
 

 

EPSin toimintaa ohjaavat määräykset ja ohjeet 

Espoon Pursiseura EPS ry:n sääntöjen 20§ mukaan hallituksella on oikeus antaa määräyksiä, ohjesääntöjä ja 

ohjeita yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa. 

Hallitus on vahvistanut kokouksessaan 16.04.2019 seuraavat alla kuvatut määräykset, ohjesäännöt ja ohjeet: 

• A: Ohjeita jäsenille 

• B: Ohjesääntö seuran organisaatiosta (Seuran johtosääntö) 

• C: Seuran satamaohjesääntö 

• D: Seuran kiinteistöohjesääntö. 

Ohjeet ja ohjesäännöt ovat voimassa toistaiseksi.  

Ohjeet ja ohjesäännöt koskevat kaikkia EPSin jäseniä sekä soveltuvin osin heidän oikeustoimikelpoisia 

edustajiaan. Urheilu- ja junioritoiminnan pelisäännöt on lisäksi julkaistu urheilutoiminnan käsikirjassa 

erikseen. 

 

A. Ohjeita jäsenille 
 

1. Jäsenyyden alkaminen ja päättyminen 
 

Hakijan jäsenyys seurassa alkaa siitä, kun hallitus on hyväksynyt hakijan jäseneksi.  

Jäsenen jäsenyys päättyy jäsenen omasta ilmoituksesta ilmoitusvuoden lopussa. Seuran sääntöjen mukaan 

myös erovuoden jäsenmaksu tulee maksaa. 

 

2. Yhteystietojen ajan tasalla pitäminen 
 

Jäsen on velvollinen pitämään jäsentietonsa ajan tasalla ja ilmoittamaan muutoksista sähköpostilla 

osoitteeseen toiminnanjohtaja@espoonpursiseura.fi tai tarkoitusta varten nettisivuilla olevalla lomakkeella. 

Yhteystiedoilla tarkoitetaan posti- ja sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita. Alaikäisillä jäsenillä 

yhteystietojen täytyy ehdottomasti olla oikeustoimikelpoiselle jäsenen edustajalle. 

Mikäli seura joutuu selvittämään jäsenen yhteystietoja perii seura aiheutuneesta ylimääräisestä työstä 

maksun. Puutteellisten yhteystietojen johdosta saamatta jäänyt lasku siirtyy muistutuksen jälkeen perintään. 

Perheet tai ryhmät, joissa on useampia jäseniä, voivat määritellä “Kotitalousvastaavan”, jolle lähetetään 

lueteltujen jäsenten laskut. Tiedotteet tulevat edelleen kullekin jäsenelle itselleen. 

 

3. Tiedottamisen seuraaminen 
 

Seuran virallinen tiedotuskanava on sähköposti. Sähköpostit lähetetään jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. 

Sähköpostien lähettäjänä on ”Espoon Pursiseura ry <mailing@membra.fi>”.  Vaihtoehtoisesti lähettäjänä voi 

olla toiminnanjohtaja@espoonpursiseura.fi tai hallituksen tai toimikunnan jäsen jolloin lähettäjä on muotoa 
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nnn.nnn@espoonpursiseura.fi”. Tiedotteissa lähetetään seuran toiminnan kannalta tärkeää tietoa, joka 

koskee kaikkia. 

Seura ei voi huolehtia jäsenen sähköpostin toimivuudesta. Siksi jäsenen tai hänen edustajansa tulee itse 

huolehtia siitä, että laskut ja tiedotussähköpostit eivät jää suodattimiin tai mene roskapostiin. 

@espoonpursiseura.fi -domain kannattaa lisätä turvallisten lähettäjien listalle roskapostisuodattimeen (safe 

sender list). 

Muita tiedotuskanavia ovat klubirakennuksen info-tv, seuran www-sivut (www.espoonpursiseura.fi) sekä 

Facebook-ryhmät (EPSRyhmä, EPS Urheilu ja EPSLadies). Lisäksi sääntöjen mukainen kokouskutsun 

antopaikka on seuran ilmoitustaulu klubitalon sisäseinällä.  

 

4. Laskujen toimittaminen ja maksaminen 

Seuran laskutus tapahtuu sähköpostitse tai e-laskutuksena. E-lasku tulee valtuuttaa omalle verkkopankille. 

Laskutusprosessi on kuvattu luvussa E. 

 

5. Osallistuminen seuran toimintaan 
 

EPS pyrkii yhteisöllisyyteen ja aktiiviseen seuratoimintaan. Toivomme aktiivista osallistumista toimintaan ja 

järjestettäviin tilaisuuksiin! Osallistuminen koko perheen voimin on sallittua ja toivottavaa. Erityisesti 

osallistumista koulutustoimintaan suositellaan. 

 

6. Vastuuhenkilön ohjeiden noudattaminen 
 

Toiminnassa saattaa tulla tilanteita, jossa jäsenellä tai hänen vanhemmallaan ja seuran vastuuhenkilöllä 

(esim. valmentaja, purjehduskoulun ohjaaja, päävalmentaja, toiminnanjohtaja, hallituksen jäsen, 

toimikunnan jäsen, katsastaja, kouluttaja) on erilainen mielipide toimintatavasta. Tällöin toimitaan seuran 

vastuuhenkilön määräämällä tavalla. Jälkikäteen voidaan selvitellä mitä tapahtui, mutta itse tilanteessa tulee 

päätösvallan olla sillä, joka vastaa seurauksista. 

 

7. EPSiläiset maailmalla 
 

Liikkuessaan seuraan rekisteröidyllä veneellä tai EPSin edustajana harjoituksissa ja kilpailuissa jokainen jäsen 

edustaa seuraa. Toivomme jäseniltä asianmukaista ja vastuullista käytöstä, meriteiden sääntöjen 

noudattamista, hyvää merimiestapaa sekä SPV:n liputusohjeen noudattamista. 

Seuran toimintaan liittyvissä harjoitus- ja kilpailutilaisuuksissa jäsenen on käyttäydyttävä asianmukaisesti ja 

noudatettava joukkueen johdon tai valmennusjohdon käyttäytymisestä antamia ohjeita. 
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B. Seuran johtosääntö 
 

1. Seuran päättävät elimet 

Yhdistyslain mukaisesti korkeinta päätösvaltaa seurassa käyttää jäsenkokous. 

Seuralla on sen sääntöjen mukaisesti jäsenkokouksen valitsema hallitus, jonka puheenjohtajana toimii 

kommodori ja varapuheenjohtajana varakommodori. Hallitus tekee operatiiviset päätökset toimivaltansa 

rajoissa. Toimivaltaa linjaavat yhdistyslaki, yhdistyksen säännöt, toimintasuunnitelma, vuosittaiset käyttö- ja 

investointibudjetit ja jäsenkokouksen erikseen päättämät yleislinjaukset. 

Sääntöjen mukaan hallitus voi perustaa toimikuntia ja nimetä henkilöitä tekemään käytännön seuratyötä, ja 

hallituksella on oikeus antaa määräyksiä, ohjesääntöjä ja ohjeita yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa.  

 

2. Seuran toimikunnat 

Hallitus voi sääntöjen nojalla perustaa erilaisia toimielimiä. 

