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1 KEVÄTKOKOUS
Espoon Merenkävijät ry:n jäsenet kutsutaan kevätkokoukseen:
Aika
To 19.4.2018 klo 19.00
Paikka Kerhopaviljonki
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajan ja
toiminnantarkastajan
tarkastuskertomukset
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7 Muut asiat
- Kiertopalkinto Sluuppi
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tärkeitä päivämääriä:
Purjehduskoulu ilmoittautumiset käynnissä kotisivujen kautta! Kurssille voivat
ilmoittautua 7-vuotta täyttäneet uimataitoiset lapset. Lisätietoa purjehduskoulusta
seuran nettisivuilta.
Ke 11.4. mennessä laituripaikat ilmoitustaululla ja kotisivuilla
Ma 2.4. vartiointivuorovaraukset avataan kotisivulla
To 22.3. Klubi-ilta: Matkakertomus maailmanympäripurjehduksesta, S/Y Teakita,
Britt & Viljar
La 24.3. runkokatsastukset Suomenojalla klo 10-13 Huom! Katsastusvaraus
etukäteen, ohje alla
To 19.4. kevätkokous klo 19.00
La 7.4. runkokatsastukset Suomenojalla klo 10-13 Huom! Katsastusvaraus
etukäteen, ohje alla
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2 JÄSEN- JA MUUT MAKSUT
Vuoden 2018 jäsenmaksuja sekä katsastus- ja venerekisterimaksuja koskevat laskut
erääntyivät 05.02.2018.
Vuoden 2018 laituripaikkoja koskevat alustavat laskut erääntyivät 20.02.2018.
Seuramme jäsenyyden ja sen tuomien etujen säilyminen edellyttää jäsenmaksujen ja
muiden EMK:n veloittamien maksujen maksamista ajallaan. Viivästyneistä maksuista
perimme seuraavan laskun yhteydessä huomautus- ja perintäkulut sekä
viivästyskorot.
3 SATAMATOIMIKUNTA
Laituripaikat
Kesän laituripaikkalista on nähtävillä EMK:n ilmoitustaululla sekä verkkosivuilla
www.emk.fi viimeistään 11.4.2018.
Vartiointivuorojen varaus
Kesän 2018 vartiointivuorot varataan sähköisen vartiointivarausjärjestelmän kautta
kotisivuillamme valikossa Jäsenille ja Vartiointi http://emk.fi/node/28/
Vartiovuorojen varaus avautuu maanantaina 2.4. ja vuoro on mahdollista varata
sivujen kautta maanantaihin 14.5. asti, jonka jälkeen varaamatta jääneet vuorot
arvotaan. Vuorot menivät viime kaudella varsin nopeasti eli kannattaa olla aktiivinen,
jos haluat vartiointivuoron tiettyyn ajankohtaan. Vartiointi alkaa keskiviikkona 2.5.
Kirjaudu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillasi, jotka on sinulle aiemmin
toimitettu. Jos jostakin syystä et ole niitä saanut, tai olet ne hukannut, niin
rekisteröidy uudelleen kohdasta ’rekisteröidy tässä’. Uusille laituripaikansaajille
ilmoitetaan erikseen tunnukset. Ennen vartiovuoron varausta, tarkistathan tietojesi
oikeellisuuden ohjelman kohdasta ’omat tietoni’. Itse vartiovuoron varaus tehdään
kohdasta ’vuorojen valinta’. Seuraa ohjeita ja varaa itsellesi sopiva vuoro. Jos tarvitset
apua tai sinulla on ongelmia varauksen kanssa, niin ota yhteys vartiopäällikköön tai
toimistoon.
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta varata vuoroa sähköisesti, voit myös käydä sen
varaamassa toimistosta 9.4. lähtien sen aukioloaikoina maanantaisin klo 17.30-19.30.
Varauksen avautuessa maanantaina 2.4. toimisto on pääsiäslomalla, mutta sihteeriin
voi olla yhteydessä puhelimitse numeroon 044-3366 821. Jos kauden aikana sinulle
tulee tarve vaihtaa vuoroa, se tulee tehdä ottamalla yhteyttä vartiopäällikköön
jan.tjurin@nokia.com.
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4 KATSASTUSTOIMIKUNTA

