
 

 

Jäsentiedote 3/2021     30.4.2021 

 

 

Hyvä Kivenlahden venekerhon jäsen 

 

Kevät etenee vauhdilla. Satamassa on kova tohina ja innokkaimmat ovat jo ehtineet merelle 

useita kertoja. Paljon tapahtuu kerhon toiminnassa. Tässä tiedotteessa ajankohtaisia asioita. 

 

Huomioittehan, että Stora Bredskärin laituriin ei saa tällä hetkellä kiinnittyä. Viime kesänä 

asennetun Brediksen laiturin kiinnitykset, kulkusilta ja maatuki ovat talvena aikana 

vioittuneet ja vaativat kunnostuksen. Laiturin kunto ja korjausarvio tullaan tekemään 

lähiviikkoina asiantuntijoiden toimesta. 

Kerhon kausijulkaisu on ilmestynyt ja jaettu kaikkien jäsneten postilaatikoihin tällä viikolla. 

Muutoksena edelliseen, lehdessä ei enää julkaista jäsenluetteloa ja jäsenten tietoja, 

voimassa olevan tietosuoja-asetuksen GPDR mukaan. Jäsentiedot (nimi ja puhelinnumero) 

löytyvät venekerhot.fi-sovelluksesta. Kaikki KLV:n jäsenet voivat luoda itselleen tunnukset 

sovellukseen. Mikäli et halua yhteystietoja jakaa kerhon muille jäsenille, sen voit kieltää 

sovelluksessa.  

Tarkkasilmäisimmät ovat huomanneet sovelluksessa kalenterin, jonka kautta voi varata H-

vene Emilian ja myös kerhotilan. Kerhon jäsenet voivat nyt vuokrata kerhotilaa myös 

muuhun kuin kerhon toimintaan ja tilaisuuksiin, esimerkiksi kokouskäyttöön. Varaus 

tehdään aina venekerhot.fi-sovelluksen kautta. Toimisto seuraa varauksia ja laskuttaa 

käytöstä. Kerhon tilaisuuksilla aina etuoikeus muuhun käyttöön nähden. Kerhotilan vuokra 

on 60 Eur/kerta, kun sitä varataan muuhun kuin kerhon käyttöön. Vuokraajan tulee itse 

siivota ja huolehtia, että tila on siisti käytön jälkeen. Lisätietoja antaa toimisto tai 

kommodori. 

Mastonosturin hankinnasta Marinsatamaan on päätetty luopua. Mastonosturihankinnan 

kustannuksia on selvitetty. Mastonosturi on todettu hintavaksi investoinniksi, johon ei tällä 

hetkellä ole varoja. Lisäksi arvion mukaan mastonosturi palvelisi vain pientä osaa 

jäsenkunnasta, ja maksu lankeaisi kaikille jäsenille. Myös nosturiin liittyvät turvallisuusasiat 

painoivat vaakakupissa sen puolesta, että nosturihankintaan ei lähdetä. 

Kevät tuo tullessaan toimintaa ja tapahtumia. Tapahtumat järjestetään pandemiatilanne ja -

ohjeistus huomioiden. Muistathan merkitä kalenteriisi seuraavat tapahtumat: 

• Tiistaikilpailukausi starttaa kesäkuun alussa. 



• Uusien jäsenten infotilaisuus keskiviikkona 5.5. klo 18 alkaen ulkona satamassa, 

mastokatoksen luona. Mukaan ovat tervetulleita kaikki vuosina 2019, 2020 ja 

2021 kerhoon liittyneet jäsenet.  

• Sammutin- ja kaasutarkastus satamassa torstaina 6.5. klo 15 alkaen. 

• Kivenlahden venekerhon ja Soukan venekerhon yhdessä järjestämä kerhoilta 

”Veneilijän hyödyllisiä applikaatioita ja nettisivuja” tiistaina 11.5. klo 18. 

Ilmoittautuminen Teams tapahtumaan osoitteessa espoonmerikoulu.fi. 

• Helatorstain eskaaderi 13.–16.5.  

• Bergelän kevättalkoot 22.–23.5.  

• Pukkitalkoot maanantaina 31.5. klo 17.30 alkaen. 

 

 

Keväisin terveisin, 

Kivenlahden venekerhon hallitus 


