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SUOMALAINEN PURSISEURA RY  

TOIMINTAKERTOMUS 2016    

Hyväksytty kevätkokouksessa 27.3.2017 

 
 

KOMMODORIN KATSAUS 
 

Vuosi 2016 oli seurassamme aktiivisen harrastustoiminnan vuosi. Saimme nyt junioritoiminnan hyvin 

käyntiin, osallistuimme kilpailuihin, järjestimme kaksi eskaaderia ja paljon asiapitoisia ja samalla 

hauskoja yhteiseen harrastukseemme liittyviä tapahtumia. Tarkensimme edelleen taloudenpitoa. 

Viime vuonna keskityimme laskutuksen täsmällisyyteen ja saatavien perintään. Taloutemme 

vahvistui vuoden 2016 aikana ja tulevalle kaudelle ja kausille on luotu vakaa taloudellinen pohja.  
 

Osoitimme aktiivisuutta Suomalaiselle Pursiseuralle ominaisella tavalla kaikilla osa-alueillamme. 

Klubitoimikunnan järjesti rikasta ohjelmaa jäsenistölle läpi vuoden, joten mahdollisuuksia yhteisiin 

tapaamisiin riitti kaikille niin kesällä kuin talvellakin. Telakan ja sataman täyttöaste on todella korkea. 

Telakkaryhmä tarkistutti nosturin ja sen todettiin olevan edelleen hyvässä kunnossa. Seura sai 

viimein odotetun klubitilan käyttöönsä. Korjasimme rakennuksia tarpeen mukaan. Sirpalesaaren 

saunan vanha sisusta purettiin ja se jäi odottamaan tulevan kevään uudistusta. 
 

Suomalainen Pursiseura harrasti monimuotoisesti. Vajassa työstettiin klassikkoveneitä lähes vuoden 

ympäri, purjehduskilpailuja järjestettiin ja niihin osallistuttiin ahkerasti. Matkapurjehtijat tekivät 

perinteisen Tågis-tapaamisensa lomakauden jälkeen ja uutena tapahtumana järjestettiin eskaaderi 

Prangliin. Haastava keli tosin tällä kertaa karsi osallistujia. 
 

Juniorityöhön saatiin ihan uusi vaihde päälle ja täysiä jollakursseja järjestettiin kaksi, yksi kesäkuussa 

ja toinen elokuussa. Junioritoiminnan uudeksi muodoksi ideoitiin hankittavaksi oma klassikkovene, 

jonka ympärille kerätään ryhmä junnuja oppimaan paitsi purjehdusta, myös osallistumaan veneen 

ylläpitoon ja jos rahkeita riittää, myös kilpailemaan veneellä.   
 

Olemme onnistuneet määrätietoisella työllä luomaan entistä paremman hallintotavan, jossa 

keskeisimpinä elementteinä ovat avoin tiedotus ja dialogi kaikkien seuran tahojen ja koko jäsenistön 

kanssa sekä toisaalta tarkka sääntöjen mukainen päätöksenteko ja yhdenmukaisuuden vaaliminen. 

Onnistuneen tiedottamisen ehkä tärkeimpinä kanavina toimivat nettisivumme ja toki Pursi-lehti 

monipuolisine artikkeleineen. Nettisivujen lisäksi epävirallisemmaksi aktiiviseksi kanavaksi on 

muodostunut Facebook, jonne päivittyy kuvamateriaalia ja lyhyttarinoita tapahtumista.  
 

Syyskokouksessa hallitustyöstä pois jäivät Rina Sundqvist-Rinkinen ja Tapio Kallasjoki. Kiitos Rinalle ja 

Tapiolle ansiokkaasta työstänne seuran hyväksi. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Henri Havulinna, 

Janne Härkönen ja Matti Rautio.  
 

Viime vuonna osallistuimme Hernesaari-keskusteluun ja toimme esiin oman kannanottomme 

silloiseen kaavaehdotukseen. Nyt kun kaava on vahvistettu ja rakennustyöt ovat alkaneet, voimme 

todeta, että saimme äänemme kuuluville ja uusi kaava noudattaa myös meidän kannanottomme 

linjauksia. Loppuvuodesta käynnistyi Merisataman alueen kaavoitus ja sitä varten perustimme 

työryhmän työstämään Suomalaisen Pursiseuran ehdotusta meille todella tärkeään 

kaavamuutokseen. Yhteistyö kaupunkisuunnitteluviraston kanssa käynnistettiin hyvissä ajoin viime 

vuonna. 
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Nyt voimme kääntää katseet uuteen kauteen ja tasapainoisesti kehittää sekä pursiseuramme 

harrastustoimintaa että hallinnollisia asioita. 
 

