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Perustietoja Merihaan Veneseurasta

Merihaan Veneseura ry on Merihaassa kotisatamaa pitävä veneilyn
yleisseura, jossa on mukana purjehtijoita ja moottoriveneilijäitä. Olemme
Suomen Purjehtija- ja Veneilyliitton ja TUL:n jäseniä. Seuralla on 98
laituripaikkaa ja se pystyy tällä hetkellä vielä takaamaan kaikille uusille
jäsenille laituripaikan.
Paikkojen vuosimaksut ovat 21 0 tai 31 0 euroa. Seuraan liittyminen
maksaa 460 euroa ja siihen sisältyy perälippu veneeseen. Vuosittainen
jäsenmaksu on 60 euroa. Nuorisojäsenen jäsenmaksu alle 1 6-vuotiaalta
on 1 0 euroa.
Liittymällä seuraan pääsee käyttämään Porvoon edustalla Onaksessa
sijaitsevaa saarisatamaa, jossa on mm. hyvät peräpoijulliset laiturit, sauna,
keittokatos ja erinomaiset muut virkistysmahdollisuudet. Seuralla on
talvitelakointi alue Rajasaaressa.
Seura vuokraa vapaita paikkoja mahdollisuuksien mukaan myös tilapäisille
vierailijoille.
Yhteystiedot

Merihaan Veneseuran toimisto, Kummeli Klubi, on keskellä Merihakaa
sijaitsevan tornitalon alakerrassa, kävelytasolla, osoitteessa:
Haapaniemenkatu 1 6 B K 1 , 00530 Helsinki puh. 09-701 7050.
Hakaniemen metroasemalta on muutaman sadan metrin kävelymatka.
Bussit 1 6, 68 ja 503 pysähtyvät Merihaassa. Toimiston päivystysajat näet
tapahtumakalenterista.
Sähköposti: merihaanveneseura@merihaanveneseura.fi
Kotisivut: http://www.merihaanveneseura.fi
Pankkiyhteys: Helsingin OP-pankki 554223-2238306
Kausijulkaisun vastaava päätoimittaja: seuran kommodori Terttu Terho
Toimitus ja taitto: Jukka T Lehtinen
Painettu Picaset Oy:ssä
Etukannen kuva: Mahtava punainen auringonlasku saarisatama
Onaksesta kuvattuna(kuva Terttu Terho).
Julkaisun kuvat: Jukka.T Lehtinen, Terttu Terho s5, s8, s1 5.
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Johtokunta

Kommodori Terttu Terho
email: mvs.kommodori@merihaanveneseura.fi ja
mvs.tiedotusvastaava@merihaanveneseura.fi
puh. 045 632 4951
Sihteeri Outi Rautio
email: mvs.sihteeri@merihaanveneseura.fi
puh. 050 346 4953
Rahastonhoitaja ja jäsenvastaava Hannu Mäenpää
email: mvs.rahastonhoitaja@merihaanveneseura.fi
email: mvs.jasenvastaava@merihaanveneseura.fi
puh. 050 045 261 8
Varakommodori, Vartio- ja turvallisuuspäällikkö Matti
Niemelä
email: mvs.varakommodori@merihaanveneseura.fi
email: mvs.vartiopaallikko@merihaanveneseura.fi
puh. 040 087 3367
Katsastusvastaava Markus Duus
email: mvs.katsastusvastaava@merihaanveneseura.fi
puh. 040 542 2500
Telakkavastaava Kari Leino
email: mvs.telakkamestari@merihaanveneseura.fi
puh. 040 758 5861
Satamakapteeni Keijo Virtanen
email: mvs.satamamestari@merihaanveneseura.fi
puh. 040 040 6062
IT-vastaava Jukka T Lehtinen
emal: mvs.itvastaava@merihaanveneseura.fi
puh. 050 482 5204
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Terve Itämeri!

