Jäsentiedote 1/2018
Hyvä Porkkalan Venekerhon jäsen
Nyt maaliskuun lopussa aurinko paistaa kirkkaasti mutta säät ovat tänä keväänä olleet poikkeuksellisen kylmiä ja
jääpeite satamassa vielä vahva. Tuleva veneilykausi on kuitenkin jo varmasti kaikkien mielessä.
Ohessa on lasku kauden 2018 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 pyrkii kokoamaan jäsenistön sähköpostiosoitelistan joka mahdollistaisi mm. nopean tiedottamisen tarvittaessa.
Lisäksi tavoitteena on muutenkin kehittää tiedottamista ja lisätä jäsenistön tavoitettavuutta. Em. kehitystyön takia pyydetään
jäseniä ilmoittamaan käyttämänsä sähköpostiosoite 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.

-

Tarkempia tietoja saa telakka-alueen ilmoitustaululta tai telakkamestari Mikko Väyryseltä puh. 045-1345111

Kalliolaiturin T-haaran korjaus on aloitettu ja jatkuu keväällä jäiden lähdettyä, tämä kuitenkin tulee alkukesästä aiheuttamaan
järjestelyjä kalliolaiturin venepaikkojen suhteen. 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 2018. Hätämerkinantovälineiden osalta muistutetaan että
Led soihdulla voidaan korvata 2 kpl punasointuja. LED-soihtujen valvonnassa on kuitenkin havaittu, että markkinoilla on
tarjolla tuotteita joiden soveltuvuus veneilykäyttöön on toteutettu paperitasolla, mutta tuote selvästi ei vastaa vaatimuksia
mm. valotehon, miniminäkyvyyden tai vedenpitävyyden osalta. SPV pyrkii laatimaan tarkemmat tekniset vaatimukset
katsastuksessa hyväksyttäville LED-soihduille ja niiden valmistuttua ne tullaan ottamaan huomioon. Tavoite on saada em.
määritelmät valmiiksi vielä ennen veneilykauden alkua.
Tarkemmin uusista vaatimuksista voi kysyä katsastajilta. Aikataulu veneiden katsastukseen on kesäkuun loppuun
mennessä ja ajan voit sopia henkilökohtaisesti katsastajan kanssa:
Kari Hämäläinen
Kari Lahti

0400-939311
050-4532777

PURJEHDUSTOIMINTA
Venekerholla ja Upinniemen Merisisseillä on joitakin optimistijollia, jotka ovat kerhon nuorisojäsenien vapaasti käytettävissä
venekerhon rannassa, silloin kun niillä ei järjestetä muuta ohjattua toimintaa.
Kerhon Tera purjevene on myös jäsenistön käytettävissä pientä käyttömaksua vastaan. Teran käytöstä voi sopia Masi
Malinin kanssa puh. 050-3256398.
MUUTA AJANKOHTAISTA
Tapahtumakalenteri:
Veneilykauden avajaiset, 1.5. klo 9.00 satamassa
Venekerhon vuosijuhla, 17 – 19.8. 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

