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Perustietoja Merihaan Veneseurasta
Merihaan Veneseura ry on Merihaassa kotisatamaa pitävä veneilyn
yleisseura, jossa on mukana purjehtijoita ja moottoriveneilijöitä. 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 FI27 5542 2320 2383 06
Kausijulkaisun vastaava päätoimittaja: seuran kommodori Kaj Leino
Toimitus ja taitto: Jukka T. Lehtinen
Painettu Picaset Oy:ssä
Etukannen kuva: Purjeveneitä lähdön jälkeinen auronglasku vuoden 201 3
Suursaari Racessa.
Julkaisun kuvat: Jukka T. Lehtinen
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Johtokunta
Kommodori Kaj Leino
email: mvs.kommodori@merihaanveneseura.fi
puh: 040 5008923
Satamakapteeni ja Varakommodori
Keijo Virtanen
email: mvs.satamamestari@
merihaanveneseura.fi
puh: 040 040 6062
Tiedotusvastaava Terttu Terho
email: mvs.varakommodori@merihaanveneseura.fi ja
mvs.tiedotusvastaava@merihaanveneseura.fi
puh: 045 632 4951
Vartio- ja turvallisuuspäällikkö Matti Niemelä
email: mvs.vartiopaallikko@merihaanveneseura.fi
puh: 040 087 3367
Telakkavastaava Kari Leino
email: mvs.telakkamestari@merihaanveneseura.fi
puh: 040 758 5861
Katsastusvastaava Ja Jäsenrekisterin hoitaja
David Price
email: mvs.katsastusvastaava@
merihaanveneseura.fi
puh: 050 483 7282
Sihteeri Eveliina Pöyhönen
email: mvs.sihteeri@merihaanveneseura.fi
puh: 050 542 491 9
Rahoitusvastaava ja IT-vastaava Jukka T Lehtinen
email: mvs.itvastaava@merihaanveneseura.fi
mvs.rahastonhoitaja@merihaanveneseura.fi
puh: 050 482 5204
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Satamasta satamaan
Ennenvanhaan jätkät veisti omat kalastus- ja kauppakiulunsa rannan
kupeessa, ei ne yleensäkkään kovinkaan isoja ollut, mutta silti niillä
mentiin kelissä kun kelissä skönelle, silloin siellä ei pahemmin ollut
ruuhkaa.
No nykypäivänä asiat on toisin. Venekanta on ollut hienoisessa kasvussa,
ja skönellä näkee yhä suurempia huviveneitä seilaamassa. Miehistökin
tuntuu nauttivan merellisestä kesästä.
Mutta katoaako hyvät merimiestavat veneiliöiden lisääntyessä?
Saaristomeren satamat täyttyvät täyttymistään. Nopeat syövät hitaat ja
poijupaikat viedään jo keskipäivään mennessä.

Onas.