Seurassa on tällä hetkellä seuraavat toimikunnat: 

• Veneilytoimikunta: veneily- ja seuratoimintaan liittyvät tehtävät 

• Viestintätoimikunta: sisäiseen ja ulkoiseen viestintään liittyvät tehtävät 

• Naistoimikunta EPS Ladies: naisten veneilyä ja yhteistoimintaa edistävä toimikunta. 

• Kiinteistötoimikunta: seuran rakennusten ja kiinteän kaluston ylläpito 

• Satamatoimikunta: satamalaitteiden ja satamatoiminnan ylläpito 

• Urheilutoimikunta: purjehdusvalmennuksen ja junioritoiminnan organisointi ja kaikki 
kilpailutoiminta, 606-purjehdus, vammaispurjehdus ja pienkölivenetoiminta 

• Junioritoimikunta: junioripurjehtijoiden ohjaus, purjehduskoulujen järjestäminen 

• Vaali- ja ansiomerkkitoimikunta: kommodorin, varakommodorin ja hallituksen jäsenten vaalin 
valmistelu, toimikuntien jäsenyyksissä avustaminen. 

 

Toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet nimitetään jokaisen kalenterivuoden ensimmäisessä hallituksen 

kokouksessa. Toimikuntaa voidaan täydentää vuoden kuluessa. 

Toimikunnat valmistelevat asioita hallituksen päätettäväksi. 

3. Juniori- ja urheilutoiminnan organisointi 

Juniori- ja urheilutoiminta on EPSissä järjestetty seuraavasti: 

Toiminnan vastuuelin on urheilutoimikunta. 

Urheilutoimikunta jakautuu junioritoimintaan sekä kilpa- ja aikuispurjehdukseen. 

Junioritoiminnasta vastaa urheilutoimikunnan alaisuudessa toimiva junioritoimikunta, jonka puheenjohtaja 

on junioripäällikkö. Junioripäällikkö koordinoi toimintaa ja toimii yhteyshenkilönä SPV:hen, luokkaliittoihin 

ja muiden seurojen junioripäälliköihin. 

  



 

 

 

Junioritoimintaan kuuluvat  

• Junioriluokkien (optimistijolla, zoom, E-jollat) kilpa- ja harrasteryhmien toiminnan organisointi 

• Lasten purjehduskoulutoiminnan organisointi 

• Nuorten purjehduskurssit 

• Valmennus ja valmentajakoulutus 

• Veneilyn junioritoiminta. 

 

Junioriluokkien käytännön toiminnasta vastaavat luokkien joukkueenjohtajat. Nuorten purjehduskurssin 

käytännön toiminnasta vastaa purjehduskoulun rehtori tai päävalmentaja. Valmennuksesta ja 

valmentajakoulutuksesta sekä veneilyn junioritoiminnasta vastaa päävalmentaja (ks. alla). 

Kilpa- ja aikuispurjehduksesta vastaa urheilutoimikunta, vastuuhenkilö on toimikunnan puheenjohtaja. 

Toimintoihin kuuluvat 

• Olympialuokkien ja ei-juniori-ikäisten kevytvenekilpapurjehdus  

• Aikuisten harrasteryhmät, esim. Laser- ja 606-toiminta 

• Vammaispurjehdus 

• Avomerikilpapurjehdus – köliveneiden kilpapurjehdus 

• Kilpailujen järjestäminen ja tuomaritoiminta 

• Kilpailunjärjestäjäkoulutus. 

 

Urheilutoimikunnan puheenjohtaja nimeää toiminnoille vastuuhenkilöt. 

Päävalmentaja vastaa juniori- ja kilpa- ja aikuistoiminnan sisällöistä sekä valmentajien ja ohjaajien 

riittävyydestä ja osaamisesta yhdessä valmentajien ja ohjaajien kanssa. Päävalmentaja on valmentajien ja 

ohjaajien esimies ja vastaa valmennus- ja valmentajakoulutuksesta ja veneilyn junioritoiminnasta. 

Tavoitteena on, että luokkien harjoitusryhmillä on kullakin vastuuvalmentaja. 

Kalustopäällikkö (ks. alla) vastaa seuran kaluston huollon ja kunnossapidon organisoinnista. Huolto- ja 

kunnossapitotoiminnasta vastaavat erikseen nimetyt kalustovastaavat. 

Urheilutoimikunnan tiedotusvastaava kuuluu seuran viestintätoimikuntaan.  

Urheilutoimintaa ohjaa erillinen urheilutoiminnan käsikirja. Se on toimikunnan laatima ja seuran hallituksen 

vahvistama dokumentti, joka kuvaa toiminnan periaatteet. 

 

4. Seuran toimihenkilöt 

Seura palkkaa työsuhteeseen tai ostaa seuraavien toimihenkilöiden palvelut: 

• Toiminnanjohtaja: seuratoiminnan ja satamien käytännön tehtävät 

• Päävalmentaja: seuran valmennus- ja kilpailutoiminnan organisointi 

• Valmentajat: valmennustoiminta pääasiassa päävalmentajan antamien ohjeiden mukaisesti 

• Muuta henkilökuntaa tarpeen mukaan kunnossapito-, siivous- ja emännöintitehtäviin 
toiminnanjohtajan ohjeiden mukaan 

 



 

 

Näiden toimihenkilöiden tehtävät ja vastuut kuvataan henkilöiden työsopimuksissa tai vastaavissa. 

Henkilökunnan esimiehenä toimii toiminnanjohtaja. Jäsenet eivät saa teettää henkilökunnalla tehtäviä. Apua 

toki voi pyytää. 

Hallitus on nimittänyt seuraavat vapaaehtoiset toimihenkilöt, joilla on seuraavat tehtävät ja 

raportointivastuut: 

• Katsastuspäällikkö: Katsastuspäällikön tehtävänä on organisoida perus- ja vuosikatsastukset seuran 
venerekisteriin merkityt veneet sekä huolehtia katsastajien riittävästä määrästä ja heidän 
osaamisensa kehittämisestä. Katsastuspäällikkö seuraa katsastustilannetta ja tarvittaessa saattaa 
hallituksen tietoon katsastamattomat veneet. Katsastustoiminta tekee yhteistyötä muiden seuran 
toimikuntien kanssa, erityisesti veneily- ja satamatoimikuntien sekä toiminnanjohtajan kanssa. 
Katsastuspäällikkö raportoi katsastustoimintaan liittyvistä kysymyksistä toiminnanjohtajalle ja 
hallitukselle. 

• Koulutusvastaava: Koulutusvastaavan tehtävä on organisoida seuran koulutustoiminta. 
Koulutusvastaava huolehtii riittävästä SPV:n auktorisoimien seurakouluttajien määrästä ja heidän 
osaamisensa kehittämisestä sekä seuran koulutuksien järjestämisestä yhteistyössä Espoon 
Merikoulun (espoolainen veneseurojen koulutusyhteenliittymä) kanssa. Koulutusvastaava koordinoi 
koulutusjärjestelmän mukaisia näyttökokeita ja arvioi tarvittaessa sellaisen seuran kalustoa 
käyttävän henkilön taidot, joka ei ole suorittanut SPV:n veneilijäkurssia. Koulutusvastaava raportoi 
koulutustoimintaan liittyvistä kysymyksistä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle. 

• Kalustopäällikkö: Valmennus- ja muun kaluston kunnossapidon organisointi, kalustovastaavien 
nimeäminen, raportointi päävalmentajalle. Kalustopäällikön tehtävää voi hoitaa myös 
päävalmentaja. 

