
 
YVK:n  HALLITUS  2022 

 
KOMMODORI  Martti Jokinen 
puh: 050 522 6095, s-posti: kommodori@yliskylanvenekerho.fi 
Varakommodori: Aslak Siira 
Kommodori toimii hallituksen puheenjohtajana. 

• hallituksen kokousten kutsuminen 
• yhteydenpito viranomaisiin   
• sopimukset 
• yhteydenpito sidosryhmiin (SPV, Helvene ym.) 
• jäsenten venesopimukset   
• uusien jäsenten opastus 

 
 
SIHTEERI  Aslak Siira 
puh: 040 512 4870 s-posti: sihteeri@yliskylanvenekerho.fi 
Varahenkilö Heikki Järvinen 
Sihteeri huolehtii kerhon kokousten kokousasiakirjoista             

• hallituksen kokousten esityslistojen laatiminen 
• hallituksen kokousten pöytäkirjojen laatiminen 
• hallituksen ja vuosikokousten pöytäkirjojen arkistointi ja tallennus  
• vuosikokouksen kokous aineistojen kokoaminen ja tallentaminen 
• ”Veneilijän muistion” kokoaminen 

 
 
 
TALOUDENHOITAJA  Teija Mäki 
puh: 040 718 4696, s-posti: taloudenhoitaja@yliskylanvenekerho.fi 
Varahenkilö Martti Jokinen 
Taloudenhoitaja hoitaa kerhon taloutta  

• pankkiasioiden hoito ja laskujen maksu 
• maksujen laskutus 
• myöhässä olevien laskujen perintä 
• taloustilanteen raportointi  
• tilinpäätöksen ja talousarvion valmistelu 
• yhteydenpito tilitoimistoon  

 
 
SATAMAKAPTEENI  Lauri Tarkkonen 
puh: 040 5011014, s-posti: satamakapteeni@yliskylanvenekerho.fi 
Varahenkilö Matti Lappalainen 
Satamakapteeni huolehtii laiturialueista  

• laituripaikkojen jakaminen  
• laituripaikkojen päivitykset SPV:n rekisteriin 
• laituripaikkalistauksen ylläpito 
• laituripaikkojen käytön neuvonta 
• satamaohjeiden päivitysehdotukset 
• laiturien ja muiden satama-alueen rakenteiden ylläpito 
• satama-alueen turvallisuudesta, siisteydestä̈ ja järjestyksestä̈ huolehtiminen  

 



TELAKKAMESTARI  Juha Pohjoisaho 

puh: 040 757 0326, s-posti: telakkamestari@yliskylanvenekerho.fi 
Varahenkilö Lauri Tarkkonen 
Telakkamestari huolehtii telakoinnin järjestämisestä  

• telakointipaikkojen jako 
• telakkapaikkojen päivitykset SPV:n rekisteriin 
• telakointikartan ja -listauksen ylläpito 
• telakoinnin neuvonta 
• telakointiohjeiden päivitysehdotukset 
• telakka-alueen ja sen rakenteiden ylläpito 
• telakka-alueenturvallisuudesta, siisteydestä̈ ja järjestyksestä̈ huolehtiminen 

 
REKISTERINHOITAJA  Hannu Hukkanen 
puh: 040 482 2899 s-posti: rekisterinhoitaja@yliskylanvenekerho.fi  
Varahenkilö Jukka Lumenko 
Rekisterinhoitaja huolehtii kerhon rekistereistä 

• henkilötietorekistereistä ja niiden tietoturvallisuudesta vastaava 
• jäsen- ja venetietojen ylläpito jäsenrekistereissä (SUULI)  
• jäsentietojen ylläpito ”ei veneellisten” jäsenrekisterissä 

(MEMBRA) 
• jäsenmuutoksia koskevan tapahtumaluettelon ylläpito 
• avainrekisterin ylläpito  
• talkookirjanpidon järjestäminen 
• jäsenten osoite-, sähköposti- ja puhelinnumerotietojen muutosten päivitys rekistereihin 
• jäsenhakemusten vastaanotto, sisäisinen jakelu ja hakemuksiin vastaaminen 
• jäseneksi hakevien “haastattelu” ja neuvonta 

 

VARTIOPÄÄLLIKKÖ̈  Arto Lähetkangas 
puh:040 0410173 s-posti: vartiopaallikko@yliskylanvenekerho.fi 
Varahenkilö Hannu Hukkanen 
Vartiopäällikkö huolehtii vartioinnista ja valvonnasta  

• vartiovuorolistojen laatiminen 
• vartioinnin neuvonta ja valvonta  
• vartiointiohjeiden päivitysehdotukset 
• kameravalvontajärjestelmän seuranta ja käyttö 
• avaimien luovutukset ja niiden kirjaaminen 

 

TIEDOTTAJA  Heikki Järvinen 
puh: 050 501 2202 s-posti: tiedottaja@yliskylanvenekerho.fi 
Varahenkilö Aslak Siira 
Tiedottaja lähettää jäsenviestit ja päivittää nettisivustot                      

• kerhon jäsenille tiedottaminen sähköpostilla (jäsenviestit) ja 
ilmoitustaululla                

• kerhon sähköpostin seuranta, vastaaminen ja jatkolähetys 
• kerhon nettisivujen ylläpito ja päivitys  
• kerhon tiedostonhallinta (Onedrive) 
• koulutustilaisuuksien järjestäminen kerhon jäsenille 
• vuosikokouskutsun ja -aineiston toimitus   



 
HUOLTOMESTARI  Ian Kurtén 
puh: 050 5909180, s-posti: huoltomestari@yliskylanvenekerho.fi 
Varahenkilö Jyrki Heikkinen 
Huoltomestari hoitaa kiinteistön ja teknisten laitteiden huollon ja korjaukset 

• kerhon rakennusten ja rakennelmien huolto ja kunnossapito 
• kerhon vesi- ja sähköjärjestelmän ja muiden teknisten 

järjestelmien kunnossapito 
• septityhjennysjärjestelmän huolto ja kunnossapito 
• mastonosturin huolto ja kunnossapito 
• lukkojen huolto ja avaimien päivitykset 
• jätehuollosta ja ongelmajätehuollosta huolehtiminen  
• laitteiden käytön neuvonta 
• jätehuollon neuvonta   
• tietojärjestelmien ylläpito ja tietoturvallisuudesta vastaaminen 

 
KERHOMESTARI  Timo Hiles 
puh: 040 778 1962  s-posti: kerhomestari@yliskylanvenekerho.fi 
Varahenkilö Ian Kurtén 
Kerhomestari huolehtii siisteydestä ja kerhon tilaisuuksista 

• jäsentilaisuuksien tarjoiluiden organisointi ja järjestäminen 
• kerhon kokousten tarjoilujen järjestäminen  
• kerhorakennuksentilojen siisteydestä huolehtiminen ja 

käyttötavaroiden hankinta 
• kerhon postilaatikon tyhjennys ja kirjeiden edelleen toimittaminen  
• kerhotilan saunan lämmityksestä huolehtiminen 
• kerhotilan ja saunan vuokraus ulkopuolisille 
• toimii Långön retkisataman saari-isäntänä ja huolehtii sen huollosta ja järjestyksestä  

 


