Kesäkuun jäsentiedote

Tulevia tapahtumia
26.6. asti
Veneiden katsastukset Särkällä maanantaisin klo 18–20
KESÄKUU
9.6.
10.–11.6.
11.6.
16.–18.6.

Kaivopuiston lentonäytös
Avoimet ovet majasaarissa
Kilpailujärjestäjäkoulutus Särkällä
Baltic Offshore Week (BOW)

HEINÄKUU
1.–2.7.
31.7.–4.8.

Minieskaaderi Granlandetiin
Sulkaniemen leiri

Toimisto kiinni sairastapauksen johdosta
Toiminnanjohtaja ei ole tavoitettavissa eikä toimiston palvelut käytettävissä
toistaiseksi toiminnanjohtajan sairastumisen takia. Kiireettömät asiat kannattaa
jättää odottamaan hänen tervehtymistään. Kiireellisiä ja välttämättömiä,
toiminnanjohtajan toimialaan kuuluvia tehtäviä koskevat tiedustelut pyydetään
kohdistamaan ao. toimikunnan vetäjälle.
Majasaarissa avoimet ovet viikonloppuna 10.–11.6.
Merenkävijät toivottaa jäsenten ystävien veneet tervetulleiksi majasaariin.
Vierailupäivänä Mertsuvene saa kutsua vieraakseen yhden seuran ulkopuolisen
veneen. Isäntävene vastaa paikallaollen vieraastaan ja opastuksesta saaren ja
Mertsujen tavoille. Muistutukseksi vielä että vieraiden veneiden rantautuminen
saariin muina aikoina ei ole sallittu. Tällä halutaan varmistaa Mertsuille laituritila
ja mahdollisuus nauttia saaristaan rauhassa. Ystäville, jotka haluavat tulla
viihtymään saarissamme muulloinkin kun vierailupäivinä, voimme aina tarjota
jäsenyyttä.
Varovaisuutta: Graniksessa upoksissa ollut ”kelluva” aallonmurtaja on noussut
kummittelemaan pinnan tuntumaan. Aave on merkattu valkoisin kellukkein.
Sulkiksessa on otettu käyttöön lähikäymälä, joka on tarkoitettu kiireellisissä
tapauksissa ensisijaisesti naisten ”pisuaariksi” vastapainoksi miesten
mahdollisuudelle puskavierailuille. Vanhat käymälät mäellä ovat kuitenkin
ensisijaisia käyntikohteita ja samalla saa vähän liikuntaakin palkkioksi.

Vapaaehtoisia kaivataan purjehduskilpailujen järjestämistoimintaan!
Purjehduskilpailujen järjestäjäkoulutus Särkällä 11.6. klo 12 alkaen
Kilpailujärjestäminen on hauska tapa seurata kilpapurjehdusta
kosketusetäisyydeltä ja harjoittaa merimiestaitoja.
Tarvitsemme lisää vapaaehtoisia, jotta voimme järjestää kilpailuja myös jatkossa.
Tätä varten järjestämme kaikille kiinnostuneille kilpailujärjestämisen
perehdytyksen sunnuntaina 11.6. klo 12 alkaen. Tilaisuudessa kerrotaan
kilpailujärjestämisestä sekä teoriassa että käytännössä. Kerromme niistä
muutamasta taidosta, joista on hyötyä järjestelyissä ja harjoittelemme yhdessä
tavallisimpia tehtäviä.
Aikaisempaa kokemusta kilpapurjehduksesta tai kilpailujen järjestämisestä ei
vaadita. Ilmoittaudu mukaan: Otto Aalto, otto.aalto@gmail.com, 0400 704927.
Minieskaaderi Granlandetiin 1.–2.7.
606-klubi järjestää kaikille avoimen minieskaaderin Granlandetiin.
Eskaaderiviikonlopun aikana Graniksessa on avoimet ovet, joten myös kaverit voi
kutsua mukaan. Osallistuva mertsuvene saa kutsua vieraakseen yhden seuran
ulkopuolisen veneen. Merenkävijä voi myös osallistua eskaaderiin vieraalla
veneellä. Seuran jäsen vastaa aina vieraidensa oleskelusta saaressa!
Ilmoittaudu mukaan eskaaderille viimeistään 21.6. verkossa:
https://mertsutreenit.nimenhuuto.com/events/8892844
Alustava ohjelma:
Keskiviikko 21.6.
Eskaaderin suunnittelukokous kippareille ja osallistujille. Aika ja paikka
tarkentuvat myöhemmin
Lauantai 1.7.
klo 9.30
Kipparikokous Särkän junnulaiturilla ja lähtö kohti Granista
n. klo 13.00 Rantautuminen Granikseen, landausjuomat ja lounas (omat eväät)
Majoittuminen, saunan lämmitys jne.
klo 16.00
Miesten sauna
klo 17.00
Naisten sauna
klo 19.00–
Yhteinen iltanuotio (omat eväät)
Sunnuntai 2.7.
klo 12.00
Brunssi (omat eväät)
klo 13.00
Leirin purku, siivous
n. klo 15.00 Lähtö kohti Särkkää
Harkinnan mukaan muuta ohjelmaa, nyyttärit, kitaran soittoa, lettujen paistoa…
Huom. Eskaaderi järjestetään säävarauksella!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset puhelimitse: Vilja Pietiäinen, 040 5102546

