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Hakkenpään Merenkävijät ry, seurainfo
Seuramme on perustettu vuonna 1996 ja kotipaikka on Taivassalo. Olemme Suomen purjehdus ja veneily ry:n jäseniä.
Seurassa on jäseniä n.145. Seuralla ei ole omaa satamaa, mutta teemme yhteistyötä alueen satamayrittäjien kanssa, joista
jäsenet ja seura hyötyvät. Liittymismaksu on 160 €, jäsenmaksu 40 € / v, saaren avainmaksu 35 € /v ja katsastusmaksu 15 €.
Nettisivuillamme www.hakkenpaanmk.fi löytyy kattava tietopaketti seuramme toiminnasta. Siellä voi mm. täyttää
jäsenhakemuksen.
Käytössämme on kaunis ja moni-ilmeinen saarikohde Granskär Iniössä, Perkalan saaren kaakkoispuolella 60°21,2´
21°29,8´. Suojaisassa pohjoispoukamassa on laituri, jonne voi kiinnittyä ankkurilla tai poijuun n. 5-6 purjevenettä ja lisäksi
pienemmän syväyksen omaavia veneitä n. 7-8, joten tilaa veneille on suurempiinkin tapahtumiin. Myös etelän puolella,
saunarannan poukamasta itään, on kauniit kalliorannat kiinnittymiseen ankkurilla tai poijuun, ja vettä riittää kölin alle myös
purjeveneille. Kallioissa on rautalenkit kiinnittymiseen. Saaren varustukseen kuuluvat seuramaja, iso grillikatos, soutuvene
sekä pieni mutta tehokas ja viihtyisä sauna. Saaren käyttöä ohjaavat saarisäännöt, jotka ovat luettavissa saarimökissä ja
internet-sivuilla. Seuralla on nimettynä myös saari-isäntä, joka valvoo saaren käyttöä.
Muuta toimintaa ovat mm. yhteiset matkat venemessuille, vuosittainen yhteistapaaminen paikallisten veneseuran kanssa
erikseen määrätyissä kohteissa. Muita erikseen sovittuja tapahtumia järjestetään tapaus kerrallaan.
Tämän hetken jäsenedut Hakkenpään Merenkävijöille:
ATV, Aninkaisten tapetti ja väri

Hempel veneehoitotarvikkeet ja maalit venekerhon tarjoushinnoin.

Pienkonekeskus
Kustavi / Uusikaupunki

Tarvikkeet ja varusteet
Talvisäilytys

-15%
- 10%

Taivassalon Auto- ja Venetalo

Tarvikkeet ja varusteet

-15%

LähiTapiola

Pyydä kilpailukykyinen tarjous katsastetusta veneestä

Veneilykeskus, Uusikaupunki

Tarvikkeet ja varaosat

-15%

Luottamushenkilöt / hallitus:
Jari Anttila
Ari Aarnio
Antti Salomaa
Timo Nymander
Arto Söderblom
Maija Leppänen

kommodori
varakommodori
sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen

040 – 5847200
0400 – 601117
050 – 4542459
0400 – 740302
050 – 3392672
040 – 7688339

(jari.anttila@elisanet.fi)
(ari.aarnio@kolumbus.fi)
(kaarleilmari@gmail.com)
(timo.nymandar@gmail.com)
(arto.soderblom@hotmail.com)
(leevinmummu@gmail.com)

Saari-isäntä (Satamakapteeni)
Jarmo Pohjola

0400 – 469402 (jarpohjol@gmail.com)

Katsastajat:
Timo Nymander
Arto Söderblom

0400 – 740302 (timo.nymander@gmail.com)
050 – 3392672 (arto.soderblom@hotmail.com)

katsastusvastaava

Jukka Juvonen

0400 - 997579 (jukka.j.juvonen@outlook.com)

Seuran pankkitilit:

Taivassalon OP FI07 545602 4001 3860
Taivassalon SP FI70 435013 2002 0882

