
Jäsentiedote Syyskuu 2022 

Hei Kaikki! 

Toivottavasti veneilykesä meni kaikilla mukavasti, ainakin kelien puolesta kesä oli mitä mainioin. Syksy tekee 

tuloaan ja on aika alkaa valmistautumaan talven varalle.  

Veneiden syyshuollot kannattaa aloittaa ajoissa ja varata myös veneen nostoaika mahdollisimman pian. 

Olethan muistanut hoitaa vartiovuorosi ja jollet vielä ole niin muistathan että vartion laiminlyönnistä seuraa 

vartiosakko. Vartioasioista tarkemmin tiedotteen lopussa.  

Veneiden nosto talvisäilytykseen 

Huomatkaa että talvisäilytysalueiden isojen liukuovien riippulukot vaihdetaan talvilukoiksi maanantaina 

19.9.2022 klo 18. Talvilukkoihin on avain ainoastaan hallituksen jäsenillä, joten autoja ei voi pysäköidä 

häkkiin vaan ne tulee pysäköidä kerhotalon edessä olevalle pysäköintialueelle. Pikkuhäkissä olevat trailerit 

tulisi siirtää pois häkistä maanantaihin 19.9 klo 18 mennessä tai vähintäänkin sijoittaa siten että veneiden 

nosto häkkiin on mahdollista ja nostureilla on tilaa toimia.  

Ilmoittautuminen nostoihin tapahtuu kerhosovelluksen kautta. Ohje kerhosovelluksen käyttöön löytyy PLVK 

kotisivuilta kohdasta ”SÄÄNNÖT JA OHJEET”. Tunnukset saat tarvittaessa ositteesta toimisto@plvk.fi 

Alla mainittuina yhteisnostopäivinä nostot alkavat kello 7:00. Pyri valitsemaan nostopäivä siten, että sitä 

vastaava kevään laskupäivä sopii myös kalenteriisi.  

● Lauantaina    24.9.2022  Alustava laskupäivä lauantai 27.5.2023 

● Lauantaina    1.10.2022  Alustava laskupäivä lauantai 13.5.2023 

● Lauantaina    15.10.2022  Alustava laskupäivä lauantai 6.5.2023 

● Lauantaina    29.10. 2022  Alustava laskupäivä lauantai 29.4.2023 

 

● Nostot suorittaa Loviisalainen HeWi kolmen nosturiauton voimiin. 

● Veneen noston hinta 100 euroa maksetaan suoraan kuljettajalle. 

● Maston nosto veneen noston yhteydessä maksaa 50 euroa ja se maksetaan kuljettajalle. 

 

HUOM! Mastojen kaato tulee valmistella hyvissä ajoin ennen nostoa. 

Nostopäivinä paikalla on myös pohjan pesijät. Pohjapesun hinta määräytyy veneen pituuden mukaan 

seuraavasti; 

● <6m 30 euroa  

● 6-9m 40 euroa 

● >9m 50 euroa 

Muut muistettavat asiat 
 

● Pukkien alle tulee laittaa riittävä tuki, jotta asfaltti ei vaurioidu. 

● Kaikille veneille joille on venepaikka löytyy myös telakointipaikka 

● Traileriveneiden ei tarvitse ilmoittautua. 

● Traileriveneiden omatoiminen nosto nostopäivinä klo 12 jälkeen. 

● Glykolin talteenotto 

○ Glykolia ei saa laskea asfaltille.  

○ Glykolin keräämistä varten löytyy saaveja 2 häkistä jäteastian vierestä. 

○ Asfaltille päässyt glykoli on poistettava runsaalla vedellä. 
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Vartiointi 

 

Porslahden Venekerho Ry:n jäsenelle jolla on kerhon venepaikka kuuluu vartiovuoro. PLVK:ssa vuorojen 

varaaminen ja sovittaminen jäsenelle itselleen parhaiten sopivaan ajankohtaan on huomattavasti vapaampaa 

kuin useissa muissa venekerhoissa ja pursiseuroissa joissa vuoro määrätään jäsenelle kerhon toimesta. 

Tästä huolimatta Syyskuun alussa meillä on edelleen vielä noin 40 jäsentä jotka eivät ole varanneet 

vartiovuoroa kerhosovelluksesta. Jos et ole jäsenvelvollisuuttasi hoitanut sinulla on vielä mahdollisuus varata 

vuoro mikäli haluat välttyä 200€ vartiosakolta sekä ylimääräiseltä vartiovuorolta ensi kaudelle. 

Ainoastaan yli 70 vuotiaat jäsenet, kerhon toimihenkilöt, kunniajäsenet sekä jäsenet joilla ei ole 

laituripaikkaa on vapautettu vartiosta. Mikäli jäsenellä on kaksi venepaikkaa kuuluu hänelle myös 

kaksi vartiovuoroa. 

Omaa vartiovuoroaan ei voi teettää henkilöllä joka ei ole kerhon jäsen. Tämä siitä syystä että vartijan 

vastuulla on huomattava määrä kerhon ja kerholaisten omaisuutta ja tätä emme voi jo vakuutussyistäkään 

antaa kerhon ulkopuolisten käsiin. 

Varattaessa vartiovuoroa kerhosovelluksesta varataan vain yksi vuoro kyseiselle yölle jotta todellinen 

varaustilanne on muille jäsenille näkyvissä ja jotta varmistetaan ainakin yhden kerhon jäsenen paikallaolo 

sairas- ja vuoron laiminlyöntitapauksissa. Mikäli haluaa vartioida perheenjäsenen kanssa on tämä 

mahdollista, mutta aina tehdään vain yksi varaus yötä kohti. Perheenjäsen tai ystävä voi siis olla mukana 

pitämässä vartijalle seuraa, mutta kerhon jäsen itse on aina vastuullinen kerhon ja jäsenten omaisuudesta 

vartioinnista. 

Vartiointiohjeistukseen ja -sovellukseen liittyviä havaintoja on kesän mittaan kirjattu ja havaintojen pohjalta 

on tehty korjauksia ja muutoksia. Kerhosovelluksen käyttöönotossa yksi tärkeä tavoite on ollut varmistaa että 

kaikki vartiovelvollisuuden omaavat hoitavat vartiovuoronsa. Hoitamattomista vuoroista on tullut jäsenistöltä 

eniten palautetta. Valtaosa jäsenistä on vartiovelvollisuutensa hoitanut hienosti ja siitä suuri kiitos heille. 

Varkauksia tai omaisuusvahinkoja ei tällä kaudella ole sattunut ja järjestyshäiriöitäkin vain yksi. 

Varaathan vuoron pikimmiten mikäli et sitä ole jo tehnyt. Ohjeet löytyvät kerhon sivuilta. Mikäli sinulla ei ole 

kerhosovelluksen tunnuksia, tai sinulla on ongelmia vartiovuoron varaamisessa, tai sinulla on muita 

kysymyksiä tai parannusehdotuksia, laita sähköpostia osoitteeseen toimisto@plvk.fi  

 

 

Terveisin  

PLVK hallitus  
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