
Kommodorin tervehdys 

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Ja iso kiitos aktiivisesta osallistumisesta kerhon toimintaan edellisen vuoden 

aikana. Saimme aikaan paljon positiivista kehitystä ja yhteisen tekemisen ilmapiiri on nyt paljon 

positiivisempi ja avoimempi. Onnistuimme selättämään kerhoon liittyneen negatiivisen ilmapiirin 

kohtuullisen hyvin ja olemme menossa hyvää vauhtia kohti sitä tekemisen tasoa mitä tämän tasoisessa 

hienossa venekerhossa tulisikin olla.  

Haluan kiittää erityisesti hallituksen jäseniä Hannu Hakkaraista, Jani Virtasta, Sami Kiesiläistä, Riku Lehtoa, 

Jani Lindholmia, Mika Ruususta sekä satamakapteenia Mika Pirttimäkeä panoksesta kerhon toiminnan 

edistämiseksi. Lisäksi erityiskiitos erityisesti Jesse Viljakaiselle avusta sataman toiminnoissa. 

Yksi keskeisistä hallituksen tavoitteista oli saada riitelyt loppumaan, ja tässä olemme onnistuneet 

mielestäni hyvin. Kun mietin aiempaa menettelyä ja asioita mistä aiemmat riitelyt johtuivat niin kerhon 

sääntöjä pitäisi muuttaa niin että luottamustehtävissä toimivat henkilöt vaihtuvat tarpeeksi usein, jotta 

kerho uusiutuisi eikä urautumista ja turhautumista tapahtuisi. Sääntö voisi olla esimerkiksi niin että 

hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle säädetään maksimiaika, jonka he voivat toimia kerhon 

hallituksessa (esim. 3 vuotta). Tehtävien kierrättäminen tasaa työkuormaa ja pitää tehtävien 

suorittamisen mielekkäämpänä. Toivon että kerho ei enää palaa entiseen ja että kerhossa aiempien 

riitojen osapuolina olleet henkilöt pidättäytyvät kerhon luottamustehtävistä ja antavat omalta osaltaan 

kerholle mahdollisuuden kehittyä. Vanhat kaunat on aika unohtaa ja antaa uusille jäsenille mahdollisuus 

vaikuttaa kerhon toimintaan ja kehittämiseen. 

Tulevalla kaudella meidän on pakko kiinnittää erityishuomio kerhon kassavirtaan ja maksujen 

suorittamiseen. Monien kerhon jäsenten maksujen viiveet ja haluttomuus maksujen suorittamiseen on 

hämmästyttänyt paljon. Kerholla on ollut parhaillaan yli 16000 euroa saatavia erääntyneiden 

jäsenmaksujen johdosta, joten kyse on varsin merkittävästä asiasta. Varmaankin kaikki ymmärtävät, että 

kerholla ei ole muita tuloja kuin jäsenten maksamat maksut, joten tämä on kerhon toiminnan kannalta 

todella tärkeä asia. Tähän joudumme puuttumaan keväällä siten että veneitä ei saa viedä venepaikalle 

mikäli maksuja on avoinna, ja jos maksuja ei suoriteta viimeiseen laskupäivään mennessä niin venepaikka 

vapautetaan uusille jäsenille. On huomioitava, että PLVK:n hinnat ovat PK seudun halvimpia ja tulijoita 

olisi paljon, ja kerhon kannalta on tärkeää saada koko laiturikapasiteetti tuottavaan käyttöön. 

Kauden 2023 aikana tulemme olemaan maksujen suorittamisen suhteen paljon tarkempia ja siitä että 

maksut suoritetaan ajallaan. Viime kauden jälkeen jouduimme toteamaan, että meille oli tulossa uusia 

jäseniä, joita emme voineet ottaa vastaan koska venepaikat olivat täynnä, ja samaan aikaan meillä oli 

jäseniä, jotka eivät olleet maksaneet venepaikkaansa toistuvista muistutuslaskuista huolimatta. He eivät 

myöskään olleet ilmoittaneet luovuttavansa venepaikkaa pois tai eroavansa kerhosta. Korostan että mikäli 

jäsen ei halua jatkaa PLVK:n jäsenenä, hänen tulee toimia kuten kerhon säännöissä sanotaan, osa 15: 
”Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä tekemällä sitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Eroaminen ei vapauta eroamisvuoden jäsenmaksusta…”. Mikäli kirjallista ilmoitusta eroamisesta ei ole 

tehty kirjallisesti ajallaan, maksut tulee suorittaa tai ne viedään perintään. On myös huomattava, että 

kerho ei pidä kirjaa onko jäsenellä ollut vene laiturissa vai ei, ja on jäsenen vastuulla tehdä jäsenyyteen ja 

venepaikkaan liittyvät asianmukaiset ilmoitukset ajoissa ja huolehtia itse myös siitä, että Suulissa olevat 

yhteystiedot ovat oikein. Muistutuksena vielä, että säännöt ovat kaikille samat, erivapauksia ei ole.  



Viime syksyn vartiointiasioihin liittyen oli erittäin ilahduttavaa, kuinka jäsenet ottivat vastuuta ja hoitivat 

oman vartiovuoronsa, ja koska vartijat olivat paikalla niin varkauksia ei tapahtunut ja tästä olemme kaikki 

kiitollisia.  Kerhosovelluksen käyttöönotossa on ollut pieniä haasteita ja siinä on vielä kehittämistä, mutta 

sovelluksesta on ollut toisaalta paljon hyötyä vartioasioiden lisäksi esimerkiksi talvisäilytyksen nostojen ja 

laskujen suhteen.  

Edellisten vuosien riita-asiat, joita käsiteltiin myös viime keväänä, ovat edelleen vielä kesken mutta 

pyrimme saamaan ne päätökseen mahdollisimman ajoissa ennen kevään virallista jäsenkokousta.  Hallitus 

tiedottaa asioista tarkemmin alkukeväästä.  

Asia, joka varmastikin kiinnostaa jäseniä on kerhon sähkön kulutus. Viimeisimpien kuukausien sähkölasku 

on ollut yli 1000 eur/kk, jonka johdosta hallitus teki päätöksen sähköjen katkaisemiseen kentältä ja sähköt 

palautetaan huhtikuun alussa 2023. Sähköt palautetaan myös talvikauden aikana huoltotöitä ja akkujen 

lataamista varten viikonlopuiksi 14-15.1.2023, 25-26.2.2023 sekä 18-19.3.2023.  

Toivon että tästä kaudesta tulee mitä mahtavin niin säiden kuin muidenkin asioiden puolesta. Kauden 

alkuun on enää muutama kuukausi aikaa, joten toivotan omasta puolestani erittäin mukavaa 

veneilykauden odotusta kaikille!  

 

Ystävällisin terveisin,  

Kari Hamari 

Kommodori 

Porslahden Venekerho Ry 