Seuramme sydän. Paikka josta veneilijä lähtee hyvin mielin uusiin
seikkailuhin. Siellä on otettu vastaan vierailevat veneilijät lämpimin
saunoin ja ystävällisin mielin.
Tulevana veneilykautena näemme varmaan taas uusia jäseniä ja
tuttavuuksia saaressa, heille onkin hyvä hieman ohjeistaa saaren käyttöä,
vaikka kyllähän skönärit on aina saarissa osannut olla, eikös vain.
Aijai kesä tulee ja skönellä blosaa.
Terveisin: Kommodori Kaj Leino.
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Kotisatama
Laituripaikkoja pyritään edelleen järjestelemään veneiden koon ja
toivomusten mukaisesti. Mahdollisten lisäpaikkojen toteutus on edelleen
hieman kesken, mutta perjantaina 1 4.2.201 4 oli liikuntaviraston läntisen
alueen venesatamapäällikön kanssa katselmus kotisatamassa, ja
sovimme miten uudet kapeammat kävelyaisapaikat toteutettaisiin. Tämä
tarkoittaa kahden kevytaisapaikan vähenemistä C-laiturin itäpuolelta.
Samalla C-laituria oikaistaan pari metriä länteen päin, jolloin aisojen väli
laiturin ulkopäässä hieman kasvaa. Jos nämä järjestelyt onnistuvat kauden
alkuun mennessä, tulee joillekin 6-7,5 metrisille veneille mahdollisesti
paikan vaihto, jotta voimme hyödyntää laiturit mahdollisimman tehokkaasti.
Uusia jäseniä olisi tulossa, mikäli vain pystyisimme tarjoamaan
laituripaikkoja 8-1 0 metrisille veneille.
F-laiturin peräpoijupaikkoja emme onnistuneet saamaan lisää.
Liikuntavirasto oli päättänyt, että suoravuokrauspaikkoja ei luovuteta
seuroille suuresta kysynnästä huolimatta.
Laituripaikka on maksettava ajoissa, jotta tiedämme ennen kauden alkua
vapaana olevat ja vapautuvat paikat. Mahdollisten lisäpaikkojen
suunnittelu ja alkukesän vartiointilistojen tekeminen on hankalaa, mikäli
tulee yllättäviä muutoksia. Seuran säännöissä on selvästi sanottu
edellytykset paikan saamiseen/säilyttämiseen. Poikkeavista järjestelyistä
on syytä ottaa ajoissa yhteyttä satamakapteeniin tai jäsenvastaavaan.
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Septitankkien imutyhjennysaseman kanssa oli viime kaudellakin pieniä
ongelmia. Marinetekin huolto vaihtoi viime kesänä septipumpun letkun ja
osan pumppumekanismista. Muistakaa aina tankin tyhjennyksen jälkeen
pumpata pari minuuttia puhdasta vettä ennen pumpun sammumista.
Painepuolen viemäriputki on melko pitkä, ja putkeen mahdollisesti kertyvä
kiinteämpi jäte aiheuttaa vastapaineen, jolloin pumppu ei jaksa imeä.
Mahdollisista vikatilanteista tulee ilmoittaa mahdollisimman pikaisesti
satamakapteenille tai muille johtokunnan jäsenille.
Muistakaa aina välillä oikaista tyhjennys- ja vesiletkuista kierteet ja
vyyhdetkää ne hyvin telineeseensä, jotta seuraavalla käyttäjällä on
helpompaa vetää letku veneelle. Vesipostien letkuilla täytetään veneiden
juomavesisäiliöt, joten huolehtikaa letkujen puhdistuksesta, mikäli käytätte
niitä veneen pesuun tai kalanperkaukseen.
Laitureittain toivotaan edelleen vapaaehtoisia epäviralliseen
”laituritoimikuntaan”, jotta mahdolliset ongelmatilanteet tulisi ajoissa
tiedotettua ja voitaisiin paremmin suunnitella seuran vastuulla olevia pieniä
korjauksia.
Terveisin
Keijo Virtanen
Satamakapteeni
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Uusia saaripaikkoja tarjolla
Kotkan Pursiseuran kanssa meillä on ollut yhteistyösopimus jo vuosia. On
toivottu, että yhteistyöseuroja ja saaripaikkoja löytyisi myös lännen
suunnasta. Sinnehän lomapurjehdukset usein suuntautuvat.
Nyt siihen on tarjoutunut mahdollisuus. TUL:n veneseurat läntisellä
Suomenlahdella ovat ryhtyneet saariyhteistyöhön ja koska olemme myös
TUL:n jäsenseura, meille on tarjottu mahdollisuutta liittyä mukaan.
Yhteistyöhön voivat liittyä ne TUL.n seurat, joilla on oma saaripaikka.
Vaihtotaloutta siis.

Retkisatamia tulisi käyttöömme 11:

* Airiston Veneilijöiden saaritukikohta Nötössä (ja Nauvossa?)
* Kaarinan veneseuran satama Tammon saaressa, Paraisten portin
kaakkoispuolella
* Luvian Vene-kolmion saaripaikka, Vähä-Huilkari
* Porin veneilijöiden saaripaikka Huhtakari
* Meriseura Turun kolme saaripaikkaa
* Rauman työväenveneilijöiden Reksaari
* Turun Merikotkien seurasaari Kotkakari
* Turun Työväen Pursiseuran Piiparkari
* Uudenkaupungin Työväen Moottoriveneseuran Haanperänkari
Asia tulee päätettäväksi syyskokouksessa. Tässä on kesä aikaa miettiä.

