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Hyvät kipparit

Yhdistyksemme 2023 toimikausi alkoi vuosikokouksella helmikuun viimeisenä
päivänä. Kokoukseen osallistui ennätysmäärä jäseniä. Vuosikokouksen muut
käsiteltävät asiat osassa keskusteltiin ja käytiin läpi hallituksen yhdessä aktiivisten
jäsenten kanssa laatima suunnitelma telakointialueen käytön parantamisesta.
Vuosikokous kannatti esitystä kehittää suunnitelmaa edelleen sekä uuden
telakkamestari-tehtävän perustamisesta. Telakkamestarin tukena toimii työryhmä.
Satamakapteenin vastuulla on edelleen laiturialueen järjestys ja jäsenhakemusten
käsittely, mutta telakointialue siirtyy telakoinmestarin vastuulle. Kiitän kaikkia
työryhmään osallistuneita ja satamakapteenia hyvästä esityöstä. Jäsenistöä tullaan
informoimaan sähköpostitse, kun telakointisuunnitelman ensimmäinen versio on
valmistunut.

Yhdistyksen rahastonhoitajan tehtävät ovat siirtyneet Antti Virtaselta Joni Kytöselle.
Kiitän Anttia hänen 40-vuotta kestäneestä työstään yhdistyksen rahastonhoitajana ja
hallituksen jäsenenä.

Alla oleva jäsenkirje antaa ohjeita, neuvoja ja informaatiota kerhon toiminnasta.
Lukekaa se huolella läpi.

Toivotan kaikille turvallista veneilykautta 2023,

Juha Rintanen
Kommodori

Vuosikokous 2023

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.2.2023. Kokous päätti
yksimielisesti myöntää johtokunnalle vastuuvapauden vuoden 2021 tileistä ja
hallinnosta sekä hyväksyi maksut ja budjetin vuodelle 2022 johtokunnan esityksen
mukaisesti. Vuosikokous valitsi kommodorin sekä hallituksen jäsenet. Alla hallituksen
jäsenet sekä hallituksen järjestäytymiskokouksessaan sopima tehtäväjako.

Kommodori Juha Rintanen (kommodori@lvry.fi)
Varakommodori, isännöinti Jussi Sippola (kommodori@lvry.fi)
Taloushallinto Joni Kytönen (laskut@lvry.fi)
Johtokunnan jäsen, sihteeri Ilkka Nousiainen (hallitus@lvry.fi)
Johtokunnan jäsen, kameravalvonta Tomi Timonen (hallitus@lvry.fi)
Johtokunnan jäsen, saaren isäntä Marko Salonen (saari@lvry.fi)
Johtokunnan jäsen Kim Bergman (hallitus@lvry.fi)
Johtokunnan jäsen, ILOQ-avaimet, PaVe Anssi Järvenpää (hallitus@lvry.fi)
Johtokunnan jäsen IT vastaava Pietari Pöntinen (info@lvry.fi)
Johtokunnan jäsen Heikki Castrén (hallitus@lvry.fi)

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jouko Leikkola ja Pekka Nieminen.
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Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Raimo Suokari.

Toimihenkilöt

Katsastustoiminnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Liusvaara, varapuheenjohtajaksi
Jari Pekonen ja jäseniksi kaikki katsastajat.

Katsastuspäällikkö: Timo Liusvaara (katsastus@lvry.fi)

Satamakapteeni: Juha Kandolin (satamakapteeni@lvry.fi)
- Jäsen- ja venepaikka-asiat
- Yhteydenotot sähköpostilla tai puhelimitse +358 442 439 537 arkisin klo 18-21

Telakointimestari: Teemu Tulkki (telakointi@lvry.fi)
- Telakointiryhmän jäsenet: Teemu Tulkki, Veli-Pekka Närhi ja Marko Kiiski

Vuokraustoiminta, talonmies Tommy Blomqvist (vuokraus@lvry.fi)
- Ilmoita talonmiehelle alueen siisteyteen liittyvät havaintosi sekä pikku

korjauksia vaativat kohteet
- Ilmoita suuremmista vioista esim. porttien toimintaviat yms. kommodori@lvry.fi

ILOQ-avaimet ja varastokaappien avaimet
- Sovi avainten luovutus Anssi Järvenpään kanssa

o anssi.i.jarvenpaa@gmail.com, +358 40 544 9489
- Ajoportin lähellä on postilaatikko avainpalautuksia varten

Jäsenkirjuri Mikko Ojamo (mojamo@gmail.com)

Lauttasaaren veneilijät ry lähettää laskut ja tiedotteet sähköpostilla

Varmista, että yhdistyksen jakelulistalla oleva sähköpostiosoitteesi on ajan tasalla.

