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Yleiskatsaus

Perinnelaivayhdistys IHANA ry perustettiin 17.2.2005 vaalimaan ja elvyttämään
puulaivaperinnettä sekä kokoamaan tästä kiinnostuneita henkilöitä toimimaan
yhdessä. Jo heti alkuvaiheessa oli selvänä kiinnostus rakentaa oma puinen purjelaiva,
Kaljaasi Ihana, perinteisiä rakennusmenetelmiä käyttäen. Ihanan valmistuminen kesti
noin viisi vuotta ja vaati noin 40 000 talkootuntia. Kaljaasi Ihana valmistui
tavoiteajassaan purjehtien neitsytpurjehduksensa 1.6.2011.
Perinnelaivayhdistys Ihana ry:n rinnalle perustettiin vuonna 2010 Kaljaasi Ihana Oy,
jonka tehtävänä on ollut purjehdusten sekä fanituotteiden myynti ja markkinointi,
toisin sanoen liiketoiminta. Perinnelaivayhdistys Ihana ry omistaa kaikki Kaljaasi
Ihana Oy:n osakkeet. Yhdistyksen tehtävänä on edelleen ollut puulaivaperinteen
vaaliminen, elvyttäminen ja perinnetiedon lisääminen yleisön keskuudessa sekä
saada jäsenistöönsä perinnelaivoista ja niihin liittyvistä oheistoiminnoista
kiinnostuneita henkilöitä.
Ihanan toiminnan takana on suuri joukko korvaamattomia, aktiivisia talkoolaisia.
Ahkerat ja innostuneet kansimiehet sekä luotettavat kipparit ovat huolehtineet
purjehdusten onnistumisista. Taitavat ja toimintaan sitoutuneet laivanrakentajat sekä
muu huoltoväki on pitänyt Kaljaasi Ihanan moitteettomassa kunnossa huoltaen sitä
säännöllisesti. Telakkahalli on toiminut yleisöä ja perinneveneiden kunnostajia
palvelevana perinnevenekeskuksena, yläkerrassa Merikahvila Ihana upeine
maisemineen. Yleisötapahtumien järjestämisiin on osallistunut suuri joukko ahkeria,
iloisia ja innostuneita talkoolaisia.
Vuoden 2017 saatiin Nirvon retkisatamahanke päätökseen yhteistyössä
Metsähallituksen kanssa. Hankkeen puitteissa on luodattu historiallinen laivaväylä
Nirvon saareen ja merkitty se veneilyreitiksi. Saaressa on ponttoonilaituri poijuineen
rantautumista varten, grillauspaikka sekä merkitty luontopolku. Paikka on kaikille
avoin. Myös kaljaasi Ihana poikkeaa siellä joillakin risteilyillä. Nirvossa on myös
yhdistyksen ylläpitämä web-kamera.
Kesällä 2017 kaljaasi Ihana osallistui TallShips race-tapahtumaan. Reissun
pääpainona oli nuoriso- ja talkoolaispurjehdukset, mutta mukaan mahtui myös
Kaljaasi Ihana Oy:n myymiä asiakaspurjehduksia. Ihana menestyi Tall Ships Races
purjehduskilpailussa sijoittuen toiseksi omassa luokassaan ja kuudenneksi
kokonaiskilpailussa.

Hallinto

Puheenjohtaja

Hannu Kyrövaara

varalla Harri Jaakkola

Varapuheenjohtaja

Pekka Pere

varalla Emma Ranne

Henri Näyrä

varalla Matti Laurilehto

Arvi Elomaa

varalla Antti Toivonen

Ville Elomaa

varalla Jarmo Salminen

Asko Ankelo

varalla Matti Rintanen

Hannu Salo

varalla Petri Jokinen

Anne Näyrä

varalla Marja-Liisa Syväsalmi

Lotta Hermonen

varalla Hannu Jokinen

Sanna Sassila

varalla Rauno Numminen

Janne Haula

varalla Tauno Harjula
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Sihteeri