Olemme ottaneet vastaan Itämerihaasteen. Sen saimme samalla, kun
otimme vastaan helsinkiläisten Rotarien Finlandia Hall, Kallio ja
Munkkiniemi klubien lahjoittaman septipumppu aseman.
Asema otetaan juhlien käyttöön toukokuun puolivälissä. Se on sen jälkeen
kaikkien veneilijöiden vapaasti käytettävissä. Me puolestamme
huolehdimme sen valvonnasta ja teemme tarvittaessa vikailmoitukset
kaupungille.
Jatkamme haastetta

Merihaan veneseuralla on saaripaikka Onaksessa. Haastamme
saarinaapurimme Porvoon kipparit ja Vantaan veneilijät sekä pitkäaikaisen
yhteistyökumppanimme Rakennusmestariveneilijät etsimään ja
toteuttamaan Itämerta säästäviä toimintamalleja Onakseen: Esimerkiksi
yhteisiä jätteidenkuljetushankkeita tai paikallisen pienemmän öljyvahingon
torjuntaa.
Yhdessä saavutamme enemmän

Väittävät että seuraperinne, yhdessä talkoilla tekeminen, rapautuu. Se olisi
ankeaa. Silloin yhä useammin saisimme käydä kukkarollamme. Olisimme
myös monta muistoa köyhempiä. Nyt tuotamme kaikki palvelut
vapaaehtoisvoimin: Laituripaikkojen jaon ja valvonnan, telakan
järjestämisen ja suunnittelun, Onaksen kunnossapidon ja yhteiset
tapahtumat. Talkookutsut on tarkoitettu kaikille. Ei tarvitse olla
mestariosaaja osallistuakseen. Jokaiselle etsitään hommaa ja talkoot ovat
myös hyvä mahdollisuus oppia uutta.
Mukavaa veneilykesää toivottaen!
Kommodori
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Kotisatama

Laituripaikkoja pyritään edelleen järjestelemään veneiden koon ja
toivomusten mukaisesti mahdollisuuksien mukaan. Mahdolliset lisäpaikat
F-laiturissa selvinnevät helmikuun aikana.
Laituripaikan varmistamiseksi muistutan, että paikka on maksettava
ajoissa. Tämä helpottaa paikkojen jakoa ja vartiointilistojen tekemistä.
Seuran säännöissä on selvästi sanottu edellytykset paikan
saamiseen/säilyttämiseen. Mahdolliset toiveet paikoista toteutetaan
ajoissa maksaneiden mukaan. Poikkeavista järjestelyistä on syytä ottaa
ajoissa yhteyttä satamakapteeniin tai jäsenvastaavaan.
Sääilmiöissä on viime vuosina ollut selkeä muutos nopeasti muuttuviin
tuuliin ja jopa myrskylukemiin. Tästä johtuen muistutan, että jokaisen on
syytä tarkistaa kiinnitysköysien ja joustimien kunto sekä lepuuttajien
riittävä määrä, ettei muiden tai omalle veneelle aiheudu vahinkoja.
Kiinnityksiin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. C-E laiturissa jo
ohikulkuliikenne aiheuttaa välillä aallokkoa, joka rasittaa kiinnityksiä ja voi
saada aikaan veneiden kolhiintumisen toisiaan tai laituria vasten.
Sähköjohtojen osalta on syytä tarkistaa kaapeleiden soveltuvuus ja kunto,
sekä varmistaa, ettei aiheuteta kompastumisvaaraa muille.
Septitankkien imutyhjennysasema on toteutumassa nyt keväällä. Sen
käytöstä tullaan julkaisemaan tarkemmat ohjeet kevään Kummeleissa.
Mahdollisista vikatilanteista tulee ilmoittaa mahdollisimman pikaisesti
satamakapteenille tai muille johtokunnan jäsenille.
Imutyhjennysaseman viemäri- ja vesijohtoasennusten yhteydessä
vedetään vesijohdot myös C-E laitureille. F-laiturin vesipiste tulee
säilymään huoltolaiturilla. Jokainen huolehtikoon vesiletkun
asianmukaisesta palauttamisesta vesipostin yhteyteen ja letkun
puhtaudesta. Toivottavaa on, että makeaa vettä käytetään vain
vesisäiliöiden täyttämiseen ja muuhun talousvesitarpeeseen.
Satamakapteeni
Keijo Virtanen
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Telakkatila Helsingissä hupenee

Voimme olla tyytyväisiä. Meillä on Rajasaaressa hyvä telakka-alue, johon
vielä viime syksynä saatiin lisää tilaa. Kaupungin puolelta on ilmoitettu,
että sopimusta tullaan jatkamaan.
Keväällä alkaa taas rapsutus ja nakutus