• Turvallisuuspäällikkö: Turvallisuuspäällikön tehtävä on organisoida ja valvoa seuran 
vartiointitoiminta. Lisäksi turvallisuuspäällikkö tukee seuraa työturvallisuuden, 
henkilöturvallisuuden, kiinteistö- ja toimitila sekä ympäristöturvallisuuden kehittämisessä. 
Turvallisuuspäällikkö raportoi turvallisuuteen ja vartiointiin liittyvistä kysymyksistä hallitukselle. 

• Suomenojan satamakapteeni: Suomenojan satamakapteeni järjestää ja organisoi kevään ja syksyn 
pukkitalkoot ja mastotelineen peittelyn Suomenojalla. Lisäksi tehtäviin kuuluu valvoa, että jokainen 
vartioi vuoronsa mukaisesti. Satamakapteeni on myös yhteyshenkilö muihin Suomenojan seuroihin 
päin. Mahdollisuuksien mukaan satamakapteeni myös kehittää telakointitoimintaa uusien ideoiden 
myötä. 

• Saari-isäntä: Saari-isäntä vastaa seuran saaripaikasta huolehtimisen organisoinnista. 

• Katsastajat: Katsastajat huolehtivat veneiden katsastustoiminnasta katsastuspäällikön johdolla. 

• Kouluttajat: Kouluttajat huolehtivat seuran koulutustoiminnasta koulutusvastaavan johdolla. 

• Toimikuntien jäsenet: Toimikuntien jäsenet työskentelevät toimikunnissa puheenjohtajan johdolla.  
 

  



 

 

C. Seuran satamaohjesääntö 
 

Espoon kaupungin satamasäännön lisäksi on noudatettava seuraavia satamasääntöjä seuran hallinnoimissa 

laitureissa ja säilytysalueilla.  

 

1. Venepaikan saaminen  

Venepaikalla tarkoitetaan laituripaikkaa. Venepaikan edellytys on seuran varsinainen tai opiskelijajäsenyys. 
Kevytvenepaikka (ks. kohta 15) voidaan myöntää myös miehistöjäsenelle. 

Venepaikan myöntää seuran hallitus anomuksen perusteella. Myöntövaltuus on annettu 
toiminnanjohtajalle. 

Veneen katsastaminen on venepaikan edellytys. 

Venepaikalla olevalla veneellä on oltava riittävän kattava vakuutus, jossa on vastuuvakuutus ulkopuoliselle 
aiheutetun vahingon varalta. Tämä todetaan katsastuksen yhteydessä. Seura ei vastaa venepaikoilla 
tapahtuvista vahingoista. 

Venepaikka myönnetään toistaiseksi ja siitä luopuminen on ilmoitettava toiminnanjohtajalle. 

Jäsenellä voi olla useita veneitä ja venepaikkoja. Venepaikka myönnetään jäsenen omistuksessa tai 
hallinnassa olevalle veneelle. Poikkeuksena tilapäiset vieraspaikat. 

Mikäli venepaikkojen kysyntä ylittää tarjonnan, venepaikat pyritään jakamaan mahdollisimman 
tasapuolisesti. Noudatettavia suuntaviivoja ovat mm. seuraavat: 

• Ensisijaisesti annetaan paikka jokaisen ensimmäiselle veneelle. Olemassa olevia usemman veneen 
varauksia ei kuitenkaan pureta. 

• Jäsenistä, joilla ei ole venepaikkaa, etusijalla ovat jäseniältään vanhimmat. 

 

2. Venepaikkamaksut 

A. Kirjaamismaksu. Kun jäsenelle myönnetään venepaikka ensimmäisen kerran, on jäsenen maksettava 
kirjaamismaksu.  

Kirjaamismaksua ei tarvitse maksaa uudestaan kun jäsen vaihtaa venettä. Maksua ei myöskään tarvitse 
maksaa uudestaan, jos jäsen on välillä ollut ilman venepaikkaa (enintään 5 kautta), hänelle myönnetään 
venepaikka uudestaan ja jäsenyys on jatkunut katkeamattomana.  

Mikäli jäsenellä on satamassa useampi kuin yksi venepaikka, kirjaamismaksu on maksettava jokaisesta 
venepaikasta. 

Kirjaamismaksua ei palauteta. 

B. Vuosittainen venepaikka- ja venemaksu. Venepaikasta on maksettava hallituksen päätöksen mukainen 
venepaikka- ja venemaksu vuosittain.  

Jos jäsen myy veneensä EPS:n jäseneksi tulevalle henkilölle, venepaikan maksu palautetaan paikan 
alkuperäiselle haltijalle, mikäli uusi jäsen maksaa venepaikkamaksun näiden sääntöjen mukaisesti. 
Venepaikkamaksusta myönnetään 50 % alennus kun paikka myönnetään 15.08 tai sen jälkeen. 15.09. jälkeen 
myönnetyistä venepaikoista ei enää veloiteta kuluvan kauden maksua. 

Seuraavat toimihenkilöt on vapautettu venepaikka- ja venemaksuista: 

• Hallituksen jäsenet 

• Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, mikäli toiminnantarkastaja on estynyt. 

Katsastajat on vapautettu venemaksusta. 



 

 

 

3. Venepaikan irtisanominen 

Venepaikka tulee sanoa kirjallisesti irti kuluvan vuoden helmikuun viimeiseen päivään mennessä. 
Kirjalliseksi katsotaan myös toiminnanjohtajalle lähetetty sähköposti. Mikäli venepaikka irtisanotaan 01.03 – 
15.04. hyvitetään 75%. Mikäli irtisanominen tapahtuu 16.04. – 15.05. hyvitetään 50%. Venepaikasta, joka 
irtisanotaan 15.05. jälkeen, ei hyvitetä.  

Seuran hallitus voi irtisanoa jäsenen venepaikan, mikäli jäsenellä on maksamattomia jäsen- tai muita maksuja 
yo. päivänä. 

 

4. Avaimen hankinta 

Venepaikan käyttämisessä tarvittavan laituriportin lukon avaimen voi ostaa toiminnanjohtajalta tai 
satamaisännältä. Kukin jäsen voi ostaa enintään 2 avainta. Avain käy myös jäsenten käytössä oleviin tiloihin. 
Avaimen palautuksesta ei hyvitetä. Avainta ei saa luovuttaa edes tilapäisesti seuraan kuulumattomille 
henkilöille. Lukon käyttäjä voidaan tunnistaa avaimen perusteella ja avaimen omistaja vastaa siitä, mitä 
avaimella tehdään. Avaimen katoamistilanteessa jäsenen vastuu päättyy, kun jäsen on ilmoittanut 
katoamisesta toiminnanjohtajalle. 

Perhejäsenet voivat hankkia perhejäsenavaimen ja juniorijäsenet juniorijäsenavaimen. Kevytveneilijöille on 
oma avain, joka sopii myös lisäksi useisiin toimintakeskuksen tiloihin ja purjevarastoon. 

 

5. Venepaikan käyttö 

Venepaikan haltijalla on oikeus käyttää laiturilla olevaa sähköä ja vettä kohtuullisessa määrin. On syytä 
huomata, että Espoon satamasääntö kieltää sähkön valvomattoman käyttämisen. 

