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Kommodorin palsta
On aika palata Nokkalaan. On aika kokea kotiinpaluun tunne. Kohta kolme talvea sitten
lähdimme talven mittaiselle evakkoretkelle Suomenojalle. Uskoimme asioiden etenevän
vauhdilla ja palaavamme keväällä uusittuun Nokkalaan. Päädyimme keskelle rakennusprojektia,
jonka aikana ei yllätyksiltäkään olla vältytty. Toisinaan meiltä ovat puuttuneet vedet, sähköt ja
ensimmäisenä keväänä hetkellisesti jopa koko A-laituri portteineen. Seuralta poistui
kameravalvonta, varastotiloja väheni ja loppusyksystä rannasta lähti viimeisenä Rinne-maja.
Maja kesti aikaa saman kuin rakentajansakin.
"Me teemme sitä mikä on pakko ja sitten sitä mikä on hauskaa". Tuleva esimieheni sanoi nuo
sanat kun olin vaihtamassa työpaikkaa viime vuosituhannella. Kyseisen firman pakkopullat
kuivuivat aikoja sitten. Yritys myy edelleen tuotteita, joita meistä oli hauska tehdä
kaksikymmentä vuotta sitten. Ainamon Jussilla ja Savolaisen Teuvolla ei ole aina ollut hauskaa
järjestää edellamainittua evakkoretkeä, ja vielä emme ole perillä. Toivottavasti Jussilla ja
Pirhosen Antilla on hauskaa uuden vartiomajan rakennuttamisen kanssa tänä keväänä. Tämä
on seuran lähiaikojen suurin taloudellinen panostus ja toivotan uudelle majalle pitkää ikää.
Liityin seuran johtokuntaan varakommodoriksi viisitoista vuotta sitten. Myös silloin seuralla oli
kaksi vahvaa jaostoa, satamajaosto ja katsastusjaosto. Sataman viisivuotinen rakennusprojekti
oli lähtökuopissa ja seuran veneet katsastettiin määrätietoisesti. Purjehdusjaoksen toiminta oli
edellisenä vuonna pysähtynyt ja minun ensimmäisen virkavuoden jälkeen tilanne ei olennaisesti
muuttunut. Jaoston olisi voinut pistää pakettiin, kuten tapahtui nuoriso- ja koulutusjaoksille
seuraavina vuosina.
Mutta purjehdusjaoksen pakettia ei syntynyt. Hansénin Ritvan ja muiden seuran naisten
päättäväisyyden takia seuralle syntyi vuonna 2002 huvitoimikunta, nykyinen virkistysjaos.
Vappulounas ja seuran purjehduskilpailut muuttuivat jälleen tapahtumiksi. Lohisoppakisa jatkoi
mainettaan Espoon veneseurojen joukossa. Alkuvaiheessa ohjelmassa oli muutamia
kilpapurjehduksen sääntöiltoja, eskaaderitoiminta pidettiin yllä kahden vuosittaisen eskaaderin
verran ja naapuriseurojen kanssa olemme olleet ihmisiksi yhteistoiminnan merkeissä.
Hauskaakin on piisannut, mutta aikansa kutakin. Tämä on minun viimeinen vuoteni
kilpailupäällikkönä ja myös virkistysjaoston toiminnassa tapahtuu muutoksia tämän vuoden
jälkeen.
Miksi äänestin vuosikokousessa Odongrundetin saaren vuokrasopimuksen jatkamisen
puolesta? Vastaus on Tunne. Tunne, joka syntyy kun lähden Nokkalasta ja minulla on
määränpää. Purjehdin laskevassa ilta-auringossa Räfsön ja Låga Räfsön välistä, Svartö-saarien
eteläpuolelta Utterböten ohitse Porkkalanniemen parhaalle purjeidenlaskupaikalle. Muutama
hetki purjeidenlaskun jälkeen olen saaressa, jossa on ruokapaikka korkealla kalliolla upealla
näköalalla ja lähialueiden parhaalla auringonlaskulla.
Olen ollut kahdessa seuran vuosikokouksessa määrittelemässä hintalappua tälle tunteelle.
Tunteella ei ole hintaa ja hinta selviää vasta kun tunteen on menettänyt. Odongrundet on ollut,
ja on edelleen suuri panostus seuralle. Se on kuitenkin selkeästi se asia, joka kuuluu
kategoriaan hauskaa. Mielestäni matkaveneily ja saari ovat tällä hetkellä ne asiat, jotka
keskittyvät hauskaan, ja joiden ympärille voimme tämän seuran toimintaa kehittää. Heikkilän
Markku on matkaveneilyjaoksen vetäjä ja jaoksessa löytyy tilaa tekijöille.
Toivotan kaikille kelpokelejä tulevana veneilykautena. Valitaan määränpää ja lähdetään, jotta
voimme saapua perille, ja palata sitten taas Nokkalaan.
Timo Lauttia
Kommodori
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Vuoden 2016 tärkeät päivämäärät
9.4.2016, klo 15.00
15.4.2016
15.4.2016
1.5.2016, klo 14.00
2.5.2016, klo 17.00 alkaen (alustava)
15.5.2016
18.5.2016
16.5.2016, klo 17.00 alkaen (alustava)
6.6.2016, klo 16.00 alkaen
13. - 16.6.2016, klo 18.00 - 20.30
15.6.2016
18.6. - 19.6.2016
10.8.2016
28.8.2016
3. - 4.9.2016
7.9.2016
10.9.2016 klo 12.00
9.10.2016, klo 12.00
15.10.2016
19.11.2016

