TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
YLEISTÄ
AIRISTON VENEILIJÄT RY (AVE) on Turussa toimiva rekisteröity yhdistys. Seuran
tarkoituksena on edistää veneilyä ja veneturvallisuutta sekä palvella mahdollisimman laajaa
veneilijöiden joukkoa kotipaikasta riippumatta. Liittymis- ja jäsenmaksut pyritään pitämään
toimintaan nähden mahdollisimman alhaisella tasolla, huomioiden kuitenkin
saaritukikohtien kehittymisen myötä kasvavat palvelut ja kustannukset. Tavoitteena on
virkistys- ja retkiveneilyn mahdollistavan koulutuksen järjestäminen, saaritukikohtien
hallinta, ylläpito, kehitys ja kunnostus. Toiminta ja saaritukikohtien ylläpito perustuu
pääasiassa vapaaehtoisuuteen ja talkootyöhön. Seuralla ei ole palkattua henkilökuntaa.
Johtokunnalle tai muille toimihenkilöille ei makseta kokouspalkkioita, ainoastaan suorat
kulut korvataan johtokunnan hyväksymiä sääntöjä noudattaen.
Seura kuuluu Työväen urheiluliitto (TUL) -kattojärjestöön, joka mahdollistaa seuran omien
katsastusmiesten toiminnan ja antaa meille oikeuden virallisten venetodistusten
kirjoittamiseen. Seura on pääomistaja Pansion Pienvenesatama Oy:ssä. Pansion
Pienvenesatama omistaa Jalostajan rannan pienvenesataman laiturit ja varusteet sekä hoitaa
venepaikkojen vuokrauksen kuten kuluvalla kaudellakin. Pansion Pienvenesatama on
vuokrannut satama-alueen ja sitä ympäröivän vesialueen Turun kaupungilta 30 vuodeksi.
Johtokunnan jäsenmäärä päätetään syyskokouksessa. Sääntöjen mukaan johtokuntaan
kuuluu 4-10 jäsentä. Syyskokouksessa valitaan johtokunnan puheenjohtaja, johtokunnan
jäsenet sekä tilintarkastajat. Johtokunnan toimikausi on pääsääntöisesti kaksi vuotta ja
puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee seuran toimihenkilöt, kuten
katsastusmiehet ja saari-isännät. Seuralla on katsastus-, nais- ja kilpailutoimikunnat.
Veneseura on Turun kaupungin kanssa tehdyllä kaupalla hankkinut omistukseensa
saaritukikohdan Björkholmasta. Kauppaan kuuluu myös osuus yhteisiin vesialueisiin. Nötön
saaritukikohta on vuokrattu Turun kaupungilta pitkäaikaisella sopimuksella. Jalostajan
rannassa oleva kerho- ja vartiorakennus on seuran omistuksessa.
Seuran toiminta on jatkunut useita vuosia noudattaen perinteistä ohjelmaa ja noudattaa
pääosiltaan samaa linjaa. Myös toimintavuonna 2018 ohjelmaan tulee kuulumaan veneilyyn
ja merenkulkuun liittyvää koulutusta, virkistys- ja koulutusristeilyjä sekä messumatkat.
Seuran toiminnan painopistealueiksi johtokunta on määritellyt seuraavat osa-alueet:
- lainanhoito mahdollisimman nopealla aikataululla (korkokulujen minimointi)
- kohtuulliset jäsenmaksut
- kassavarantoon järkevästi suhteutetut investoinnit ja kehityshankkeet
- jäsenten aktivointi
- koulutus/nuorisotoiminta
- mahdolliset lisätoimihenkilöt
- Pansion Pienvenesataman toiminnan aktiivinen seuraaminen
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KATSASTUSTOIMINTA
Katsastustoimikunta huolehtii veneiden katsastuksista. Katsastusmiehet osallistuva
vuosittain täydennyskoulutukseen. Seuraan kuuluvien veneiden katsastusmaksu on puolet
seuraan kuulumattomien veneiden katsastuksesta. Katsastettavien veneiden on kuuluttava
johonkin kattojärjestöön liittyvään veneseuraan. Katsastustoimikunta pitää luetteloa seuraan
kuuluvista katsastetuista veneistä.
Katsastetuilla veneillä on oikeus käyttää seuran perälippua. Katsastuksessa tarkastetaan
veneen merikelpoisuus ja lisäksi useat vakuutusyhtiöt myöntävät alennuksen
vakuutusmaksuista katsastetuille veneille. Tässäkin yhteydessä on syytä tuoda esille, että
aluksen päällikkö vastaa joka tilanteessa aluksesta, sen merikelpoisuudesta, miehityksestä ja
lastista.
JULKAISUTOIMINTA
Seura julkaisee jäsenlehteä RUORIVIESTI, joka
ilmestyy kerran vuodessa sekä
jäsentiedotteita tarpeen mukaan. Lehden sisältö koostuu seuraan ja veneilyyn liittyvistä
artikkeleista. Tulevalla kaudella Ruoriviestin ulkoasuun on tulossa muutoksia ja julkaisu
siirrettäneen pelkästään sähköiseen muotoon.
Tapahtumista, jotka eivät ole tiedossa lehden ilmestymisajankohtina tai eivät muuten
aikataulullisesti sovi, tiedotetaan ilmoitustaululla Jalostajanrannassa ja seuran internetsivuilla. Lehden ilmoitustulot kattavat lähes kokonaan paino- ja jakelukustannukset.
Toimitus toivoo kuitenkin jäseniltä materiaalia lehteä varten sekä aktiivista mainosten
hankintaa.
Seuralle tulee postia erilaisista tilaisuuksista ja tapahtumista mm. Turun kaupungilta,
TUL:ltä ja venetarvikeliikkeistä. Tämä posti kerätään vartiokoppiin jäsenten tutustumista
varten.
INTERNET- KOTISIVUT JA SÄHKÖPOSTI
Seuralla on omat internet-sivustot, joiden tarkoituksena on seuran toiminnasta ja
tapahtumista tiedottaminen seuran jäsenille sekä informaation jakaminen seurasta
kiinnostuneille henkilöille. Internet-sivut ovat tukemassa Ruoriviestin kautta tapahtuvaa
tiedotusta. Tapahtumakalenteri on aktiivisen muutoksen alla koko kalenterivuoden. Sen
jälkeen se siirretään arkisto-osaan, josta se on luettavissa myöhemminkin. Tapahtumien
valokuvat tallennetaan kuvagalleriaan, johon toivotaan materiaalia jäseniltä.
Kuluvan vuoden tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista. Johtokunnan kokouksen paikka
ja ajankohta on nähtävissä etusivulla. Seuran jäsenet tavoittavat näinä ajankohtina parhaiten
johtokunnan jäsenet. Sivustojen sisällöstä vastaa johtokunta, tekninen toteutus ja ylläpito
hoidetaan seuran periaatteiden mukaan mahdollisimman pitkälle talkootyönä.
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Internet-sivustot ovat osoitteessa www.airistonveneilijat.fi . Seuralla on sähköpostiosoite,
jolla jäsenanomuksia, osoitteenmuutoksia ym. tiedotettavaa jäsenet voivat toimittaa seuralle.
Jäsenkirjuri lukee sähköpostia viikoittain. Sähköpostiosoite on info@airistonveneilijat.fi.
Seuralla on myös suljettu Facebook ryhmä, jonka käyttäjiksi hyväksytään kaikki seuran
jäsenet. Facebookissa on mahdollista julkaista kirjoituksia, kuvia ja videoita, sekä käydä
keskustelua seuraan liittyvistä asioista.
SAARITUKIKOHDAT
Seuralla on kaksi saaritukikohtaa, joita kehitetään jäsenistön toivomusten mukaisesti
resurssien sallimissa puitteissa. Molemmissa tukikohdissa järjestetään puutalkoot, jotta
saunat saadaan edelleen lämpimiksi. Björkholmin ja sen saunan käyttö lisääntyy
jäsenmäärän myötä. Talkooväen vähyys pakottaa yhdistyksen hankkimaan saunaan puita
myös sponsorointi- ja ostopalveluna. Jätehuollon jokainen veneilijä huolehtii edelleen
nykyisen periaatteen mukaan: sen minkä tuo, myös vie saaresta pois, riippumatta siitä onko
jäte ekologista, metallia tai lasia.
Björkholm

