-1-

Raahen Purjehdusseura ry hinnasto

(hyväksytty vuosikokouksessa 24.11.2018)

Hinnasto 2019, lyhyt versio
(Täydellinen hinnasto tarkennuksineen ja erikoistapauksineen pidemmässä versiossa)

JÄSENMAKSUT
Juniorit
Seniorit
Vapaajäsen (lehti ja vakuutus)
Vapaajäsen (ei lehteä, ei vakuutusta)
Yhteisö-/ kannatusjäsen
Melonta- ja soutujaosto
Navigaatiojaosto

15 €
35 €
20 €
0€
100 €
6€
5€

KATSASTUS
Peruskatsastus
Vuosikatsastus

20 €
20 €

VIERASVENEET
Vieraspaikka/vrk
Venesäilytys laiturissa/vrk
Saunamaksu/hlö

15 €
5€
5€

VENEPAIKKAMAKSUT
Laituripaikkavuokra alle 3 m
Laituripaikkavuokra 3 – 4 m ja peräpoijupaikka
Laituripaikkavuokra 4 - 5 m
Laituripaikkavuokra yli 5 m

89,50 €
110.50 €
131,50 €
152,50 €

D-laiturissa 20 % alennus
VENEPAIKKAVASTIKKEET (RSTOY:n osakkaat)
Laituripaikkavastike alle 3 m
Laituripaikkavastike 3 – 4 m ja peräpoijupaikka
Laituripaikkavastike 4 – 5 m
Laituripaikkavastike yli 5 m

42,00 €
52,50 €
63,00 €
73,50 €

D-laiturissa 20% alennus
SÄILYTYS KALUSTOVAJASSA tai PURSIMAJASSA (talvella)
Yksityiset kanootit / kajakit / kilpasoutuveneet

30 €/vuosi

VUOSITELAKOINTI (tammikuu-joulukuu)
alle 4,5 m
pituus 4,5-12,2 m
pituus yli 12,2 m
Ponttoonilaituri tms.

15 €
30 €
40 €
130 €/kesä

55 €/talvi

NOSTURIN KÄYTTÖ
Nosto ja lasku / jäsen
Nosto ja lasku / ei-jäsen
SOUTUVENEIDEN VUOKRAUS
2x ja 4x kilpaveneiden käyttömaksu/-kerta (max 1,5h)
seuran ulkopuolisilta. Koululaisryhmille ja lajiin
tutustumaan oppilaitaan tuoville opettajille ilmainen.

40 €
70 €
5€/henkilö

PURSIMAJAN JA SAUNAN VUOKRA
Pursimaja / vrk
sopimuksen mukaan alkaen
Sauna / vrk

150 €
100 €

LAITURIPORTTIEN JA FANTTIMARINAN AVAIN

10 €
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VARTIOINTI
Vartiointivuorosta kieltäytyminen

100 €

MAKSUMUISTUTUS
Karhulaskuun lisätään muistutusmaksu

5€

MYYNTITAVARAT
Perälippu 44 x 72
Perälippu 55 x 90
Veneenomistajan viiri
Kommodorin viiri
varakommodorin viiri
Kokardi
Lippalakki
T-paita

30 €
40 €
30 €
45 €
50 €
10 €
15 €
10 €

-3-

Raahen Purjehdusseura ry:n hinnasto 2019 (hyväksytty vuosikokouksessa 24.11.2018)
www.raahenpurjehdusseura.com/

JÄSENMAKSUT
Juniorit (alle 18 v.)
Seniorit
Vapaajäsen
Vapaajäsen
Yhteisö- / kannatusjäsen
Melonta- ja soutujaosto
Navigaatiojaosto

15 €/ v (ei liittymismaksua)
35 €/ v (ei liittymismaksua)
20 €/ v (lehti ja vakuutus)
0 €/ v (ei lehteä)
100 €/ v
6 €/ v
5 €/ v

Hallitus päättää jäsen- ja venepaikkamaksun suuruudesta, jos liittyy jäseneksi veneilykauden
päättymisen jälkeen.
Vuotuiset jäsenmaksut postitetaan n. maaliskuun puoleen väliin mennessä, maksettava eräpäivään
mennessä.
HUOM! Myös jäsenmaksujen rästit maksettava, jotta jäsenyys pysyy voimassa.
Jäsenmaksulla saat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ryhmätapaturmavakuutuksen ja liiton
venelehden.

KATSASTUS
Veneet on katsastettava RaaPS:n alusrekisteriin juhannukseen mennessä.
Peruskatsastus (joka 5. vuosi) ja vuosikatsastus

20 €

Vain RaaPS:aan katsastetut ja kevytveneet merkitään SPV:n venerekisteriin ja saavat käyttää seuran
perälippua. Katsastettavia veneitä ovat Trafin venerekisteriin merkittävät veneet.
Vakuutusyhtiöt myöntävät vakuutusmaksusta alennuksen katsastetulle veneelle.

