
SAATEKIRJE 
 

Yhdistyksen syyskokouksessa 12.12.2016 päätettiin ylimääräisen yleiskokouksen järjestämisestä 

kokouksen asialistan kohdan kuusi (6) käsittelemiseksi. Kohta 6 käsittelee uuden hallituksen 

valintaa toimikaudelle 2017. 

 

Syyskokoukseen osallistui vuoden 2016 hallituksen lisäksi 2 yhdistyksen jäsentä. Hallituksesta 

erovuorossa oli 3 hallituksen jäsentä: Juha Kinnunen, Tero Heinonen sekä Esa Tienhaara. Heistä 

ainoastaan Esa Tienhaara oli valmis jatkamaan työskentelyä yhdistyksen hallituksessa vuonna 2017. 

Kahden muun avautuneen paikan täyttämiseen ei kokouksessa löytynyt halukkaita henkilöitä. 

 

Tällä hetkellä yhdistyksellä ei siis ole yleiskokouksen valtuuttamaa hallitusta kaudelle 2017 ja 

yhdistyksen pakollisia juoksevia asioita hoidetaan nyt edellisen hallituksen aktiivien toimesta. 

 

Yhdistyksen toimintamalli on perinteisesti ollut seuraavanlainen: 
  

Yhdistyksen hallitus (6 jäsentä + puheenjohtaja) hoitaa päätöksenteon ja toiminnan suunnittelun. 

Hallituksen kokouksia on  järjestetty vuosittain  6–12 kpl + 2 yleiskokousta. Lisäksi on kokoonnuttu 

tarpeen vaatiessa epävirallisemmissa merkeissä hoitamaan yhdistyksen asioita, talkoilemaan, 

pyöritetty Knaapia ym. Hallituksen jäsenillä on myös perinteisesti ollut oma vastuualueensa 

hoidettavanaan; taloudenhoitaja, jäsen- ja paikkavastaava, vartiointivastaava, viestinnästä ja 

nettivuista vastaava, ym.  

 

Sataman ylläpitotöitä on hallituksen valtuuttamana hoitanut ja organisoinut satamatoimikunta, 

johon on kuulunut muutama aktiivijäsen hallituksen ulkopuolelta. Isommat urakat ja korjaustyöt, 

kuten sataman kevät- ja syysvalmistelut, on ostettu paikallisilta yhdistyksiltä kohtuullisella 

talkootyökorvauksella, pääasiassa Kellon Vene ry:ltä. Myös Kiviniemen meripelastusyhdistys on 

perinteisesti osallistunut joidenkin sataman ylläpitotöiden suorittamiseen. 

 

Yhdistys on pyrkinyt järjestämään talkoita myös jäsenistölle, mutta hallitustyöskentelyn ohessa 

resursseja niiden organisointiin ei oikein ole tahtonut löytyä ja kun jäsenistön 

osallistumisaktiivisuus järjestettyihin talkoisiin on ollut aika heikkoa, ei motivaatio niiden 

järjestämiseksikään kourallisen aktiivijäseniä toimesta ole ollut kovin korkea. 

 

Tulevaisuus: 

 

Jäsenistön osallistumisaktiivisuus yhdistyksen toimintaan on ollut selvästi laskusuunnassa jo 

useamman vuoden. Nyt alamme olla siinä pisteessä, että toiminnan pyörittäminen talkoovoimin 

alkaa olemaan turhan suuri taakka niille muutamalle aktiiville jotka sen hoitavat. Myös 

satamatoimikunnan  jäsenet ja maksullisia talkootöitä hoitavien yhdistysten aktiiviporukka alkaa 

pikkuhiljaa ikääntymään, eikä jatkajia heidän arvokkaalle työlleen ole näköpiirissä. 

 

Ottaen huomioon että satamarakenteet vanhenevat vuosi vuodelta ja ensimmäiset isommat 

peruskorjaushankkeetkin alkavat olla ajankohtaisia lähitulevaisuudessa, ei  yhdistyksen puitteissa 

tehtävä työn määrä ole ainakaan pienenemässä.  

 

Vaihtoehtoina tulevaisuudessa on joko yhdistyksen jäsenistön aktivoituminen yhteisten asioiden 

hoitamiseen tai töiden ja hallinnon siirtäminen maksullisten toimijoiden tehtäviksi. Nykyisen 

budjetin puitteissa ei töiden teettäminen ulkopuolisilla ole mahdollista, joten laituripaikkojen 

hintoihin kohdistuisi selvä, iso korotustarve, jos tähän ratkaisuun päädytään. 

 

Vuoden 2016 hallitus. 


