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1 EMK:N LOPPUKESÄN TAPAHTUMIA
EMK:n veneiden talvisäilytyspaikkavaraukset avattu kotisivuilla.
Varausaika 2.9.2018 asti.
La 1.9.2018 klo 18.00 EMK:n Rapujuhlat Haukilahden Paviljongilla
To 14.9.2018 EMK:n pukkitalkoot Suomenojalla alkaen klo 17.00
La 15.9.2018 Tallklippanin syystalkoot
La 29.9.2018 Lipunlasku klo 19.00
Tiedoksi: EMK:n pikkujoulu 1.12.2018 ja syyskokous 28.11.2018
2 SATAMATOIMIKUNTA
Talvisäilytys Suomenojalla ja Haukilahdessa 2018-19
Veneiden talvisäilytyskausi on alkamassa ja varaukset tehdään EMK -kotisivuilla ikkunassa Jäsenille  Talvipaikat.
Varaus tulee tehdä sunnuntaihin 2.9. mennessä sekä Haukilahden (alle 5,5 m pitkät veneet)
että Suomenojan talvisäilytysalueille. Merkitse varauslistaan veneen nimi, laituripaikan nro,
veneen pituus ja leveys sekä omistajan tiedot. Jäsen, jolla ei ole vielä EMK:n laituripaikkaa
tai jolla on kaupungin venepaikkaa, tulee merkitä siitä tiedon listaan. Talvipaikkavarauksen voi
tehdä ainoastaan EMK:n rekisterissä oleville veneille. Paikkajako on nähtävissä ilmoitustaululla ja kotisivulla 13.9. mennessä. Jälki-ilmoittautumisia tulee välttää. Kun paikkajako on lyöty
lukkoon, EMK:lla ei ole mahdollisuuksia lisätä uusia paikkoja omalle alueelleen vaan talvipaikkaa on haettava suoraan kaupungilta. Jälki-ilmoittautumiset (jos ilmoitusta ei ole tehty 2.9.
mennessä) ja muutostoivomukset on osoitettava suoraan satamamestarille satama@emk.fi.
Suomenojan säilytysalueelle saa tuoda veneitä vain omalle osoitetulle paikalle. Asiattomasti
tuodut veneet voidaan poistaa omistajan kustannuksella.
Jos sinulla oli viime kaudella EMK:n talvipaikka, mutta et tarvitse sitä tulevalle talvikaudelle, käy ystävällisesti ilmoittamassa siitä varausjärjestelmässä.
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta varata talvisäilytyspaikkaa verkossa, ilmoita varauksesta toimistoon tekstiviestillä 044-3366821.
Paikat merkitään maalaamalla entiseen tapaan. Merkin kohta osoittaa pukin keskilinjan.
Muistakaa huomioida myös vastapäisen naapurin tilantarve. Asettakaa pukki paikalleen siten,
että veneen tai peitetelineen takimmaisin osa on käytävän reunaviivalla. Mikäli veneen asentoa
joudutaan muuttamaan syystä, että se on sijoitettu naapureita häiritsevästi, veloitetaan siirtokustannukset paikan haltijalta.
Kesäkuun kaltaista pukkien yhteissiirtoa EMK:n toimesta ei syksyllä tehdä, vaan Suomenojalla
pidetään perinteiset pukkitalkoot, torstaina 13.9.2018 alkaen klo 17.00. Tarkista vielä talkoopäivä lähempänä ajankohtaa kotisivuilta. EMK toivoo, että mahdollisimman moni, joiden on
siirrettävä pukki, käyttäisi EMK:ta varten 13.9. tilattuja siirtoautoja mahdollisuuksien mukaan.
Pukkien kesäsäilytysalue tarvitaan veneiden talvisäilytykseen ja siksi kesäsäilytysalueen tulee
olla tyhjä välittömästi 13.9. jälkeen. Veneitä saa tuoda säilytysalueelle 15.9.alkaen.
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Veneen Noston hoitaa jokainen itse. Nostoautoja on useita valinnan mukaan ja esim. Parppein
saa kiinni puhelimesta 0400-501327 ja Antti Karttusen numerosta 0405077044. Mahdollisista
muutoksista ilmoitetaan kotisivuilla.
Talvisäilytys Haukilahdessa
Kartta paikkajaosta on EMK ilmoitustaululla Haukilahdessa (ja EMK kotisivuilla) viimeistään
13.9. Veneitä saa tuoda alueelle 15.9.
Talvipaikkamaksut 2018
EMK:n talvipaikat laskutetaan loka-marraskuun aikana.
Hintaluokat ja hinnat pysyvät samoina kuin kaudella 2017, mutta hallitus on päättänyt
14.8.2018 kokouksessa muuttaa hintaluokan määritystä siten, että veneen maksimileveyteen
lisätään 0.6m (aiemmin 0.3m). Samalla hallitus on päättänyt, että talvisäilytyspaikan luopumisesta 13.9.2018 jälkeen peritään 50% ao. paikan maksusta.
Ao. muutokset hinnoitteluun kattavat toivottavasti aiempien vuosien talvisäilytyksen tappiot,
jolloin EMK on kompensoinut kaupungin laskuttamaa alijäämää.
Mastovajapaikka ja -laskutus
Mastovajamaksu laskutetaan talvisäilytysmaksun yhteydessä. Niille jäsenille, joita ei laskuteta
EMK:n talvipaikasta, mutta joilla on mastovajapaikka, lähetetään vain mastovajamaksu. Mikäli
on tullut muutoksia, maston pituus muuttunut, vene myyty jne. ota yhteys satamamestariin.