Kohti Kotkaa - Sapokka 60°27,5′ N 26°57,2′E
Kotkan pursiseuran kanssa on yhteistyötä on tehty jo vuosia. Voimme
maksutta käyttää Meriniemen eli Sapokan vierasvenesatamaa.
Vierasveneilijöille on oma laiturinsa, jossa n. 50 paikkaa. Cafe Laituri
hoitaa vierasvenepalvelut, joihin
kuuluu mm.
uimamahdollisuuksilla varustettu
tilava rantasauna. Kerrot olevasi
Merihaan veneseuran jäsen.
Aina ei asia ole kesäapulaisten
tiedossa. Silloin pitää pyytää
heitä soittamaan
satamakapteenille.
Martti Mela p. 045-1 54 8388
Timo Tikanoja p. 040-580 5890

Sapokan opaskartta
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Pitkäluoto, ulkosaari Haapasaaren länsipuolella
LAT. 60 ° 1 6,53′ LON. 27 ° 1 0,1 5′

Yhteistyö kattaa myös Pitkäluodon. Saaripaikkaa on lähestyttävä
noudattaen tarkasti ajo-ohjeita, sillä reitti on kivinen. Kovin harvoin
seuramme jäsenet ovat nähtävästi vierailleet saaressa.
Kevään aikana on tarkoitus päivittää seuramme verkkosivuja niin, että
sieltä sieltä löytyvät helposti ohjeet mihin voimme mennä vierailulle.
Mukavia vierailuja ja kertokaa seikkailuistanne ja kokemuksistanne
jälkikäteen (hyvä jutun aihe verkkosivuillemme!).
Pitkaluodon ajo-ohje
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Telakka - Rajasaari
Keväällä alkaa veneiden kunnostus vesillelaskua varten. On maalausta,
pesua, vahausta, sinkkien vaihtoa, muutostöitä ym. kunnostusta. Kaupunki
laittaa vedet päälle vesijohtoihin kun yöpakkaset loppuvat, sähköt tulevat
tolppiin aikaisemmin.
Telakkakopissa on kahvinkeitin, vedenkeitin ja mikroaaltouuni, siellä voi
pitää taukoa, keittää kahvit ja syödä välipalaa. Toiletti tulee Huhtikuun
lopulla kuukaudeksi helpottamaan elämää. Sen avain löytyy telakkakopin
seinältä.
Kun käytät vesiletkuja ja tasotikkaita, vie ne käytön jälkeen koppiin niin
seuraava käyttäjä löytää ne sieltä. Viimeinen telakalta lähtijä muistaa
sulkea kopin oven, laiturin avain käy lukkoon.
Telakka-alue on pidettävä siistinä, puisto-osasto seuraa tarkkaan alueen
kuntoa, huomioikaa että telakkasopimus on taas syksyllä katkolla, joten
noudatetaan pelisääntöjä. Jokainen siivoaa veneremonteista syntyvän
jätteen itse heti alueelta, ei jätetä tuulen vietäväksi pitkin aluetta. Jokainen
vie omat pressunsa pois, koppiin laitetaan ainoastaan mastofakin pressut.
Kaupunki hoitaa Rajasaareen jätelavan käytössä repeytyneille pressuille ja
muulle puujätteelle, sekajätteelle on molokki mastofakkia vastapäätä.
Ongelmajätteet viedään itse ongelmajäte pisteisiin joita on huoltoasemilla
ja Kivikossa. Ongelmajätteen vastaanotosta ei veloiteta eli ilmaista.
Veneiden sekä mastojen nosto- ja laskulistat ilmestyvät kopin pöydälle.
Mastoilla on omat nosto- ja laskupäivät että kerkiät laittamaan kaiken
valmiiksi mastossa ennen nostopaikalle tuloa joka sijaitsee Merihaan
huoltolaiturilla.
Jokainen kenellä on vene ollut talven telakalla muistaa Kesäkuun alussa
tulla telakan siivous- ja pukkitalkoihin, jossa pukit siirretään mastofakin
vieressä olevalle alueelle. Kuljetusliike Karttunen siirtää painavimmat pukit
sekä veneiden ja mastojen nostot ja laskut. Katso päivämäärät
kausijulkaisusta.
Telakka-alueen parannuksia ja hankintoja koskevat toiveet ovat
tervetulleita.
Terveisin Telakkamestari Kari Leino
10

