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Perustietoja Merihaan Veneseurasta

Merihaan Veneseura ry on Merihaassa kotisatamaa pitävä veneilyn
yleisseura, jossa on mukana purjehti joita ja moottoriveneil i jäitä. Olemme
Suomen Purjehti ja- ja Veneilyl i i tton ja TUL:n jäseniä. Seural la on 1 06
laituripaikkaa, joista keväisin vapautuu aina muutama.

Paikkojen vuosimaksut ovat 21 0 tai 31 0 euroa. Seuraan li ittyminen
maksaa 460 euroa ja si ihen sisältyy peräl ippu veneeseen. Vuosittainen
jäsenmaksu on 50 euroa. Nuorisojäsenen jäsenmaksu alle 1 6-vuotiaalta
on 1 0 euroa.
Li ittymällä seuraan pääsee käyttämään Porvoon edustal la Onaksessa
sijaitsevaa saarisatamaa, jossa on mm. hyvät peräpoijul l iset laiturit, sauna,
keittokatos ja erinomaiset muut virkistysmahdoll isuudet. Seural la on
talvitelakointi alue Rajasaaressa.
Seura vuokraa vapaita paikkoja mahdoll isuuksien mukaan myös ti lapäisi l le
vierai l i joi l le.

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 FI27 5542 2320 2383 06
Kausijulkaisun vastaava päätoimittaja: seuran kommodori Terttu Terho
Toimitus ja taitto: Jukka T. Lehtinen
Painettu Picaset Oy:ssä
Etukannen kuva: Matkalta kohti halkotalkoita taksiveneellä.
Julkaisun kuvat: Jukka T. Lehtinen
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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

Vartio- ja turval l isuuspääll ikkö Matti Niemelä
email : mvs.vartiopaall ikko@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

Katsastusvastaava David Price
email : mvs.katsastusvastaava@
merihaanveneseura.fi
puh: 050 483 7282

Varakommodori Kaj Leino
email : mvs.varakommodori@merihaanveneseura.fi
puh: 040 5008923
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Nimet uusiin kirjoihin!

Olette kevään aikana saaneet uudennäköisen laskun seuralta. Talven
aikana siirryimme käyttämään Veneily- ja purjehdusl i iton jäsenrekisteriä ja
laskutuspalveluja. Vuosia ansiokkaasti palvel lut oma rekisterimme olisi
kaivannut isotöistä päivitystä. Olimme siihen tyytyväisiä ja tottuneita, mutta
teimme lopulta tuplatyötä kahden päällekkäisen rekisterin takia. Nyt
jäsentietoja voi yl läpitää verkon kautta, enää ei tarvitse patikoida sen takia
seuran toimistoon.

Perinteisesti tässä kausijulkaisussa on veneilykauden tapahtumakalenteri.
Veneiden nostopäiviä ei si ihen vielä saatu. Tapahtumakalenteria
päivitetään koko veneilykauden seuran verkkosivui l le. Kannattaa vilkui l la
aina mitä uutta sivui l la tapahtuu. Sinne on perustettu myös
keskusteluryhmä seuran jäsenten käyttöön.

Verkoista ja verkostoista on suurta hyötyä, mutta merellä ni itä kannattaa
varoa.

Mukavaa veneilykesää toivottaen!
Kommodori
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Kotisatama

Laituripaikkoja pyritään edelleen järjestelemään veneiden koon ja
toivomusten mukaisesti mahdoll isuuksien mukaan. Mahdoll isten
l isäpaikkojen toteutus on edelleen hieman kesken, kun C ja D laiturien
väli in ideoidut kävelyaisat edellyttäisivät laiturien ja porttien si irtoa. Siihen
ei l i ikuntaviraston kanssa ole toistaiseksi löytynyt ratkaisua.

