. Jokaisella venepaikan haltijalla on 2 vartiovuo-
roa. Johtokunnan jäsenet on vapautettu vartioinnista. Katsastusmiehillä ja satamaisännällä on 1 var-
tiovuoro. Pukkitoimikunnan jäsenet saavat vapautuksen yhdestä vartiovuorosta. Juhannusaaton ja – 
päivän vartiovuorot vastaavat kumpikin kahta vartiovuoroa.  
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Kesän 2019 vartiointijärjestelmä toimii seuraavasti: 
 

- 6.4. klo 15.00 toimitetaan Vartiomajalle vartiokalenteri ja vartiokirja, johon kukin voi merkitä 
vartiovuoronsa. 

- 15.5. jälkeen suoritetaan vapaiden vuorojen arvonta niiden kesken, jotka eivät ole itse merkin-
neet vuorojaan. 

- Vartiointikausi on 15.4.-15.10. 
- Vartiointia suoritetaan klo 20.00 – 05.30 välisenä aikana. 
- Jokainen vastaa itse vuorostaan ja tarvittaessa hankkii luotettavan tuuraajan tai vaihtaa vuoro-

aan muiden kanssa.  
- Laiminlyödystä vartiovuorosta peritään 100 € sakkomaksu.  

 
Vartiomajan seinällä on uusittu vartiointi- ja liputusohje.  
 

 

Jäsen- ja venepaikkamaksut 
 
Tämän tiedotteen mukana ei lähetetä jäsen- ja venepaikkalaskua. Olemme siirtyneet käyttämään 
iPost palvelua. Laskut on lähetetty erillisessä kirjekuoressa. Eräpäivä on 15.4.2019. 
 
 

Vuoden 2019 maksut 

  
- 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 € 
- vuokralaisen venepaikkamaksu on jäsenen venepaikkamaksu + 150 €               
      
Sakkomaksut: 
- merkityn vartiovuoron laiminlyönti tai  
  vartiovuoron merkitsemättä jättäminen  100 € 
- veneen katsastamatta jättäminen      100 €  
- myöhässä katsastettu vene    50 €  
  (+ katsastusmaksu kaksinkertaisena) 
 
Seuramajaa vuokrataan jäsenten omiin tilaisuuksiin. Vuokra on 25 €/päivä.  
 
 

Venepukkien kesäsäilytys Nokkalassa uudistuu  
 
Venepukkien kesäsäilytyksessä kokeillaan uutta toimintamallia. Pukkiaitaukseen maalataan omat alu-
eet purjevenepukeille, kolmijaloille, moottorivenepukeille, pressutelineille sekä Nokkalan Venekerhon 
pukeille. Pukkiaitauksen maalauksista on laadittu kartta, josta edellä mainitut alueet käyvät ilmi.  
 
Seuran johtokunta nimeää pukkitoimikunnan, joka organisoi pukkien siirron. Pukkitoimikunnan jäsen 
saa vapautuksen yhdestä vartiovuorosta. Toimikuntaan voi ilmoittautua venepaikkavastaavalle. 
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Pukkien pitää olla siirtovalmiina sunnuntaina 26.5. Pukit nostetaan paikaltaan aitaukseen nosturi-
autolla 27.5. 
 
Pukkien omistajien tehtävä on purkaa ja niputtaa pukit siirtovalmiiksi.  
 
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 nimikirjaimet,  
- talvisäilytyspaikan numero ja  
- mitta pukin etureunasta talvisäilytyspaikan etureunaan 

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 vartiomajalla) 
8) Pukkien pitää olla valmiina nostettavaksi viimeistään sunnuntaina 26.5.  

Pukkeja ei saa viedä aitaukseen tai ottaa aitauksesta omatoimisesti lukuun ottamatta kokonaan puret-
tuja pukkeja, moottoriveneiden pieniä pukkeja, kolmijalkoja. Jos vene täytyy nostaa ylös kesken pur-
jehduskauden esim. korjaamista varten, voi pukin nostaa omatoimisesti aitauksesta ja palauttaa sa-
maan paikkaan. Veneen omistaja vastaa näistä kustannuksista itse.  
 
Espoon kaupungin ja Espoon Merenkulkijoiden ohjeistuksen mukaisesti kiinteäjalkaisia pukkeja ei 
tule käyttää, koska niiden säilytys on hankalaa. Mikäli jollakin kuitenkin on kiinteäjalkainen pukki, tu-
lee hänen ottaa yhteys satamakapteeniin ja sopia asiasta. Trailereita ei saa säilyttää pukkiaitauk-
sessa! 
 
Seura maksaa kevään kokeilun kustannukset. Syksyllä siirron maksavat pukkien omistajat. Hinta 
määräytyy kevään noston perusteella. Hinta arvio on noin 15–20 €/pukki.  
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Sammutintarkastukset ja veneiden katsastus 

Sammuttimia tarkastetaan ja huolletaan satamassamme 7.5. ja 21.5. klo 17.00 alkaen niin kauan kuin 

tarkastettavaa on. Hinta 9 €/sammutin.  

Veneet katsastetaan perinteisesti katsastusviikolla neljänä iltana. Katsastuspäivät ovat 10. - 13.6.2019, 

klo 18.00 – 20.30. Katsastajat päivystävät laiturilla, aikoja ei tilata etukäteen. Mikäli et itse voi olla 

paikalla katsastusiltoina, järjestä sijainen hoitamaan katsastus. 

