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 TOIMINTAKERTOMUS  
 
 vuodelta 2019 
   
 
 
 

SEURAN TARKOITUS 
 
Seuran tarkoituksena on edistää navigaatioharrastusta ja –taitoa sekä 
ammatti- että harrastelijaveneilijöiden keskuudessa sekä toimia näihin 
ryhmiin kuuluvien henkilöiden yhdyssiteenä. 
Seura järjestää jäsenilleen tilaisuuksia teoreettisten taitojen 
soveltamiseen käytännössä kurssien ja harjoitusten muodossa. 
 
JÄSENISTÖ        
 
Seurassa oli kertomusvuoden alussa 283 jäsentä, samoin lopussa 283 
jäsentä.  
Näistä 52 (51/2018) oli avomerilaivureita, 84(87) rannikkolaivureita,  
116 (116) saaristolaivureita ja 31(29) opiskelevia jäseniä. 
 
HALLINTO 
 
Kalevi Vesterinen, kommodori 
 
Kauden 2018 - 2019 hallituksen jäsenet: 
Mika Linsén   Jari Lähteenoja, rahastonhoitaja 
Jari Nevala  Aimo Peltonen 
Pasi Nikkanen  Lasse Sonck   
 
 
Kauden 2019 – 2020 hallituksen jäsenet: 
Hannu Kaarlola   Pasi Rahkila 
Mika Korpela  Katja Rautio 
Erja Lähteenoja, sihteeri Vesa Villanen, varakommodori 
 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa. 
 
Toiminnantarkastajina toimivat Kari Putovirta ja Raijaliisa Valjus, 
varalla Pekka Valjus ja Kari Järvi. 
 
Moottorivenejaoksen puheenjohtajana toimi Mika Korpela ja jäseninä Jari 
Nevala, Aimo Peltonen, Henrik Toivonen ja Vesa Villanen. 
 
Purjehdusjaoksen puheenjohtajana toimi Tommi Oksa ja jäseninä Markku 
Jussila, Hannu Kaarlola, Kari Mäkelä, Pasi Nikkanen ja Kalevi Vesterinen. 
 
Katsastusmiehinä toimivat Mika Linsén (esimies), Mika Korpela, Harry 
Leino, Mika Määttänen, Jari Nevala, Aleksander Sirsev, Seppo Säilä ja 
Kalevi Vesterinen. 
 
Koulutusjaoksen puheenjohtajana toimi Pasi Rahkila ja jäseninä Hannu 
Kaarlola, Harry Leino ja Kalevi Vesterinen. 
 
 
 



      2 (6) 
 
Huvitoimikunnan puheenjohtajana toimi Iiris Mattila ja jäseninä Jonna 
Korpela, Mila Lindfors, Mari Määttänen, Tiina Nurmi, Tommi Nurmi ja Katja 
Rautio. 
 
Telakan asioita hoiti telakkatoimikunta puheenjohtajana Lasse Sonck sekä 
jäseninä Mika Määttänen, Pasi Rahkila ja Aleksander Sirsev. 
 
Utterskärin isäntinä toimivat Jari Nevala, puheenjohtaja, sekä Harry 
Leino, Markus Mattila, Tommi Nurmi, Aimo Peltonen ja Henrik Toivonen. 
Kalastuksen valvojana toimi Tommi Nurmi. 
 
Glennarsin isäntinä toimivat Vesa Villanen, puheenjohtaja, sekä Jonna 
Korpela, Mika Korpela, Mika Linsén, Mari Määttänen ja Seppo Säilä. 
 
Tiedotustoimikunnan puheenjohtajana toimi Pasi Nikkanen ja jäseninä Hannu 
Kaarlola, Timo Leppiniemi, Mika Linsén ja Tommi Oksa. 
 
 
YLEISET KOKOUKSET JA MUU YHDISTYSTOIMINTA   
 
Seuran kevätkokous pidettiin kahvila-konditoria Kultaisessa Tuoksussa 
27.2.2019. Kokoukseen osallistui 29 tutkinnon suorittanutta jäsentä. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Markus Mattila ja sihteerinä Erja 
Lähteenoja.  
 
Syyskokous pidettiin kahvila-konditoria Kultaisessa Tuoksussa 20.11.2019. 
Kokoukseen osallistui 19 laivuritutkinnon suorittanutta jäsentä. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Harry Leino ja sihteerinä Erja 
Lähteenoja.  
Kommodoorin harppi numero 1 luovutettiin Erja Lähteenojalle ja numero 2 
Jari Lähteenojalle.  
 
Seuran tilinpäätös osoittaa voittoa 10.118,28 €. 
 