N 60° 12,9’

E021° 56,2’

(kkj) D 708

Björkholman saaritukikohta on hankittu seuran omistukseen.
Nötö

N 59° 56,8’

E 021° 46,1N’

(kkj) D 716

Nötön saaritukikohdan vuokrauksesta on tehty pitkä vuokrasopimus.
KILPAILUTOIMINTA
Vuosittain on tarkoitus järjestää yksi pitkä purjehduskilpailu välillä Björkholm – Nötö tai
Björholm-cup. Moottoriveneille voidaan järjestää myös suunnistusajokilpailu, mikäli
kiinnostuneita veneilijöitä löytyy.
VIRKISTYSTOIMINTA
Perinteeksi
muodostunutta
treffitapaamistoimintaa
jatketaan
myös
tulevalla
purjehduskaudella. Paikka ja ajankohta jää uuden johtokunnan tehtäväksi ja siitä tiedotetaan
niin Ruoriviestissä kuin internetsivustoillakin. Jos riittävästi kiinnostusta löytyy, niin
keväällä järjestetään seuran periaatteiden mukainen edullinen matka Helsingin tai
Tukholman venenäyttelyyn. Entisen ”Naistoimikunnan” toiminta on päättynyt.
Virkistystoimintaa koordinoi jatkossa erityinen ”Virkistys- ja koulutusjaosto”, jota vetää
Ritva Virtanen. Jaoston kokouksiin ovat kaikki tervetulleita.
KOULUTUSTOIMINTA
Seuran jäsenille on tarkoitus järjestää veneilyyn sekä sen turvallisuuteen, navigointiin,
tekniikkaan ja lainsäädäntöön liittyvää koulutusta, jonka sisällöt ja ajankohdat määrittää
johtokunta yhdessä Virkistys- ja koulutusjaoston kanssa.

3

TOIMINTAKALENTERI VUODELLE 2018
Tammikuu:

Jäsentiedote ja jäsenkortit
Edellisen kauden talkooväen virkistystapahtuma

Helmikuu:

Matkamessut ja/tai matka Venemessuille
TUL Talviveneilypäivät
Veneilyyn liittyvä ekskursio
Talvirieha (puunkaatoa) Björkissä, jäävaraus

Maaliskuu:

Sääntömääräinen vuosikokous
Merenkulkuun liittyvä koulutus
Koulutusristeily

Huhtikuu:

Osallistuminen Pansion Pienvenesatama Oy:n järjestämiin kevättalkoisiin

Toukokuu:

Rantatapahtuma Pansiossa

Kesäkuu:

Puu-, laituri- ym. talkoot Nötössä ja Björkholmissa
Juhannus saaritukikohdissa

Elokuu:

Treffitapaaminen ohjelmineen
Björkholm -cup
Talkoot Nötössä ja Björkholmissa
Rapujuhlat

Syyskuu:

Purjehduskauden päättäjäiset Björkholmissa

Lokakuu:

Tekniikkapäivät Björkissä, poijuketjujen tarkastus yms.

Marraskuu:

Sääntömääräinen syyskokous
Iltamat/Pikkujoulut
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