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   SUOMALAINEN PURSISEURA RY 

 

   Toimintasuunnitelma vuodelle 2017  

   Syyskokouksen käsiteltäväksi 28.11.2016  
 
 

 

 

KOMMODORIN KATSAUS 

 

Suomalainen Pursiseura aloittaa vuoden 2017 todella hyvässä kunnossa. Talous on vahva, hallinto on  

vakaa ja hyvin toimiva, harrastustoimintamme on monimuotoista ja seuran jäsenpalvelut ovat  

erityisen rikkaat. 

Tulevan kauden teemaksi varmasti muodostuu Merisataman alueen kaavoitus, sen tarjoamat  

mahdollisuudet ja ehkä jotkin haasteellisetkin tilanteet. Asemakaava suunnitellaan palvelemaan  

aluetta 20 vuoden aikaperspektiivillä, ja siksi meidän kannattaakin käydä laaja, koko jäsenistön  

keskustelu aiheesta. Samoin tulevan hallinnon tulee tuottaa seurallemme tavoitetila, jossa käsitellään  

seuramme kokoa ja toiminnan muotoa pitkällä aikajänteellä, nyt kun uusi kaava antaa mahdollisuuden 

uuteen rakentamiseen ja rakenteellisiin muutoksiin. Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt  

ajatuksiamme ja toiveitamme uudelle kaavalle ja me olemme käynnistäneet työryhmän niitä  

miettimään. Asia on kuitenkin niin paljon meitä kaikkia koskettava, että työryhmän työn tulokset  

tuodaan kevätkokouksen ja siten koko jäsenistön päätettäväksi.  

Taloutemme on edelleen vahvalla pohjalla. Tulojen ja menojen suhde on oikeanlainen. Ensi kaudelle  

ajoittuva vajan katon maalaus tulee olemaan isoin yksittäinen rakentamiseen liittyvä kuluerä.  

Jatkamme vahvan talouden vaalimista samoin kuin maltillista maksujen korotuslinjaa, vaikka uusia  

rahankäyttökohteita olisi helppo löytää yli tulotasommekin. 

Haluamme kehittää uusia, meille luonteenomaisia junioritoiminnan muotoja. Yksi sellainen työn alla  

olevista on köliveneen hankkiminen junioreille. Haluamme mahdollistaa junioriryhmälle osallistumisen 

veneen kunnostukseen, ylläpitoon ja sitten nauttia purjehduksesta ja miksei vaikka kilpailusta itse  

ylläpitämällään veneellä. Muutenkin jatkamme edelleen monimuotoisten veneily- ja purjehdus- 

harrastuksen tukemista. Meillä saavat ensiluokkaista tukea harrastukselleen kilpailijat, juniorit,  

matkaveneilijät, kevytveneilijät ja klassikkoveneilijät! 

Pursiseurana olemme oikean kokoinen ja hyvässä tilanteessa edelleen kehittää kaikkia toiminta- 

alueitamme. Uskon kuitenkin, että kaikkein suurin vahvuutemme on jäsenistön yhtenäisyys ja  

poikkeuksellisen hyvä yhteishenki.  

Nyt on hyvä kääntää ajatukset hetkeksi talvisiin harrastuksiin ja odottaa hyvillä mielin uutta  

purjehduskautta. 

 

Jukka Honkimaa 

kommodori 
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TALOUS JA HALLINTO 

 

Tärkeimmät muutokset kaudella 2016 ovat olleet toimiston hoitoon liittyviä. Priimus Oy:n kanssa 

ollut palvelusopimus toimiston hoidosta purettiin keväällä Priimus Oy:n aloitteesta. Tästä johtuen 

toimistoa hoiti väliaikaisella sopimuksella Satu Lehesmaa. Syksyllä tehtiin työsopimus seuran jäsenen 

Merja Pynnän kanssa toimiston hoitamisesta ja Merja aloitti työtehtävissä marraskuun aikana.  Nämä 

muutokset aiheuttavat toimenpiteitä myös kaudella 2017 seuraavasti: 

Toimiston hoidon rutiinit ovat kehittyneet vuosien aikana ja jotkin niistä vaativat tarpeettoman 

paljon työtä. Yksi tärkeimpiä tehtäviä kaudella 2017 ovatkin toimiston rutiinien arviointi ja 

kehittäminen. Samassa yhteydessä joudutaan myös tarkastelemaan toimiston aukioloaikoja ja 

mahdollisesti yksinkertaistamaan hinnastoja. 