Anne Näyrä

Rahastonhoitaja

Anne Näyrä

Toiminnantarkastajat

Markku Leino ja Helena Koski

varalla
Vastuuhenkilöt

Markus Syväsalmi ja Heikki Hermonen

Eu-hankkeet

Tapio Santala

Ostotoiminta

Matti Laurilehto

Miehistökoulutus

Jorma Alanen ja Heikki Jokinen

Kirjanpito

Konttorisna Risna Aho

Palkkalaskenta ja maksuliikenne

Konttorisna Risna Aho

Rahastonhoitaja/jäsenrekisteri

Anne Näyrä

Lakiasiat

Markku Asmala

Laivamestari

Ismo Lilja

Huoltopäällikkö

Henri Näyrä

Työturvallisuuspäällikkö

Jarmo Salminen

Yhteydenpito merenkulkuviranomaisiin

Janne Haula

Henkilöstöluettelon pitäjä

Ihana Oy nimeää

Laiva-apteekin vastaava

Antti Tuominen

Yhteistyöapteekki

Luvian apteekki

Rakennusten ja rakennelmien vastaava mestari

Jarmo Salminen

Toiminnan dokumentointi- ja Julkaisutoimikunta Sinikka Tuomi, Arvi Elomaa,
Martti Alatalo, Matti Laurilehto
ja Sanna Sassila

Jäsenistö

Varvituvan talkoolaiset

Marja-Liisa Syväsalmi

Buffet-toiminta

Lotta Hermonen

Satamakapteeni

Matti Laurilehto

Perinnevenekeskuksen vastaava

Matti Laurilehto

•
•
•

Kokoukset

•

Yhdistyksellä oli vuoden alussa jäseniä 552 ja vuoden lopussa 523. Jäsenmaksu
oli 20e ja liittymismaksu 35e, josta oli vapautettuja vuonna 1992 ja sen jälkeen
syntyneet uudet jäsenet.
Jäsenistöstä kymmenkunta on osallistunut aktiivisesti laivan huoltotöihin.
Yhdeksän toimi aluksen päällikkönä. Purjehduksille ja talkoisiin on
osallistunut noin 40 kansimiestä.
Lisäksi on ollut runsas joukko niitä, jotka ovat osallistuneet erilaisiin
suunnittelutehtäviin ja neuvotteluihin yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.

Hallituksen kokouksia vuonna 2017 on ollut kahdeksan, lisäksi kaksi
sähköpostikokousta.
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Sääntömääräinen kevätkokous oli 27.4.2017 Ravintola Laitakarin Messissä.
Paikalla oli 13 jäsentä.
Sääntömääräinen syyskokous 30.11.2017 Ravintola Laitakarin Messissä.
Paikalla oli 20 jäsentä. Kokouksen jälkeen yhdistys tarjosi joulupuuron
kokouspaikalla.
Lisäksi on ollut useita eri työryhmien kokouksia aina tarvittaessa.
Jäsenmaksutulot
Vuokratulot laivan vuokraamisesta Kaljaasi Ihana Oy:lle.
Perinnevenesataman laituripaikkamaksut
Telakkahallin vuokramaksut
Kahvi- ja ruokamyyntiä eri tilaisuuksissa
Ihana-kalenteri vuodelle 2018 postitettiin jokaiseen jäsenperheeseen
maksutoivomuksen kera.
Satakunnan Osuuskaupan (2017-2019) kanssa markkinointisopimus
Nakkila-Luvian Osuuspankki sponsoroi Merilaulujen ilta-tapahtumaa
telakkahallissa.
Eurajoen kunta tuki Merilaulujen ilta-tapahtumaa telakkahallissa osana Suomi
100 - teemavuotta.
Erasmus-hanke Recordi
Nirvon retkisatamahanke, Satakunnan Ely-keskus
Nirvon retkisatamahanke, kuntarahoitus Eurajoen kunta
Perusavustus Eurajoen kunnalta
Kaljaasi Ihana on vuokrattu Ihana Oy:lle kesän ajaksi
Perinnevenekeskusta on vuokrattu veneiden kunnostustoimintaan.
Perinnevenesataman ylläpito ja venepaikkojen vuokraustoiminta. Satamassa on
21 venepaikkaa oli käytössä koko kesän. Perinnevenesataman paikanhaltijoilla
on ollut käytössä vesi- ja sähköpisteet ja wc.
Perinnevenekeskukseen rakennettu Merikahvila Ihana on ollut vuokrattuna
Kaljaasi Ihana Oy:lle, joka järjesti tiloissa kahvilatoimintaa sekä fanituotteiden
myyntiä
Osallistuttiin Laitakarin talvitapahtumaan 4.3.2017
Kevään aikana on toteutettu uusien kansimiesten koulutusta sekä vanhojen
kansimiesten täydennyskoulutusta. Koulutus sisälsi asiakaspalvelukoulutusta,
EA-koulutusta, alkusammutus- sekä palo- ja turvallisuuskoulutusta,
purjehduksen teoriaa ja käytännön koulutusta Ihanalla.
Nirvon retkisatamahankkeen toteuttaminen yhteistyössä Metsähallituksen
kanssa. Veneväylän luotaus ja merkitseminen Nirvon saarelle historiallista
laivareittiä seuraten. Laiturin hankkiminen ja asennus. Luontopolku
opasteineen, nuotiopaikka ja webkamera.
Yhdistys on tehnyt yhteistyötä Luvian yhtenäiskoulun oppilaiden kanssa.
Oppilaat ovat tutustuneet mm. kaljaasi Ihanaan, Laitakarin alueeseen ja
luontokartoittajan työskentelyyn Nirvossa.
Ihana osallistui Tall Ships Races 2017 – tapahtumaan. Ihana menestyi Tall
Ships Races purjehduskilpailussa sijoittuen toiseksi omassa luokassaan ja
kuudenneksi kokonaiskilpailussa.
Yhdistys järjesti linja-autokuljetuksen Turkuun 22.7.2017 talkoolaisille ja
yhdistyksen jäsenille välillä Luvia-Turku-Luvia. Siellä oli mahdollisuus
tutustua TSR2017- tapahtumaan osallistuneisiin laivoihin.
Ihana-Jazz ja Suomi 100-yhteislaulutilaisuus elokuussa
Perinnevenekeskuksessa.
Purjelaivapäivät lokakuussa Helsingissä
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Perinteinen Joulurauhanjulistus Laitakarissa järjestettiin la 16.12.2017
yhteistyössä Luvian seurakunnan kanssa.
Yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet useisiin eri tapahtumiin: seminaarit,
messut, matkailutapahtumat, jne.

