Kemin Purjehdusseura ry

Toimintakertomus 2018
Yleistä
Vuosi 2018 oli seuran 113. toimintavuosi. Toiminta jatkui edellisten vuosien tapaan ilman
suurempia muutoksia.
Jäsenistö
Seuralla oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 148 jäsentä. Seuran jäsenrekisteristä poistetaan
vuosittain ne jäsenet, jotka eivät kahteen vuoteen olleet maksaneet jäsenmaksuaan (juniorit vuoden
maksamattomuuden perusteella). Jäsenmaksut pysyivät ennallaan ollen 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 2018.
Vuosikokouksessa lokakuussa 2018 valittiin kommodoriksi Pertti Reinikainen ja
varakommodoreiksi Tiina Hansen ja Kristian Tuokkola. Erovuoroisten tilalle valittiin hallitukseen
Jarkko Uurasmaa ja Pekka Tuovinen. Vanhoista jatkavat hallituksessa Minna Hietala, Mika
Ahonen, Juuso Isola ja Matti Ylipiessa.
Hallitus piti kokouksia tarpeen mukaan, säännöllinen kokouspäivä oli kuukauden 3. torstai.
Seuran toiminnantarkastajina olivat Pekka Heino ja Lauri Ikäheimonen. Kirjanpidon on hoitanut
alkuvuonna Tilitoimisto Eila Ruuth ja sen jälkeen Tilikontrolli Auli Roivainen. Syy tilitoimiston
vaihtamiseen oli kirjanpitäjän kuolema. 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 Raahessa 28.10. Matti Ylipiessa on toiminut piirin
aluejohtajana 1.1.2017 alkaen.

1

Toimitilat ja satama-alue
Maja (pl. alakerran tilat) olivat kolmatta vuotta vuokralla Päivikki Palosaaren omistamalle Sea
Lapland Hotels Oy:lle. Kauden aikana rakennettiin alakertaan jäsensauna, joka valmistui
juhannukseksi. Samalla korjattiin alakerran käyttövesiputkisto ja uusittiin pyykkituvan kalusteet ja
vaihdettiin alakerran ovi. Yläsaunaan vaihdettiin kiuas.
Tiilivarasto on toistaiseksi säilynyt seuran vuokrakäytössä ja sitä isännöi Uleninrannan
Telakkatoimikunta.
Venepukkien kesäsäilytysalueesta käytiin jo edellisenä vuonna Kemin kaupungin kanssa
neuvottelua, koska nykyinen alue tiilivaraston meren puolella muutetaan tapahtumapuistoksi.
Alkuperäisen aikataulun mukaan alueen piti valmistua 2018–19, mutta kaupungin maansiirtotyöt
ovat viivästyneet. Uusi pukkisäilytys on kaavailtu aivan tiilivaraston kylkeen. Kaupunki on
kuitenkin kaavoittamassa Mansikkanokan aluetta uudelleen lähinnä matkailukäyttöä silmällä pitäen,
mikä voi vaikeuttaa jatkossa veneiden talvisäilytystä alueella.
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 Minna Hietala. Kauden aikana järjestettiin Hepolan koululaisille
tutustumismahdollisuus kevytveneilyyn. Yhteyshenkilönä Hepolassa oli liikunnanopettaja Olli
Kelhä ja seuran puolesta tapahtumaa vetivät seuran juniorit Maija ja Ella Hietala yhdessä
vanhempien kanssa. Junioritoiminta jatkui vilkkaana ja seura järjesti optarikurssin.
Janette ja Jenna Korkeamäki osallistuivat Zoom8 MM-kisoihin Lohjalla 15/07/2018 21/07/2018 ollen Janette lopputuloksissa 5. ja Jenna 23. Janette Korkeamäki valittiin piirin
parhaaksi junioripurjehtijaksi.
Kilpailut
Kölivenekilpailujen osanotto oli edelleen laimeaa. Edellisen vuoden tapaan pidettiin
tiistaikilpailuja, joissa venekunta saattoi ajaa radan aikatasoitukselle ilman sen suurempaa
tuomarointia tai virallisia tuloksia. Kilpailupäällikkönä toimi Pertti Reinikainen. Kauden aikana
pidettiin 7 varsinaista kilpailua. Osallistujamäärät pysyivät edellisvuoden tasolla.
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Muu toiminta
Jäsenilta pidettiin 31. toukokuuta. Vierailijana oli eläkkeellä oleva radio- ja TV-toimittaja Veli
Raasakka Tukholmasta, nykyisin maailman suurimman purjedusseuran Svenska Kryssarklubbenin
Välimerenpurjehtijoiden hallituksen jäsen ja vastuussa itäisen Ruotsin toiminnasta. Hän on
purjehtinut Välimerellä seitsemättä vuotta. Svenska Kryssarklubb ja Medelhavsseglarna ovat
molemmat ennen kaikkea veneilijöiden tietopankkeja, joilla on jäseniä 40:ssä eri maassa ja
yhteyshenkilöitä useimmissa maissa. Jäseniä Svenska Kryssarklubbenissa on 43 000 (kotisivu:
www.sxk.se) ja Välimerenpurjehtijoissa (kotisivu www.medelhav.se ) 3 400 jäsentä.
Satama
Kemin kaupungin kanssa tehdyn vierasvenepalvelusopimuksen velvoitteet hoiti kesän aikana
Kemin Purjehdusseura. Uuden, vuonna 2017 voimaan tulleen sopimuksen mukaan yövartio
järjestettiin vain huippusesongin ajaksi. Seuran jäsenet hoitivat yövartio-osuutensa (1/per kausi)
tavanomaisen aktiivisesti. Seuralla oli kesätöissä rantavahti Sami Sipola sekä neljä ysiluokkalaista
Syväkankaan koululta.
Venekatsastus
Katsastajina toimivat Kristian Tuokkola, Jarkko Uurasmaa, Juuso Isola ja Otto Heino. Veneiden
katsastusmaksu oli 30 €. Seuran venerekisterissä on 30 venettä.

Koulutus ja tiedotus
Veneilykoulutus painottui junioripurjehdukseen. Syksyllä aloitettiin Kivalo-opistossa
Saaristolaivurikurssi, vetäjänä Matti Ylipiessa. Kurssille osallistui viitisentoista oppilasta, joista
kymmenkunta suoritti saaristotentin. Purjehduskilpailujen uutisoinnin Lounais-Lappiin hoiti Pentti
Hedberg. Loppuvuodesta ilmestyi Juhani Hedbergin ja Matti Ylipiessan kirja ”Seuramajan
hämärästä salaman iskuihin”, joka kertoo seuran alkuvuosien toiminnasta ja sen lightninglaivueesta. Seuran tiedotus hoidettiin jäsenkirjeellä, web-sivun ja Facebookin välityksellä.
Hallituksella on ollut käytössä Whatsapp-sovellus. Lisäksi Instagram-tilille on jaettu informaatiota.
Sponsorit
Seuran toimintaa tukivat avustuksilla Rajakiiri Oy ja Veljekset Toivonen.
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Kemissä 14. maaliskuuta 2019
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