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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022
Vuosikokous ja johtokunta

Yhdistyksen 58. toimintavuosi käynnistyi vuosikokouksella 28.2.2022.  Kokouksessa oli läsnä
9 ja Teams-yhteyden kautta 6, yhteensä 15 yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen kommodoriksi
valittiin uudelleen Juha Rintanen. Hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen Anssi Järvenpää,
Juha Kandolin, Ilkka Nousiainen, Pietari Pöntinen, Marko Salonen, Jussi Sippola, Tomi
Timonen ja Antti Virtanen. Uutena jäsenenä valittiin hallitukseen Kim Bergman. Hallituksen
varapuheenjohtajaksi valittiin Jussi Sippola. Katsastustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin
Timo Liusvaara ja varapuheenjohtajaksi Jari Pekonen. Hallitus kokoontui tilivuonna 8 kertaa.

Jäsenistö ja toimihenkilöt
Vuoden alussa jäseniä oli 243 ja vuoden lopussa 240, joista kunniajäseniä 20 kpl. Kerhoon
liittyi vuonna 2022 14 uutta jäsentä (budjetti 5 uutta jäsentä) ja erosi tai erotettiin 17 jäsentä.

Kerhon toimihenkilöinä ovat toimineet seuraavat henkilöt:
- kommodori Juha Rintanen
- sihteeri Ilkka Nousiainen
- satamakapteeni ja telakkamestari Juha Kandolin
- jäsenkirjuri Mikko Ojamo
- koulutusvastaava ja iLOQ-avainrekisterin pääkäyttäjä Anssi Järvenpää
- varakommodori ja kerhorakennuksen isännöitsijä Jussi Sippola
- rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä Antti Virtanen
- Lilla Bredskär'in isäntä Marko Salonen
- IT-vastaava Pietari Pöntinen
- toiminnantarkastajat Jouko Leikkola ja Pekka Nieminen
- varatoiminnantarkastaja Raimo Suokari
- vartiontarkastajat Kim  Bergman, Juha Rintanen ja Marko Streng.
- katsastustoimikunta: puheenjohtaja Timo Liusvaara, varapuheenjohtaja Jari Pekonen ja

jäseninä kaikki katsastajat

Laiturit ja venepaikat
Kesällä C-laiturin paikkanumerointi uudistettiin. Laitureiden kunnostukseen käytettiin yhteensä
5.725,64 € (budjetti 1.000 €). Pyynnöistä huolimatta Helsingin kaupunki suoritti septilaiturin
korjauksen vasta veneilykauden päätyttyä. Vapaita venepaikkoja oli vuoden lopussa 9 kpl
(budjetti 0 kpl). Venepaikoista kertyi tuloja 680 € budjetoitua vähemmän.

Veneilykauden toiminta
Kevätkirjeen mukana jaetussa tapahtumakalenterissa ryhmiteltiin tapahtumat aihekohtaisesti.
Keväällä järjestettiin kolme yhteisnostoa veneiden vesillelaskua varten. Alun perin
suunniteltua aikataulua muutettiin, koska ensimmäiseksi suunnitellun vesillelaskun aikaan
satama oli vielä jäässä. Sammutintarkastuksia pidettiin kaksi kappaletta ja ne hoidettiin siten,
että sammuttimet jätettiin runkolaiturilla oleviin puulaatikoihin ja tarkastaja suoritti tarkastuksen
itsenäisesti. Tarkastukset laskutettiin jäseniltä joulukuussa.

Kauden aikana järjestettiin 7 katsastusiltaa.

Syksyllä järjestettiin kolme veneiden yhteisnostoa. Jäseniltä kerättiin 100 € suuruinen
nosto-maksu. LVRY maksoi vastaavasti urakoitsijalle nostoista.

Vuotuinen satamakatselmus Helsingin kaupungin edustajien kanssa pidettiin toukokuussa.
LVry edustajina katselmukseen osallistuivat Anssi Järvenpää, Jussi Sippola ja Juha Kandolin.

Anssi Järvenpää toimi yhdistyksen edustajana Pajalahden veneilykoulun (PaVe)
johtoryhmässä. Yhdistyksen tiloissa järjestettiin PaVe-kurssi "Tehoa veneen kylkien
puunaukseen" 26.-27.4.2022.
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Vartiointi aloitettiin 10.5. H-kirjaimella alkavista venepaikan haltijoista siten, että kullakin oli
kauden aikana yksi vartiovuoro. Vartiointi päättyi 15.10. Jäsenistö suoritti vartiovuoronsa
asiallisesti, joten tilivuonna ei peritty vartiosakkoja.

Saari Lilla Bredskär
Kerhon saaressa Lilla Bredskärissä järjestettiin keväällä ja syksyllä kunnostustalkoot. Saareen
hankittiin uusi puucee (1.604 €). Entinen puucee poltettiin Venetsialaisten yhteydessä.
Saaren huoltoon ja kunnossapitoon käytettiin varoja 9.691 € (budjetti 6.500 €). Suurin
yksittäinen menoerä oli Paul Rehn Oy:n lasku kuljetuksista ja kivien siirrosta yhteensä
7.173,80 €. Saaren saunat  ”Poiju” ja ”Ankkuri” olivat ahkerassa käytössä veneilykauden ajan.
Kausi- ja käyttömaksuista kertyi tuloja 2.419,25 € (1.844,00 € vuonna 2021).

