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HINNASTO 2020
Perustuu Syyskokouksen 14.11.2019 esitykseen talousarvioksi vuodelle 2020
A. Jäsenmaksut
1. Liittymismaksu - yli 18 v.
* muut perheenjäsenet yli 18 v.
2. Jäsenmaksu
3. Nuorisojäsenmaksu

70 € + avainpantti 30 €
50 €
40 € + avainmaksu 15 €
10 €

B. Telakointi
1. Vene kentällä trailerin tai pukin päällä, veneen pituus x leveys = m2, kesä/talvikausi
 6€ / m2
2. Maanvarainen suoja veneen/trailerin päällä, pituus x leveys, talvikausi, puretaan kesäksi
 9€ / m2
3. Maanvarainen suoja veneen korjausprojektia varten, pituus x leveys = m2, kesä/talvikausi,
määräaikainen, edellyttää luvan – laituripaikkamaksu kesällä vähennetään
 9€ / m2
4. Vene hallissa trailerin päällä, veneen pituus x leveys = m2, kesä/talvikausi
 17 € / m2
5. Vene hallissa korjausprojektia varten, pituus x leveys = m2, määräaikainen, edellyttää luvan
 17 € / m2
6. Veneen tilapäinen kunnostaminen hallissa ilman hallipaikkaa, kesällä jos on tilaa, sovittava erikseen
satamakapteenin kanssa
 5 €/vrk, 30€/vko
7. Soutuveneet ja kanootit, kesä/talvikausi
 30€
8. kentällä erillinen venetraileri, pukki, ajoneuvo, työkone, peräkärry, pituus x leveys = m2
kesä/talvikausi
 10€ / m2
9. Maston kausisäilytys, kesä/talvi
 50€

C. Laituripaikat
1. Veneen laituripaikan leveys = aisojen väli cm
 0.50 € x aisojen väli pyöristettynä täysille €:lle (esim. 0.5 x 3m = 150€, 0.5 x 3.5m = 175€)
2. Kylkipaikalla veneen leveys + 0.5 cm
 x0.70€ (esim. veneen leveys 2.90 + 0.50 = 3.40 x 0.7 = 238€
3. Poijupaikalla veneen pituus x leveys = m2
 7€ / m2
4. Laituripaikan aisojen nostamatta jättäminen – sakkomaksu, mikäli seuran toimihenkilö nostaa aisat
 60€
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D. Katsastusmaksu
 sisältyy seuran jäsenmaksuun
 mikäli vene katsastetaan muualla kuin Seelarin laiturissa – 10€
- sovittava seuran katsastajan kuljetuksesta katsastuspaikalle
 katsastamaton vene seuran laiturissa 1.7. alkaen – sakkomaksu 100€
E. Sähkön käyttö muuhun kuin keväthuoltoihin ja akkujen lataukseen
 telakka-alueella tapahtuvaa veneiden kunnostus- ja rakennustyöt - 15 €/vko - 50 €/kk
 sähkömittarilla mitattu sähkön kulutusmaksu - 0,09 € / kWh
 Maksu sähkön väärästä käytöstä - 85€ + arvioitu kulutusmaksu

F. Sakkomaksu vartiovuoron laiminlyönnistä - 150 € + uusi vartiovuoro

G. Muistutuslaskun huomautusmaksu - 10 €
 viivästyskorko seuran maksuihin korkolain mukaisesti

H. Sopimukseton vene telakalla tai laiturissa – sakkomaksu 200 € + veneen mukainen perusmaksu

I.

Vieraspaikkamaksut
 Vierasvenepaikka - 10 €/vrk
 Asuntovaunu / asuntoauto kesän venesatama-alueellla - 10 €/vrk

J.

Veneen nosto ja lasku
 Traktorikuljetus veneen omalla trailerilla nosturille / telakka-alueelle - lasku / nosto 40 €
 Traktorikuljetus venepukilla telakoituneille veneille seuran nostotrailerilla nosturille / telakkaalueelle - lasku / nosto 70€
 Välinosto/lasku
- ylös/alas 20 € (esim. köysi potkurissa)
- ylös – (esim. remontti) – alas 20 + 20 €
 Traktorilasku / nosto luiskasta - 20 €
 Lippilaskut / nostot veneen omistajan vastuulla
 Vierasvenemaksut
- ylös/alas 120 € - käteismaksu, tapauskohtainen harkinta: satamakapteeni /
telakkatoimikunta

K. Muut
 Peräkärryn vuokra (vain jäsenille) - 10 €/ 2h
 Kölivenetraileri, vuokra (vain jäsenille) - 50 €/vrk
- ulkopuolisille 100€ / vrk
- veneen telakointiin talvikaudeksi – 150€
 Asuntovaunun, työmaavaunun tms. laite kentällä - kausivuokra kesä/talvi

OULUN TYÖVÄEN PURSISEURA

-

150€

ASIAKIRJA

3/3

