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TOIMINTAKERTOMUS 2017 - 2018
Jäsentilanne:
§ Varsinaisia jäseniä 119,
§ Perhejäseniä 16,
§ Juniorijäseniä 13,
§ Kunniajäseniä 4,
§ Jäsenmäärä yhteensä 152.
Jäsenmäärän kehitys 2017-2018:
§ Jäsenmäärän muutos +4,
§ Uusia varsinaisia jäseniä 9 + 2 perhejäsentä + 4 junioria,
§ Eronneita varsinaisia jäseniä 9 + 2 junioria.
Venepaikkoja 32 + 36 + 7 = 75 kpl,
Hallintomaksuja perittiin 12 kpl (vuokraaminen),
Hallintaoikeussiirtoja 1kpl Lyökkiniemi, 3kpl Kaupanranta, 2 poijun lunastusta,
Henkilökohtaisia katsastusmaksuja 4 kpl,
Katsastuksia suoritettu 69 kpl.
Toimintavuoden tärkeimmät hankkeet:
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

Hallituksen laajentaminen ja toimintamallin organisointi,
EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämän kuvauksen määrittely,
Sähköisen katsastuksen ja henkilökohtaisten katsastusaikojen käyttöönotto,
Vuokrayhdyshenkilöroolin ja venepaikkojen vuokrausilmoitusten käyttöönotto,
Hallintomaksujärjestelmän käyttönotto,
Venerekisterin läpikäynti ja ajantasaistaminen,
Laiturien kuntotarkastus, jäävaurioiden korjaus,
Lyökkiniemen laiturin sähkö- ja vesiremontin suunnittelu ja toteutus:
- Laiturin sähkö- ja vesijohdot, pistorasiapilarit ja vesihanat uusittiin,
- Rantaan asennettiin sähköpiste, josta saa sähköä myös rantaan, ja josta Club
Housen ja laiturin sähköt voidaan erikseen katkaista,
Ampiaispesän poisto Kaupanrannan laiturilta,
Pelastusasemien asennus laitureille,
Aallonmuodostusvaroitustaulun asennus ja talvitelakointi,
Lyökkiniemen puistoalueen kunnostushankkeen käynnistäminen kaupungin kanssa:
- Kadun päällystäminen ja reunakivien uusinta,
Satamien kunnostustalkoot, laiturijuhlat ja vuosikokous.
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TOIMINTASUUNNITELMA 2018 - 2019
Lyökkiniemen laiturin sähkö- ja vesiremontin loppuunsaattaminen
§ Pistorasiapilareiden valaistustehon säätö,
§ Pylväsvalaisinlamppujen vaihto ledeihin.
Laiturien ylläpitotyöt
§ Keväinen kuntotarkastus ja vaurioiden korjaus. Kettinkien tarkastussukellus ja
korvaus tarvittaessa.
Laiturien lukituksen uusinta
§ Selvitetään sähkölukon toteutusmahdollisuudet.
Kaupanrannan laiturin kunnostus
§ Laiturin kuormituskyvyn tarkentaminen,
§ Veneiden kiinnityspisteiden vahvistaminen.
Internet-kotisivun julkaisujärjestelmän uusiminen
§ Nykyinen kotisivukone.com-palvelu korvataan uudella ratkaisulla, joka on
helpommin ylläpidettävä ja mahdollistaa mm. jäsenosion,
§ Perinteisestä vuosijulkaisusta on tarkoitus luopua ja jäseninformaatio siirretään
kotisivun jäsenosioon,
§ Uusia toimintoja, esim. markkinapaikka laituripaikoille.
Laiturien laajentaminen
§ Selvitetään mahdollisuudet lisäpaikkojen ja septiaseman rakentamiselle.
Katsastuspalvelun kehittäminen
• Sähköisen katsastuksen edelleen kehittäminen.
Vuokralaishallintasysteemin edelleen kehittäminen
§ Toimintamallin saattaminen rutiiniksi.
Lyökkiniemen puistoalueen kunnostuksen jatkaminen yhteistyössä kaupungin kanssa
§ Veneilyyn liittymättömän autoilun rajoittaminen,
§ Parkkipaikkojen merkintä ja valvonnasta sopiminen,
§ Puistoalueen maisemointi.
Laiturijuhlat ja vuosikokous perinteiseen tapaan.

