
 

   

§  SÄÄNNÖT JA OHJEET 

 



ESIPUHE 

Tämä sääntö- ja ohjekirjanen sisältää tärkeää tietoa jäsenille. Nämä 
säännöt ja ohjeet ovat Yliskylän Venekerho ry:n  jäseniä velvoittavia 
pysyväisohjeita toimittaessa satamassa, telakalla ja kerhon tiloissa. 
Päivitykset julkaistaan vuosittain veneilijän muistioissa ja kerhon 
nettisivuilla.  Ajantasainen sääntö- ja ohjekirjanen löytyy myös kerhon 
nettisivuilta jäsenosiosta. 

Kerhon toimintaympäristön muuttuessa uudistettu ja päivitetty 
sääntö- ja ohjekirjanen julkaistaan painettuna ja jaetaan kaikille 
jäsenille.   

Ohjeet on uudistettu ja tarkistettu ja ovat voimassa 1.5.2019 alkaen. 
Tutustu ohjeisiin ja pidä kirjanen mukana veneessä. 

Huhtikuussa 2019 Yliskylän Venekerho ry:n puolesta työryhmä: 

Annu Toivonen, Hilkka Hämäläinen, Timo Paakkanen, Aslak Siira, 
Martti Jokinen, Jaakko Hernesniemi, Esko Immanen, Jukka Multanen 
ja Pauli Niska-Pudas 
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1. YLISKYLÄN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 
Säännöt hyväksyttiin Yliskylän Venekerho ry:n syyskokouksessa 
Helsingissä 21. marraskuuta 2015. Säännöt on rekisteröity Patentti ja 
Rekisterihallituksessa 2. joulukuuta 2015.    

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka    
Yhdistyksen nimi on Yliskylän Venekerho ry. (YVK) ja sen kotipaikka 
on Helsingin kaupunki.   

2§ Yhdistyksen lippu    
Yhdistyksen tunnuksena on Suomen lipusta annetussa laissa 
tarkoitettu erikoislippu.   

3§ Yhdistyksen tarkoitus 
Yhdistyksen tarkoitus on  
• herättää ja ylläpitää jäsentensä veneilyharrastusta   
• kehittää ja edistää jäsentensä tietoja ja taitoja 

turvallisessa merenkulussa, purjehduksessa ja 
merimiestaidoissa   

• nuoriin kohdistuvan tiedotus-, ohjaus ja 
valmennustoiminnan avulla saada nuorisoa merenkuun ja 
purjehdusharrastuksen pariin.  
  

4§ Yhdistyksen toiminta   
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi 
• hankkia omistukseensa tai hallintaansa jäsenten 

käytettäväksi satama- ja telakointialueita - ja laitteita, 
huone- ja hallitiloja, rantautumisalueita, sekä irtainta 
omaisuutta   

• järjestää jäsenilleen mahdollisuuksia veneiden 
säilyttämiseen ja kunnossapitoon,   

• järjestää talkoita yhdistyksen alueiden ja omaisuuden 
ylläpitämiseksi   

• järjestää veneilykilpailuja, koulutustilaisuuksia ja 
merenkulun kursseja   

• järjestää matka- ja eskaaderipurjehduksia   
• järjestää muutakin vastaavanlaisia veneilyyn liittyvää 

toimintaa   

Yhdistys voi lisäksi 

• pyrkiä yhteistoimintaan muiden veneily- ja 
purjehdusyhteisöjen sekä viranomaisten kanssa   
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• järjestää jäsenistölleen sekä muillekin veneilyhenkisille 
tilaisuuksia miellyttävään yhdessäoloon   

• vastaanottaa lahjoituksia ja (tai) testamentteja mukaan 
lukien irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

5§ Yhdistyksen jäsenet    
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä vain luonnolliset henkilöt. 
Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä, pysyväisjäseniä, 
juniorijäseniä, perhejäseniä, kunniajäseniä ja miehistöjäseniä. 
• Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttäneitä 

henkilöitä   
• Vuosijäsen on henkilö, joka on maksanut vuosikokouksen 

hyväksymän liittymismaksun ja jonka yhdistyksen hallitus 
on hyväksynyt jäseneksi 

• Pysyväisjäsen on vuosijäsen, joka on yhtäjaksoisesti 25 
vuotena suorittanut jäsenmaksun. Pysyväisjäsen on 
vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta. 

• Näiden sääntöjen tultua voimaan uusia pysyväisjäseniä ei 
enää hyväksytä. Vuosijäsenellä on kuitenkin oikeus 
lunastaa pysyväisjäsenyys maksamalla kerralla 
puuttuvien vuosien jäsenmaksut hallituksen asettamaan 
määräaikaan mennessä.   

• Juniorijäsenet ovat henkilöitä, jotka eivät ole vielä 
täyttäneet 18 vuotta. Juniorijäsen pääsee halutessaan 
varsinaiseksi jäseneksi sen vuoden lopussa, jona hän 
täyttää 18 vuotta suorittamalla vahvistetun 
liittymismaksun.   

• Perhejäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen vuosi-, 
pysyväis- tai kunniajäsenen perheeseen kuuluva henkilö   

• Miehistöjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen 
venekuntaan kuuluva henkilö  

• Yhdistyksen venerekisteriin merkittävän veneen 
omistajan on oltava vuosi-, pysyväis- tai kunniajäsen. Jos 
veneellä on useita omistajia, vähintään yhden omistajan 
on oltava vuosi-,  pysyväis- tai kunniajäsen. 

• Kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous kutsua 
hallituksen esityksestä yhdistyksen tarkoitusperiä 
ansiokkaasti edistäneen henkilön.   

• Yhdistyksen vuosi-, juniori-, perhe- ja miehistöjäsenet 
valitsee hallitus.   
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6§ Jäsenmaksut   
Yhdistyksen vuosi-, juniori-, perhe- ja miehistöjäsenen on 
maksettava kalenterivuosittain jäsenmaksu sekä yhdistykseen 
liittyessään liittymismaksu, jota ei palauteta. Kunniajäsenet ovat 
vapaat jäsen-, vene- ja telakkapaikkamaksuista.   

Jäsen- ja liittymismaksujen suuruuden määrää vuosittain yhdistyksen 
vuosikokous.   