Kaudella 2016 on jo tehostettu saatavien perintää ja kauden 2017 aikana tätä jatketaan käyttäen 

mm. perintäyhtiötä. Kauden 2017 aikana sovitaan ohjeistettu prosessi, jolla saatavien perintä 

hoidetaan jatkossa siten, että lopullisen perinnän hoitaa perintäyhtiö, jos seuran lähettämillä 

karhukirjeillä ei maksuja saada perittyä. Tähän on päädytty siksi, että seuran saatavat ovat olleet 

jatkuvasti korkealla tasolla, eikä tilanne voi jatkua samanlaisena. 

Seuran toiminnanohjausjärjestelmänä on ollut maksullinen Membra, mutta kauden 2017 aikana 

katsotaan voidaanko järjestelmä vaihtaa SPV:n kehittämään ilmaiseen Suuliin. Suuli on jo käytössä 

monella seuralla ja siinä on ilmaisuuden lisäksi ominaisuuksia, jotka puoltavat sen käyttöönottoa. 

Ohjelman vaihtaminen on iso työ, joten se vaatii harkintaa ja taustatyötä. 

Taloudellisesti suurin investointi kauden 2017 aikana on venevajan katon maalaaminen. Jos ei tule 

yllättäviä kuluja, katon maalaus voidaan mahdollisesti hoitaa ilman lisälainaa. Tämä vaatii kuitenkin 

huolellisen suunnittelun, jotta seura ei joudu edes hetkelliseen kassavajeeseen.  

 

 

SATAMA JA TELAKKA 

 

Sataman ja telakan täyttöaste on ollut korkealla tasolla ja tilanne jatkuu samanlaisena kaudella 2017. 

Telakkaryhmä koki 2016 suuren menetyksen, kun Paavo Eskelinen menehtyi vaikeaan sairauteen. 

Paavon myötä katosi paljon tietoa, taitoa ja työtehoa. Telakkaryhmään otettiin onneksi syksyllä 2015 

uusi jäsen, Timo Johansson, joka suoritti torninosturin kuljettamiseen oikeuttavan lupakirjan. Näin 

vesillelaskut ja nostot telakointeineen voivat jatkua entiseen tapaan.  

Nostolaitteita ja seuran veneitä joudutaan säännöllisesti huoltamaan. Nostokalustoon ei ole 

näkyvissä suuria korjaustarpeita. Torninosturi läpäisi vuonna 2016 Inspecta Oy:n suorittaman 10-

vuotiskatsastuksen huomautuksitta, joten seuraavaan tarkastukseen on pitkä aika.  

Nihti hiekkapuhallettiin ja maalattiin syksyllä 2013, joten suuria kunnostustarpeita ei ole lähiaikoina. 

Matkustamon kate joudutaan kuitenkin uusimaan. Nihdin starttiakku joutuu koville, kun moottoria 

käynnistetään usein ja ajomatkat ovat lyhyitä. Varaustilan ylläpitämiseen on syytä hankkia 

aurinkopaneeli.  

Mikko Pitkäniemelle on kaavailtu samanlaista peruskunnostusta, joka Nihdille tehtiin. Mikon rungolla 

ja moottorilla on kuitenkin ikää jo noin viisikymmentä vuotta. Aluksen pohjaa on vuosien varrella 

jouduttu neulahakkurilla puhdistamaan, mikä on paikka paikoin selvästi ohentanut runkolevyn 
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vahvuutta. Niinpä Mikon tilannetta tarkastellaan vuonna 2017 uudelleen ja toistaiseksi 

peruskunnostukseen ei ryhdytä. 