Runkokatsastukset Suomenojalla
Erinomainen tilaisuus runkokatsastuksen hoitamiseen sujuvasti on järjestämämme
keskitetty runkokatsastus Suomenojalla lauantaina 24.3. ja lauantaina 7.4.2018. Tässä
toimintaohje runkokatsastuksiin:
- Katsastusajat ovat molempina päivinä klo 10-13
- Ajat keskitettyihin runkokatsastuksiin tulee varata sähköpostilla tapahtuman
organisaattorilta osoitteessa seppo.sauro@kolumbus.fi
- Ajat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä (ilmoita kumpaan päivään pyrit), ja kaikille
mukaan mahtuneille ilmoitetaan todennäköinen katsastusaika. Mikäli ilmoittautuneitten
määrä on jo ylittänyt ko. päivän kapasiteetin, ilmoitetaan paluupostissa varausten
täyttymisestä.
- Ajanvarauksen yhteydessä on ilmoitettava seuraavat tiedot:
o veneen nimi ja tyyppi (valmistaja ja mallityyppi)
o veneen paikka selkeästi, mielellään Suomenojalla olevan virallisen
kartan (venepaikan) mukaan
o paikalla olevan veneen omistajan tai hänen edustajansa kännykkänumero
Elleivät nuo päivät Suomenojalla sovi, ota yhteyttä johonkin katsastajaamme
runkokatsastuksen sopimiseksi: http://emk.fi/node/26
Tarkista itse runkokatsastustarve venetodistuksesta: runko- ja peruskatsastus on
ajankohtainen, jos kaikki viisi katsastusmerkintää on todistukseen täytetty.
Runkokatsastus on niin ikään tehtävä veneen omistajan vaihtuessa ja siinä tapauksessa,
että runko on vaurion jälkeen korjattu. Tässä katsastuksessa keskitytään erityisesti
asioihin, joita ei laiturissa voi tehdä, eli vedenalaisen rungon kuntoon, veto ja
ohjauslaitteisiin, läpivienteihin ja erilaisiin vedenalaisiin antureihin.
Tarvittaessa ota yhteys tapahtuman organisaattoriin:
Seppo Sauro puh. +358 40 504 2101
Huomaa kuitenkin, että ilmoittautuminen on aina tehtävä sähköpostilla.
Venetietojen päivitys
Seuran jäsen- ja venerekisterinä toimii SPV:n ylläpitämä Suuli. Suuliin jäsenet pääsevät
itse kirjautumaan omilla tunnuksillaan osoitteessa: https://suuli.spv.fi/
Käythän tarkistamassa että veneesi tiedot ovat Suulissa oikein ja ajantasalla! Tämä
helpottaa mm. katsastajien työtä kun jatkossa katsastuspaperit tullaan täyttämään
sähköisesti Suulissa.
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5 KOULUTUSTOIMIKUNTA
Espoon Merikoulun Veneilijä- ja Venepäällikkökurssit ovat käynnissä.
Kohta on teorian lopputenttien aika. Kursseille on osallistunut kiitettävästi EMK:n
jäseniä. Venekoulutusten käytännön osuus suoritetaan touko-kesäkuun vaihteessa.
Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin kurssilaisille.
Kaksi mahdollisuutta Veneilijä-, Venepäällikkö- ja CEVNIkursien teoriatutkinnoille:
Ti. 13.3.2018 kl. 18:00-21:00
Katso ohjeet: https://espoonmerikoulu-fi.directo.fi/koulutukset/?x118457=277025
ja
Ke. 21.3.2018 kl. 18:00-21:00
Katso ohjeet: https://espoonmerikoulu-fi.directo.fi/koulutukset/?x118457=277037
Ti 20.3.2018 klo 18.30 koulutus EMK:n Paviljongilla: VENESÄHKÖT,
KEULAPOTKURI JA LÄMMITYSLAITTEET
Aiheista esitelmöivät Juha Tähti, STEK sekä KAHA Oy:ltä.
Ilmoittaudu: www.espoonmerikoulu.fi/ilmoittautuminen-emk-n-kurssit/
Kahvitarjoilu ilmoittautuneille.
Muut Espoon Merikoulun tilaisuudet: www.espoonmerikoulu.fi/koulutukset/
24 ja 26.3.2018 VENEDIESELIN HUOLTO-LAAJA + HARJOITUS. KLV
31.3 2018
KÖYSITYÖPAJA. LVK
5.4.2018.
ENNAKOIVA VENEILIJÄ PÄÄTYY HARVOIN MERIPELASTUKSEN
ASIAKKAAKSI. SKV
8.5.2018
TUTKAKURSSIN TEORIAOSA. EMK
14.5.2018
PURJEHTIJAKURSSI. KLV
1948:n suuri-ikäluokka täyttää tänä vuonna 70 v. Ajokortti ja myös
kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja on uusittava. Kv. Lupakirjan
uusiminen tapahtuu lähettämällä anomus TRAFI:lle ja sen ohessa vanha lupakirja,
passikuva ja kopio uudesta ajokortista. (Uudella ajokorttilla osoitetaan terveydentila).
Trafi lähettää postissa uuden lupakirjan ja laskun. (2017 hinta oli 150€)
Trafi
Liikenneturvallisuusvirasto/ Veneily
PL 320
00101 Helsinki
6 KLUBITOIMIKUNTA
To 8.3. klo 18:30 – Yksinpurjehdus Atlantin yli 21 jalkaisella veneellä
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Tilaisuus siirretty syksylle!

To 22.3. klo 18:30 - Matkakertomus maailmanympäripurjehduksesta, S/Y Teakita,
Britt & Viljar
EMK:n kumppaniseuran Kalev Yacht Klubin jäsenet ja seurassamme monille tutut Britt
ja Viljar tulevat kertomaan 2 vuotta kestäneen maailmanympäripurjehduksen
kokemuksiaan. Ilmoittautuminen 18.3. mennessä toimisto@emk.fi
7 TOIMISTO JA JÄSENEDUT
EMK:n toimisto on avoinna maanantaisin klo 17.30-19.30. Pääsiäismaanantaina 2.4.
toimisto on suljettu.
Toimistolta ovat nyt saatavissa uudet vuositarrat jäsenkortteihin, sekä tämän
vuoden saunatarrat. Saunatarran hinta on 25 € ja se tulisi hankkia venekunnalle,
mikäli kauden aikana aikoo käyttää Tallklippanin saunoja. Vaihtoehtoisesti saaressa
olevaan saunakassaan voi maksaa kertamaksuna 5 €:n maksun saunaa käyttäessään,
mutta vakituisemmille kävijöille saunatarran hankkiminen tulee nopeasti
kannattavammaksi.
Muistuttaisin erityisesti uusia veneenomistajia myös mahdollisuudesta hakea seuran
varastokoppeja vuokralle Haukilahdesta! Varastokoppien vuokrahinnat ovat:





kylmä koppi, ½ 193€
kylmä koppi, kokonainen 385€
puolilämmin koppi, ½ 275€
puolilämmin koppi, kokonainen 550€
Tervetuloa asioimaan toimistolla!
AURINKOISTA KEVÄTTÄ!
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