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PÄÄKIRJOITUS

Kommodori
Rauno Pauni

Suuntaa antavaa
Vuosi on jälleen vaihtunut ja innolla odotamme tulevaa veneilykautta. Seuramme juhlavuosi
olisi tuskin arvokkaammin voinut
päättyä SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily) valittua Tampereen Navigaatioseuran vuoden
2016 kouluttajaseuraksi.
Vuosi on jälleen vaihtunut ja innolla odotamme tulevaa veneilykautta. Seuramme
juhlavuosi olisi tuskin arvokkaammin voinut
päättyä SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily)
valittua Tampereen Navigaatioseuran vuoden 2016 kouluttajaseuraksi. Ylpeänä kävin
tunnustuksen pokkaamassa liiton syysjuhlassa. Ylpeänä myös sen takia, että TaNS:n
veneilykoulutusohjelma on tunnettu ja
arvostettu kautta koko maamme. Kiitokset
tästä varmaankin kuuluu pitkälti ansioituneille opettajillemme, jotka aikoinaan aloittivat käytännön veneilykoulutukset. Seuran
50-vuotis historiakirja kertoo paljon koulutuksen alkuajoista. Heidän työtään on upeasti jatkanut ja edelleen vahvasti kehitellyt
Kalle Louhimo tiimeineen. Hieno suoritus
heiltä kaikilta. Tässä vaiheessa ei myöskään
pidä unohtaa Navigaatioliiton koulutusta
ja kilpailuja myös sillä saralla seuramme on
pärjännyt erinomaisesti monena vuonna.
Taloudessa on uutisoinnin mukaan piristymisen merkkejä, toivotaan että tämä pitää
paikkansa.
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Finnboatin mukaan vuoden 2016 veneiden vienti kasvoi 44%, tämä kyllä kuvaa harrastuksemme notkahduksen taittumista
parempaan, ainakin rajojemme ulkopuolella.
Viimeaikojen kurssien oppilasmääristä päätellen näin voisi olla myös täällä kotimaassa.
Tietoa ja taitoa tarvitaan ennen kuin aloitetaan uusi harrastus venekaupat mielessä.
Paljon puhuttu venevero kolkuttelee jo
ovella odotellen myös jäiden lähtöä. Tuntuu
melko vatuloimiselta tämäkin päätös. Taas
soudetaan ja huovataan tässäkin asiassa
eikä oikein tiedetä mitä pitäisi tehdä. Ainakaan tällä hetkellä päätöstä ei ole vielä tehty,
taidetaan suunnitella vielä viime hetken
muutoksia. Mihinkähän mahtaa perustua
tuo 38kw/9m sääntö, se on varmaan arvottu
jossain saunaillassa. Mönkijät ja kelkat ovat
toistaiseksi jääneet listan ulkopuolelle, mutta
harkinnassa ovat ainakin asuntovaunut. No
odotellaan, keväällä tiedetään kuka maksaa
ja kuinka paljon.
Tunnelin avauduttua Kekkosentie suljettiin, Pajasaaren ympäristö muuttui autoliikenteen loppuessa oudon hiljaiseksi. Liikenteen melusta jäljellä on on sentään rautatie,
siihen tuskin tulee muutosta.
Oppitunneilla opettajat jatkavat vanhaa
sanontaa junan mennessä: antaa VR:n puhua.
Mukavaa kevään odotusta kaikille ja vuosikokouksessa nähdään. •
Rauno Pauni
Kommodori

VUOSIKOKOUS
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KUTSU
VUOSIKOKOUKSEEN
Tampereen Navigaatioseura ry:n vuosikokous
pidetään Pajasaaressa tiistaina 21.02.2017
alkaen klo 18.00
Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen
vuosikokoukselle määräämät asiat.
Tampereella 22. päivänä tammikuuta 2017.
Tampereen Navigaatioseura ry
Hallitus

VUOSIKOKOUS
Seuran sääntöjen mukaan vuosikokouksen käsiteltäväksi kuuluvat edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen sekä kuluvan vuoden talousarvion ja
toimintasuunnitelman hyväksymisestä päättäminen, hallituksen jäsenten valitseminen
erovuoroisten tilalle sekä muut kokoukselle esitetyt asiat. Lisäksi valitaan kaksi toiminnantarkastajaa.
Tervetuloa vaikuttamaan !
Julkaisija:
Tampereen Navigaatioseura ry
PL 23, 33211 Tampere
KANSIKUVA: Sami Lempinen

Kotisivu ja sähköpostit:
WWW.tans.fi
sihteeri@tans.fi
jasensihteeri@tans.fi
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KERHOTOIMINTA

Kevään 2017 kerhoillat ja
muut tapahtumat
• Kerho-iltojen aiheet saattavat muuttua, joten seuraa kotisivuilla olevaa tapahtumakalenteria. Sieltä löytyvät aina tuoreimmat tiedot.
• RUORI-lehtien postituksen vähentymisen myötä kotisivujen seuraaminen
on entistä tärkeämpää. Sähköinen viestintä mahdollistaa nopean tiedon
kulun.
• Kerhoillat ovat Pajasaaressa tiistaisin klo 18.00. Poikkeukset mainitaan erikseen, esim. retket ja talkoot.
• Lentopallo jatkuu torstaisin Lielahden koululla klo 19.30–21.00.
• Kerhoillat, talkoot kuten muukin toiminta on avointa kaikille jäsenille perheineen sekä heidän ystävilleen. Ota kaveri mukaan, kun lähdet liikkeelle.
Ennakkoilmoittautumisia ei yleensä tarvita. Jos tarvitaan, niin se mainitaan
erikseen.
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07.02.

