
Hyvä SKK:n jäsen! 
 
Hyvää vuoden alkua kaikille klubilaisille. Seuran toimintakausi käynnistetään tammikuun 21. klo 17:30 
jäsentilaisuudella Bear et Waterin tiloissa Storörenin rannassa. Tilaisuuteen on kutsuttu Suomen melonta- ja 
Soutuliitosta Kaj Lindqvist kertomaan, miksi kannattaa olla liiton jäsenseura. Tule paikalle, kahvitarjoilu. 
 
Joulukuussa seuramme sai suruviestin. Vanhin jäsenemme, Clas Hagelstam siunattiin haudan lepoon 
hiljaisuudessa 16.12.2018. Hän oli Sipoon kanoottiklubin perustaja, jonka innoitusta, kannustusta, tukea ja lämpöä 
jäämme kaipaamaan. Seuran hallitus on aloitteesta päättänyt, että Haahkakello kiertopalkinto muutetaan Clas 
Hagelstamin muistokelloksi. 
 
Syyskokous vahvisti vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja valitsi uuden hallituksen, jonka toimintakausi käynnistyi 

tammikuun alussa. Uudessa hallituksessa jatkavat Jaakko Arola, Suvi Marttinen, Paavo Tuomainen, Eero 

Piiroinen, Tarja ja Tarmo Wahlström ja uutena jäsenenä hallituksessa aloitti Ilkka Laine. Lisäksi hallitus päätti 

kutsua rahastonhoitajaksi Pirkko Viherlehdon. Puheenjohtajana jatkaa allekirjoittanut. Toimintasuunnitelma luo 

raamit tulevan hallituskauden toiminnalle ja tulevan kesän toimintaa suunnitellaan tarkemmin helmikuussa 

järjestettävässä jäsentilaisuudessa. Tule rohkeasti mukaan ideoimaan tulevia retkiä ja muuta toimintaa. 

Ajankohdasta ja paikasta ilmoitetaan myöhemmin seuran nettisivuilla. 

Vuoden 2018 aikana seuran jäsenet meloivat ennätystuloksen. Vajakirjasta tehdyn laskennan perusteella matkaa 
kertyi 23 503km ja tonnareita oli 12. Muistathan kirjata melontakilometrit myös jatkossa vajakirjaan. Jäsenlaskutus 
käynnistetään helmikuussa. Muista aina ilmoittaa yhteystiedoissasi tapahtuvat muutokset jäsensihteeri Eero 
Piiroiselle. Se käy helposti seuran verkkopalvelussa osoitteessa https://sipoonkanoottiklubi.fi/jasenasiat/contact/  
 
Tulevalla kaudella seuran toimintaa tullaan organisoimaan uudelleen ja käytännön toimintaa varten perustetaan 

tiimejä, joiden ohjausryhmänä toimii hallitus. Ilmoittaudu mukaan oman kiinnostuksesi ja osaamisesi mukaisesti. 

Tällä hetkellä tarvitsemme kipeästi osaajia ja innostuneita toimijoita erityisesti digi- ja viestintätiimiin. 

Nina Oksanen, pj. 
 
 
Bästa klubbmedlemmar 

Gott Nytt år till er alla.Verksamhetssäsongen börjar med medlemsevenemang i Bear et Waters utrymme vid 

Storören den 21. januari klockan 17.30.Styrelsen har bjudit in Kaj Lindqvist från Finska kajak- och roddförbundet 

för att förklara betydelsen av att vara förbundsmedlem. Alla välkomna.Kaffeservering. 

I december fick vi sorgebudet att vår äldsta medlem Clas Hagelstam avlidit. Han begrovs den 16. december 2018 i 

kretsen av anhöriga. Han var en av grundarna av vår förening och den inspiration,värme och uppmuntran han 

spred omkring sig kommer vi att sakna. Styrelsen har beslutat att vandringspriset Ejderklockan (Haahkakello) byts 

om till Clas Hagelstams minnesklocka. 

Höstmötet fastställde verksamhetsplanen för året 2019 och ny styrelse valdes.Styrelsen inledde verksamheten 

redan i januari och omvalda medlemmar är Jaakko Arola, Suvi Marttinen, Paavo Tuomainen, Eero Piiroinen, Tarja 

och Tarmo Wahlström .Som ny styrelsemedlem valdes in Ilkka Laine. Styrelsen kallade Pirkko Viherlehto till 

kassör. Undertecknad fortsätter som ordförande. 

Tackvare verksamhetsplanen får vi en grund för vår kommande säsong och i februari önskas alla medlemmar med 

till planeringstillfälle då mer ingående verksamhet planeras. Närmare tidpunkt på vår hemsida. 

År 2018 uppnådde medlemmarna toppresultat med totalt 23503 paddlade kilometrar.Tusenpaddlare var 12 

medlemmar.Kom ihåg att även i fortsättningen notera era paddlingssträckor i loghäftet. Medlemsavgiften 

faktureras i februari. Meddela åt medlemssekreteraren Eero Piironen om eventuella förändringar av dina 

kontaktuppgifter. Enklast kan du göra det på adressen https://sipoonkanoottiklubi.fi/jasenasiat/contact/ . 

För den kommande säsongen organiserar vi om vår verksamhet såvida att det bildas verksamhetsteam som 

underställda styrelsen handhar de olika verksamhetsområdena. 

Du kan anmäla dig enligt ditt eget intresse och expertis. Vi behöver skickliga och entusiastiska personer speciellt 

inom digital- och kommunikationsverksamhet. 

Nina Oksanen.Ordförande 
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