
MUNKASTAMERELLE ?

Munkan venekerho ry.

VENEPAIKKOJA

VAPAANA !



erhomme tarjoaa erinomaiset puitteet 
veneilyharrastukselle ja on perustettu 
jo 1965, joten vietämme kohta 50-vuo-

tisjuhlia.  Yhdistyksemme on hyvin hoidettu ja 
kuuluu Helsingin kaupungin liikuntaviraston toi-
mintapiiriin sekä on myös Suomen Purjehdus ja 
Veneily ry:n (SPV) täysivaltainen jäsen.

TERvETULoA!
Vuosien mittaan kerhomme on edistänyt veneily-
kulttuuria alueellaan merkittävästi ja on muodos-
tunut varsin halutuksi paikaksi aloittaa tai jatkaa 
veneilyharrastusta. Kerho ei tosin ole suurimpia 
(alle 250 jäsentä), joten siinä ei vain olla, vaan 
siihen on kunnia kuulua !

Pyrimme tekemään veneilystä mahdollisimman 
hauskaa, toimivaa ja turvallista järjestämällä ajoit-
tain koulutusta, opastusta ja exkursioita. Kerhol-
lamme vallitseekin hyvä yhteishenki, joka juontuu 
kaikkien yhteisestä intohimosta - aavasta merestä.
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Satama
Kerho toimii kauniilla paikalla Helsingin Munk-
kiniemessä.  Aidatulla alueella on toimintaan kuu-
luvia rakennuksia, parkkipaikka sekä aallonmur-
tajin suojattu moderni satama.  Alueella on lisäksi 
tehokas yleisvalaistus sekä runsaasti vesi- ja säh-
köpisteitä, jotka ovat tarpeen varsinkin kevätkun-
nostus- ja telakointiaikoina. Ja aina löytyy myös 
avuliaita kerholaisia hätään jos toiseenkin.

Kerholla on kaksi  järeistä betoniponttooneista 
rakennettua pitkää laituria. Veneen kiinnitys 
niissä perustuu joko omaan sivuaisaan (pienve-
neille),  sivulaituriin (keskikokoisille veneille) 
tai kiinnityspaaluihin (isoille veneille).  Vuo-
sittain vapautuu jonkin verran laituripaikkoja, 
mistä tuoreinta tietoa on saatavissa kerhon 
satamakapteenilta.

Tiedotus
Uusia jäseniä varten lisätietoa löytyy kerhon net-
tisivuilta. Laituripaikkamaksuista tai muista ku-
luista tietoja on saatavana kerhon sihteeriltä.   Jä-
senille välitetään informaatiota veneilykauden 
tärkeistä tapahtumista myös  vuosittain ilmesty-
vällä omalla tiedotuslehtiselle.  Lisäksi kerholaiset 
saavat kuusi kertaa vuodessa jäsenetuna kotiinsa 
SPV:n Nautic-lehden, jossa on yleisesti veneilyyn 
liittyvää perustietoa.

Vartiointi
Venepaikkojen haltijat huolehtivat kesäaikaan 
säännöllisestä yövartioinnista.  Myös talvikau-
della telakoidut veneet sekä koko kerhon alue ovat 
vartiotoiminnan piirissä.  Näitä täydentää auto-
maattinen kameravalvonta.

Veneiden huolto ja telakointi
Satama-alueella on veneiden huoltolaitureita, 
joiden yhteydessä on wc-jätteen imutyhjennys-
asema.  Veneiden pesua ja muuta huoltoa varten 
kaikilla laitureilla on vesiletkuja ja sähköpisteitä 
sekä varastosta lainattavia työvälineitä.  Lisäksi 
kerholla on pienveneitä varten oma siirtotraileri 
ja ajoluiska syvään veteen sekä massiivinen be-
tonilaituri, josta isompia veneitä voidaan nostella 
vaivattomasti ja turvallisesti.    Veneitä on mahdol-
lista myös telakoida talveksi kerhon tukialueelle.

Veneiden katsastus
Veneiden katsastus on oleellinen osa kerhon tur-
vallisuustoimintaa ja noudattaa alan järjestöjen ja 
viranomaisten suosituksia.  Kaikki laituripaikan 
saaneet veneet ovat katsastusvelvoitteen alaisia 
ja voivat saada veneilykauden alussa lei-
mansa kerhon koulutetuilta katsas-
tajilta.  Katsastus sisältyy useim-
pien laituripaikkojen hintoihin ja 
oikeuttaa yleensä merkittävään alen-
nukseen venevakuutuksessa. 

Hästö
Kerhomme on osakkaana Porkkalanniemen edus-
talla olevassa kauniissa saarikiinteistössä.  Sinne 
on viehättävä vesireitti ja kerholaisilla on oikeus 
viettää siellä aikaa, saunoa ja vaikkapa kalastella. 
Kiinteistöön kuuluu laaja niemitontti, jossa on 
rantasauna, viihtyisä grillitalo, huoltorakennuksia 
sekä useita tukevia laitureita sähköpisteineen.    
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