Huolehdi, että sähköpostijärjestelmäsi roskapostisuodatin ohjaa osoitteista
● laskut@lvry.fi (laskut ja laskutukseen liittyvät asiat)
● info@lvry.fi (tiedotusasiat, yhteydenotot)

tulevat viestit varsinaiseen postilaatikkoosi.

Yhdistyksen laskutus ja tiedotus on perustunut sähköpostiin jo monen vuoden ajan.
Siten epäselvyydet sähköpostin käytössä eivät ole hyväksyttävä syy velvoitteiden
laiminlyömiseen.

Halutessasi voit pyytää laskut ja tiedotteet kirjepostilla, josta yhdistys perii
korvauksen.
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Huomaa, että kauden 2023 jäsenmaksu erääntyi 31.1.2023. Venepaikka yms.
maksujen laskut on lähetetty 17.3.2023. Laskun eräpäivä on 31.3.2023.

Vartiovuorot

Vartiovuorolista julkaistaan huhtikuussa ja vartiointi alkaa toukokuussa. Vuoro on
kestoltaan 8 tuntia alkaen klo 21:30 ja päättyen 05:30.

Vartiovuorolistalle on merkitty yksi vuoro jokaiselle vartiointivelvollliselle. Vuorot on
jaettu sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tällä kaudella vartiointivuorot
alkavat M-kirjaimesta.

Jäsenistön tunnollinen vartiovuorojen hoitaminen takaa turvallisuuden
satamassamme. Jokaisen velvollisuutena on huolehtia oman vartiovuoronsa
suorittamisesta. Jäsen on itse vastuussa vartiovuoron suorittamisesta myös silloin,
kun joku muu on luvannut hoitaa vartioinnin hänen puolestaan. Vartiovuoron
hoitamatta jättämisestä veloitetaan 300 Euron suuruinen sakko. Mainittakoon, että
veneilykaudella 2022 jäsenistö hoiti vartioinnin tunnollisesti eikä sakkoja jouduttu
jakamaan.

Vartiotarkastajat Juha Rintanen, Marko Streng ja Kim Bergman tarkastavat
pistokokein, että vartija on paikalla ja tehtävän edellyttämässä kunnossa.

Satama-alueella on tallentava kameravalvontajärjestelmä. Vartijalla on ulkona
tehtävien vartiokierrosten lisäksi mahdollisuus seurata kameroiden välittämää kuvaa
toimistossa sijaitsevan monitorin avulla. Vartijan on syytä kirjata kaikki merkittävät
tapahtumat kellonaikoineen vartiokirjaan, koska tarvittaessa se auttaa löytämään
oikean kohdan videotallenteista. Vartiotarkastajilla on mahdollisuus tarkkailla
vartiomonitorin kuvaa etänä. Kameravalvonnan ylläpidosta ja tiedusteluista vastaa
hallituksen jäsen Tomi Timonen.

Vesillelaskut

Vesillelaskun hinta yhteislaskussa on 100 euroa. Summa on maksettava etukäteen
Lauttasaaren veneilijät ry tilille FI27 1020 3000 0845 64. Maksaessasi käytä
nostokohtaista viitenumeroa.

To 20.4 alkaen klo 15.00 – eräpäivä 13.4.2023, viite 2023014

To 4.5 alkaen klo 15.00 – eräpäivä 27.4.2023, viite 2023027

To 25.5 alkaen klo 15.00 – eräpäivä 18.5.2023, viite 2023030

Osallistuminen yhteislaskuun on mahdollista, vaikka et ole maksanut nostoa
eräpäivään mennessä. Maksa silloin korotettu hinta 120 euroa yhdistyksen tilille
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käyttämällä viitenumeroa 2023085. Ennen nostoa esitä kuitti maksusta
telakointimestarille.

Telakointialue

Telakointimestari Teemu Tulkki työryhmineen suunnittelee alueen veneilykauden
aikaisen käytön. Yhdistys lähettää trailereiden, venepukkien yms. sijoittelusta
tiedotteen veneilykauden alkaessa.

