Kemin Purjehdusseura ry

Toimintakertomus 2014

Yleistä
Seuran 109. toimintavuosi alkoi hyvillä uutisilla, kun Uleninranta valittiin toistamiseen Vuoden
Vierassatamaksi. Seuran jäseniä oli mukana Venemessuilla Kemin osastolla, missä satamaa
esiteltiin. Varsinainan purjehduskausi alkoi kuitenkin surumielellä Lars Hansenin yllättävän
poismenon johdosta. Selkäsaaripurjehdus pidettiin Lassen muistoksi. Kölivenekilpailuissa oli
perinteistä hiukan pahempi osanottajakato, lisäksi KTPS:n toimihenkilöongelmien vuoksi eräitä
kilpailuja ei järjestetty ollenkaan. Vaisun kauden vuoksi Kultapurjetta ei jaettu. Junioritoiminta
jatkui kuitenkin vilkkaana, ja seura veti kaksi optarikurssia. Lisäksi pidettiin junioriohjaajakoulutus,
jonka veti SPV:n Mika Hollo. SPV näkyi muutenkin rannassa, kun veneilykoordinaattori Mirja
Rosenberg kävi kesäkuun alussa naulaamassa Vuoden Vierassatama-plakaatin. Alueleiri pidettiin
kesä-heinäkuun vaihteessa ja sen jälkeen Kemin regatta. On kuitenkin todettava, että seurojen
yhteistyö ei toiminut aivan parhaalla tavalla, mikä kulminoitui loppukesällä, kun KTPS:n
kommodori luopui toimestaan kesken kauden.
Tiilivarasto siirtyi Kemin Matkailu oy:n omistukseen, minkä seurauksena vuokrasopimus
ensin irtisanottiin matkailuyhtiön toimesta ja sitten saatiin uusi – kymmenkertaisella vuokralla.
Kulttuurivoimalan toiminta tiilivarastossa kuitenkin päättyi.
Kaupungin kanssa tehdyn satamaopas- ja vierasvenepalvelusopimuksen velvoitteet
hoidettiin yhdessä KTPS:n kanssa. Satamaan palkattiin työllistämistuella yhdessä naapuriseuran
kanssa rantaopas. Lisäksi seuralla oli kaupungin maksamalla tuella töissä neljä ysiluokkalaista.
Vierasveneitä kävi saman verran kuin aikaisempina vuosina.
Seuran toimintaa tukivat avustuksilla Rajakiiri Oy, Kemin Seudun Osuuspankki, Kemin
LVI-palvelu, Kemin Taksipalvelu ja Rovaniemen Väri ja Matto.

Seuran hallinto
Sääntömääräisiä kokouksia pidettiin:
- kevätkokous

27.3.2014 paikalla 8 jäsentä

- vuosikokous

13.11.2014 paikalla 14 jäsentä

Seuran hallituksen muodostivat:
Kommodori

Matti Ylipiessa

1. varakommodori

Pertti Reinikainen

2. varakommodori ja talouspäällikkö Hannu Salo
Junioriopäällikkö

Marko Korkeamäki

Sihteeri

Hannu Mäntynen
Juha Nikula
Jarkko Uurasmaa
Kristian Tuokkola
Tuomas Varonen

Hallitus kokoontui viidesti ja piti lisäksi sähköpostikokouksia.
Seuran toiminnantarkastajina olivat Pekka Heino ja Lauri Ikäheimonen. Varatoiminnantarkastajina
olivat Pirjo Puuperä ja Lars Hansen. Kirjanpidon on hoitanut Talousnet Oy Kaarina Salovaara.
Seuran vakuutukset ovat Pohjolassa. Seura on jäsenenä Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:ssä,
Suomen Navigaatioliitossa, Suomen ZOOM8-liitossa ja Suomen Optimistijollaliitossa.
Jäsenistö
Seuralla oli vuoden 2014 lopussa jäseniä 170 kpl, joista:
- vuosijäseniä 93
- kunniajäseniä 8
- ainaisjäseniä 53
- juniorijäseniä 16
Seuran jäsenrekisteristä poistettiin ne jäsenet, jotka eivät kahteen vuoteen olleet maksaneet
jäsenmaksuaan (juniorit vuoden maksamattomuuden perusteella).
Jäsenmaksut olivat vuosijäsenelle 40 €, juniorille 10 € ja liittymismaksu 80 €.

Seuran ravintola oli kesäkauden auki. Ravintolaa pyörittivät vuokralaisena Ulla KuusiniemiKolmonen ja Riitta Peltola. Majan kausi päättyi perinteisiin Venetsialaisiin, jotka järjestettiin
yhdessä Kemin Dante-seuran kanssa. Majan kustannukset ylittivät edellisten vuosien tapaan siitä
saadut tuotot. Majarakennukseen hankittiin uudet ilmalämpöpumput sekä kylmäkalustoa.
Venekatsatus. Katsastajina toimivat Kristian Tuokkola ja Otto Heino. Veneiden katsastusmaksu oli
30 €. Seuran venerekisteriin kirjattuja ja katsastettuja veneitä oli parikymmentä. Jäsenistö on
tuonut uusia veneitä noin yhden vuodessa, uusien veneiden keskikoko on n. 35 jalkaa ja varustelu
enimmäkseen matkapurjehdukseen sopiva.

Koulutus ja tiedotus. Koulutus painottui junioripurjehdukseen, kun järjestettiin seuran toimesta
kaksi optarikurssia. Purjehduskilpailujen uutisoinnin Pohjolan Sanomiin hoiti Pentti Hedberg.
Perämeren piirin kokous pidettiin Oulussa lokakuussa ja siihen osallistui Matti Ylipiessa.
Venekalusto. Optimistijollat peruskunnostettiin ja niille hankittiin uudet kuljetuskärryt.
Kemissä 26. maaliskuuta 2015
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