Venepaikan haltijalla on oikeus lisätä venepaikalleen ylimääräisiä pehmusteita, kiinnikkeitä ja muita 
lisävarusteita, kunhan ne eivät haittaa muita. Laiturirakenteita ei saa vahingoittaa. Jäsenen lisäämiä 
pehmusteita tai kiinnikkeitä ei saa irrottaa mukaansa venepaikan vaihtuessa, vaan ne jäävät seuran 
omaisuudeksi ko paikalle. 

Tavaroiden säilyttäminen laiturilla on kielletty. Jollat ja kumiveneet on säilytettävä pääsääntöisesti 
trailereiden säilytysalueella, vedessä vain tilapäisesti. 

Venepaikalla ei saa ilman toiminnanjohtajan lupaa säilyttää edes väliaikaisesti muita veneitä kuin sitä, jolle 
paikka on myönnetty.  

Satamassa on kuljetuskärryjä tavaroiden siirtämiseksi pysäköintipaikalta veneeseen. Kärryjä ei voi varata 
pidemmäksi aikaa, vaan ne on heti käytön jälkeen palautettava paikalleen. Kärryt on lukittava käytön jälkeen. 
Auki jättämisestä vastaa viimeisin käyttäjä, joka voidaan tunnistaa lukon historiatiedoista. 

Laituriportteja ei saa jättää avoimeksi valvomatta. Auki jätetty portti voidaan tunnistaa lukon tiedoista ja 
viimeiseksi lukon avannutta henkilöä pidetään vastuullisena mahdollisiin varkausiin tai muihin 
vahingontekoihin kyseisellä laiturilla tai sen veneissä. 

 

6. Talvisäilytyspaikka 

Kaikki, joilla on venepaikka, ovat oikeutettuja talvisäilytyspaikkaan. Talvisäilytys tapahtuu Nuottaniemessä ja 
Suomenojalla, seuran satamatoimikunta ja toiminnanjohtaja päättävät talvipaikat. Poikkeuksena ovat 
liikennekelpoisella trailerilla talvisäilytettävät veneet, näille jäsen voi vuokrata Espoon kaupungilta paikan 
Ämmäsmäen talvisäilytysalueelta. 

Vene on talvipaikalla sijoitettava merkintöjen osoittamaan paikkaan, niin että veneen takareuna on oikeassa 
paikassa (useimmiten asfaltin reuna) ja keskilinja merkin osoittamalla linjalla. Eräillä talvisäilytyskartan 



 

 

osoittamilla paikoilla on veneet sijoitettava vinottain. Venettä ei saa säilyttää muulla kuin paikkalistan 
mukaisella tai muuten osoitetulla talvipaikalla. 

Omistajat voivat määritellä veneelle talvisäilytysmitat. Mahdolliset suojarakenteet tulee mahtua lumi- ja 
työväleineen näiden mittojen sisälle. Talvipaikan laskutus tapahtuu talvimittojen mukaan. Mikäli omistaja ei 
ilmoita talvimittoja, käytetään laskutuksessa ja talvipaikkojen jaossa veneen leveyttä ja pituutta. Tällöin vene 
peitteineen on mahduttava kyseisten mittojen sisään eikä lumi-tai työtilaa varata. 

 

7. Talvisäilytyspaikkamaksut 

Talvipaikasta on maksettava hallituksen päätöksen mukainen maksu. Hallituksen jäsenet ja 
toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja toiminnantarkastajan ollessa estynyt on vapautettu 
talvisäilytyspaikkamaksuista. 

 

8. Talvisäilytyspaikan irtisanominen 

Myös talvipaikka myönnetään aina toistaiseksi. Seuraavan talven talvipaikka tulee sanoa kirjallisesti irti 
kesäkuun viimeiseen päivään mennessä. Mikäli talvipaikka irtisanotaan 01.07 – 15.08. hyvitetään 75%. 
Mikäli irtisanominen tapahtuu 16.08. – 15.09. hyvitetään 50%. Talvipaikkasta, joka irtisanotaan 15.09. 
jälkeen, ei hyvitetä. 

 

9. Talvisäilytyspaikan käyttö 

Jäsenellä on oikeus käyttää talvipaikalla sähköä ja vettä kohtuullisessa määrin. Pakkaskaudella on vesi 
suljettuna. Sähköä on saatavissa Espoon kaupungin määrääminä aikoina. Seura ei voi vaikuttaa laitureiden ja 
talvisäilytysalueiden veden- ja sähkönsaatavuuteen, vaan niistä päättää kaupunki. 

Talvisäilytyspaikat on tyhjennettävä kesäksi Espoon ohjeen mukaisesti. Ne on myös siistittävä siten, että 
pukkitalkoiden jälkeen paikalla ei ole mitään roskaa tai jätteitä. Tämä koskee erityisesti ruuveja, nauloja tai 
muita esineitä, joista saattaa olla vaaraa alueella liikkuville ihmisille, eläimille tai autoille. 

On syytä huomata, että Espoon satamasääntö kieltää sähkön valvomattoman käyttämisen. 

 

10. Tulityöt talvisäilytysalueilla 

Talvisäilytysalueilla tulitöitä, joita ovat myös kulmahiomakoneen ja kuumailmapuhaltimen käyttö, tulee 

välttää. Mikäli tulitöitä on pakko tehdä, ne tulee tehdä tulitöiden yleisten suojeluohjeiden edellyttämällä 

tavalla. Keskeisiä ovat yleinen varovaisuus ja palovaaran selvittäminen, työalueen syttymisriskien minimointi, 

alkusammutuskaluston käsillä oleminen ja jälkivartiointi. HUOMAA, ETTÄ TULIPALO VOI TUHOTA KOKO 

TALVISÄILYTYSALUEEN. 

11. Venepaikan tai talvipaikan määräytyminen ja vaihtaminen 

Vene- ja talvisäilytyspaikat määräytyvät jäsenen veneen ja vapaana olevien paikkojen ominaisuuksien 
perusteella. 

Seura voi muuttaa paikkajärjestystä koska tahansa parhaaksi katsomallaan tavalla, jotta venepaikat saadaan 
täytettyä mahdollisimman hyvin paikalle soveltuvalla veneellä. 

Jäsen voi tehdä toivomuksen paikan vaihdosta venepaikan osalta helmikuun loppuun mennessä ja 
talvipaikan osalta kesäkuun loppuun mennessä lähettämällä sähköpostia toiminnanjohtajalle. Kun 
irtisanomisaika on kulunut umpeen, vapautuneet paikat jaetaan venepaikan vaihtoa hakeneille.  

  



 

 

Seuraavia periaatteita noudatetaan: 

• Etusija paikan vaihdossa on jäseniältään vanhemmalla jäsenellä, elleivät paikan vaihtajan perustelut 
ole erityisen painavat. 

• Veneitä ei pääsääntöisesti sijoiteta liian suurille paikoille, vaikka sellaisia olisi vapaana 

Jäsen voi myös vaihtaa venepaikkaa toisen jäsenen kanssa keskenään sopimalla. Venepaikkoja vaihdettaessa 
on huomioitava Espoon kaupungin vaatimukset venepaikalle sijoitettavan veneen maksimipainosta. 
Veneiden on mahduttava paikkoihinsa jäljempänä mainittujen venepaikan teknisten rajoitusten mukaisesti. 
Vaihdosta on ilmoitettava etukäteen toiminnanjohtajalle, joka kirjaa muutoksen seuran 
venepaikkarekisteriin. 

