
PURSIPURSI
2 /2009

Lipunnosto vapunpäivänä 1.5.2009 klo 12 (huom. aika).
Kevättalkoot ma 8.6.2009 klo 17.15 alkaen.



Kansikuva: SPS:n Heikki Soininen ja Immu Kuusi tähtäävät Lontoon olympialaisiin 2012.



– 1 –

LIIKENNÖINTI SIRPALESAAREEN 
HUHTIKUUSSA

10.00 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 20.00

Lippujen hinnat:  aikuiset meno-paluu 4,00 €, 
 lapset (alle 15v.)
 meno-paluu 1,00 €, 
aikuiset sarjalippu 10 matkaa 35,00 €.

Kausikortteja on myynnissä toimistossa alkaen 
maanantaina 6.4.2009.

Kausikortti on voimassa 30.4. - 3.10.2009
Kausikorttien hinnat: 20,00 €/kpl venekunnan 
ensimmäinen ja seuraavat 30,00 €/kpl.

Lisäksi kausikortin voimassaoloaikaa voi laa-
jentaa ostamalla huhtikuun ja lokakuun yhteis-
hintaan 10,00 €/kortti. 

Liikennöinnin aloittamispäivästä ilmoitetaan 
www.blueshipline.fi  sivuilla 

sekä ilmoitustauluilla.
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Yhteysaluksen aikataulu kesällä 2009 
takakannessa

SUOMALAINEN PURSISEURA RY

Toimisto ja postiosoite
Kankurinkatu 7, 00150 Helsinki
Puhelin (09) 658 352 
Faksi (09) 658 752
info@suomalainenpursiseura.fi 
www.suomalainenpursiseura.fi 

Pankkiyhteys: 
Nordea 101830-76028
Viitenumero on aina annettava
maksettaessa.

Toimisto on auki ti 5.5.2009 alkaen 
Sirpalesaaressa tiistaisin ja torstaisin 
klo 17.15 - 19.45.

Vastaava päätoimittaja 
Eero Mörä
Tarkk’ampujankatu 8 A 12, 
00150 Helsinki
Matkapuhelin: 050-2682
eeromora@luukku.com

PURSI
Suomalaisen Pursiseuran jäsenlehti

Ilmestymisaikataulu 2009

Nro Aineistopvm Ilmestyy

3 29.6. vk 33

4 16.10. vk 48

Painopaikka Painojussit Oy, Kerava
Painos 500 kpl

PURSI 2/2009
SISÄLTÖ

SPS:n uusia jäseniä: 
Paula Paunonen ja Mika Ervast

Tervetuloa joukkoon!



Pääkirjoitus 
Tästä Pursi-lehdestä löydät kevään 2009 
tärkeät tiedot: uusitun satama- ja telakka-
säännön, uusitun venepaikkahakemuksen/-
sopimuksen, ohjeet vesillelaskusta ja sam-
mutinhuollosta sekä tiedon lipunnostosta 
(huom. veneseuralipun juhlavuoden kunni-
aksi kaikissa veneseuroissa vapunpäivänä 
klo 12 eli tuntia totuttua aiemmin) ym.

Maailma muuttuu, mutta SPS pysyy. 
Buffetti pelittää nice-toimikunnan siivittämä-
nä, samoin sammutinhuolto. Telakkaporuk-
ka ponnistelee huhtikuulta kesäkuulle seura-
laisten veneiden saattamiseksi turvallisesti ja 
tyylikkäästi vesille. Hallituksen toimialavas-
taavat ovat tehneet omat suunnitelmansa 
laituripaikoista, katsastuksen organiseeraa-
misesta, rakennusten ja kaluston kunnossa-
pidosta, talkootöiden kohteista. 

Kesän kilpailuihin valmistautuvat pait-
si kilpailijat, niin myös lukuisa joukko muita 
seuralaisia kisojen järjestelyorganisaatiois-
sa. Tulevana kesänä järjestetään taas mo-
net kisat, kruununa yhdessä eräiden muiden 
seurojen kanssa järjestettävä junioriluokkien 
(optari, zoom, e-jolla, laser 4,7 ja radial sekä 
29er) avoimet SM:t 21.-23.8.2009.

