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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2018
89. toimintavuosi
KLUBIN HALLINTO
Hallitus
Kommodori: John Holmström
I varakommodori: Arto Holappa 4.6.2018 asti
II varakommodori: Sakari Salonen
Jäsenet: Paula Erla, Patrick Hänel, Timo Kivioja, Kari
Paasonen, Henrik Palin, Juhani Vitikka
Hallitus kokoontui toimintavuonna kaksitoista kertaa.
Toimihenkilöt
Klubisihteeri: Teija Niemi
Taloudenhoitaja: Päivi Onnela
Pajalahden satamakapteeni: Arto Salonen
Pohjoisrannan satamakapteeni: Olli Kaske
Tilintarkastaja: Mervi Vaarala
Varatilintarkastaja: Arto Sopanen
Toiminnantarkastaja: Pekka Lidman
Varatoiminnantarkastaja: Vesa Tilus
Ympäristövastaava: Ville Hahkala
Lautakunnat
Pajalahden satamalautakunta: Ilpo Leino (pj), Unto
Partinen, Antti Peltola, Ari Reen, Risto Savolainen, Sami
Valkama
Pohjoisrannan satamalautakunta: Auli Varjosalmi (pj)
4.6.2018 asti, Timo Roine (pj) 5.6.2018 lukien, Kristian
Hjerppe, Jonni Kullas 30.4.2018 asti, Mauri Siivinen, Tiitus
Tuohikorpi
Ulkosatamalautakunta: Markku Pesonen (pj), Patrick
Hänel, Henri Korpi, Ari Koskinen, Jouni Niiniaho, Sakari
Salonen
Koulutus- ja ohjelmalautakunta: Harri Ojanen (pj), Arto
Holappa 4.6.2018 saakka Mikko Kaira, Mirja Kivioja, Timo
Kivioja, Henrik Palin
Viestintälautakunta: Riikka Holmström (pj.), Hannu
Lahtonen, Marjo Mansikka, Ilkka Peltoniemi, Markku
Siivinen
Merkkilautakunta: John Holmström (pj), Anne Järvinen,
Rolf Paulow, Esa Sahlman, Sakari Salonen, Timo Vanhanen
Katsastuslautakunta
Juha Tammisto (pj.), Päivi Onnela (varapj.), Ville Hahkala,
Pekka Hiltula, Lauri Huhtala, Olli Kaske, Martti Kautto,
Timo Kivioja, Kai-Pekka Kivistö, Panu Kobylin, Leo
Kuosmanen, Arto Kyyhkynen, Hannu Montin, Juha
Nopanen, Jori Nordström, Kari Nurminen, Harri Ojanen,
Rolf Paulow, Juhani Pitsinki, Pekka Pohjankoski, Timo
Roine, Pälvi Ruola, Vesa Tilus, Jukka Vilkki, Jukka
Väänänen
Jaostot
Purjevenejaosto: Lauri Huhtala (pj)
Naisjaosto: Virva Pitsinki (pj), Paula Erla (siht. ja rah.hoit.)
Juniorijaosto: Timo Kivioja (pj)
Seniorijaosto: Timo Vanhanen (pj)