Toivotan koko jäsenistölle antoisaa purjehduskautta 2017. 
 

Jukka Honkimaa 

kommodori 

 
 

TALOUS JA HALLINTO  
 

Vuosi 2016 oli talouden hoidon osalta yllätyksetön ja suurimmat muutokset taloudenhallinnan 

puolella liittyivät muutoksiin toimiston hoidossa. Keväällä 2016 yhteistyö toimistoa hoitaneen 

Priimus Oy:n kanssa päättyi ja toimistoa hoiti muutaman kuukauden menestyksellisesti Satu 

Lehesmaa. Satun ansiosta siirtymäajasta selvittiin erinomaisesti. Syksyllä toimistonhoitajaksi 

palkattiin Merja Pynnä, ja hän jatkaa toistaiseksi voimassaolevalla työsopimuksella. 

 

Koska seuralla on ollut merkittävä määrä varsin paljon myöhässä olevia saatavia, laskujen perintää 

alettiin tehostaa loppuvuodesta 2016. Seura teki saatavien perinnästä sopimuksen Intrum Justitian 

kanssa, ja tehostettu perintä on jo tuottanutkin tuloksia. Yhteistyötä Intrum Justitian kanssa 

jatketaan ja tällä pyrimme siihen, että maksamattomien laskujen taso saataisiin pysymään alhaisena. 

Tässä vaiheessa on myös syytä huomauttaa, että kaikista niistä jäsenyyteen liittyvistä asioista, joihin 

liittyy maksusitoumuksia, tulee ilmoittaa seuran toimistoon kirjallisesti. 

 

Taloudellisesti vuosi 2016 oli yllätyksetön. Asetetuissa budjettiraameissa pysyttiin hyvin. Vuoden 

2016 kokonaisliikevaihdoksi tuli n. 238 000 €, kun mukaan lasketaan varainhankinta, joka 

käytännössä tarkoittaa jäsenmaksuja. Liikevaihto jäi n. 40 000 € edellisvuodesta. Tähän ei ole 

yksittäistä suurempaa tekijää, vaan ero syntyi muutoksista useammalla taholla. Suurin yksittäinen 

tekijä laskeneeseen liikevaihtoon on kirjausperiaatteisiin liittyvä. Vuoden 2015 liikevaihto 

Sirpalesaaresta oli n. 76 000 euroa, kun vuodelle 2016 kirjattiin liikevaihtoa n. 45 000 euroa. Tähän 

kuitenkin liittyy se, että samaan aikaan Sirpalesaareen liittyvät kulut laskivat 82 000 eurosta 18 000 

euroon ja näin ollen ylijäämä kasvoi 26 000 euroon viime vuoden 2015 6 000 euron tappiosta.  

 

Tilikauden ylijäämä oli n. 30 000 € ja kun huomioidaan melko korkeat poistot (n. 17 000 €), niin 

kassavirraksi tuli 48 000 euroa, joka on erittäin hyvä tulos. Vuoden 2016 taseessa rahat ja 

pankkisaamiset olivatkin n. 77 000 € ja kun tähän huomioidaan vielä n. 30 000 € lyhytaikaisia 

saamisia, niin voidaan todeta, että vuosi 2016 antoi hyvät pohjat vuodelle 2017. 

 

Seuran toiminnoista kaikki muut paitsi tiedotus ja liikennöintitoiminta ovat kannattavia. 

Telakkatoiminta tuotti n. 31 000 € voittoa siitäkin huolimatta, että 2016 tilinpäätöksessä 

telakkaporukan palkat on nyt kohdistettu telakkatoiminnan kuluiksi. Venepaikka- ja laituritoiminta 

tuottivat lähes 27 000 € voittoa, joka on samalla tasolla edellisten vuosien kanssa, joka on tietysti 

ilmeistä koska sataman käyttöaste on korkea. Ilolla voidaan todeta myös, että klubitoimikunta 

onnistui kasvattamaan tulojaan yli 50 % päätyen 3 542 euron summaan. 

