Kemin Työväen Pursiseura ry.

JÄSENTIEDOTE 2020

KOMMODORIN TERVEISET
Hyvä KTPS:n veneilyväki. Pitkä talvi on taas taittumassa lämpimiin kesäpäiviin ja valoisiin
öihin, tosin hieman poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Hieman kuluneesta talvesta.
Tammikuun aikana talkoiltiin sauna ja pukuhuone uuteen kuosiin, jota kelpaa näyttää niin
vuokralaisille kuin omalle väellekin.Talkooporukkaa riitti kiitettävästi ja yläkerrassa jatketaan
yhä pinttyneen rasvan kimpussa. Koronatilanteen vuoksi kaikki kevään suunnitelmat menivät
uusiksi.Aluksi kevään, ja nyt näyttää, että kesänkin osalta. Ravintolaan on kuitenkin saatu
uusi vuokralainen, joka innolla jaksaa odottaa tilanteen muuttumista paremmaksi.
Vuosikokous pidetään heti, kun saadaan lupa kokoontua.
Alkukesäksi suunniteltu aikuisten purjehduskurssi siirtyy tulevaisuuteen, mutta se on
tarkoitus toteuttaa.
Samoin varmaan monet yhteiset veneretki suunnitelmat menevät uusiksi. Perinteiset
kemiläisten Luulajan saaristoon tehtävät kesälomamatkat ehkä jäävät toteutumatta.
Sarvessa pysynee kota ja sauna kiinni, samoin Vähähuiturissa. Vesille kuitenkin saadaan
vielä tämänhetkisten tietojen perusteella mennä ja Sarven laituriin.
Tiistaikisoja koetetaan saada lain salliessa toteuttaa. Niissähän ei tarvi kokoontua.
Vierasvenepalvelut tulevat tämän hetkisen tiedon perusteella toteutumaan. Meidän seuran
palveluvuoro alkaa heinäkuun puolesta välistä. Siihenkin tarvitaan aktiivista talkoohenkeä.
Toiveita oman vuoron ajankohdasta voi esittää.
Lippu nousi vapulta salkoon kuten ennenkin kokoontumisrajoitukset huomioon ottaen.
Toivotan kaikille seuralaisille perheineen oikein hyvää kesää 2020.

Kommodori Reijo Stark

JÄSENMAKSUT
Liitteenä löytyvät jäsenmaksut vuodelle 2020. Varsinaisen jäsenenmaksu on 30
euroa ja lasten jäsenmaksu 10 euroa. Vapaajäsenet maksavat vapaaehtoisen
liittojäsenmaksun 12,5 euroa, mikäli haluavat säilyttää SPV:n edut ja
kilpailuoikeuden.

VIERASVENEPALVELU
Kemin kaupunki ostaa vierasveneilijöille satamapalvelut purjehdusseuroilta. Kesän 2020
osalta satamaoppaan palkkaaminen on Kemin Purjehdusseuran, KePS:n vastuulla.
Veneilijöiden käytössä olevat tilat löytyvät veneilijöille siis kesällä KePS:ltä.
Yöaikainen vahtivuoro hoidetaan talkootyönä ja meidän osalta on vuoro hoitaa sesongista
16.7. – 15.8. välisen yövuorot.
Vuoro alkaa aina klo 21.00 ja päättyy seuraavana aamuna klo 6.00.
Tänä vuonna Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa oman vahtivuorosi ajankohtaan, varaamalla
se 15.6 mennessä seuran puhelinnumerosta 040 159 5597. Loput vahtivuoroista hallitus
täyttää parhaaksi katsomalla tavalla.

VENEIDEN KATSASTUS

Poikkeustilalla on luonnollisesti vaikutuksia myös katsastukseen. Suomen Purjehdus
ja Veneily (SPV) on ohjeistanut veneilyseuroja toimimaan siten kuin valtiovalta on
antanut poikkeusohjeita tai suosituksia, joilla rajoitetaan liikkumista tai ihmisten
kohtaamista.
Peruskatsastukset (runkokatsastus) suoritetaan tänä vuonna vasta vesiltä noston
yhteydessä syksyllä. Vuosikatsastukset tehdään sitten kun se on mahdollista. Sovi
katsastuksesta suoraan katsastajien kanssa.
Seuramme veneiden katsastajina toimivat:
Aarne Mikkonen p. 0400 383 310 ja Timo Kurttio p. 040 511 3245
Katsastamalla veneesi olet oikeutettu käyttämään seuran perälippua. Perälippuja on
myös myynnissä seuralla. Katsastetulla veneellä saat myös alennusta n. 20 %
venevakuutuksista. Katsastus on jäseniemme veneille täysin ilmainen.

SAMMUTINTEN TARKASTUS
Tarkastusta varten on sovittu jäsenetuhinta Sammutinhuolto REDIin, jossa tarkastus
jäsenille maksaa 9,5 euroa (norm 14 euroa) pullo. Uusista pulloista -10 euron
alennus sisältäen tarkastuksen. (uusi pullokin on tarkastettava). Tarjouksena 2kg
jauhesammutin 29,90 ja 6 kg 69,90 pullo.
Sammutinhuolto Redi. Keskuspuistokatu 6-8, 94100 Kemi ma - pe kello 12 - 15:30

HALLITUS
Seuran puhelinnumero
Kommodori
Varakommodori
Taloudenhoitaja
Sihteeri
Kalustovastaava
Aikuispurjehdus
Jäsen
Jäsen
Jäsen

040 159 5597
Reijo Stark
Mari Kärkkäinen
Janne Jylkkä
Tapio Rantamartti
Jan-Erik Wiens
Tero Heikkinen
Sami Liuttu
Erika Ponkala
Mauri Fali

040 755 2077
040 095 5324
040 529 0131
041 545 7780
040 087 9865
045 633 4672
040 080 5889

KILPAILUKALENTERI
Toteutuvat kilpailut löytyvät seuran nettisivuiltamme ennen kilpailuja.

RAVINTOLA SATAMAN VALAKIA
Pitkävuokrasuhde Corner Ravintoloiden kanssa päättyi yhteisymmärryksessä tehtyyn
vuokrasopimuksen purkamiseen vuoden etuajassa. Uuden vuokralaisen kanssa
vuokrasopimus solmittiin helmikuussa. UUsi ravintola on Sataman Valakia, jonka yrittäjinä
toimii Katja Limingoja ja Pasi Alakiuttu. Valakia avaa kunhan rajoituksen antavat myötä ja
seuralaiset saavat 10 % alennuksen ruoka-annoksista ja kahvin eurolla. Menuutkin tulevat
uudistumaan. Käykäähän tutustumassa.

TIEDOTTAMINEN
jäsenkirjeelle.Ajankohtaista tietoa on saatavilla seuran nettisivuilla www.ktps.fi, Facebook
–sivuilla sekä sähköpostitse. Sähköpostituslistalle voi ilmoittautua nettisivujen kautta.