Kaljaasi Ihanan
Purjehdukset

•
•
•

Ihanan purjehduskausi alkoi toukokuussa.
Kaupallisesta purjehduksesta on huolehtinut Ihana Oy
Ihana osallistui TSR2017-purjehduksille

Kaljaasi Ihanan
huoltotyöt

•

Laivan talvehtimisen ajaksi keulaosan tuuletusta on lisätty ylimääräisen
puhaltimen avulla.
Laiva on pidetty purjehduskunnossa talkoovoimin.
Hankittiin uusi huoltolautta.
Laiva katsastettiin 2.5.2017
Tarvittavia huolto- ja korjaustöitä on tehty pitkin kesää.
Purjeita on korjattu tarpeen mukaan. Isopurjetta myös TSR-matkan aikana.
Mob-vene on kokenut vaurioita. Vakuutuskorvauspäätöksen mukaisesti on tilattu
uusi vene vaurioituneen tilalle.

•
•
•
•
•
•

Tiedottaminen
ja näkyvyys
mediassa

•
•
•

•
•
•
•
•

Yhdistyksen kotisivut www.ihana.fi. Sivuilla toimii web-kamerat, joista voi
seurata perinnesataman toimintaa sekä Nirvon saaren merellistä ympäristöä
laiturialueineen.
Yhdistyksellä on omat Facebook-sivut.
Maaliskuussa lähetettiin jäsenille jäsentiedote ja kutsu kevätkokoukseen
sähköpostitse ja kirjepostina. Loka-marraskuun vaihteessa jäsenkirje ja kutsu
syys-kokoukseen sekä joulupuurolle. Kyseiseen kirjepostitukseen sisällytettiin
myös Ihana-kalenteri, joka on kuvitettu kuluvan vuoden Ihana-kuvilla. Lisäksi
on lähetetty muutama muu tiedote sähköpostitse jäsenistölle sekä ilmoitettu
kaikille avoimista tapahtumista lehti-ilmoituksilla.
Laitakarin satama-opasteet Valtatie 8 varressa, opastus Luvian keskustan läpi
aina Laitakariin asti. Valtatie 8 varressa Porista päin tultaessa Ihanan mainostaulu
Ihanan ilmoitus St1:n läheisyyteen pystytetyssä Luvian kunnan info-taulussa
Vuoden 2018 kalenteri kertoo kuvien avulla Ihanan matkoista ja tunnelmista
vuoden 2017 aikana
Yleisradion dokumenttitoimituksen toimittaja Päivi Leino haastatteli Sanna
Sassilaa ”Kylillä tapahtuu”-sarjan ohjelmassa.
TSR2017 - purjehduksella oli mukana Yle:n toimittaja Päivi Leino. Hän toimi
laivan arjessa mukana sekä teki ohjelmaa, joka esitetään todennäköisesti
keväällä 2018.

Lahjoitukset
yhdistykselle
Muistamiset

•

Yhdistys on muistanut Halulaev-yhdistystä Hiidenmaalla puisen purjelaivan
”Halulaevan” vesillelaskujuhlan yhteydessä merikorttisarjoilla Turunmaan
saaristosta ja Selkämeren alueelta.

