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TAVOITE
Tavoitteena on ylläpitää aktiivista ja vireää seuratoimintaa. Toiminnassa korostuu
veneilyturvallisuuden lisääminen sekä jäsenistöä yhdistävien tapahtumien ja virkistystilaisuuksien järjestäminen.
Seura vaikuttaa aktiivisesti kotikuntansa toimintaan kaikilla alueilla, jotka liittyvät
veneilyharrastukseen. Osallistumista uusiutuneen SPV:n aluetoimintaan jatketaan ja
vahvistetaan edelleen. Pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään SPV:n
järjestämää alueellista koulutus ym. toimintaa.
TOIMINTAMUODOT
Kaaven veneilytoiminta painottuu perheveneilyyn. Tavoitteena on veneilyharrastuksen
aktivointi ja kehittäminen järjestämällä yhteisiä veneilyretkiä ja panostamalla jäsenten
viihtyvyyteen seuran tukikohtien käytössä.
Kilpailutoimintaa kehitetään järjestämällä omia kilpailuja ja kannustamalla jäseniä
osallistumaan laajasti myös muiden järjestämiin kilpailuihin.
Jäsenten veneilytuntemusta ja tietämystä lisätään tehokkaalla tiedottamisella ja
koulutuksella. Veneiden merikelpoisuuteen ja turvallisuuteen panostetaan ylläpitämällä
jatkuvaa katsastustoimintaa.
Kaave osallistuu tarvittaessa Kaarinan kaupungin järjestämiin veneilyä koskeviin
tilaisuuksiin ja mahdollisuuksiensa mukaan myös SPV:n järjestämään toimintaan.
Seuran järjestämistä tapahtumista ja muusta toiminnasta kerrotaan jäsenkirjeillä,
tiedotuksilla kotisivuilla ja seuran vuosijulkaisussa Kaavelaisessa. Toiminta kanavoidaan
hallituksen ja vuosikokouksen asettamien toimikuntien kautta.
HALLITUS
 toiminnan johtaminen
 hallituksen kokoukset ja vuosikokoukset
 jäsen-, vene- ym. rekisterien ylläpito
 SPV-yhteydet
TOIMIKUNNAT
Kukin toimikunta suorittaa toimintasuunnitelmassa määritellyt ja hallituksen antamat muut
tehtävät. Toimikuntien keskeiset tehtävät ja seuraavalla toimintakaudella suoritettavat
erityistehtävät (kursiivilla) ovat seuraavat:
TALOUSTOIMIKUNTA






kirjanpidon ja maksuliikenteen hoito
varainhankinta ja maksuvalmiuden ylläpito
jäsenmaksujen ja muiden tilitapahtumien valvonta
omaisuus- ja irtaimistorekisterin päivitys

KILPAILUTOIMIKUNTA
 Hallonholm-purjehdus
 Marskär Open –purjehdus
 yhteydet veneily- ja purjehtijaliittoon
KATSASTUSTOIMIKUNTA ja KOULUTUSTOIMIKUNTA
 katsastustoiminnan hoito
 katsastajien koulutus
 seuran sisäinen koulutustoiminta
 ulkoisen koulutustarjonnan seuranta
TIEDOTUSTOIMIKUNTA
 jäsenkirjeet
 Kaavelainen vuosikirjan julkaiseminen ja ilmoitusten hankinta
 kotisivujen ylläpito yhdessä eri toimikuntien kanssa
 muu sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen
KERHOTOIMIKUNTA
 mm. kilpailutapahtumien, lipunnosto- ja lipunlaskutilaisuuksien, juhannus- ja
rantakalatapahtumien sekä veneilykauden päätösjuhlan ohjelmat ja tarjoilut
Kerhotoimikunnan tavoitteena on järjestää mukavia, veneilijöiden yhteisöllisyyttä
korostavia tapahtumia yhdessä muiden toimikuntien kanssa
PALKITSEMISTOIMIKUNTA
 huomionosoitukset ja palkitseminen
 palkitsemisrekisterin laadinta ja ylläpito
TUKIKOHDAT
MARSKÄR-TOIMIKUNTA
 laiturien korjaus- ja kunnossapito
 järjestyksen ja siisteyden ylläpito
 kilpailujen tukikohtajärjestelyt
 tukikohtatalkoiden järjestäminen
HALLONHOLM-TOIMIKUNTA
 laiturien korjaus- ja kunnossapito
 järjestyksen ja siisteyden ylläpito
 tukikohtatalkoiden järjestäminen
 saunapuiden teko puustoa harventamalla
 Saunan kuumavesisäiliön asennuksen loppuunsaattaminen




Soutuveneiden telineet
Uimalaiturin kävelytie

Seura tukee ja on mukana jäsenistölle tarkoitetuissa harrastus- yms. tapahtumissa.
TOIMINTASUUNNITELMA TARKENNETAAN HALLITUKSEN TOIMESTA
TAPAHTUMAKALENTERIKSI TAMMIKUUSSA 2019