SPS:n lähituntumassa on myös vireillä 
olympiaprojekti, kun seuran jäsenet Immu 
Kuusi ja Heikki Soininen ovat julkistaneet 
Lontoon vuoden 2012 olympialaisiin täh-
täävän 49er-projektinsa.

Viime kesänä jo alustavasti opeteltiin te-
lakkakentän siisteyttä. Merisataman kehit-
tämishankkeet suuntaavat entistä useampia 
arvioivia silmiä Sirpalesaareen, joten telak-
kakentän kuntoon kiinnitetään tänä vuonna 
vielä viime vuotistakin enemmän huomiota. 
Sirpalesaari ei ole käytöstä poistettujen va-
rusteiden säilytyspaikka, vaan tarpeettomat 
telakointitarvikkeet tai vaikkapa vanhat mas-
tot on vietävä pois saaresta. Jokaisen tulee 
tietenkin itse huolehtia omistaan, ei niitä saa 
jättää muiden vaivaksi.

SPS:n nettisivut ovat harvoin ilmesty-
vään Pursi-lehteen verrattuna ylivoimaisen 
taipuisa media – sinne saadaan ajankohtai-
set asiat ja tiedotteet nopeasti, joten kan-
nattaa aina silloin tällöin vierailla osoitteessa 
www.suomalainenpursiseura.fi  vilkaise-
massa uutisia tai ajankohtaisia asioita. Si-
vustolta löytyvät myös kaikki SPS:n tärkeä 
tiedot ja ohjeet. Joissain tilanteissa on tar-
vetta vieläkin kohdennettavampaan tiedot-
tamiseen, joten ystävällisesti ilmoittanette 
toisaalla tässä lehdessä olevan venepaik-
kahakemuksen tiedoissa sähköpostiosoit-
teenne (muut kuin veneenomistajat voivat 
ilmoittaa e-mail-osoitteensa toimistolle suo-
raan esim. sähköpostilla info(at)suomalai-
nenpursiseura.fi ).

Eero Mörä
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VUODEN 2009 AIKATAULUT
Lipunnosto 1.5. klo 12
Kevättalkoot 8.6. klo 17
Eskaaderi Tågholmeniin  5. – 6.9.
Syyskokous 30.11. klo 18
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Näin kevään korvalla on hyvä palauttaa mie-
liin katsastukseen liittyviä perusasioita. Täs-
sä niistä muutamia:
Veneessä täytyy tehdä peruskatsastus 
esim. silloin, kun

- edellisestä peruskatsastuksesta on ku-
lunut viisi vuotta

- veneeseen on tehty rakenteellisia muu-
toksia

- moottori on vaihdettu

- omistaja on vaihtunut

- vene rekisteröidään ensimmäistä kertaa 
seuraan

- uusi vene rekisteröidään ensimmäistä 
kertaa seuraan

Peruskatsastus käsittää rungon sekä 
ulko- että sisäpuolisen tarkastuksen. Ulko-
puolinen runkokatsastus tehdään luonnolli-
sesti silloin, kun vene on maissa ja muu osa 
katsastuksesta sitten, kun vene on vedessä, 
rikattu ja valmiina lähtemään vesille.

Suomalaisessa Pursiseurassa on ollut 
sellainen käytäntö, että katsastajat tekevät 
ulkopuolisen runkokatsastuksen talven ai-
kana omine aikoineen liikkuessaan muuten-
kin telakka-alueella. Vasta sitten, jos rungos-
sa ilmenee jotain sellaista, josta halutaan 
keskustella veneen omistajan kanssa, ote-
taan yhteys omistajaan ja sovitaan jatkotoi-
menpiteistä. Nykyisin on kuitenkin olemassa 
katsastusmääräyksissä kohta, joka edellyt-
tää myös omistajan läsnäolon. Katsastus-
pöytäkirjaan on merkittävä alin vuotoaukko, 
jonka arvioiminen vain ulkoa käsin on vaike-
aa tai mahdotonta.

Alla on lueteltu ne veneet, joilla runko-
katsastus on vuorossa tänä vuonna. Jos 
löydät veneesi ja nimesi listalta, ole hyvä ja 
ota yhteyttä allekirjoittaneeseen tai johonkin 
muuhun katsastajaan, niin sovitaan, miten 
veneesi runkokatsastus hoidetaan. 

