
 

 

Merikappeli 

Merikappelin satama 

sijaitsee Reposaaressa 

Räyhäntien varrella lähellä 

viimeistä Reposaarelle 

johtavaa siltaa. Kappelin 

satama koostuu kahdesta 

laiturista, joissa on 

yhteensä 46 poijullista 

venepaikkaa, joiden syväys 

on keskimäärin 2 metriä.  

Sataman edustalla on 

parkkitilaa autoille ja se 

sijaitsee puomilla lukitun tien päässä. Myös pääsy laitureille on lukittu 

häkkiovilla. Satama sijaitsee hyvin suojaisassa paikassa, johon tuuli ja aallokko 

eivät helposti osu. 

Satamassa ei ole saatavana sähköä, makeaa vettä tai septin tyhjennystä, mutta 

kyseiset palvelut löytyvät Marina Merilokista vajaan 1,5 kilometrin päästä. 

Mökkiläisten ja veneilijöiden roskia varten kaupunki on järjestänyt läheiselle 

rannalle yleisen roskiksen.  

Satamaan on myös järjestetty grillipaikka, jota yhdistyksen jäsenet voivat 

vapaasti käyttää. Se on myös hyvä paikka viettää aikaa omalla vahtivuorolla. 

 

 

 

 

Porin veneilijät ry 

c/o Heinonen Lautapojantie 7 

28800 Pori 

info@porinveneilijat.fi 

www.porinveneilijat.fi 

 

 

  

Seuramme palveluita 

• Venesatama 

• Venekatsastus 

• Tukikohta, jossa 

o sauna 

o keittiö 

o paviljonki ”Mutteri” 

katetut grillit 

o maasähkö 

o hyvät laiturit 

o käymälä 

o paljon muuta 

http://www.porinveneilijat.fi/


 

 

Porin veneilijät ry 

Porin veneilijät on vuonna 1981 

perustettu TUL:n alainen veneilyseura. 

Hyvin kohtuullisilla jäsenmaksuilla 

yhdistys tarjoaa jäsenilleen monia eri 

palveluita, jotka toteutetaan 

talkoohengellä. Esimerkiksi sataman yö 

vartiointi toteutetaan satamapaikan 

varanneiden kesken kiertävällä listalla, 

jolloin siitä ei muodostu yhdistykselle 

suurta taloudellista rasitetta ja 

venepaikkojen hinnat voidaan pitää 

kohtuullisena.  

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen myös edullisen mahdollisuuden katsastaa veneensä 

yhdistyksen koulutettujen katsastajien toimesta. Katsastus ei ole pakollista, mutta siitä 

on paljon hyötyä. Ennen kaikkea se lisää turvallisuutta vesillä, minkä lisäksi se tuo 

alennusta vakuutusmaksuista ja antaa luvan käyttää veneessä yhdistyksen lippua. 

Porin veneilijöiden jäsenyys oikeuttaa myös viettämään aikaa yhdistyksen 

saaritukikohdassa Huhtakarissa, jonka lisäksi voit myös poiketa kesälomareissullasi 

jossakin muussa TUL:n veneseurojen saarista. Jotkut yhdistyksen jäsenistä lähtevätkin 

veneilemään esimerkiksi Turun saaristoon ja Ahvenanmaalle poiketen matkalla joillakin 

rannikon veneseurojen saarista. 

Porin veneilijät järjestää joka vuosi sekä talvella että kesällä ohjelmaa, joihin yhdistyksen 

jäsenet voivat mahdollisuuksiensa ja halujensa mukaan osallistua. On muun muassa 

juhannusjuhlia, talkoita, pikkujouluja ja niin edelleen. Yhdistyksen järjestämän 

toiminnan lisäksi tapahtumia tulee myös kattojärjestön TUL:n kautta. Mm. joka kesä 

järjestetään yhteistapaaminen jollakin rannikon veneseurojen saarista. 

Porin veneilijöillä on sääntömääräiset kokouksen keväisin ja syksyisin, joihin kaikki 

jäsenet ovat tervetulleita. Kokouksista ilmoitetaan yhdistyksen vuosittaisessa Paapuuri 

julkaisussa, jonka lisäksi nettisivuilta löytyy ajantasaista tietoa toiminnasta. 

Yhdistyksen jäsenillä on monenlaisia veneitä aina soutuveneistä moottoriveneisiin ja 

purjeveneisiin. Jotkut tekevät päiväreissuja Huhtakariin tai lähisaariin, toiset viettävät 

aikaa pidempään veneessään. kun taas jotkut harrastavat kalastusta tai sukellusta. 

Löydät varmasti omaa mielekästä toimintaa Porin veneilijöiden joukosta. 

Tervetuloa yhdeksi Porin veneilijöistä! 

 

Huhtakari 

Porin veneilijöillä on käytössään saaritukikohta, 

joka on nimetty Huhtakariksi. Se sijaitsee 

Ahlaisten saaristossa lähellä Gummandooraa ja se 

on nimetty useissa kartoissa Hirvikariksi. Se 

sijaitsee sopivasti muiden saarten lomassa siten, 

että sinne on helppo mennä Merikappelin 

satamasta huonom-mallakin säällä. 

Saaressa on useita laitureita, joista kolme on 

saapuvien veneiden käytössä. Näistä etelän ja 

lännen puoleisiin laitureihin voi saapua erityisesti 

isommalla veneellä, ja etelän puoleinen laituri on 

suojattu kelluvalla aallonmurtajalla. Saaren itäpuolella olevaa laituria kutsutaan 

laguuniksi, sillä se sijaitsee saaren hyvin suojaisassa poukamassa. 

Kaikista näistä laitureista löytyy myös maasähköpistokkeet. Laguunista löytyy myös 

laituri hyvin pienille veneille, jossa monet säilyttävätkin pikkuveneitä, joilla voi käydä 

kokemassa verkot tai muutoin kalastamassa lähialueella. Kalastamista silmällä pitäen 

saaresta löytyykin kalanperkuulaituri, jossa voi perata kalasaaliinsa ja pestä verkkonsa. 

Saaressa on kuivakäymälä eli ns. puusee, mutta siellä ei ole vesi tai jätehuoltoa, joten 

kukin saarta käyttävä tuo omat käyttövetensä ja vie jätteet pois. Sauna on kaikkien 

käytettävissä erillisillä miesten ja naisten vuoroilla. Uimaan saunasta pääsee halutessaan 

omalta uimalaiturilta.  

Saaressa  on myös kaksi katettua 

grillauspaikkaa, Mutteriksi nimetty 

paviljonki ja keittiö. Mutterissa 

voidaan järjestää pienimuotoisia 

tansseja ja muita juhlatilaisuuksia 

tarpeen mukaan. Keittiöstä löytyy 

tiskauspaikka,  jääkaappi ja liesi. 

Saunomisen, uimisen ja kalastamisen 

lisäksi saarella voi vaikka harjoitella 

jollalla purjehtimista. Lapsille löytyy 

mm. leikkimökki, kiipeilyteline, 

pingispöytä, lento-ja sulkapalloverkko 

sekä paljon muuta mukavaa.  

 