Pian olemme äänessä yhdessä kevätlintujen kanssa ratojen keväinen
luontoääni. Kaupunki aukaisee vesijohdot pakkasten loputtua. Seuralla on
alueella työmaakoppi, siellä voi pitää taukoa ja keittää kahvit, lämmitinkin
on uusittu. Keväällä tilaamme tuttuun tapaan myös Bajamajan
helpottamaan elämää. Sen avain löytyy työmaakopista. Vie vesijohdot ja
lainaamasi tavarat takaisin koppiin ja sulje koppi lähtiessäsi.
Telakkaalue on pidettävä siistinä

Puisto-osasto seuraa tarkkaan alueen kuntoa. Veneremonteista syntyvä
hiontajäte ym. on poistettava itse heti alueelta. Roskia varten kaupunki
toimittaa keväisin roskalavat. Ongelmajätteet jokainen toimittaa itse niiden
keräyspisteisiin. Merihaassa lähin piste on Sörnäisten Rantatiellä,
Nesteen huoltoasemalla. Veneiden noston jälkeen jokainen tulee
siivoutalkoisiin. Katso aika toimintakalenterista. Alue on vuokrattu vain
talvi-ajaksi, kesällä maksamme vain pukkien varastointitilan. Pukit siis
siirretään kesäajaksi yhteen paikkaan.
Mastoilla on nyt omat nosto ja laskupäivä

Mastojen nostoon ja laskuihin tulevia veneitä on jouduttu odottamaan,
eivätkä kaikki ole ehtineet valmistautua riittävästi. Aikaa on siis palanut.
Kuljetusliike Karttusen toivomuksesta mastot saivat omat nosto- ja
laskupäivänsä. Katso ajankohdat toimintakalenterista.
Telakka-alueen parannuksia ja hankintoja koskevat toiveet ovat
tervetulleita.
Terveisin telakkamestari
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Ollako tämä vai eikö olla ongelmajäte?
Jäteöljy viedään

aina ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Jäteöljyn
sekaan ei saa laittaa muita nesteitä, kuten liuottimia tai jäähdytysnesteitä.
Öljynsuodattimet (myös puhkotut ja valutetut) ja muut kiinteät öljyiset
jätteet ovat ongelmajätettä.
Vähäisesti öljyyntyneet trasselit, rievut ja paperipyyhkeet voi laittaa
polttokelpoiseen jätteeseen, energiajakeeseen tai sekajätteeseen.
Liuotinjäte on ongelmajätettä. Liuotinjätettä ei saa laskea viemäriin, koska
se haittaa jätevedenpuhdistamon toimintaa. Höyrystyessään ne voivat
muotoilla viemärin radikaalisesti uudestaan. Liuottimen tai vernissan
kostuttamat trasselit saattavat
syttyä itsestään. Niiden keräily
edellyttää paloturvallista
metalliastiaa.
Maaleja sisältävät purkit ja
aerosolipullot toimitetaan

ongelmajätekeräykseen.
Tyhjät sivellinkuivat
maalipurkit voi viedä

metallinkeräykseen.

Ponnettomat aerosolipurkit voi

viedä metallinkeräykseen.

Maalien ja liuottimien
runsaasti tahrimat rievut ja
trasselit ovat ongelmajätettä.

Varo; Orgaaniset öljyt, kuten
pellavaäljy ja vernissa, saattavat
aiheuttaa itsesyttymisvaaran.

Maalin hiontapöly ja maalijäte on

ongelmajätettä. Jo itsesi takia käytä
märkähiontaa tai pölypussilla varustettua hiontalaitetta. Suojaa veneen
ympäristöä peittein ja kerää maalijäte pois.
Käytöstä poistetut hätäraketit ja käsisoihdut ovat
ongelmajätettä.Vanhoista raketeista eroonpääsy ei aina ole ollut
yksinkertaista. Varmista, että ostaessasi uusia liike ottaa vastaan vanhat
raketit. Yksittäisissä tapauksissa poliisi voi ottaa vastaan raketit.
Kotisatamassa lähin ongelmajätteiden vastaanottopaikka on Fortumin
huoltamo Sörnäisten rantatiellä. Sekajätettä varten laiturien lähelle tulee
veneilykauden ajaksi roska-astiat.
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Seuran tiedottaminen
Nopeimmin uusin tieto ja uutiset tulevat seuran

verkkosivuille.
(www.merihaanveneseura. fi.) Ajankohtaista otsikon alta löytyvät
viimeisimmät jutut.
Seuran tiedote, Kummeli ilmestyy tarvittaessa.