7§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen   
Jäsenen eroaminen tulee voimaan eroamisilmoituksen jättämistä 
seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.   

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän jättää määräaikaan 
mennessä maksamatta vahvistettuja maksuja, rikkoo muulla tavalla 
olennaisesti sääntöjä, jättää noudattamatta yhdistyksen kokouksessa 
tehtyjä jäseniä velvoittavia päätöksiä tai on menettelyllään 
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut 
yhdistystä.   

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Päätöksessä on 
mainittava erottamisen syy. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen 
yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla kirjallisesti 
asiasta kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta 
hallitukselle.   
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt 
jäsenmaksunsa maksamatta kuuden kuukauden ajan.   

8§ Työryhmät   
Yhdistyksen hallitus voi nimetä työryhmiä valmistelemaan 
hallituksessa käsiteltäviä asioita sekä herättämään ja ylläpitämään 
harrastusta yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.   

9§ Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt  
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloutta hoitaa yhdistyksen 
vuosikokouksessa valittava hallitus. Kokouksessa valitaan:   
• hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan kommodoriksi   
• vähintään 5 ja enintään 9 muuta jäsentä. Hallitus on 

päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on 
saapuvilla tai tavoitettavissa 

• hallituksen jäseninä voivat olla yhdistyksen kunniajäsen, 
vuosijäsen, pysyväisjäsen, perhejäsen ja miehistöjäsen   
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• Hallituksen toimikausi alkaa, kun se on valittu ja päättyy, 
kun uusi hallitus on valittu   

Sama henkilö voidaan valita kommodoriksi tai hallituksen jäsen 
yhtäjaksoisesti enintään viideksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää tarvittavat muut 
toimihenkilöt. Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
mielipide. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä 
ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai toimeksiannosta.   

10§ Yhdistyksen toiminnantarkastajat  
Yhdistyksen vuosikokous valitsee seuraavaksi tilikaudeksi 
yhdistykselle kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.  

11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai 
kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi määrätä myös 
erikseen nimeämänsä henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen 
yksin.   

12§ Yhdistyksen tilikausi    
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja 
toimintakertomus on annettava tilikautta seuraavan tammikuun 
loppuun mennessä toiminnantarkastajien tarkastettavaksi. 
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle 
edellä mainitusta ajankohdasta kahden viikon kuluessa. 

13§ Yhdistyksen kokous ja sen koolle kutsuminen  
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, 
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka kun vähintään 1/10 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  

Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle vähintään viikkoa ennen 
kokousta ilmoittamalla asiasta sähköpostilla yhdistykselle tätä varten 
ilmoitetulla sähköpostiosoitteella, yhdistyksen nettisivuilla tai 
kirjallisesti jäsenille lähetettävällä kutsulla. Viimeistään viikko ennen 
vuosikokousta kokousaineisto on luettavissa yhdistyksen nettisivuilta 
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14§ Vuosikokous   
Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 
• kokouksen avaus   
• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi 

pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa   
• todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   
• hyväksytään kokouksen työjärjestys   
• esitellään yhdistyksen toimintakertomus   
• päätetään sen hyväksymisestä   
• esitellään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien 

lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä   

• päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion 
vahvistamisesta   

• määrätään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus ja 
suoritusajankohta kuluvaksi kalenterivuodeksi   

• valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-9 muuta 
hallituksen jäsentä 9§:n mukaisesti 

• valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt 
kuluvalle tilikaudelle  

• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat   

15§ Äänestys yhdistyksen kokouksessa   
Puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 
yhdistyksen 18 vuotta täyttäneellä vuosi-, pysyväis- perhe-, miehistö- 
ja kunniajäsenellä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 
äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se 
mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista 
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.  

16§ Muut ohjeet ja määräykset  
Yhdistyksen kokouksella ja hallituksella on oikeus antaa näiden 
sääntöjen täydennykseksi ohjeita ja määräyksiä.  

 17§ Sääntöjen muuttaminen   
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on 
tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään 3⁄4 enemmistöllä 
äänestyksessä annetuista äänistä.  

18§ Omaisuuden käyttö yhdistyksen purkautuessa    
Jos yhdistys purkautuu, on sen jäljelle jäänyt omaisuus jätettävä 
yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan jollekin toiselle 
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suomalaiselle rekisteröidylle yhteisölle alkuperäisen tarkoitusperien 
toteuttamista edistäviin tarkoituksiin käytettäväksi.  

 19§ Muut säännökset  
Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. Tällä 
sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.  

2. YLEISET OHJEET   
2.1 Nämä ohjeet ovat kerhon jäseniä velvoittavia. Ohjeet ovat 
voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan muuttaa tai täsmentää (kts 
Säännöt §16) vuosittain jaettavassa Veneilijän muistiossa ja kerhon 
nettisivuilla.  

2.2 Yliskylän Venekerho ry toimii Helsingin kaupungilta vuokratulla 
alueella. Liikuttaessa tiellä ja satama-alueella ovat Helsingin 
kaupungin vesi- ja tieliikenneohjeet voimassa.  

2.3 Veneen haltijan, jolla on laituri- ja/tai telakkapaikka, on 
allekirjoitettava venesopimus. Allekirjoituksella kerhon jäsen 
hyväksyy Yliskylän Venekerhon säännöt, ohjeet ja maksut sekä 
jäseniä koskevat velvoitteet.  

2.4 Telakka- ja laituripaikan hallinnan edellytyksenä on kerhon 
maksujen maksaminen eräpäivään mennessä. Maksujen laiminlyönti 
katsotaan laituri- ja/tai telakkapaikasta luopumiseksi.  

2.5 Tupakointi on kielletty kerhorakennuksessa ja telakka-
alueella.  

2.6 Venekerho ei vastaa mistään veneelle tai sen varusteille satama- 
ja telakka-alueella aiheutuvista vahingoista. Kerhon venerekisterissä 
olevan veneen pitää olla katsastettu ja vakuutettu. 
Venevakuutukseen pitää sisältyä vastuuvakuutus toiselle osapuolelle 
aiheutettujen vahinkojen varalta. Vakuuttamattomalle ja 
katsastamattomalle veneelle ei myönnetä satama- eikä 
telakkapaikkaa.  