 

Varsinainen toiminta (ei sisällä jäsenmaksuja) oli kokonaisuutena n. 15 000 euroa plussalla, ja vaikka 

tulot hiukan laskivat, niin myös kulupuolella tehtiin säästöjä.  

 

Liikennöintitoiminnan siirtyminen pois seuralta aiheuttaa kirjapidollisesti n. 8 000 euron aleneman  
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liikevaihdossa, mutta on hyvä muistaa, että aiemminkaan liikennöintitoiminta ei ollut kannattavaa 

vaan se kustansi itsensä. Siirtämällä toiminta pois seuralta säästetään turhia kuluja, jotka liittyvät 

esim. kausikorttimaksujen tilittämiseen. 

 

Kaudella 2016 aloitettuja toimenpiteitä maksujen perimiseksi jatketaan edelleen vuoden 2017 

aikana, ja toivottavasti lähivuosina päästään siihen, että saatavien määrä pysyy kontrollissa.  

 

Vuoden 2017 aikana joudutaan ehkä tarkistamaan toimiston toimintaperiaatteita, mutta jos näihin 

tulee muutoksia, jäseniä tiedotetaan asiasta hyvissä ajoin. 

 

Kaiken kaikkiaan vuosi 2016 oli talouden puolesta hyvä, mikä helpottaa vuodelle 2017 suunniteltujen 

perusparannusten toteuttamista, Niihin kuuluvat mm. venevajan katon maalaaminen ja mahdollinen 

laitureiden valaisinten uusiminen.  

  

Hallituksen jäseninä ovat kaudella 2016 toimineet: 
 

Jukka Honkimaa, kommodori, sidosryhmät, sopimusasiat 

Hannu-Ilari Nuotio, varakommodori, telakkavaja, kiinteistöt, talkoot 

Pilvi Vainonen, varakommodori, tiedotus, hallituksen sihteeri, juniori- ja kilpailutoiminta 

Tuomas Aarnio, ympäristöasiat, matkapurjehdus 

Tapio Kallasjoki, telakka ja satamat  

Turkka Keinonen, katsastus, vartiointi 

Pekka Hilden, talous, toimisto ja hankinnat, IT 

Maria Oksa, kilpailupäällikkö, junioritoiminta 

Rina Sundqvist-Rinkinen, klubitoiminta 

Petri Wilska, palkitseminen, juniori- ja kilpailutoiminta 
 

Hallitus kokoontui 12 kertaa. Yhdistyksen kokouksia pidettiin sääntömääräiset kevätkokous 

31.3.2016 ja syyskokous 28.11.2016. 
 

Jäsenmäärä oli 31.12.2016 yhteensä 456 (2015 460), josta 182 (165) vakinaisia jäseniä, 9 (10) 

kunniajäseniä, 239 (246) vuosijäseniä, 9 (11) junioreita ja 26 (28) opiskelijajäseniä.  

 
SATAMA JA TELAKKA 
 

Kuluneella kaudella sataman ja telakan täyttöaste on hyvä eli paikat olivat käytössä. Kysyntää 

lisäpaikolle olisi ollut.  
 

Torninosturille tehtiin määräaikaistarkastus ja sen todettiin olevan kunnossa. Seuraava tarkastus on 

10 vuoden kuluttua. Normaalia huoltoa laite toki tarvitsee jatkossakin. Timo Johansson suoritti 

nosturin kuljettamiseen tarvittavan koulutuksen, mikä lisää joustavuutta nostoissa.   
 

1-ponttonin vaihto aloitettiin viime kaudella viemällä vanha ponttoni pois. Uusi asennetaan 

paikoilleen keväällä. Ponttonit ovat Helsingin kaupungin omistuksessa.  
 

Sirpalesaaren lipputangon kunnostus tehtiin pääsääntöisesti telakkaporukan voimin. Masto 

kaadettiin ja maalattiin, ja harukset ja köysistö uusittiin ennen purjehduskauden avausta. 
 

SPV:n rekisterin mukaan SPS:lla oli 2016 rekisteröityinä 194 venettä, joista 23 moottoriveneitä, 164 

purjeveneitä ja 7 kevytveneitä. 
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KIINTEISTÖT JA TALKOOT 
 

Sirpalesaaren kesävesien avaamis- (kesällä) ja sulkemisproseduureja (syksyllä) kartoitettiin, niin että 

seuralle muodostuu pikkuhiljaa tietämys niiden olemuksesta. Asiasta erityinen kiitos Laitisen Pekalle. 
 