Laituripaikan varmistamiseksi muistutetaan taas kerran, että paikka on
maksettava ajoissa. Tämä helpottaa paikkojen jakoa ja vartiointi l istojen
tekemistä. Seuran säännöissä on selvästi sanottu edellytykset paikan
saamiseen/säilyttämiseen. Mahdoll iset toiveet paikoista toteutetaan
ajoissa maksaneiden mukaan. Lisäksi joka kausi on vapautuvista paikoista
kyselyjä, ja ol isi mukavaa päästä ajoissa informoimaan jonottaj ia.
Poikkeavista järjestelyistä on syytä ottaa ajoissa yhteyttä
satamakapteeniin tai jäsenvastaavaan.

Muistutetaanpa edelleen, että jokaisen on syytä säännöll isesti tarkistaa
kiinnitysköysien ja joustimien kunto sekä lepuuttaj ien ri ittävä määrä, ettei
muiden tai omalle veneelle aiheudu vahinkoja. Laiturista lähtiessä ja
laituri in palattaessa käytetään kaasua malti l l isesti , kun ohikulkul i ikennekin
aiheuttaa ri ittävästi aaltoja.

Septi ja sauna  jokohan tänävuonna päästäisiin saunaan?



7

Sähköjohtojen osalta on syytä tarkistaa kaapeleiden soveltuvuus ja kunto,
sekä varmistaa, ettei aiheuteta kompastumisvaaraa muil le.

Septitankkien imutyhjennysaseman kanssa on ollut pieniä ongelmia.
Pumpun teho on alimitoitettu, mutta tyhjennys onnistuu pienellä
kikkailul la, josta viime kesänä oli seuran nettisivui l la ohjetta. Mahdoll isista
vikati lanteista tulee ilmoittaa mahdoll isimman pikaisesti satamakapteenil le
tai muil le johtokunnan jäsenil le.

Laiturei l le asennetut vesipostit toimivat vi ime kaudella hyvin, joskin
septi laiturin vesiposti ol i kulttuurisaunan työmaan ahkerassa käytössä.
Muistakaa aina väli l lä oikaista letkuista kierteet ja vyyhdetkää ne hyvin
tel ineeseensä, jotta seuraavalla käyttäjäl lä on helpompaa vetää letku
veneelle. Sama koskee myös septi- ja pi lssityhjennysletkua.

Laitureittain toivotaan vapaaehtoisia epäviral l iseen ”laituritoimikuntaan”,
jotta mahdoll iset ongelmati lanteet tul isi ajoissa tiedotettua. Huoltolaituria
korjatti in vi ime vuonna talkootyönä, kun se ei kuulu l i ikuntavirastol le.
Vastaavanlaisia pieniä korjauksia on varmaan jatkossakin, ja ol isi mukava
saada uusia akti iveja mukaan.

Satamakapteeni,
Keijo Virtanen
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Telakka - Rajasaari

Vuokrasopimus on kaupungin kanssa uusittu joten ollaan tyytyväisiä si itä.
Rajasaari, erinomainen paikka telakalle. Telakkakoppi on kunnostettu, katto
ei vuoda ja päätyseinä sai peltikatteen ja seuran tunnuksen, ki itos
telakkatoimikunta. Kopissa on mikroaaltouuni, kahvin- ja vedenkeitin.

Kaupunki laittaa vedet päälle vesijohtoihin kun yöpakkaset loppuvat, vi ime
vuonna vapun tienoil la, sähköt tulevat tolppiin aikaisemmin. Toiletti tulee
huhtikuun lopul la kuukaudeksi kopin viereen ja toi letin avain löytyy
telakkakopista. Jos käytät vesiletkuja ja tasotikkaita vie ne koppiin käytön
jälkeen, ni in pysyy tal lessa seuraavallekin käyttäjäl le.

Telakka-alue on pidettävä siistinä, veneremonteista syntyvä jäte on
poistettava itse heti alueelta. Ongelmajätteet viedään itse
ongelmajätepisteisi in, joita on huoltoasemil la ja Kivikossa. Ongelmajätteen
vastaanotosta ei veloiteta el i i lmaista. Kaupunki hoitaa Rajasaareen jätelavan
käytöstä poistetui l le pressuil le ja muulle sekajätteel le. Koppiin tulee pöydälle
mappi jossa on veneen huolto- ja korjausvinkkejä sekä ohjeita, vi lkaise!
Samoin veneen sekä maston nosto- ja laskul istat i lmestyvät sinne.