Se tulee
sähköpostiosoitteeseen. Muista siis kertoa, jos yhteystietosi muuttuvat.
Ne, jotka eivät käytä sähköpostia saavat Kummelin perinteisenä postina.
Laitureille tulevat taas

keväällä ilmoitustaulut ja laiturikartat. Laiturikartat
pyritään pitämään ajantasaisina. Kiiretilanteessa niistä pitää löytyä
nopeasti yhteystiedot.
Kysyvä ei eksy.

Aina voit ottaa yhteyttä johtokunnan jäseniin. Jos emme
heti tiedä, yritämme selvittää.
Jaettu ilo on moninkertainen

Jäsenistö on osallistunut mukavasti tiedon välittämiseen. Olemme
saaneet kuvia ja juttuja. Osallistua voit monella tapaa. Hauskaa luettavaa
ovat esimerkiksi Onaksen saarikirjan muistiinpanot.
2011 kesän kuvaideoita

Usein veneilyssä arkisimmat ja itsestään selvimmät asiat jäävät
kuvaamatta: kuvia telakka töistä, veneen pakkaamisesta
kesälomareissulle, veneen huoltohommista. Nekin ovat osa
veneilyharrastusta. Mukavia muistoja myöhemmin. Täytyy myöntää, että
nyt tiedotusryhmällä on ketunhäntä kainalossa: otamme ilolla vastaan
kaikki kuvat joita käyttöömme annetaan. Kiitos jo etukäteen.
Tiedotusryhmä
Terttu Terho, Matti Niemelä, Jukka T Lehtinen
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KATSASTUS

Merihaan veneseuralla katsastuspalvelu sisältyy jäsenmaksuun. Laki ei
edellytä huviveneen katsastamista, mutta seurat edellyttävät sitä. Veneen
päällikkö on vastuussa siitä, että vene täyttää kaikilta osin merilain 8:n
vaatimukset rakenteen, varustelun, lastauksen ja miehityksen osalta.
Katsastuksen voi suorittaa vain Suomen Veneilyliiton tehtävään
valtuuttama henkilö. Useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetulle
veneelle alennuksen venevakuutusmaksusta.
Vuosikatsastus

Vuosikatsastuksessa tarkastetaan veneen turvallisuusvarusteet (raketit
/soihdut vm. -06 ovat vielä voimassa) ja -laitteet. Vuosikatsastus
suoritetaan joka vuosi veneilykauden alkaessa veneen ollessa
purjehdusvalmiina ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun
loppuun. Vuosikatsastuksesta laaditaan katsastuspöytäkirja, josta jää
kopio veneen omistajalle.
Peruskatsastus

Peruskatsastuksessa tarkastetaan veneen runko, hallinta- ja
voimansiirtolaite sekä läpiviennit ja se tehdään veneen ollessa vielä
telakalla. Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi tai veneen vaihdettua
omistajaa tai rekisteröintiseuraa. Se voidaan suorittaa myös muulloin, jos
siihen katsotaan olevan erityistä aihetta.
Peruskatsastuksen yhteydessä veneelle laaditaan venetodistus, johon
vuosikatsastukset merkitään.
Katsastustodistukset

Molempiin todistuksiin mahtuu viiden vuoden katsastusmerkinnät. Näiden
papereiden sijainti tulisi olla kipparin tiedossa ennen katsastusta ja
katsastuksen jälkeen. Turhan usein papereita aletaan etsiä vasta silloin,
kun katsastaja on jo veneessä. Yleensä siinä tilanteessa ne todetaan
kadonneeksi ja tehdään uudet. Säästä katsastajan aikaa ja huido hänet
paikalle vasta, kun veneesi on todellakin katsastuskunnossa! Kannattaa
myös tarkistaa, että rekisterinumerot ovat talven jäljiltä paikoillaan. Veneen
rekisteritodistus ja mahdolliset radioluvat ym on myös hyvä ottaa mukaan
katsastukseen.
Sammuttimet kuntoon

Seura hankkii sammutinhuoltoa varten C, D ja E-laiturien luo valtuutetun
sammutinhuoltajan. Hän on autoineen paikalla 24.5. kello 16.45 alkaen
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(hinta noin 8 euroa). Jos et itse ole tällöin paikalla, niin huollon voi
suorittaa missä tahansa valtuutetussa huoltopisteessä. Sammuttimen
tulee olla huollettu ennen katsastusta!
Veneitä katsastetaan maanantaisin 23.5. alkaen. Viimeinen
katsastuspäivä on 13.6.

