Jäsentiedote 1/2021

Hyvä Porkkalan Venekerhon jäsen
Takana on monessa suhteessa poikkeuksellinen vuosi. Tätä kirjoittaessa nautitaan hienosta talvisäästä, mutta
Covid-19 pandemian takia olemme edelleen kaukana normaalista ja rajoitukset vaikuttavat edelleen myös
Venekerhon toimintaan varuskunta-alueella.
Jäsenille on lähetetty lasku kauden 2021 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 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-alueella pidettiin syksyllä 2020 talkoot ja kertynyt ylimääräinen puu ym. materiaalia siivottiin pois, sitä olikin
kertynyt melko lailla. Pidetään jatkossa telakka-alue hyvässä kunnossa. Tarkempia tietoja saa telakka-alueen
ilmoitustaululta tai telakkamestari Juha Ruohoselta puh 040-7509739.

Kalliolaiturin korjaus on toteutettu 2019-2020. Laituriasioista tarkempaa tietoa antaa satamakapteeni Mika Juselius puh 0505476403.
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.
Veneenomistajan tulee huolehtia ja varmistaa että vene ja vaatimusten mukaiset välineet on tarkastettu ja moitteettomassa
kunnossa. Pandemiasta johtuen katsastus voidaan suoritettaa tänä keväänä viime vuoden tapaan pääosin etänä tai
katsastajan kanssa sovittaessa veneenomistajan omakatsastuksena. Esimerkiksi sammuttimen tarkastusleiman ja
hätämerkinantovälineiden kelpoisuuden voi katsastajalle esittää lähettämällä kuvan. Katsastajat tulevat erikseen sovittaessa
kuittaamaan alustodistuksen ja antamaan katsastustarran.
Katsastussääntöjen sähköjärjestelmät -osa on päivitetty ottaen huomioon veneiden pienjännitejärjestelmää koskevat
uudistetut standardit. Tämän takia katsastuksen yhtenä teemana vuonna 2021 on sähköjärjestelmät ja erityisesti
kytkentäkaavioiden laatiminen ja ajan tasalle saattaminen.
Aikataulu veneiden katsastukseen on kesäkuun loppuun mennessä ja ajan voit sopia henkilökohtaisesti katsastajan kanssa:
Kari Hämäläinen
Kari Lahti

0400-939311
050-4532777

MUUTA AJANKOHTAISTA
Tapahtumakalenteri:
Veneilykauden avajaiset, 1.5. peruttu pandemian takia
Venekerhon vuosijuhla, 20. – 22.8. 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