Mastoil la on omat nosto- ja laskupäivät että kerkiät laittamaan kaiken
valmiiksi mastossa ennen nostopaikal le tuloa joka sijaitsee Merihaan
huoltolaituri l la.

Jokainen kenellä on vene ollut telakalla muistaa kesäkuun alussa tul la
telakan siivous- ja pukkitalkoisi in, jossa pukit si irretään mastofakin vieressä
olevalle alueelle. Kuljetusl i ike Karttunen siirtää painavimmat pukit, sekä
veneiden ja mastojen nostot ja laskut. Katso päivämäärät
toimintakalenterista.

Telakka-alueen parannuksia ja hankintoja koskevat toiveet ovat tervetul leita.

Terv. Telakkamestari
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Seuran tiedottaminen

Yritämme keskittyä enempi sähköiseen tiedottamiseen näin 2000 luvun jo
ol lessa hyvällä alul la. Olisi mukava, jos saisimme jäsenistöä akti iviseksi ja
että saisimme rentoa yhteydenpitoa ja kommunikointia puoli jos toisin, ni in
näin varmaan asiatkin sujuisivat parhaiten ja sutjakkaimmin.

Mutta perinteitäkin pidetään yllä, kuten näin vuosijulkaisun merkeissä -
toivomme tämän olevan mukava muistutus kauden aloituksesta ja si itä,
että lumetkin alkaa sulamaan telakalla (toivottavasti! ) ja kauden aloitus
lähentyy.

Ja toki lähetämme tiedotuksia posti luukunkin kautta, jos sinul la ei ole
sähköpostiosoitetta. I lmoitathan meil le, jos et ole saanut sähköisiä tai
posti luukun kautta i lmestyneitä Kummeleita vi imevuoden aikana!

Yhteystietosi

TÄRKEÄÄ!! Lähetämme tietoa sähköpostitse, joten on tärkeää, että meil lä
on ajantasaiset tiedot sähköposteista rekisterissämme. Joten jos et ole
saanut mitään sähköposteja viimevuoden aikana, ni in se on merkki si itä,
että meil lä ei ole sähköpostiosoitettasi. Lähetä uusi / vaihtunut
sähköpostiosoitteesi meil le esim mvs. itvastaava@merihaanveneseura.fi
osoitteen kautta.

Tiedotusta tamakin  lipunlaskun synkronointi Onaksessa.



1 0

Uudet webbisivut

Uudet webbisivut näkivät päivänvalonsa Huhtikuussa 201 2. Nyt siel lä on
kahdenlaisia juttuja:
1 ) Sivuja, joihin pääsee valikkorivistä - tääl lä on pysyvämpää tietoa
seurasta, aiheita jotka eivät muutu niin usein sekä myös tarinoita
seurasta. Haluamme antaa seurasta akti ivisen ja vi lkkaan kuvan. Tähän
toki tarvimme inputtia ja akti iviset seuralaisetkin.
2) Artikkel it, nämä näkyvät etusivul la julkaisujärjestyksessä uusimmat
ensimmäisenä. Näiden tarkoitus on kertoa uusimmat uutiset ja asiat, mitä
meil lä on tiedotettavaa.

Meil lä on nyt helppo tapa päivittää sivuja suoraan verkon kautta nopeasti.
Joten käytetään tätä mahdoll isuutta - laittakaa sähköpostia tai kertokaa
mistä asioista voisi tiedottaa. Valmiin jutun saa parissa minuutissa sivui l le.
Tarkoitus ei ole pitää sivuja mitenkään ainoastaan hall ituksen tai
tiedotusihmisten takana. Parin jutun jälkeen voidaan harkita oikeuksien
antamista sivui l le.

