
 

 

 

 

Retkivenejaoksen kokous Lammasluodossa 17.3.2015  

klo 18.30-20.00, osallistujia: 9 henkilöä 

 

1. Saaritukikohta-asiat: 

Halvvägstenarna 

-Ledivalojen uusintaa on valmisteltu ja asia etenee. (Japi) 

-Ison laiturin korjausta kannattaa jatkaa jottei se pääse liian korjauskelvottomaan kuntoon. Tästä tehdään 

kustannusarvio ja suunnitelma korjausten toteuttamiseksi mm. runko, alalaudoitus ja A-tuet. (Tapsa) 

Vaihtoehtoisesti katsotaan jos A-tuet voidaan vielä maalata uusimisen sijaan.  

-Kevättalkooperinnettä saaripaikoissa elvytetään. 

Mustaluoto 

-Mustaluodossa tehty paljon talkootöitä v.2014. 

-Saaren pohjoispuolelle ehdotettiin kiinteää laiturirakennelmaa kallioon ja ponttoonilaiturin kestävyyttä 

nykyisillä sijoillaan epäillään. Mustaluodon ponttoonilaituri säilyi talven 2014-2015 yli. Kesällä suunnitellaan 

pohjoispuolen laiturin sijaintia ja rakennetta jotta saadaan se tarvittaessa ensi vuoden budjettiin. 

-Saunassa olevat poijut voisi ottaa käyttöön ponttoonilaiturin päähän tai saunan puolelle. Ehdotettiin 25kg 

poijupainojen käyttöä jotta saadaan ne itse asennettua ilman nosturilautan apua. Talkoot esim. lauluillan 

aikana. 

-Rappusia ja valaistusta tarvitaan saunalle, kallioille ja kulkuteille turvallisuuden lisäämiseksi. 

Aurinkosähköjärjestelmän kustannusarvio on n. 1000€. Japi lupautui viemään valaistusasiaa eteenpäin jos 

seuralta löytyy rahaa tarvikkeiden hankintaan.  Budjetissa on rahat y.m. varattu. 

-Mustaluotoon tarvitaan polttopuita ensi kaudeksi koska metsän risut ym. on jo pitkälti polteltu. Pete 

hoitaa puuasiaa. 

Tapahtumat avovesikaudella 

-Muinaistulitapahtumaa ei ensi kaudella järjestetä HV:ssa. Syynä vähäinen osallistujamäärä.  

-Retkivenekauden päättäjäiset Vaihelassa järjestetään syyskuun puolivälissä paikallisten kanssa. (Japi) 

Ehdotettiin seuraavaa ohjelmaa: Sauna, ruokailu ja lopuksi yhteinen illanvietto.  

-Lauluilta Mustaluodossa järjestetään perinteiseen tapaan. 

 



 

 

 

Ehdotuksia/ajatuksia 

-Ehdotettiin reittisuunnitelmien vaihtoa muodostamalla NPS retkiveneryhmä sopivaan mediaan (Erik tekee 

ohjeen ja kutsuu ryhmään). Ruotsiin lähtijöitä on mahdollisesti heinäkuun viimeisellä viikolla.  

-Vuoden päästä on Nautorin 50-vuotisjuhlat. Airistolla on juhlaregatta ja noin 100 venettä odotetaan 

tapahtumaan. (Japi) 

-Seapilot-karttaohjelma on mielenkiintoinen ja edullinen ohjelmisto. Koko Suomen kartta maksaa alle 40€ 

samoin Ruotsin kartat. Näyttää myös AIS-tiedot sekä säät. (Japi) 

.Ehdotettiin matkaa katsomaan VORria Göteborgiin kesäkuun alussa. 

 

Ehdotettua toimintaa talvikaudeksi: 

-Esitelmä tammikuun 2015 lopulla: Tietoa veneilystä Viroon ja ensi kauden matkasuunnitelmia toteutui ja 

oli hyvä osanotto. (Raimo) 

-Yleinen merenkulkuun liittyvä esitelmä maaliskuussa tulossa kevätkokouksen yhteydessä. 

-Tutustuminen Vartiolentueeseen toteutui tammikuussa 2015(Jari) 

-Tutustuminen Turun Veneveistämön alueeseen, tutkitaan mahdollisuutta. (Japi) 

-Luontoaiheiset-, Saariston kalastusmajat- sekä jäsenhankinnan mahdollistavat kaikille avoimet ja 

kiinnostavat esitelmät (Jouko) 

-Parisuhdekoulutus, Göta-kanava, maailmanympäri-, karibia-, välimeri tms. aiheet. 

-Vuosikokouksen yhteydessä pidettävät esitelmät houkuttelisivat enemmän jäseniä kokouksiin. Koitetaan 

järjestää näitä taas jatkossa. Toteutumassa kevätkokouksessa 2015. 

-Sopimushinnat seuraan kuuluville esim. Naantalin Kylpylään. (Japi) 

-Jäsenkortteja ehdotettiin hankittavaksi, NPS ja/tai Liitto. 

- Lammasluodon saunalla kokoontumisia kun sauna valmistuu. 

-Ehdotettiin matkaa seuraamaan ARC-lähtöä Las Palmasista. 

 

Seuraava varsinainen retkivenejaoksen kokous pidetään syksyllä 2015. 

 

Juha Jokinen 

NPS Retkivenejaos 

 


