
Jäsentiedote 

Arvoisat Porslahden Venekerho Ry:n jäsenet! 

Kesä lähestyy ja valmistautuminen veneilykauteen on jo menossa kovaa vauhtia. Jos sinulla on vene 

talvisäilytyksessä venekerhon talvisäilytysalueella, keväthuoltojen suorittaminen kannattaa aloittaa 

hyvissä ajoin ennen veneiden laskua.  

Yhteislaskut 

Kevään yhteislaskupäivät ovat  

- Lauantai  22.4 klo 7:00 alkaen 

- Lauantai  6.5 klo 7:00 alkaen 

- Lauantai  27.5  klo 7:00 alkaen 

- Lauantai  10.6 klo 7:00 alkaen 

Yhteislaskupäivinä veneet tulee nostamaan veteen He-Wi Oy. Noston hinta on 100€ ja 

mastonpystytyksen kanssa 150€. Maksut maksetaan suoraan kuljettajalle. Huom! Vain käteinen. 

Ilmoittautuminen laskuihin tapahtuu kerhosovelluksen kautta. Ohje kerhosovelluksen käyttöön löytyy 

PLVK kotisivuilta kohdasta "SÄÄNNÖT JA OHJEET". Tunnukset saat tarvittaessa osoitteesta 

toimisto@plvk.fi 

Jäsen- ja venepaikkamaksut sekä yhteystiedot 

Jäsenmaksut ja venepaikkamaksut lähetetään sähköpostitse perjantaina 17.3. ja maksuaika on 14 

päivää netto. Jäsenen kaikki maksut tulee olla suoritettuna ennen veneiden siirtämistä laituripaikalle. 

Koska venepaikkamaksuihin ei ole tulossa muutoksia, laskut tullaan lähettämään jo ennen varsinaista 

jäsenkokousta.  

SUULI -jäsenrekisterissä olevissa tiedoissa on ollut kovasti virheitä varsinkin sähköpostiosoitteen osalta 

joten käythän tarkistamassa omat yhteystietosi, varsinkin laskutuksessa käytettävän 

sähköpostiosoitteen.  

Sataman sähköt 

Satama-alueen sähköt ovat päällä La 18. - Su 19.3 sekä 1.4 alkaen sähköt kytketään pysyvästi päälle 

veneilykauden ajaksi.   

Pistomittauksissa on valitettavasti havaittu sääntöjen vastaista sähkön käyttöä joten muistutuksena vielä 

että veneisiin ei saa jättää sähkölämmittimiä päälle. Lyhytaikainenkin lämmittimien käyttö vaatii 

satamakapteenin hyväksynnän.   

Katsastus 

Veneen katsastus varataan kerhosovelluksesta. Veneen tulee olla katsastettuna viimeistään kesäkuun 

loppuun mennessä. Yhteiskatsastuspäivien ulkopuoleiset katsastukset sovitaan katsastuspäällikön 

kanssa (katsastuksen puhelinnumero on 050 440 4198. Huom! vain puhelut, tekstarit ei tule läpi). 

Yhteiskatsastuspäivinä katsastukset tehdään työpäivän jälkeen noin klo 16:30 alkaen. 



Kevään yhteiskatsastuspäivät ovat  

- Perjantai  21.04  Vain runkokatsastus 

- Perjantai  05.05  

- Perjantai  26.05  Mahdollisesti myös sammutinhuolto, varmista kerhosovelluksesta 

- Perjantai  09.06  Mahdollisesti myös sammutinhuolto, varmista kerhosovelluksesta 

- Torstai   29.06  

 

Vartiointi 

Vartiokausi käynnistyy huhtikuussa. Vartiovuorojen varausmahdollisuus kerhosovelluksessa avautuu 

keskiviikkona 22.3 ja varausmahdollisuus on auki lauantaihin 15.4 asti jota ennen vuoron varaus on 

tehtävä. Vuoroja on varattavissa huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Vuorot varataan vain 

kerhosovelluksen kautta.  

Vartiointi suoritetaan parivartiona ja kummankin vartijoista on oltava kerhon varsinainen jäsen joten 

varaathan vain yhden vuoron mikäli sinulla ei ole kerhossa useampaa venepaikkaa. Perheenjäsen voi olla 

mukana vartiovuoron aikana, mutta vartiovuorossa oleva kerhon varsinainen jäsen on aina ja 

yksiselitteisesti vastuussa vuoronsa aikana vartioitavan omaisuuden turvallisuudesta. Vartiointi 

suoritetaan parivartiona vartijoiden oman turvallisuuden vuoksi. 

Vuoden 2022 osalta vartiointivelvollisuutensa hoitamatta jättäneiden jäsenten vartiosakot tullaan 

laskuttamaan lähiviikkoina ja samalla näille jäsenille määrätään sääntöjemme velvoittamat ylimääräiset 

vuorot. Ohje vartiovuoron varaamiseen ja vartioinnin hoitamiseen löytyy myöskin kerhon nettisivuilta. 

Vartiointi on jäsenen velvollisuus ja vartijan vastuulla on huomattava määrä kerhon ja jäsenten 

omaisuutta joten vartiointi kannattaa hoitaa huolella. 

 

Mukavaa veneilykauden odotusta kerhon kaikkien toimihenkilöiden puolesta! 

 

Terveisin, 

Kari Hamari  

Kommodori 

Porslahden Venekerho Ry 

 