Lähestyvän lämpimän kauden yllyttämät Sirpalesaaren kasvustot ovat villiintyneet niin, että ne ovat 

alkaneet uhata sähkö- ja viestiverkkojen olemassa oloa. Tilannetta kartoitettiin syksyllä, ja puitten alle 

pyritään saamaan moottorisahaa vuonna 2017. Asia vaatii yhteistyötä eri osapuolien kanssa. 

 

Rakennukset 
 

Venevaja 
 

Vajan koillispäädyn oviaukon uutta rakennetta maalattiin talkoissa. Työt jatkuvat. 
 

Rivitalot 
 

Rivitalo 2:en edellisenä syksynä tehty klubitila viimeisteltiin (vesien painekokeet, kalusteiden 

saumojen tiivistys), ja klubi voitiin ottaa käyttöön kokonaisuudessaan. 
 

Rivitalon lukitusta ajanmukaistettiin tehtyjen tilamuutosten johdosta. Työtä jatketaan ensi kaudella. 

Rivitalojen vesikourujen ja rännien olemusta (tai oikeammin sanottuna olemattomuutta) kartoitettiin 

syystalkoissa em. järjestelmien kuntoon saamiseksi. 
 

Rivitalo 5:n saunan lauteet ja sisäverhoukset purettiin syystalkoissa, koska niiden elinkaari on ollut 

järjellisen käyttöiän lopussa jo ajat sitten. Samalla rakenteiden kuntoa ja olemusta tutkittiin ja 

mitattiin uusien verhousten rakentamiseksi. Saunan runko jätettiin kuivuman talveksi ja työt jatkuvat 

keväällä 2017. 
 

Rivitalo 5:n ulkopuolelle kaavailtu astianpesupaikka (viemäröity sellainen) eteni kesän aikana erään 

seuran jäsenen tarkkaavaisuuden johdosta, sillä hanke sai rst-pesupöydän. Vaikka pesupaikkaa on 

jäsenkunnan taholta sieltä täältä toivuttu, se odottaa edelleen toteutumistaan. 
 

Tågholmen 
 

Tågholmenin tiskipaikan kattaminen eteni viime vuonna siten, että Eskelisen Paavo taitavana 

suunnittelijana muokkasi alustavan ehdotuksen toteutettavaksi elementtirakenteisena. Nyt katos 

voidaan tehdä Sirpalesaaressa osina niin, että se on Nihdillä vietävissä perille ja siellä koottavissa 

valmiiksi katokseksi. Tiskipaikka joudutaan muutama vaaksa siirtämään, niin että vieressä oleva 

mänty saa kasvaa vapaasti. 

 

Talkoot 
 

Kevättalkoot pidettiin 30.5. perinteisesti maanantai-iltana. Työohjelmassa oli normaalien kausitöiden 

(telakkapukkien siirto, saaren siivousta, mäntyjen lannoitusta ym.) lisäksi myös erilaisia yksittäisiä 

seuran ja saaren hyväksi tehtyjä töitä. Myös osanotto oli kiitettävä, talkoolaisia oli töissä 

tavanomaisen runsaasti, kuten kevättalkoissa on aina tapana ollut.  
 

Syystalkoot pidettiin maanantaina 5.9. Osanottajia oli (normaalin käytännön mukaisesti) vähemmän 

kuin keväällä, mutta silti ilahduttavan runsaasti. Jäsenkuntaa osallistui monipuolisiin töihin SPS:n ja 

Sirpalesaaren hyväksi. Vanhan käytännön mukaisesti osa töistä oli kausiluonteisia (telakointituet ulos 

vajasta kentälle yms.) ja osa kertaluonteisia perusparannus-, korjaus- ja ylläpitotöitä. Aikaisempaa  
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enemmän osa töistä sovittiin ao. tekijöiden kanssa jo ennakolta, mikä tehosti toimintaa. Asiaa tullaan 

jatkossa edelleen kehittämään, ja toivotaan myös jäsenten aktiivisuutta asiassa.  
 

Kiitokset kaikille talkoolaisille ja tervetuloa taas tulevan kesäkuun alussa uudelleen. 