Katsastajina toimivat:
Markus Duus 040 5422500
Niilo Fabritius 040 7494528
Pekka Lehtisalo 040 7398260
Keijo Virtanen 040 0406062
Jukka Lehtinen 050 4825204
Hyväntuulista veneilykesää
Katsastajat
ONAS, saarisatama Porvoon edustalla
Lähestyminen

Helsingistä tultaessa Sipoon selältä ajetaan Torskholmsklobbin ja Grǻskärin muodostamasta portista lateraaliviitoin merkittyä 4,5 m väylää itään.
Onaksen alempi linjamerkki sijaitsee Hommanskärissä, jonka pohjoispuolelta pääsee helpoiten suunnistamaan kohti Killingholmenin ja Onaksen
välistä salmea. Rantapaikkaa lähestyttäessä salmessa sen kapeimmassa
kohdassa on kivi. Se on yleensä merkitty kanisterilla, joka on hyvä jättää
lännen puolelle. Aivan kanisterin vierestä ei kannata ajaa. Merihaan Veneseuran laiturit on merkitty seuran kylteillä.
HUOM! Oheinen karttapiirros ei ole täsmällinen; varmista yksityiskohdat
merikartastasi!

WGS84-järjestelmän antamat
koordinaatit:
P60° 1 2' 9,871 "
E25° 31 ' 55,028"
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Onaksen kesä 2010  Otteita saarikirjasta

Purjehduskauden julisti avatuksi 28.4 klo 1 4.32 s/y Albatrossin kippari
Jukka Lehtinen: "Kesä alkoi ja mikä sää!!!!!!!". Siis seitsemän
huutomerkkiä.
Kauden päätti 21 .11 klo 1 2.30 s/y Dulcinean kippari Heikki Kettunen:
"Talvikuntoon koko saari. Haikea laittaa, makeaa odottaa uutta
saarikautta. PS. Jukkaa ei näkynyt.".Tähän väliin mahtui 230 käyntiä, siis
kaikkiaan käyntejä oli 232.
Sauna yli kaiken

Yleisin ajanviettotapa saaressa oli tietysti saunominen: "Idän kierrokselta
palaamassa, nautittu upeista ilmoista ja tuulista, pian ihanista löylyistä.",
"Keksittiin Sommaröllä tulla tänne saunaan. Sauna ei pettänyt! :-)".
"Mahtava ilma, loma alkaa.", "Helle!", "Hellettä +29 :-)", "Voi tätä ihanaa
kesää!"
Marjoja, kaloja, sieniä, ongelmia

Sunnuntaiaamuna näkyi kurkiaura. Suppiksia, puolukoita ja puolimetriä
korkea HERKKUTATTI.","Pojat jollaleirille ja mustikkaan. Kumpihan
kiinnostaa? Vastaus: ahvenet, jolla, sauna ja letut", "Peruspurjehdus:
eksyttiin, kone hajosi, purjeilla laituriin."
Talkootöitä ja juhlahumua

"Metsähommia + Hyvä aamusauna ja grilliateria. Söderskäriin.", "Mukavaa
hellettä, uintia ja saunaa ja pientä laituriaskaretta.", "Mukava juhannus ja
vaihtuvat säät. Enimmäkseen aurinkoa, mutta myös pilvistä ja tuulta.
Retkeilyä etelässä.", "Mukavat makkara-, lettu- ja boolikestit lämpimässä
kesäillassa ja osittain -yössäkin. Kokka kohti Helsinkiä ja työelämää.",
"Kiitoksia HRV:lle rattoisasta illasta.","Hienot silakkafestarit. 1 4
venekuntaa. Luvattu itätuuli myöhästyi ja saapui paikalle vasta
sunnuntaina. Miehet olivat silakkamestareina. Makoisaa!"
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Jäkäläasiantuntijat 23.10

Sanni ja Nenna olivat s/y Dulcinean syyspurjehduksella. Tässä heidän
kommenttinsa:"Tulimme Onakseen kauniina päivänä. Sää oli melko hyvä,
mutta oli vähän tuulista. Minä eli Sanni ja Nenna menimme heti
päiväsaunaan. Uimaan emme raskineet mennä sillä vesi oli kylmää.
Myöhemmin menimme etsimään sieniä, mutta löytyi vain mitättömiä
valevahveroita. Pappa teki meille kanaa ja riisiä. Sen jälkeen pieni
ruokalepo ja taas saunaan! Myöhään illalla teimme lettuja, oli muuten
hyviä, sitten pehkuihi."
"Seuraava päivä"

