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Kesän tärkeitä päivämääriä 

 
Kotimaankölin eskaaderi - ilmoittaudu 30.5 mennessä 
Lasten purjehduskoulut vkot 23,24,26 ja 31 
Suursaari race 7.-9.6 
Suomenojan pukkitalkoot torstaina 6.6. klo 17 alkaen 
Suomenojan talvisäilytys päättyy 11.6  
Mastot pois mastovajasta 15.6. mennessä 
Mastovajan lattian pintakäsittely viikolla 26 tai 27 
Juhannus Tallklippanilla 
Veneet tulee olla katsastettu 30.6 mennessä 
Toimisto lomalla 8.7-4.8 
Kotimaankölin eskaaderi 13.-18.7  
    
 
 
Tallklippan on valmistautunut kesään 
Tänä keväänä on saaressa tehty paljon erilaisia huoltotöitä. Kaikki poijut kiinnitysketjuineen on uusittu ja 
talven jäissä betonilaiturin vaurioituneet kiinnitysketjut on tarkastettu ja uusittu. Tästä koitui seuralle iso 
lasku, mutta nyt kiinnittyminen laitureihin on turvallista niin pienemmillä kuin isommilla paateilla.  
 
Saaressa pidettiin onnistuneet talkoot toukokuussa. Paljon saatiin aikaiseksi. Ison saunan ja huussien seinät 
homepestiin lopullista pintakäsittelyä varten. Pikkusaunan ulkoseinät saivat uuden pintakäsittelyn ja lauteet 
hiottiin ja käsiteltiin, mutta tekemistä alkukesään myös jäi. Iso sauna ja huussit pitää pintakäsitellä, rakentaa 
portaat kalliolta ponttonilaiturille, vaihtaa pikkusaunan kiuas jne.   
 

Kiitos vielä kerran kaikille talkoisiin osallistuneille! 
 
Muistutus hallituksen talvella tekemästä päätöksestä muuttaa ns. saunatarra saaren käyttötarraksi.  
Tämä tarkoittaa, että jokaisen venekunnan tulee  
lunastaa toimistolta saaren käyttötarra (30 euroa),  
Se tulee olla jokaisella venekunnalla - kiinnittyy siten pelkästään laituriin tai  
käyttää saaren kaikkia fasiliteetteja. 
 
Kiinnitä tarra näkyvälle paikalle veneessäsi. Jos veneesi on toisen pursiseuran 
 reksiterissä, mutta olet myös EMK:n jäsen niin sinulla tulee olla saaren  
käyttötarran lisäksi EMK:n veneenomistajan viiri näkyvillä.  
Ja muista aina kirjata veneesi ja miehistösi grillikatoksella sijaitsevaan lokikirjaan.  
 
 
Kotimaan kölin eskaaderi Kustavista Poriin 13.-18.7.2019. 
Legit ovat varsin lyhyitä, jolloin jää hyvää aikaa sekä omalle että yhteiselle vapaa-ajalle. Raumalla ja 
Reposaaressa on järjestetty ohjelmaa. 
Ilmoittautumiset 30.5 mennessä ositteeseen toimisto@emk.fi 
Osallistujien kesken pidetään eskaaderi palaveri kesäkuun puolenvälin kieppeillä. 
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Satamatoimikunta 
 
Haukilahti 
Mastovajassa olevat mastot tulee siirtää vajasta 15.6. mennessä (maston säilytys tämän jälkeen on  
sovittava etukäteen mastovajan isännän kanssa). Mastovajan lattia pintakäsitellään viikolla 26 tai 27. Kaikki  
ylimääräinen tavara siirretään mastovajasta ulos, myös mastot. 
 
Laitureilla ei ole lupa säilyttää mitään ja vesiletkut keritään siististi takaisin säilytystelineeseen käytön jälkeen, 
eikä jätetä laiturille lojumaan. Myös maasähköjohdot jätetään niin, ettei niihin kompastu tai liukastu.  
Jos havaitset puutteita tms. laiturilla, niin ota yhteyttä laituri-isäntään. 
 