Vanhoilta sivui lta on vielä tarinoita
kerrottavana - tätä työtä jatketaan.
Helmikuussa saati in pal jon uusia
Onashistoriajuttuja sivui l le.

Keskustelupalsta

Keskustelupalsta ol i vi imevuonna
Googlen sivujen alla. Nyt
asensimme uuden keskustelupalstan
sivujemme alle ja ne löytyvät
osoitteesta:
http: //merihaanveneseura.fi/keskuste
lu/ ota osaa keskusteluun.

Laitureille tulevat taas keväällä
i lmoitustaulut ja laiturikartat.
Laiturikartat pyritään pitämään
ajantasaisina. Kiireti lanteessa niistä
pitää löytyä nopeasti yhteystiedot.

Tiedotusryhmä
Terttu Terho, Matti Niemelä, Jukka T
Lehtinen
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KATSASTUS

Katsastus on jokavuotinen turval l isuustarkistus, joka tehdään kaikissa
Suomen Purjehdus ja Veneily (SPV) -l i i ttoon rekisteröidyissä
jäsenseuroissa. SPV kouluttaa seurojen katsastajat. MVS:ssa katsastus
on ilmainen jäsenil le, ja useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetul le
veneelle alennuksen venevakuutusmaksusta. Katsastus on keino
varmistaa, että vene on turval l inen käyttää, kuten Merilaki edellyttää.
Katsastus ei kuitenkaan vapauta veneen omistajaa, halti jaa tai pääll ikköä
vastuusta veneestä ja si inä olevien henkilöiden turval l isuudesta. Vain
katsastetut veneet merkitään seuran venerekisteri in ja saavat näin käyttää
seuran venelippua.

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, tai veneen vaihdettua omistajaa
tai rekisteröintiseuraa. Se voidaan suorittaa myös muulloin, jos si ihen
katsotaan olevan erityistä aihetta. Peruskatsastuksen yhteydessä veneelle
laaditaan venetodistus ja katsastuspöytäkirja, johon vuosikatsastukset
merkitään. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena.
Runkokatsastuksessa tarkastetaan veneen runko, hal l inta- ja
voimansiirtolaite sekä läpiviennit ja se tehdään veneen ollessa vielä
telakalla. Toinen vaihe tehdään, kun vene on purjehdusvalmis.

Ti lanne 24.2 Rajasaasessa - vielä on hiukan lunta.
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Vuosikatsastus
Vuosikatsastuksessa tarkastetaan veneen turval l isuusvarusteet ja
-laitteet. Vuosikatsastus suoritetaan joka vuosi veneilykauden alkaessa
veneen ollessa purjehdusvalmis ja se on voimassa seuraavan vuoden
kesäkuun loppuun asti. Vuosikatsastus merkitään venetodistukseen ja
katsastuspöytäkirjaan.

Valmistuminen vuosikatsastukseen
Ota esiin kaikki paperit, erityisesti venetodistus ja katsastuspöytäkirja,
myös rekisteriote ja mahdoll isen radioluvat. Käy pöytäkirja läpi etukäteen
ja tarkista, että kaikki on kunnossa. Tarkista raketit ja soihdut, vm. -08 ovat
vielä tänä vuonna voimassa. Toimivatko kaikki veneen navigointivalot?

Sammuttimet kuntoon
Seura hankkii sammutinhuoltoa varten C, D ja E -laiturien luo valtuutetun
sammutinhuoltajan. Hän on autoineen paikal la 29.5. kel lo 1 6.45 alkaen
(hinta noin 8 euroa per sammutin). Jos et itse ole täl löin paikal la, ni in
huollon voi suorittaa missä tahansa valtuutetussa huoltopisteessä.
Sammuttimen tulee olla huollettu ennen katsastusta!

Runkokatsastukset taphtuvat Rajasaaressa maanantaisin 1 5.4 - 20.5 klo
1 8:00 ja muualla sopimuksen mukaan. Veneitä vuosikatsastetaan
kotisatamassa maanantaisin 1 3.5. alkaen. Viimeinen katsastuspäivä on
1 0.6.