Jäsenistölle lähetettiin 1 jäsenkirje. Seuralla on verkkosivut 
osoitteessa www.salonnavigaatioseura.fi sekä facebook-sivut. 
Jäsenet voivat liittyä info@salonnavigaatioseura.fi-sähköpostiryhmään. 
 
Seura on Suomen Navigaatioliiton jäsenseura (numero 76). Seura on lisäksi 
jaosjäsenenä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:ssä, johon on katsastettu 
58(59/2018) seuran venettä.  
 
Seura on Hiittisten palokunnan kannattajajäsen. 
 
Veneilyseuralippu lippu täytti vuonna 2019 100 vuotta. Suomen Purjehdus 
ja Veneily ry toteutti Vene 19 -messujen yhteydessä lippunäyttelyn, missä 
myös seuramme lippu oli esillä.  
 
 
LIITTOKOKOUS JA LIITTOSEMINAARI   
 
Suomen Navigaatioliiton liittoseminaari ja vuosikokous järjestettiin 
Raumalla 16.-17.3. Rauman Navigaatioseuran isännöimänä. Samassa 
yhteydessä juhlistettiin raumalaisten 50-vuotista toimintaa. 
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Liittoseminaariin osallistuivat kommodori Kalevi Vesterinen, sihteeri 
Erja Lähteenoja ja koulutusjaoksen puheenjohtaja Pasi Rahkila. Vuosi-
kokouksessa olivat läsnä Kalevi Vesterinen seuran virallisena edustajana 
sekä Erja Lähteenoja, joka on myös Suomen Navigaatioliiton hallituksen 
jäsen. 
 
KOULUTUSTOIMINTA  
  
Koulutuksesta ovat vastanneet Suomen Navigaatioliiton auktorisoimat 
opettajamme.  
 
Joulukuussa 2018 järjestettyyn saaristomerenkulun tutkintoon osallistui 
syksyn laivurikursseilta 15 henkilöä, jotka suorittivat tutkinnon 
hyväksytysti. Lisäksi yksi itseopiskellut suoritti tutkinnon englannin 
kielellä. Diplomit heille jaettiin vuoden 2019 kevätkokouksen yhteydessä. 
 
Perinteinen kevään laivurikoulutus, kansalaisopiston järjestämä 
rannikkomerenkulun kurssi, peruttiin vähäisen osallistujamäärän takia.  
Yksi jäsenemme suoritti rannikkomerenkulun tutkinnon Turussa. 
 
Keväällä järjestettyyn tähtitieteellisen merenkulun tutkintoon osallistui 
4 henkilöä, jotka kaikki läpäisivät tutkinnon. 
 
Maaliskuussa järjestettiin yhdessä Salon Pursiseuran kanssa VHF-kurssi, 
johon osallistui 10 seuramme jäsentä. 
 
Käytännön veneilykurssi ei toteutunut tänä vuonna vähäisen kiinnostuksen 
takia.  
 
Syksyllä järjestettiin kaksi saaristomerenkulun kurssia. Salon 
kansalaisopiston kurssia opetti Hannu Kaarlola ja Halikon kurssia opetti 
Pasi Rahkila. Salon kurssilta 13.12. pidettyyn tutkintoon osallistui 14 
henkilöä ja Halikon kurssilta 5 henkilöä. Tutkintotulokset vahvistetaan 
vuoden 2020 puolella. 
 
Suomen Navigaatioliiton opettaja-auktorisointitilaisuuteen Turussa 19.10. 
osallistuivat Pasi Rahkila, Mika Linsén ja Harry Leino. 
 
Seuran jäsen Sakari Jorri on lahjoittanut meille tutkan ja VHF-laitteet 
sekä ison värinäytön. 
 
Opiskelijoiden vähäisyys on ollut suuri ongelma monena vuotena sekä 
paikallisesti että koko maassa. Vanhempi ikäluokka alkaa lopettaa 
veneilyään ja eroaa seurasta ja näin kursseilta tulisi saada yhä enemmän 
uusia jäseniä korvaamaan eroavat jäsenet. 
 
 
KATSASTUSTOIMINTA    
 
Veneitä katsastivat seuran 8 katsastusmiestä.  
 
Katsastuksia tehtiin telakkapäivänä, Utterskärin ja Glennarsin katsastus-
päivinä sekä erikseen sovittuina aikoina. Salon Navigaatioseuraan Suomen 
Purjehdus ja Veneily ry:n rekisteriin katsastettiin 58(59/2018) venettä. 
Yhteensä veneitä katsastettiin 63 kpl(62/2018).  
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Katsastuksen ohessa katsastusmiehet myivät myös sauna- ja sähköpasseja 
sekä kalastuslupia. 
     
