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EMK:N KEVÄTKAUDEN TAPAHTUMIA
Seuran kevätkokous torstaina 19.4. klo 19 alkaen Haukilahden Paviljongissa
Kevätsiivoustalkoot Haukilahdessa la 28.4. alkaen klo 17.00
Kevättalkoot Tallklippanilla la 19.5. alkaen klo 10.00
Sammutintarkistukset keskiviikkona 23.5. ja tiistaina 29.5 alkaen klo 17.00.
EMK:N KILPAILUOHJELMA
Westhouse-Cup LYS-veneiden viikkokilpailut alkavat taas! Kipparikokous ke 16.5. klo
18.00 Paviljongilla. Ensimmäinen lähtö keskiviikkona 23.5.
Alandia Suursaari Race 2018 – kisa järjestetään 8.-10.6.
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KIINTEISTÖTOIMIKUNTA
Haukilahdessa pidetään lauantaina 28.4. alkaen klo 11.00 EMK:n kevätsiivoustalkoot.

Talkoolaiset voivat ottaa mukaan omat haravat. Tervetulleita ovat kaikki
perheenjäsenet ja mukaan voi liittyä vähän myöhemminkin!
Tallklippanin Kevättalkoissa la 19.5. laitetaan saari kesäkuntoon, siistitään yhdessä paikat
talven jäljiltä ja avataan Tallklippanin upea kesäkausi. Ennakkoilmoittautuminen toimistoon
toimisto@emk.fi on suotavaa, jotta osataan varata talkooruoat kaikille osallistujille.
Talkoisiin toivotaan runsasta osallistumista, jotta työt saadaan reippaasti hoidettua!
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SATAMATOIMIKUNTA
Sammutin- ja kaasutarkastus
Presso Centerin sammutinhuoltoauto on Haukilahden rannassa tiistaina 23.5 ja kesiviikkona
29.5. klo 17 alkaen noin klo 19 saakka (tai niin kauan, kuin asiakkaita on jonossa). Tarkastus
on maksullinen. Autosta myydään myös uusia sammuttimia, sammutuspeitteitä ym. asiaan
kuuluvaa ja samalla on mahdollista teetättää kaasutarkastus veneessä, jolloin kaasuputkisto
ylipaineistetaan mahdollisten vuotokohtien havaitsemiseksi. Tätä varten on kuitenkin
ilmoittauduttava erikseen satamamestarille (satama@emk.fi) Nestekaasujärjestelmän
tarkastuttamista suositellaan osana peruskatsastusta. Käyttäkää tilaisuus hyväksenne!

Vartiointi
Vartiointikausi alkaa 2.5, varausjärjestelmä on vielä avoinna maanantaihin 14.5 asti.
Jos et ole vielä omaa vuoroasi varannut, niin varaathan sen pikaisesti jotta saisit
mieluisan vartiointiajankohdan, sillä vuorot menevät nopeasti (alle puolet vapaana).
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Vuoro varataan sähköisestä varausjärjestelmästä (EMK:n sivuilla vartiointi kohdan
alla) tai sitten sen voi varata toimistosta sen aukioloaikoina. Varaamatta jääneet vuorot
arvotaan niiden laituripaikan haltijoiden kesken, jotka eivät itse ole varanneet vuoroa.
Arvotut varausvuorot ilmoitetaan vartijoille kirjeitse.
Suomenojalla talvisäilytys päättyy sunnuntaina 10.6.2018
Viimeistään 10.6. kaikki pukit tulee olla kaupungin määräämällä kesäsäilytysalueella, mikä
ilmoitetaan EMK kotisivuilla. Kuten viime vuonna, myöskään tänä vuonna ei järjestetä
perinteisiä pukkitalkoita, vaan kesäsäilytysalueelle siirtoa kaipaavat pukit siirretään EMK
toimesta nosturiautolla torstaina 7.6. kl 17:00 alkaen. Tämä on mahdollista vain sellaisille
pukeille, mitkä voidaan siirtää yhtenä kappaleena. Jos pukkia ei voi siirtää yhtenä kappaleena,
tulee omistajan huolehtia siirrosta itse. Ilmoita toimistoon ma 4.6.2018 mennessä, jos
kuitenkin haluat siirtää pukin itse.
Huomioikaa, että pukissa tulee olla selkeästi näkyvillä veneen /omistajan nimi.
Paikoilleen voivat jäädä ainoastaan ne pukit, mitkä ovat EMK:n kesäsäilytysalueella (kartta
EMK kotisivuilla).
Haukilahdessa jokainen huolehtii itse pukkien pois kuljetuksesta samaan päivään su 10.6.
mennessä.
Mastonosturin käyttö
Nosturin lukitusta on hieman muutettu (nykyinen avain sopii), jotta sitä on helpompi käyttää,
myös sulkea. Kierrä keltainen lukitusvaijeri keltaisella merkittyjen kampien ympäri ja
tikkaiden välistä (myös keltainen merkintä). Viimeistään nyt on kaikkien syytä huolehtia siitä,
että oman käytön jälkeen nosturi ja tikapuut lukitaan AINA. Tikapuut siis siirretään samaan
nosturin lukitukseen, jotta ylös kiipeäminen asiattomilta tehdään vaikeaksi.

