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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 1 06
laituripaikkaa, joista keväisin vapautuu aina muutama.
Paikkojen vuosimaksut ovat 21 0 tai 31 0 euroa. Seuraan liittyminen
maksaa 460 euroa ja siihen sisältyy perälippu veneeseen. Vuosittainen
jäsenmaksu on 50 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: Onas saaren vahtitoteemi.
Julkaisun kuvat: Jukka.T Lehtinen, Terttu Terho s8, s1 8, Jukka. K Lehtinen
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
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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Hyvää kuuluu!

Tätä kirjoittaessa meri on jäässä ja lunta pyryttää. Päivä kuitenkin on jo
pidempi ja veneilijän ajatukset karkaavat kohti kesää. Odottamisessakin
on oma hehkunsa. Karttoja kaivellaan esille ja kesäretkiä voi
kuivaharjoitella.
Huomioikaa myös kiinnostavat uudet tiedon väylät. Vaikka paperia on
edelleen mukava rapistella, verkko tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Seuran
keskusteluryhmä käynnistyi viime vuonna. Se on perinteisen
"laituriparlamentin" virtuaalinen jatke.
Jokainen voi osallistua, tiedottaa , kysyä ja vastata. Ota omaksesi.
Toukokuussa Onaksen saarisatamaan tulee uusi kelluva laituri ja ison
kalliolaiturin tuet korjautetaan. Saimme tarvittavat rahat säästettyä. Seuran
talous on nyt hyvässä kunnossa. Senttejä venytämme jatkossakin ja
teemme asioita porukalla. Jälkikäteen juuri yhdessätekemisen hetkistä jää
parhaimmat veneilymuistot.
Mukavaa veneilykesää toivottaen!
Kommodori
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Kotisatama

Seuralla on kolme kelluvaa laituria Merihaan ja Kruunuhaan välisessä
salmessa ja yksi rantalaituri Sörnäisten rantatien puolella.
Seuralla oli kaudella 2011 laituripaikkoja seuraavasti:
• pieniä aisapaikkoja (2,5 m leveitä) 43 kpl,
• kävelyaisapaikkoja (3,5 m leveitä) 48 kpl,
• poijupaikkoja (3,5 m leveitä) 1 5 kpl
D-laiturin itäpuolella, laiturin ulkopäässä on ollut yksi kylkikiinnityspaikka,
joka on tarkoitus korvata muutamalla 3 m leveällä aisapaikalla.
Lisäpaikkojen toteutussuunnittelun piti käynnistyä alkuvuodesta.
Käytännön toteutus tapahtunee loppuvuoden myrskyvaurioiden korjauksen
yhteydessä.
Laituripaikan varmistamiseksi muistutan, että paikka on maksettava
ajoissa. Tämä helpottaa paikkojen jakoa ja vartiointilistojen tekemistä.
Seuran säännöissä on selvästi kerrottu edellytykset paikan
saamiseen/säilyttämiseen. Mahdolliset toiveet paikoista
toteutetaan ajoissa maksaneiden mukaan. Laituripaikkoja pyritään
järjestelemään veneiden koon ja toivomusten mukaisesti mahdollisuuksien
mukaan. Tulevat uudet aisapaikat vaikuttavat hieman veneiden
sijoitteluun, koska C- ja D-laitureiden välimatka rajoittaa veneiden kokoa.
Asiasta tiedotetaan asianosaisia hyvissä ajoin ennen
vesillelaskuja. Mikäli myrsky-/jäävaurioiden korjaaminen aiheuttaa
erikoisjärjestelyjä alkukaudesta, poikkeavista paikkajärjestelyistä on syytä
ottaa ajoissa yhteyttä satamakapteeniin tai jäsenvastaavaan. Tilapäisesti
muiden paikoille sijoitettujen veneiden on annettava yhteystiedot
satamakapteenille, jotta vesillelaskujen edistyessä voidaan kaikkia
informoida ajoissa.
Rajummista sääilmiöistä saatiin hyvä muistutus loppuvuoden
kaakkoismyrskyssä, jonka jäljiltä laiturit ovat nk. ”päreinä”. Onneksi
veneilykauden aikana vältyttiin vastaavalta keliltä. Jokaisen on syytä
tarkistaa kiinnitysköysien ja joustimien kunto sekä lepuuttajien riittävä
määrä, ettei muiden tai omalle veneelle aiheudu vahinkoja
mahdollisen kaakkoismyrskyn iskiessä.
Sähköjohtojen osalta on syytä tarkistaa kaapeleiden soveltuvuus ja kunto,
sekä varmistaa, ettei aiheuteta kompastumisvaaraa muille.
Aallonmurtajien suojassa on septipumppuasema, jossa on myös erillinen
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pumppu pilssivedelle. Septityhjennyksen kanssa oli viime kaudella
ongelmia pumpun riittämättömän imutehon vuoksi, mutta laitteen
toimittaja Marinetek on luvannut hoitaa pumpun kuntoon tulevalle
kaudelle. Mahdollisista vikatilanteista tulee ilmoittaa
mahdollisimman pikaisesti satamakapteenille tai muille johtokunnan
jäsenille. Pilssiveden tyhjennyspumpun käytössä on varottava pilssissä
mahdollisesti olevien terävien metalliesineiden joutumista imuputkeen,
sillä ne rikkovat helposti pumpun.
F- ja huoltolaiturin sähköviat korjataan kesään mennessä. Kaikille
laitureille on tulossa vesipisteet kevään kunnostustöiden yhteydessä.
Liittymä tehtiin jo viime kesänä, mutta
laitureiden vesijohtojen toteutus jäi tälle kaudelle liikuntaviraston
laiturikorjauskiireiden vuoksi.
Irralliset roska-astiat korvattiin viime kesänä kahdella maahan upotetulla
Molokilla, jotka sijaitsevat Hakaniemenrannan ja Haapaniemenkadun
risteyksessä sekä F-laiturin Sörnäisten rantatien puoleisessa päässä.
Satamakapteeni
Keijo Virtanen
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Telakkatietoa

