
Liittymismaksu 250 €

Kannatusjäsenmaksu 100 €

Jäsenmaksu 50 €

   +  liittomaksu jäseniltä 12,50 €

    opiskelijat ja eläkeläiset 25 €

   + liittomaksu jäseniltä 12,50 €

   nuoret, alle 17 vuotta 10 €

    + liittomaksu jäseniltä 5 €

   asevelvollisuuttaan suorittavat vapaat jäsenmaksusta

Venemaksu 70 €

    Veneen katsastus ajalla  10.5..22.6 sisältyy hintaan

    Veneen katsastus ajalla  23.6...26.7, ylim. Venemaksu 40 €

Veneen rekisteröinti ja ensikatsastus 110 €

Vierasveneen katsastus 70 €

Nosturin käyttö ei jäseniltä 50 €

Maston rikaus ei jäseniltä 30 €

Pohjan pesu ei jäseniltä 75 € / 2 h

  - ylimenevältä ajalta, jokainen alkava tunti                  15 €

Rantapoiju + soutuvene kaudelta *1)   190 €

2,5 metrin jälkeen hinta 5€ kutakin 30 cm:ä kohti

Ulkopoiju + soutuvene kaudelta *1) 150 €

Talvisäilytys sisällä   1.9.-25.6. *2) 16 €/m2 

Talvisäilytys ulkona  1.9.-25.6. *2) 8 €/m2

Pelkän rikin säilytys 24 €

Pelkkä soutuvene talvisäilytyksen yhteydessä 35 €

Veneen kesäsäilytys maissa (alk,26.6. johtokunnan luvalla) 200 €

Lautan käyttö poijumaksua maksamattomilta 60 €/h

Sähkön käyttö rantapaikoissa kesäkaudelta 25 €

Säilytyskomero 17 €

Saunamaksu Pitkäkarilla  2 €/henk.

Saunamaksu Piiparkarilla 4 €/henk.

Vieraspaikat Pitkäkarilla (sis. Saunan) 10 €/vrk

Sähkön käyttö Pitkäkarilla (vieraspaikat) 5 €/vrk

Vieraspaikat, Piiparkari 10 €/vrk

Veneiden laskut ja nostot suoritetaan talkootyönä.

MYYNTIARTIKKELIT

Lippu 1 (koko 44*72 cm)  30 €

Lippu 2 (koko 55*90 cm) 35 €

Lippu 3 (koko 66*108 cm) 40 €

Veneen omistajaviiri 50 €

Hopeinen lakkimerkki 40 €

TTPS:n pinssi 3 €

TTPS:n solmioneula 7 €

TTPS:n solmio 45 €

*1)  Sisältää Maanpään parkkimaksun *2) Ei sisällä soutuveneen kausimaksua

Salin ja saunan vuokraus:

- Salin vuokraus Pe klo 16:00 – ma klo 8:00 200 €
- Saunan vuokraus salin vuokrauksen yhteydessä
 (pe klo 16:00 – ma klo 8:00) 100 €

- Saunan vuokraus yksityiskäyttöön illaksi klo 17:00 – 24:00 50 €



- Lautan käyttö salinvuokrauksen yhteydessä. Vuokraaja ilmoittaa lautan 
kuljettajan vuokrauksen yhteydessä 20 €

- Vuokrausta tulee tiedustella johtokunnalta hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

- Vuokraus vain jäsenille johtokunnan harkinnan mukaan. 

- Maksut suoritettava ennen vuokraus ajankohtaa.

- Vuokraajalla on paikalla olo velvollisuus.

- Tilat siivottava vuokrauksen jälkeen