Erityisesti toivon yhteydenottoa niiltä 
veneenomistajilta, joiden vene on telakoi-
tu muualle kuin Sirpalesaareen ja luon-
nollisesti myös niiltä, joiden vene on vas-

Kertausta katsastusasioista 2009
ta tulossa, uutena tai vaihdettuna, seuran 
rekisteriin!

Albatross Raimo Pohjaväre
Bonheur Matti Rautio
Chip-Duck Erkki Vauramo
Esmeralda III  Tuula ja Kai Torvi
Hornari Aimo Hänninen
Inka Petri Ahola-Luttila
Kehaar V Pertti Myllynen
La Mozuela Maarit Louhi ja 
 Tapio Kallasjoki
Ria Severi Weckström
Suna  Ravil Asis
Tosca  Heikki Häyhä
Zorba Juha Suomalainen
Tilda Antti Paatero

Katsastusillat ovat vanhaan tapaan tiis-
tai ja torstai touko-kesäkuussa. Katsas-
tukset on kaavailtu aloitettavaksi tiistaina 
5.5., mutta aikataulu riippuu mm. jäätilan-
teesa. Viimeinen katsastuspäivä on tiis-
tai 16.6.05. Tämän jälkeen katsastetaan ai-
noastaan ja vain veneet, joiden omistajilla 
on erittäin pätevä syy myöhästymiseensä. 
Asiasta on kuitenkin sovittava katsastajien 
kanssa hyvissä ajoin ennen viimeistä viral-
lista katsastuspäivää, koska useimmat kat-
sastajatkin ovat juhannuksen jälkeen lomal-
la. Samoin katsastusmaksu on maksettava 
ajoissa, sillä toimisto on kiinni juhannuksen 
jälkeen koko heinäkuun.

Hallituksen päätöksen mukaan niiltä ve-
neiltä, jotka katsastetaan viimeisen virallisen 
katsastuspäivän jälkeen, peritään korotettu 
maksu. Jos siis haluat saada veneesi kat-
sastettua mahdollisimman edullisesti, hoi-
da asia kuntoon viimeistään 16.6.

Jos raketit, soihdut tai sammuttimet 
eivät ole kunnossa, katsastus keskey-
tetään. Samoin voidaan menetellä, jos ve-
neestä tai varusteista löytyy useita pienem-
piä puutteita. Seuran sääntöjen mukaan 
uusintakatsastuksesta voidaan periä uusi 
maksu. 

Muistathan, että seuran lippua saa 
käyttää vain katsastetussa veneessä. 



– 4 –

Kilpailuihin saa osallistua vain katsaste-
tulla veneellä. Katsastamattomalta ve-
neeltä peritään korotetut laituri- ja tela-
kointimaksut.

 Ne veneet, joita ei ole katsastettu viime 
kesänä, poistetaan seuran rekisteristä eivät-
kä siis ole tänä keväänä ilmestyvän vuosikir-
jan veneluettelossa. Samalla  ne poistuvat 
myös Suomen Purjehtijaliiton venerekiste-
ristä. Jos vene on ollut katsastamatta yhden 
kauden, se on seuraavana kautena perus-
katsastettava. Huolehdithan siis, että venee-
si tulee katsastettua joka vuosi!

Jos olet epätietoinen katsastusvaati-
muksista, tutustu Purjehtijan vuosikirjaan tai 
Suomalaisen pursiseuran vuosikirjaan, jois-
sa molemmissa on katsastusvaatimukset ja 

luettelo vaadittavista varusteista. Myös kat-
sastajilta saa mielellään kysyä neuvoja.

Veneiden rekisteröinti uudistui 1.10.2007.  
Huolehdithan siitä, että veneesi rekisteritun-
nus on näkyvällä paikalla veneen kummalla-
kin sivulla siten, että se on veneen liikkeellä 
ollessa selvästi näkyvissä. Rekisterinumero 
merkitään katsastuspöytäkirjaan. Rekiste-
röintivelvollisuuden piirissä olevaa rekiste-
röimätöntä venettä ei katsasteta.

Toivotan kaikille hyviä veneenkunnostus-
säitä ja suotuisia tuulia purjehduskaudelle 
2009!