Veneiden toisille veneille aiheuttamat vahingot ovat veneiden 
omistajien keskinäisiä asioita, eikä kerho ole niissä osallisena.  
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2.7 Jäsenet, joilla on vene- ja/tai telakkapaikka, ovat velvollisia 
osallistumaan kerhon yhteisiin huoltotapahtumiin (talkoisiin), joissa 
ensisijaisesti siistitään oma telakkapaikka sekä kunnostetaan kerhon 
alueita, kerhorakennusta, telakka-aluetta ja laitureita. 
Huoltotapahtumia järjestetään veneilykauden alussa keväällä ja 
lopussa syksyllä.  

2.8 Vartiointivelvollisuus on jäsenellä, jolla on vene- ja/tai 
telakkapaikka. Veneilykauden aikana jäsenet vartioivat kerhoaluetta 
öisin. Vartiovuoroja on veneilykautena yhdestä kolmeen.  

2.9 Kerhon jäsenten veneet on katsastettava kesäkuun loppuun 
mennessä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) laatimien 
ohjeiden mukaisesti. Määräajan jälkeen katsastettavilta veneiltä 
peritään katsastuksen myöhästymismaksu. Kerhon katsastajan 
tekemä katsastus sisältyy jäsenmaksuun. 

Katsastus voidaan hoitaa myös toisessa kerhossa, jolloin 
katsastustodistus on esitettävä kerhon katsastusmiehelle.  

Katsastamaton vene ei voi käyttää venekerhon lippua.  

3. LAITURIOHJE 
3.1 Laituripaikka on vene- ja jäsenkohtainen eikä sitä saa edes 
väliaikaisesti luovuttaa toiselle. Venepaikan käyttäminen kaupalliseen 
toimintaan on kielletty. Satamakapteenilla on ratkaisuvalta 
laituripaikkoihin liittyvissä asioissa.  

3.2 Jokaisella laituripaikan haltijalla on vartiointi-, huoltotapahtuma- 
(talkoo) ja veneen katsastusvelvollisuus. Laituripaikan kunnon 
valvonta on paikan haltijalla.  Jos paikan haltija toiminnallaan 
aiheuttaa vahinkoa sataman rakenteille, hän on korvausvelvollinen.  

3.3 Jokaisen jäsenen velvollisuus on valvoa, että laiturin turvallisuus- 
ja pelastuslaitteet ovat asianmukaisessa kunnossa. Puutteista on 
ilmoitettava satamakapteenille.  

3.4 Laiturin portti on pidettävä aina suljettuna ja lukittuna. 
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3.5 Jollien, tilapäisten portaiden, jakkaroiden ja muun irtotavaran 
säilytys laitureilla on kielletty. Tavarakärryt on säilytettävä niille 
merkityillä paikoilla, eikä niitä saa jättää laiturille.  

3.6 Veneiden kiinnitysten tulee kestää kaikissa olosuhteissa. 
Laiturikiinnityksessä on käytettävä vähintään kahta joustimin 
varustettua köyttä. Poijukiinnityksessä käytetään yhtä poijua, joka 
kiinnitetään köydellä veneen keskiviivan kohdalle. Veneiden kyljet on 
suojattava riittävällä määrällä puhtaita lepuuttajia. Lepuuttajien 
määrä riippuu veneen pituudesta, mutta niitä on oltava aina 
vähintään neljä. Veneet on kiinnitettävä siten, että viereisten 
paikkojen esteetön käyttö on mahdollista kaikilla tuulilla.  

3.7 Jollatelineellä säilytettävän jollan tai kumiveneen maksimimitat 
ovat: pituus 2,7 m ja leveys 1,55 m. Mikäli edellä mainitut mitat 
ylittyvät, on jolla ja/tai kumivene säilytettävä laituripaikalla. Jos jolla 
tai kumivene ei mahdu laituripaikalle, sen säilytys satamassa on 
kielletty. Jollaa ei saa säilyttää veneen ja laiturin välissä.  

3.8 Laitureilla on automaattisulakkeilla varustetut sähköpisteet. 
Laiturialueen sähkö on tarkoitettu veneiden kunnostustöihin 
tarvittavien laitteiden ja koneiden käyttöä sekä akkujen latausta 
varten.  

Veneiden lämmitykseen saa käyttää vain venekäyttöön tarkoitettuja 
lämmityslaitteita. Liitäntäkaapeleiden tulee olla ulkokäyttöön 
tarkoitettuja, maadoitettuja ja ehjiä. Veneen maasähkölaitteissa tulee 
olla vikavirtasuojaus.  

3.9 Laitureiden vesipisteet on tarkoitettu ensisijaisesti veneiden 
vesitankkien täyttöön. Veneen huuhtelusta, huollosta tai korjauksesta 
laituripaikalla ei saa aiheutua haittaa ympäristölle eikä muille 
laiturissa oleville veneille tai henkilöille. Kaikenlaisten pesuaineita 
sisältävien pesuvesien laskeminen satama-alueella mereen on 
kielletty. Vettä tulee käyttää säästeliäästi ja vesiletku on kelattava 
käytön jälkeen letkutelineeseen. 
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3.10 Jatkuva veneessä yöpyminen ei ole kerhon laitureissa sallittua. 
Satunnaisesta yöpymisestä veneessä on ilmoitettava vartiomiehelle 
vartiovuoron alkaessa.  

3.11 Veneet on nostettava vedestä ennen jäiden tuloa viimeistään 
vuoden loppuun mennessä. 

 4. TELAKKAOHJE  
4.1 Veneiden telakointi on sallittu 15.9.-10.6. välisenä aikana. 
Telakkapaikka on vene- ja henkilökohtainen, eikä sitä saa edes 
väliaikaisesti luovuttaa toiselle. Telakkapaikan käyttäminen 
kaupalliseen toimintaan on kielletty. Telakkapaikan  sopivuudesta, 
sijainnista ja venepukin tarkoituksenmukaisuudesta päättää 
telakkamestari. 