 
SAARITUKIKOHTA UTTERSKÄR   
 
Seuralla vuokralla olevassa Utterskärin saaritukikohdassa on jäsenten 
käytössä mm. saunarakennus takkatupineen sekä grillikatos ja puusee.  
Jäsenistön käytettävissä on myös soutuvene. 
”Hitis kyrkoby fiskelag”:ilta on vuokrattu kalastusalue ulkomereltä. 
 
Saaren kunnossapitoa hoidetaan isännistön ja talkooväen yhteisvoimin.  
Syksyllä aloitettiin saunan kunnostustyöt vanhoja rakenteita purkamalla 
tarkoituksena uusia saunan lattia ja lauteet tulevaa kesää varten, 
jolloin saunan valmistumisesta tulee kuluneeksi 30 vuotta. 
 
Saaren ja saunan käyttöä seurataan käyttäjien saunavihkoon tekemien 
kirjausten perusteella. Saunomismerkintöjä kertyi ajalta 30.4. – 5.10. 
307 kappaletta (246 kpl 2018), keskimäärin 2,6 henkilöä/kerta/alus 
(2,5/2018). 
       
       
SAARITUKIKOHTA GLENNARS  
 
Vuonna 2013 seura osti Kemiönsaaren kunnassa Vänoxan kylässä sijaitsevan 
Glennars-saaripaikan. 
 
Keväällä saaressa ahkeroitiin kovasti rakennustöissä ja yleisessä 
paikkojen siistimisessä. Saaren rakennukset viimeisteltiin seuran 40-
vuotisjuhlia varten. Toinen puusee on valmistunut käyttöön. Keittiötä on 
täydennetty ja sinne on hankittu mm. jenkkijääkaappi, kahvinkeitin ja 
pölynimuri.  
 
Saaressa oli jäsenistön käytössä optimistijollat Kaarna ja Lastu. 
 
Saaren käyttäjiin on tullut mukaan uusia jäseniä. Kiitokset kaikille 
niille henkilöille, jotka talkoolaisten lisäksi ovat monilla tavoilla 
ottaneet osaa tämän yhteisen hankkeen toteuttamiseksi. Tukea olemme 
saaneet niin taloudellisesti, kuin myös materiaalilahjoituksina ja 
erilaisina työpanoksina. 
 
 
HUVITOIMINTA   
 
Kevätsuuntimat järjestettiin Työväentalolla 2.3. Mukaan ilmoittautunut 63 
vierasta ja lisäksi huvitoimikunta ja toimijat. 
 
Telakalla järjestettiin 6.4. telakkapäivät. Tilaisuus alkoi seuran 
virallisella lipunnostolla. Samalla oli mahdollisuus tarkastuttaa 
sammuttimet ja katsastuttaa vene. Huvitoimikunta myi kahvia ja makkaraa. 
 
Glennarsissa paistettiin Vappuna perinteisesti rannalla munkkeja. 
 
Toukokuun viimeisenä viikonloppuna järjestettiin järjestyksessään 
kymmenes eskaaderipurjehdus Hankoon. Matkan vetäjänä toimi Tommi Oksa. 
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10-vuotisjuhlan kunniaksi seura hankki lahjaksi kassit ja skumppaa. 
Mukana matkalla oli 14 venekuntaa, yhteensä 39 henkilöä.  
 
Yleinen katsastuspäivä järjestettiin 8.6. sekä Glennarsissa että 
Utterskärissä.  
 
Juhannusta vietettiin Utterskärissä ja Glennarsissa omatoimisesti 
perinteisin menoin.  
 
Glennarsissa järjestettiin rosvopaistijuhlat kuudetta kertaa 17.8. 
Paikalla oli 24 venekuntaa, yhteensä 38 henkilöä. Jollamestaruuskilpailut 
järjestettiin kolmatta kertaa Glennarsissa. 
 
Seura oli mukana Salon torilla seurojen esittäytymistilaisuudessa 8.8. 
Esittelijöillä oli yhtenäiset t-paidat. Glennarsin kuvakirja oli 
nähtävillä. Salonjokilaakso haastatteli esittelijöitämme. Jaossa oli 
mehua ja makeisia. 
 
Muinaistulien yötä vietettiin Utterskärissä 31.8. Mukana oli 12 venettä, 
32 henkilöä. Muinaistulien yössä tarjottiin perinteisesti ”äijäsoppaa” ja 
poltettiin muinaistulia. 
 
Järjestyksessään seitsemäs syyseskaaderi järjestettiin 21.-22.9. Tuuli-
olosuhteiden vuoksi määränpää oli Brännskärin sijasta Örö. Mukana oli 6 
venettä, 14 henkilöä. 
 