"Aamulla herättiin klo 08.06. Sen jälkeen söimme aamupalan ja
siivosimme veneen ja saunan. Minä eli Nenna ja Sanni kuvasimme salaa
papan kameralla. Sen jälkeen menimme meidän nimeämälle
jäkälävuorelle. Löydöt: punareunatorvijäkälää, torvijäkälää,
poronpallerojäkälää, hirven jäkälää ja poron jäkälää + kaksi lajia, joita
emme tunnistaneet. Sitte tiskasimme astiat (pappa tiskasi) me kuivasimme
astiat. Hei hei! tekijät: Nenna ja Sanni (harvinaiset vieraat)"
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Tärkeitä Onassääntöjä

- Jollat ja soutuvene on vapaasti kaikkien innokkaiden käytettävissä. Käytön jälkeen siivotaan veneet ja asetetaan siten ettei tuuli pääse niitä rikkomaan tai hävittämään.
- Mikäli nestekaasu on päässyt loppumaan voi sellaisen vaihtaa täyteen
kauppalaivassa ja maksaa sen itse ( lahjoitus ) tai toimittaa kuitin ja tilitiedot rahastonhoitajalle.
- Saunan saa lämmittää silloin kun tuntuu että saunottaa ja uimassa voi
käydä kun uimattaa.
- Marjoja ja sieniä voi kerätä vapaasti; sienien kanssa täytyy olla tarkkana
ettei tule kerätyksi myrkyllisiä. Seurassa on useita sienituntijoita vielä hengissä, joilta voi aina kysyä neuvoa.
- Vieraskirjaan tulee jokaisen veneen kirjautua käyntinsä yhteydessä.
- Radion tai muun sähköisen äänentoistolaitteen ääni ei saa kantautua
oman veneen laitaa pidemmälle; itse esitetty akustinen laulu/musiikki on
aina tervetullutta.
- Saunatupa ei ole yöpymistä varten, muuta kuin hätätapauksessa.
- Grillikatoksella omat sotkut siivotaan välittömästi käytön jälkeen, samoin
pilkotaan polttopuut seuraavaa ruoanlaittajaa varten. Ja muistetaan että
grillissä käytetään vain lehtipuita.
- Jokainen tuo roskansa pois saaresta, ja tietysti poimii löytämänsä roskat
pois.
- Saunan pesuhuoneen poistoputki on usein tukossa hiusten jne vaikutuksesta. Tämä tukos on helposti avattavissa ulkopuolelta. Eli saunan vasemmalla sivustalla on harmaa muoviputki johon pesuhuoneen vedet
virtaavat. Kun siinä on tukos, voi sen kaivaa tyhjäksi käsin tai tikulla. Näin
pesuvedet eivät valu saunan alle vaan menevät hallitusti imeytykseen.
- PuuCeen käyttäjät muistavat viedä muassaan paperirullan, jottei satunnaisen kulkijan tarvitse käyttää havunoksaa.
- Niin; ja jos PuuCee on täynnä, on saaressa lapio jolla alusta on helposti
tyhjennettävissä kompostiin; tämä tyhjennys on jokaisen velvollisuus; meillä ei ole erityistä lokaosastoa.
Lopuksi vielä muistutuksena se, että alueen seurat toimivat hyvässä yhteishengessä valvoen ettei ilkivaltaa tapahdu; auttavat toisiansa hätätilanteissa; sallivat myrskyllä vieraskiinnityksiä ja muutenkin pyrkivät edistämään mukavaa veneilykulttuuria.
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Muista että puiden
halkominen ei ole voimalaji

Kokemuksesta pystyt tuntemaan
minkälaisen iskun puu vaatii haljetakseen.
Heilauta kirves selän taakse ja samantien
pölkkyyn, käytä kirveen liikuttamiseen
lihasvoimaa juuri silloin, kun se lähtee
selän takaa. Älä tuhlaa energiaa enää
sen jälkeen, kun kirves on ylittänyt pääsi.
Kirves kyllä kulkee halkaistavan puun
läpi. Muuten pilkkomisesta tulee helposti
raskasta ja epämiellyttävää, mitä sen
todellakaan ei tarvitse olla.
Iske kirves kohtaan jonka tunnet
halkeamiskohdaksi, yleensä isku
suunnataan lähelle puun takareunaa ja
nk. avataan pölkky. Jos isku ei onnistunut
tai puu on niin leveä, että yksi isku ei riitä,
tapauksesta riippuen iske aivan samaan
viiltoon uudestaan tai viiltoa jatkaen
lyömättömään puuhun etureunaa kohti.
On erityisen tärkeää että kirveen
lähtiessä olet ajatuksissasi iskemässä
kirveen pölkyn päähän kiinni, älä
ajattele iskeväsi halkaistavan puun
päätä! Tällöin halkaistava puu on yksi osa