Katsastus
Katsastus on jokakeväinen ilmainen turvallisuustarkistus seuran veneille.
Kaikki seuran katsastajat on koulutettu Suomen Purjehdus ja Veneily
Liitossa. Katsastus on pakollinen seuran säännöissä ja
venepaikkasopimuksen ehto.
Joka viides vuosi, tai veneen vaihdettua omistajaa tai rekisteröintiseuraa,
tai jos venettä on merkittävästi korjattu, tehdään peruskatsastus.
Peruskatsastuksen yhteydessä veneelle laaditaan venetodistus ja
katsastuspöytäkirja, johon vuosikatsastukset merkitään. Peruskatsastus
tehdään kaksivaiheisena. Runkokatsastuksessa tarkastetaan veneen
runko, hallinta- ja voimansiirtolaite sekä läpiviennit. Se tehdään veneen
ollessa vielä telakalla. Toinen vaihe tehdään, kun vene on vesillä ja
käyttövalmis.
Vuosikatsastuksessa tarkastetaan veneen turvallisuusvarusteet ja -laitteet.
Vuosikatsastus suoritetaan joka vuosi veneilykauden alkaessa veneen
ollessa käyttövalmis. Se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun
loppuun asti. Vuosikatsastus merkitään venetodistukseen ja
katsastuspöytäkirjaan.

Valmistuminen
vuosikatsastukseen
Ota esiin kaikki paperit, erityisesti
venetodistus ja
katsastuspöytäkirja, rekisteriote ja
mahdollisen radioluvat. Käy
pöytäkirja läpi etukäteen ja
tarkista, että kaikki on kunnossa.
Tarkista raketit ja soihdut, vm.
2009 ovat vielä tänä vuonna
voimassa. Toimivatko kaikki
veneen navigointivalot?
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Sammuttimet kuntoon
Seura hankkii sammutinhuoltoa varten C, D ja E -laiturien luo valtuutetun
sammutinhuoltajan. Huoltaja tulee Merihakaan keskiviikkona 28.5 (toinen
mastonnostopäivä) klo 1 7:00-1 9:00. Sammutinhuollon hinta noin 9 euroa
per sammutin. Jos et itse ole tällöin paikalla, niin huollon voi suorittaa
missä tahansa valtuutetussa huoltopisteessä. Sammuttimen tulee olla
huollettu ennen katsastusta!
Runkokatsastukset tapahtuvat Rajasaaressa maanantaisin 1 4.4 - 1 9.5
klo 1 8:00 ja muualla sopimuksen mukaan. Veneitä vuosikatsastetaan
kotisatamassa maanantaisin 1 2.5 - 1 6.6 klo 1 8:00 tai sopimuksen
mukaan, mutta viimeistään ennen Juhannusta.
Lisätietoja löydät seuran www-sivustolta
(http://merihaanveneseura.fi/kotisatama/katsastus/).
Katsastajina toimivat:
Niilo Fabritius 040 7494528
Pekka Lehtisalo 040 7398260
Jukka Lehtinen 050 4825204
Keijo Virtanen 0400 406062
David Price 050 4837282
Hyväntuulista veneilykesää
Katsastajat
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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 tai poijulla
(valkoinen tai keltainen), joka on hyvä jättää lännen puolelle.

Aivan kanisterin vierestä ei kannata ajaa.
Merihaan Veneseuran
laiturit on merkitty seuran kylteillä.

WGS84-järjestelmän
antamat koordinaatit:
P60° 1 2' 9,871 "
E25° 31 ' 55,028"

Onasopastusta

Kopioitu erikoiskartasta, mutta ei navigointia varten.

