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Kiitos luottamuksesta koko jäsenistölle valinnastani puheenjohtajaksi ja kiitos luottamuksesta 

myös uusien hallitusten jäsenten puolesta. Ensisijanen tavoitteemme tulee olemaan jäsenistön 

luottamuksen palauttaminen kerhon toimintaan ja keskittyminen kerhon toiminnan 

kehittämiseen. 

Kiitos aiemmalle hallitukselle ja kommodorille Jyrki Harmoiselle pitkäaikaisesta työstä 

Porslahden venekerhon hyväksi.  Kerhollamme on pitkä historia ja kerho on kasvanut ja 

kehittynyt paljon vuosien saatossa mutta samalla osa toimintatavoista on jäänyt jälkeen 

kehityksen rattaissa jonka seurauksena on syntynyt eripuraa toimintatavoista  jäsenistön 

kesken.  

Maailma muuttuu ympärillämme ja muutoksessa täytyyy pysyä mukana. Tästä johtuen 

tulemme lanseeraamaan kerhon toimintaa koskevat eettiset säännöt osaksi kerhon toimintaa 

koskevia sääntöjä. Tavoitteenamme on avoimemman, jokaisen huomioon ottavan 

venekerhotoiminnan luominen jolla on nollatoleranssi kaikkien väärinkäytöksien suhteen. 

Asetamme tavoitteeksemme saada PLVKsta pääkaupunkiseudun eettisin venekerho, jonka 

toiminnan perusta on positiivinen tekemisen meininki ja tasavertainen jäsenten huomioon 

ottaminen. 

Kerhomme toimintaa ohjaavat kerhosäännöt ja yhdistyslaki joita noudatamme 

tarkasti. Eettisesti korrektia toimintaa on esimerkiksi toisten auttaminen ja kunnioittaminen, 

puhumattakaan hyvästä käytöksestä toisia kohtaan satamassa ja toimittaessa kerhon lipun alla. 

 

Tulemme tiedottamaan kaikkien luottamushenkilöiden valinnasta seuraavan 

hallituksen kokouksen jälkeen. Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa teimme 

kuitenkin jo seuraavat valinnat;  

• Varakommodorori;  Jani Lindholm, 0400 593169 

• Rahastonhoitaja; Mika Ruusunen, 045 2680909 

• Sihteeri; Sami Kiesiläinen, 050 3675888 

• Katsastuspäällikkönä jatkaa; Jani Virtanen, 040 7162119 

• Kerhosovelluksesta vastaavana jatkaa; Hannu Hakkarainen, 040 7333060 

Varakommodori vastaa kerhon satamatoimnnoista kuten aikaisempinakin kausina.  

Näin veneilykauden alun kynnyksellä ensisijaisena tavoitteenamme on taata kaikille jäsenillle 

ensinnäkin mahdollisimman helppo ja joustava veneiden veteen lasku, venepaikkojen järkevä 

jako sekä toisaalta myös tarvittavien katsastuksien suorittaminen mahdollisimman nopeasti ja 

joustavasti. Veneiden laskut toteutuvat suunnitellusti kuten on ilmoitettu, ensimmäinen 

laskupäivä on huomenna lauantaina 30.4.2022. Veneiden laskuja rannassa koordinoi 

Varakommodori.  



Laskujärjestys määräytyy tilanteen mukaan. Purjeveneet, joiden masto on kaadettu, 

lasketaan veteen normaalisti vuorollaan. Tämän jälkeen ne ajetaan odottamaan 

omalle paikalleen. Mastojen pystytys aloitetaan kunhan suurin ruuhka on hellittänyt. 

 

Aurinkoista ja mukavaa veneilykauden alkua omasta ja hallituksen puolesta! 

 

Terveisin, 

 

Kari Hamari 

Kommodori 

Porslahden venekerho ry 

puh. 0400 413435 

 