Vartiointilistat Rinnemajalla
Jäsen- ja venepaikkamaksun eräpäivä
Vartiointikausi alkaa
Vappulounas ja seuran lipun nosto
Sammutinholto rannassa
Vartiovuorot merkitty vartiolistaan
Kevään ensimmäinen Westhouse Cup keskiviikkokilpailu
Sammutinhuolto rannassa
Pukkien siirto Suomenojalta ja talvisäilytysalueen siivous
Katsastus. Katsastus suoritetaan neljän illan aikana! Tarkempia ti
Kevään viimeinen Westhouse Cup keskiviikkokilpailu
Kevään eskaaderi Pranglin saareen
Syksyn ensimmäinen Westhouse Cup keskiviikkokilpailu
Pentala - RWYC Challenge purjehduskilpailu
Eskaaderi Elisaareen
Vuoden viimeinen Westhouse Cup keskiviikkokilpailu
Seuran mestaruuskilpailut
Seuran lipun lasku
Vartiointikausi päättyy
Joulujuhla
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HUOM!
Vartiovuoroja voi varata 9.4 klo 15.00 alkaen, jolloin vartiokalenteri toimitetaan paikalleen EM:n
mökin (punainen mökki vasemmalla satamaan saavuttaessa) viereiseen vajaan. Vaja toimii
väliaikaisena vartioinnin tukikohtana, kunnes uusi vartiokoppimme valmistuu. Rakennusaikana
vartijan käyttöön luovutetaan seuran mökin avaimet, joten myös mökistä käsin voi vartioida.
Vartiovuoroja voi varata vasta vartiokalenteriin. Sitä ennen tehtyjä omia vuorolistoja tai muita
vastaavia ei huomioida. Muistathan olla huolellinen listan merkintöjen suhteen. Vartiovuorot
kirjataan vartijan hyväksi kalenteriin merkityn venepaikan perusteella, joten oikean venepaikan
merkitseminen on erityisen tärkeää.

VARAAMINEN ALKAA SIIS VASTA KUN LISTA ON TUOTU, EI OMIA
VARAUSLAPPUJA TAI -LISTOJA SITÄ ENNEN!

Vartiointi 2016
Vartiointi järjestetään kuten ennenkin 15.4. – 17.10. ja jokaisella venepaikan haltijalla on 2
vartiovuoroa purjehduskauden aikana. Johtokunnan jäsenet ovat vapautetut vartioinnista.
Katsastusmiehillä ja satamaisännällä vartiovuoroja on yksi.
Juhannusaaton ja -päivän vartiovuorot vastaavat kumpikin kahta vartiovuoroa.
Kesän 2016 vartiointijärjestelmä toimii seuraavasti:
-9.4. klo15.00 toimitetaan vartiomajalle vartiolista johon kukin voi merkitä itse vartiovuoronsa.
-15.5.lista otetaan majalta ja suoritetaan vapaiden vuorojen arvonta niiden kesken jotka eivät
ole itse merkinneet vuorojaan.
-15.5. jälkeen jokainen itse vastaa vuorostaan ja tarvittaessa hommaa tuuraajan tai vaihtaa
vuoroaan muiden kanssa.