Uuden mastovajapaikan hakijan on varmistettava paikkansa hakujonossa mieluiten sähköpostilla, satama@emk.fi. Mastovajaan ja kerhon ilmoitustaululle tulee paikkakartta entiseen
tapaan. Orsiin kirjoitetaan myös veneen nimi. Säilytettävissä mastoissa on oltava tunnistetiedot, veneen nimi, omistaja ja puhelinnumero. Ennen maston viemistä vajaan tarkista
paikkasi paikkakartasta (mastovajan oven sisäpuolella).
Mastoteline Suomenojalla
Kaupungin ohjeiden mukaan mastoja ei saa sijoittaa veneen päälle Suomenojalla talvitelakoinnin ajaksi. EMK:n mastoteline Suomenojalla on tarkoitettu niille veneille, joilla on talvipaikka
alueella, mutta ei mastovajapaikkaa Haukilahdessa. Jos tarvitset telineestä paikan, ilmoita veneesi nimi ja maston pituus EMK:n toimistoon toimisto(at)emk.fi tai tekstiviestillä 0443366821. Merkitse ehdottomasti tunnistetiedot mastoon kuten e.m. (Otamme vain oman
seuran veneiden mastot telineeseen). Telineen sijainti on merkitty Suomenojan säilytyspaikkakarttaan. Säilytysmaksu peritään talvipaikkamaksun yhteydessä. Mastotelinemaksu on 25,- €.
EMK:lla on Suomenojalla käytettävissä omat mastokärryt, mitkä on lukittuna mastotelineen
vieressä (mastovajan avain sopii).
3 EMK:N RAPUJUHLA TÄNÄ VUONNA HAUKILAHDEN PAVILJONGILLA
Lauantaina 1.9.2018 vietämme seuran perinteisiä rapujuhlia ravintola Haukilahden Paviljongilla klo 19.00.
Rapujuhlien menu:
***
Keitettyjä rapuja lisukkeineen
***
Pääruoka buffesta: Bellmanin pannu lisukkeineen
***
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Kahvi ja suklaa
Menun hinta määräytyy valitsemasi rapuvaihtoehdon mukaan seuraavasti:
a) Menu kotimaisilla täpläravuilla 8 kpl
45 €/ hlö
b) Menu ulkomaisilla ravuilla 8 kpl
35 €/ hlö
c) Menu ulkomaisilla ravuilla 6 kpl
29,50 €/ hlo
Ilmoittautuminen ja ruokailun maksu tapahtuvat 27.8. sähköpostitse suoraan ravintolalle
osoitteeseen varaukset@haukilahdenpaviljonki.fi Ilmoittautuessa kerro nimesi, valitsemasi
menu ja mahdolliset ruoka-aineallergiat, sekä mahdolliset toiveesi pöytäseurueesta. Maksu
etukäteen 27.8. mennessä joko ravintolan kassalle, tai suoraan tilille FI77 1573 3000 1052 61.
Tilille maksaessasi, kirjoita viesti-kenttään ”Rapujuhla EMK, oma nimi, ja menu (a, b tai c)”.
4 LIPUNLASKU PAVILJONGILLA
Perinteinen veneilykauden päätöstapahtuma lipunlasku tapahtuu lauantaina 29.9.2018 klo
19 Paviljongin takana kallioilla. Tilaisuus alkaa seuran lipun laskulla ja kommodorin puheella
ravintolan terassinpuoleisilla kallioilla. Illalla nautitaan saaristolaismenu buffesta; hinta ja tarkempi menu ilmoitetaan sähköpostitse ja seuran sivuilla lähempänä tapahtumaa.
5 TALLKLIPPAN
Tallklippanin syystalkoot pidetään lauantaina 15.9.2016 alkaen klo 10.00. Tällöin saari laitetaan talvikuntoon. Laiturisillat nostetaan maihin, saunojen vesiastiat tyhjennetään, vesipumppu otetaan pois käytöstä ja paikat siistitään. Talkoissa evästarjoilu. Talkooilmoittautumiset toimistoon toimisto(at)emk.f. Huomioithan, että syystalkoiden jälkeen saaren käyttömahdollisuudet ovat rajalliset.
6 SYYSKOKOUSASIAA
Seuran syyskokous järjestetään ke 28.11.2018. Syyskokouksessa valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
7 HARRASTUSMERKKIEN ANOMINEN KÄYNNISSÄ
Pikkujouluissa jaettavia harrastusmerkkejä voi alkaa jo anoa! Harrastusmerkkiä voi jäsen anoa
merkitsemällä lomakkeeseen osallistumiset kuluvan vuoden ajalta harrastusmerkkisäännöissä
hyväksyttyihin tapahtumiin. Lisäksi anomukseen hyväksytään matkapurjehduksessa saavutetut merimailit. Tarkista säännöistä, miten pisteisiin oikeuttavat matkat ja tapahtumat merkitään. Harrastusmerkkisäännöt ja anomuslomake ovat tiedotteen liitteenä. Merkkien anomisaikaa on vielä runsaasti, mutta kannattaa alkaa täyttää lomaketta jo nyt kun kesän matkat ja kilpailut ovat tuoreina mielessä! Lomake tulee palauttaa viimeistään ke 21.11. mennessä. Lomakkeen voi jättää toimiston ulko-oven vieressä olevaan EMK:n vihreään postilaatikkoon tai
lähettää skannattuna toimiston sähköpostiin.
8 TOIMISTO JA NETTISIVUT
Seuran kotisivuilla www.emk.fi tiedotetaan EMK:n ajankohtaisista asioista. Toimisto on
avoinna maanantaisin klo 17.30–19.30.
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Hyviä alkusyksyn veneilyjä kaikille!
Tiedotteen liitteet:

Harrastusmerkkisäännöt ja harrastusmerkkilomake
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