Heta Leppävuori
kommodori, katsastuspäällikkö
0400-829 891

UUSITTU VENEPAIKKASOPIMUS
Purjehduskauden aikaista laituripaikkaa koskeva venepaikkahakemus on uusittu. 
Vastedes hakemus tehdään vain kerran ja osapuolet eli veneenomistaja ja SPS al-
lekirjoittavat sen. Venepaikkahakemus muuttuu SPS:n allekirjoituksen jälkeen ve-
nepaikkasopimukseksi. Venepaikkasopimus on sen jälkeen voimassa, kunnes se 
irtisanotaan sopimuksen ehtojen mukaisesti. Näin päästään eroon jokavuotisesta ha-
kemusrumbasta ja laituripaikkojen käyttö voidaan suunnitella aiempaa paremmin.

Uusittu venepaikkasopimus selkiyttää myös sellaisten tilanteiden käsittelemistä, jois-
sa vene jää telakalle vastoin satama- ja telakkaohjesääntöä.

Venepaikkasopimuksen tekemiseksi toimi seuraavasti:

Irrota Pursi 2/2009:n välissä oleva venepaikkahakemus ja -sopimuslomake, täytä 
huolellisesti, ota siitä kopio, allekirjoita omalta osaltasi molemmat ja pistä postiin.

Voit noutaa oman sopimuskappaleesi SPS:n puolesta allekirjoitettuna esim. kesä-
toimistosta Sirpalesaaresta. Voit myös käydä henkilökohtaisesti Kankurinkadulla toi-
miston aukioloaikana ja kopioida toisen kappaleen siellä. Jollet kaipaa itsellesi alle-
kirjoitettua originaalia, lähetä vain yksi hakemuskappale, joka sitten jää SPS:lle.

Vaihtoehtoisesti voit tulostaa lomakkeen SPS:n nettisivuilta osoitteesta www.suo-
malainenpursiseura.fi . Muutoin voit toimia samalla tavalla kuin edellä on kuvattu 
paitsi että toimita/lähetä molemmat kappaleet SPS:n toimistoon osoitteella Kanku-
rinkatu 7, 00150 Helsinki (huom. postilokero-osoite ei ole enää käytössä).

Täytä hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti. Ilmoita myös e-mail –osoitteesi, koska 
silloin tällöin olisi hyödyllistä voida lähettää kiireellisiä tiedotuksia myös sähköpostilla. 
Muista myöhemminkin ilmoittaa SPS:n toimistolle erityisesti osoitteenmuutokset.

SPS:n venepaikka-, kesätelakointi- ja muut maksut ilmenevät SPS:n maksutaulukos-
ta, joka löytyy yllä mainituilta nettisivuilta sekä julkaistaa SPS:n vuosikirjassa.
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1. Yleistä

1.1.  S & T -toimintojen tarkoituksena on 
varmistaa jäsenistölle kohtuulliset mah-
dollisuudet säilyttää ja ylläpitää venei-
tään Sirpalesaaressa.

1.2.  S & T -toiminnoista vastaavat hallituk-
sen nimeämät satama- ja telakkapääl-
liköt. Kyselyt ja valitukset satamaan ja 
telakkaan liittyvistä asioista on osoitet-
tava heille.

1.3.  Toiminnan puitteet määräytyvät hyväk-
sytystä toimintasuunnitelmasta ja ta-
lousarviossa myönnetyistä varoista.

1.4.  Satama- ja telakkapalvelut on tarkoitet-
tu ensisijaisesti seuran jäsenille ja näi-
den SPS:an rekisteröidyille veneille.

1.5 S & T -palveluista peritään erilliset mak-
sut, jotka hallitus vuosittain vahvistaa ja 
julkaisee. Maksut ovat perintäkelpoi-
sia, mikäli sopimusta ei ole sen ehtojen 
mukaan ennen kyseisen kauden alkua 
sopimuksen ehtojen mukaisesti irtisa-
nottu.

1.6.  S & T -palvelujen saannin edellytykse-
nä on aikaisempien maksu velvoittei-
den täsmällinen noudattaminen.

1.7.  PS tai sen toimi- ja luottamushenki-
löt eivät ole vastuussa jäsenten veneil-
le tai muulle omaisuudelle satama- ja 
telakka-alueella mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista. Sirpalesaareen tela-
koitavaksi tai satamaan kiinnittymään 

SUOMALAINEN PURSISEURA RY:N 
SATAMA- JA TELAKKASÄÄNTÖ

hyväksytään vain vakuutetut veneet. 
Vakuutuksessa on oltava myös ns. 
vastuuehto.