Telakointi- ja satama-alue
Sepnu Oy suoritti puukatoksen ja aidan maalaustyöt, jotka olivat siirtyneet vuodelta 2021.
Urakan viimeinen maksuerä 20 % (3.600 €) maksettiin töiden valmistuttua. Alueen
maisemoinnista huolehti Marko Salonen. Jone suoritti tasaus- ja kasvillisuuden poistotöitä
mm. trailereiden säilytysalueella alueen luoteisnurkassa. Työn ajaksi trailereiden säilytys
ohjattiin väliaikaisesti telakointialueen pohjoisosaan. Roskakatoksen maalauksesta ja
korjaustöistä huolehti Jukka Hytönen. Telakointialueen kunnossapitoon käytettiin yhteensä
7.765,90 € (budjetti 3.200 €).

Hallitus muutti vuosikokouksen päätöksen mukaisesti telakoinnin maksuperusteita siten, että
kun entinen maksu perustui veneen kokoon, uusi maksu perustui veneen vaatiman tilan
tarpeeseen. Veneen leveyteen lisättiin 0,7 m ja pituuteen 0,7 m. Raskaat traktorivetoiset
trailerit rinnastettiin telakointipukkeihin. Vuoden päättyessä telakointialueella oli vapaana kuusi
telakointipaikkaa.

Trailereiden laskutusperusteeksi vuosikokous määräsi trailerin tilantarpeeksi arvioidun 21 m2

(3 m x 7 m). Trailerin pituuteen lasketaan tässä sen aisa ja veneen perämoottorin vaatima
ylitys trailerin perässä.

Trailereille määrättiin omat numeroidut paikat, jotka merkittiin alueelle telakointialueen
kunnostustöiden jälkeen. Traileripaikkojen valvonnan mahdollistamiseksi jaettiin trailereiden
haltijoille yhteensä 56 telakointiprikkaa.

Kerhorakennus
Yhdistys sai vuokratuloja 18.195 €, astioiden käyttökorvauksia 1.029 € ja siivousmaksuja
3.230 €; yhteensä 22.454 € (10.400 € vuonna 2021). Vuokraustoimintaa hoiti Tommy
Blomqvist. Siivouksesta vastasi ANT Group Oy. Vuokraustoimintaa kehitettiin ja astiavarastoa
täydennettiin.

Marko Salonen suoritti kerhorakennuksen varastojen ja vartiotilan sekä teknisen tilan
peruskorjauksen sekä rakensi kylmään tilaan uuden toimistotilan yhdistyksen hallituksen
käyttöön. Uuteen toimistoon siirrettiin teknisessä tilassa olleet paperit ja tavarat. Tekninen tilan
käyttö varastona muodosti paloturvallisuus riskin, josta yhdistys olisi
viranomaistarkastuksessa mahdollisesti saanut huomautuksen. Nyt riski on minimoitu. Entisen
toimiston liukuovikaapit olivat jatkuvasti rikki. Kaappien sisältö käytiin läpi ja siirrettiin uuteen
toimistoon. Samoin sinne siirrettiin kaksi peltistä arkistokaappia. Näillä toimenpiteillä
parannettiin jäsenistön tietoturvaa myös GDPR-mielessä. Muutostyöt paransivat myös entisen
toimiston käytettävyyttä erityisesti vartiotupana. Tilan käyttöä on jatkossa mahdollista kehittää
edelleen. Toimistotilan investointeihin käytettiin 18.980,37 €. Tätä työtä ei ollut budjetoitu
vuodelle 2022. 

Kerhorakennuksen eteläpuolella olevaan konttiin sijoitettiin 36 säilytyskaappia. Kaapit lahjoitti
Helsingin yliopisto, jolle ne olivat käyneet tarpeettomiksi. Kaappeihin vaihdettiin lukot ja ne
asetettiin vuokrattavaksi. Kaappien avainten luovutuksesta vastasi Anssi Järvenpää. Kauden
aikana kaappeja vuokrattiin 24 kpl (2/3 kaapeista). Kerhorakennuksen varaston
suursiivouksen yhteydessä siellä olleet vanhat säilytyskaapit hävitettiin.

Kerhorakennuksen korjauksiin ja huoltoon käytettiin 3.329,16 € (budjetti 2.000 €). 
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Ruori-toiminnanohjausjärjestelmä
Järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön 1.1.2021 ja se on toiminut pääosin tyydyttävästi.

Jäsenmaksujen ja venepaikkojen laskutus hoidettiin Ruorin kautta keväällä sekä
telakointipaikkojen ja katsastus- ja sammutintarkastusmaksujen laskutus syksyllä.
Valitettavasti osa laskuista ja maksukehotuksista ohjautui edelleen vastaanottajien
roskapostiin, mistä aiheutui ylimääräistä vaivaa kerhon toimihenkilöille.

Talous
Tilikauden kokonaisinvestoinnit olivat 25.074,37 € (budjetti 5.600 €). Tilikauden tulos oli 2.570
€ budjetoitua pienempi. Vuonna 2021 Nordea Rahoitus Suomi Oyj:ltä nostettua 20.000 €
suuruista käyttöpääomalainaa lyhennettiin tilivuonna 7.316,98 €. Lainaa oli jäljellä 31.12.2022
12.007,02 €. Yhdistyksen käyttöpääoma aleni tilivuonna 5.174 € ja oli tilivuoden päättyessä
10.089 €. Vuoden 2022 tilinpäätös osoittaa ylijäämää 7.811,63 €, jonka hallitus esittää
siirrettäväksi tilille ”tulos edellisiltä tilikausilta”.

Helsingissä, 06. päivänä helmikuuta 2023

Lauttasaaren veneilijät ry
Hallitus