Taloustoimikunta
John Holmström (pj.), Ilpo Leino, Harri Ojanen, Päivi
Onnela, Markku Pesonen, Timo Roine
Nettityöryhmä
Marjo Mansikka, Teija Niemi, Taru Reinikainen
Kaavoitustyöryhmä
Arto Holappa, Päivi Onnela, Rolf Paulow, Merja Vuori
EDUSTUKSET
Helvene: Sakari Salonen
Suomen Purjehdus ja Veneily ry: John Holmström
(liittokokoukset) ja Juha Tammisto (jäsen
veneilyturvallisuustoiminto)
JÄSENISTÖ
Vuoden lopussa jäsenistön kokonaismäärä oli 797.
Vuosijäseniä oli 302, kunniajäseniä 1, ainaisjäseniä 285,
ainaisperhejäseniä 39, perhejäseniä 121 ja junioreita 49.
Klubin rekisterissä oli 184 moottorivenettä, 4 moottoripurjehtijaa, 90 purjevenettä.
Vuoden aikana klubiin liittyi 25 vuosijäsentä, 11
perhejäsentä ja neljä juniorijäsentä. Ainaisjäsenyyden (25
vuotta vuosijäsenenä) saavutti kahdeksan jäsentä.
Jäsenluettelosta poistettujen määrä vuoden aikana oli 59.
Muistamme seuraavia jäseniämme, jotka ovat poistuneet
keskuudestamme:
Stefan Lindeman
Kyösti Romppanen
Christer Von Shoulz
Antero Stenberg
Guy Stenbäck
KOKOUKSET JA MUUT TAPAHTUMAT 201
2.3. Naisjaoston Vinkkejä ja Viiniä-ilta klo 18
14.3. Kevätkokous Ostrobotnia klo 19
28.4. Veneiden vesillelasku 1 Verkkosaari klo 12
5.5. Veneiden vesillelasku 2 Verkkosaari klo 12
6.5. Veneiden vesillelasku 1 Pajalahti klo 7
6.5. Sammutintarkastus Pajalahti klo 9
6.5. Lipun nosto satamissa ja saarissa klo 12
8.5. Mastojen nosto 1 Pajalahti klo 15
13.5. Veneiden vesillelasku 2 Pajalahti klo 7
14.5. Uusien jäsenten info Pohjoisranta klo 18
15.5. Mastojen nosto 1 Pajalahti klo 15
19.5. Veneiden vesillelasku Verkkosaari klo 12
21.5. Sammutintarkastus Pohjoisranta klo 17
24.5. Sammutintarkastus Pajalahti klo 17
24.5. Pukkitalkoot Pajalahti klo 17
26.5. Saaritalkoot Fårholmenilla ja Grynnanilla klo 9
4.-8.6. Junnujen päiväleirit 1 Pajalahti
6.6. Katajaluodon kierros klo 18
11.-15.6. Junnujen päiväleirit 2 Pajalahti
18.-21.6. Junnujen päiväleirit 3 Pajalahti
22.6. Juhannuksen vietto klubin saarissa
25.-29.6. Junnujen päiväleirit 4 Pajalahti
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30.5. Uusien jäsenten info Pohjoisranta klo 18.00
11.8. Fårholmenin regatta klo 12
25.8. Muinaistulien yö saarissa.
8.9. Syyslystit Pohjoisrannassa klo 19
25.9.Mastojen nosto 1 Pajalahti klo 14
20.9. Pukkitalkoot Pajalahti klo 17
29.9. Veneiden yhteisnosto 1 Verkkosaari klo 12
30.9. Veneiden yhteisnosto 1 Pajalahti klo 7
9.10. Mastojen nosto 2 Pajalahti klo 14
13.10. Veneiden yhteisnosto 2 Pajalahti klo 7
13.10. Veneiden yhteisnosto 2 Verkkosaari klo 12
13.10. Lipun lasku ulko- ja kotisatamissa klo 12
20.10. Veneiden yhteisnosto 3 Verkkosaari klo 12
13.11. Syyskokous Lauttasaaren Yhteiskoulu klo 18
MERKIT JA PALKINNOT
Kultainen ansiomerkki Jorma Rautapää
Hopeinen ansiomerkki Lauri Huhtala, Jouni Niiniaho,
Marjo Mansikka, Merja Vuori
Harrastusmerkki Mikko Kaira, Harri Ojanen, Markku
Pesonen, Juhani Pitsinki
Kultainen merimatkamerkki Jaakko Koskimies
The Commodor's Frigate Unto Partinen
Fårholmen-kiertopalkinto Tauno Nahkala
TOIMINTA

Koti- ja ulkosatamat, telakointi ja katsastus
Pajalahti 2018
Satama- ja telakointialueilla järjestettiin siivoustalkoot.
Ympäristön siisteydestä huolehdittiin ympäri vuoden.
Lohiapajalahden kaava vahvistui 14.12.2018. Alueen
eteläosan rakentumisen aikataulu ei ole vielä selvillä.
SMK:n hallinta-alueeseen ei kaavamuutos tule
aiheuttamaan muutoksia.
Sataman telakointialueelle asennettiin oikosulkuun
menneen keskuksen tilalle työmaakeskus sekä
telakointikentälle lisättiin toinen työmaakeskus.
Avustettiin kaupungin asentajia uuden laiturin vesi- ja
sähköasennuksien asennuksissa.
Sataman käyttökuntoa pidettiin talkoovoimin ja
satamalautakunnan voimavarojen mukaan yllä.
Veneiden yhteislaskuissa ja –nostoissa satamalautakunta
avusti entiseen tapaan.
Pajalahden satamassa oli kesäkaudella 153 venettä ja
tyhjiä paikkoja 23. Yksittäisiä veneitä jäi katsastamatta.
Alueella telakoi 95 venettä.
Pohjoisranta 2018
Satama avattiin huhtikuussa normaalisti; vedet, sähköt ja
sammuttimet saatettiin toimintakuntoon ja rakennus
siivottiin. Klubitalon ympäristöä on siivottu ulkopuolella ja
kunnossapito on jatkunut koko kesän aktiivien jäsenten
toimesta. Vartijalle hankittiin kunnon ladattava

