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Yhteystiedot 

 

Kommodori, virkistystoiminta 
Anna-Mari Laitila 
040 716 6464 
laitilaannamari@gmail.com 
 

Varakommodori, purjehdusjaosto 
Tommi Vihavainen 
050 359 1021 
tommi.vihavainen.01@gmail.com 
 

Sihteeri 
Tom Wikberg 
050 525 2934 
tom.wikberg@kotikone.fi 
 

Satamakapteeni 
Jussi Ainamo 
0400 447 636  
jussi.ainamo@gmail.com 

Taloudenhoitaja 
Lauri Vainio 
050 553 0632 
lauri.vainio@nic.fi 
 

Venepaikat 
Hannu Maristo 
040 742 2267 
hannumaristo@hotmail.com 

Tiedottaja 
Sirpa Niskala 
040 758 3700 
niskalansirpa@gmail.com 
 

Katsastus 
Alf Åberg 
0400 464 718 
alf.aberg@saunalahti.fi 
 

 
Markus Pätilä 
040 582 6641  
markus.patila@gmail.com 
 

Matkavenejaosto 
Markku Heikkilä 
040 581 0977 
markku.heikkila@welho.com 
 

Junioripurjehdus 
Markku Mikkola 
0400 765 546 
markku_mikkola@hotmail.com 
 

 
Vesa Kaivola 
0500 427 487 
vesa.kaivola@gmail.com 
 

Satamaisäntä 
Markku Hansén 
040 832 8257 
 

Vartijan puhelin/Pooki  
050 368 9321 
 

Seuran nettisivut 
www.espoonmerenkulkijat.net 
 

Facebook   
Espoon Merenkulkijat ry, suljettu ryhmä 
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            11.9.2019 

 

Kommodorin palsta 

Viime vuosina Nokkala on muuttunut vauhdilla. On tullut ravintolaa, uusi parkkipaikka, pukkiaitaus ja 
samalla parannettu kaupungin puolesta veneilijöiden palveluja. Parhaillaan rakennamme Espoon 
kaupungin kanssa sopimusta, jotta voimme säilyttää Majan sekä sen historiallisen ympäristön 
oleellisena osana toimintaamme. Maja ja sen ainutlaatuinen pihapiiri on historiallinen sekä kaupungille 
että meille pursiseuralaisille. Satamamme on siis ainutlaatuinen yhdistelmä uutta ja vanhaa. Nokkala 
on tällä hetkellä suosittu kohde sekä veneilijöiden että maakrapujen puolesta.  

Varmistaaksemme sataman, jossa jokaisen on mahdollista toteuttaa itselleen mielekästä tapaa nauttia 
merestä, tarvitsemme osallistumista. Pursiseura koostuu jäsenistä ja jokaisen meistä on hoidettava 
osuutensa, jotta pystymme varmistamaan sen toiminnan. Johtokunta kehittää seuramme toimintaa ja 
tiedottaa siitä tiedotteessa. Muistathan lukea kaikkia koskevat ohjeet ja noudattaa niitä. Jokaisen teko 
satamassamme vaikuttaa muihin kippareihin ja miehistöihin sekä veneistä että varusteista 
huolehtimiseen. 

Elokuun lopussa purjehdittiin Pentala RWYC kilpailu, jonka järjestimme yhdessä ESF:n kanssa. 
Alkuun jännitimme lähes pläkää keliä, mutta loppujen lopuksi kisa onnistui mainiosti myös tuulten 
puolesta. Kilpailijat vuodesta toiseen jaksavat kiittää seuramme tarjoamaa lohikeittoa sekä 
korvapuusteja. Kilpailu onkin saanut nimen Lohikeitto-kilpailu. Kiitos jälleen kokkaajille! 

Syyskuussa matkavenejaosto järjesti eskaaderin Isosaareen. Osallistujia oli mukava määrä. Saarella 
on melkoinen historia ja sitä mainostetaan avomeren helmenä Helsingin edustalla. Kausi ei ole siis 
vielä ohi – syksyinen meri on kiehtova.  

 

Anna-Mari Laitila 
kommodori  

 

 

 

 
P.S. Muistathan tulla lipunlaskuumme 6.10. klo 12. 
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Tärkeät päivämäärät 
 

Päivämäärä ja kellonaika Tapahtuma 

14.9.2019 klo 11 Seuran mestaruuskilpailut 

15.9.2019 Pukkien omatoiminen siirto aitauksesta voi alkaa 

24.9.2019 klo 18  Ylimääräinen jäsenkokous Majalla 

25.9.2019 Pukkien ja pressutelineiden yhteissiirto  

6.10.2019, klo 12 Seuran lipun lasku 

15.10.2019 Vartiointikausi päättyy, pukkiaitaus pitää olla tyhjänä 

16.10.2019 Trailereita voi viedä pukkiaitaukseen merkityille paikoille 

22.11.2019 Pikkujoulut 

 

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 aikataulut ja ohjeet 
 

Veneet sijoitetaan talvipaikoille tiedotteen lopussa olevien kuvien mukaisesti. Tunnistatte oman 

paikkanne venepaikkanumeron perusteella.  

Paikkoihin liittyvät ”tonttimerkinnät” tehdään alueelle ennen talvisäilytysajan alkua. Veneitä saa nostaa 

maille 15.9. jälkeen, kun merkinnät on tehty. Tätä ennen veneitä ei saa nostaa talvisäilytysalueelle.  

Talvisäilytyskartta on myös vartiomajan seinällä. 

Aikataulut 

 
15.9. Talvisäilytysalueelle voi siirtää pukkeja ja pressutelineitä sen jälkeen, kun alueelle on maalattu 

veneiden paikat. Maalauksen tarkka päivämäärä riippuu sääolosuhteista.  

25.9. Seuran järjestämä pukkien ja pressutelineiden siirto. Vain merkityt pukit ja kasat siirretään. 

15.10. Pukkiaitauksen on oltava tyhjä. Aitaukseen jääneet tavarat viedään kaatopaikalle. 
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16.10. Aitaus on nimettyjen suurten traileriveneiden käytössä erillisen ohjeen mukaisesti. 

A) Yhteissiirtoon 25.9. 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 30 € 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 25.9. jälkeen.  
- Siirrä omat pukkisi 15.9. – 14.10. välisenä aikana omaan, merkittyyn paikkaan.   

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

Lipun lasku   
 

Veneilykauden päätteeksi laskemme seuran lipun 6.10.2019 klo 12 Majalla. Tervetuloa mukaan!  

 

Pikkujoulut  
 

Espoon Merenkulkijoiden pikkujouluja vietetään 22.11.2019. Tarkempaa tietoa seuraavassa 

tiedotteessa.   

 

Johtokunnan seuraava kokous 
 

Johtokunnan seuraava kokous pidetään 7.10.2019 klo 18. Tämä tiedoksi jäsenille, jos haluatte tuoda 

asioita käsiteltäväksi.  
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Talvisäilytyspaikat 2019 
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Pukkiaitaus (trailerit) 

 

 