EPSillä olleen veneen myynnin yhteydessä tietty paikka voi siirtyä yhdeksi kaudeksi uudelle omistajalle tämän 
liittyessä EPSin jäseneksi. Seuraavaksi kaudeksi uusi jäsen saa venepaikan kuten muutkin uudet jäsenet. 

 

11. Venepaikan tai talvipaikan vuokraaminen edelleen 

Venepaikan omistaja voi vuokrata edelleen venepaikkaansa tai talvipaikkaansa seuran luvalla. Lupaa haetaan 
toiminnanjohtajalta. Paikalle tulevan veneen tulee olla katsastettu ja vastuuvakuutettu, seuran tai Espoon 
kaupungin maksimipainosääntöjen mukainen sekä mahduttava sille varatulle paikalle.  

Seura voi vuokrata venepaikkoja henkilölle, joka ei ole EPSin jäsen, korkeintaan yhdeksi kaudeksi hallituksen 
päättämän hinnoittelun mukaisesti. Hinnat löytyvät seuran nettisivuita. Veneen tulee olla katsastettu ja 
vastuuvakuutettu.  

Jos vuokraava henkilö ei ole minkään SPV:n alaisen seuran jäsen, seuran katsastaja suorittaa veneessä 
katsastusta vastaavan turvallisuustarkastuksen. Tarkastuksesta voidaan periä maksu. 

Seura voi vuokrata väliaikaisia venepaikkoja esim. veneen myyntitilanteissa, edellyttäen että vapaita paikkoja 
on. Paikan viikkohinta löytyy seuran nettisivujen hinnastosta. 

 

12. Venetrailerit 

Venetrailereita ei pääsääntöisesti saa säilyttää seuran satamissa. Periaatteesta voidaan poiketa mm 
seuraavissa tapauksissa: 

• traileri ei ole ns liikennekelpoinen. Tällöin traileri rinnastetaan veneen säilytyspukkiin 

• trailerilla olevaa venettä säilytetään veneilykauden aikana maissa ja käytetään säännöllisesti. 
Tällöin veneellä ei ole laituripaikkaa 

• traileri, joka kuuluu laituripaikan omaavalle veneelle, jota siirretään säännöllisesti maitse 

 

Poikkeuksista päättää toiminnajohtaja hallitksen ohjaamana. Anomus poikkeuksesta tulee tehdä 
sähköpostilla toiminnanjohtajalle. Trailerisäilytyksestä peritään hinnaston mukainen korvaus. 

Trailerin omistajan on siirrettävä traileri muualle seuran osoittamalle säilytyspaikalle, jos säilytyskenttää 
tarvitaan muihin tarkoituksiin esim. kilpailujen yhteydessä. 

 

13. Varustekontti tai -traileri 

Venepaikan haltija voi anoa säilytyspaikkaa varustekontille tai -trailerille 15.06. – 15.09 väiliselle ajalle 
toiminnanjohtajalta, joka myöntää paikkoja harkintansa mukaan. Kontin tai trailerin tulee olla ulkonäöltään 
siisti. Konttipaikan hinta on määritelty hinnastossa. Toiminnanjohtaja osoittaa kontin säilytyspaikan ja se on 
merkittävä seuran vaatimalla tavalla.  

  



 

 

14. Venepukit 

Jäsenet vastaavat venepukeistaan itse. Venepukkien tulee olla niin kestäviä, että veneen ei ole mahdollista 
kaatua missään olosuhteissa. Seuralla on oikeus vaatia talvisäilytyspaikan saanutta vahvistamaan pukkia tai 
hankkimaan uusi, jos sen epäillään olevan liian pieni, hento tai huonokuntoinen. 

Kaikissa venepukeissa on oltava merkintä, josta käy ilmi veneen omistaja, hänen yhteystietonsa sekä veneen 
nimi. Merkinnän on oltava pukin oikeassa takakulmassa, jotta pukit saadaan sijoitettua oikeinpäin 
pukkitalkoissa. Jos vene ja pukki peitetään talven ajaksi, tulee tunnistekortti olla myös peitteen ulkopuolella. 

Venepukit siirretään kesäksi säilytykseen, Nuottaniemessä pukkiaitaukseen ja Suomenojalla kaupungin 
osoittamaan paikkaan, syksyllä taas talvipaikoille. Venepukkeja ei voi pitää säilytyksessä talvella kuin 
toiminnanjohtajan luvalla. Venepukkiaitaukseen on kesäksi siirrettävä myös talvipaikalla oleva irtotavara. 

Talvipaikan haltija on velvollinen osallistumaan pukkitalkoisiin itse tai edustajansa välityksellä. Seura hoitaa 
talkoisiin tarvittavan nostokaluston. Jos pukkia ei voi siirtää vaarallisen irtotavaran sidonnan, liian pitkälle 
sojottavien osien (max. ylitys 1 m) tai puuttuvien merkintöjen takia, talvipaikan haltija on velvollinen 
siirtämään pukin omalla kustannuksellaan.  

 

15. Kevytvenepaikka 

Säilytyspaikka venekentällä voidaan myöntää kevytveneelle. Kevytvene on painokölitön purjevene, jota ei 
tarvitse rekisteröidä, ja jota säilytetään pääsääntöisesti maalla. Kevytvenepaikka antaa oikeuden säilyttää 
kevytvenettä seuran osoittamalla alueella. Talvisäilytyspaikka kuuluu hintaan. Liikennekelposella trailerilla 
talvehtivat veneet eivät saa talvehtia satamassa. Niille voidaan vuokrata Espoon kaupungilta 
talvisäilytyspaikka Ämmäsmäen alueelta. Kevytvenepaikan saaminen edellyttää, että jäsen on varsinainen, 
juniori-, miehistö- tai opiskelijajäsen.   Satamatoimikunta osoittaa säilytyspaikat kesäksi ja talveksi, muualla 
kuin osoitetulla paikalla on veneen säilytys kielletty.  Kevytvenepaikkoja voidaan myöntää harkinnan mukaan 
myös muille maissa säilytettäville pienille veneille, kuten kanootit, jollat ja soutuveneet, sekä 
poikkeustapauksessa pienet moottoriveneet. 

Kevytveneet tulee merkitä seuran vaatimusten mukaisesti. Seuralla on oikeus hankkiutua eroon 
merkitsemättömästä tavarasta sopivaksi katsomallaan tavalla. 

 

16. Purjelautapaikka 

Seuralla on purjelautojen säilytystä varten lokerikko. Lokeron voi vuokrata hinnaston mukaisella hinalla. 
Kukin jäsen vastaa itse lokeron lukitsemisesta 

 

17. Vartiovelvollisuus 

Kesävartio: Laituripaikan haltijalla on velvollisuus tehdä vartiovuoro Nuottaniemessä purjehduskauden 
aikana. Vartiosta on vapautettu mahdolliset veneen toiset omistajat, kunniajäsenet, hallituksen jäsenet, 
toiminnantarkastaja, katsastajat (edellyttäen riittävää osallistumista katsastustoimintaan), kouluttajat 
(edellyttäen riittävää osallistumista koulutustoimintaan) vartiopäällikkö ja satamakapteenit sekä hallituksen 
erillispäätöksellä muut henkilöt, perusteena on yleensä merkittävä muu työ seuran hyväksi.  Myös tietyn iän 
ylittäneet jäsenet voidaan vapauttaa vartioinnista, hallitus päättää vapautusiän vuosittain jäsentilanteen 
perusteella. 

