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SUOMALAINEN	  PURSISEURA	  RY	  	  
TOIMINTAKERTOMUS	  2015    
Hyväksytty	  kevätkokouksessa	  31.3.2016 
	  

	  

KOMMODORIN	  KATSAUS	  
	  

Vuosi	  2015	  oli	  pursiseurassamme	  paitsi	  aktiivinen	  harrastustoiminnan	  vuosi,	  myös	  hallintotyön	  
tarkentamisen	  vuosi.	  Tarkensimme	  edelleen	  taloudenpitoa,	  sopimuskantamme	  toimivuutta	  ja	  
järjestimme	  kovalla	  työllä	  sopimus-‐	  ja	  dokumenttiarkistomme.	  Taloutemme	  pysyi	  edelleen	  vahvana,	  
joskin	  vajan	  kattoon	  investoitu	  raha	  ja	  siihen	  otettu	  velka	  vaikuttavat	  siten,	  että	  uusia	  isoja	  
investointeja	  emme	  voi	  suunnitella.	  	  
	  

Osoitimme	  aktiivisuutta	  Suomalaiselle	  Pursiseuralle	  ominaisella	  tavalla	  kaikilla	  toiminnan	  osa-‐alueilla.	  
Klubitoimikunta	  järjesti	  rikasta	  ohjelmaa	  jäsenistölle	  koko	  vuoden	  ajan,	  helmikuusta	  joulukuulle,	  
telakkaryhmä	  kunnosti	  kalustoa	  ja	  mm.	  toimitti	  melkoisen	  määrän	  vuosien	  varrella	  kertynyttä	  
rautaromua	  pois	  saaresta	  kierrätykseen,	  ja	  toimintakertomuksesta	  voi	  lukea	  paljon	  lisää	  eri	  toiminta-‐
alueidemme	  aktiivisuudesta.	  Laituripaikoille	  on	  kertynyt	  jonoa	  noin	  10	  veneen	  verran,	  joten	  
seuramme	  venemäärän	  kasvaminen	  on	  nykykapasiteetilla	  haasteellista.	  
	  

Suomalainen	  Pursiseura	  ehti	  myös	  harrastaa	  monimuotoisesti.	  Vajassa	  työstettiin	  klassikkoveneitä	  
lähes	  vuoden	  ympäri,	  purjehduskilpailuja	  järjestettiin	  ja	  niihin	  osallistuttiin	  ahkerasti.	  Matka-‐
purjehtijat	  tekivät	  lomakauden	  jälkeen	  perinteisen	  Tågis-‐tapaamisen.	  Junioritoiminta	  jätti	  vielä	  paljon	  
kehittämisen	  varaa	  ja	  opiksi	  jäi,	  että	  aktiivinen	  junioritoiminta	  vaatii	  toimikunnan	  ja	  aktiivisia	  
sitoutuneita	  tekijöitä.	  
	  

Hyvää	  hallintotapaa	  ja	  avointa	  tiedottamista	  vaalittiin.	  Hyvällä	  hallintotavalla	  tarkoitan	  tarkkaa,	  
sääntöjen	  mukaista	  päätöksentekoa,	  huolellista	  taloudenpitoa,	  hallituksen	  ja	  toimikuntien	  
asianmukaista	  yhteistyötä	  sekä	  jäsenistölle	  avointa	  tiedottamista	  ja	  jäsenistön	  kuulemista	  niin	  
laitureilla	  ja	  jäsensivuilla	  kuin	  seuran	  jäsenkokouksissakin.	  Onnistuneen	  tiedottamisen	  ehkä	  
tärkeimpänä	  kanavana	  toimivat	  nettisivumme.	  Nettisivuistamme	  saimmekin	  paljon	  positiivista	  
palautetta	  niin	  jäsenistöltä	  kuin	  ulkopuolisiltakin	  sivuilla	  kävijöiltä.	  
	  

Kesällä	  hallitus	  koki	  suuren	  menetyksen,	  kun	  saimme	  tiedon	  Ari	  Kiukkosen	  menehtymisestä.	  
Syyskokouksessa	  hallitustyöstä	  jäivät	  pois	  varakommodori	  Aki	  Rinkinen	  sekä	  Tuuli	  Oksanen	  ja	  Antti	  
Aliklaavu,	  joille	  kiitos	  ansiokkaasta	  työstänne	  seuran	  hyväksi.	  Syyskokous	  valitsi	  uudeksi	  
varakommodoriksi	  hallituksen	  sisältä	  Pilvi	  Vainosen,	  ja	  hallituksen	  uusiksi	  jäseniksi	  valittiin	  Pekka	  
Hilden,	  Maria	  Oksa,	  Rina	  Sundqvist-‐Rinkinen	  ja	  Petri	  Wilska.	  	  
	  