Helsingin kaupunki edellyttää, että veneet on laskettu vesille 10.6. mennessä ja
telakointivarusteet on siihen mennessä sijoitettu osoitetuille paikoilleen.

Kiinteistöhuolto Joni pyydetään siistimään telakointialueen ajoportin ja kanotistien
välinen telakointivälineiden säilytysalue samaan tapaan kuin viime kaudella
trailereiden säilytysalue.

Laiturialue

Satamalaiturit
Talven aikana osa laitureiden vesikalusteista ja sähköliitännöistä on vaurioitunut.
Hallituksen tavoitteena on saada korjaukset suoritettua pikaisesti, mutta vikoja
luultavasti esiintyy vielä veneilykauden alkaessa.

Huoltolaituri
Satama-alueen pohjoiseen osoittavan pistolaiturin itäpuoli on tarkoitettu tilapäiseen
veneen lastaamiseen yms. sekä veneiden vesillelasku- ja nostotoimintaan. Laiturin
länsipuolella on kaksi varattua venepaikkaa.

Septiaseman laituri
Ankara pakkastalvi 2021 – 2022 nosti huomattavasti septiasemalaiturin paaluja.
Kauden 2022 aikana kaupunki korjasi laiturin välttävään käyttökuntoon. Kuluneen
talven aikana kaupunki on rakentanut uuden laiturin, joka ei enää ole paalujen
varassa. Valitettavasti on mahdollista, että laituri jäi hieman liian lyhyeksi. Jäsenistöä
kehotetaan varmistamaan meriveden korkeuden riittävyys laituriin ajettaessa.
Satamakapteeni ottaa yhteyttä kaupungin virkamiehiin, mikäli syväys laiturin
edustalla on liian matala ja tarvitaan kaupungin toimenpiteitä. Satamakapteeni
tiedottaa jäsenistöä tarvittaessa.

Satamakatselmus
Satamakapteeni ja kaupunki pitävät vuosittaisen satamakatselmuksen, jossa
yhdistys antaa kaupungille tiedoksi havaitut puutteet kaupungin vastuulla olevissa
rakenteissa. Näitä ovat mm. upoksissa olevat aisaponttoonit.

Kylmävarasto ja varastokaappikontti

Kylmävarastossa ei saa säilyttää mitään henkilökohtaista tavaraa. Kerholla on
edelleen vapaita kaappeja tarjolla halukkaille varastokaappikontissa.
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Vuosi- ja runkokatsastus

Katsastusinfo jäsenille ti 25.04 klo 17.00

Katsastusillat klo 17:30 alkaen:
1. ti 11.04
2. ke 03.05 – sammutintarkastus
3. ma 15.05
4. to 01.06
5. ma 12.06 – sammutintarkastus
6. ke 28.06
7. Kerhoon tulleille uusille jäsenille tai kerhoon 30.6. jälkeen tulleille veneille

järjestetään erillinen katsastusilta maanantaina 14.8.2023 klo 17:30 alkaen.

Sammutintarkastus

Sammutinhuolto (Antti Marjamäki, +358 40 137 5281, a.marjakoski@monoma.eu)
tarkastaa sammuttimia katsastuspäivinä 3.5. ja 12.6. hintaan 10 euroa kpl. Tarkastus
laskutetaan syksyn telakointi- yms. maksujen yhteydessä.

Jätä tarkastettavat sammuttimesi kerhotalon kylmävarastoon ennen klo 12.
Tarkastetut sammuttimet ovat noudettavissa ennen katsastusta.

Merkitse sammuttimeen
- nimesi, sammuttimen tunnistamista ja huollon laskutusta varten. Nimi on

oltava yhdistyksen jäsenrekisterissä
- puhelinnumero, jolla sammutinhuolto voi ottaa sinuun yhteyttä, mikäli

sammuttimessa ilmenee jotain vikaa
Puutteellisin tiedoin varustettuja sammuttimia ei tarkasteta.

Sammutinhuollolta on mahdollista ostaa uusia sammuttimia esim. 2 kg
jauhesammutin 21,90€ ja 6kg jauhesammutin 49€.

Sähkön käyttö

Laiturisähkön maksimikäyttöaika akuston lataamiseen on yksi vuorokausi, ettei
syöpymiä syntyisi naapuriveneisiin.

Vesiltänostot ja talvitelakointi

Tarkemmat ohjeet ja aikataulut tiedotetaan syyskirjeessä.