 
YMPÄRISTÖASIAT 
 

Sirpalesaaressa siirryttiin kilpailutuksen jälkeen käyttämään Fortumin vesisähköä, joka osoittautui 

kasvihuonekaasuja tuottamattomista tavoista edullisimmaksi.  
 

Tapio Kallasjoen opastamana Ammattikorkeakoulu Metropolian sähköalan opiskelijat tekivät 

oppilastyönä selvityksen siitä, missä määrin Sirpalesaaressa olisi kannattavaa siirtyä omaan 

uusiutuvan energian tuotantoon. Selvitys tehtiin erikseen aurinko- ja erikseen tuulienergiasta. 

Selvityksen perusteella ainakin sähkön tuotanto aurinkopaneeleilla olisi harkinnanarvoinen asia. 

Päätöksenteko asiassa siirtyi vuodelle 2017. 
 

Telakkakentällä alettiin taas syyskuussa kerätä sekajätteitä. Keräystä ei jostain tuntemattomasta 

syystä ollut alkukaudesta tilattu. Tämä oli johtanut jossain määrin asiattomaan ravintolan 

jäteastioiden käyttöön alkukauden aikana. Talkoiden aikana kerättiin tavanomaiset neljä lavallista 

saaressa syntynyttä metalli-, puu-, ja muovijätettä sekä risuja. Saaressa muodostuu jätettä paitsi 

telakkatoiminnassa, myös erilaisissa kiinteistönhoito- ja kunnostustöissä. Telakoitsijat ja venepaikan 

haltijat huolehtivat seuran sääntöjen mukaisesti itse sekä vaaralliset jätteensä että muut jätteensä. 

Jätehuolto-ohjeita annettiin syksyllä seuran verkkosivuilla. 
 

Hallitus teki syyskuun alkupuolella kenttäkatselmuksen saaressa, erityisesti marinarakennuksen ja 

vajarakennuksen ympäristössä. Katselmuksen aikana kirjattiin ne kohdat ja paikat, jotka edellyttävät 

kohentamista. Tällaisia ovat mm. kaatumisvaarassa olevat puut ja sähköpylväät, epäsiistit alueet ja 

siellä täällä olevat hylätyt, erityisesti merenkulkuun ja telakointiin liittyvät rojut.    
 

Veneiden pohjan puhdistamisessa syntyvä maalijäte otettiin telakkakentällä varsin yleisesti talteen, 

eikä se päässyt pilaamaan maaperää.  

 
MATKAPURJEHDUS 
  

Seura järjesti jäsenilleen kaksi eskaaderipurjehdusta, Tallinnan koillispuolella sijaitsevaan Prangliin 

kesäkuun viimeisenä viikonloppuna ja seuran tukikohtasaareen Tågholmeniin elokuun lopussa.  

  

Prangli-eskaaderiin oli lähdössä useita veneitä, mutta kovan tuulen varoitus sai useimmat jäämään 

satamaan. Matkalle lähti kaksi venettä, joista toinen kääntyi takaisin teknisten ongelmien takia. 

Perille pääsi s/y Chelina nauttimaan saaren ihastuttavasta tunnelmasta. 
  

Tågis-eskaaderi purjehdittiin 27.–28.8. Suurin osa saapui paikalle jo perjantaina, sillä lauantaille oli 

luvattu kovaa tuulta. Pari uskaliasta venekuntaa saapui kuitenkin lauantain puolella nauttimaan 

eskaaderista. Laituri olikin viimeistä paikkaa myöten täynnä ja eskaaderin ohjelma noudatti 

perinteitä: kommodorin tervehdys, tikkakilpailu (naisten sarjan voittaja Anna Keto-Tokoi ja miesten 

sarjan voittaja Aki Rinkinen), sauna, lasten aarteenetsintäkilpailu sekä jo perinteeksi muodostunut 

eskaaderinäytelmä ja illan pimetessä lettutarjoilu. Tämänkertainen eskaaderinäytelmä oli Volter 

Kiven Alastalon Salissa -romaanista luku Albatrossin tarina. Sen esitti perinteiseen tapaan 

Eskaaderiteatteri = paikalla olleet henkilöt. 
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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 (vieraskirja on edelleen Tågiksessa 

eikä vuoden 2016 kävijätietoja saada ennen kauden 2017 ensimmäistä vierailua):  

  

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 

2016    

  
KILPAILUTOIMINTA  

 

Kilpailutoiminnan osalta SPS oli aktiivisesti esillä sekä kilpailujärjestelyjen että kilpailevien veneiden 

kautta. 
 