Talvivartio: Talvisäilytyspaikan saaneen on suoritettava talvivartiovuoro siellä, missä hänen veneensä 
talvisäilytyspaikka on. Talvivartiosta ei ole vapautuksia muille kuin veneen muille omistajille. hallituksen 
erillispäätöksellä voidaan vapauttaa muita henkilöitä, perusteena on yleensä merkittävä muu työ seuran 
hyväksi.  Myös tietyn iän ylittäneet jäsenet voidaan vapauttaa vartioinnista, hallitus päättää vapautusiän 
vuosittain jäsentilanteen perusteella. 

Sekä kesä- että talvivartiosta on annettu erilliset ohjeet, jotka löytyvät seuran verkkosivuilta. 



 

 

 

18. Venepaikkojen tekniset rajoitukset 

Seuran venepaikkarekisteriin merkitty venepaikan leveys on paikalle mahtuvan veneen maksimileveys. Vene 
voi olla maksimileveyttä leveämpi, jos samassa aisavälissä oleva toinen vene on vastaavasti kapeampi. 

Venepaikkojen yleinen painorajoitus on 10 tonnia. 10-15 tonnin veneiden paikkoja ovat venepaikat F25-36 
ja C32-72. Jos paikalla oleva vene painaa yli 10 tonnia, veneestä peritään raskasvenemaksu. Paikat L01, L02, 
M01 ja M02 on tarkoitettu max 25 tonnin veneille.  

Paikkojen C01 ja C51 väliisä oleva tila on lastauspaikka ja tarkoitettu tilapäiseen käyttöön veneen lastauksen 
ajaksi. Venettä ei saa jättää lastauspaikalle! 

 

19. Lukitseminen 

Laituriportit on pidettävä lukittuina aina. Klubin ja toimintakeskuksen ovet on lukittava, kun tiloissa ei ole 
toimintaa. Viimeinen lukon avannut on vastuussa auki jättämisestä. Viimeisin avaamiseen käytetty avain 
voidaan tunnistaa lukosta. 

 

20. Maasähkön käyttö satamassa 

Veneen maasähköasennusten tulee olla Suomen kansallisten sähköturvallisuusmääräysten mukaisia. 
Seuralla on oikeus vaatia erityisesti itse maahantuoduilta veneiltä todistus maasähköasennusten 
määräystenmukaisuudesta. 

Satamasähköt on varustettu vikavirtasuojilla ja nollasta erillisellä suojamaalla, joten vuotovirrat veteen eivät 
ole mahdollisia, eikä yksittäinen vene voi oikein kytkettynä aiheuttaa korroosioriskiä muille veneille. 
Maasähköön kytkettävässä veneessä tulee olla järkevä tehontarve. Veden- tai veneenlämmittimet sekä 
ilmastoinnin käyttäminen maasähköllä ei ole sallittua – järjestelmän sulakkeet eivät kestä tätä. Huomioi myös 
muut tarvitsijat äläkä jätä pistoketta pistorasiaan turhaan. 

Mikäli kahdessa lähekkäin olevassa veneessä maasähkön suojamaa on kytketty pienjännitepuolen 
miinukseen, joka edelleen kytkeytyy vedenalaisiin metalliosiin, saattaa maasähkön suojamaa kytkeä ko. osat 
toisiinsa sähköisesti, mikä aiheuttaa galvaanisen korroosiovaaran. Galvaanista erotinta suojamaahan 
suositellaan. Korroosiovaaralta voi suojautua myös kytkemällä maasähkön vain tarvittaessa. Näin annetaan 
myös tilaa muille sähkön tarvitsijoille. 

Pistorasioissa voi käyttää sähköturvallisuusmääräykset täyttävää jakajaa, mutta tällöin on huolehdittava siitä, 
että suurin mahdollinen pistorasiasta otettavissa oleva virta ei ylity. Mikäli johdonsuoja-automaatti laukeaa 
kytkettäessä venettä, kuorma on liian suuri. Laukaisijan tulee palauttaa lauennut johdonsuoja-automaatti. 

On hyvä huomata, että Espoon satamasääntö kieltää sähkön valvomattoman käytön satamassa. 

Talvisäilytysalueilla sähkön valvomaton käyttö on kielletty lukuun ottamatta ns. latausviikonloppua. Venettä 
ei saa talvellakaan lämmittää sähköllä. 

 

21. Septityhjennys 

Aallonmurtajan länsipäässä P-laiturin ulkopuolella oleva tyhjennyslaitteisto on Espoon kaupungin ylläpitämä 
ja yleisessä käytössä. Siinä havaitut viat voi ilmoittaa Espoon kaupungille tai seuran toiminnanjohtajalle. 

 

  



 

 

22. Jätteet 

Satamassa on seka- ja vaarallisen jätteen keräys öljyille, suodattimille, maaleille ja akuille. Muut vaaralliset 
jätteet on toimitettava asianmukaiseen keräykseen muualle. Veneen kunnostustöissä syntyvät suuremmat 
jätemäärät on kunkin kuljetettava itse pois satama-alueelta. Myös muistutetaan, että Espoon kaupungin 
satamasäännön mukaan kaapimalla tai hiomalla poistettavat myrkkymaalit on kerättävä talteen ja 
hävitettävä asianmukaisella tavalla. 

 

23. Liikenne ja pysäköinti satamassa 

Satama-alue on yleistä liikennealuetta. Espoon kaupunki on antanut erilliset ohjeet liikenteestä satamassa, 
erityisesti nopeudet satamassa on sovitettava riittävän pieniksi. Satama-alueella voi liikkua esim. lapsia.  

Pysäköinti satamassa on sallittu liikennemerkeillä osoitetulla alueella. Aallonmurtajan päässä P-laiturin, sekä 
L- ja M-laiturin tyvessä on pysäköinti sallittu vain tavaroiden lastaamisen ja purkamisen ajan. Periaatteena 
on, että auton omistaja on oltava koko ajan tavoitettavissa pysäköinnin ajan. P-laiturin tyveen täytyy mm 
septin tyhjennysauton päästä tarvittaessa. Pelastuslaitoksen tulee aina päästä isollakin paloautolla 
laiturilleen. 

Veneiden nostojen ja laskujen aikana on huomioitava veneiden kuljetuksen tilantarpeet sekä autojen 
toimintamahdollisuudet nostolaiturilla. 

Satama on tiealuetta ja siellä voi Espoon kaupungin pysäköinninvalvonta tehdä valvontaa.  

Sähköautojen tai hybridiautojen ajoakkujen lataaminen ei toistaiseksi ole satamassa sallittu. 

 

24. Veneiden nostot ja laskut 

Satama-altaan itäosassa aallonmurtajan alussa on nostolaituri, josta suoritetaan kaikenkokoisten veneiden 
nostot. Mastonosturilaiturista saa nostaa/laskea sellaisia veneitä, joita nosturiauto pystyy käsittelemään 
laittamatta tukijalkaa tai pyörää maahan keltaisella viivalla merkitylle alueelle. Käytännössä voidaan nostaa 
ja laskea pieniä veneitä. Venettä ei saa jättää nostolaituriin. 

Pehmeillä myrkkymaaleilla maalattuja veneenpohjia ei saa pestä EPSin satamissa 01.01.2022 jälkeen. 

