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Hallinto  
 
Vaasan Merenkyntäjät ry:n toiminta nojaa seuran jäsenten, jaostojen ja toimikuntien toimintaan. 
Toimikuntien ja jaostojen itsenäinen päätöksenteko tehtävien määrittelyssä hyväksytyn talousarvion 
ja toimintasuunnitelman puitteissa on avain työmme onnistumiselle. Erityisen tärkeää on jäsenistön 
aktiivisen osallistumisen turvaaminen toiminnassamme.  
 
Merenkyntäjät ry:n hallitus ohjaa toimintaa pyrkimyksenä toteuttaa ja viedä eteenpäin Suomen 
Purjehdus- ja veneilyliiton visiota 2030. Yksi keskeinen tavoite on vahvistaa vaasalaisten 
pursiseurojen yhteistyötä veneilyn edellytysten parantamiseksi ja ihmisten innostamiseksi vesille. 
Tässä pyrkimyksessä ”Yhdessä vesille”- kampanjan hyvä toteuttaminen on keskeinen haaste. 
 
Kilpapurjehdusjaosto 
 
Keväällä 2023 Kilpapurjehdusjaosto kokoontuu suunnittelemaan tulevaa kautta. Kokouksessa 
jaetaan kilpailunjärjestäjävuorot ja mietitään mahdollisia kaluston huolto-/uusimistarpeita. 
Kilpapurjehdusjaosto järjestää tulevalla kaudella 3 kpl keskiviikkokilpailuja sekä 
Kevätkilpapurjehduksen ja Vaasan majakan kierroksen. Lisäksi osallistutaan SPV:n 
purjehdusliigaan Merenkyntäjien kilpapurjehtijoista kootulla joukkueella. 
  
Junioritoiminta  
 
Junioritoiminta keskittyy 2023 purjehduskoulun harjoituksiin kaksi kertaa viikossa ja kesän lopulla 
pidettävään purjehdusleiriin. Purjehduskoulu aloittaa 30.5.2023 ja tavoitteena on saada mukaan 
vähintään 15 lasta ja nuorta. Hankitaan uudehko kumivene toiseksi turvaveneeksi.    
 
Elokuun 18.-20.päivä järjestetään purjehdusleiri Kaukaluodon Pyhärannassa. Jatketaan Wasa 
Segelföreningenin junioritoiminnan kanssa yhteistyötä yhteisten harjoitusten merkeissä. 
 
Banner 23 purjevene pyritään saamaan käyttöön pitämällä veneen esittelytilaisuus satamassa ja 
pitämällä veneen käyttömahdollisuutta aktiivisesti esillä.  
 
Seura hakee Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä säätiöiden tukea toiminnan jatkamiseksi 
syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistamiseksi. 
Hankkeeseen pyritään saamaan mukaan myös 14-18 ikäisiä nuoria, jotta yhteistyö Vaasan 
Meripelastusyhdistyksen kanssa onnistuu.  
 
Satama ja telakka    
 
Mastolaiturin telakointialueen leventäminen poistamalla maapenkkaa noin 3 metriä. Tämän lisäksi 
ylemmän telakointialueen siivous ja järjestely.  
 
Pohjoislaiturin kulmauksen ruoppaus. Laiturien alla kulkevien vesiputkien kiinnityksien korjaaminen 
ja muut vuosittaiset korjaustyöt. 
Kustannusarvio: Kaivinkone, k-auto, murskeet ja työ 1-2 päivää 5000 euroa.      
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Katsastus 
 
Kaksi katsastajaa kertauskurssille alkuvuodesta. Ennen veneilykauden alkua järjestetään info- / 
palaveritilaisuus katsastajille. Käydään läpi tuoreimmat katsastusinfot. 
 
Jaetaan katsastusmateriaali, sekä sovitaan katsastuspäivät kaudelle 2023. Venekatsastukset 
aloitetaan toukokuulla ja lopetetaan kesäkuun lopussa. Syyskuussa pidetään katsastuskauden 
päätöspalaveri, jossa käydään läpi katsastamattomat veneet laskutusta varten. 
 
Kiinteistö 
 
Kiinteistöille tehtävät toimet ovat majan ikkunoiden huoltomaalaukset ja korjaukset sekä 
mutterimajan ja jätekatoksen maalaus ja korjaus. Paviljongin pohjaviemäreiden kiinnitykset uusitaan 
ja tarpeeton tavara poistetaan kellarista ja vinttitiloista.  
 
Länsivajan ulkopuolinen maalaus ja sisäpuolen siivous ja tukitolppien oikaisu. Saunan ja saunan 
pesutilojen korjaus.      
 
Pohjoisvajan seuran omistamien pilttuiden sisäpuolinen kunnostus/siivous ja katon sekä 
ovielementtien kunnostus. Kesäksi palkataan 1-2 kesätyöntekijää hoitamaan vihertyöt ja muut 
pienet huoltotoimet.  
       
Koulutus 
 
Koulutustoimikunnan tarkoitus on järjestää tai organisoida seuran sisäistä koulutustoimintaa joka 
edesauttaa jäsenistöä turvalliseen veneilyyn.  
 
Vuonna 2023 järjestetään veneilijäkurssi, jonka tavoitteena on tuoda seuran toimintaan uusia 
jäseniä. Tavoite on 6-8 uutta jäsentä. Koulutukset pyritään järjestämään omakustanneperiaatteella.  
  
Kesän 2023 aikana kehitetään koulutustoimintaa hyödyntäen seuran uutta koulutusvenettä. 
Koulutusveneen ylläpidosta vastaa koulutustoimikunta ja sen valtuuttamat henkilöt. 
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