SATAMAHINNASTO
Vierasveneet
Vieraspaikka

15 €/ vrk sis. suihkun, wc:n, maasähkön ja veden.

Venesäilytys laiturissa

5 €/ vrk (myös korjaus- ym. lyhytaikainen telakointi)

Saunamaksut

5 €/ hlö.

Venepaikkahakemus
Venepaikkahakemus on venekohtainen, jokaisesta satamassa uudesta veneestä ja
myös vanhasta omistajaa vaihtaneesta on tehtävä seuralle venepaikkahakemus, samoin
jos veneen paikkaa halutaan vaihtaa. Venepaikkahakemuksen voi tulostaa
www.raahenpurjehdusseura.com > RaaPS seurainfo > Hakemukset tai noutaa
purjehduskaudella Fanttimarinasta.
Venettä ei saa laittaa numeroiduille paikoille ennen hakemuksen jättämistä seuralle.
Paikan hyväksyy ja antaa satamamestari.
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Edellisellä kaudella ollut venepaikka säilyy maksamalla vuosittainen maksu
eräpäivään mennessä. Jos maksua ei ole suoritettu määrättyyn päivään mennessä,
venepaikka voidaan osoittaa toiselle veneelle seuran toimesta.
Seuralla on oikeus siirtää vene toiselle paikalle kesken kauden, jos paikka ei ole
sopiva, esim. paikka on ko. veneelle liian iso ja ko. paikoista on puutetta.
Venepaikan saa pidettyä maksamalla vastikkeen / maksun, vaikka venettä ei
laskettaisikaan veteen. Seura voi kuitenkin osoittaa paikan sitä tarvitsevalle kyseisen
kauden ajaksi.
Maksettu venepaikkamaksu palautetaan maksajalle, jos hän sitä kirjallisesti vaatii.
Kirjallinen vaade on tehtävä ennen veneilykauden (lipun noston ja laskun välinen
aika) alkua.
Veneen säilytys terässatamassa
Vuorokausikohtainen säilytys tapahtuu terässeinän matalassa osassa, perä tai keula
kiinnitettynä poijuun. Satamamestari voi myös osoittaa säilytykseen
tyhjän venepaikan laiturista. Venettä ei ole saa käyttää veneilyyn säilytyksen aikana.
Venepaikkamaksut
Laituripaikan vuokra
paikan leveys alle 3 m
Laituripaikan vuokra
paikan leveys 3 – 4 m
ja peräpoijupaikka
Laituripaikan vuokra
paikan leveys 4 – 5 m
Laituripaikan vuokra
paikan leveys yli 5 m

89,50 €
110,50 €
131,50 €
152,50 €

D-laiturin maksut 20% alennettuja toistaiseksi (ei sähköä ja vettä laiturilla).
Venepaikkavastikkeet (RSTOy:n osakkeenomistajat)
Laituripaikkavastike
paikan leveys alle 3 m
Laituripaikkavastike
paikan leveys 3 – 4 m
ja peräpoijupaikka
Laituripaikkavastike
paikan leveys 4 – 5 m
Laituripaikkavastike
paikan leveys yli 5 m

42,00 €
52,50 €
63,00 €
73,50 €

D-laiturin maksut 20% alennettuja toistaiseksi (ei sähköä ja vettä laiturilla).
Venepaikan saamisen edellytyksenä on RaaPS:n jäsenyys tai RSTOy:n osakkuus
ja, että veneessä on vähintään voimassa oleva palovakuutus.
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Paikan luovutus
Venepaikan haltijalla ei ole oikeutta luovuttaa tai vuokrata paikkaansa edelleen.
Satamamestari /satamavahti voi sijoittaa paikalle vierasveneen siksi aikaa, kun
haltijan vene on poissa tai haltija ei ole ottanut paikkaa käyttöönsä. Maksun
vierasveneeltä perii RaaPS.
Myös haltijan ollessa lomailemassa veneellään esim. viikon tai enemmän, olisi siitä
suotavaa tehdä ilmoitus satamamestarille. Venepaikan haltijan tulee ilmoittaa
paluustaan hyvissä ajoin satamavahdille (050 3700 700), jotta mahdollinen vierasvene
siirtyy muualle.
Vartiointi
Jokainen jäsen / osakas jolla on varattu venepaikka tai kalustoa Terässataman alueella
on velvoitettu suorittamaan purjehduskaudella Terässatamassa yhden
päivävartiointivuoron ja yhden yövartiontivuorokauden venepaikkaa / kalustoa kohti.
Henkilöltä, joka kieltäytyy vartioinnista, peritään 100 € suuruinen maksu. Hallitus
voi vapauttaa vartioinnista henkilön, joka muuten osallistuu seuraa kehittävään
toimintaan. Ohjeet satamavahdille ovat Fanttimarinassa satamavahdin kansiossa.
Vuositelakointi (tammikuu-joulukuu)
Telakointipaikan saa vain RaaPS:n jäsenen tai RSTOy:n osakkaan vakuutettu vene,
paikan osoittaa siitä vastaava toimihenkilö (satamamestari).
Hintaan sisältyy vedenkäyttö veneen pesuun, sähkönkäyttö akkujen latauskseen ja
pieniin työvälineisiin, laajemmasta käytöstä peritään maksu erikseen.
pituus alle 4,50 m
pituus 4,50 - 12,20 m
pituus yli 12,20 m

