
 
 

Jäsentiedote 2/2020 
 
Hallitus on ottanut tavakseen kokoontua viime aikoina Punavuoressa, koska siellä on 
merelliseen toimintaan sopivia kadunnimiä. Pari viimeistä kokousta on ollut 
Pursimiehenkadulla, seuraavaksi siirrymme varmasti Merimiehenkadulle ja ehkä 
loppuvuonna ollaankin sitten jo Kapteeninkadulla… 
 
Aikatauluja  
Tärkeitä päivämääriä, pistäkäähän kalentereihin ja muistiin: 

• Kevätkokous 4.4. 
• Lasku I 4.5. ja lasku II 18.5.  
• Pukkitalkoot 23.5.  
• Kevään ympäripurjehdus 6.6.  
• Junnuleiri 12.-14.6.  
• Viaporin Tuoppi 15.8.  
• Syksyn ympäripurjehdus 29.8. 
• Rapujuhlat 29.8.  
• Pukkitalkoot 19.9.  
• Nosto I 25.9.  
• Nosto II 16.10. 
• Telakka talvikuntoon -talkoot 7.11.  
• Syyskokous 21.11.   

 
Mastonosturia päivitetään  
Mastonosturiin tehdään kevään aikana päivitys, jossa vinssi, vaijeri ja kaikki tarpeelliset 
pienemmät härpäkkeet uusitaan. Vanha vinssi jää paikalleen, mutta se ei tule olemaan 
enää käytössä. Tarkemmat infot ja käyttöohjeet tulevat myöhemmin.  
 
Jollat siirtyvät pääsatamaan  
Jollat siirtyvät ensi kesänä pääsatamaan. Niitä varten rakennetaan entiselle laskuluiskalle 
slipi ja ranta-aluetta järjestellään samalla hivenen uusiksi. Koska siirtymämatkat 
purjehduspaikoille hieman kasvavat ja junnukumppari alkaa muutenkin olla tiensä 
päässä, seuralle etsitään kuumeisesti uutta kumivenettä. Jos tiedätte sopivia 
hyväkuntoisia käytettyjä niin olkaa yhteydessä Hemmoon. Kova pohja, riittävä teho ja 



soveltuvuus hinaukseen kriteereissä. Rahaa on niukasti ellei sitten jokin ystävällinen 
julkisorganisaatio muista meitä avustuksella.  
 
Satamapaikat pian haettavaksi  
Muistanette, että viime vuonna myllykirjelmöitiin veneiden katsastamisesta ehtona 
tämän vuoden laituripaikoille. Seuralla on pulaa laituripaikoista ja jouduimme jo viime 
kesänä tarjoamaan jäsenille eioota. Siksi toivomme, että ne veneet, joita ei edes aiota 
katsastaa tai käyttää kauden aikana eivät edes hakisi laituripaikkaa. On kuitenkin 
huomattava, että maihinkaan niitä ei voi jättää, sen kieltää telakkasääntömme ja alueen 
vuokrasopimus. Tähän on olemassa poikkeus: ”Veneen säilyttämiseen telakalla muuna 
aikana on pyydettävä yhdistyksen hallitukselta lupa. Kesätelakointitarve on perusteltava.” 
 
Vuoden 2019 katsastuksiin kiinnitetään huomiota nyt laituripaikkoja jaettaessa. Lisäksi 
laituripaikkaa hakiessa sitoutuu katsastamaan veneensä 1.7.2020 mennessä. Sanktiona 
sille on laituripaikkamaksun tuplaus automaattisesti. Jos on poikkeuksia ja todella 
pakottavia ja painavia syitä miksi vene pitäisi jättää katsastamatta tuohon mennessä niin 
siitä saa esittää hallitukselle kirjallisen näkemyksensä. Huomatkaa myös, että 
vuosikatsastuksen edellytyksenä on voimassa oleva peruskatsastus eli runkokatsastus. 
Se hoidetaan maissa ennen vesillelaskua. Peruskatsastus on voimassa viisi vuotta. 
 
Ennen katsastusrumbaa tulemme viemään kaikki seuran veneet Suomen purjehdus- ja 
veneilyn ylläpitämään tietokantaan Suuliin. Sieltä jokainen voi käydä sitten viilaamassa 
veneensä tietoja. Sinne tulee myös merkinnät katsastuksesta ja katsastajat voivat 
halutessaan tehdä katsastukset sähköisesti suoraan Suuliin.  
 
Kevättä kohti!  
Hallitus  