Viime	  kausi	  oli	  monessa	  suhteessa	  monimuotoinen,	  haastavakin.	  Vuoden	  lopussa	  aloimme	  jo	  
valmistautua	  tulevaan	  Hernesaaren	  osayleiskaavakeskusteluun	  ja	  siihen	  liittyvään	  sidosryhmätyöhön.	  	  
Nyt	  voimme	  kääntää	  katseet	  uuteen	  kauteen.	  Edellisten	  vuosien	  sekä	  kiinteistöjen	  että	  hallinnon	  
rakentaminen	  mahdollistaa,	  että	  voimme	  keskittyä	  Suomalaisen	  Pursiseuran	  monimuotoisen	  
toiminnan	  kehittämiseen.	  
	  

Toivotan	  koko	  jäsenistölle	  antoisaa	  purjehduskautta	  2016.	  
	  

Jukka	  Honkimaa	  
kommodori	  
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TALOUS	  JA	  HALLINTO	  	  
	  

Vuosi	  2015	  oli	  talouden	  osalta	  yllätyksetön,	  joka	  ilolla	  todettakoon,	  koska	  useimmiten	  yllätykset	  eivät	  
kohdistu	  tulopuolelle.	  Tuloja	  muodostui	  kaikkiaan	  noin	  245	  000	  euroa	  ja	  kasvua	  kauteen	  2014	  
verrattuna	  oli	  5%.	  Tulos	  ennen	  rahoituseriä	  ja	  poistoja	  oli	  n.	  8	  000	  euroa	  plussalla.	  Rahoituserien	  ja	  
poistojen	  jälkeen	  tulos	  oli	  9	  159	  euroa	  alijäämäinen.	  Tuloksen	  painumisen	  miinukselle	  aiheuttaa	  
melko	  korkeat	  poistot,	  jotka	  taas	  johtuvat	  pitkälti	  venevajan	  kattoremontin	  kustannuksista.	  On	  
kuitenkin	  hyvä	  muistuttaa,	  että	  vuoden	  2015	  tulot	  olivat	  kuluja	  suuremmat.	  Yhteenvetona	  voidaan	  
sanoa,	  että	  seuran	  vuoden	  2015	  talous	  oli	  hyvin	  tasapainossa,	  ja	  kautta	  2016	  tullaan	  jatkamaan	  
samalla	  maltillisella	  linjalla.	  

	  

SPS:lla	  on	  kolme	  tärkeää	  tulonlähdettä.	  Ravintola	  tuottaa	  noin	  28%	  koko	  tulovirrasta	  vuokratulona,	  
telakkatoiminta	  22%	  ja	  venepaikka-‐	  ja	  laituritoiminta	  noin	  21%.	  Osuudet	  eivät	  ole	  merkittävästi	  
muuttuneet	  vuosien	  kuluessa.	  Tämä	  tarkoittaa	  myös	  sitä,	  että	  näihin	  toimintoihin	  liittyvät	  suurimmat	  
taloudelliset	  riskit.	  Ravintolan	  kanssa	  on	  solmittu	  hyvä	  sopimus	  vuodelle	  2016,	  ja	  kuluvan	  vuoden	  
aikana	  katsotaan	  hallituksen	  toimesta	  voidaanko	  joitakin	  ravintolaan	  liittyviä	  riskejä	  pienentää,	  koska	  
jos	  yksikin	  ravintolakausi	  menetetään,	  se	  aiheuttaa	  varsin	  suuren	  ongelman	  SPS:n	  toiminnalle.	  
Telakkatoiminnan	  tuotot	  laskivat	  edellisvuodesta	  –14%,	  mutta	  samaan	  aikaan	  venepaikka-‐	  ja	  
laituritoiminnan	  sekä	  ravintolan	  tuotot	  kasvoivat	  paikaten	  telakkatoiminnan	  laskeneita	  tulovirtoja.	  	  
	  

SPS:n	  kulurakenne	  säilyi	  hyvin	  kontrollissa	  vuoden	  aikana.	  Kolme	  suurinta	  menoerää	  olivat	  
järjestötoiminta	  ja	  siihen	  liittyvät	  ulkoiset	  palvelut	  36%:in	  osuudella	  kuluista,	  Sirpalesaaren	  
pyörittäminen	  vei	  29%	  ja	  laituritoiminnan	  osuus	  kokonaismenoista	  oli	  12%.	  Vuoden	  2015	  aikana	  ei	  
jouduttu	  tekemään	  merkittäviä	  kiinteistöjen	  korjauksia	  ja	  näin	  ollen	  myöskin	  korjauskulut	  pysyivät	  
hyvin	  kurissa.	  	  
	  

