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VENESATAMAN SÄÄNNÖT JA OHJEET
Tarkkisten kyläyhdistys Ry:n poijupaikat sijaitsevat Porvoon kaupungin vesialueella, jotka yhdistys omistaa.
Poijupaikat ovat tarkoitettu kyläyhdistyksen varsinaisten jäsenten veneille. Edellytyksenä poijupaikan saamiselle on,
että:
*henkilö asuu kylällä, on yhdistyksen jäsen, on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut, huolehtinut muista yhdistyksen
asettamista velvoitteista venesatama-alueella sekä omistaa veneen.
Vuoden 2017 maksut ovat: jäsenmaksu 35 euroa, liittymismaksu 180 euroa (peritään uudelta poijupaikan haltijalta),
poijumaksu 70 euroa (peritään joko poijupaikan haltijalta tai vuokraajalta). Kyläyhdistyksen hallitus vahvistaa maksut
vuosittain.
Mikäli poijupaikan haltija luopuu paikastaan, tulee hänen ilmoittaa asiasta venetoimikunnan edustajalle.
Mikäli poijupaikan haltijalla ei ole käyttöä venepaikalle, on paikka mahdollisuus vuokrata eteenpäin yhden
veneilykauden ajaksi. Tässäkin tapauksessa tulee asiasta ilmoittaa venetoimikunnan edustajalle, joka hoitaa ja kirjaa
mahdollisen vuokrauksen eteenpäin varaustilanteen mukaisesti. Poijupaikan vuokraajalla on vuokrakauden ajan samat
oikeudet ja velvollisuudet kuin poijupaikan haltijalla. Vuokraus ei voi jatkua seuraavalle veneilykaudelle. Tällöin
katsotaan, että poijupaikan haltija on luopunut paikastaan ja paikka vapautuu. Paikka vapautuu myös, ellei paikan
haltija keväällä maaliskuuhun mennessä ole ilmoittanut venetoimikunnan edustajalle halustaan pitää poijupaikka
itsellään. Venettä vaihtaessa on poijupaikan jäsen velvoitettu ilmoittamaan muutoksesta venetoimikunnan
edustajalle.
Venetoimikunnalla on tarvittaessa oikeus vaihtaa jäseniensä poijupaikkoja keskenään keväällä toukokuuhun mennessä
ja informoimaan muutoksista hyvissä ajoin ennen veneilykauden alkua. Pääperiaatteena on, että poijut ovat
aktiivisessa käytössä.
Jokainen jäsen vastaa itse omasta veneestään ja on velvollinen säilyttämään venettään siten, ettei siitä koidu vahinkoa
muille. Jäsen on myös velvollinen hoitamaan tikapuut kauden ajaksi käyttöön tai poistamaan ne ja kauden päätteeksi
nostamaan ne vedestä, ettei päälaituri vahingoitu jäiden tullessa ja talven aikana. Kyläyhdistys ei ole vastuussa
vahingoista, jotka aiheutuvat poijujen liikkumisesta, rikkoutumisesta tai veneen kiinnityksen pettämisestä.
Venesataman työt tehdään talkoovoimin mikä tarkoittaa, että jokainen poijupaikan jäsen on velvollinen niihin
osallistumaan. Talkootöinä suoritettavista töistä ilmoitetaan etukäteen hyvissä ajoin sekä sähköpostilla että
kyläyhdistyksen kotisivuilla.
Lisäksi jokainen poijupaikan jäsen on velvollinen myötävaikuttamaan yhdistyksen omaisuuden ja venesatama-alueen
huolelliseen hoitoon ja havaitessaan väärinkäytön puututtava siihen sekä ilmoittamaan siitä venetoimikunnalle.

Venetoimikunta: Antti Suopajärvi 050 4940247, Mikael Sivuranta 0400 751399