Kilpailujärjestelyiden osalta kauden kohokohta oli RS:X-purjelautaluokan EM-kilpailut 2.–9.7.2016, 

joihin osallistui noin 200 purjelautailijaa. Kilpailun järjestelyistä vastasi Helsinki Sail Racing 

Management (HSRM). HSRM:n jäsenenä SPS oli tietenkin mukana jo tapahtuman suunnittelussa ja 

koordinoinnissa. Itse kilpailun aikana SPS:n kilpailulautakuntalaiset urakoivat nuorten radalla. 

Kilpailukeskus sijaitsi Hernesaaressa ja purjehdukset käytiin kahdella radalla C-rata-alueella. Kilpailut 

saatiin vietyä ansiokkaasti päätökseen, vaikka tuulen puute, shiftaileva tuuli ja sumu välillä 

viivästyttikin ohjelmaa.  
 

Kilpailuohjelmaan kuului myös osallistuminen junioripurjehduksen suurtapahtuma Down Town Sailing 

Weekin järjestelyihin yhteistyössä HSS:n kanssa 10.–12.6.2016 sekä samaan konseptiin kuuluvan 

Optimistijollien Kadettisarjan kilpailun järjestelyihin 18.–19.6.2016.  
 

Heinäkuun alussa oli puolestaan vuorossa perinteinen Helsinki Regatta yhteistyössä muiden HSRM:n 

jäsenseurojen kanssa. Helsinki Regatta osui osittain päällekkäin RS:X EM-kilpailujen kanssa, mutta 

SPS:n osalta osaavaa ratahenkilökuntaa riitti molempiin tapahtumiin. Helsinki Regatassa SPS vastasi 

yhteistyössä NJK:n, HTPS:n, M:n ja HSS:n kanssa köliveneradasta. Kilpailujen päällekkäisyyden takia 

kaikki köliveneluokat olivat poikkeuksellisesti samalla rata-alueella. Vauhtia ja nopeita tilanteita siis 

riitti. 
 

Syyskuussa oli vielä vuorossa X-99-luokan kauden päättävä ranking-kilpailu 17.9.2016 ja tähän perään 

SPS:n seuramestaruuskilpailu Olympiamalja 18.9.2016. X-99-kilpailuun saatiin lähtölinjalle vain kolme 

venettä, mutta tiukkoja tilanteita radalle saatiin silti. Kilpailun voiton nappasi oman seuramme s/y 

Nautilus. Olympiamaljan osalta toiveissa oli tuplata edellisen vuoden osallistujamäärä ja tämä  
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toteutuikin, kun saaristorataa lähti kiertämään kuusi venekuntaa takaa-ajolähdöllä. Ensimmäisenä 

maalilinjan ylitti Filou (kipparina P. Ervamaa) noin kolmen ja puolen minuutin erolla seuraavaan 

veneeseen. Edellisen vuoden jännitysnäytelmää aivan maalilinjan tuntumassa ei siis nähty, mutta 

hienoja hetkiä ja iloista tunnelmaa kilpailu kuitenkin tarjoili. 
 

Olympiamaljan tulokset: 

1. s/y Filou, Pekka Ervamaa 

2. s/y Mimi, Slava Ridal 

3. s/y Emzia, Antti Aliklaavu 

4. s/y Cosa Nostra, Kai Kuusi 

5. s/y Lotta, Laura Määttänen 

6. s/y Morgana, Pilvi Vainonen    
 

Kilpailuedustuksen osalta SPS:n venekunnat toivat kotiin joukon hienoja sijoituksia. Tässä muutama 

poiminta: 

s/y Hertta Ässä, Anssi Narvala: H-vene MM, 34. sija 

s/y Nautilus, Sakari Kausto: X-99-rankingsarjan voitto (R1: 2. sija, R2: 2. sija, R3: 1. sija, R4: 1. sija)  

s/y Donna, Markku Auvinen: Emäsalon lenkki, 1. sija (LYS 2), Suursaari Race, 1. sija (LYS 3), Helsinki 

Tallinna Race 2. sija (LYS 3)     
 

Kilpailulautakunnassa toimivat: Joel Kanervo, Sakari Kausto, Satu Lehesmaa, Maria Oksa, Kimmo 

Pöntiskoski, Pekka Taiminen, Mauri Utriainen, Pilvi Vainonen ja Petri Wilska.  