SPS	  otti	  vuonna	  2014	  venevajan	  katon	  korjaukseen	  lainaa,	  jonka	  pystymme	  hyvin	  hoitamaan	  
normaalin	  toiminnan	  puitteissa.	  Se	  kuitenkin	  tarkoittaa,	  että	  SPS:n	  velkaantumisaste	  on	  melko	  
korkea	  mikä	  puolestaan	  tarkoittaa,	  että	  tulevien	  vuosien	  aikana	  meillä	  on	  rajalliset	  mahdollisuudet	  
tehdä	  merkittäviä	  investointeja	  tai	  esimerkiksi	  suuria	  rakennusten	  peruskorjausprojekteja.	  	  

	  

Yhteenvetona	  voidaan	  sanoa, että	  vuoden	  2015	  lopussa	  seuran	  talous	  oli	  terveellä	  pohjalla,	  
vaikkakaan	  taloustilanne	  ei	  anna	  mahdollisuutta	  suurempiin	  investointeihin.	  Vuoteen	  2016	  siirrytään	  
maltillisella	  budjetilla	  ja	  investointisuunnitelmalla,	  mutta	  tavoitteena	  on	  kuitenkin,	  että	  seura	  pystyisi	  
tulouttamaan	  mahdollisimman	  paljon	  kerätyistä	  maksuista	  jäsenilleen	  ilahduttavien	  ja	  hyödyttävien	  
investointien	  ja	  hankkeiden	  avulla.	  	  
	  

Hallituksen	  jäseninä	  ovat	  kaudella	  2015	  toimineet:	  
	  

Jukka	  Honkimaa,	  kommodori,	  sidosryhmät	  	  
Hannu-‐Ilari	  Nuotio,	  varakommodori,	  telakkavaja,	  kiinteistöt,	  talkoot	  
Aki	  Rinkinen,	  varakommodori,	  lakiasiat,	  sopimukset	  
Tuomas	  Aarnio,	  ympäristöasiat,	  matkapurjehdus	  
Antti	  Aliklaavu,	  junioritoiminta,	  IT	  (erosi	  syyskokouksessa	  23.11.2015)	  
Tapio	  Kallasjoki,	  telakka	  ja	  satamat	  	  
Joel	  Kanervo,	  kilpailupäällikkö,	  HSRM	  
Turkka	  Keinonen,	  kiinteistöjen	  hoito,	  Tågholmen	  
Ari	  Kiukkonen,	  talous,	  toimisto	  ja	  hankinnat	  (†	  7.6.2015)	  
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Tuuli	  Oksanen,	  klubitoimikunta,	  talouden	  suunnittelu	  
Pilvi	  Vainonen,	  tiedotus,	  Pursi-‐lehti,	  verkkosivut,	  hallituksen	  sihteeri	  
	  

Hallitus	  kokoontui	  12	  kertaa.	  Yhdistyksen	  kokouksia	  pidettiin	  sääntömääräiset	  kevätkokous	  
23.3.2015	  ja	  syyskokous	  23.11.2015.	  
	  

Toimistonhoitajana	  on	  toiminut	  Anneli	  Markovaara.	  
	  

Jäsenmäärä	  oli	  31.12.2015	  yhteensä	  460	  (2014	  474),	  josta	  165	  (179)	  vakinaisia	  jäseniä,	  10	  (10)	  
kunniajäseniä,	  246	  (245)	  vuosijäseniä,	  11	  (16)	  junioreita	  ja	  28	  (24)	  opiskelijajäseniä.	  
	  
SATAMA	  JA	  TELAKKA	  
	  

Vesillelaskut	  ja	  -‐nostot	  sujuivat	  telakkaryhmältä	  entiseen	  malliin	  ongelmitta.	  Mastojen	  nostot	  ja	  
laskut	  telakan	  Palfinger-‐nosturilla	  tehtiin	  lähes	  viiteenkymmeneen	  veneeseen.	  Telakkaryhmän	  
sujuvan	  toiminnan	  varmistamiseksi	  myös	  tulevaisuudessa	  ryhmään	  palkattiin	  uudeksi	  jäseneksi	  Timo	  
Johansson	  syksyllä	  2015.	  
	  