- 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.
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- 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.
14

Seuran tiedottaminen
Seuran henki on kiinni sen ihmisistä ja toivottavasti positiivisista asioista
mitä seuran sisällä kerrotaan ja mitä kerromme ulkopuolisille. Hallitus
hoitaa tiedottamista, mutta muitakin otetaan ilolla mukaan.
Keskitymme sähköiseen tiedottamiseen sen helppouden, halpuuden ja
nopeuden takia. Myöskin nämä asiat kehittyvät.
Ja toki lähetämme tiedotuksia postiluukunkin kautta, jos sinulla ei ole
sähköpostiosoitetta. Ilmoitathan meille, jos et ole saanut sähköisiä tai
postiluukun kautta ilmestyneitä tiedotteita viimeaikoina.

www.merihaanveneseura.fi

Web - sivujen kautta tulee tiedotteita ja perustietoja. Tänne voi laittaa
hiukan epävirallisempiakin juttuja.

Sähköposti

Sähköpostitse lähetämme tärkeämpiä tiedotteita. Muista lähettää uusi /
vaihtunut sähköpostiosoitteesi meille esim
mvs.itvastaava@merihaanveneseura.fi osoitteen kautta.

Posti

Lähetämme kausijulkaisun ja tärkeimmät asiat vielä postitse. Ja toki
seuralaisille, jotka eivät ole mailiosoitetta ilmoittaneet lähtee vielä
tiedotteet postitse.

Sosiaalinen media

Tiedottaminen kehittyy jatkuvasti ympärillämme ja tiedottamisen
monimuotoisuus ja yhteisöllisyys korostuu. Meillä on muunmuassa
Facebookissa omat sivut, ne löytyvät hakemalla Merihaan Veneseuraa (tai
linkki https://www.facebook.com/groups/merihaanveneseura/). Täällä
kaikki pystyvät laittamaan juttuja tai linkkejä haluamallaan tavalla muiden
nähtäväksi. Sähköisen tiedotuksen pääsisältö on kotisivuillamme, mutta
sosiaalisen median tavat tukevat tätä. Twitteriä harkitaan.
tulevat taas keväällä ilmoitustaulut ja laiturikartat. Laiturikartat
pyritään pitämään ajantasaisina. Kiiretilanteessa niistä pitää löytyä
nopeasti yhteystiedot.
Laitureille

Tiedotusryhmä
Terttu Terho, Jukka T Lehtinen
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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
vartiointifirma. Jäsenten on myös mahdollista sopia vuorontuurauksesta,
mutta asiasta pitää ilmoittaa vartiovastaavalle - mielellään sähköpostilla.

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. Kaappi aukeaa laituriavaimella. Niiden Flaiturilaisten, joilla ei ole vesipostiavainta, tulee ottaa yhteys toimistoon
päivystysaikana. Kummeli-klubista löytyy avain, jota käytetään
vartiointikierroksella. Vesipostikaapista haettu avain palautetaan
paikalleen seuraavaa vartijaa varten. Vartiopäivän kuluessa soitetaan
seuraavalle vartiovuorolaiselle 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. 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?
Vartijalla on oikeus tarkistaa veneissä oleskelevan henkilöllisyys ja hänen
oikeutensa oleskella veneessä. Seuran jäsen ymmärtää yhteisen edun
nimissä tehdyn kysymyksen. Laitureilla on laiturikartta ja Kummeli-klubissa
vartiovuorolista, josta ilmenevät veneen omistajat ja puhelinnumerot.
Käsivalaisin ja vartioliivit ovat Kummelissa vartijan käytettävissä.
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AVUN KUTSUMINEN
Jos vene irtoaa kiinnityksistään esimerkiksi myrskyn vuoksi tai on muita
vakavia ongelmia, joista vartija ei selviä yksin, on paras soittaa veneen
omistajalle, jonka puhelinnumero löytyy laituritaulusta. Vaarallisissa
tilanteissa (esimerkiksi myrsky tai luvaton tunkeutuminen laiturille) ei tule
leikkiä sankaria, vaan on tilanteesta riippuen kutsuttava paikalle poliisi tai
veneen omistaja. Myös muulloin tulee ottaa yhteys vartiovastaavaan, jos
huomaa omassa tai seuratoverin veneessä käydyn.