ledvalaisin. Touko ja kesäkuussa pidettiin talkoot jossa
maalattiin rakennusta, aitoja, ovia ja portit. Ympäristöä
siivottiin.
Kaupunki korjasi rikkinäisiä kohtia laitureissa ja vaihtoi
uponneen ponttonin tilalle ehjän. Syys- ja lokakuun aikana
kaupunki kävi myös korjaamassa katkenneen B-laiturin.
Heinä- ja elokuussa rakennettiin klubitalolta uudet
portaat A-laiturille. Telttakatos pystytettiin syyslystejä
varten ja sen runko jätettiin pystyyn talveksi odottamaan
ensi kautta. Sähkösuunnitelmia tehtiin laitureita varten ja
toteutusta varten pyydettiin tarjouksia.
Tarjouskierroksen voittanut sähköasennusliike toteutti
Pohjoisrannan klubitalon uuden keittiön sähköistykset ja
teki myös korjauksia Verkkosaareen sähköihin.
Sähköasennusliike on aloittanut työt jonka tavoitteena on
tuplata pistokkeiden määrä B ja C-laitureilla kevään 2019
aikana.
Hallituksen kanssa tehtiin yhteistyössä ohjeistus jota
noudatetaan kun klubilaisten vieraita saapuu satamaan
omilla veneillään.
Marras- ja joulukuun aikana vanha keittiö purettiin ja
lahjoituksena saatu lähes uusi keittiökalustus asennettiin.
Joulu- ja tammikuun aikana klubitaloa kunnostettiin
edelleen maalaamalla alakerran käytävien seinät ja listat.
Rappusten messinkikaiteet kiillotettiin. Yläkerran tiloihin
saatiin lahjoituksina matot ja pöytävalaisimet ja
alakertaan saatiin äänentoistolaitteet.
Pohjoisrannan satamassa oli kesäkaudella 84 venettä ja
tyhjiä venepaikkoja 33. Katsastamatta jäi kuusi venettä.
Verkkosaaressa huolehdittiin alueen peruspalveluista, ja
telakointialue siistittiin talkoilla. Verkkosaaressa on talven
aikana telakoituna 66 venettä. Kesällä 2018 alueella oli 18
venettä.
Fårholmen








Saunakiukaan sydän uusittiin keväällä 2018
Saaren klubitalon makuuhuone kunnostettiin
majoitushuoneeksi jota jäsenet voivat vuokrata
Klubitalon takkaympäristö kunnostettiin ja
maalattiin
Laituria kunnostettiin ja uusi kaideosuus
rakennettiin
Ankkuripoijujen kiinnitykset tarkistettiin
Toteutettiin normaalit talkoohuollot ja
polttopuuhuolto
Seuraavat tapahtumat järjestettiin:
o Ulkosatamalautakunnan keväthuolto
o saaritalkoot la 26.05., hyvä osanotto
o Juhannusjuhla
o Fårholmenin Regatta 11.08., hyvä osanotto
o Muinaistulet la 25.08.
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Grynnan








Toteutettiin normaalit talkoohuollon
toimenpiteet ja polttopuuhuolto
Soutuveneiden rantatelineet kunnostettiin ja
rakennettiin osittain uudelleen
Klubitalon lattiarakenteet purettiin, alapohja
tyhjennettiin ja rakennettiin salaojat
Lattia rakennettiin kokonaan uudelleen
Kaatunut lipputanko pystytettiin uudelleen
Tarkistettiin ankkuripoijujen kiinnitykset ja
uusittiin 3 poijua
Saaressa järjestettiin seuraavat tapahtumat:
o Ulkosatamalautakunnan keväthuolto
o saaritalkoot la 26.05., hyvä osanotto
o Juhannusjuhla
o Muinaistulet la 25.08.
o saaren vaurioituneet rakenteet saatiin
korjattua

Fårholmenilla kävi 253 venekuntaa ja yhteensä 623
henkilöä.
Grynnanilla kävi 297 venekuntaa ja 723 henkilöä.
Katsastajia oli vuonna 2018 yhteensä 24. Yksi heistä toimi
Turussa. Toimintavuonna yksi katsastaja täydensi
osaamistaan Veneily ry:n (SPV) koulutuksessa. Klubin
katsastuksen painopisteet määriteltiin katsastajien
yhteistyönä SPV:ltä tulleen ohjeen mukaisesti.