Telkkaryhmää	  työllistivät	  normaalien	  lasku-‐	  ja	  nostotöiden	  lisäksi	  yhteysveneiden	  huolto-‐	  ja	  
kunnossapitotyöt.	  Nihtiin	  uusittiin	  kaikuluotain	  ja	  loki.	  Mikko	  Pitkäniemeen	  uusittiin	  ruoripöytä	  ja	  
hankittiin	  kaikuluotain.	  Kilpailulautakunnan	  kumivene	  kunnostettiin	  ja	  sen	  moottori	  huollettiin.	  
Syksyn	  tultua	  nostettiin	  pistolaiturit	  ylös.	  	  
	  

Vajassa	  telakoitavat	  veneet	  vedettiin	  vakiintuneen	  käytännön	  mukaan	  keväällä	  ulos	  ja	  syksyllä	  
takaisin	  sisään	  veneenomistajien	  ja	  talkoolaisten	  voimin.	  
	  

Työympäristöä	  parannettiin	  korjaamalla	  työpajaa.	  Pajaan	  rakennettiin	  uusi	  teräspöytä,	  ikkunaseinä	  
maalattiin,	  ikkunat	  tiivistettiin	  ja	  vanhat	  kaapelit	  poistettiin.	  Työkalujen	  säilytys	  järjestettiin	  
uudelleen	  ja	  kankiteräksille	  rakennettiin	  teline.	  	  
	  

Saareen	  on	  kertynyt	  paljon	  rautaromua,	  jota	  poistettiin	  lähes	  kymmenen	  tonnia	  ulkoalueilta	  ja	  
vajasta.	  Romut	  kasattiin,	  paloiteltiin	  ja	  pakattiin	  rojulavalle	  ja	  kuljetettiin	  pois	  saaresta.	  
	  

Saaren	  valaistusta	  parannettiin	  hankkimalla	  liike-‐	  ja	  hämärätunnistimella	  varustettuja	  
energiatehokkaita	  ledivalaisimia.	  	  
	  

Jäsenten	  puolelta	  on	  tullut	  toiveita,	  että	  telakka	  hoitaisi	  ongelmajätteiden,	  kuten	  öljyn,	  akkujen	  ja	  
jäähdytinnesteiden	  keräämisen.	  Tähän	  ei	  ole	  kuitenkaan	  lähdetty.	  Myös	  mastotelineen	  kattamista	  on	  
ehdotettu.	  	  
	  

Sataman	  venepaikkajonossa	  oli	  kymmenen	  venettä.	  Veneet	  ovat	  kookkaita	  eivätkä	  mahdu	  täynnä	  
olevalle	  aallonmurtajan	  puolelle	  saarta.	  Ponttonipuolelta	  voi	  löytyä	  muutama	  paikka	  pienille	  veneille.	  
Myös	  telakka	  on	  käytännössä	  lähes	  täynnä.	  Telakkakentälle	  voisi	  mahtua	  pieniä	  moottoriveneitä	  	  
väleihin.	  Muutamia	  veneitä	  on	  telakoituna	  ympäri	  vuoden,	  jotka	  vievät	  tilaa	  aktiivikäytössä	  olevilta	  
veneiltä.	  
	  

SPV:n	  rekisterin	  mukaan	  SPS:lla	  oli	  2015	  rekisteröityinä	  174	  venettä,	  joista	  18	  moottoriveneitä	  ja	  156	  
purjeveneitä.	  
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KIINTEISTÖT	  JA	  TALKOOT	  
	  

Venevaja	  
	  

Kesän	  aikana	  Maanalainen	  armeija	  (MA)	  purki	  vajan	  koillispään	  vanhat	  puolilahot	  ovet	  ja	  teki	  kesän	  
mittaan	  aukkoon	  uuden	  rungon	  toimenpideluvan	  mukaiselle	  uudelle	  oviseinälle,	  joka	  tehdään	  
valmiiksi	  alkukesästä	  2016.	  
	  

Rivitalot	  
	  

	   Rivitalo	  1	  kunnostettiin	  syksyllä	  yhteiseksi	  tilaksi	  sekä	  kesätoimistolle	  että	  kilpailulautakunnalle.	  Osa	  
ulkoseinän	  sisäosista	  oli	  vuosikymmenien	  mittaan	  sen	  verran	  pehmennyt,	  että	  niitä	  jouduttiin	  
uusimaan,	  samoin	  lattia	  päällystettiin	  uudelleen	  ja	  pinnat	  maalattiin.	  Samoin	  WC:tä	  saatettiin	  ajan	  
tasalle.	  	  
	  