4.2 Telakointi ei ole sallittu, jos telakointimaksua ei ole maksettu 
eräpäivään mennessä. Telakkapaikkamaksun perusteena ovat 
rekisterissä olevat veneen telakointimitat (suurin pituus ja suurin 
leveys telakalla), jotka mitataan veneen, telakointialustan ja 
talvikaterakennelman äärimittojen mukaisesti. Telakkapaikkamaksu 
on telakointimittojen suurin pituus kertaa suurin leveys kertaa 
neliömetrihinta. YVK:lla on oikeus tarkistusmittausten perusteella 
muuttaa rekisteriin ilmoitettuja telakointimittoja ja laskuttaa 
telakkapaikkamaksut tarkistettujen mittojen mukaisesti.  

4.3 Telakka-alue on jaettu telakkapaikkoihin. Veneet sijoitetaan 
telakkamestarin laatiman telakkapaikkakartan mukaisesti. 
Telakkapaikkakartta on ilmoitustaululla. Telakkamestari tai noston 
valvoja määrää trailereiden sijoituksen. 

4.3.1 Veneen omistaja vastaa siitä, että vene nostetaan täsmälleen 
telakkapaikkakartan ja kentän merkintöjen mukaiseen paikkaan. 
Väärään paikkaan nostettu vene siirretään omistajan kustannuksella 
oikeaan paikkaan.  

4.3.2 Jollat sijoitetaan telakkapaikalla veneen alle tai päälle tai jollille 
varattuun paikkaan. 



!  ( ! )12 28

4.3.3 Veneiden mastot ja puomit säilytetään nimellä merkittyinä, 
saalingit ja vantit irrotettuina mastotelineessä. Mastot tulee sijoittaa 
mastohyllylle niin, että ne vievät vähiten tilaa ja että samalle hyllylle 
mahtuu mahdollisimman monta mastoa. Mastojen sijoitusohje on 
ilmoitustaululla ja tässä ohjeessa (katso kuva).  

4.3.4 Kerhon omistamien telakka-alueen aitojen ja porttien käyttö 
peitteiden kiinnityspisteinä on ehdottomasti kielletty.  

4.4 Jokaisella telakkapaikan haltijalla on velvollisuus osallistua 
huoltotapahtumiin (talkoot). Kevään huoltotapahtumassa jokainen 
siistii oman telakkapaikkansa ja niputtaa telakointitarvikkeensa. 
Syksyn huoltotapahtumassa jokainen telakoija valmistelee oman 
paikkansa telakointikartan mukaisesti. Pukkeihin ja trailereihin on 
merkittävä omistajan nimi ja puhelinnumero selvästi näkyvään 
paikkaan. Yhteystiedot tarvitaan veneiden siirtojen ja vahinkojen 
varalle.  

4.5 Nosturin kuljettaja ja veneen omistaja ovat vastuussa omalta 
osaltaan noston turvallisuudesta ja mahdollisista vahingoista. 
Veneiden nostoja valvoo kerhon puolesta telakkamestari tai noston 
valvoja. Heidän ohjeitaan on noudatettava.  

4.6  Tulensammuttimia on sijoitettu telakka-alueelle ja 
kerhorakennukseen. 
Pelastusvälineiden ja sammuttimien sijainnit on merkitty 
ilmoitustaululla olevaan turvakarttaan. 

4.7  Telakan portit on pidettävä aina suljettuina ja lukittuina. 

4.8  Veneiden irtonaiset tikapuut on lukittava. Lukitsemattomat 
tikapuut ja muut telineet poistetaan telakalta.  

4.9  Veneiden lämmitykseen saa käyttää vain venekäyttöön 
tarkoitettuja lämmityslaitteita. Liitäntäkaapeleiden tulee olla 
ulkokäyttöön tarkoitettuja, maadoitettuja ja ehjiä. Veneen 
maasähkölaitteissa tulee olla vikavirtasuojaus.  
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4.10  Talvisäilytyksen ajaksi veneestä tulee poistaa kaasupullot, 
irralliset polttoainesäiliöt, pyrotekniset välineet, hätäraketit, savut ja 
soihdut. 

4.11  Myrkkymaalijätteiden käsittely telakalla katso kohta 8.  

4.12  Kesäkautena telakka-aluetta saa käyttää pysäköintipaikkana. 
Autot on pysäköitävä siten, että kulkuväylä telakan perälle säilyy.  

4.13 Mikäli venettä ei ole viety pois telakointiajan 10.6. päätyttyä, 
vene siirretään kaupungin osoittamaan varastointipaikkaan. 
Siirtokustannuksista ja veneen säilyttämisestä vastaa veneen 
omistaja.  

  

!  

5. VARTIOINTIOHJE   
5.1 Jokaisella vene- ja/tai telakkapaikan haltijalla on velvollisuus 
osallistua vartiointiin Yliskylän Venekerhon alueella, satamassa ja 
telakalla vartiovuorolistassa ilmoitettuna aikana. Suorittamatta 
jääneestä vartiovuorosta seuraa uusi vartiovuoro ja 
laiminlyöntimaksu. Toistuvasta vartiovuoron laiminlyönnistä seuraa 
kerhosta erottaminen.  



!  ( ! )14 28

5.2 Jäsen voi valita sopivan vartiovuoron maaliskuun alussa kerhon 
nettisivuilta. Vartiopäällikkö määrää varaamattomat vartiovuorot 
ennen veneilykauden alkua. Vartiointia koskevia asioita hoitaa 
vartiopäällikkö.  

5.3 Ajantasainen vartiovuorolista julkaistaan kerhon ilmoitustaululla ja 
kerhon nettisivuilla jäsenosiossa.  

Mikäli jäsen luopuu venepaikasta veneilykauden aikana, 
muutoksesta on ilmoitettava vartiopäällikölle.  

5.4 Vartijan tulee olla täysi-ikäinen kerhon jäsen tai perhejäsen. Lista 
kerhon hyväksymistä tuuraajista on nähtävissä ilmoitustaululla. 
Vartiopäällikkö hyväksyy jäsenen ehdotuksesta myös ulkopuolisen 
tuuraajan. Vartiovelvollinen vastaa siitä, että vartiovuoro on 
asianmukaisesti hoidettu. Vartiointia ei saa suorittaa päihtyneenä. 