Koulutustoiminta
Lasten ja Nuorten Veneilykoulun toiminta jatkoi tutulla
kaavalla kaudella 2018. Ryhmät kokoontuivat tiistaikeskiviikko- ja torstai –iltaisin. Tiistai-iltana toimi
kokeneimpien ja pisimpään mukana olleiden ryhmä,
keskiviikkona harjoitteli alkeisryhmä ja torstaina ns.
keskitason ryhmä.
Säännöllisen viikkotoiminnan lisäksi pidettiin kesäleirejä
joiden määrää lisättiin kovan kysynnän vuoksi. Leirejä oli
koko kesäkuun ajan. Kausi alkoi Vesipelastuskurssilla, joka
pidettiin keväällä Olarin Uimahallissa. Kurssilla oli
runsaasti osallistuvia lapsia.
Lasten ja Nuorten Veneilykoulun pääsponsorina toimi
Brig-veneiden maahantuoja Marinew Oy. Yrityksen avulla
Veneilykoulu pääsi jälleen mukaan Vene-messuille, jossa
SMK ja veneilykoulu sai paljon näkyvyyttä ja
ilmoittautumisia kesän toimintoihin. Yhteistyö Subarun
kanssa päättyi ja tilalle etsittiin uutta sponsoria kaudelle
2019.
Veneilykoulu sai kauden aikana uusia ohjaajia, joita
koulutettiin ja jotka suorittivat Veneilijän perustutkinnon.
Pajalahden veneilykoulun (PaVe) järjesti useita
koulutustilaisuuksia painopistealueilla veneilyturvallisuus,
tekniikka ja veneilytaidot.

Paven koulutustarjonta julkaistaan vuosittain ennen
vuoden vaihdetta osoitteessa www.pave.fi
Veneilykoulun aikuiskoulutuspuolella järjestettiin
kevätkaudella SPV:n koulutusohjelman mukainen
Veneilijäkurssi, joka on tarkoitettu veneilyä aloitteleville
tai vasta vähän veneilyä harrastaneille. Kurssi sisälsi
teoriaosuuden joka toteutettiin yhteensä seitsemänä
iltana. Teoriaosuus kattaa navigoinnin perustaidot aina
ristisuuntimaan asti, väistämissäännöt jne., sekä veneen
tekniikkaa. Teoriaosuuden päätteeksi pidettiin tentti.
Kurssiin kuuluvat käytännön harjoitukset tehtiin toukokesäkuussa seuran Rib-veneellä ja Seiskari-matkaveneellä.
Vesillä harjoiteltiin veneen käsittelyä, navigointia,
väistämistä, ankkurointia, yms. Kurssille ilmoittautui 12
henkilöä, jotka kaikki suorittivat kurssin menestyksellisesti
loppuun. Noin puolet osallistujista olivat SMK:n jäseniä,
kaksi henkilöä liittyivät SMK:n jäseniksi kurssin aikana.