1.8.  Kukin jäsen vastaa jätehuollosta omal-
ta osaltaan.

2. Satama

2.1 Laituripaikka, sikäli kuin sopiva sellai-
nen on vapaana, myönnetään hake-
muksesta sopimuksella, joka on voi-
massa toistaiseksi.

2.2.  Satamapäällikkö jakaa laituripaikat ha-
kemuksensa jättäneiden jäsenten kat-
sastetuille ja SPS:aan rekisteröidyille 
veneille. Jäsenen, jolla on ollut vene-
paikka Sirpalesaaressa ja joka siirtää 
veneensä tilapäisesti muualle aikomuk-
senaan tuoda se myöhemmin takaisin, 
on saadakseen venepaikan, palates-
saan ilmoitettava asiasta aikataului-
neen kirjallisesti satamapäällikölle en-
nen veneen siirtoa Sirpalesaaresta.

2.3. Ellei venepaikasta säädettyä maksua 
ole suoritettu eräpäivään mennessä, 
katsotaan jäsenen luopuneen oikeu-
destaan satamapaikkaan.

2.4.  Venepaikka on vene- ja henkilökohtai-
nen, eikä jäsen voi luovuttaa sitä tila-
päisestikään kolmannelle. Tämän mää-
räyksen kiertäminen johtaa välittömään 
venepaikan menetykseen.

2.5.  Seuralla on oikeus purjehduskauden 
aikana ottaa venepaikka tilapäisesti 
käyttöönsä esim. purjehduskilpailujen 
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ajaksi. Tällöin on veneenomistajalle il-
moitettava asiasta vähintään kaksi viik-
koa aikaisemmin ja osoitettava veneel-
le toinen turvallinen kiinnityspaikka tai 
muuten sovittava asiasta.

2.6.  Veneet on kiinnitettävä poijuun kahdel-
la köydellä. Keulaköysissä on käytet-
tävä joustimia. Lepuuttajien määrän ja 
koon, samoin kuin köysien vahvuuden, 
tulee olla katsastusvaatimusten mukai-
sia.

2.7.  Ulkona ja vajassa säilytettävät kevytve-
neet on pidettävä pyörillä varustetuilla 
siirtoalustoilla ja niille osoitetuilla pai-
koilla.

2.8. Jollien säilytys laitureilla ei ole sallit-
tua.

2.9 Lämmitintä tai muuta suurikulutuksista 
laitetta ei saa jättää yksikseen kytketty-
nä maasähköön.

3. Telakointi

3.1 Telakointipaikka, sikäli kuin Sirpalesaa-
ressa on vapaata kapasiteettia, myön-
netään hakemuksesta sopimuksella, 
joka on voimassa toistaiseksi.

3.2. Telakalle nostoista ja vesillelaskuista il-
moitetaan sekä Pursi-Iehdessä että il-
moitustauluilla.

3.3.  Veneiden sijoittelusta telakka kentäl-
le päättää nostoryhmä. Samoin vajaan 
otettavista veneistä ja niiden sijoittelus-
ta päättää satama- ja telakkalautakun-
ta.

3.4.  Telakointipukkien tulee olla rakenteel-
taan tukevia ja, mikäli veneen rakenne 
sen sallii, on käytettävä ns. koottavia 
pukkityyppejä. Säätöosat on veneen 
omistajan tarkistettava hyvissä ajoin 

ennen nostoa ja tarvittavat työkalut on 
oltava käytettävissä, jotta tukeminen 
sujuu ripeästi.

3.5.  Kannella oleva irtain on kiinnitettävä 
noston ajaksi.

3.6.  Omistajan vastuulla on osoittaa ve-
neessä turvalliset nostopisteet.

3.7.  Nostojen aikana on jokaisen alueella 
oleskelevan pysyteltävä ja tarvittaessa 
siirryttävä pois riippuvan taakan alta.

3.8  Telakoiduissa veneissä ei saa säilyttää 
mitään tulenarkoja tai itsesytytykselle 
alttiita aineita, kiinteissä säiliöissä ole-
vaa polttoainetta lukuun ottamatta.