	   Lisäksi	  suoraan	  merelle	  päin	  olevat	  ulkoseinät	  saivat	  vaakalauta-‐verhouksen,	  joka	  suojaa	  tehokkaasti	  
kantavia	  tiiliseinä	  enemmältä	  rapautumiselta	  samoin	  kuin	  sisärakenteita	  tiiliseinän	  läpi	  pääsevältä	  
kosteudelta	  ja	  sen	  aiheuttamilta	  kosteusvaurioilta.	  Myös	  räystäs-‐	  ja	  ikkunapellit	  päivitettiin	  
kestämään	  vaakasuoraakin	  tuulta	  ja	  sadetta.	  Työt	  teetettiin	  urakoitsijalla,	  jolla	  oli	  pitkäaikainen	  
kokemus	  Sirpalesaaren	  rakennusten	  korjauksista.	  
	  

	   Rivitalo	  2:sta	  tehtiin	  aikaisemman	  päätöksen	  mukaisesti	  myöhemmin	  syksyllä	  klubitila.	  Myös	  siellä	  
jouduttiin	  ulkoseinien	  sisärakenteita	  uusimaan	  kosteusvaurioiden	  vuoksi.	  Lattia	  päällystettiin	  tilan	  
käyttötarkoitukseen	  sopivalla	  laminaatilla.	  Toiselle	  pitkälle	  seinälle	  tehtiin	  tilaan	  sopivat	  
keittiökalusteet,	  joka	  mahdollistavat	  paitsi	  klubitoimikunnan	  kevät-‐	  ja	  syyskausien	  kanttiinitoiminnot,	  
myös	  muitten	  tilaisuuksien	  vaatimat	  pienimuotoiset	  tarjoilut.	  Edellä	  mainitut	  työt	  teki	  sama	  
urakoitsija,	  joka	  toteutti	  myös	  rivitalo	  1:n	  työt.	  
	  

	   Urakoitsijan	  työsuoritus	  otettiin	  loppusyksystä	  vastaan	  ja	  hyväksyttiin.	  Puutteeksi	  jäi	  vesijohtojen	  ja	  
viemärien	  painekokeet,	  joita	  ei	  voitu	  enää	  syksyllä	  tehdä	  vesien	  sulkemisen	  vuoksi,	  ja	  tiskipöydän	  ja	  
seinän	  välisen	  sauman	  tiivistäminen,	  jotka	  tehdään	  keväällä	  2016	  vesisyötön	  avauduttua.	  

	   Kustannusten	  optimoimiseksi	  jäsenkunnasta	  koottu	  työryhmä	  maalasi	  seinät	  ja	  katot	  ja	  Tapio	  
Kallasjoki	  teki	  tilan	  vaatimat	  sähkötyöt.	  Tästä	  kiitokset	  asianosaisille.	  	  
	  

	   Koska	  myös	  klubitilan	  kaakkoisseinä	  on	  suoraan	  auki	  Jumindan	  niemelle	  asti,	  se	  olisi	  myös	  ollut	  hyvä	  
laudoittaa	  ulkopuolelta	  uusien	  sisärakenteiden	  suojaamiseksi.	  Nyt	  se	  jää	  myöhemmin	  tehtäväksi.	  
	  

Talkoot	  
	  

Kevättalkoot	  pidettiin	  1.	  kesäkuuta	  perinteisesti	  maanantai-‐iltana.	  Työohjelmassa	  oli	  normaalien	  
kausitöiden	  (telakkapukkien	  siirto,	  saaren	  siivous,	  mäntyjen	  lannoitus	  ym.)	  lisäksi	  erilaisia	  yksittäisiä	  
seuran	  hyväksi	  tehtyjä	  töitä.	  Myös	  osanotto	  oli	  kiitettävä,	  talkoolaisia	  oli	  töissä	  pitkälti	  toista	  sataa.	  
	  

Syystalkoot	  pidettiin	  maanantaina	  7.	  syyskuuta.	  Sää	  oli	  aavistuksen	  epävakaa,	  mutta	  se	  ei	  estänyt	  
jäsenkuntaa	  osallistumasta	  runsaslukuisesti	  monipuolisiin	  töihin	  SPS:n	  ja	  Sirpalesaaren	  hyväksi.	  	  
Vanhan	  käytännön	  mukaisesti	  osa	  töistä	  oli	  kausiluonteisia	  (telakointituet	  vajasta	  kentälle	  yms.)	  ja	  
osa	  kertaluonteisia	  perusparannus-‐,	  korjaus-‐	  ja	  ylläpitotöitä.	  	  	  
	  

