Jäsentiedote 1/2020
Hyvä Porkkalan Venekerhon jäsen
Takana on poikkeuksellinen vuoden alku. Talvea ei käytännössä Etelä-Suomeen saatu, meri pysyi pääosin koko
talven sulana ja alku keväästä myös suomeen iskenyt pandemia on rajoittanut myös Venekerhon toimintaa
varuskunta-alueella.
Jäsenille on lähetetty lasku kauden 2020 jäsen- ja laituripaikkamaksuista. Jäsenmaksut ovat meille ainoa tulonlähde
ylläpitää laitureita ja toimintaa joten toivomme kaikkien maksavan sen ajallaan. Eräpäivänä maksamaton laituripaikka voi
mennä uusjakoon ja johtaa laituripaikan menettämiseen.
JÄSENASIAA
Venekerho on koonnut jäsenistön sähköpostiosoitelistaa joka mahdollistaa nopean tiedottamisen tarvittaessa. Lisäksi
tavoitteena on muutenkin kehittää tiedottamista ja lisätä jäsenistön tavoitettavuutta. Em. kehitystyön takia pyydetään
jäseniä, joiden tiedot vielä puuttuvat, ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa Mikko Väyryselle sirmikko.vayrynen@gmail.com.
TELAKKA- JA SATAMA-ALUE
Telakointi on sujunut hyvin uudella telakointialueella. Muistetaan jatkossakin, että:
-

Maaperän pilaantumisvaaran vuoksi laajamittaisia töitä (kuten maalin poisto, hionta, liuotinpesut ym.) ei veneiden
säilytyspaikalla saa tehdä. Veneiden pienimuotoiset korjausmaalaukset ovat sallittuja, mutta maaperä on suojattava
asianmukaisesti pressulla tms. ja syntyvät jätteet on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sama koskee
jäteöljyjä, akkuja ym. eikä niitä saa jättää/varastoida telakka-alueella.

-

Jäseniä pyydetään huolehtimaan ettei palovaroittimissa käytetä kesäkaudella heikkokuntoisia paristoja ja telakoitaessa
pidetään varoittimet mieluummin pois päältä. Varoittimet ovat aiheuttaneet tarpeettomia hälytyksiä.

-

Telakka-alueelle on kertynyt ylimääräistä puu ym. materiaalia joka tulee siivota pois. Venekerho järjestää myöhemmin
ilmoitettavana aikana talkoot telakka-alueen siistimiseksi ja kaikkien telakointipaikan omaavien on tarpeellista osallistua
talkoisiin. Tarkempia tietoja saa telakka-alueen ilmoitustaululta tai telakkamestari Mikko Väyryseltä puh. 045-1345111

Kalliolaiturin korjaus toteutettiin 2019. Sataman osalta lisätietoja antaa satamakapteeni Mika Juselius puh 050-5476403.
VENEIDEN KATSASTUKSET
Veneen katsastus on venekerhon tarjoama jäsenpalvelu jonka tarkoituksena on varmistaa veneen merikelpoisuus sekä
kehittää ja ylläpitää veneilyturvallisuutta. Tavoitteena on, että kaikki kerhon laitureissa olevat veneet katsastetaan vuosittain.
Muistutetaan vielä, että katsastetuilla ja Porkkalan Venekerhon rekisteriin merkityillä veneillä on oikeus käyttää kerhon
perälippua.
Merkittäviä muutoksia katsastusvaatimuksiin ei ole tullut vuodelle 2020, yhtenä teemana on varmistaa nestekaasulaitteiden
turvallisuus. Veneenomistajan tulee huolehtia ja varmistaa että vene ja vaatimusten mukaiset välineet ovat tarkastettu ja
moitteettomassa kunnossa. Tänä vuonna pandemiasta johtuen katsastus suoritetaan pääosin etänä tai katsastajan kanssa
sovittaessa veneenomistajan omakatsastuksena. Esimerkiksi sammuttimen tarkastusleiman ja hätämerkinantovälineet voi
katsastajalle esittää lähettämällä kuvan. Katsastajat tulevat erikseen sovittaessa kuittaamaan alustodistuksen ja antamaan
katsastustarran.
Aikataulu veneiden katsastukseen on kesäkuun loppuun mennessä ja ajan voit sopia henkilökohtaisesti katsastajan kanssa:
Kari Hämäläinen
Kari Lahti

0400-939311
050-4532777

VESILIIKENNELAKI ASTUU VOIMAAN 1.6.2020
Uudessa laissa on tulossa muutoksia mm. siihen, kenen vastuulle vapaa‐ajan veneilyn turvallisuus kuuluu ja huviveneilyä
koskevaan päällikkösääntelyyn. Tämä on merkittävä muutos ja uusiin säädöksiin on hyvä tutustua etukäteen.
MUUTA AJANKOHTAISTA
Tapahtumakalenteri:
Veneilykauden avajaiset, 1.5. peruttu pandemian takia
Venekerhon vuosijuhla, 21. – 23.8. Mäntysaari
Lipunlasku, 30.9. klo 17.00
Syyskokous, lokakuu
Bilgepooli, 22.12, paikka ilmoitetaan myöhemmin
Lisätietoa venekerhon toiminnasta löydät nettisivuiltamme www.porkkalanvenekerho.fi.

Hyvää alkavaa veneilykautta!

Terveisin Johtokunta