5.5 Vartija laskee kerhon lipun vartiovuoron alkaessa klo 21.00 ja 
nostaa sen vartiovuoron päättyessä klo 05.00 seuraavana aamuna. 
Vartijan tulee vartiovuoronsa alkaessa muistuttaa seuraavaa vartijaa 
joko tekstiviestillä, sähköpostilla tai soitolla. Vartijan on käytettävä 
vartiovuoron aikana keltaista huomioliiviä.  

5.6 Vartijan tulee merkitä kerhorakennuksen tornissa säilytettävään 
vartiokirjaan asiallisesti yön merkittävät tapahtumat kellonaikoineen 
alkaen saapumismerkinnästä ja päättyen poistumismerkintään. 
Veneissä yöpyjien tulee ilmoittautua vartiomiehelle.  

5.7 Vartijan tehtävänä on valvoa satama- ja telakka-alueella olevia 
veneitä ja laitteita vahinkojen, varkauksien ja vahingontekojen 
varalta. Tarvittaessa vartijan tulee soittaa hätänumeroon 112. 
Veneiden kiinnityksiä tulee tarkkailla ja tarpeen vaatiessa ottaa 
yhteys veneen omistajiin. Jäsenten yhteystiedot ovat vartiolistassa, 
vuosimuistiossa ja nettisivuilla.  

5.8 Kerholla on sähkökäyttöinen uppopumppu, jota säilytetään 
verstashuoneessa. Sitä voi veneen omistaja käyttää uppoamisuhan 
alla olevan veneen hätätyhjennykseen.  
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5.9 Vartijan tulee huolehtia kerhorakennuksen, keittiön, sauna, 
verstaan ja WC-tilojen siisteydestä ja palovartioinnista. Saunapäivien 
jälkeen, jotka ovat torstai ja sunnuntai, on seuraavana aamuna 
saunan huippuimuri sammutettava. Imurin katkaisija on 
pukuhuoneen oven pielessä. Vartijan tehtävänä on myös 
jäteastioiden tyhjentäminen.  

5.10 Vartijan kuuluu tehdä säännöllisiä tarkastuskierroksia laituri- ja 
telakka-alueilla. Erityisesti tarkkailtavia kohteita ovat vesijohtojen 
vuodot sekä laitureilla että telakalla. Vesijohtojen sulkuhanojen paikat 
on merkitty ilmoitustaululla olevaan turvakarttaan. Aamulla 
vartiovuoron päättyessä vartijan tulee irrottaa veneisiin liitetyt 
sähköjohdot, ellei niissä ole selkeää käyttötarkoitusilmoitusta, esim. 
pumppu.


6. KATSASTUSOHJE  
6.1. Yleistä  

Kerhon jäsenten veneet on katsastettava viimeistään kesäkuun 
loppuun mennessä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) 
laatimien ohjeiden mukaisesti. Kerhon katsastajan tekemä katsastus 
sisältyy jäsenmaksuun. Määräajan jälkeen katsastettavilta veneiltä 
peritään katsastuksen laiminlyöntimaksu ja vene on silti 
katsastettava. Hyväksytysti katsastettuun veneeseen kiinnitetään 
merkiksi katsastustarra.  

Katsastuksen hoitavat kerhon omat katsastajat. Kerhoon 
rekisteröidyn veneen voi katsastaa myös toisen venekerhon 
katsastaja. Kopio katsastuspöytäkirjasta tulee toimittaa YVK:n 
katsastajalle. Katsastajat ovat SPV:n katsastuskurssin käyneitä 
kokeneita veneilijöitä, jotka opastavat myös veneiden varustamiseen 
liittyvissä kysymyksissä.  

YVK:n lipun käyttöoikeus on vain vuosittain hyväksytysti 
katsastetussa, kerhon rekisteriin merkityssä veneessä. Lipun voi 
lunastaa katsastusmieheltä. Lipun käyttöoikeuden osoituksena on 
YVK:n antama venetodistus, jossa on merkintä voimassaolevasta 
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katsastuksesta. Lippua ei saa käyttää YVK:n jäsenen omistamassa 
veneessä, joka on merkitty toisen seuran rekisteriin.  

6.2 SPV:n katsastusohje lyhyesti  

Huviveneiden katsastus on osa veneilyturvallisuutta. Katsastuksen 
tarkoitus on varmistaa, että vene on rakenteeltaan ja varusteiltaan 
sopiva katsastusluokan mukaisella vesialueella veneilyyn. Vastuu 
veneen turvallisuudesta on veneen päälliköllä.  

6.2.1 Veneen vuosikatsastus lyhyesti  

Vuosikatsastus tehdään vuosittain veneen ollessa veneilykunnossa, 
jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet. 
Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja veneilyalueen 
mukaan neljään eri luokkaan.  

Peruskatsastus lyhyesti  

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä silloin, kun vene on 
vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa tai jos vene on vaurioitunut 
tai jos venettä on korjattu (esim. moottorin vaihto, rungon laminointi 
tms.). Katsastaja voi myös peruskatsastaa veneen aina, kun hän 
katsoo siihen olevan aihetta.  

Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena: toinen runkokatsastuksena 
veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä 
veneilyvalmiina. Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta 
veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. 
Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori, takila, 
sähkö- ja kaasulaitteet. 


Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja 
purjehdusalueen mukaan seuraaviin luokkiin:  

Katsastusluokka 1: Avomeri  

Avomeriolosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, 
jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue 
kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan 
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niemimaan rannikot, Brittein saaret, Biskajan, Espanjan ja Portugalin 
rannikot sekä Välimeren (=Euroopan rannikkovedet ja Välimeri)  

Vaatimukset veneille  

Veneet on tarkoitettu avomeriolosuhteisiin pitkille matkoille. Veneen 
tulee  kestää ylimurtuvat aallot ja oltava itseoikaiseva suuristakin 
kallistumista monirunkoveneitä lukuun ottamatta. Rungon. kannen ja 
kajuutan on aukkoineen ja luukkuineen oltava riittävän vesitiivis 
kokonaisuus. Kulkuaukko avotilasta kajuuttaa tulee voida sulkea 
pääkannen tasolta ja kaikki luukut on kiinnitettävä siten, että ne 
pysyvät kiinni veneessä mahdollisessa kaatumistilanteessakin. 
Kaikki aukot täytyy pystyä tarvittaessa sulkemaan. Istuinkaukalon 
tulee olla nopeasti itsetyhjentyvä.  

