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Tekninen toimiala, Palvelupiste Porina
VENEIDEN TALVISÄILYTYSPAIKAN VARAUKSEN UUSIMINEN
Porin kaupunki on siirtynyt venepaikkojen ja talvisäilytyspaikkojen hallinnassa ja vuokrauksessa uuteen selainpohjaiseen järjestelmään.
Tämän ohjeen mukaan voit uusia ja maksaa nykyisen talvisäilytyspaikkasi kaudelle 2017-18.
Uudelleenvarausjakso on voimassa ajalla 1.9 – 21.9.2017. Uudelleenvarausjakson jälkeen
uusimatta jääneet varatut talvisäilytyspaikat vapautuvat 22.9.2017 kello 9:00 alkaen kenen
tahansa varattavaksi.
Mikäli asiakkaalla ei ole mahdollisuutta asioida verkossa tai ei ole voimassaolevia pankkitunnuksia, voi paikan varauksesta olla yhteydessä uudelleenvarausjakson aikana palvelupiste Porinaan arkipäivisin osoitteessa Yrjönkatu 6 B, Pori. Puhelimitse ei varausta voi uusia.
Uudelleenvarausjakson aikana voi varata ainoastaan nykyisen paikkansa, vaihtaminen tms.
muutos ei ole mahdollista. Paikan vaihdoista kannattaa olla yhteydessä palvelupiste Porinaan
uudelleenvarausjakson jälkeen.
Alla olevan ohjeen mukaan luot käyttäjätunnuksen Porin kaupungin sähköiseen asiointipalveluun, jossa käytössäsi on useita muitakin kaupungin tarjoamia palveluja.
Siirry Porin kaupungin sähköiseen asiointipalveluun https://ekunta.fi/
Valitse näytöltä Liikunta ja harrastukset –osio
Valitse näytöltä Veneiden talvisäilytyspaikan varaus

Kirjaudu palveluun aikaisemmin luomillasi käyttäjätunnuksilla, tai pankkitunnuksillasi.

Noudata näytön ohjeita !
Pankkitunnuksilla kirjautuessasi
voit uusia unohtuneen salasanasi
Tai korjata yhteystietojasi.
Paina jatka siirtyäksesi varauspalveluun.
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Varauspalveluun siirryttyäsi, valitse Omat varauksesi / Näytä päättyneet varaukset
Näytöllä näkyy kaikki aikaisemmat järjestelmään tehdyt varauksesi, mikäli haluat uusi viime
vuotisen talvisäilytyspaikkasi varauksen
Tarkista ja tarvittaessa Muokkaa sekä venetiedot että yhteystietosi. Mikäli haluat varata
paikan uudestaan, valitse Jatka varausta - painike ja seuraa annettuja ohjeita. Mikäli et halua jatkaa varausta, valitse en halua jatkaa varausta.
Valitse Tee varaus ja täytä pakolliset tiedot oikeisiin kohtiin.
Kun tarvittavat tiedot varauksesta on täytetty, voit siirtyä maksamaan venepaikkavaraustasi.
Palvelu tarkistaa onko kaikki pakolliset tiedot annettu ennen kuin siirtyy maksamiseen.
Valitse Tallenna ja siirry maksamaan – painike ja seuraa annettuja ohjeita.
Voit myös välitallentaa varauksesi ennen maksamista ja palata myöhemmin, mutta maksamaton paikka vapautuu uudelleenvarausjakson päättyessä 28.9.2017
Suoritettuasi maksun, valitse Palaa palveluun – painike, jolloin palvelu toteaa varauksen
maksetuksi.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä palvelupiste Porinaan p. (02) 623 4100
Varauksen uusiminen ja maksu voidaan suorittaa myös Porinassa. Paikan
vaihdot tms. muutokset eivät ole mahdollisia ennen 29.9.2017.
Palvelupiste Porinan aukioloajat: maanantaisin 9:00–16:30, tiistaista perjantaihin 8:00–16:30. Puhelin (02) 623 4100, sähköposti porina@pori.fi.
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