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HARRASTUSMERKKISÄÄNNÖT 

 

1) Harrastusmerkki on tarkoitettu edistämään jäsenten purjehdus- ja moottoriveneilyharrastusta kan-
nustamalla jäseniä osallistumaan niin kilpa- kuin matkaveneilyyn. 

 
2) Harrastusmerkkisuorituksen hyväksyy ja merkin myöntää seuran hallitus. Suorituksen hyväksy-

misen edellytyksenä on lokakuun loppuun mennessä seuran sihteerille jätetty ilmoitus, josta käy-
vät ilmi merkkiin oikeuttavat suoritukset. Poikkeustapauksessa voi hallitus päättää suorituksen 
hyväksymisestä ilman ilmoitusta. Merkit jaetaan pikkujoulujuhlassa tai kevätkokouksessa; ju-
nioreille myönnetyt merkit voidaan jakaa myös erillisessä junioritilaisuudessa. 

 
3) Harrastusmerkit ovat seuraavat: pronssinen, hopeinen ja kultainen harrastusmerkki. 

 
4) Suoritus päällikkönä tai miehistön jäsenenä oikeuttaa yhden purjehduskauden aikana kertyviin 

pisteisiin, jotka saadaan laskemalla yhteen osallistumispisteet ja matkaveneilypisteet. 
 
5) Purjehduskauden merkkisuoritus määräytyvät ko. kauden pisteiden mukaan seuraavasti: 

 
Pronssimerkkisuoritus 
50 pistettä  
 
Hopeamerkkisuoritus 
100 pistettä  
 
Kultamerkkisuoritus 
150 pistettä  
 
Vähimmäisrajan ylittävät pisteet ovat merkityksettömiä eikä niitä voida käyttää myöhemmin uu-
delleen. Hopeamerkkisuoritus hyväksytään vain, jos jäsenelle on aikaisemmin myönnetty pronssi-
merkki, ja kultamerkkisuoritus vain, jos aikaisemmin on myönnetty hopeamerkki. Kunkin asteen 
merkki ojennetaan vain kerran. Jäsen kantakoon vain arvokkainta harrastusmerkkiään. 
 

 
6) Pisteitä annetaan jokaisesta osallistumisesta EMK:n järjestämään matkaveneily- ja talkootapahtu-

maan. Seuran hallitus nimeää tapahtumat ennen purjehduskauden alkua ja tiedottaa niistä jäsenis-
tölle. Jokaisesta osallistumiskerrasta saa seuran jäsen neljä (4) pistettä.  
 

7) Pisteitä annetaan jokaisesta osallistumisesta EMK:n järjestämään juniori- tai kevytvenetapahtu-
maan. Jokaisesta osallistumisesta saa seuran jäsen yhden (1) pisteen. Lisäksi osallistumisesta 
luokkaliittojen tai muiden seurojen järjestämiin vastaaviin tapahtumiin saa kaksi (2) pistettä. 
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8) Pisteitä annetaan osallistumisesta yleisiin kilpailutapahtumiin seuraavasti:  

 
A Avoin kilpailu pääkaupunkiseudulla (Helsinki - Espoo – Vantaa) 4 pistettä 
B Avoin kilpailu Suomenlahden alueella Hamina – Turku) 8 pistettä 
C Avoin kilpailu muualla Suomessa 15 pistettä 
D Avoin kilpailu muualla Itämeren alueella 25 pistettä 
E Avoin kilpailu muualla 35 pistettä 
F Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 50 pistettä 
G Euroopan mestaruuskilpailut 80 pistettä 
H Maailmanmestaruuskilpailut 120 pistettä 
I Olympiakilpailut 150 pistettä 
 

9) Matkaveneilypisteitä annetaan suoritetusta yhtäjaksoisesta matkasta, jonka vain lyhytaikaiset pysäh-
dykset keskeyttävät. Matkan pituus ilmoitetaan 10 mpk:n tarkkuudella kokonaismatkana lokin näy-
tön mukaisesti tai arvioituna lokin puuttuessa. 

 
Saman kauden aikana voidaan suorittaa useampikin pisteisiin oikeuttava matka. Tällöin kustakin suo-
rituksesta erikseen määräytyvät pisteet lasketaan yhteen. Matkan pisteet määräytyvät oheisen piste-
taulukon mukaisesti: 
 
0-400 Nm  10 Nm=1 piste 
400- Nm   10 Nm=1,5 pistettä 
 
10) Hallitus on oikeutettu poikkeamaan harrastusmerkin myöntämisvaatimuksista, jos se katsoo sii-

hen olevan erityisiä syitä. Hallitus voi kieltäytyä hyväksymästä merkkisuoritusta, jos  kunnon me-
rimiestapaa tai hyvää kilpailuhenkeä vastaan on todettu rikotun. 

 

 