Katsastusluokka 2: Rannikko  

Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä rakenteeltaan ja 
kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittaessa 
omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Perämeren ja Suomenlahden, 
suotuisissa olosuhteissa Pohjois-Itämeren Hanko-Gotlanti-linjan 
länsipuolella sekä Etelä-Itämeren linjan Öölanti-Bornholm-Rügen 
länsipuolella.  

Vaatimukset veneille  

Veneet on tarkoitettu meriolosuhteisiin rannikkojen läheisyydessä. 
Veneen on oltava itseoikaiseva monirunkoveneitä lukuun ottamatta ja 
kohtuullisen vesitiivis. Kulkuaukko kajuutasta avotilaan pitää voida 
sulke pääkannen tasolta roisketiiviisti. Ilma- ja muut aukot on 
sijoitettava suojaiseen paikkaan ja niissä on oltava vesiloukut. 
Istuinkaukalon tulee olla nopeasti itsetyhjentyvä.  

Katsastusluokka 3: Saaristo  

Saaristoon ja sisävesille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat 
veneet. Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, 
Ahvenanmeren, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan 
kanavan sekä suotuisissa olosuhteissa Merenkurkun ja välin 
Helsinki-Tallinna.  
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Vaatimukset veneille  

Veneet on tarkoitettu saaristo-olosuhteisiin ja sisävesistöihin. Veneen 
rakenteiden pitää olla siten toteutettu, ettei niistä aiheudeu veneen 
uppoamisvaaraa. Istuinkaukalon ei tarvitse olla itsetyhjentyvä, mutta 
se on suositeltavaa.  

Katsastusluokka 4: Suojaiset vesialueet  

Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet 
sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvien purjehdustapahtumien 
veneet.  

Vaatimukset veneille  

Veneet on tarkoitettu suojaisille vesialueille tai veneilytapahtumiin 
esim. ratapurjehduskilpailuihin, joissa on jatkuva valvonta ja 
pelastusvalmius.  

7. PALOTURVALLISUUS  

 


7.1 Yleistä  

Paloturvallisuudesta on huolehdittava kerhon alueella. 
Paloriskikohteisiin kuuluvat myös kerhorakennuksen verstas-, sauna- 
ja keittiötilat sekä veneiden sähkö- ja lämmityslaitteet. Grilliä saa 
käyttää vain kerhorakennuksen terassin grillauspaikalla. Tupakointi 
on kielletty kerhorakennuksessa ja telakka-alueella.  

  Tulipalon sattuessa soita 112
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Kerhon sammuttimien sijainti on merkitty ilmoitustaululla olevaan 
turvakarttaan.  

7.2 Tulityöt  

Tulityöt ilman tulityölupaa on kielletty YVK:n telakalla ja satamassa.  

Tulityöt ovat työmenetelmiä, joissa syntyy kipinöitä tai käytetään 
liekkiä tai muuta lämpöä, joka aiheuttaa palovaaran. Tulitöitä ovat 
muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, polttoleikkaustyöt, 
metallien koneellinen hionta tai katkaisulaikan, kaasupolttimen ja 
kuumailmapuhaltimen käyttö.  

YVK:n hallituksen valtuuttama tulityökortin omaava henkilö voi 
harkinnan mukaan hyväksyä määräaikaisen luvan tulityölle.  

Tulityössä on noudatettava vakuutusyhtiöiden yleisiä suojeluehtoja. 

Luvan saannin edellytyksenä on tulityölupa/lomake, jossa esitetään 
seuraavat asiat: 

• tulityöturvallisuudesta vastaava henkilö 

• tulityöstä mahdollisesti aiheutuvien vaarojen arviointi ja 
selvitys 

• tulityöpaikalla on oltava tulityöluvan edellyttämät sammuttimet  

• työn aikainen palovartiointi on toteutettava koko työn ajan  

• työn jälkeen jälkivartiointi on toteutettava keskeytyksettä 
vähintään yhden tunnin ajan 

Vähäisen palovaaran töissä (esimerkiksi juotoskolvin ja 
kuumailmapuhaltimen käyttö) ei edellytetä tulityölupaa eikä 
tulityökorttia. Mikäli syntyy epäilys työn palovaarallisuudesta, on 
tulkittava palovaaran olevan olemassa ja asiasta on kysyttävä 
neuvoa hallituksen edustajalta (esim. liuottimien käyttö tai 
laminointityöt verstaalla ja veneissä).  

7.3 Sähkölaitteet ja johdot  
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Jatkojohtojen tulee olla ehjiä ja ulkokäyttöön tarkoitettuja. Akkujen 
lataaminen on sallittu vain valvottuna,  ts. kun veneen omistaja on 
paikalla. Akkuja, mukaan lukien sähkötyökalujen pienakut,  ei saa 
jättää lataukseen, kun poistuu alueelta.  

7.4 Lämmityslaitteet  

Veneiden lämmitykseen saa käyttää vain venekäyttöön tarkoitettuja 
lämmityslaitteita. 

7.5 Syttyvät nesteet  

Telakoiduissa veneissä ja telakka-alueella polttoaineiden 
säilyttäminen irtosäiliöissä on kielletty.  

7.6 Nestekaasulaitteet  

Nestekaasulaitteiden on oltava määräysten mukaiset. Suositus on, 
että valtuutettu kaasulaitetarkastaja tarkastaa kaasulaitteet neljän 
vuoden välein.  

8. SIISTEYS JA JÄTTEIDEN KÄSITTELY 
8.1 Yleistä jätehuollosta  

Venekerhon jätehuoltosuunnitelma on hyväksytty Helsingin 
kaupungin toimesta. Telakka-alueen vuokrasopimuksessa Helsingin 
kaupunki velvoittaa venekerhoa pitämään maaperän puhtaana. 
Ympäristökeskus seuraa maaperän puhtautta mittauksilla 
säännöllisesti.  

Jätehuolto on merkittävä kustannus venekerhon toiminnassa. 
Jokainen paikan haltija on vastuussa oman telakka- ja 
laituripaikkansa siisteydestä. Kerhon alueille ei saa jättää 
rikkoontunutta tavaraa tai romua. Maaperän saastuttamisesta seuraa 
maaperän puhdistus- ja korvausvelvollisuus.  