Lisätietoja löydät seuran www-sivustolta
(http: //merihaanveneseura.fi/kotisatama/katsastus/).

Katsastaj ina toimivat:
Nii lo Fabritius 040 7494528
Pekka Lehtisalo 040 7398260
Jukka Lehtinen 050 4825204
Keijo Virtanen 0400 406062
David Price 050 4837282

Hyväntuul ista veneilykesää
Katsastajat
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ONAS, saarisatama Porvoon edustalla

Lähestyminen
Helsingistä tultaessa Sipoon selältä ajetaan Torskholmsklobbin ja Grǻskä-
rin muodostamasta portista lateraalivi itoin merkittyä 4,5 m väylää itään.
Onaksen alempi l injamerkki si jaitsee Hommanskärissä, jonka pohjoispuo-
lelta pääsee helpoiten suunnistamaan kohti Kil l ingholmenin ja Onaksen
välistä salmea. Rantapaikkaa lähestyttäessä salmessa sen kapeimmassa
kohdassa on kivi. Se on yleensä merkitty kanisteri l la, joka on hyvä jättää
lännen puolel le. Aivan kanisterin vierestä ei kannata ajaa. Merihaan Vene-

WGS84-järjestelmän
antamat koordinaatit:

P60° 1 2' 9,871 "
E25° 31 ' 55,028"

seuran laiturit on merkitty seu-
ran kyltei l lä.
HUOM! Oheinen karttapiirros ei
ole täsmäll inen; varmista yksi-
tyiskohdat merikartastasi!
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Onassääntöjä

- Jol lat ja soutuvene on vapaasti kaikkien innokkaiden käytettävissä.
Käytön jälkeen siivotaan veneet ja asetetaan siten ettei tuul i pääse
niitä rikkomaan tai hävittämään.
- Mikäl i nestekaasu on päässyt loppumaan voi sel laisen vaihtaa täy-

teen kauppalaivassa ja maksaa sen itse ( lahjoitus ) tai toimittaa kui-
tin ja ti l i tiedot rahastonhoitajal le.
- Saunan saa lämmittää sil loin kun tuntuu että saunottaa ja uimassa

voi käydä kun uimattaa.
- Marjoja ja sieniä voi kerätä vapaasti; sienien kanssa täytyy olla

tarkkana ettei tule kerätyksi myrkyl l isiä. Seurassa on useita sienitun-
ti joita vielä hengissä, joi lta voi aina kysyä neuvoa.
- Vieraskirjaan tulee jokaisen veneen kirjautua käyntinsä yhteydes-

sä.
- Radion tai muun sähköisen äänentoistolaitteen ääni ei saa kantau-

tua oman veneen laitaa pidemmälle; itse esitetty akustinen lau-
lu/musiikki on aina tervetul lutta.
- Saunatupa ei ole yöpymistä varten, muuta kuin hätätapauksessa.
- Gri l l ikatoksella omat sotkut si ivotaan välittömästi käytön jälkeen,

samoin pilkotaan polttopuut seuraavaa ruoanlaittajaa varten. Ja
muistetaan että gri l l issä 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. El i
saunan vasemmalla sivustal la on harmaa muoviputki johon pesu-
huoneen vedet virtaavat. Kun siinä on tukos, voi sen kaivaa tyhjäksi
käsin tai tikul la. Näin pesuvedet eivät valu saunan alle vaan menevät
hal l itusti imeytykseen.
- PuuCeen käyttäjät muistavat viedä muassaan paperirul lan, jottei

satunnaisen kulki jan tarvitse käyttää havunoksaa.
- Niin; ja jos PuuCee on täynnä, on saaressa lapio jol la alusta on

helposti tyhjennettävissä komposti in; tämä tyhjennys on jokaisen
velvol l isuus; meil lä ei ole erityistä lokaosastoa.

