
Jäsentiedote: Hyvää Juhannusta 

 

Hei, 

Veneet on saatu pääosin veteen, Juhannus lähestyy ja ilmeisen hyvää säätäkin on 

ennustettu.. Kevät on ollut kiireistä aikaa, mutta eiköhän nyt pikkuhiljaa päästä nauttimaan 

tärkeimmästä, eli veneilystä. 

 

Tässä vielä muutama terveinen hallitukselta 

 

Häkit ja pukkien siirtäminen 

 

Varsinaisia talkoita ei tänä kesänä järjestetty, mutta pyydämme kuitenkin itse kutakin 

siirtämään pukkinsa talvisäilöön. Isossa häkissä pukit tulisi työntää Vuosaaren sataman 

puoleiselle aidan viereen mahdollisimman tiiviisti. Pikkuhäkissä pukkien paikka on aidan 

vieressä. Mitä tiiviimmin pukit saadaan kasattua, sitä enemmän tilaa on käytettävissä 

parkkipaikoiksi. 

 

Lukot & laiturit 

 

Kevään mittaan laitureiden vesissä ja sähköissä on ollut hieman ongelmia. Myös parin portin 

lukot alkoivat oikuttelemaan ja sanoivat sitten sopimuksensa irti. Nämä kaikki pitäisi olla nyt 

korjattu. Jos on ongelmia, niin laitathan siitä viestiä toimisto@plvk.fi -osoitteeseen. 

 

Kamerat 

 

Jäsenkamerat ovat normaalisti käytössä. Jos huomaatte ongelmia kameroissa, niin 

ilmoitelkaa siitäkin toimisto@plvk.fi -osoitteeseen, niin saadaan asiat korjattua. 

 

Vartio- ja katsastusvuorot (kerhosovellus) 

 

On edelleen paljon jäseniä jotka eivät ole varanneet itselleen vartiovuoroa. Vuoroja on vielä 

runsaasti valittavissa joten käy ennen juhannusta varaamassa itsellesi parhaiten sopiva 

päivä. Juhannuksen jälkeen vuorot osoitetaan automaattisesti niille henkilöille jotka eivät ole 

itse vuoroa varanneet. 

 

Vartiointi ja katsastusvuoroissa sekä nostoissa ja laskuissa käytetty kerhosovellus on vielä 

sisäänajovaiheessa. Käyttäjätunnukset ovat joillain jäsenillä unohtuneet tai menneet 

roskapostiin. Ainakin gmail tyhjentää roskapostin automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Jonkin 

verran ongelmia on ollut myös sähköpostin kulussa. Kerhosovelluksessa on nyt otettu 

käyttöön sähköpostin lisäksi myös tekstiviesti-toiminto, joka varmasti auttaa tunnusten 

muistamisessa sekä puuttuvien tunnusten osalta. Tarvittaessa myös toimisto@plvk.fi auttaa. 

Huolehdithan myös että ajantasaiset yhteystietosi ovat kerhon tiedossa. 

Yhteystietopäivityksen voit myös lähettää yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.  

 

Tavaroiden säilytys kerhon tiloissa 
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Tavaroiden säilytyksestä kerhon tiloissa on välillä ollut puhetta. Hallitus linjasi että omien 

tavaroiden säilytys ilman kommodorin tai hallituksen lupaa on kielletty. Mahdolliset vanhat 

luvat pitää uusia. Jos henkilökohtaista omaisuutta on vielä varastoissa yms. Niin ne pitää 

viedä pois välittömästi tai sopia säilytyksestä. 

 

Yhdistyksen jatkokokous ja muut asiat 

 

Kevät on ollut kiireistä aikaa ja juoksevat asiat ovat työllistäneet yllättävän paljon. Tämän 

vuoksi yhdistyksen kokouksen jatkokokous menee kesän jälkeen. Syksyllä on odotettavissa 

muitakin kerhon toimintaan liittyviä suunnitelmia, mutta niistä lisää sitten lähempänä. 

 

 

Toivotamme kaikille hyvää veneilykesää! 

 

PVLK Hallitus 