Kaupunki uusii huoltolaiturin sivulaudoituksen kesäkuussa ja  
remontin aikana mastonosturin ja septitankin käyttö on rajoitettua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomenoja  
Suomenojan pukkitalkoot järjestetään torstaina 6.6. klo 17 alkaen ja pukkien on oltava  
kesäsäilytysalueelle viim. 10.6. Siirtomaksu sisältyy talvikauden 2019-20 säilytysmaksuun, eikä omia siirtoja 
hyvitetä. Myös Haukilahden talvisäilytys päättyy 10.6.  
 

Nyt on hyvä hetki varmistaa, että pukista löytyy selkeä tunniste 
veneestä, omistajasta tai molemmista.  
Tunniste on hyvä sijaita niin, että se on näkyvissä kulkutielle ja 
säänkestävä, jotta se on käytettävissä myös  
syksyllä, kun pukit siirretään takaisin "talviasemaan". Ilman 
selkeästi havaittavaa tunnistetta olevia pukkeja ei siirretä ja jos 
tunnistamaton pukki sattuu olemaan jo 
kesäsäilytysalueella, siirretään se sieltä pois.  

 
Siirrettävän pukin tulee olla myös käsiteltävissä nostoautolla, jotta siirto voidaan tehdä. Jos tämä ei ole 
mahdollista, tulee omistajan hoitaa siirto itse. Jos veneesi on vielä pukkitalkoiden aikaan maissa, tulee sinun 
itse huolehtia pukin siirrosta kesäsäilytysalueelle, ellei paikka sattumalta jo ole siellä. 
  
Kilpailu- ja junioritoimikunta 
Kilpailu- ja junioritoiminnan kiireisimmät ajat ovat alkaneet. Kevytveneluokat ovat jo muutaman kisan 
käyneet ja Optimistijollassa on ensimmäinen kotikisa pidetty.  

Juniorien kesäkuu menee leirien ja kilpailujen merkeissä. Heinäkuussa ollaan pienellä hengähdystauolla 
ennen arvokisoja.  
 

 

 

HUOM! 
Purjeveneiden omistajien on hyvä muistaa, 

että nostimet tulee kiinnittää niin, 
etteivät ne aiheuta  

ikävää kilinää / kolinaa tuulessa  
ja  

mielipahaa 
sataman ympärillä asuville 
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Espoo Suursaari Race järjestetään taas 7.-9.6. Muistetaan että tämä on Suomen 
suurin avomeripurjehduskilpailu. Valitettavaa on, että vaikka EMKlla on paljon purjeveneitä niin murto-osa 
näistä osallistuu kilpailuun.  
 
Köliveneiden keskiviikkokilpailut ovat paikka, jossa kannattaa lähteä harjoittelemaan kilpailemista. Jos 
tarvitset kilpailemiseen neuvoja ja apuja niin laita viestiä juniorit@emk.fi osoitteeseen. Meillä on junnuja, 
jotka osaavat kilpailemisen ja tulevat mielellään opettelemaan gastina olemista köliveneisiin. 
 
Kevytveneiden jatkoluokkaregatta järjestetään 6.-8. syyskuuta, jossa purjehtii 8 luokkaa (Zoom8, E-jolla, 
Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Vikla, Formula 18).  

Järjestettävät kisat ovat seuran historian suurimmat. Kisajärjestelyihin tarvitaan vapaaehtoisia, iloisella 
mielellä ja tekemisen meiningillä varustettuja EMKlaisia.  

Kilpailuun tarvitaan lautakuntaveneitä, (lautakuntavene on moottori- tai purjevene, jossa kilpailun 
toimihenkilöt kuten kilpailupäällikkö, ajanotto, lähtöön liittyvät henkilöt ovat. Vene on käytännössä 
ankkurissa koko kisan ajan eli ajoa tulee satamasta kilpailualueelle ja takaisin) ja henkilöitä 
erilaisiin tehtäviin satamassa ja kilpailualueella.  