Lopuksi vielä muistutuksena se, että alueen seurat toimivat hyvässä
yhteishengessä valvoen ettei i lkivaltaa tapahdu; auttavat toisiansa
hätäti lanteissa; sal l ivat myrskyllä vieraskiinnityksiä ja muutenkin pyr-
kivät edistämään mukavaa veneilykulttuuria.
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Sillat Sillat

Siltojen kaunis arkkitehtuuri, sekä tarkoitus yhdistää kaksi
määränpäätätoisi insa, on ollut kautta historian merkittävä osa meidän
jokaisen arkipäiväistä elämää. Joten voisiko täl lä asial la ol la sitä kolikon
huonoa puolta?

Helsinki on täl lä hekellä Euroopan nopeiten kasvava kaupunki, kaupunkia
laajennetaan jatkuvasti jokaiseen suuntaan, ja suurimmat hankkeet
ovatkin keskittyneet rantavesiemme äärel le. Kruunuvuoren rantaan
rakennetaan yli kymmenelle tuhannelle asukkaalle asunnot, ja tämä
kannustaa kaupunkia rakentamaan nopeamman silta yhteyden sieltä
keskustaan. Tämähän kuulostaa hienolta!

Kolikon kääntöpuoli : kaupunki on aloittanut kansainvälisen kilpai lutus
hankkeen siltojen rakentamisesta. Kaavoitus käsittää sil lat:
Kruunuvuorenranta-Korkeasaari-Sompasaari. Toissi jainen siltahanke on
Kruunuhaka-Sompasaari. Mitä tästä kaiksesta sitten seuraa veneil i jöi l le?

Kaupungissamme on yli 1 1 400 venepaikkaa, joista merkittävä osa
sijatsee siltahankkeiden vääräl lä puolel la. Mitä jos si l lat tulevatkin
vesistöömme, joutuisiko Merihakalaiset luopumaan purjeveneistä, vai
kenties si irtymään kokonaan muualle? Vai tuleeko seurastamme
merihaka-katajannokan veneseura, ja Kulosaaren purjehti jat muuttaisivat
kauppatori l le. . .?

No onneksi tämä ajatus jää vielä arvoitukseksi, johon myös sinä voit
vaikuttaa ottamalla kantaa hankeeseen. Kaupunki ei ole vielä tehnyt
päätöstä si ltojen rakentamisesta

Lisätietoa
Kruunusil loista:
www.kruunusil lat. fi .

Terveisin:

Kaj Leino
Varakommodori.

Siltojen pienoismallit näytillä Laiturilla (Narikkatori)
 Merihaka vasemmalla. Mallit:
Pienoismallitoimisto Heliövaara.
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VARTIOINTIOHJEET

Tässä vaiheessa vuotta vartiol istaa ei ole vielä mahdoll ista laittaa tähän
julkaisuun, mutta se jaetaan erikseen heti kun se on mahdoll ista.
Vartiointi l istaan tulee suhtautua täydellä vakavuudella. Oma vuoro pitää
hoitaa asial l isesti taval la tai toisel la. Jäsenmaksun yhteydessä on
mahdoll ista maksaa vuoro pois hintaan 70 €, jol loin ti lal le hankitaan
vartiointifirma. Jos jäsenten piiristä löytyy innokkaita vuoron tuuraajia,
ni istä ol isi hyvä saada tieto nopeasti vartiovastaavalle (mielel lään
sähköposti l la). Tämä voisi ol la yksi tapa hankkia itsel leen pientä
kesätienestiä.

