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Vuosi 2021 oli seuran 30. toimintavuosi, mistä 2020 syyskokouksessa Jaakko Paavola kävi
muistuttamassa. Hän on yksi seuran perustajajäsenistä ja niinpä halusimme muistaa seuran
perustajajäseniä. Kutsuimme heidät lokakuussa souturantaan kahvittelemaan., Seura antoi kuvakirjat,
mihin oli koottu valokuvia vuosien varrelta. Paikalle oli saapunut Risto Eskelinen, Jukka Lyytinen, Martti
Kotisalo ja Juha Tuukkanen sekä Riston ja Juhan avecit. Seuran nykyisiä aktiivijäseniä oli myös paikalla
pieni joukko.
Eskelinen kertoi seuran syntyhistorian ja nähtävillä oli vanhoja valokuvia. Videoita noilta ajoilta olimme jo
saaneet muistitikulla Paavolalta vuoden 2020 syyskokouksessa.

Eskelinen, Lyytinen, Kotisalo ja Tuukkanen

Raimon kakku

Kuvia 30 juhlavuoden kahvitilaisuudesta.
HALLITUS JA MUUT LUOTTAMUSTOIMET VUONNA 2021
Yhdistyksen hallitus kaudella 2021:
•

Kari Peltola puheenjohtaja,

•

Pertti Valkonen vara puheenjohtaja,

•

Seppo Vainikka kalustonhoito,

•

Juhani Virolainen veneen vuokraus,

•

Matti Laine rahastoinhoitaja ja

•

Aila Marttonen varajäsen.

•

Pekka Tiili toiminnantarkastaja oli ja varalla Eeva-Liisa Kaukinen.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Vuosi 2021 oli jo toinen perättäinen vuosi joka eteni Covid 19 koronapandemian rajoituksin. Kauden
soutuharjoitukset kyettiin toteuttamaan normaalisti pandemian hellittäessä kesäksi.
Sääntöjen määräämä kevätkokous pidettiin 6.6.2021 ja syyskokous 6.11.2021. Molemmissa kokouksissa
paikalla olivat vain seuran hallituksen jäsenet.
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Syyskokouksessa esitetty vuoden 2021 toimintasuunnitelma sekä meno- ja tuloarvio vuodelle 2021
molemmat noudattivat edellisen vuoden vastaavia suunnitelmia. Jäsenmaksun pidetään entisellään eli
40,- eurossa. Luottamustoimissa vuonna 2022 jatkavat samat henkilöt: puheenjohtaja Kari Peltola,
jäsenet Pertti Valkonen, Matti Laine, Seppo Vainikka, Juhani Virolainen. Varajäseneksi valittiin Aila
Marttonen. Toiminnantarkastajana jatkaa Pekka Tiili ja varalla Ilpo Hakkarainen.
Hallitus kokoontui keväällä kahdesti. 14.4. kokouksessa päätettiin hankkia veneeseen 2 uusi peite ja
päätettiin Valkosen esittelemien mallien mukaisien seuran väreissä olevien hihattomien soutupaitojen
hankinnasta. Paitoja jäsenet voivat ostaa omakustannushintaan 30 euroa.
Kokouksessa 6.6. annettiin puheenjohtajalle hyväksyntä pankkitunnusten hankkimiseksi seuran tilille.
SOUTUTOIMINTA
Jäsenmaksun maksaneita oli 29. Seuran toimintaan odotetaan piristymistä.
Ensimmäiset soutuharjoitukset pidettiin 16.5.2020. Viimeinen soutukerta oli syksyllä 9.9.2019.
Soutukirjanpidon mukaan soutukertoja kertyi kaikkiaan 33.
Harjoituksissa oli mukana kaikkiaan 31 soutajaa, mistä 5 oli vierailijaa. Ryhmä nimeltä Kymen Airo
vuokrasi venettä Sulkavalle ja harjoitteli neljästi. Kirjanpidossa oli yksittäisiä henkilösoutusuorituksia
kaikkiaan 357.
Soutukirjanpidon mukaan perämiehenä vuorottelivat Valkonen (13), Virolainen (8) ja Peltola (8) sekä
kerran Laine .
Sulkavan 53. suursoudut
Edellisvuoden 2020 soudut oli pandemian vuoksi peruttu, mutta tämän vuoden (2021) soudut toteutuivat.
Tapahtuma varmistui vasta kesäkuun lopulla ja ehkä sen vuoksi soutuihin oli ilmoittautunut huomattavasti
normaalia vähemmän joukkueita. Albatrossilta saatiin oma joukkue retkisoutuun kylläkin yksi vajaa.
Torstaina oli joitakin sadekuuroja, mutta perjantaina matka jatkui aurinkoisessa ja lämpimässä säässä.
Lisäksi Albatrossin soutajia täydensi muita joukkueita perjantaina täyden matkan soudussa.
KALUSTO
Veneet ovat olleet kohtalaisella käytöllä parin viime vuoden aikana, eivätkä siten ole tarvinneet isoja
huoltoja. Suurin muutos olivat Virolaisen talven aikana tekemät muutokset 1. ja 2. veneiden
penkkirakenteeseen. Kilpapenkit (kuppimalli) oli muutettu tasopenkeiksi. Keväällä veneiden pohjat
tarkastettiin ja ne olivat hyvässä kunnossa, eikä tarvittu kuin paikkauslakkaus.
Kevättalkoot menivät lähinnä alueen siivouksessa, mitä jatkettiin tarmokkaammin syksyllä 6.10.2021.
Sulkavalla retkisoudun yöpymispaikalla sattuneen vaaratilanteen vuoksi seuran hallitus päätti hankkia
turvallisuussyistä seuraavien tapahtumien varalle retkikatoksen keittiötoimia varten. Tämä olikin
venepeitteen kanssa suurimmat investoinnit seuran kalustoon.
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Kilpamalli ja alla ensisouduissa tasopenkit