ilmaa jonka läpi kirves kulkee.
VARO! Kirves

voi puusta ohilyötäessä
osua terän kylki puuhun ja näin lähteä
yllättävän nopeasti jopa jalkaan.
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Venelaiturivartiointi on jokaisen
velvollisuus

Vartioinnin tarkoituksena on suojella seuramme jäsenten veneitä ilkivallalta ja muilta vaaroilta. Jäsenet tai heidän sijaisensa hoitavat vuorollaan
tehtavää. Vartiointilistaan tulee suhtautua täydellä
vakavuudella. Oma vuoro pitää hoitaa asiallisesti
tavalla tai toisella. Jäsenmaksun yhteydessä on
mahdollista maksaa vuoro pois hintaan 70 euroa,
jolloin seura hankkii tilalle vartijan. Jos jäsenten piiristä löytyy innokkaita vuoron tuuraajia, niistä olisi
kiva saada tieto nopeasti vartiovastaavalle (mielellään sähköpostilla). Tämä voisi olla yksi tapa hankkia itselleen pientä kesätienestiä.
Vartijalla on oikeus tarkistaa veneissä oleskelevien
henkilöllisyys ja heidän oikeutensa oleskella veneessä. Seuran jäsen ymmärtää yhteisen edun nimissä tehdyn kysymyksen. Laitureilla on
laiturikartta ja Kummeli-klubissa vartiovuorolista,
josta ilmenevät veneen omistajat ja puhelinnumerot.
Jos vene irtoaa kiinnityksistään esimerkiksi myrskyn vuoksi tai on muita vakavia ongelmia, joista
vartija ei selviä yksin, on paras soittaa veneen
omistajalle. Vaarallisissa tilanteissa (esimerkiksi
myrsky tai luvaton tunkeutuminen laiturille) ei saa
leikkiä sankaria, vaan on tilanteesta riippuen kutsuttava paikalle veneen omistaja ja/tai poliisi. Myös
muulloin tulee ottaa yhteys vartiovastaavaan, jos
huomaa omassa tai seuratoverin veneessä käydyn.
Vartijaliivi Kummeli-klubissa on vartijan käytettävissä. Liiviä on hyvä käyttää, koska se kertoo millä
asialla laiturilla liikutaan ja ulkopuoliset näkevät, että laitureitamme vartioidaan. Liivin näkeminen saattaa myös rohkaista satunnaisia ohikulkijoita
kertomaan havaitsemistaan poikkeavista ilmioistä.
Toisaalta sen puuttuminen saattaa aiheuttaa varti16

jalle "turhia" kysymyksiä. Ainakin tiedotusvastaava on kertonut näistä kotisivuillamme.
Kummeli-klubissa olevaan vartiokirjaan kirjataan selostus toiminnasta ja
havainnoista yön aikana. Erityisesti tavallisesta poikkeavat ilmiöt ja tapahtumat on syytä merkitä.
Vartiovuoron vaihtaminen ja vuoron laiminlyönti

Jos ei voi hoitaa vuoroaan, sen voi vaihtaa toisen jäsenen kanssa. Tilalleen voi hankkia myös toisen henkilön (perheen tai seuran jäsen). Jäsen
on kuitenkin itse aina vastuussa vartiovuoron suorittamisesta. Ongelmatilanteessa on syytä ottaa yhteys vartiovastaavaan.
Sovittaessa vartiovuoron voi myös hoitaa vartiointiliike, jolloin maksu on 70
euroa. Vartiovuoron laiminlyönti vaarantaa oman ja seuratoverien veneet.
Laiminlyönnistä seuraa vartiosakko, joka on 1 40 euroa. Jos sen jättää
maksamatta, menettää venepaikkansa.
Vartiointilsta ja tarkemmat vartiointiohjeet postitetaan vartiovelvollisille
myöhemmin keväällä ja Kummeli-klubiltahan ne löytyvät koko kauden.
Vartioterveisin, vartiovastaava Matti Niemelä.
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Tapahtumakalenteri 2011
18.3. perjantai klo. 18:00.

kävelytason kerhohuone.