Kokemusta kilpailutoiminnasta ei tarvitse koska ketään ei laiteta yksin tehtäviin.  

Ilmoita, jos olisit valmis auttamaan, lähetä yhteystietosi osoitteeseen juniorit@emk.fi . Me olemme 
yhteydessä ja kerromme lisätietoja. Vaikka ilmoitat tietosi niin tässä vaiheessa ei tarvitse 
sitoutua osallistumaan. Näytetään kaikille, että EMK osaa järjestää parhaat kisat! 

 

Onko oma /ystäväsi /sukulaisesi /naapurisi lapsi ilman järkevää tekemistä viikoilla 26 tai 31?  

 

 

 

 

Ilmoittautumiset http://emk.fi ja sieltä 
purjehduskoulu. 

 

Purjehduskoulu on kokopäiväinen (klo 9-17) viikon kestävä leiri, jossa lapsi pääsee tutustumaan mahtavaan 
lajiin ja oppii hallitsemaan veneilyn perustaitoja. Kurssin tavoitteena on, että purjehtija hallitsee 
optimistijollalla laiturista lähdön ja laituriin tulon sekä purjehtimisen eri suuntiin kevyessä tuulessa.  

Alkeiskurssilla opitaan jollapurjehduksen ja vesillä liikkumisen perustaidot.  
Veneen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyvät asiat,  
opetellaan sekä teoriassa rannalla että käytännössä vesillä.  

Opetusveneinä alkeiskursseilla käytetään pääasiassa 
optimistijollia. Lisäksi kurssilla opetellaan mm. tunnistamaan 
merimerkkejä ja tekemään solmuja.  

 

 

Purjehduskouluissa  
on vielä tilaa  

viikoilla 26 ja 31 
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Katsastustoimikunta 
Muistathan että seuran sääntöihin on kirjattu, että seuran rekisterissä olevat, laituripaikan Haukilahdessa 
omaavat veneet tulee olla katsastettu 30.6 mennessä jotta oikeus venepaikkaan säilyy.  

Mikäli veneesi ei ole vielä katsastettu, niin varaa se nyt! 
 Kesäkuun alussa on vielä melko hyvin katsastusaikoja tarjolla.  
Erityisesti 3.6, 6.6 ja 10.6 on useita katsastajia rannassa.  
Mitä lähemmäksi kesäkuun loppua mennään,  
sen vähemmin katsastusaikoja on enää tarjolla,  
koska katsastajatkin siirtyvät vesille. 

 
Koulutustoimikunta on siirtynyt jo kesävesille. ”Koulunpenkille” palataan taas syksyllä! 
 
 
Sihteeri muistuttaa 
 
Toimisto aukioloajoista 

- poikkeuksellisesti suljettuna torstaina 30.5 
- 4.7 asti auki maanantaisin ja torstaisin klo 17.30- 19.30.  
- Lomalla 8.7- 4.8  

 
Uusien jäsenten jäsenkortit (ja myös niiden vanhojen jäsenten, jotka ovat uuden kortin tilanneet tänä 
keväänä) ovat jo matkalla toimistolle. Ne ovat noudettavissa toimistolta maanantaina 3.6 lähtien. 
 
Muistathan että 1.6 lähtien jäsenkortissasi tulee olla 2019 jäsentarra, että saat 25 % alennuksen 
ostoksistasi Paviljongilla. Tule lunastamaan tarra toimistolta.  
 
Vuosikirja on viittä vaille valmis – toimistolta tulee erillinen viesti, kun se on noudettavissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espoon Merenkävijät 
toivottaa jäsenistölleen  

turvallista 
veneilykesää  

2019! 
 

 