Telakan alueelle on turvallisuuden lisäämiseksi asennettu uusia edullisia hämärä- ja liiketunnistimella 

varustettuja ledivalaisimia. Sen sijaan aallonmurtajalla ja laitureilla olevat pylväsvalaisimet ovat 

elinikänsä lopussa. Niiden tilalle joudutaan hankkimaan uusia valaisimia. 

SPS:n toiveena on ollut, että ponttonisataman poijut siirrettäisiin Helsingin kaupungin 

liikuntaviraston vastuulle. Jos tämä ei toteudu, täytyy varautua vanhojen poijujen uusimiseen. 

Odotamme liikuntaviraston lopullista kantaa asiaan. Liikuntavirastoa on useana vuotena pyydetty 

vaihtamaan ykkösponttonin ensimmäinen ponttoni, koska se vuotaa. Nyt liikuntavirastolta on tullut 

tieto, että koko ponttoniletka vaihdetaan uusiin, lyhyempiin pätkiin.  

 

 

VARTIOINTI 

 

Sirpalesaaren satamaa ja telakkaa vartioidaan purjehduskauden ajan. Vartiovelvollisia ovat 

Sirpalesaaren satamassa tai telakalla venettään pitävät. Vartiointi noudattaa 2015 laadittua 

vartiosääntöä, joka on saatavilla Vuosikirjassa ja seuran verkkosivuilla. Vartioinnin käytännön 

järjestelyistä vastaavat vartiopäälliköt. 

 

 

KATSASTUS 

 

Paperikatsastuksesta sähköiseen kirjaamiseen  

Katsastustoiminnassa pyritään tulevalla kaudella siirtymään sähköiseen toimintaan. SPV:n Suuli 

tarjoaa mahdollisuuden kirjata katsastukset suoraan sähköiseen järjestelmään. Tämän vuoksi 

katsastajien käyttöön on hankittava kosketusnäyttötietokone. Katsastusvaraukset pyritään 

siirtämään myös verkkopalveluksi, kunhan löytyy selkeä varausjärjestelmä, tästä on käyty 

keskustelua myös SPV:n kanssa. Niillä joilla ei ole mahdollisuutta varata vuoroa nettipalvelun 

kautta, säilyy mahdollisuus varata katsastus toimiston tai katsastajien kautta. 

 

Katsastusmaksu 

Katsotaan mahdollisuutta yhdistää katsastusmaksu johonkin muuhun laskuun maksettavaksi 

suoraan tilille viitemaksuna, jolloin katsastusten maksaminen käteisellä poistuisi.  

 

Katsastajat ja kurssit 

Muutamia SPS:n katsastajien lupia on vanhentunut viime vuonna järjestelmän vaihtuessa, joten 

kurssitettavia löytyy muutamia täydentämään tietojaan, ja muutama uusi katsastaja on 

ilmoittautunut. Jos katsastaminen kiinnostaa, ilmoittaudu mukaan, kurssit alkavat heti 

tammikuun lopulla ja uusia katsastajia tarvitaan. 
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Venepaikka muualla 

Jos venepaikka on muualla kuin Sirpalesaaressa, veneen omistajan tulee huolehtia siitä, että 

vene tuodaan Sirpalesaareen sovittuna katsastusiltana, ellei muuta sovita. Runkokatsastukset 

hoidetaan ennen kauden alkua veneiden ollessa talvitelakoituna. 

 

Aikataulu 

Varsinainen katsastusaika päättyy juhannusviikon tiistaihin, ja sen jälkeen katsastuksista 

peritään korotettu maksu. Katsastusten alkamisesta ilmoitetaan lähemmin kevään edetessä. 

Päiväkatsastuksia jatketaan iltakatsastusten lisäksi samoina päivinä aiempien vuosien tapaan. 