Seuran telakka-alue sijaitsee Rajasaaressa. Veneen yhteislaskuja/ nostoja
on sekä keväällä että syksyllä kaksi. Mastojen nostot ja laskut tapahtuvat
Merihaan huoltolaiturissa, F-laiturin puolella Merihakaa. Katso ajat
toimintakalenterista. Ilmoittaudu sekä veneiden että mastojen
yhteisnostoihin/laskuihin lisäämällä nimesi telakkakopissa oleviin
nimilistoihin.
Sähkö ja vesi

Kaupunki avaa vesijohdot sen jälkeen kun yöpakkaset ovat ohi. Telakalla
tullee olemaan koko tämän kevään sähköongelmia. Vika on paikannettu
telakkakoppiin tulevaan kaapeliin. Se on maan sisäinen ja päälle on
vedetty asfaltti. Korjaustöihin päästään vasta myöhemmin keväällä.
Koppi

Telakkakoppi vetelee viimeisiään. Uusi koppi on hakusessa. Seura
vuokraa siirrettävän vessan kevään kiireisimmäksi ajaksi. Sen avainta
säilytetään kopissa.
Jätehuolto

Jokainen huolehtii telakka-alueen puhtaudesta. Hiomajätteet on
poistettava veneen ympäriltä heti, ettei tuuli pääse kuljettamaan niitä pitkin
aluetta. Alueella on Molokki, vie sekäjäte sinne. Älä täytä veneesi
korjausjätteillä kopin roskista.
Ongelmajätteet on jokaisen vietävä itse ongelmajätteidenvastaanotto
paikkaan. Merihaassa lähin paikka on Nesteen huoltoasema Sörnäisten
rantatiellä.
Paloturvallisuus

Jos teet ns. tulitöitä (hitsaus, rälläköinti, kuuma-ilma puhallus, akkuhommat) sammuttimien on oltava valmiina ja käden ulottuvilla.
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Työturvallisuus

Ole varovainen ja huolellinen, telakka on vaarallinen paikka. Käytä
asianmukaisia suojaimia. Hälytysnumerot löydät kopin ovesta.
Ohje syksyn nostoa varten