 

25. Mastonosturi 

Mastonosturi on tarkoitettu maston irrottamiseen, kiinnittämiseen tai huoltotyöhön, ei mihinkään muuhun 
käyttöön. Mastonosturilla saa viipyä vain maston nostoon/laskuun tarvittava aika. Mastonosturi on lukittava 
käytön jälkeen. 

 

26. Mastosäilytys 

Mastoja säilytetään vain mastotelineissä. Seura voi antaa ohjeita mastojen säilytyksestä myös muualla. 

Saalingit on irrotettava. Kaikki vantit ja harukset on joko poistettava tai sidottava koko matkaltaan mastoon 
kiinni niin hyvin, että mikään osa vaijereista ei voi tarttua toisen maston ulokkeisiin niitä siirrettäessä. 

Masto on merkittävä omistajan nimellä ja puhelinnumerolla sekä veneen nimellä. Merkintä on sijoitettava 
maston tyveen. Mastoja on tarkoitus laittaa 3 kpl joka orrelle eli masto on sijoitettava valmiiksi siten, ettei 
seuraavan tarvitse siirtää sitä. Mastot on sijoitettava annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Mikäli mastossa on kiinteitä ulokkeita – esim hitsatut saalingit – joiden poistaminen ei käytännössä ole 
mahdollista, tulee näistä sopia erikseen toiminnanjohtajan tai satamaisännän (Suomenoja) kanssa 
etukäteen. 

 



 

 

27. Katsastusvelvollisuus ja katsastuksen varaaminen 

Seuraan rekisteröity vene on vuosittain katsastettava SPV:n katsastusohjeiden mukaisesti. Veneen 
katsastamattomuus johtaa venepaikan menetykseen. Katsastuspäällikkö seuraa katsastustilannetta 
vuosittain. Veneen katsastuksen voi tehdä seuran ulkopuolinen SPV:n hyväksymä katsastaja. Tällaisessa 
tapauksessa katsastustodistus tulee toimittaa katsastuspäällikölle. 

Katsastusajat varataan seuran nettisivujen kautta.  

 

28. Seuran kaluston käsittely 

Seuran omistamia veneitä saa ajaa vain SPV:n veneilijäkurssin suorittanut tai vastaavat tiedot omaava 

henkilö. Koulutusvastaava arvioi tietojen vastaavuuden. Veneiden käytössä on noudatettava 

turvallisuusohjeita. Erityisesti pelastusliivien ja moottoriveneissä ns tappokytkimen käyttö on pakollista aina. 

Laiminlyönti johtaa välittömään henkilökohtaiseen käyttökieltoon. 

Seuran jäsenten ja toimihenkilöiden on käsiteltävä heidän käyttöönsä annettua seuran kalustoa 

asianmukaisesti.  

Jäsenen tai palkatun henkilön on ilmoitettava, mikäli hän ei katso kykenevänsä kaluston turvalliseen 

käsittelyyn esimerkiksi puuttuvan tyyppikoulutuksen tai vastaavan vuoksi.  

Päävalmentaja vastaa kaluston käytön suunnittelusta. Seuran jäsen voi lyhytaikaisesti lainata kalustoa 

päävalmentajan luvalla esimerkiksi rikkoutuneen veneensä siirtämiseen. 

Kaluston käyttämistä seuran ulkopuoliseen toimintaan koordinoi päävalmentaja. Käyttämisestä peritään 

hallituksen vahvistamat maksut. Kalusto tarkastetaan ennen luovuttamista ja palautuksen yhteydessä. 

Kalusto on palautettava vähintään siinä kunnossa, jossa se on luovutettu. Kalustolla on oltava vastuuhenkilö. 

Käytöstä on tehtävä kirjallinen sopimus, jossa nimetään vastuuhenkilö ja jossa käyttäjä sitoutuu 

täysimääräisesti korvaamaan kalustolle mahdollisesti aiheutuneet vahingot ja arvonaleneman. Käyttäjän on 

osoitettava veneilypätevyytensä ja käytettävä veneen turvavarusteita asianmukaisella tavalla. 

 

29. Seuran kaluston kunnossapito 

Seuran kalustosta huolehditaan pääasiassa talkootyönä niiden ryhmien kanssa, jotka ovat pääasiassa 

kalustoa käyttäneet. Talkootyön lisäksi käytetään ostopalveluja. Talkootyö voi olla myös ostopalvelujen 

hankkimista ja organisointia. Kalustoryhmille nimetään vastuuhenkilöt, jotka organisoivat 

kunnossapitotoiminnan. Kaluston kunnossapitoon on jokaisen valmennusryhmissä purjehtineen 

osallistuttava riittävässä määrin. 

 

  



 

 

D. Seuran kiinteistöohjesääntö 
 

1. Seuran tilojen käyttö 

Jäsenillä on oikeus käyttää klubitaloa, toimintakeskusta, toimintakeskuksen verstasta ja saunoja sekä 
klubitalossa että toimintakeskuksessa vapaasti, ellei niitä ole vuokrattu jollekin ryhmälle. Tällöin tilojen ovissa 
on merkintä ”yksityistilaisuus.”  

Toimintakeskuksen luokassa etusijalla on opetus- ja valmennuskäyttö.   

Tilojen käyttäjillä on velvollisuus pitää paikat siistinä ja siivota käytön ja tapahtumien jälkeen (erityisesti 
toimintakeskus) ja huolehtia kuivattamisesta ja paikkojen sulkemisesta.  

 

2. Tilojen ja kaappien vuokraaminen 

Seuran jäsenet sekä ulkopuoliset voivat vuokrata klubirakennuksen tilat. Vuokraaja nimeää vastuuhenkilön, 
joka toimii tilaisuuden isäntänä/emäntänä paikan päällä vastaten järjestyksestä seuran tiloissa ja alueella 
sekä sitoutuu noudattamaan liitteenä olevia erillisiä ohjeita klubirakennuksen vuokraamisesta.  
Toiminnanjohtaja voi käyttää harkintaa ulkopuolisten vuokrauspyynnöissä.  Klubirakennuksen vuokra per 
tilaisuus on hallituksen vuosittain vahvistaman hinnaston mukainen.  

Jäsenet voivat vuokrata toimintakeskuksesta varustekaappeja. Kaapit on tarkoitettu vaihtovaatteiden 
säilytykseen ensisijaisesti kevytvenepurjehtijoille. Kaapin avaimen saa avainpanttia vastaan. Kaapit on 
avattava ja tyhjennettävä marraskuun loppuun mennessä ja avain palautettava, jolloin jäsen saa avainpantin 
takaisin. Joulukuun ensimmäisellä viikolla niiden kaappien, joiden avainta ei ole palautettu, lukot avataan ja 
sarjoitetaan uudelleen vuokraajan kustannuksella, kaapit tyhjennetään ja seura hävittää mahdolliset sisällöt 
sopivalla tavalla. Tällöin ei avainpanttia palauteta. Hallitus päättää vuosittain kaappien vuokraushinnat osana 
venepaikkahinnoittelua. Urheilutoiminnan vetäjä tai hänen valtuuttamansa henkliöl vastaa kaappeja 
koskeviin kysymyksiin. 

 

3. Verstaan käyttö 

Jäsenet saavat käyttää toimintakeskuksen verstasta. Etuoikeus verstaan käyttöön on seuran kaluston 
kunnossapitoon liittyvällä toiminnalla. Talvikaudella verstasta voidaan käyttää seuran tarvikkeiden 
varastotilana. 