Muistin virkistämiseksi:











jokaisella venepaikan haltijalla on kaksi vartiointivuoroa kesässä. Poikkeuksena
juhannusaaton ja juhannuspäivän vartiovuorot, joilla kuitataan kaksi vuoroa kummallakin.
vartiointia suoritetaan klo 20.00 – 5.30 välisenä aikana.
vartiopäällikkötoiminnasta on luovuttu. Vartioon tuleva vartiovuoro soittaa seuraavan
yön vartijalle ja muistuttaa vartiointivuorosta!
myös puhelin- ja venepaikkanumero merkittävä vartiointilistaan.
Jo varattua vuoroa ei saa jättää tyhjäksi, jos ei itse pääse, on hankittava luotettava
sijainen tai otettava yhteyttä ilmoitustaululla oleviin vapaaehtoisiin vartijoihin, jotka
hoitavat vartiointivuoroja korvausta vastaan.
liputus: arkisin käytetään viiriä, lauantaina ja sunnuntaina nostetaan lippu salkoon
vartiointivuoron aikana kirjataan ylös illan ja yön tapahtumat.
vartiointivuoron päätteeksi pienennetään lämmitystä, sammutetaan valot ja lukitaan ovet.
satamakapteeni seuraa vartioinnin sujumista.
laiminlyödystä vartiointivuorosta joudumme perimään 100 euron sakkomaksun.

Veneiden yhteislaskua EI ole!
Jokainen suorittaa siis veneensä laskun omatoimisesti.
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Venepukkien säilytys ja loppusiivous
Evakkoaika Suomenojalla päättyy ja meidän on loppusiivottava väliaikainen
talvisäilytysalueemme.
Jokainen voi itse kuljettaa talvisäilytyspukkinsa veneen laskun jälkeen takaisin Nokkalaan ja
sijoittaa sen uuteen pukkiaitaukseemme.
Ne joilla ei ole tätä mahdollisuutta osallistuvat loppusiivousiltaan 6.6.2016 klo 16 jonka
yhteydessä Karttusen Kuljetusfirman kuorma-autot kuljettavat pukit Nokkalaan venekerhon
kustannuksella.
Illan yhteydessä loppusiivoamme säilytysalueemme niin että kaikille jää hyvä mieli - tapaamisin
talkoissa!

Jäsenmaksut 2016
Tämän tiedotteen mukana tulee jäsenmaksulappu. Eräpäivä on vuosikokouksen
päätöksen mukaan 15.04!

Venepaikkamaksut 2016



Vuoden 2016 venepaikkamaksulaput tulevat myös tämän tiedotteen mukana.
Venepaikkamaksujen eräpäivä on sama 15.04 kuin jäsenmaksunkin!

Seuramme vuosikirja ja uusi tiedottaja
Tänä vuonna, lähinnä julkaistavan materiaalipuutteen vuoksi, EM vuosikirja 2015, ilmestyy
ainoastaan sähköisenä version lähiviikkoina. Nyt onkin hyvä hetki ilmoittaa sähkpostiosoitteesi
seuralle, mikäli et ole sitä aiemmin tehnyt!
Uusi tiedottaja, Sirpa Niskala, aloittaa työt Sari Lehtimäen jälkeen. Sari kiittää yhteistyöstä
viimeisen reilun 5 vuoden aikana!

Veneiden katsastus ja sammutinhuolto kaudella 2016
Veneet katsastetaan perinteisesti katsastusviikolla neljänä iltana 13.-16.6. kello 18:00 - 20:30.
Sammuttimia tarkastetaan ja huolletaan satamassamme myöhemmin ilmoitettavina päivinä.
Kaikki satamassa olevat ja seuran rekisteriin merkityt veneet pitää katsastaa 16.6.2016
mennessä. Katsastusvelvollisuus koskee siis myös vuokrapaikoilla olevia veneitä.
Mikäli et itse voi olla paikalla katsastusiltoina, järjestä sijainen hoitamaan katsastus.
Ennen katsastusviikkoa veneitä katsastetaan vain poikkeustapauksissa (esimerkiksi ennen
katsastusaikaa ulkomaille purjehtivien tai kilpailuun lähtijöiden veneitä), jolloin siitä tulee
erikseen sopia katsastusmiehen kanssa. Mikäli vene katsastetaan 16.6.2016 jälkeen ilman
pätevää, katsastuspäällikölle ilmoitettua syytä, seurauksena ovat vuosikokouksen määräämät
korotetut katsastusmaksu ja myöhästymismaksu. Perustelluksi syyksi voidaan katsoa esim. se,
että vene on katsastusviikolla korjattavana tai että vene hankitaan katsastusviikon jälkeen.
Aikaa yhteen katsastusvalmiiseen veneeseen menee noin 20 - 30 minuuttia. Katsastuksen
jouduttamiseksi tulee katsastukseen kuuluvien varusteiden olla valmiiksi esillä ja kulkuvalojen
päällä jo silloin, kun katsastaja tulee veneeseesi.
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Mikäli veneesi katsastetaan muualla, siitä tulee toimittaa katsastuspöytäkirjan kopio (jäsen) tai
muu luotettava todistus (vuokrapaikka) katsastuspäällikölle 16.6. mennessä.
Katsastuksessa tarvitaan venetodistus ja katsastuspöytäkirjan keltainen kappale (huomioi myös
esim. VHF, tutka). Jos venetodistus on täynnä, ota yhteys katsastajaan runkokatsastusta varten
ennen vesillelaskua. (Runkokatsastus: joka 5. vuosi / uusi jäsenvene / omistajan vaihdos).
Venettä ei voida katsastaa, mikäli yksikin seuraavista asioista ei ole kunnossa:
• Venettä ei ole rekisteröity viranomaisrekisteriin tai rekisterimerkintä veneessä ei ole
määräysten mukainen (mm. kaikki yli 5,5 m:n veneet)
• Sammuttimia ei ole tarkastettu kuluvana vuonna
• Hätäraketit/-soihdut eivät ole kelvollisia / ovat vanhentuneet
HUOM! VALMISTAJAN TUOTTEESSA ILMOITTAMAN VIIMEISEN KÄYTTÖPÄIVÄN
JÄLKEEN SE EI ENÄÄ KELPAA! HUVIVENEIDEN ERITYISKOHTELU ON PÄÄTTYNYT.
Katsastusmaksut: 1 - 3 luokat 10 euroa ja 4 luokka 5 euroa.
Katsastuspäällikkö
Alf Åberg
0400-464 718
alf.aberg(at)aaberg.fi