Kiitokset	  kaikille	  talkoolaisille	  ja	  tervetuloa	  taas	  tulevan	  kesän	  alussa	  uudelleen.	  
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YMPÄRISTÖASIAT	  
	  

SPS:n	  ympäristöohjelma	  hyväksyttiin	  vuoden	  lopulla.	  Ohjelmassa	  kuvataan	  pursiseuran	  
ympäristötavoitteet	  pitkällä	  ajanjaksolla	  sekä	  mahdollisia	  tapoja	  vähentää	  ympäristökuormitusta.	  
Suurimmat	  ympäristöriskit	  aiheutuvat	  telakkatoiminnasta	  ja	  telakoinnin	  yhteydessä	  syntyvistä	  
jätteistä.	  Luonnonvarojen	  kulutusta	  pyritään	  vähentämään,	  mikä	  tarkoittaa	  mm.	  pyrkimystä	  
vähentää	  sähkön	  ja	  veden	  kulutusta	  ja	  edistämällä	  jätteiden	  hyödyntämistä.	  Ohjelman	  
yksityiskohtaisesta	  toteuttamisesta	  hallitus	  päättää	  erikseen	  ottaen	  huomioon	  seuran	  muut	  
tavoitteet.	  
	  

SPS	  käytti	  Helenin	  tuulisähköä,	  mutta	  hallitus	  päätti	  selvittää	  mahdollisuutta	  hankkia	  edullisempaa	  
sähköä.	  Sähköä	  kului	  seuran	  toiminnassa	  kuluvana	  vuonna	  yhteensä	  49	  871	  kWh	  (2014:	  48	  727	  kWh,	  
2013:	  47	  883	  kWh	  ja	  2012:	  60	  896	  kWh).	  	  
	  

SPS:n	  jätehuolto	  hoidettiin	  edelleen	  pääosin	  jäsenten	  omin	  toimin.	  Sekajätettä	  kerättiin	  kolmeen	  
astiaan,	  lähinnä	  telakointikauden	  ulkopuolella.	  Kevät-‐	  ja	  syystalkoiden	  yhteydessä	  kerättiin	  yhteensä	  
neljä	  lavallista	  sekalaista	  ja	  metallijätettä.	  Telakkaporukka	  toimitti	  kierrätykseen	  syyskauden	  lopulla	  
erikseen	  metallijätettä	  merkittävän	  määrän.	  
	  

Talkoiden	  yhteydessä	  ja	  sen	  ulkopuolella	  tapahtunut	  jätteen	  keräys	  on	  pitänyt	  yllä	  ja	  jopa	  kohentanut	  
Sirpalesaaren	  siisteyttä.	  Telakkaporukka	  on	  huolehtinut	  seuran	  omassa	  toiminnassa	  syntyneistä	  
vaarallisista	  jätteistä	  ja	  jossain	  määrin	  myös	  hylätyistä	  öljyistä	  ja	  akuista.	  
	  

Jäsenistöä	  muistutettiin	  kiellosta	  varastoida	  vaarallisia	  jätteitä	  marinakomeroissa.	  	  
	  
TÅGHOLMEN	  
	  

Tågholmen	  on	  palvellut	  seuran	  jäseniä	  erinomaisena	  saaritukikohtana	  edellisten	  vuosien	  tapaan.	  
Tågholmenia	  ovat	  isännöineet	  Markku	  Auvinen	  ja	  Tom	  Liljestrand.	  
	  

Tågholmenin	  kävijämäärä	  on	  kehittynyt	  viime	  vuosina	  seuraavasti:	  	  
	  

Vuosi	   Käyntikertoja	   Eri	  veneitä	   Henkilöyöpymisiä	  
2006	   121	   46	   —	  
2007	   100	   36	   —	  
2008	   132	   50	   —	  
2009	   190	   61	   —	  
2010	   196	   69	   —	  
2011	   199	   68	   —	  
2012	   189	   62	   —	  
2013	   249	   78	   —	  
2014	   223	   —	   —	  
2015	   253	   66	   970	  

	  
MATKAPURJEHDUS	  
	  

Koska	  Prangliin	  suunniteltu	  nk.	  avomerieskaaderi	  jouduttiin	  perumaan	  saaressa	  järjestetyn	  toisen	  
tilaisuuden	  vuoksi,	  järjestettiin	  vain	  perinteinen	  kauden	  päättäjäiseskaaderi	  Tågholmeniin	  elokuun	  	  
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lopulla.	  Eskaaderiin	  osallistui	  yhdeksän	  venettä.	  Ohjelma	  oli	  perinteinen.	  Eskaaderin	  tikka-‐
mestaruuden	  voitti	  s/y	  Gurgin	  Hannu	  Kämäri.	  Eskaaderiteatteri	  (Aarnio,	  Rantanen,	  Rantanen	  ja	  	  
Liljestrand)	  esitti	  Arthur	  Rimbaudin	  myyttisen	  runon	  Juopunut	  pursi.	  Eskaaderipurjehdus	  päättyi	  
dramaattisesti	  komeaan	  raekuuroon.	  
	  