Vuosikokous. Hakaniemenranta 26 A

25.4. maanantai klo 18.00.

Päivystys alkaa Kummeli-Klubilla, päivystys

maanantaisin klo 1 8-1 9.
26.4. tiistai. Bajamaja saapuu Rajasaareen.
7.5. lauantai. Vesillelasku I Rajasaaressa. Kuljetusliike Karttunen hoitaa.
10.5. tiistai, alkaen klo. 1 7:00.Mastojen nosto I Merihaan huoltolaiturissa.
Kuljetusliike Karttunen hoitaa.
12.5. torstai klo 18:00. Lipunnosto ja veneilykauden avajaiset.
13.5. perjantai. Septipumppuaseman käyttöönotto-juhlat. Tarkempi aika
myöhemmin.
21.5. lauantai. Vesillelasku II Rajasaaressa. Kuljetusliike Karttunen
hoitaa.
23.5. maanantai. Katsastus alkaa kotisatamassa.
24.5 tiistai, alkaen klo 17:00. Mastojen nosto II huoltolaiturissa.
Kuljetusliike Karttunen hoitaa. Sammutinhuolto C-, D-, ja E-laitureiden
luona.
2829.05. viikonloppu. Onas-avajaiset ja kevättalkoot Onaksessa.
7.6. tiistai. Telakan siivoustalkoot Rajasaaressa, alkaen klo 1 7:00.
13.6. maanantai. Katsastukset päättyvät. Kummeli-Klubin päivystys
loppuu.
2426.6. viikonloppu. Onaksen Juhannus
6  7.8. viikonloppu.”Byggarit tarjoaa” -tapahtuma Onaksessa.
2728.08. viikonloppu. Silakkafestarit ja Small Ships Race Onaksessa.
1011.09. viikonloppu. Onas-päättäjäiset.
Telakkatalkoot ja nostot Rajasaaressa. Lumisodan takia Karttunen ei
pystynyt varmistamaan syksyn nostopäiviä tämän julkaisun painoon
mennessä. Ymmärrämme. Tiedot julkaistaan myöhemmin keväällä.
22.10 lauantai. Kuivapurjehduskauden avajaiset Kallioniemessä
Byggareiden vieraana.
28.10 perjantai klo 18:00. Syyskokous Merihaassa. Hakaniemenranta 26
A kävelytason kerhohuone.
5.11.lauantai. Halkotalkoot Onaksessa.
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Hyvä jäsen

Tule tekemään päätöksiä seuran kokouksiin. Niitä on kaksi, keväällä ja
syksyllä. Syksyllä valitsemme uuden johtokunnan, niin että se on vuoden
alusta voi tarttua toimeen. Keväällä taas on kokoonnuttava, koska tilikausi
vaihtuu vuoden vaihteessa. Syyskokouksen pitopaikka on jäsenistön
toivomuksesta siirretty Merihakaan.
Tämän kokoisessa seurassa johtokunnan jäsenen hiha ei ole koskaan
niin kauana, etteikö voisi tarvittaessa tulla ja nykäistä. Kiitos niistä
nykäisyistä.
Seuran maksujen maksaminen eräpäivään mennessä ei ole iso
velvollisuus. Hienosti sen suurin osa jäsenistöstä hoitaakin. Maksujen
karhuaminen on harmittavaa ja teettää uskomattoman paljon ylimääräistä
tarkastustyötä. Tarvittaessa soita ja sovi uusi eräpäivä. Se on reilumpaa.
Johtokunta
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Veneilyyn liittyviä puhelinnumeroita

Yleinen hälytysnumero
Meripelastuskeskus, hälytysnro
Hevossalmen silta
Suomenlinnan merivartioasema
Porkkalan merivartioasema
Pirttisaaren merivartioasema
Kummeli - Klubi
Kommodori Terttu Terho
Vartiovastaava Matti Niemelä
Katsastusvast. Markus Duus
Kauppalaiva Christina
Karhusaaren Kauppa

11 2
0204 1 000 (maksullinen)
0299 83 31 33
071 872 631 0
071 872 6350
071 872 6270
09 - 701 7050
045 632 4951
040 087 3367
040 542 2500
050-5527250
09 - 8771 095