18.00

Kerhoilta. Leif Lindblad kertoo aurinkokellosta.

14.02

18.00

Lars Ström selvittää moottorin ja potkurin yhteistä tehokkuutta
sekä esittelee lyhyesti purjeveneiden ORC-tasoituslukua.

21.02.

18.00

Vuosikokous. Tervetuloa vaikuttamaan.

29.02.

Jäsenet kuntoilevat hiihtolomalla.

07.03.

Jäsenmaksujen postitus.

14.03.

18.00

Joulukuun tenttien diplomien jako.

21.03.

18.00

Kerhoilta. Heikki Laakso kertoo sanoin ja kuvin
Kroatian matkastaan.

28.03.

18.00

Kerhoilta. Seuraa aiheita web-sivuiltamme.

04.04.

18.00

Kerhoilta. Pleissauskurssi.

11.04.

18.00

Kerhoilta. Solmukurssi.

18.04.

18.00

Kerhoilta. Pajasaaren siivous, turhat roinat nurkista pois. Sammuttimien tarkastus.

25.04.

18.00

Kerhoilta. Tenttitulokset kevään 2017 tentistä.

02.05.

18.00

Kerhoilta. Seuraa aiheita web-sivuiltamme.

Muita tapahtumia kevätkaudella:
11.2.17

Helsingin venemessut. Ilmoittautumislista Pajasaaren
ilmoitustaululla. Matkat ja pääsylippu näyttelyyn 25 € / osallistuja.
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RUORI-LEHDEN ILMOITUKSET

Ruori-lehden ilmoitushinnasto.
Kunkin mallin kohdalla on kerrottu ilmoituksen oikea koko ja sen hinta.
Valitessasi 1/2 sivun tai suuremman ilmoituksen, saat samalla hinnalla nettilinkin
haluamaasi osoitteeseen.

1/4 sivua, vaaka
124 x 42,5 mm
€ 110

1/2 sivua, vaaka
124 x 89 mm
€ 150

1/8 sivua, vaaka
124 x 22,5 mm
€ 70
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1/16 sivua, vaaka
60 x 22,5 mm
€ 40
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Koko sivu
124 x 182 mm
€ 250

1/2 sivua, pysty
60 x 182 mm
€ 150

1/8 sivua, pysty
60 x 42,5 mm
€ 70

1/4 sivua, pysty
60 x 89 mm
€ 110

Puolen tai kokosivun ilmoittajat saavat lisäksi seuramme
kotisivuille linkin haluamaansa kohteeseen vuoden ajaksi.
Sähköinen materiaali: marika.lempinen@selkamaa.fi
Ilmoitukset voivat olla PDF, TIF tai EPS-muodossa.
Laskutustiedot: sihteeri@tans.fi
Tiedusteluihin vastaa:
Kai Schulze +35844 0906 296 tai Rauno Pauni 040-5400531
Sähköposti: rpauni@gmail.com
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HELSINGIN VENENÄYTTELY
Lähdemme la 11.2.2017 klo 8.30.
lähtö linja-autolla klo 8.30 Vanhan kirkon edestä.
Retken todella edulliseen hintaan, € 25.-,
sisältyy matka ja sisäänpääsy!
Ilmoittaudu Pajasaaren eteisen ilmoitustaululla olevalle listalle.
55 ensimmäistä mahtuu linja-autoon.
Tervetuloa mukaan!

Tampereen Navigaatioseuran
sähköpostilista
Navigaatioseuran sähköpostilista on hyvä tapa pysyä ajan tasalla Naviksen
ajankohtaisista asioista. Liittymällä listalle saat tiedotukset suoraan sähköpostiisi.
Tampereen Navigaatioseura lähettää postilistalle viestejä tulevista Naviksen tapahtumista ja muista ajankohtaisista seuran toimintaan liittyvistä aiheista. Lisäksi navigaatioseura voi lähettää listalle myös muita veneilyyn liittyviä jäsenistöä mahdollisesti kiinnostavia viestejä.
Postilistalle voit liittyä yksinkertaisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
navis-jasenet-join@tans.fi. Viestin lähettämisen jälkeen sinulle tulee vahvistusviesti,
johon vastaamalla varmistat liittymisen.
Postilistalta pääset halutessasi pois yhtä yksinkertaisesti lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen navis-jasenet-leave@tans.fi.
Jos sinulla on ongelmia listalle liittymisessä tai sieltä poistumisessa voit
ottaa yhteytä listan ylläpitäjään osoitteessa navis-jasenet-owner@tans.fi.