15 €
30 €
40 €

Veneen apujollasta (pituus n. 2.7 m), joka on merkitty ko. veneen nimellä, ei peritä
maksua. Säilytys satamamestarin osoittamassa paikassa.
Säilytys sisätiloissa Pursimajassa/kalustovajassa
Kanootit / kajakit / kilpasoutuveneet
Vuosi

30 €

Ponttonilaiturin tai vastaavan
talvitelakointi satamamestarin osoittamassa paikassa 55 € /talvi, 130 € /kesä.
Romuveneet, muotit tms.
Venettä tms, joka on tuotu Terässataman alueelle ja jota ei ole tarkoitus välittömästi
korjata purjehduskuntoon, ei saa säilyttää alueella.
Nosturin käyttömaksut
Yksittäisnosto jäsen tai osakas

40 €
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Kertanosto ei jäsen

70 €

Maston nosto / lasku / huolto käyttäen nosturin tikkaita on venepaikan
haltijoille ilmainen.
RaaPS ei vastaa mahdollisista henkilö- tai materiaalivahingoista.
Erikoistapauksissa nosturinkäyttömies määrää hinnan.
Soutuveneiden vuokraus
2x ja 4x kilpaveneiden käyttömaksu/-kerta (max 1,5h)
seuran ulkopuolisilta. Koululaisryhmille ja lajiin
tutustumaan oppilaitaan tuoville opettajille ilmainen.

5€/henkilö

Avain laiturin porttiin ja WC:hen (vain jäsen / RSTOy:n osakas)
Avaimen saa satamamestarilta tai sihteeriltä 10 € maksua vastaan.
Myyntitavarat
Hallitus voi muuttaa myyntitavaroiden hintaa, jos hankintahinnan muutos niin vaatii.
Perälippu 55 x 90
Perälippu 44 x 72
Veneenomistajan viiri
Kommodorin viiri
varakommodorin viiri
Kokardi
Lippalakki

40 €
30 €
30 €
45 €
50€
10 €
15 €

Veneenkuljetustrailerit ja pukit
Venetrailerit ja pukit yms. on siirrettävä välittömästi vesillelaskun jälkeen
järjestykseen niille osoitettuun paikkaan satama-altaan pohjoispuolen säilytysalueelle.
Trailerin omistajan pitää selvitä trailerin rekisterinumeron perusteella
satamamestarin papereista. Jos traileri ei ole rekisterissä, on se merkittävä
omistajan tai veneen nimellä.
Muiden kuin RaaPS:n jäsenten / RSTOy:n osakkaiden trailereita ei alueella saa
pitää.
Saunan vuokraus
Saunamajan vuokra on 100 €/vrk klo 12 – 12. Vuokrauksesta on aina tehtävä varaus
saunan vastaavalle. Seuran jäsenillä on oikeus lämmittää sauna veloituksetta seuran
talkoiden, purjehduksen tai muun kokoontumisen yhteydessä (saunojat RaaPS:n
jäseniä) mikäli sauna ei tuolloin ole vuokrattuna ulkopuoliselle. Paikat tulee siivota
hyvin käytön jälkeen.