3.9.  Telakoiduissa veneissä yöpyminen on 
ehdottomasti kielletty.

3.10.  Alueella käytettävien jatkokaapeleiden 
on oltava ulkokäyttöön tarkoitettuja ja 
hyväksyttyjä malleja. Telakkapäälliköl-
lä ja/tai hänen tehtävään nimeämäl-
lään henkilöllä on oikeus ja velvollisuus 
poistaa kaikki määräysten vastai-
set kaapelit ja kytkennät välittömästi. 
Sähkölämmittimien käyttö on kiellet-
ty. Akkulaturia saa käyttää myös tela-
koidussa veneessä edellyttäen, että se 
kytketään irti akuista ja sähköverkosta 
alueelta poistuttaessa, Erilaistensäh-
köpuhaltimien käytöstä esimerkiksi lu-
jitemuovikorjausten yhteydessä on so-
vittava telakkapäällikön kanssa.

3.11 Vesillelaskun tulee tapahtua Helsingin 
kaupungin telakka-alueilla noudatetta-
vaan viimeiseen vesillelaskupäivään tai 
hallituksen mahdollisesti ilmoittamaan 
muuhun päivään mennessä. Kysei-
sen päivän jälkeen seura ei ole velvol-
linen laskemaan venettä veteen kesä-
kaudella, ellei laskun siirtymisestä ole 
erikseen ennalta sovittu.
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3.12 Kohdassa 3.11 mainitun päivän jäl-
keen telakoituina olevan veneen ve-
sillelaskusta peritään maksutaulukon 
mukaisesti väliaikaisen kesätelakoin-
nin maksu ja erillisnostomaksu voimas-
saolevan maksutaulukon mukaisesti. 
Mikäli venettä ei lasketa kesäkauden 
aikana lainkaan veteen siitä peritään 
vähintään talvitelakointimaksun suu-
ruinen maksu sekä jouduttaessa mah-
dollisesti siirtämään venettä, erillisnos-
tomaksu.

3.13 Jos venettä ei ole laskettu vesille, ky-
seistä kesäkautta seuraavat kaikki nos-
to- ja telakointimaksut peritään 20 %:
lla korotettuna. 

3.14 Jokaisen, joka telakoi veneensä Sir-
palesaareen, on osallistuttava ns. 
pukkitalkoisiin syksyisin. Mikäli tal-
koovelvoitetta ei täytetä, jo sovittu te-
lakointioikeus voidaan peruuttaa. 

3.15  Jäsenillä on oikeus säilyttää sopimuk-
sen mukaisen telakoinnin yhteydessä 
veneilyyn liittyvää irtainta (masto, jolla, 
peitteet, pukit ym.) maksutaulukossa 
esitettyä maksua vastaan tarkoitukseen 
osoitetuissa paikoissa Sirpalesaaressa. 
Seuran alueella säilytettävät mastot ja 
muu mahdollinen irtain on varustettava 
selkein nimilapuin, joista selviää omis-
tajan ja veneen nimi ja puhelinnumero. 
Ilman nimilappua olevat tavarat katso-
taan hylätyiksi tai löytötavaraksi jolloin 
niiden suhteen menetellään asian vaa-
timalla tavalla. 

3.16 Hallitus voi hyvissä ajoin ennakolta teh-
dystä anomuksesta myöntää poikke-
uksia edellä mainituissa kohdissa il-
moitettuihin määräyksiin ja maksuihin 
(esim. peruskorjaukset, pitkäaikainen 
sairaus).

Vesillelaskut aloitetaan kuten aiem-
minkin viikolla 17 ja päätetään viikol-
la 23. Veneitä lasketaan veteen vain 
keskiviikkoisin (15 kpl/ilta) ja viikolla 
18 veneitä ei lasketa laisinkaan.

Nostolistat tulevat huhtikuun 
puolivälissä telakan ilmoitustaulul-
le. Kannattaa varata laskuaika hy-
vissä ajoin ja varmistaa, että vene 
myös tuolloin on laskukunnossa. Vii-
me hetken peruutukset ovat harmil-
lisia, paitsi telakalle, niin myös toisil-
le jäsenille.