Älä siis luota, että seuraava käyttäjä hoitaa lukituksen. Lukitsematon mastonosturi jää
käyttäjien vastuulle.
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Septipumppu
Haukilahden satamaan asennettiin viime kaudella uusi septitankin ja pilssin tyhjennyspumppu,
minkä ylläpidosta vastaa Espoon kaupunki. Kannattaa käydä testaamassa ja tehdä samalla
ympäristöteko. Pumppu sijaitsee vanhalla paikalla mastovajan edustalla.

Laitureihin kiinnittyminen,
tapahtuu aina omalla vastuulla (myös Tallklippan), eikä EMK tai Espoon kaupunki korvaa
mahdollisia veneille aiheutuvia myrsky- tai muita vahinkoja. Huolehtikaa, että kiinnitys on
kelien vaatimalla tasolla ja vakuutus asianmukaisessa kunnossa. Erityishuomio, jos vene jää
pidemmäksi aikaa laituriin. Purjeveneiden kippareita pyydetään huolehtimaan veneen takilan
kiinnityksistä, ettei köydet ja vaijerit hakkaa tuulessa mastoa vasten. Tästä saattaa aiheutua
ylimääräistä "mielipahaa" sataman läheisyydessä asuville, eikä se ”kilkatus” ole kovin hyvä
merkki veneen asianmukaisesta hoidosta. Tarvittaessa voi vartioinnin yhteydessä lähettää
huomautus ao. veneen haltijalle.
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VAPPU JA LIPUNNOSTO
Seuran perinteinen lipunnosto ja Vappulounas ovat jälleen tiistaina 1.5. Tilaisuus alkaa klo
14 Paviljongin terassin merenpuoleisilla kallioilla lipun nostolla ja kommodorin puheella.
Siitä siirrymme sisälle ravintolaan nauttimaan Saaristolaisbuffetista. Lounastilaisuuteen
tulee ilmoittautua etukäteen ravintolaan (varaukset@haukilahdenpaviljonki.fi).
Vappulounaasta on lähetetty erillinen kutsu, ja menu on nähtävissä myös seuran sivuilta.
Lounaskortin hinta aikuisille on 29,50€ ja lapset alle 12 v. -50% ja alle 4 v. -75%.
HUOM! Seuran jäsen voi ilmoittaa tilaisuuteen mukanaan myös seuralaisen, joka ei ole
jäsen. Juniorijäsenen kanssa em. seuran hinnalla voi ilmoittaa korkeintaan kaksi
perheenjäsentä. Mikäli haluaa ilmoittautua isomman seurueen kanssa, voi tiedustella
ravintolasta paikkojen riittävyyttä sekä erillistä lounaan hintaa tämän (jäsen + 2) rajan
ylittäville henkilöille.
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KILPAILU- JA JUNIORITOIMIKUNTA
Toukokuun alussa, 5.-6.5. EMK järjestää jälleen optimistijollien karsintakilpailun ja kadettikisat
Haukilahdessa. Alueella on silloin paljon jollia ja lapsia, huomioithan tämän suunnitellessasi
esim. mastonosturin käyttöä!
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Ilmoittautuminen lasten purjehduskouluun on käynnissä. Ilmoittautuminen seuran
nettisivujen kautta osiosta purjehduskoulu, http://emk.fi/node/40
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TOIMISTO JA JÄSENASIAT
Jäsenmaksujen laskutuksen yhteydessä keväällä moni vähemmän aktiivinen jäsen havahtuu
pohtimaan jäsenyydestä luopumista. Muistutuksena että seuran sääntöjen mukaan
jäsenyydestä luopumisesta tulisi ilmoittaa seuralle ennen vuoden vaihdetta, mikäli
haluaa välttää seuraavan vuoden jäsenmaksun. Laskutettujen jäsenmaksulaskujen
hyvittäminen tuottaa paitsi turhaa työtä, myös ylimääräisiä kuluja seuralle.
Vuositarran 2018 jäsenkorttiin voi noutaa toimistosta. Vanha tarra on voimassa toukokuun
puoleen väliin asti. Saadaksesi jäsenalennuksen ravintolassa on jäsenkortti aina esitettävä
kassalla. Ilman korttia alennusta ei myönnetä. Vuoden 2018 vuosikirjaa ei vielä saa toimistolta,
mutta toukokuun loppupuolella kannattaa sitäkin jo kysellä!
Toimisto on avoinna maanantaisin klo 17.30-19.30. Poikkeuksena maanantai 14.5. jolloin
toimisto on suljettu.
HYVÄÄ VENEILYKAUDEN ALKUA!
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