Odongrundet-saari
Vuokrasaaremme jatkosopimus on allekirjoitettu. Se jatkuu aina kevääseen 2018 eli kahden
kauden verran. Sopimukseen lisättiin kohta, jonka mukaan saamme ottaa toisen pursiseuran
kumppaniksemme/alivuokralaiseksi jakamaan saaren kustannuksia.
Tiukkana ehtona oli, ettei nykyistä satamaa saa laajentaa ja että ko. seura on pieni. Näin saaren
käyttö pysyy asiallisessa mittakaavassa. Ensimmäiset tiedustelut mahdollisen kumppanin
suuntaan on jo tehty. Saaressa oleva maja on edelleen käytössämme. Lukko on sarjoitettu
laiturin avaimeen sopivaksi. Läheltä satamaa rannasta löytyy ulkotulisija ja kaasugrilli ylhäällä
kalliolla. Laiturin lähellä lipputangossa on postilaatikko, jossa säilytetään vieraskirjaa. Merkitse
siihen käyntisi, niin tiedämme kauden jälkeen, kuinka paljon saarta on käytetty.
Ympäristöä saa siivota ja harventaa oksista, kuivuneista/kaatuneista puista ym. WC pitää myös
tyhjentää tarvittaessa. Aina kun käyt saaressa, katso, mitä voisit tehdä.
Saari pyritään laittamaan vierailukuntoon toukokuun aikana. Ajankohtaista tietoa tullaan
antamaan seuran verkkosivuilla.

Eskaaderi Pranglin saareen 18.-19.6.2016
Lähde mukaan kesän aloituseskaaderiin! Matkavenejaosto järjestää eskaaderin tällä kertaa
Viron puolelle Pranglin saarelle kohteena Kelnasen satama. Saari (6.44 km2) sijaitsee Viron
pohjoisrannikolla ja siellä asuu vuoden ympäri noin 100 ihmistä. Matka Nokkalasta on reilut 30
merimailia.
Ilmoittautumisten perusteella seura varaa saunat ja saunajuomat mukaan lähtijöille.
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Lauantai-iltaa vietetään yhdessä Rootsu Saare Resto-ravintolassa.
Lisätietoja saa myöhemmin rannan ilmoitustauluilta sekä seuran verkkosivuilta.
Toivomme runsasta osanottoa!

Syksyn eskaaderi Elisaareen 3.-4.9.2016
Merkitse ajankohta jo kalenteriisi!

Vuoden 2016 venepaikat
Tämän tiedotteen viimeisellä sivulla on venepaikkakartta tulevalle kesälle.