Laskettavien veneiden lukumää-
rän takia tulisi homman nopeuttami-
seksi pukkien ja tönäreiden tassujen 
aluset maalata ennen nostoa. Apu-
na maalauksessa voi käyttää seu-
ran tönäreitä. Jos olet epävarma 
miten niitä käytetään niin kysy vaik-
kapa minulta (Jussi Auvinen / p 0400 
211 100).

Samalla kun maalaat myrkky-
jä pohjaan niin piirrä pukkiisi siitä 
mahdollisesti puuttuvat veneen nimi 
ja ”keula”/”perä”.

Viime vuosina ja varsinkin edel-
lisenä kesänä seuramme telakka-
kenttä on mantereelta katsottuna 
näyttänyt luvalla sanoen ”Raatteen 
tieltä” kesäksi sinne sikin sokin jää-
neine veneineen ja pukkeineen. Tä-
hän haetaan muutosta kesätelakoin-
nin uusilla säännöillä, joista hallitus 
tiedottanee toisaalla tarkemmin. 

Jussi Auvinen

VESILLE- 
LASKUISTA



Nicetoimikunta tiedottaa
SAMMUTINHUOLTO

Nicetoimikunnan järjestämä perintei-
nen sammutinhuolto:toukokuun toise-
na lauantaina 9.5. kello 10-14 Carusel-
lin edessä.

BUFFETIT 
(Ravintolan ovea vastapäätä: 

kilpailutoimistossa):

huhtikuun viikonloppuina 
la 4.4. ja su 5.4.
la 18.4. ja 19.4.
la 25.4. ja 26.4.

ja Pääsiäisenä
pe 9.4., la 10.4., su 11.4., ma 12.4.

Huomaa ajankohta! 
(sovitettuna ylikulkuun)

kello 12.30-15.50

Kahvia/teetä/kaakaota, leipää, pul-
laa, (pääsiäisenä myös lammaslei-

piä) edulliseen hintaan.

TERVETULOA!

VARTIOVUOROVARAUSLISTA

löytyy vartiotuvan ilmoitustaululta 10.4. alkaen. Varaa vuoro (30.5.) men-
nessä ja muista merkitä ajankohta myös itsellesi muistiin. Auringonlas-
kuajat löytyvät ilmoitustaululta myöskin.

31.5. mennessä varaavat saavat valita ajankohdan itse. Loput arvotaan, 
ja voit käydä katsomassa, minkä ajankohdan arpa on valinnut Sinulle. 
Katso tarkemmat ohjeet.

Vartiointivelvoitteen voi puolestasi hoitaa Vartiolippukunta Korvenkouk-
kaajat 150 euron maksua vastaan.Yhteyshenkilö on: Tuomas Talvitie 050-
368 6398, tuomas.talvitie@helsinki.fi  

Tarkemmat tiedot löytyvät vartiotuvan seinältä.

Vartiointi

Tarkastusmaksu 8 €/
sammutin eli sama 
kuin aiemmin

Myynnissä: uusia 2 kg 
ja 6 kg:n sammuttimia 
30-45 €/kpl

Myös savu- ja kaasu-
varoittimia.
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OSSI LEPPÄMÄKI  

 * 17.7.1918 

 † 18.3.2009



AJALLA 1.5. – 31.5. ja 1.9 - 3.10. 
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 

AJALLA 1.6. – 31.8.
10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 
15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 
21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 

Lisävuorot ja poikkeukset
Lisävuorot aina lauantaisin ja sunnuntaisin 
sekä 1.5. ja 21.5.: 09.00 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 

Lisävuorot tarvittaessa ravintolasta: 23.30 24.00 00.30 01.00 

Juhannuksena:  19.6. viimeinen vuoro 14.00 
 20.6. ei vuoroja 
 21.6. ensimmäinen vuoro 16.00 

Syksyllä:  14.9. – 3.10. viimeinen vuoro 22.00

Matkaliput (meno-paluu)
Aikuiset 4,00 €
Aikuiset 10 matkan sarjalippu 35,00 €
Lapset alle 15 v.  1,00 €
Hinnat sisältävät alv. 8 %. 

www.blueshipline.fi 
Gsm. 0400–844 172 / Mikko Lanki

Yhteysaluksen aikataulu 
Sirpalesaareen kesällä 2009

Kutsu yhteysvene nostamalla osoitin ylös! 


