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1 SYYSKOKOUS
Kutsu Espoon Merenkävijät ry:n syyskokoukseen
Aika
Paikka
Asiat

ke 28.11.2018 klo 19.00
Haukilahden Paviljonki
syyskokouksessa 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. Vahvistetaan seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja vuosimaksujen suuruus
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuorossa olevien
tilalle
7. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille henkilökohtaiset
varamiehet
8. Muut asiat
- EMK:n uusi visio ja strategia

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kommodorin ja hallituksen jäsenten valinta syyskokouksessa 28.11.2018
Seuran sääntöjen mukaan kommodori, varakommodori ja hallituksen jäsenet valitaan 2 vuodeksi
kerrallaan. Kommodorin ja varakommodorin uudelleen valintaa ei ole rajoitettu, mutta hallituksen
jäsen voidaan valita enintään kahdeksi 2-vuotiskaudeksi peräkkäin. Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heidän varamiehensä valitaan aina vuodeksi kerrallaan eikä uudelleenvalinnalle ole
rajoja.
Tänä syksynä erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Jonne Tukia, Miika Oksanen ja Jan Tjurin sekä
varakommodori Arto Lietoila. Uudelle 2-vuotiskaudelle voidaan valita Arto Lietoila.
Tilintarkastuksesta huolehtii jatkossakin KPMG Oy. Toiminnantarkastaja Seppo Sauro ja hänen varamiehenään Jyrki Ipatti voidaan valita uudelleen ja he ovat siihen suostuneet.
Syyskokouksessa tullaan siis valitsemaan seuran hallitukseen kolme uutta jäsentä. Mielenkiinnosta hallitustoimintaa kohtaan voi ilmoittaa etukäteen sihteerille osoitteeseen
toimisto@emk.fi.
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2 SEURALLE UUSI SIHTEERI
Saara Leinon siirtyessä Turkuun opiskelemaan on seuran uudeksi sihteeriksi valittu Outi
Molander-Mäkelä. Outi perehtyy työhön ja korvaa Saaran sihteerinä vähitellen loppuvuoden aikana. Outi on s/y Outican försti, ja on vuoden alusta lähtien toiminut seurassa myös
Tallklippanin toisen saari-isäntäpariskunnan puolikkaana.
Toivotetaan Outi lämpimästi tervetulleeksi uuteen pestiinsä!
Toimiston viikoittainen aukioloaika on jatkossakin klo 17.30-19.30. Joulun aikaan sihteeri
lomailee kuitenkin maanantait 24.12. sekä 31.12. Uuden vuoden puolella maanantaina
7.1.2019 toimisto on siis jälleen normaalisti avoinna.
HUOM! Muistathan ilmoittaa kaikki muutokset yhteystiedoissasi toimistolle osoitteeseen
toimisto@emk.fi. Tällöin seuran tiedotteet, laskut ja tapahtumakutsut löytävät perille ja
vältytään turhilta väärinkäsityksiltä.
Toimiston ollessa kiinni voi sähköpostitse tai tekstiviestein ottaa yhteyttä. Huomioithan,
että joitakin nopeasti tiedotettavia seuratapahtumia voidaan ilmoittaa suoraan sähköpostilla tai kotisivuilla www.emk.fi.
3 HARRASTUSMERKKIANOMUKSET
Seuran pikkujouluissa la 1.12. jaettavia harrastusmerkkejä voi kuka tahansa EMK:n jäsen
anoa liitteenä olevalla harrastusmerkkianomuksella. Merkitse lomakkeeseen osallistumiset
kuluvan vuoden ajalta harrastusmerkkisäännöissä hyväksyttyihin tapahtumiin (katso liite).
Lisäksi anomukseen hyväksytään matkapurjehduksessa saavutetut merimailit. Tarkista
säännöistä, miten pisteisiin oikeuttavat matkat tulee merkitä. Harrastusmerkkisäännöt ja
anomuslomake ovat tiedotteen liitteenä. 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.
4 MATKAVENEILIJÖIDEN KIERTOPALKINTO ”MATKAKANNU”
Toinen pikkujoulujen yhteydessä jaettava palkinto on ”Matkakannu”. Vuosittainen kilpailu
tapahtuu samana avovesikautena EMK:n veneiden kesken siten, että kilpailun voittaa se
vene, joka on kuluneen kauden aikana kulkenut pisimmän matkan EMK:n Haukilahden satamasta ennen paluuta samaan satamaan. Kuljettu matka ilmoitetaan meripenikulmissa.
Kirjalliset osallistumisilmoitukset kilpailuun jätetään tehdyn purjehduksen jälkeen ja
viimeistään ma 19.11. EMK:n toimistoon. Mukaan tulee liittää selvitys tehdystä matkasta ja kopio lokikirjasta tai muu riittävä todiste. Tutustu matkakilpailun sääntöihin, jotka
ovat tiedotteen liitteenä!
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5 EMK:N TOIMIKUNNISSA TILAA UUSILLE TEKIJÖILLE
Seuratoiminta kaipaa jälleen uutta verta ja uusia toimijoita erilaisiin rooleihin. Vuoden
2019 alusta lähtien vapautuu katsastuspäällikön pesti. Hae rohkeasti mukaan toimintaan!
Toimihenkilönä pääset vaikuttamaan seuratoiminnan sisältöön. Näissä hommissa ei myöskään tarvitse toimia yksin! Kokeneita katsastastajia EMK:lla on hyvä porukka. Koulutustoimintaa taas järjestetään pitkälti yhteistyössä Espoon Merikoulun kanssa.
Uusille jäsenille toimikunnissa toimiminen on hyvä keino tutustua seuran aktiiveihin. Mikäli suoraan toimikunnan johtoon hyppääminen hirvittää, löytyy kaikissa toimikunnissa
tilaa myös uusille ns. rivijäsenille. EMK:lla toimintaa järjestävät seuraavat toimikunnat:
- hallintotoimikunta
- katsastustoimikunta (veneiden katsastukset alkukesästä)
- kerhotoimikunta (vuosittaiset juhlat ja klubi-illat)
- kiinteistötoimikunta (Haukilahden ja Tallklippanin kiinteistöt)
- kilpailu- ja junioritoimikunta
- koulutustoimikunta (veneilykoulutus yhdessä Merikoulun kanssa)
- matka- ja retkivenetoimikunta (eskaaderit ja matkapurjehdus)
- satamatoimikunta (Haukilahden satamatoiminta ja vartiointi)
Katsastustoiminnasta lisätietoja saat nykyiseltä katsastuspäälliköltä Ilkka Sarjalalta, puh.
040-516 5330.
Myös toimistolle voi olla yhteydessä liittyen kaikkeen toimikuntien toimintaan.
6 PIKKUJOULU
EMK:n yhteisiä pikkujouluja juhlitaan lauantaina 1.12. klo 18:00 Haukilahden Paviljongissa. Juhlatilaisuudessa luovutetaan vuoden 2018 ansiomerkit erityistä aktiivisuutta osoittaneille jäsenille sekä anotut ja hyväksytyt harrastusmerkit. Lisäksi jaetaan kilpailukiertopalkinnot. Pikkujouluissa on tarjolla omakustanteinen buffet-illallinen, jonka menu on liitteenä. Ilmoittautuminen ti 27.11. mennessä sähköpostitse osoitteeseen:
varaukset@haukilahdenpaviljonki.fi. Lämpimästi tervetuloa!
HYVÄÄ VUODEN LOPPUA!
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