VENELAITURIVARTIOINTI ON TÄRKEÄ JA EHDOTON
VELVOLLISUUS

Vartioinnin tarkoituksena on suojel la seuramme jäsenten veneitä
i lkival lalta ja muilta vaaroilta. Jäsenet tai heidän sijaisensa hoitavat
vuorol laan tehtävää. Kesälomakaudella vartioinnin hoitaa vartiointi l i ike.
Muulloin Vartiointivuoro alkaa Kummeli-klubin avaimen noutamisel la
huoltolaiturin vesipostikaapista. Kaappi aukeaa laituriavaimella. Niiden F-
laituri laisten, joi l la ei ole vesipostiavainta, tulee ottaa yhteys toimistoon
päivystysaikana. Kummeli-klubista löytyy avain, jota käytetään
vartiointikierroksella. Vesipostikaapista haettu avain palautetaan
paikal leen seuraavaa varti jaa varten. Vartiopäivän kuluessa soitetaan
seuraavalle vartiovuorolaisel le ja muistutetaan häntä seuraavasta
vartiovuorosta, kuitenkin ennen klo 22:00 tai sitten seuraavana päivänä,
jos aiemmin ei puhelimitse saa yhteyttä. Kummeli-klubissa on kahvinkeitin,
kahvia, teetä ja wlan. Vettä saa rappukäytävän vessan etuhuoneesta.

KIERROKSET

Vartiointiaika on klo 21 -06. Laiturei l la tulee tehdä kierros suunnil leen
tunnin välein, reittiä ja kel lonaikaa vaihdellen. Kierrokset ja ni iden
tapahtumat kirjataan ja lopuksi kuitataan koko vartiointivuoron hoito
vartiokirjaan. Kierroksen aikana tarkkail laan:
- Onko veneet ki innitetty hyvin?
- Onko veneissä l i ikettä?
Varti jal la on oikeus tarkistaa veneissä oleskelevan henkilöl l isyys ja hänen
oikeutensa oleskella veneessä. Seuran jäsen ymmärtää yhteisen edun
nimissä tehdyn kysymyksen. Laiturei l la on laiturikartta ja Kummeli-klubissa
vartiovuorol ista, josta i lmenevät veneen omistajat ja puhelinnumerot.
Käsivalaisin ja vartiol i ivit ovat Kummelissa varti jan käytettävissä.
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AVUN KUTSUMINEN

Jos vene irtoaa kiinnityksistään esimerkiksi myrskyn vuoksi tai on muita
vakavia ongelmia, joista varti ja ei selviä yksin, on paras soittaa veneen
omistajal le, jonka puhelinnumero löytyy laituritaulusta. Vaaral l isissa
ti lanteissa (esimerkiksi myrsky tai luvaton tunkeutuminen laituri l le) ei tule
leikkiä sankaria, vaan on ti lanteesta ri ippuen kutsuttava paikal le poli isi tai
veneen omistaja. Myös muulloin tulee ottaa yhteys vartiovastaavaan, jos
huomaa omassa tai seuratoverin veneessä käydyn.

VARTIJALIIVI

Kummeli-klubissa on varti jan käytettävissä varti jal i ivi . Li iviä on hyvä
käyttää, koska se kertoo mil lä asial la laituri l la l i ikutaan ja ulkopuoliset
näkevät, että laitureitamme vartioidaan. Li ivin näkeminen saattaa myös
rohkaista satunnaisia ohikulki joita kertomaan havaitsemistaan
poikkeavista i lmiöistä.

VARTIOKIRJA

Kummeli-klubissa olevaan vartiokirjaan kirjataan selostus toiminnasta ja
havainnoista yön aikana. Erityisesti taval l isesta poikkeavat i lmiöt ja
tapahtumat on syytä merkitä. Huomaa, että vasta kuittaamalla kirjaan
vartiointivuoro tehdyksi, homma on hoidettu.

VARTIOVUORON VAIHTAMINEN JA VUORON LAIMINLYÖNTI

Jos ei voi hoitaa vuoroaan, sen voi vaihtaa toisen jäsenen kanssa.
Tilal leen voi hankkia myös toisen henkilön (perheen tai seuran jäsen).
Jäsen on kuitenkin itse aina vastuussa vartiovuoron suorittamisesta.
Ongelmati lanteessa on syytä ottaa yhteys vartiovastaavaan. Sovittaessa
vartiovuoron voi myös hoitaa vartiointi l i ike, jol loin 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 2013