 
TELAKKATOIMINTA   
 
Salon telakointialueen nykyinen vuokrasopimus Salon kaupungin kanssa 
jatkuu 31.12.2019 asti. Uusi sopimus astuu voimaan 1.1.2020. Sopimus tuo 
korotuksen vuosivuokraan, mikä aiheutti myös telakoijilta perittäviin 
vuokriin 10 % korotuksen 1.7.2019 alkavan kaudesta alusta. 
 
Caruna on tehnyt muutoksia telakan sähköistyksessä; ilmakaapelit on 
siirretty maan sisälle. Työ alkoi vuoden 2018 puolella. Samalla Caruna 
sijoitti muuntajan telakka-alueellemme. 
 
Alueen kunnostamistyötä on jatkettu talkootyönä. Telakalle on tuotu 
sepeliä. Telakan yleinen siisteys on saatu hyvälle tasolle. Käytössä on 
kameravalvontajärjestelmä, josta menee seuran nettisivuille 3 kuvakulmaa. 
Liiketunnistinvaloja on käytössä.  
 
Kevään telakkatalkoopäivä pidettiin 6.4., alkaen seuran lipunnostolla. 
Veneiden yhteislasku järjestettiin 4.5. ja yhteisnosto 5.10. 
Lipun lasku tapahtui telakkatalkoopäivänä 2.11. 
 
Telakalle oli telakoituna vuoden lopussa 59 venettä (v. 2018 57 kpl). 
 
 
SALON NAVIGAATIOSEURA 40 VUOTTA  
 
Seuran perustavasta kokouksesta tuli 10.1.2019 kuluneeksi 40 vuotta. 
Juhlavuoden kunniaksi seura järjesti jäsenistölleen juhlat seuran saari-
tukikohdassa Glennarsissa lauantaina 15.6.  
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Tilaisuudessa olivat läsnä myös entiset kommodorit Erkki-Juhani von 
Weissenberg, Timo Korpinen, Seppo Helenius, Harry Leino ja Hannu 
Kaarlola, poissa seuran ensimmäinen kommodori Heikki Loiske. 
 
Veneettömille oli järjestetty bussikuljetus Salosta Taalintehtaalle ja 
sieltä edelleen vesibussilla Glennarsiin. Juhlatilaisuuden alussa 
vietettiin Glennarsin mökin viralliset vihkiäiset. Mökin seuralle 
luovuttanut Hannu Kulmala kertoi mökin historiasta. 
Huvitoimikunta oli järjestänyt kaikille juhlaruokailun ja kakkukahvit. 
 
Juhlavuoden kunniaksi oli Suomen Navigaatioliitolta anottu ansiomerkkejä, 
jotka jaettiin tilaisuudessa. 
Hopeiset ansiomerkit: Hannu Kaarlola, Harry Leino, Jari Nevala, Tommi 
Oksa ja Kalevi Vesterinen 
Pronssiset ansiomerkit: Janne Lindfors, Mika Linsén, Mika Korpela, Mika 
Määttänen, Seppo Säilä, Markus Mattila, Pasi Nikkanen, Katja Rautio, 
Lasse Sonck, Pasi Rahkila ja Vesa Villanen. 
 
Päiväjuhlaan oli tullut vieraita 24 veneellä. Vesibussilla tuli noin 20 
henkilöä. Illalla tuli paikalle vielä joitakin veneitä. Juhlijoiden määrä 
oli yhteensä 92 henkilöä. 
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Seuramme järjestää yhteistyössä Salon kansalaisopiston kanssa edelleen 
laivurikursseja. Seura on kouluttanut uusia katsastusmiehiä sekä 
opettajia laivurikursseille turvatakseen seuran jatkuvan kehityksen ja 
myös omien kurssien järjestämisen tarpeen mukaan. Seuralla on koulutus-
yhteistoimintaa myös muiden navigaatioseurojen kanssa. 
 
Seuran pitkäaikainen haave omasta saaripaikasta on toteutunut Glennarsin 
hankinnan myötä. Nyt seuralla on tarjota jäsenistön käyttöön 2 erilaista 
saaritukikohtaa. Vuokraamamme saaritukikohta Utterskär on ollut seuran 
käytössä vuoden 1989 alusta lähtien. Sen saunan ensilöylyistä tulee 
kesällä 2020 kuluneeksi 30 vuotta, mikä antaa aiheen juhliin saaressa. 
 
Saadakseen jäsenet osallistumaan aktiivisemmin seuran toimintaan hallitus 
tehostaa tiedottamista seuran tapahtumista niin perinteisillä kuin 
uusilla viestintätavoilla, kuten www-sivuilla, sähköposti-infolla ja 
facebook-sivustolla sekä WhatsApp-ryhmällä. 
 
 