Muutoksia satamassa BOW:n aikaan 16.–18.6.
Baltic Offshore Weekin aikana perjantaista sunnuntaihin 16.–18.6. Särkän sataman
keskiponttooni ja sen ympäristö tarvitaan kilpailijoiden käyttöön. Lisätietoja
telakkamestarilta sekä alavajan ilmoitustaululta.
Kerhotuotteita saatavana
Merenkävijöiden kerhotuotteita on myynnissä taas Baltic Offshore Weekin aikaan
16.–17.6. Särkällä.
Lisätietoa tuotteista ja mahdollisista postituksista antaa kerhomestari Tapani
Riddarström.
HINNASTO:
Lippikset, pipot ja t-paidat á 15 € , 2 kpl 25 €
Fleece-takki 45 €
Hupparit 30 €, 2 kpl 50 €
Bamboo-huivi heijastavalla painatuksella 10 €
Tilaustuotteet M-kaiverruksella:
Muki tai viinilasi á 17 €
Snapsilasit 4 kpl nahkapakkauksessa 25 €
Trossi-esitteitä jaetaan veneisiin kesäkuun alussa
Helsingin Meripelastusyhdistys jakaa 5.–16.6. välisenä aikana pääkaupunkiseudun
venekerhoissa Trossi-kampanjan esitteitä. Jakelutiimi liikkuu päiväsaikaan kello 8–
16 nuorisokoulutusvene Aava R:llä, jolla se rantautuu venekerhojen laitureille.
Trossi-esitteet kiinnitetään muovipusseissa veneiden keulakaiteisiin. Trossi-tiimin
tunnistaa Aava R:n lisäksi Meripelastusseuran vaatteista. Heiltä voi kysellä
lisätietoa vapaaehtoisesta meripelastuksesta.
Kampanjan tavoitteena on saada uusia trossijäseniä vapaaehtoiseen
Meripelastukseen, mutta tuoda myös Trossi-tietoutta veneilijöiden keskuuteen.
Vuosikirjan jakelu viivästynyt
Vuosikirjan jakelu on viivästynyt painoteknisistä ongelmista johtuen. Vuosikirjat
pyritään postittamaan jäsenille ensi tilassa. Sillä välin on mahdollista lukea
sähköistä versiota, joka on ladattavissa osoitteessa:
http://www.merenkavijat.fi/vk2017.html
Yhteystietoja
Toiminnanjohtaja Sami Teräsvirta
toimisto@merenkavijat.fi
0400 628 636 (toistaiseksi pois käytöstä sairastapauksen vuoksi)
Telakkamestari Mikko Tamminen
050 313 9109