Syksyllä tuli myös 2. veneen peite valmiiksi
VARAINHANKINTA
Jäsenmaksujen ja asiakassoutujen tuotto oli kohtalaista eikä ylimääräistä rahaa kertynyt kassaan.
Vastaavasti vuoden toimintakauden kulut olivat samassa suhteessa. Seuran tilillä oli vuoden lopussa
riittävästi varoja seuraavan toimintakauden alkuun, jotta maksut ennen jäsenmaksuja saadaan katettua.
Tulevilla kausilla tarvitaan lisäystä asiakassoutuihin suurempiin kalustokuluihin ja -hankintoihin.

TIEDOTTAMINEN
Seuran kokouksista tiedotetaan jäsenistölle puhelimeen tekstiviestillä. Seuran toimintaa esitellään netissä
sivustolla www.soututeamalbatrossi.fi , lisäksi facebookissa on ryhmäsivut Soututeam Albatrossi (Kotka).
Soutuharjoituksiin osallistumisesta on käytetty Whatsapp sovellusta, missä ryhmään liittyneet ilmoittavat
jos ovat tulossa harjoituksiin. Halukkaat voivat liittyä ryhmään, jota on ylläpitänyt Arto Tynys.
Paikallislehdessä Tapahtuma-palstalla pitäisi tiedottaa harjoituksista, että ”Soutu Team Albatrossi
järjestää kuntosoutua kirkkoveneellä” paikka ja aika.
LOPUKSI
Toimintakertomuksen voi lopettaa samoin saatesanoin kuin edellisenä vuonna. Soutukausi sujui
pandemiasta huolimatta hyvin eikä koronatartuntoja havaittu.
Haluamme tarjota jatkossakin elämyksiä ja toivomme uusia osallistujia.
Kuntoliikunnan lisäksi olisi myös tilaa kilpailutoimintaan halukkaille.
Ennen kaikkea on tärkeää että ihmiset viihtyvät ja mahdollisesti tuovat mukanaan uusia jäseniä.
Täytyy vielä muistuttaa, että vuosi 2021 oli juhlavuosi seuran täyttäessä pyöreitä 30 vuotta!

Liikuntaterveisin,

HALLITUS 2021