 

Katsastamattomista veneistä, joilla on venepaikkasopimus, peritään erillinen maksu.  

 

 

KIINTEISTÖT JA TALKOOT 

 

Talkoot 

Järjestetään tavanmukaiset kevät- ja syystalkoot. Talkoissa suoritetaan erilaisia seuran ja 

Sirpalesaaren hyvinvoinnin kannalta tärkeitä töitä, tehdään telakan toimintaa tukevat kausityöt sekä 

mahdollisia erillisiä tehtäviä. 

 

Rakennukset 

Venevajan peltikatto maalataan 2017. Urakka vaati seuraavia toimia: urakkakyselyn valmistelu 

yhdessä tehtävään valittavan peltikattokonsultin kanssa, varsinainen urakkakysely ja urakoitsijan 

valinta, sopimuksen teko, urakoitsijan ohjaaminen työpaikalla ja töiden valvonta yhdessä 

peltikattokonsultin kanssa, töiden vastaanotto ja osittainen lopputarkastus. 

Venevajan päädyt rakennetaan talkootöinä rakennusluvan mukaisiksi: pohjoispääty tehdään valmiiksi 

ja eteläpäädyn työt aloitetaan. 

Sirpalesaaren saunan sisäpinnat ja osittain ikkunaseinä rakennetaan uudelleen talkootöinä. Rivitalo 

5:lle tehdään kattava peruskorjausselvitys. 

Klubihuoneen avokomeroihin hankitaan ovet. Klubihuoneen ja yhdistyneen toimiston ikkunat 

verhoillaan niin, etteivät kasvillisuuden jätteet enää pääse kerääntymään ikkunan rakenteisiin. 

 

Kiinteistöjen ja ympäristön huolto 

Sirpalesaaren kesävesijohtoverkko avataan keväällä ja suljetaan syksyllä. Tehdään muiden 

mahdollisten äkillisten LVIS-järjestelmien vaatimat korjaus- ja huoltotyöt. 

Rakennusten perustusten, viemäriputkien ja Sirpalesaaressa olevien avojohtojen (sähkö- ja 

viestiverkot) turvallisuutta ja terveellisyyttä uhkaavien puiden kaataminen yhteistyössä 

maanomistajan, verkostojen haltijoiden ja ammattimaisen puunkaatajan kanssa. Asian vaatimat 

kartoitustyöt ovat jo käynnissä, ja ennen vuoden vaihdetta aloitetaan neuvottelut eri osapuolten 

kanssa. Puiden kaato pyritään sovittamaan yleisten talkoiden yhteyteen, jolloin työ tulee 

mahdollisimman edulliseksi ja paikat saadaan nopeasti siistiksi. 



 5 

 

Vajan itäpuolella olevan huonokuntoisen sähköpylvään omistaja pyritään löytämään ja saamaan 

tolppa nurin uhkaamasta vajan kattoa. Samalla alueella olevat hylätyt (?) pyöröpuut pyritään 

saamaan pois alueelta. 

 

Vajan 100-vuotisjuhla 

Telakkavajan 100-vuotisjuhla järjestetään elokuussa. 

 

 

TÅGHOLMEN 

 

Tågholmenissa tehdään saari-isäntien johdolla ne huoltotyöt ja kunnostukset, jotka ovat tarpeellisia 

saaren hyvän palvelutason ylläpitämiseksi. Tiskipaikalle tehdään katos. Materiaalit hankitaan, 

katoksen elementit tehdään Sirpalesaaressa ja kootaan Tågholmenissa. Saari-isännät hankkivat 

käyttöön työkaluja ja työvoima tulee itse paikalle omilla veneillään.  

Selvitetään sekä sähköliittymän mahdollisuutta että sisääntuloväylän virallistamista.  

 

 

MATKAPURJEHDUS 

 

Matkapurjehduksessa edetään muuten perinteisin toimintatavoin, mutta yhteistyötä muiden 

pursiseurojen kanssa tutkaillaan.   