Ilmoittautuminen nostolistaan tapahtuu aiemmin kuin ennen. Telakka alue
on täynnä veneitä ja telakkaryhmän on varmistettava, että kaikki veneet
mahtuvat ja nosto tapahtuu sujuvasti.
1 . Ilmoita kumpaan nostoon veneesi tulee 9. 1 0.201 2 mennessä.
Ilmoittautuminen tapahtuu telakkakopissa oleviin nostolistoihin.
2. Tule pukkitalkoisiin 25.9. tiistaina klo 1 7:00
Pukit sijoitetaan telakkaryhmän suunnitelman mukaan. Pyrimme
välttämään pukkien edestakaisin siirtelyä nostohetkellä.
3. Nostopäivänä kaikki veneet on paikalla klo 8:00.
Saavu ajoissa paikalle. Nostaja ei suostunut siirtämään aloitusaikaa
myöhemmäksi. Nostopaikalla ei myöskään odotella myöhästyneitä.
Rajasaaressa on myös pieni laituri nostoalueen vieressä. Sinne voi ajaa jo
edellisenä päivänä.
Itsenäiset nostot

Veneen voi nostaa telakka-alueelle muunakin aikana, silloin paikasta ja
ajankohdasta on sovittava telakkavastaavan kanssa. Joku
telakkaryhmästä tulee aina paikalle noston yhteydessä.
Jos vene on nostettu alueelle ilman yhteydenottoa, seura siirtää sen
tarvittaessa uuteen paikkaan ja laskuttaa siirron veneen omistajalta.
Merihaassa lähin mastonosturi on Tervasaaren rannassa. Nosto pitää
tehdä siellä itse ja maksaa 20 e.
Mastojen talvisäilytys

Maston voi säilyttää talvella seuran mastofakissa.
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Seuran tiedottaminen

Yritämme keskittyä enempi sähköiseen tiedottamiseen näin 2000 luvun jo
ollessa hyvällä alulla. Olisi mukava, jos saisimme jäsenistöä aktiiviseksi ja
että saisimme rentoa yhteydenpitoa ja kommunikointia puoli jos toisin, niin
näin varmaan asiatkin sujuisivat parhaiten ja sutjakkaimmin.
Mutta perinteitäkin pidetään yllä, kuten näin vuosijulkaisun merkeissä toivomme tämän olevan mukava muistutus kauden aloituksesta ja siitä,
että lumetkin alkaa sulamaan telakalla (toivottavasti!) ja kauden aloitus
lähentyy. Kummeli-infoja tehdään myös tarvittaessa.
Ja toki lähetämme tiedotuksia postiluukunkin kautta, jos sinulla ei ole
sähköpostiosoitetta. Ilmoitathan meille, jos et ole saanut sähköisiä tai
postiluukun kautta ilmestyneitä Kummeleita viimevuoden aikana!
Yhteystietosi

TÄRKEÄÄ!! Lähetämme tietoa sähköpostitse, joten on tärkeää, että meillä
on ajantasaiset tiedot sähköposteista rekisterissämme. Joten jos _et_ ole
saanut mitään sähköposteja viimevuoden aikana, niin se on merkki siitä,
että meillä ei ole sähköpostiosoitettasi. Lähetä uusi / vaihtunut
sähköpostiosoitteesi meille esim mvs.itvastaava@merihaanveneseura.fi
osoitteen kautta.
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Uudet webbisivut

Olemme uudistamassa veneseuran kotisivuja. Tavoitteena olisi saada
niistä helpommin päivitettävät, käyttäjäystävällisemmät ja
interaktiivisemmat. Myös uutisten tai ajankohtaisten asioiden nosto
etusivulle mielestämme tukee jäsenistön tarpeita. Tiedotamme näistä
myöhemmin, kun pääsemme lähemmäs päämäärämme. Sivut (vanhat tai
uudet) löytyvät http://www.merihaanveneseura.fi osoitteesta.
Keskustelupalsta

Keskustelupalsta aloitettiin viimetalvena. Tavoitteena olisi saada
keskustelus lähemmäs venekerhon sivuja, mutta katsotaan, mikä on
teknisesti mahdollista. Keskustelupalsta nykyisellään löytyy osoitteesta
http://groups.google.com/group/merihaanveneseura
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.
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 29.5. kello 16.45 alkaen
(hinta noin 8 euroa). Jos et itse ole tällöin paikalla, niin huollon voi
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suorittaa missä tahansa valtuutetussa huoltopisteessä. Sammuttimen
tulee olla huollettu ennen katsastusta!
Veneitä katsastetaan maanantaisin 21.5. alkaen. Viimeinen
katsastuspäivä on 11.6.