Venekerhon jätehuolto on järjestetty vain jäsenten veneilystä 
syntyviä jätteitä varten. Muualla syntyneitä jätteitä ei saa tuoda 
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venekerhon jätteiden keräykseen. Väärään astiaan laitetusta 
ongelmajätteestä aiheutuu kerholle suuria lisäkustannuksia.  

Autojen pesu kerhon alueella on kielletty.  

8.2 Ongelmajätteet  

Ongelmajätteitä ovat mm. öljyt, polttoaineet, liuottimet, 
jäähdytinnesteet (glykoli), öljynsuodattimet, maalit ja maalausvälineet 
sekä akut. Mitään ongelmajätteitä ei saa kaataa maahan, mereen tai 
viemäriverkostoon (WC, lavuaarit) 

Ongelmajätteet on vietävä ongelmajätekatokseen niille varattuihin ja 
merkittyihin astioihin; öljy öljyastiaan, glykoli jäähdytysnesteastiaan, 
likainen polttoaina polttoaineastiaan, akut akkulaatikkoon, 
suodattimet suodatinlaatikkoon, öljyiset rätit omaan astiaansa. 
Katoksessa on paristoille keräyslaatikko. Tyhjät muovikanisterit ja 
talousjätteet viedään laituriportin vieressä olevaan sekajätekonttiin. 
VANHENTUNEET RAKETIT JA SOIHDUT EIVÄT KUULU 
JÄTEKATOKSEEN.  Vanhentuneet raketit ja soihdut kerätään 
keskitetysti kevään kerhopäivänä.  

Kun moottoria käytetään telakalla syyshuollon yhteydessä ja keväällä 
ennen vesille laskua, on pakoputkesta tuleva myrkyllinen 
jäähdytinneste kerättävä talteen. Pakoputkesta tuleva jäähdytinneste 
johdetaan esim. letkulla astiaan niin, ettei nestettä joudu maahan. 
Kertynyt neste viedään ongelmajätekatoksessa olevaan 
jäähdytinnesteille tarkoitettuun säiliöön.  

8.3 Septityhjennyspumpun käyttö  

Erillisellä laiturilla oleva septitankin tyhjennyspumppu on kerholaisten 
lisäksi myös ulkopuolisten veneilijöiden käytössä. Pumpun 
käyttöohjeet ovat laiturilla. Pumpulla saa tyhjentää vain WC-jätettä 
septitankista. Pilssien tyhjentäminen septipumpulla on ehdottomasti 
kielletty. Tyhjennyspumppu ei kestä kiinteitä aineita ja öljyisen 
pilssiveden pumppaaminen viemäriverkkoon on kielletty. Öljyiset 
pilssivedet viedään ongelmajätekatoksen jäteöljysäiliöön.  



!  ( ! )22 28

8.4 Kemiallisen WC:n (Portapotti) tyhjennyspiste 

Kemiallisen WC:n säiliö tyhjennetään ongelmajätekatoksen 
päädyssä olevaan keltaiseen viemärikaivoon.  

8.5 Myrkkymaalien käsittely telakka-alueella  

Myrkkymaalien poistossa veneen alla oleva maa-alue on suojattava 
esim. pressulla. Maalin irrottaminen tehdään siten, että maalijäte ei 
leviä ympäristöön eikä maahan. Maalijätteen leviäminen ympäristöön 
estetään peittämällä vene pressulla. Irtonainen maalijäte kerätään 
talteen (pölynimuri tms) ja viedään ongelmajätekatoksen 
maaliastiaan.  

Veneen hiekka- ja soodapuhallus ilman hallituksen erillistä lupaa on 
kielletty.  

8.5 Ongelmajätekätos ja jätteiden lajittelu 

!  
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9. YLISKYLÄN VENEKERHON  VENESOPIMUS  
1. Sopimusosapuolet 

Yliskylän Venekerho ry. (YVK) venesatamaa ylläpitävänä 
venekerhona ja sopimuksen allekirjoittanut YVK:n jäsen vene- ja/tai 
telakkapaikkaa käyttävän veneen haltijana ovat tehneet seuraavan 
sopimuksen.  

Veneen haltijalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa oman veneensä 
käyttäjää, toisen omistuksessa olevan veneen pääasiallista käyttäjää 
tai yhteiskäytössä olevan veneen edustajaa.  

 2. Sopimuksen tarkoitus 

Tällä sopimuksella YVK myöntää allekirjoittaneelle veneen haltijalle 
oikeuden pitää alla mainittua venettä (rastit sopimuksen mukaisiin 
ruutuihin) 

❏ YVK:n osoittamalla venepaikalla veneilykausien ajan 
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❏ YVK:n osoittamalla telakkapaikalla telakointikausien ajan sekä 
veneen telakointitarvikkeita muinakin aikoina.  

Vene, jota sopimus koskee:  

• Tyyppi: _______________________________________ 

• Nimi:     _______________________________________ 

• Rekisterinumero:  ________________________ 

3. Sopimusehdot 

Allekirjoittanut veneen haltija sitoutuu noudattamaan YVK:n sääntöjä, 
yhdistyksen vuosikokouksen ja hallituksen antamia sataman ja 
muiden alueiden käyttöä koskevia määräyksiä ja ohjeita sekä 
huolehtimaan, että veneen miehistö ja vieraat noudattavat näitä 
ohjeita. 

Venepaikkaa ei saa käyttää ennen venepaikkamaksun maksamista. 
Venettä ei saa tuoda telakalle ennen telakkapaikkamaksun 
maksamista. 

Veneen haltija huolehtii, että tähän sopimukseen ja sen hallinnointiin 
liittyvät tiedot ovat oikeina ja ajoissa YVK:n hallituksen tiedossa. 

Veneen haltijan vaihtaessa venettä YVK pyrkii huolehtimaan 
jäsenensä vene- ja telakkapaikkatarpeesta. YVK:lla ei ole kuitenkaan 
velvoitetta tehdä uutta venettä koskevaa vene- ja 
telakkapaikkasopimusta, jos sopivia paikkoja ei ole tarjolla. 