Järjestetään avomerieskaaderi kesäkuun puolenvälin paikkeilla ja kauden päätöseskaaderi 

Tågholmeniin elo-syyskuun vaihteessa. Eskaadereissa pyritään korostamaan perinteisen yhdessäolon 

ja hauskanpidon lisäksi jotain merenkulun teemaa, kuten turvallisuutta tai ympäristöä.  

Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi otetaan huomioon myös matkapurjehduksessa. 

Klubitoimikunnan talvikauden toiminnassa on usein teemana matkapurjehdus. 

 

 

KILPAILUTOIMINTA 

 

Kilpailujärjestelyt ovat edelleen merkittävä osa seuran kilpailutoimintaa. Olemme mukana 

toteuttamassa seuraavia kilpailuja: 

 Down Town Sailing Week (yhteistyössä HSS:n kanssa) 

 Helsinki Regatta (yhteistyössä muiden HSRM:n jäsenseurojen kanssa) 

Lisäksi järjestämme seuran oman mestaruuskilpailun Olympiamaljan. Tarvittaessa kilpailuohjelma 

täydentyy vielä muilla kilpailuilla.  

Edistämme kilpapurjehdusta myöntämällä kilpaileville venekunnille kilpailuavustuksia 

kilpailumaksujen kattamiseen ja tarjoamalla heille ylimääräisen noston kilpailukauden keskellä 

pohjanpesua varten. Tuemme myös jäsentemme osallistumista SPV:n 

kilpailutoimihenkilökoulutuksiin. 

Osallistumme aktiivisesti Helsinki Sail Racing Managementin (HSRM) toimintaan, joka on 

helsinkiläisten pursiseurojen kilpapurjehduksen yhteistyöjärjestö. Se on paitsi tärkeä kumppani  
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kilpailujen järjestämisessä, myös tärkeä kanava edistää kilpapurjehduksen toimintaedellytyksiä 

pääkaupunkiseudulla.  

 

 

JUNIORITOIMINTA 

 

Jatkamme aktiivista työtä junioritoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on saada lisää junioreita 

toimintamme piiriin ja kasvattaa toimintatuntien määrää. Junioritoiminnan taustalla toimii kaikille 

avoin junioritoimikunta, joka ideoi toimintaa ja auttaa sen toteuttamisessa.  

Järjestämme talvella 2–5 teemakohtaista opetushetkeä veneilytaitoihin liittyen sekä yleisiä 

tilaisuuksia toimintaan aktivoimiseksi. Kesällä järjestämme purjehduskursseja ja viikkoharjoituksia 

optimistijollilla. Painopiste tulee vielä 2017 kesällä olemaan lähinnä perustaitojen opetuksessa, 

mutta pidämme valmiuden järjestää kiinnostuksen mukaan myös muuta valmennusta. 

Lisäksi pyrimme käynnistämään junioreiden köliveneprojektin, joka tähtää puuveneen kunnostuksen 

opettamiseen sekä köliveneellä purjehtimiseen ja kilpailemiseen tarvittavien taitojen opettamiseen 

junioreille. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan sopiva vetäjä projektille sekä tarpeisiin soveltuva 

vene.  

Kaluston osalta uudistetaan optimistijollien rantakärryjä ja tarpeen mukaan täydennetään nykyistä 

riki- ja purjevalikoimaa.  

 

 

YMPÄRISTÖASIAT 

 

Vuonna 2016 hyväksyttyä SPS:n ympäristöohjelman toteuttamista jatketaan. Erityisteemoina ovat 

omatoiminen uusiutuvan energian tuotanto ja energian säästö sekä Sirpalesaareen hylättyjen 

veneiden ja tarvikkeiden vähentäminen ja niistä eroon pääseminen. Myös haitallisten kemikaalien 

käytön vähentämiseen kiinnitetään huomiota. 

Hallitus pitää toimintavuonna yhden ympäristökatselmuksen Sirpalesaaressa. 