Kaikkien verstaan käyttäjien on toimittava vastuullisesti ja siivottava jälkensä. Verstaan käyttöä seurataan 
avainlokin avulla. Mikäli jäsen ei noudata sääntöjä, avaimesta poistetaan verstaan käyttöoikeus. Kukin 
käyttää verstaan työkoneita omalla vastuulla, 

 

  



 

 

E. Muita ohjeita 
 

Seuran jäsenrekisteri 

Seuran jäsen-, vene- ja laituripaikkatietoja ylläpidetään Membra nimisessä järjestelmässä, johon jäsenet 

eivät itse pääse tekemään muutoksia. Kaikki muutokset yhteys- tai venetiedoissa tulee toimittaa 

toiminnanjohtajalle sähköpostilla. Toiminnanjohtajaa voi myös pyytää lähttämään yhteystietojen 

tarkistuskyselyn, jossa jäsen voi päivittää tietojaan itse. Membrasta kaikki tiedot replikoidaan SPV:n Suuli-

järjestelmään päivittäin. Huomaa, että jos sinulla on vanhastaan mahdollisuus kirjautua Suuliin, niin sinne 

tehdyt muutokset eivät välity seuran rekistereihin. Älä tee muutoksia Suuliin. 

 

Laskutus 

Seuran laskutus tapahtuu sähköisesti. Oletusarvoisesti laskut lähetetään sähköpostilla. On kuitenkin 

suositeltavaa valtuuttaa oma verkkopankki vastaanottamaan EPSin laskut verkkolaskuina. Tämä tehdään 

omalla verkkopankilla ja menetelmä on eri pankeilla hieman erilainen. Toimenpiteeseen saattaa tarvita 

jonkin EPSin laskun viitetunnusta. Eri pyynnöstä on mahdollista saada paperilasku. Paperilaskusta peritään 

ylimääräinen maksu. 

 

Laskutusprosessi 

Seura tekee kaksi massalaskutusta vuodessa. Maaliskuussa laskutetaan jäsenmaksut, venemaksut ja 

venepaikkojen maksut. Heinäkuussa laskutetaan talvipaikkojen maksut. Muita laskuja lähetetään tarpeen 

mukaan. 

Laskujen maksuaika on 14 vuorokautta. Noin 3 viikon kuluttua laskun lähettämisestä lähetetään 

maksumuistutus sähköpostilla (tai e-laskuna). Tämän jälkeen laskut toimitetaan Visma Duetto palveluun 

perittäväksi. Visma Duetto käyttää perinnässä lain mukaisia ilmoituksia ja veloittaa niistä lain mukaiset 

palkkiot ja koron. On hyvä huomata, että laskun siirtyessä Visma Duettolle ei EPSillä ole laskun perimisen 

kanssa enää mitään tekemistä. 

Vastuullisena taloudenhoitajana seura ei tee minkäänlaisia maksujärjestelysopimuksia suullisesti. 

 

Seuran nettisivujen jäsenosio 

Jäsenosio edellyttää kirjautumisen. Käyttäjätunnuksena on sähköpostiosoite ja salasana on itse asetettava. 

Jos salasanan unohtaa, niin sen ”nollauksen” voi pyytää toiminnanjohtajalta. Oletussalasana on “Pursiseura” 

 

Tilojen varaus 

Klubirakennuksen vuokra per tilaisuus on hallituksen vuosittain vahvistaman hinnaston mukainen. Siivouksen 
laiminlyönti veloitetaan vuokraajalta kustannusvastaavasti.  

Toiminnanjohtaja voi käyttää harkintaa ulkopuolisten vuokrauspyynnöissä.   

Laskutuksen hoitaa toiminnanjohtaja.  

Vuosittaiset hinnastot ilmoitetaan seuran www-sivuilla. 



 

 

SPV:n jäsenorganisaatioilta ja vastaavilta ei peritä vuokraa, mukana on oltava kuitenkin EPSiläinen isäntä. 

Vuokraaja huolehtii siitä, että käytössä olevat tilat siivotaan ja pyyhitään tilaisuuden jälkeen välittömästi. Jos 
tilaisuus pidetään illalla, voidaan siivous suorittaa seuraavana aamuna, mikäli asiasta ei ole muuta sovittu. 

Saunoja sekä Toimintakeskuksessa, että Kubitalossa ei vuokrata ulkopuolisille, vaan ne ovat aina jäsenistön 
käytettävissä. Jos Klubirakennuksessa on yksityistilaisuus pyydetään jäseniä saunomaan asiallisesti ja 
vuokraajan tilaisuutta häiritsemättä. 

Mikäli Klubirakennuksen takkaa halutaan käyttää tilaisuuden yhteydessä tutustu tarkoin takan 
käyttöohjeisiin, jotta ympäröivä seinä EI PÄÄSE NOKEENTUMAAN. 

Huolehdi, että liesituuletin / keittiöimuri on suljettu ja korvausilmaa saadaan riittävästi ennen kun takkaimuri 
käynnistetään. 

TAKKAIMURIN PITÄÄ OLLA AINA RIITTÄVÄN SUURELLA TEHOLLA päällä, kun takkaa sytytetään, tai kun siinä 
on tuli tai hiillos. Ennen takan sytytystä pelti avataan. Takkaimuri ja pelti suljetaan vasta kun hiillos palanut 
loppuun ja takka on sammunut. 

SIIVOA TAKKA HUOLELLISESTI, huolehdi mahdollisesti kuuman tuhkan hävittämisestä siten, että ei synny 
palovaaraa. 

EPSin alueella ei toimi talviaikana jätehuolto. Talvitilaisuuden jälkeen vuokraaja huolehtii siitä, että kaikki 
jätteet, pullot yms. viedään pois EPSin alueelta. Alueen pihahuollon hoitaa jäsenistö talkootoimintana! 

Tilaisuuden isäntä huolehtii, että naapurustoa ei häiritä voimakkaalla musiikilla tai äänekkäällä melulla. 

Mahdolliset ulkotulet tulee sijoittaa vähintään 5 m päähän rakennuksista, veneistä ja vastaavista. 

Halutessa voi ravintola/cateringpalveluita tiedustella seuramme ravintoloitsijalta Magga Pakariselta (Villa 
Pentry 0400 493 584) 

Seuran yövartija valvoo tarvittaessa tilaisuutta. 

Klubin varaus tehdään sähköpostilla toiminnanjohtajalle, joka vahvistaa varauksen ja lähettää myös 
vastaavan kalenterikutsun. Varauksen peruutus tehdään myös sähköpostilla toiminnanjohtajalle. 
Peruttamaton varaus laskutetaan varaajalta. 

 

Langaton verkko 

Sataman alueella on langaton verkko, joka on jäsenten vapaasti käytettävissä. Salasana verkkoon on seuran 
nettisivujen jäsenosiossa. 

 

Kameravalvonta  

Satamassa on kameravalvonta. Portin kameran kuvaa tullaan tallentamaan. Osa kameroista on jäsenten 
käytettävissä internetin kautta. 

 

Sääasema 

Mastonosturissa sijaitsevan sääaseman tietoja voi seurata seuran nettisivujen etusivulla ilman 
jäsenkirjautumista. 

 

Vartiointiohjeet 

Vartiointiohjeet on kuvattu seuran www-sivuilla jäsenosiossa. 