Jaostotoiminta, viestintä ja uudet jäsenet
Purjehdusjaosto järjesti vuoden 2018 aikana perinteisen
Katajaluodon kierros -purjehduskilpailun 6.6. Klo 18.
Tuulen tyynnyttyä kilpailu keskeytettiin koska yksikään
vene ei ollut ylittänyt maalilinjaa säädettyyn aikaan
mennessä. Palkinnot jäivät jakamatta ja otamme kilpailun
jälleen uusiksi kesäkuussa 2019.
Naisjaosto toimi aktiivisesti sekä kerhon saarissa että
molemmissa kotisatamissa. Jaosto järjesti veneiden
nostojen ja laskujen yhteydessä Pajalahdessa kahviot,
joissa hernekeitto, lohileivät ja korvapuustit tekivät hyvin
kauppansa. Naisjaostolaiset olivat aktiivisesti mukana
saarissa järjestetyissä talkoissa ja hoitivat Fårholmenin
regatan ohjelman ja illallisjärjestelyt. Regatan 70-luvun
teema ja upeat esiintyjät saivat paljon kehuja, ja tunnelma
oli mahtava. Syyskuussa järjestettiin satamalautakunnan
avustuksella Pohjoisrannassa Syyslystit, jonne tuli
ennätysmäärä eli yli 70 klubilaista. Kimmo Jalonen auttoi
naisjaostoa hankkimalla tarjolle monenlaisia herkkuja ja
valmistamalla paikan päällä tuoretta savulohta.
Vuoden ohjelmaan kuului talkoiden ja klubin tapahtumien
ohella perinteiseen tapaan myös retkiä ja muuta
hauskanpitoa. Lisäksi naisjaosto teki saariin ja satamiin
pieniä hankintoja kaikkien klubilaisten iloksi. Naisjaoston
toimintavuosi huipentui yhdessä puolisoiden kanssa
vietettäviin pikkujouluihin, joissa illallispöytä notkui
yhdessä valmistetuista herkuista ja nauru raikui
pikkutunneille asti.
Naisjaosto sai vuoden aikana taas uusia, innokkaita
jäseniä mukaan toimintaansa, mutta joukkoon mahtuu
vielä! Kaikki venekerhon naiset ovat tervetulleita jaostoon
mukaan pitämään hauskaa yhdessä ja luomaan hyvää
yhteishenkeä klubissa.
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Seniorijaosto jatkoi vuonna 2018 vakiintunutta
toimintatapaansa järjestämällä SMK:n seniorijäseniä
kiinnostavia tapahtumia. Tilaisuuksiin kutsuttiin ja
ilmoittauduttiin jäsenten ilmoittamien
sähköpostiosoitteiden kautta.

Klubin viestintää sähköistetään entisestään. Laskutuksia ja
info-lähetyksiä pyritään toteuttamaan mahdollisimman
paljon sähköpostituksina säästäen sekä luontoa, että
kustannuksia.
Pidemmän aikavälin suunnittelu ja toiminta

Runsaat parikymmentä senioria osallistui helmikuussa
teatterikäyntiin, jossa katsottiin Helsingin
Kaupunginteatterin esitys ”Mannerheim ja saksalainen
suudelma”.
Jaoston toimesta aloitettiin myös SMK:n arkiston
järjestäminen, missä yhteydessä kerättiin klubin
perustamiseen liittyviä dokumentteja Urheilumuseosta,
Patentti- ja rekisterihallituksesta ja Kansallisarkistosta.
Seniorijaoston toimintavuosi 2018 päätettiin
edellisvuosien tapaan suosittuun pikkujoulutapaamiseen
ravintola Konstan Möljässä.
Uusilla jäsenillä oli mahdollisuus osallistua maksutta
veneilijän peruskurssille ja heille järjestettiin infotilaisuus
14.5.2018 Pohjoisrannassa. Vuoden aikana klubiin liittyi
kaikkiaan 42 jäsentä joista 25 oli varsinaisia-, 11 perhe- ja
6 juniorijäsentä.
Vuosikirjan teemana oli ”Viihdytään yhdessä – Vi trivs
tillsammans” – vuosikirjassa kerrottiin SMK:n runsaasta
toiminnasta myös yhteisöllisyyden kannalta.
Mukana oli tarinoita naisjaostosta ja vinkkejä veneilijöille.
Klubin historiasta kerrottiin ja SMK:n ”Grand Old Man”
Stig-Olof Fagerström:stä tehtiin juttu.
Koulutustoiminnasta, sekä junioreille että aikuisille,
kerrottiin omassa jutussa. Uusia jäseniä esiteltiin lyhyin
artikkelein.
Ilmoitushankinnassa oli käytössä vuonna 2016 lanseerattu
Pilotti -mainospaketti, jonka tarkoitus on antaa
mainostajalle laajempaa näkyvyyttä tarjoten jäsenetuja
klubilaisille.
Verkkoviestintää kehitettiin vuoden aikana. SMK:lle
kehitettiin uudet nettisivut vuoden aikana. Oleellisia
muutoksia edellisiin sivuihin ovat erilaisten palveluiden
tarjoaminen netin kautta. Uutuutena ovat nettikauppa,
vartioinnin- ja katsastusten varaamiset ja erilaisten
resurssien, kuten klubitalon vuokra-, saarimökki-, yms.
varaukset. Nettisivuja kehitetään edelleen ja uudet
toiminnot tuodaan käyttöön asteittain. Uusien
nettisivujen tarkoitus on helpottaa jäsenen tiedon
saamista ja klubin viestintää. EU:n tietosuojadirektiivit
asettivat myös haasteita joihin oli vastattava. Euroopan
Unionin Yleinen tietosuoja-asetus (General Data
Protection Regulation, GDPR) sääntelee henkilötietojen
käyttöä. Suomessa tätä asetusta täydentävät esimerkiksi
Tietosuojalaki.
Facebookin SMK:n sisäinen ryhmä oli ahkerassa käytössä
ja jäsenet postailivat mm. erilaisista matkakokemuksista
jne.