1 5.3 Perjantaina klo 1 8:00 Vuosikokous Kummelissa
1 5.4 Maanantaina Runkokatsastusten aloitus Rajasaaressa
22.4 Maanantaina Päivystykset Kummelissa alkaa. Maanantaisin klo
1 8:00->1 9:00. Päivystykset loppuvat 1 0.6
29.4 Maanantaina Bajamaja wc saapuu Rajasaaseen ja on siel lä 27.5
saakka - rentoja kevättöitä kaiki l le!
11 .5 Lauantaina klo 0700 Vesil lelasku 1 Rajasaaressa 0700 - Karttunen
hoitaa
11 .5 Lauantaina Vartiointi alkaa Merihaassa
1 3.5 Maanantaina klo 1 800 Vuosittainen juhlal l inen seuran lipunnosto
Merihaassa
1 5.5 Keskiviikko klo 1 700 Mastojennosto 1 Merihaassa - Karttunen
hoitaa
25.5 Lauantaina klo 0700 Vesil lelasku 2 Rajasaaressa - Karttunen
hoitaa
29.5 Keskiviikko klo 1 700 Mastojennosto 2 Merihaassa - Karttunen
hoitaa
29.5 Keskiviikko Sammuttimien tarkistus Merihaassa
4.6 Tiistai klo 1 700 Pukkitalkoot Rajasaaressa, kaikki
talvisäi lytyspaikkalaiset mukaan!
1 6.6 Sunnuntai Vartiointi si irtyy kesätauolle
21 -23.6. viikonloppu Onaksen juhannus
24-25.8.viikonloppu Legendaariset Silakkafestarit Onaksessa
2.9 Maanantaina I lmoittautuminen syksyn nostoihin
1 4-1 6.9. viikonloppu Onaksen päättäjäiset
1 7.9 Tiistaina Pukkitalkoot rajasaaressa

Syksyn nostopäivämäärät tiedotetaan myöhemmin!

2.11 Lauantai Halkotalkoot Onaksessa
1 5.11 Perjantai klo 1 800 Seuran syyskokous Kummelissa
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Merkintöjä saarikirjasta 2012

Viheriässä posti laatikossa, gri l l ikatoksessa on paksu saaren "päiväkirja".
Si ihen jokainen merkitsee käyntinsä. Tilaa on myös muil le huomioil le.
Keväällä 201 2 perinteisen kevätkunnostuksen lisäksi tul i uusi laituri . Se oli
mukava alku veneilykaudelle.

1 8.5 "Aurinko paistaa ja l innut laulaa. Saha soi ja iskee kirves."
20.6 "Yötä matkalla itään. Yritän irroittaa takertunutta viiriä. Pitäisikö
kiivetä?"
25.6 "Loviisasta kohti Hevossalmea. Kuivatti in kamoja ja yritetti in korjata
Webasto."
1 .7 "Teknisten vikojen vuoksi pakko kääntyä koti in. Sauna oli kuitenkin
lämmin"
24.7 " I tä val loittamatta."
3.8 "I tä val loitettu."
8.8 " Merikotkia on kaksi. Ihan kuin emo ja poikanen?"
1 2.8 "Optarit ahkerassa käytössä."
1 7.8 "Tuomisiksi koti in mustikoita ämpäri l l inen."
25.1 0 " Yöllä lunta, tuul i pohjoisessa, sienet jäässä ja sauna lämmin."

Silakkafestarit
Onaksessa 
aikataulu.



Veneilyyn liittyviä puhelinnumeroita

Yleinen hälytysnumero 1 1 2
Meripelastuskeskus, hälytysnro 0204 1 000 (maksull inen)
Hevossalmen silta 0299 83 31 33
Silta avataan päivittäin puolen tunnin välein, aina puolelta ja tasatunnein
klo 7.30-23.00 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

Turvallista ja tuulista kesää!

Nähdään vesillä ja Onaksessa!

Syksyn tunnelmia Silakkafestareiden ja Onaksen valaistuksesta.