-7-

Pursimajan vuokraus
Pursimajan vuokra on sopimuksen mukaan alkaen 150 €/vrk. Vuokrauksesta on aina
tehtävä varaus majan vuokrauksesta vastaavalle. Paikat tulee siivota hyvin käytön
jälkeen.
Maksurästit
Mahdolliset velat seuralle on suoritettava ennen kuin mitään seuran
palveluja saa käyttää. Karhulaskuun lisätään muistutusmaksu 5 €.
Muuta
Veneestä, jolla ei ole Terässatamassa merkittyä laituripaikkaa, peritään vesille laskun
jälkeen tai sitä edeltävältä ajalta voimassa olevan hinnaston mukaista 5 € /vrk
säilytysmaksua. Veneen omistaja on velvollinen ilmoittamaan ko. ajan
satamamestarille.
Jos ilmoitusta ei ole tehty, arvioi hallitus ajan.
Purjehduskausi = lipun noston ja laskun välinen aika.
Osakkeenomistajalta ei peritä vastiketta jos hänellä ei ole venepaikkaa.
Alueelle ei saa tuoda minkäänlaista tavaraa ilman seuralta saatua lupaa.
Autojen parkkeeraus on sallittu vain niille varatuilla paikoilla, hetkellinen
parkkeeraus veneen vieressä lastaus- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi sallitaan.
Venettä, traileria tai telakointipukkia ei saa jättää nosturin toiminta-alueelle muuten
kuin huollon ajaksi, jolloin omistaja on itse läsnä.
Venettä ei saa kiinnittää nosturin työskentelyalueelle muussa kuin huoltotarkoituksessa, jolloin veneen omistaja on läsnä.Satamavahti pyrkii sijoittamaan
vierasveneet ko. alueen ulkopuolelle. Jos kuitenkin esim. tilan puutteesta johtuen
vierasvene kiinnittyy ko. paikkaan, ilmoittaa satamavahti kiinnitysvaiheessa veneen
kipparille, että hänellä tulee olla valmius veneensä siirtoon pois nosturin
työskentelyalueelta heti kun siitä hänelle tiedotetaan.
Jos päätät erota seurasta, niin ilmoita se hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta
kirjallisesti RaaPS:n hallitukselle.
Tätä hinnastoa koskevat erimielisyystapaukset käsittelee RaaPS:n hallitus, joka
pyytää tarvittaessa asianomistajan hallituksen kuultavaksi. Mikäli asianomistaja ei tule
kuultavaksi, on hänen tyytyminen hallituksen päätökseen. Jotkut tapaukset voivat
vaatia myös RSTOy:n hallituksen vahvistuksen.

Kaikki perittävät maksut menevät RaaPS:n jäsenten ja RSTOy:n osakkeenomistajien
hyödyksi sataman kunnossapitoon, laituripaikkojen lisäämiseen, junioritoimintaan jne.
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OHJEET TERÄSSATAMAN LAITURIPAIKKOJEN KÄYTÖSSÄ JA
JAOSSA
Perusperiaate Terässataman laitureiden paikat jaetaan seuraavassa järjestyksessä:
Etuoikeutettuja paikkoihin ovat osakkeenomistajat, joilla on omalle veneelleen
hallintaoikeus yhteen (1) venepaikkaan yhtä (1) osaketta kohti. Seuraavana
oikeutettuja paikkoihin ovat RaaPS:n jäsenet.
Paikkojen varaaminen ja käyttö
Paikkojen varaaminen tehdään RaaPS:n ja Raahen Seelareitten Terässatama Oy:n
välisen satamanhoitosopimuksen nojalla RaaPS:n satamamestarilta.
Edellisenä vuonna venepaikkaa käyttäneet saavat pitää paikkansa maksamalla
vuosittaisen laskun eräpäivään mennessä. Jos paikkaa ei ole maksettu, katsotaan
paikasta luovutun ja se voidaan purjehduskauden alussa vahvistettavassa
venepaikkojen jaossa antaa toisella veneelle.
Mikäli paikkoja ei ole riittävästi, merkitään ne saapumisjärjestyksessä
jonotuslistalle järjestyksessä: osakkeenomistajat, jäsenet. Osakkeenomistaja tai
jäsen, joka tarvitsee uuden venepaikan tai haluaa vaihtaa paikkaa, tekee
hallitukselle venepaikkahakemuksen.
Venepaikan jäädessä käyttämättömäksi esim. muuton, veneen tai osakkeen
myynnin vuoksi, tulee siitä ilmoittaa heti satamamestarille.Osakkeenomistajalla
ei ole itsellään oikeutta luovuttaa paikkaa toiselle, ainoastaan Raahen
Purjehdusseura ry:llä on oikeus satamanhoitosopimuksen mukaisesti
vuokrata paikkaa ja periä siitä maksua.
Jos paikka jää tyhjäksi tilapäisesti esim. matkan, loman, sairauden tms. syyn
vuoksi, ilmoitus siitä satamamestarille. Satamamestari voi vuokrata paikan siksi
aikaa esim. vierasveneelle. Tarpeellisen syyn vuoksi, esim. veneen korjaus tms.
voi satamamestari vuokrata tilapäisen paikan kohtuullista korvausta vastaan.
Perittävät maksut
Paikoista perittävät maksut määrää RaaPS:n vuosikokous. Osakkeenomistajilta
peritään venepaikkavastiketta vain käytössä olevasta paikasta.
Ongelmatilanteet
Venepaikkojen jaossa ja käytössä eteen tulevat ongelmatilanteet ratkaisee
RaaPS:n hallitus/RSTOy:n hallitus.