Katsastajina toimivat:
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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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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Rakkaat ystävät, kära vänner

Kolmas tulossa.
Ei en puhu nyt lapsista vaan kellulaitureista.
Ensin oli Onaksessa Samosen puuhaporukan tekemä kelluva laituri
monen monta vuotta.
Sitten saatiin vähän käytetty, meille kuin uusi kelluva laituri.
Sekin on ollut tiensä eli väylänsä päässä jo muutaman vuoden. Nyt kun
Seuramme RoopeAnkka, Hannu on istunut tiukasti arkun kannella
olemme saaneet kasaan niin paljon että olemme voineet ihan rahalla
ostaa uuden Marinetekin kelluvan laiturin. Flexo-laiturit, joka laiturin
asentaa tuo sen aikanaan Onakseen, mutta sitä ennen meille jäsenille
riittää puuhastelua.
Kotisivuillamme on ansiokkaasti selostettu tulevia tarvittavia toimia.
Järjestämme kokouksen asian tiimoilta vielä keväällä Kummelissa.

"Siellä se Olli-Jussi taitaa taas olla Kimmon mastossa korjaushommissa."
terv-juk-k-lehti
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VARTIOINTIOHJEET

Tässä vaiheessa vuotta vartiolistaa ei ole vielä mahdollista laittaa tähän
julkaisuun, mutta se jaetaan erikseen heti kun se on mahdollista.
Vartiointilistaan tulee suhtautua täydellä vakavuudella. Oma vuoro pitää
hoitaa asiallisesti tavalla tai toisella. Jäsenmaksun yhteydessä on
mahdollista maksaa vuoro pois hintaan 70 €, jolloin tilalle hankitaan muu
vartija. Jos jäsenten piiristä löytyy innokkaita vuoron tuuraajia, niistä olisi
hyvä saada tieto nopeasti vartiovastaavalle (mielellään sähköpostilla).
Tämä voisi olla yksi tapa hankkia itselleen pientä kesätienestiä.
VENELAITURIVARTIOINTI ON TÄRKEÄ JA EHDOTON
VELVOLLISUUS

Vartioinnin tarkoituksena on suojella seuramme jäsenten veneitä
ilkivallalta ja muilta vaaroilta. Jäsenet tai heidän sijaisensa hoitavat
vuorollaan tehtävää. Kesälomakaudella vartioinnin hoitaa vartiointiliike.
Muulloin Vartiointivuoro alkaa Kummeli-klubin avaimen noutamisella
huoltolaiturin vesipostikaapista. Kummeli-klubissa on kahvinkeitin, kahvia
ja teetä. Vettä saa rappukäytävän vessan etuhuoneesta. Kummelissa on
nyt myös Wlan- verkko, joten vartiomies voi halutessaan touhuta omalla
tietokoneellaan langattomassa verkossamme. Salasana löytyy
Kummelista.
KIERROKSET

Vartiointiaika on klo 21 -06.
Laitureilla tulee tehdä
kierros suunnilleen tunnin
välein, reittiä ja kellonaikaa
vaihdellen. Kierrokset ja
niiden tapahtumat
kirjataan ja lopuksi
kuitataan koko
vartiointivuoron hoito
vartiokirjaan. Kierroksen
aikana tarkkaillaan:
-Onko veneet kiinnitetty hyvin?
-Onko veneissä liikettä?
Tarkemmat ohjeet löytyvät kotisivuiltamme sekä Kummelista
vartiokirjasta.
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VARTIOKIRJA

