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Postia johtokunnalta  

 
 
Kevät on täällä, kausi alkaa ja lipunnosto lähenee 
 
Toinen koronakevät on lopuillaan ja odotamme kaikki kovasti sitä, että rajoituksia voidaan alkaa purkaa. 
Veneily on siitä mukava harrastus, että merellä on turvallista, jos omassa porukassa on ja siksi sitä voi 
hyvillä mielin harrastaa tässäkin tilanteessa. 
Muistathan, että vaikka rajoitusten alla vielä eletäänkin, kaikki yhteistoiminta ei ole peruttu, vaan osa 
toiminnoista voidaan hyvin toteuttaa turvallisesti, kun ohjeita noudatetaan. 
Ainakin seuraavat ovat tulossa ja osa ihan pikapuolin: 
 
Perinteinen kauden avaus, Lipunnosto sunnuntaina 9.5. tapahtuu klo.1200 alkaen. Jäsenille on varattu 
hieman kuohuvaa ja asiaan kuuluvaa lipunnostotunnelmaa, mutta turvallisesti toteutettuna. Kuohuvan voi 
noutaa hieman ennen lipun noston alkua kerhorakennuksen pihalta ja skoolata omatoimisesti ja 
turvallisesti ulkona kentällä tai vaikka oman veneensä kannella. 
 
 
Kevään ja kesän muut tapahtumat 
 
Pukki- ja siivoustalkoot toteutuvat 12.5 klo 1700 alkaen. Kaikkia tarvitaan, jotta saadaan telakointialueesta 
taas siisti ja toimiva. 
 
Eskaaderi Sipoon Kaunissaareen on toteutumassa itseohjautuvasti 21.-23.5. Seura tarjoaa ruokailun sekä 
juomaa. Ilmoittautuminen 14.5. mennessä nina.tammilehto@sok.fi. Ilmoita samalla mahdollinen 
erikoisruokavalio ja ruokailuun osallistuvan miehistön määrä. 
 
Takaa-ajokisa toteutuu 30.5. klo 1300 alkaen. Voit ilmoittautua mukaan saman tien kirjaamalla 
kisajärjestelyistä vastaavan Lassen sähköpostiin kisat@lars.fastmail.fm perustiedot:  

- kipparin nimi 
- veneen nimi ja tyyppi 
- Finrating-kerroin 

Tähän kisaan on helppo osallistua, koska veneet lähetetään liikkeelle tasoituskertoimen mukaisessa 
järjestyksessä. Normaali lähtöhässäkkä siis puuttuu. Tulosjärjestys on sama kuin maaliintulojärjestys. 
Lasse toimittaa osallistujille sähköpostilla ohjeet kipparikokouksen sijaan. Tarvittaessa kipparikokous 
pidetään Teams-kokouksena. 
 
Tarjolla osaavaa ompelupalvelua kerholaisille 
Lauantaina 15.5. A-laiturin ryskän terassilla on paikalla klo 10-16 verhoilija teollisuusompelukoneineen. 
Erilaiset korjausompelut, kuten pressujen tai kuomujen ratkenneet saumat, irronneet tarranauhat tai 
vetoketjut ja muut paikkaukset hoituu kätevästi paikan päällä pientä käteiskorvausta vastaan. Myös 
irronneiden vakiokokoisten neppareiden tai purjerenkaiden uusiminen onnistuu. Huom! Älä tuo purjeita tai 
muutakaan, mikä vaatisi siksak-saumoja, tämä kone tekee vain suoraa ommelta. Jos tarvitset uuden 
vetoketjun tai muita "varaosia", ota yhteys etukäteen: Helen Enne-Laakso, 0500 704992. 
 
Juhannusjuhlat todennäköisesti toteutuvat nekin, tästä johtokunta päätti vielä linjata tarkemmin 
seuraavassa kokouksessa. 
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Yllä mainituista poiketen Tavaratoria ei järjestetä tänä vuonna, mutta sammutinhuolto Presto suorittaa 
sammuttimien tarkistusta la 15.05. rannassa klo 1000 - 1300. Tarkistuksen hinta 10 euroa ja vain 
korttimaksu mahdollinen. Uusia sammuttimia myös saatavilla niitä tarvitseville. 
 
Muistetaan jokainen huolehtia turvaväleistä kaikissa kohtaamisissa, mutta erityisesti jonotustilanteissa, 
joita voi syntyä, kun esimerkiksi ompelupalveluun tai sammutinhuoltoon vuoroaan odottaa! 
 
 
Katsastusasiat 
 
Muista katsastaa veneesi ajoissa. Runkokatsastukselle alkaa olla jo vähän hoppu, ne tulee tehdä maissa 
ennen vesillelaskua. Varsinainen katsastus tapahtuu veneen ollessa vesillä ja purjehduskunnossa. Ole 
yhteydessä katsastajiin ja sovi aikataulusta. Katsastajien yhteystiedot löytyvät ilmoitustauluilta, molempien 
laiturien grillipaikoilla sekä seuran kotisivulta. Katsastuksia toteutetaan tiistaisin ja torstaisin klo.17-20 sekä 
myös katsastajien kanssa sovittuina aikoina. Katsastus on hoidettava 15.6. mennessä, tai myös 
myöhemmin, jos on tästä erikseen sopinut katsastajan kanssa ennen 15.6.2021. Mikäli katsastus sovitaan 
tai toteutetaan 15.6 jälkeen, tästä voidaan periä jälkikatsastusmaksu. 
 
 
Muita johtokunnan kuulumisia 
 
Aikojen muuttuessa johtokuntaankin on tullut kysymyksiä mahdollisuudesta sähköautojen lataukseen 
seuran alueella. Perusteellisen keskustelun jälkeen johtokunta totesi, että se ei ole sallittua. Seura on 
pursiseura ja keskittyy jatkossakin veneilyharrastuksen edistämiseen. Lisäksi satama-alueen sähköverkko on 
vanha eikä se kestä autojen lisääntyvää kuormitusta. Jokainen jäsen vastaa itse tarvittavan energian 
hankinnasta niin oman veneensä kuin muidenkin kulkuneuvojensa käyttämiseksi. 
 
Keskusteltiin myös yhteisen kerhotilan saunan käytöstä. Todettiin, että sauna on kaikille jäsenille avoin ja 
varattavissa matalalla kynnyksellä.  Lähtökohtaisesti on hyvä edetä sillä ajatuksella, että sauna on 
tarkoitettu peseytymistilaksi, eikä niinkään juhlimisen toteuttamispaikaksi. Saunan varaajan on hyvä 
huomioida tulevatkin käyttäjät ja oman vuoron lopussa siivota jäljet ja tehdä ajoissa tilaa seuraaville, niin 
sopu ja viihtyisyys säilyy parhaiten. 
 
 
Aurinkoista kevättä kaikille ja reippaita tuulia! 
 
Johtokunnan puolesta 
 
- terveisin tiedottaja Martti 