Veden kielelle herauttava kalapöytä makuelämyksineen
tarjolla vappupäivänä
Merenkulkijoiden lippu liehuu salossa 1.5.2016 alkaen klo 14.00.
Tule hyvän ruoan äärelle nauttimaan keväästä
ja muiden Merenkulkijoiden hilpeästä seurasta!
Eloisa seura syntyy yhdessä tekemällä. Tarjoilu on sitä upeampi, mitä
runsaampi tekijäporukka saadaan kasaan. Ryhdy tuumasta toimeen ja
ilmoittaudu mukaan. Ehtoisat emäntämme luotsaavat sinut herkkujen tekoon.
Ilmaise innostuksestasi meille mieluiten puhelimitse tai sähköpostilla
17.4.2016 mennessä:
Ritva
0400 668 458
ritva.hansen@hotmail.com
Anna-Mari
040 716 6464
annamaribruns@gmail.com
Tervetuloa aloittamaan purjehduskautta 2016!

Seuran Facebook-ryhmä
Tervetuloa mukaan seuran suljettuun Facebook-ryhmään. Ryhmässä julkaistaan tietoa
ajankohtaisista asioista ja veneilytapahtumista, muistutetaan lähestyvistä tärkeistä
päivämääristä sekä kerrotaan esim veneilyyn liittyviä tarjouksista. Liittyminen ryhmään vaatii
Facebook-rekisteröitymisen ja sen jälkeen voit lähettää liittymispyynnön minulle joko
Facebookin kautta tai sähköpostitse.
Kannattaa liittyä, ryhmämme on vielä turhan pieni!
Sirpa Niskala

Seuraava johtoryhmän kokous
Seuraava johtoryhmän kokous pidetään ke 4.5, mikäli jäsenillämme on asioita joita haluavat
tuoda käsiteltäviksi.

VENEPAIKAT 2016

B70

Stormfågeln (2)

Vihavainen T

B85

(varattu)

P02

B68

Stormfågeln (1)

Rechardt E

B83

Mankamo T

P03

B66

Pätilä L

(varattu)

P04

Solin E

B81

B64

Ervamaa P

(varattu)

P05

B62

Ervamaa M

Karttaavi T

B79

(varattu)

P06

B60

Launistola R

Bruns A-M

B77

B58

Mustonen O

Viljanen J

B75

Vänttinen A

A26

Sarén A

B73

(varattu)

A25

Tigerstedt K

B71

Salmenhaara P

A24

Turunen A

B69

Pirhonen A

B67

Tolonen A

B65

Parkkonen P

B63

Kinnunen R

B61

Koskinen J

B59

Kupiainen J

B57

Wollsten S

B55

Espoon Kaupunki

B53

Laosmaa O

B51

Mikola E (2)

B49

A23

Hernesmaa M

A22

Löksy M

A21

Nuutila M

A20

Peippo P

A19

Oksanen K

A18

B54

Keränen J

B52

Kaikkonen J

B50

Lauttia T

B48

Vainio L

B46

Korpela J

B44

Jännäri K

B42

Hakala T

3.30

Riquelme M

A17

B40

Mikola E (1)

Mattsson L

B47

Jussila T

A16

B38

Ainamo J

Hatanpää R

B45

B36

Hansén M

Sydänmaanlakka P

B43

B34

Vihervaara M

Suvioja H

B41

Ahti P

B39

B32

Hassinen E

Kanervo K

B37

B30

Osara M

Pennanen J

B35

Merikanto N

B33

Kaukolampi M

B31

Mäkipeska T

B29

Kinnunen K

B27

Rönnblad M

B25

Maristo H

B23

(varattu)

B21

Nymark S

B19

Espoon Kaupunki

B17

Väänänen P

B15

Saine J

A15

Laosmaa M

A14
A13

Myllymäki R

A12

Immonen H

A11

B28

Kokko O

B26

Riitoja M

A10

B24

Elonen T

Wikberg T

A09

B22

Satama J

A08

B20

Moisio T

Niskala J
Valtonen J-P

A07

Honkimäki V

A06

B18

Asiala K

B16

Leiste M

Leveys 3.30

Suomi M

Leveys 2.80

Mikkola M

Leveys 3.80

Mustonen M

Leveys 3.20

Wikman P

B56

Leveys 3.80

B87

Åberg A

B12

Heikkilä M

Lundmark P

B13

Salmio E-K
Juntunen T
Larmela L
Pulli T
Päivänselvä
Eronen K

B11
B09
B07
B05
B03
B01

A05

Sipilä R

A04

B10

Ainamo P

Lindberg T

A03

B08

Pietilä M

Lehtimäki M

A02

B06

Sarasvuo J

Talas K

A01

B04
B02

(varattu)
Suontausta I

2.30

Korppi S

3.20

B14

Leveys 2.30

Leveys 4.30

Koivunen J

Leveys 3.80

4.70

Malmström K

P01

Leveys 3.30

Leveys 4.30

B72
(varattu)

Leveys 3.30

Leveys 4.70
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