 

 

SEURATOIMINTA / KLUBITOIMIKUNTA  

 

Tavoitteena on järjestää seuraavat tapahtumat: 

 14.1. Vierailu Suomenlahden meriliikennekeskukseen 

 1.2. Anne ja Steffi Sjöholm kertovat sanoin ja kuvin Pohjanlahden-purjehduksestaan 

 12.3. Talvipäivä Sirpalesaaressa 

 Buffetti huhtikuussa 

 Sammutinhuolto huhti-toukokuussa 

 Kaasulaitteiden tarkastus toukokuussa ja kesäkuussa 

 Grilli-ilta kesäkuussa 

 Buffetti lokakuussa 

 Klubihuoneen toiminnan kehittäminen 
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TIEDOTUS 

 

Tiedonkulku rakentuu Pursi-lehden, verkkosivujen, Vuosikirjan ja kiireellisissä asioissa 

sähköpostitiedotuksen varaan. SPS:lla on myös epävirallinen Facebook-profiili, jolle jäsenet voivat  

postata tietoja, linkkejä ja kuvia. 

 

Pursi 

Pursi-lehti julkaistaan painotuotteena 4 kertaa. Taitto- ja painotyö ostetaan edelleen Painojussit 

Oy:ltä. Lehden sähköinen versio linkitetään seuran verkkosivuille pdf-tiedostona. Lehti jatkaa 

mustavalkoisena. Ilmestymisaikataulu ja sisältö: 

 

1. numero helmikuun puolivälissä sisältönä pääsääntöisesti:  

 toimintasuunnitelma 2017 

 hallituksen jäsenet  

 kevätkokouskutsu  

 ansiomerkkien ja kausipalkintojen saajat  

 kilpailuavustushakemusten jättöpvm 

  

2. numero huhtikuun puolivälissä sisältönä pääsääntöisesti:  

 lipunnostokutsu  

 kevättalkoopvm  

 vuoden 2017 aikataulu/tapahtumat  

 vesillelaskuaikataulu ja -ohjeet  

 vartiointiohjeet  

 katsastusaikataulu ja -ohjeet  

 yhteysveneen kevät- ja kesäaikataulu 

  

3. numero elokuun puolivälissä sisältönä pääsääntöisesti:  

 telakointiaikataulu ja -ohjeet  

 syystalkooilmoitus  

 lipunlaskukutsu  

 loppukauden vartiointiohjeet  

 yhteysveneen syysaikataulu 

 

4. numero marraskuussa ennen syyskokousta sisältönä pääsääntöisesti:  

 syyskokouskutsu 

 

Vuosikirja 

Vuosikirja 2017 ilmestyy kesäkuussa sisältäen ainakin seuraavat tiedot: 

 hallitus 2017 yhteystietoineen  

 toimihenkilöt ja kommodorit -luettelo  

 palkintosaajaluettelot päivitettyinä  

 toimintakertomus 2016  

 



 8 

 

 toimintasuunnitelma 2017  

 tulos ja tase 2016 

 talousarvio 2017 

 yhdistyksen säännöt  

 satama- ja telakkasääntö  

 tulityöohje 

 vartiosääntö 

 ympäristöohjelma 

 veneiden rekisteröimis- ja katsastusohjeet  

 veneen katsastuspöytäkirja  

 klubihuoneen käyttösäännöt 

 maksutaulukko  

 jäsenluettelo  

 veneluettelo 

 

Verkkosivut ja sähköpostitiedotus 

Verkkosivuilla tarjotaan perustiedot seuran toiminnasta sekä julkaistaan mm. tapahtumakalenteri ja 

tiedotetaan muista ajankohtaisista asioista. Tietoja päivitetään aktiivisesti. Verkkosivuilla on myös 

salasanalla suojattu jäsenpalsta. Verkkotyökalu ostetaan edelleen Fonectan Kotisivukoneelta. 

Sähköpostitiedotus toimii tarpeen mukaan toimiston kautta.  


