Kemin Purjehdusseura ry

Toimintakertomus 2017
Yleistä
Vuosi 2017 oli seuran 112. toimintavuosi. Toiminta jatkui edellisten vuosien tapaan ilman
suurempia muutoksia. Kaupungin kaavoittaessa Mansikkanokan ja Sauvosaaren urheilupuiston
aluetta uudelleen, on kuitenkin mahdollista että ainakin toimintapuitteet jonkun verran muuttuvat.
Jäsenistö
Seuralla oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 155 jäsentä, joista kunniajäseniä 6, ainaisjäseniä 37,
vuosijäseniä 90, samassa taloudessa asuvia vuosijäseniä 14 ja juniorijäseniä 8. Seuran
jäsenrekisteristä poistetaan vuosittain ne jäsenet, jotka eivät kahteen vuoteen olleet maksaneet
jäsenmaksuaan (juniorit vuoden maksamattomuuden perusteella). Jäsenmaksut olivat
vuosijäsenelle 60 €, puolisojäsenelle 20 €, juniorille 20 €, vapaehtoinen liittomaksuksi 12,50 € ja
liittymismaksu 80 €.
Yleiset kokoukset ja hallinto
Kevätkokous, jossa käsitellään tileihin ja toimintaan liittyviä asioita, pidettiin maaliskuussa 2017.
Vuosikokouksessa marraskuussa 2017 valittiin kommodoriksi Pertti Reinikainen ja
varakommodoreiksi Tiina Hansen ja Kristian Tuokkola. Uusina valittiin hallitukseen Minna
Hietala ja Mika Ahonen. Vanhoista jatkavat hallituksessa Pekka Tuovinen, Jarkko Uurasmaa,
Juuso Isola, ja Matti Ylipiessa.
Hallitus piti kymmenkunta kokousta ja sähköpostikokousta. Seuran toiminnantarkastajina
olivat Pekka Heino ja Lauri Ikäheimonen. Kirjanpidon on hoitanut Tilitoimisto Eila Ruuth. Seuran
vakuutukset ovat Pohjolassa. Seura on jäsenenä Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:ssä, Suomen
Navigaatioliitossa, Suomen ZOOM8-liitossa ja Suomen Optimistijollaliitossa.
Perämeren piirin kokous pidettiin Oulussa lokakuussa. Matti Ylipiessa on toiminut piirin
aluejohtajana 1.1.2017 alkaen.
1

Toimitilat ja satama-alue
Maja (pl. alakerran tilat) olivat toista vuotta vuokralla Päivikki Palosaaren omistamalle Sea
Lapland Hotels Oy:lle. Suurempia remontteja ei tehty, mutta alakerran saunasuunnitelmaa
valmisteltiin.
Tiilivarasto on toistaiseksi säilynyt seuran vuokrakäytössä ja sitä isännöi Uleninrannan
Telakkatoimikunta.
Venepukkien kesäsäilytysalueesta käytiin Kemin kaupungin kanssa neuvottelua, koska
nykyinen alue tiilivaraston meren puolella muutetaan tapahtumapuistoksi 2018-19. Uusi
pukkisäilytys on nyt kaavaltu aivan tiilivaraston kylkeen.
Seuralla on seuramajan tontin lisäksi vuorattuna Pikkuleton saari.
Venekalusto
Seuralla on koulutuskäyttöön sopivia optimistijollia 8 kpl ja kilpakäyttöön sopivia uudempia
optimistijollia 2 kpl. Zoom-veneitä on 2 kpl, lisäksi vanha 380-vene sekä kumivene Zodiac.
Junioritoiminta
Junioritoimintaa veti Marko Korkeamäki. Apukouluttajina rannassa toimivat Jenna ja Janette
Korkeamäki. Junioritoiminta jatkui vilkkaana ja seura veti optarikursseja. Lisäksi seura järjesti
alueleirin yhdessä Sailing Team Oulun kanssa.
Kilpailut
Kölivenekilpailujen osanotto oli edelleen laimeaa. Aluekilpailuksi suunniteltu Toranda regatta
typistyi yksipäiväiseksi mutta veti kuitenkin kohtuullisesti osanottajia. Uutena kilpailumuotona
pidettiin keskiviikkokilpailuja, joissa venekunta saattoi ajaa radan aikatasoitukselle ilman sen
suurempaa tuomarointia tai virallisia tuloksia. Torniolaisia veneilijöitä on myös ollut mukana
miehistöissä. Kilpailupäällikkönä toimi Pertti Reinikainen. Kaudella 2016 saatiin pidettyä xxx
kilpailua. Myös kevytveneissä kilpailujen määrä on vähentynyt. Osallistujamäärät ovat pysyneet
edellisvuoden tasolla.
Satama
Kemin Satama Oy:n kanssa tehdyn vierasvenepalvelusopimuksen velvoitteet hoiti kesän aikana
KTPS. Satamayhtiö irtisanoi sopimuksen päättymään vuoden 2017 loppuun, ja uusi sopimus
suunnilleen samoin ehdoin neuvoteltiin suoraan Kemin kaupungin kanssa. Seuralla oli kesätöissä
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neljä ysiluokkalaista ja juniorikouluttaja. Seuran jäsenet hoitivat yövartio-osuutensa (1/per kausi)
tavanomaisen aktiivisesti.

Venekatsatus
Katsastajina toimivat Kristian Tuokkola, Jarkko Uurasmaa, Juuso Isola ja Otto Heino. Veneiden
katsastusmaksu oli 30 €. Seuran venerekisteriin kirjattujen veneiden luettelo on liitteenä.

Koulutus ja tiedotus
Koulutus painottui junioripurjehdukseen. Purjehduskilpailujen uutisoinnin Lounais-Lappiin hoiti
Pentti Hedberg.
Sponsorit
Seuran toimintaa tukivat avustuksilla Rajakiiri Oy, Kemin LVI-Palvelu, Kemin Taksipalvelu,
Kemin Värisilmä, Sera Oy, Kemin Energia Oy, Kemin K-Rauta, RRM-Korkeamäki ja Teippari.

Kemissä 15. maaliskuuta 2018
Kemin Purjehdusseura ry
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