Kummeli-klubissa olevaan vartiokirjaan kirjataan selostus toiminnasta ja
havainnoista yön aikana.
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.
Vartioterveisin, vartiovastaava Matti Niemelä, puh. 040 087 3367 (s/y Ira)
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Tapahtumakalenteri 2012
30.3. perjantai klo. 18:00. Vuosikokous Kummeli-klubilla.
23.4. maanantai klo 18.00. Päivystys alkaa Kummeli-klubilla,

päivystys
maanantaisin klo 1 8-1 9.
30.4. maanantai. Bajamaja saapuu Rajasaareen ja lähtee ma 28.5.
Toukokuun aikana laituri remontti Onaksessa. Ajankohdasta ja talkoista
ilmoitetaan myöhemmin.
12.5. lauantai klo 08.00 eteenpäin. Vesillelasku I Rajasaaressa.
Kuljetusliike Karttunen hoitaa.
15.5. tiistai, alkaen klo. 1 7:00.Mastojen nosto I Merihaan huoltolaiturissa.
Kuljetusliike Karttunen hoitaa.
21.5. maanantai klo 18:00. Lipunnosto ja veneilykauden avajaiset.
26.5. lauantai klo 08.00 eteenpäin. Vesillelasku II Rajasaaressa.
Kuljetusliike Karttunen hoitaa.
21.5. maanantai. Katsastus alkaa kotisatamassa.
29.5 tiistai, alkaen klo 17:00. Mastojen nosto II huoltolaiturissa.
Kuljetusliike Karttunen hoitaa. Sammutinhuolto C-, D-, ja E-laitureiden
luona.
5.6. tiistai. Telakan siivoustalkoot Rajasaaressa, alkaen klo 1 7:00.
11.6. maanantai. Katsastukset päättyvät. Kummeli-Klubin päivystys
loppuu.
2224.6. viikonloppu. Onaksen Juhannus
2526.08. viikonloppu. Silakkafestarit ja Small Ships Race Onaksessa.
1516.09. viikonloppu. Onas-päättäjäiset.
10.9 maanantai. Ilmoittautuminen syksyn nostoihin tähän päivään
mennessä.
25.9 tiistai klo 17.00 Pukkitalkoot
Rajasaaressa.
3.10 keskiviikko klo 17.00 Mastojen
lasku 1 Merihaassa.
7.10 sunnuntai klo 08.00 Vesiltä
nosto 1 Rajasaaressa.
10.10 keskiviikko klo 17.00

Mastojen lasku 2 Merihaassa.
14.10 sunnuntai klo 08.00 Vesiltä
nosto 2 Rajasaaressa.
26.10 perjantai klo 18:00.
Syyskokous Merihaassa Kummeliklubilla.
3.11.lauantai. Halkotalkoot
Onaksessa.
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Poimintoja saarikirjasta 2011

Ensimmäiset kävijät saapuivat 30.4. Siivosivat ja korjasivat paikkoja
talven jäljiltä. Pesivät mm. saunan. Pikkuhiljaa veneiden määrä lisääntyi.
1 .6 "Laulujoutsenet tulivat mastoa hipoen."
24.6 "Tästä ei suvi parane."
1 .7 "Tapasimme grillihiiren."
11 .8 "Mukanamme oli ystäväperheen 1 4 vuotias poika Italiasta. Hän
sanoi nyt ymmärtävänsä saunan merkityksen."
8.9 "Syksyn tuntua, samettinen hämärä, kiehtovaa."
1 7.9 "Kotkapari antoi aivan mastojen yläpuolella lentonäytöksen. Kauan
ne kaartelivat ja kisasivat. Upeaa. "
5.11 . "Porukka huhkii, hakkaa, raahaa ja pinoaa. Vajat täyttyvät taas
puista. Passaa ensikesänä saunoa ja grillata. "
Pitkä oli purjehduskausi 2011 . Viimeinen kävijä lähti saaresta 1 7.11 .
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Veneilyyn liittyviä puhelinnumeroita

Yleinen hälytysnumero
11 2
Meripelastuskeskus, hälytysnro
0204 1 000 (maksullinen)
Hevossalmen silta
0299 83 31 33
Silta avataan päivittäin puolen tunnin välein, aina puolelta ja tasatunnein
klo 7.3023.00 välisenä aikana.
Suomenlinnan merivartioasema
071 872 631 0
Porkkalan merivartioasema
071 872 6350
Pirttisaaren merivartioasema
071 872 6270
Kummeli - Klubi
09 - 701 7050
Kauppalaiva Christina
050-5527250
Karhusaaren Kauppa
09 - 8771 095

Mukavaa veneilykesää!
Nähdään vesillä