Klubitoimikunta	  järjesti	  talven	  aikana	  matkapurjehdusaiheisia	  tilaisuuksia.	  
	  
KILPAILUTOIMINTA	  	  
	  

SPS	  oli	  jälleen	  aktiivisesti	  järjestämässä	  kilpailuja,	  joko	  yksin	  tai	  yhdessä	  muiden	  helsinkiläisten	  
seurojen	  kanssa.	  	  
	  

Kilpailukausi	  käynnistyi	  reippaasti	  toukokuussa,	  kun	  järjestimme	  ranking-‐kilpailut	  Formula	  18-‐luokalle	  
kolmena	  arki-‐iltana	  (21.5.,	  28.5.	  ja	  4.6.).	  Viikkoa	  myöhemmin	  kilpailulautakuntamme	  urakoi	  
yhteistyössä	  HSS:n	  kanssa	  järjestetyssä	  junioripurjehduksen	  suurtapahtuma	  DTR:ssä	  12.–14.6.	  	  	  
Ennen	  heinäkuun	  lomakautta	  ehdimme	  myös	  osallistua	  perinteisen	  Helsinki	  Regatan	  järjestelyihin	  
27.–28.6.	  	  
	  

Elokuun	  lopussa	  kilpailulautakunta	  palasi	  tositoimiin,	  kun	  SPS:n	  vastuulla	  oli	  jo	  tutun	  veneluokan,	  
Formula	  18:n,	  SM-‐kilpailut	  28.–30.8.	  Kauden	  päätöskilpailuna	  toimi	  SPS:n	  omille	  köliveneille	  
suunnattu	  Olympiamalja-‐kilpailu	  13.9.,	  jossa	  neljä	  venekuntaa	  lähti	  tavoittelemaan	  mestaruutta.	  
Saaristoradalla	  kiertäneen	  kilpailun	  ratkaisuhetket	  koettiin	  aivan	  maaliviivan	  tuntumassa,	  ja	  SPS:n	  
mestaruuden	  vei	  tänä	  vuonna	  Slava	  Ridal	  miehistöineen	  s/y	  Mimi	  -‐veneellään.	  
	  

SPS:n	  jäsenet	  kilpailivat	  myös	  kansallisissa	  ja	  kansainvälisissä	  kilpailuissa	  ja	  edustivat	  ansiokkaasti	  
seuraamme.	  Tätä	  toimintaa	  tukeakseen	  SPS	  myönsi	  kilpaileville	  venekunnilleen	  kilpailuavustuksia	  
osallistumismaksujen	  kattamiseen.	  	  
	  
JUNIORI-‐	  JA	  KEVYTVENETOIMINTA	  
	  

Junioritoimintaa	  yritettiin	  saada	  jälleen	  aktiivisesti	  käyntiin.	  Optikurssi	  olikin	  jo	  toteutumassa,	  mutta	  
peruuntui	  harmittavasti	  sairaustapausten	  takia.	  Junioreilla	  oli	  myös	  mahdollisuus	  käyttää	  seuramme	  
kalustoa	  omatoimiseen	  harjoitteluun.	  Seuramme	  juniorijäsenistä	  Laura	  Björk	  kiersi	  kilpailuja	  
Lightning-‐luokassa	  ja	  osallistui	  mm.	  luokan	  MM-‐kilpailuihin	  Kanadassa.	  Venla	  Aliklaavu	  puolestaan	  
kilpaili	  optimistijolla-‐luokassa	  ja	  sai	  edustuspaikan	  PM-‐kilpailuihin.	  Venla	  palkittiinkin	  
syyskokouksessa	  Jykän	  Pytyllä.	  	  	  	  
	  