VARTIJALIIVI
Kummeli-klubissa on vartijan käytettävissä vartijaliivi. 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 ilmiöistä.

VARTIOKIRJA
Kummeli-klubissa olevaan vartiokirjaan kirjataan selostus toiminnasta ja
havainnoista yön aikana. Erityisesti tavallisesta poikkeavat ilmiöt 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.
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
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Tapahtumakalenteri 2014
28.3 Perjantaina klo 1 8: 00 Vuosikokous Kummelissa
1 4.4 Maanantaina Runkokatsastusten aloitus Rajasaaressa
28.4 Maanantaina Päivystykset Kummelissa alkaa. Maanantaisin

klo

1 8:00->1 9:00. Päivystykset loppuvat 9.6
28.4 Maanantaina Bajamaja wc saapuu Rajasaaseen ja on siellä 26.5
saakka - rentoja kevättöitä kaikille!
1 1 .5 Sunnuntaina klo 0700 Vesillelasku1 Rajasaaressa - Karttunen
hoitaa
1 0.5 Lauantaina Vartiointi alkaa Merihaassa
1 2.5 Maanantaina klo 1 800 Vuosittainen juhlallinen seuran lipunnosto
Merihaassa
1 4.5 Keskiviikko klo 1 600 Mastojennosto 1 Merihaassa - Karttunen
hoitaa
25.5 Sunnuntai klo 0700 Vesillelasku 2 Rajasaaressa - Karttunen hoitaa
28.5 Keskiviikko klo 1 600 Mastojennosto 2 Merihaassa - Karttunen
hoitaa
28.5 Keskiviikko 1 700-1 900 Sammuttimien tarkistus Merihaassa.
3.6 Tiistai klo 1 700 Pukkitalkoot Rajasaaressa, kaikki
talvisäilytyspaikkalaiset mukaan!
1 5.6 Sunnuntai Vartiointi siirtyy kesätauolle
20-22.6. viikonloppu Onaksen juhannus
23-24.8.viikonloppu Legendaariset Silakkafestarit Onaksessa
1 .9 Maanantaina Ilmoittautuminen syksyn nostoihin
1 3-1 4.9. viikonloppu Onaksen päättäjäiset ja halkotalkoot.
1 6.9 Tiistaina klo 1 700 Pukkitalkoot rajasaaressa
Syksyn nostopäivämäärät tiedotetaan myöhemmin!
Seuran syyskokous ja pikkujoulut Kummelissa
ja jossain paikallisessa vapaasti organisoituen.
28.1 1 Perjantai klo 1 800
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Merkintöjä saarikirjasta 2013
Viheriässä postilaatikossa, grillikatoksessa on paksu saaren "päiväkirja".
Siihen jokainen merkitsee käyntinsä. Tilaa on myös muille huomioille.
Perustietoja vuodesta 201 3
Onaksessa kävi 1 78 venettä ja 385 henkilöä vierailulla saarikirjan mukaan
(tosin kirja ei ollut ihan alkukeväästä saaressa). Suosituimpia tapahtumia
olivat Juhannus ja silakkafestarit. Alla graafia Onaksessa vierailleista
veneistä vuosittain.

Vuoden 201 3 lopulla käytiin
pienellä porukalla tekemässä
puutöitä, mutta perinne meinaa
hiipua (melko vähän osallistujia
ja venetaksimatka on aika
kallis), niin keksittiin, että
yhdistetään halkotalkoot ja
päättäjäiset - jolloin paikalle
pääsisi vielä omalla veneellä.
Tänävuonna ajankohta on 1 31 4.9 viikonloppu. Seura hankkii
ruokaa ja pientä
motivaatiolahjaa talkoolaisille.
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Veneilyyn liittyviä puhelinnumeroita
Yleinen hälytysnumero
11 2
Meripelastuskeskus, hälytysnro
02941 000 (HUOM! UUSI)
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
2014!
Nähdään vesillä ja Onaksessa!