Klubin alueiden vuokrasopimukset saatiin kaikki
solmittua ja allekirjoitettua. Verkkosaaren
vuokrasopimus on lyhyin, se on voimassa 30.9.2019
asti. Pohjoisrantaan on saatu vuokrasopimus, joka on
voimassa 31.12.2027 asti.
Pajalahden kaavamuutos sai lainvoiman siitä tehdyn
valituksen tultua hylättyä. SMK allekirjoitti
kaupungin kanssa alueitten vuokrasopimukset jossa
klubitalon alueen vuokrasopimus voimassa
15.9.2024 asti ja muun alueen 15.9.2022 asti.
Klubin pidemmän aikavälin suunnitelmiin kuuluu
pohtia Pajalahden klubitalon kohtaloa ja klubilaisia
tullaan aktivoimaan asiassa erilaisin menetelmin.
Ylimääräisiä jäsenmaksuja kerättiin jäsenistöltä ja
varat talletettiin erilliselle pankkitilille tilintarkastajan
ohjeitten mukaisesti. Ylimääräisiä varoja kerätään
Pajalahden klubitalon purku-korjaus-rakennusurakoita varten.
Pajalahteen haetaan pitempiaikainen vuokrasopimus
kun klubin tulevaisuudensuunnitelmat ovat valmiit ja
esiteltävissä kaupungille.
Talous
Vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä tilintarkastaja
esitti kommentteja klubin laskutusohjelmien toiminnasta.
Historiallisista syistä klubin laskutus oli toteutettu
kahdella eri järjestelmällä – osittain SPV-liiton Suulijärjestelmän sekä osittain klubin oman laskutusohjelmiston kautta. Kahden eri laskutusjärjestelmän
käyttämisen takia, laskutusta oli työlästä saada
täsmäytettyä. Tilintarkastaja antoi klubille
korjauskehotuksen.
Klubin hallitus päätti vuoden 2018 aikana toteuttaa
ohjelmistohanke jonka tuloksena syntyi Ruori-niminen
sovellus. Ruori-sovelluksen avulla laskutukset, vene-,
katsastus- ja jäsenrekisterit ovat nyt kokonaan klubin
hallussa verrattuna aikaisempaan. Ruori-sovelluksen
avulla klubin talous saatiin tarkemmin ja paremmin
reaaliaikaiseksi ja klubi ei ole riippuvainen SPV-liiton Suulijärjestelmästä laskutuksen suhteen. Tilintarkastajan
korjauskehotus toteutettiin.
Vuonna 2018 SMK:n talous säilyi vakaalla pohjalla. Maksut
säilytettiin v. 2017 tasolla. Vuonna 2018 perittiin myös
ennakkorahastoitava 30 euron ylimääräinen jäsenmaksu
Pajalahden klubitalon tulevia kustannuksia varten.
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Klubin koko toiminnan budjetti oli laadittu 1.921 euroa
alijäämäiseksi ja yllättävien korjausten varauksen kanssa
11.921 euroa alijäämäiseksi. Korjausten, kunnossapidon,
tarvikkeiden, laitehankintojen ja investointien
yhteissumma oli 14.986,78 €, kun budjetoitu summa oli
34.940 €. Yllättäviä korjauksia ei tullut, ja kun osa
suunnitelmista jäi toteutumatta, toteutettiin
Pohjoisrannassa sekä klubitaloon että laiturisähköihin
kohdistuvia korjauksia. Lisäksi osaa korjauksista jatketaan
v. 2019. Huoltoveneelle hankittiin traileri.
Klubin varsinaisen toiminnan alijäämä oli 81.072,80 €, kun
alijäämä edellisenä vuonna oli ollut 48.067,37 €.
Alijäämää katettiin varainhankinnalla, mikä tuotti
83.880,28 €. Ylimääräisen jäsenmaksun tuotto 16.049
euroa ennakkorahastoitiin. Tilikauden tulos oli 3.478,98 €
ylijäämäinen. Budjetti ylittyi positiivisesti, kun investointija korjauskulut jäivät budjetoitua huomattavasti
pienemmiksi tai jäivät totetutumatta.