SEURATOIMINTA	  JA	  KLUBITOIMIKUNTA	  
	  

Klubitoimikunta	  järjesti	  seuraavat	  tapahtumat:	  
	  

• 7.2.	  Luento	  Purjehtien	  Karibialle,	  paikka	  Tieteiden	  talo,	  paikalla	  25	  henkilöä	  
	  

• 1.3.	  Talvipäivä	  Sirpalesaaressa	  klo	  12–15,	  tuuli	  7m/s	  etelästä,	  lämpötila	  +2	  astetta,	  	  
pientä	  v	  esisadetta,	  väkeä	  silti	  mukavasti	  paikalla	  

	  

• 3.4.–26.4.	  Buffetit	  Sirpalesaaressa	  
	  

• 4.5.	  EA-‐harjoitus	  Sirpalesaaressa,	  vetäjänä	  Toni	  Oja,	  läsnä	  5	  henkilöä	  
	  

• 9.5.	  Sammutintarkastus	  Café	  Caruselin	  laiturilla,	  rahastajina	  Rina	  Rinkinen	  ja	  Kaisa	  	  
Hakkarainen,	  tarkastajana	  Lohjan	  Sammutinhuolto	  
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• Touko-‐kesäkuussa	  3	  kaasulaitetarkastusta,	  tarkastajana	  Kaasuvalo	  
	  

• 3.6.	  Grilli-‐ilta	  Sirpalesaaressa	  	  
	  

• 3.10.–25.10.	  Buffetit	  Sirpalesaaressa	  
	  

• 2.10.	  Arpajaiset	  lipunlaskujuhlassa,	  tuotto	  600	  euroa	  	  
	  

• 5.12.	  Glögihetki	  Sirpalesaaressa	  klo	  13–16	  
	  
TIEDOTUS	  
	  

Pursi-‐lehti	  ilmestyi	  neljä	  kertaa:	  helmikuussa,	  huhtikuussa,	  elokuussa	  ja	  marraskuussa.	  Seuran	  jäsenet	  
osallistuivat	  lehden	  sisällön	  tuottamiseen.	  Lehti	  jatkoi	  mustavalkoisena	  ja	  loppuvuodesta	  sen	  levikkiä	  
pienennettiin	  430:en.	  Kesäkuussa	  ilmestyi	  Vuosikirja	  2015.	  Yhteistyö	  Painojussit	  Oy:n	  kanssa	  jatkui.	  
	  

Verkkosivuilla	  tiedotettiin	  pursiseuran	  perustoiminnasta	  ja	  ajankohtaisista	  asioista.	  Tärkeimmistä	  
asioista	  jäsenille	  lähetettiin	  sähköpostia.	  Verkkosivuille	  toimitettiin	  totuttuun	  tapaan	  tiedotteet	  
hallituksen	  kokouksista.	  Verkkotyökalu	  ostettiin	  edelleen	  Fonecta	  Oy:n	  Kotisivukoneelta.	  Sivuston	  
historian	  vilkkain	  päivä	  oli	  palveluntarjoajan	  mukaan	  30.11.2015,	  jolloin	  verkkovierailuja	  olisi	  ollut	  
3027,	  mutta	  asiaa	  tiedusteltaessa	  kävi	  ilmi,	  että	  nk.	  botit	  aiheuttavat	  tilastoon	  virheitä.	  Oman	  
seurannan	  mukaan	  tavallinen	  kävijämäärä	  on	  +	  –100	  vierailua	  päivässä.	  Jäsenten	  käyttöön	  
tarkoitettua	  sivuston	  keskustelupalstaa	  käytettiin	  harvakseltaan.	  	  
	  

Verkkosivuston	  rinnalla	  SPS:lla	  on	  epävirallinen	  Facebook-‐tili,	  joka	  on	  aktiivisessa	  käytössä.	  
	  
KATSASTUS	  
	  

Purjehduskaudella	  2015	  katsastettiin	  yhteensä	  124	  venettä.	  Katsastajia	  on	  tällä	  hetkellä	  yhdeksän.	  
Katsastuspäällikkönä	  toimi	  Matti	  Latvalahti.	  	  
	  

Katsastamatta	  jäi	  22	  venettä.	  Katsastamattomien	  veneiden	  lukumäärä	  on	  ollut	  viime	  vuodet	  
nousussa.	  
	  
VARTIOINTI	  
	  

Seuran	  jäsenet	  ovat	  huolehtineet	  Sirpalesaaressa	  seuran	  ja	  seuran	  jäsenten	  omaisuuden	  vartioinnista	  
viime	  purjehduskaudella.	  Vartioinnin	  käytäntöjä	  täsmennettiin	  uudella	  vartiosäännöllä.	  Vartioinnista	  
vastasivat	  vartiopäälliköt	  Tuija	  ja	  Olli	  Svanbäck.	  	  