Sopimuksen päättyessä veneen haltijan on siirrettävä vene ja sen 
muissa YVK:n tiloissa säilytettävät varusteet välittömästi pois YVK:n 
alueelta. Siirron viivästyessä YVK:lla on oikeus yhden kuukauden 
kuluttua siirtää vene ja varusteet omistajan kustannuksella Helsingin 
kaupungin osoittamaan varastointipaikkaan. 

4. Maksut 

YVK laskuttaa kalenterivuosittain YVK:n sääntöjen mukaisesti 
vuosikokouksessa hyväksytyn venepaikkamaksun ja 
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telakkapaikkamaksun. Vene- ja telakkapaikka on maksettava 
viimeistään laskun eräpäivänä. 

Venepaikkamaksun perusteena on veneelle osoitetun venepaikan 
mukainen maksu veneen todellisesta koosta riippumatta. 

Telakkapaikkamaksun perusteena ovat rekisterissä olevat veneen 
telakointimitat (suurin pituus ja suurin leveys telakalla), jotka 
mitataan veneen, telakointialustan ja talvikaterakennelman 
äärimittojen mukaisesti. Telakkapaikkamaksu on telakointimittojen 
suurin pituus kertaa suurin leveys kertaa neliömetrihinta. YVK:lla on 
oikeus tarkistusmittausten perusteella muuttaa rekisteriin ilmoitettuja 
telakointimittoja ja laskuttaa telakkapaikkamaksut tarkistettujen 
mittojen mukaisesti. 

5. Sopimuksen voimassaoloaika 

Sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes se irtisanotaan tai se 
päättyy kohdan 6 mukaisesti. 

6. Sopimuksen päättyminen 

Sopimus päättyy automaattisesti, jos allekirjoittanut veneen haltija 
eroaa tai erotetaan YVK:n jäsenyydestä tai luopuu sopimuksen 
kohteena olevasta veneestä tai, jos vene- tai telakkapaikkamaksu 
ovat eräpäivän jälkeen maksamatta. Mikäli vene- tai 
telakkapaikkamaksu ja laiminlyöntimaksu on maksamatta 
maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen YVK:n hallitus jakaa 
maksamattomat paikat muille jäsenille. 

Veneen haltijalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa sopimus syytä 
ilmoittamatta. YVK:lla on oikeus irtisanoa sopimus, jos veneen haltija 
rikkoo tätä sopimusta tai sen sopimusehtoja tai, jos YVK:n 
edellytykset tarjota vene- tai telakkapaikkaa muuttuvat.  

Sopimuksen päättyessä kesken laskutuskauden maksettua vene- ja 
telakkapaikkamaksua ei palauteta. 
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7. Allekirjoitukset 

Tämä sopimus on allekirjoitettu kahtena saman sisältöisenä 
kappaleena, yksi YVK:lle ja toinen allekirjoittaneelle veneen haltijalle. 
Jos sopimuskappaleissa on eroavuuksia, noudatetaan YVK:n 
hallussa olevaa sopimusta. 

Allekirjoituksellaan veneen haltija sitoutuu tähän sopimukseen ja 
vakuuttaa, että hän on tutustunut kohdassa 3 mainittuihin YVK:n 
sääntöihin, määräyksiin ja ohjeisiin. 

Helsingissä____________________, 20______ 

————————————  ——————————— 

Kommodori   Nimen selvennys 

        

   ——————————— 

   Jäsennumero


10.  REKISTERISELOSTE  

      Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste 

1. Rekisterin nimi 
Yliskylän Venekerho ry:n jäsenrekisteri 

2. Rekisterinpitäjä 
Nimi:   Yliskylän Venekerho ry  
Verkkosivut: www.yliskylanvenekerho.fi  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Osoite:  Tuurholmanpolku 3, 00840 Helsinki   
Sähköposti:                yvk@yliskylanvenekerho.fi   

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Rekisterinhoitaja hoitaa rekisteriasiat:  

rekisterinhoitaja@yliskylanvenekerho.fi 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin 
käyttötarkoitus 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä 
yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut 
yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja 
jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja 
laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista 
yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja voidaan 
luovuttaa kerhon avainrekisterin päivitystarkoituksessa.  

4. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 
11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja 
kotipaikka.  Lisäksi  kerätään  seuraavat tiedot: 

• Jäsenten yhteystiedot (syntymäaika, postiosoite, puhelin ja 
sähköposti) 

• Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, 
jäsenyyden alkamis- ja päättymisajankohta) 

• Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset) 

• Veneiden rekisteri- ja tunnistetiedot 

5.  Rekisterin tietolähteet 
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla 
ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella 
jäsenhakemuslomakkeen kautta. 
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6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen 
ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle 

7.  Rekisterin suojauksen periaatteet 
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa ulkoisessa 
palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. 
Yliskylän venekerho ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat 
tietoturvasta. 

8. Tarkastusoikeus 
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on  oikeus tarkastaa 
henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää 
korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on tehtävä 
kirjallisesti asianomaiselle rekisterinpitäjälle.  

9. Rekisteritietojen korjaaminen 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti 
tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava 
tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 
henkilötieto.  Jäsen voi myös halutessaan ylläpitää omia tietojaan 
rekisterissä.  

Yliskylän Venekerho ry:n hallitus huhtikuussa 2019



HÄTÄILMOITUS YLISKYLÄN VENEKERHON 
SATAMASSA JA TELAKALLA 

1. SOITA HÄTANUMEROON 112 
2. VASTAA KYSYMYKSIIN 
3. OSOITE JA SIJAINTI 

YLISKYLÄN VENEKERHO, TUURHOLMANPOLKU 3,  
00840 HELSINKI 

Koordinaatit: N60° 10.9503’    E25° 2.8311’ 

4. ÄLÄ SULJE PUHELINTA ENNEN KUIN SAAT 
LUVAN 

TULIPALON SATTUESSA 

1. PELASTA VAARASSA OLEVAT 
2. VAROITA MUITA 
3. TEE HÄTÄILMOTUS YLLÄ OLEVAN OHJEEN 

MUKAISESTI 
4. SUORITA ALKUSAMMUTUS  
5. RAJOITA PALO SULKEMALLA OVET JA 

IKKUNAT 
6. OPASTA PELASYUSHENKILÖKUNTA PAIKALLE 