Kaikki satamassa olevat ja seuran rekisteriin merkityt veneet pitää katsastaa kesäkuun loppuun men-

nessä. Katsastusvelvollisuus koskee siis myös vuokrapaikoilla olevia veneitä. Vuoden 2018 katsastus 

on voimassa 30.6.2019 asti.  

 

Ennen katsastusviikkoa veneitä katsastetaan vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi ennen katsastusai-

kaa ulkomaille purjehtivien tai kilpailuun lähtijöiden veneitä, jolloin siitä tulee erikseen sopia katsas-

tusmiehen kanssa. Mikäli vene katsastetaan kesäkuun jälkeen ilman pätevää, katsastuspäällikölle il-

moitettua syytä, seurauksena ovat vuosikokouksen määräämät sanktiot. Perustelluksi syyksi voidaan 

katsoa esim. se, että vene on katsastusviikolla korjattavana tai että vene hankitaan katsastusviikon jäl-

keen.  

Katsastuksessa tarvitaan rekisteritodistus, venetodistus ja 2-sivuinen katsastuspöytäkirja (blankoja on 

vartiomajalla) omistajan esitäyttämänä. Huomioi myös esim. VHF, tutka tms. Jos venetodistus on 

täynnä, ota yhteys katsastajaan runkokatsastusta varten ennen vesillelaskua. Runkokatsastus tulee 

tehdä joka 5. vuosi, kun seuraan tulee uusi vene tai kun veneen omistaja vaihtuu. Kiinnittäkää erityistä 

huomiota määräyksiin ilmatäytteisistä pelastusliiveistä (paukkuliivit) ja hätämerkinantovälineistä. Uu-

situt määräykset hätämerkinantovälineistä mahdollistavat valinnan omien käyttöolosuhteiden mukai-

sesti. Katsastuksen jouduttamiseksi tulee katsastukseen kuuluvien varusteiden olla valmiiksi esillä ja 

kulkuvalojen päällä jo silloin, kun katsastaja tulee veneeseen. 

Mikäli vene katsastetaan muualla, siitä tulee toimittaa venetodistuksen tai katsastuspöytäkirjan kopio 

katsastuspäällikölle 30.6.2019 mennessä. 

Katsastajan käsikirja 2019 tulee vartiomajaan kaikkien nähtäville. 

 

Katsastusmaksut: 1 - 3 luokat 10 € ja 4 luokka 5 €. 

Katsastajat: 

Timo Elonen                040-512 8529     

Mikko Hakulinen         040-197 8079     

Juho Keränen               040-529 0160             

Jari Koivunen               050-313 5454     

Jaakko Niskala             050-328 6028     

Pekka Salmenhaara      0400-414531      

Alf Åberg                     0400-464 718     

 

Katsastuspäällikkö  

Alf Åberg  

0400-464 718  
alf.aberg(at)saunalahti,fi 
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Vappulounas 

Kesäkausi startataan jälleen perinteikkäällä vappulounaalla Majalla. Tarjolla on puuhahenkilöiden te-
kemiä kuuluisia kalaherkkuja 1.5 alkaen klo 14.00.  

Merenkulkijoiden lipun nosto aloittaa kesäkauden ennen kuin siirrymme nauttimaan herkuista. 

Otamme mielellämme tekijöitä mukaan vappulounasporukkaan. Lupaamme, että kevätfiilis alkaa yh-
teisestä tekemisestä. Ilmoittaudu talkooporukkaan mukaan puhelimitse tai sähköpostilla 16.4.2019 
mennessä:  

Ritva 
0400 668 458 ritva.hansen@hotmail.com  

Anna-Mari 
040 716 6464 laitilaannamari@gmail.com  

 

SiistiBiitsi 
 
Espoon merenkulkijat osallistuu SiistiBiitsi - Veneilevä Espoo 2019 talkoisiin. Talkoissa siistitään oma 
satama-alue ja sen ympäristöä lauantaina 25.5.2019 klo 10-13. Lisätietoa sataman ilmoitustaululta.  
 
Siisti Biitsi -ohjelman tavoitteena on nostaa vesistöjen roskaantumisongelma ihmisten tietoisuuteen, 
jotta kaikki voisivat tulevaisuudessa nauttia puhtaasta luonnosta. Siisti Biitsi -ohjelma iskee meriroska-
ongelman ytimeen osallistamalla, opettamalla ja tiedottamalla. Koska Suomen vesistöjen roskaantu-
misongelma liittyy paljolti tietämättömyyteen, on paras ratkaisu ongelmaan vankka ympäristökasva-
tuksellinen lähestymistapa. Lisätietoja https://www.siistibiitsi.fi 
 
 
Tulkaa mukaan!     
 
   

Eskaaderit 
 
Syksyn eskaaderi on tarkoitus järjestää 7.-8.9.2019, merkitse aika jo kalenteriisi! Lisätietoja saa myö-
hemmin rannan ilmoitustauluilta.  
 
Myös keväällä voidaan järjestää eskaaderi, jos jäsenistöllä on kiinnostusta ja hyviä ideoita. Seura 
osallistuu kustannuksiin. Jos sinulla on ideoita, ota yhteys Markku Heikkilään.  
 
 

Seuraava johtokunnan kokous  

 
Seuraava johtokunnan kokous pidetään 29.4.2019 klo 18. Tämä tiedoksi jäsenille, mikäli haluatte 
tuoda asioita käsiteltäväksi. 
 

https://www.siistibiitsi.fi/

