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1. JUHLAVUODEN VALMISTELUT 

 

SMK on 90-vuotias vuonna 2020 jolloin 90-toimintavuotena valmistaudutaan 

tuleviin juhlallisuuksiin. Asetetaan juhlakomitea juhlallisuuksien ja ohjelman 

järjestämiseksi. 

2.1 KOTISATAMAT PAJALAHTI 

 Pajalahden klubitaloon ei vielä kajota mutta toiminnan jatkuvuus turvataan 
kohdennetuilla ratkaisuilla. Kaavan valmistumista odotetaan.  

 Laitureiden vesiletkujen uusinta - Aallonmurtaja korjataan kaupungin toimesta. 
 

2.2 KOTISATAMAT POHJOISRANTA 

 Klubitalon tornin ja räystäiden ja nurkkien laudoitus + muuta korjausta 

 Hankitaan sauna mikäli kaupungilta saadaan kevytrakenteiselle saunalle lupa 

 Laitureiden sähköistykset organisoidaan uudestaan ja hanke viedään maaliin. 

 

3.1 ULKOSATAMAT FÅRHOLMEN 

 Grillikatoksen kunnostaminen: laajentaminen ja korjaus 

 Savustimen uusiminen 

 Laiturikansien, uimarappusten, saunan ja uimapaikan korjaaminen ja 

kunnossapito 

 Käyntipolkujen turvallisuusrakenteisiin kiinnitetään huomiota 

 

3.2 ULKOSATAMAT GRYNNAN 

 Pieni yöpymismökki 

 Klubimajan huopakaton korjaus ja klubimajan käyttökuntoon saattaminen 

 Saunan lauteiden uusiminen 

 Purjevenepuolen grillipaikka: (kaasu) grilli ja katos 

 Kaarisillan teknisen kunnon ehostaminen: Pintalautojen vaihto, kaarien 

maalausta 

 Uusi aurinkopaneelijärjestelmä: Valot mökkiin ja purjevenepuolelle 

 Käyntipolkujen turvallisuusrakenteisiin kiinnitetään huomiota 

 

4. TELAKKA  

 Verkkosaaren vuokrasopimus jatko selviää kesällä 2019. 

5. KATSASTUS 

 Katsastus jatkuu kuten ennenkin. Toimintaa ja katsastajien koulutusta 

kehitetään. 

6.1 LASTEN JA NUORTEN VENEILYKOULU 

 Vesipelastuskurssi 

 Iltakoulut ti, ke ja to keväisin ja syksyisin 
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 Päiväleirit 3 kpl; viiden päivän aamu- ja iltapäiväleirit 

 Kolmen päivän leiri Fårholmenilla 

 Ohjaajakoulutukseen panostetaan 

 

6.2 AIKUISKOULUTUS  

Järjestetään yksi aikuisille suunnattu veneilijän perustutkintoon tähtäävä 

veneilijäkurssi ja Pajalahden veneilykoulun (PaVe) esite julkaistaan verkkosivuilla 

vuodenvaihteessa, tapahtumia ja koulutusta entiseen tapaan. 

7. JAOSTOTOIMINTA 

Seniorijaosto ja Naisjaosto toimivat itsenäisesti järjestäen matkoja eri kohteisiin ja 

tapaamisia. Naisjaosto pitää kahviot Pajalahdessa nostojen yhteydessä, vastaa 

Syyslysteistä ja ovat mukana Fårholmenin regatan järjestämisissä. Purjevenejaosto 

järjestää vuotuisen Katajaluodon kierroksen. 

8. UUDET JÄSENET 

 Uusille jäsenille pidetään infotilaisuuksia.  

 Netissä pidetään ajantasaistettu klubilaisen käsikirja (kansio). 

9. VIESTINTÄ 

Vuosikirjan paperipainosta pyritään vähentämään vastaamaan suurin piirtein 

aktiiviveneilijöiden määrää + arviolta 10%. Vuosikirjaa ei enää postiteta vaan 

jaetaan esimerkiksi katsastuksen yhteydessä. Vuosikirjan sähköinen versio 

toimitetaan kaikille jäsenille.  Klubin sisäisessä viestinnässä siirrytään 

mahdollisimman paljon kohti sähköistä viestintää.  Laskutukset pyritään saamaan 

valtaosin sähköiseksi. Nettisivujen uudistamisen myötä tarviketilaukset (liput, viirit 

yms.) pyritään saamaan nettikauppaan. Varauslistat vartiointiin ja katsastukseen 

pyritään sähköistämään. 

 

10. MARKKINOINTI JA JÄSENHANKINTA 

Markkinointia tehostetaan ja sponsori- ja tukijahankintaa jatketaan. Pyritään 

näkyvyyteen messuilla. Jäsenhankintatapahtumia suunnitellaan. 

11. LÄHIYHTEISÖ 

Jatketaan vaikuttamista yhteistyöverkoissa ja yhteistyötä helsinkiläisten 

venekerhojen kanssa Helveneessä. Seurataan, ja ollaan mahdollisuuksien mukaan 

aktiivisesti mukana Lohiapajalahden alueen kehittämisessä. Pidetään yhteyttä 

alueen kaavoittajiin sekä suunnittelua ja toteutusta tekeviin kaupungin 

toimintoihin. Yhteyksiä pidetään yllä lähiseurojen kanssa. 

Vahvistetaan yhteistyötä veneilykoulun tapahtumien ja koulutustilaisuuksien 

järjestämisessä viranomaistoimijoiden ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.  