Lisäksi tuomareina toimivat: Antti Aliklaavu ja Petri Tuominen. 

 
JUNIORI- JA KEVYTVENETOIMINTA 
 

Junioritoiminnan suunnittelusta vastasi junioritoimikunta, joka kokoontui talvikauden aikana kaksi 

kertaa ideoimaan toimintamuotoja. Toiminnan suunnittelussa ja markkinoinnissa tehtiin yhteistyötä 

meripartiolippukunta Korven Koukkaajien kanssa. Varsinainen toiminta käynnistyi upeasti alkukesästä 

optimistijollakurssilla. Kurssi toteutettiin iltakurssina 31.5.–3.6.2016 (neljä iltaa) ja sille osallistui 10 

junioria. Kurssipalautteen perusteella osallistujat olivat tyytyväisiä kaikkiin osa-alueisiin (sisältö, 

ohjaajat, ajankohta, tiedottaminen) ja jatkotoimintana kiinnostusta herätti jatkokurssi. Sen sijaan 

viikkoharjoituksiin ei kyselyn mukaan ollut halukkuutta. Jatkokurssi toteutettiin jälleen iltakurssina 

viitenä iltana aikavälillä 15.8.–26.8.2016 ja sille osallistui 9 junioria. Osallistujista kahdeksan oli 

osallistunut myös alkukesän kurssille. Junioritoiminnan merkittävimmät tavoitteet kaudelle 2016 

olivat junioritoiminnan käynnistäminen ylipäätään sekä kiinnostuksen herättäminen ja säilyttäminen 

hauskaa harrastusta kohtaan. Kaksi täyttä optarikurssia osoitti, että nämä tavoitteet saavutettiin 

erittäin hyvin!     
 

Junioritoimikunnassa toimivat: Ilmari Kuusi, Iida Kämäri, Satu Lehesmaa, Maria Oksa (pj), Hannu 

Sarvanne, Jukka Soininen ja Pilvi Vainonen. 
 

Junioritoiminnan ohjaajina toimivat: Ilmari Kuusi, Iida Kämäri, Satu Lehesmaa ja Maria Oksa. 

 

Lisäksi useat seuralaiset tukivat junioritoimintaa kunnostamalla kalustoa ja toiminnassa tarvittavia 

tiloja talkoovoimin. Junioritoiminnan onnistumista tukivat myös saadut materiaali- ja 

rahalahjoitukset. 
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SEURATOIMINTA JA KLUBITOIMIKUNTA 
 

Klubitoimikunta järjesti seuraavat tapahtumat: 
 

 19.1. klo 18 Tähdet tietävät, missä olet. Hessu Rantasen vetämä luento-ja 

keskustelutilaisuus, paikka Eiran lukio 
 

 2.2. klo 18–20 Purjehtien Skotlantiin. Kimmo Pöntiskoski kertoi edelliskesän matkastaan  

s/y Melianilla, paikka Eiran lukio 
 

 28.2. klo 12–15 Talvipäivä Sirpiksessä, paikalla oli kuutisenkymmentä pientä ja isompaa 

veneilijää 
 

 27.–28.3. klo 11.30–15.30 Pääsiäisbuffetit Sirpiksessä  
 

 Kevätbuffetit huhtikuussa lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11.30–15.30 
 

 14.5. klo 10–14  Sammutinhuolto Café Caruselin laiturilla  

 31.5. ja 16.6. Kaasulaitetarkastus Sirpalesaaressa  

 6.6. Grilli-ilta Sirpalesaaressa klo 18.30  

 30.9. Arpajaiset lipunlaskujuhlassa 

 Syysbuffetit lokakuussa lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11.30–15.30  

 10.12. klo 12–15 Glögihetki Sirpalesaaressa  

 

TIEDOTUS 
 

Pursi-lehti ilmestyi neljä kertaa: helmikuussa, huhtikuussa, elokuussa ja marraskuussa. Seuran jäsenet 

osallistuivat aktiivisesti lehden sisällön tuottamiseen. Lehti jatkoi mustavalkoisena ja sen levikki oli 

430. Kesäkuussa ilmestyi Vuosikirja 2016. Yhteistyö Painojussit Oy:n kanssa jatkui (lehden ja 

vuosikirjan taitto, painotyö, postitus). 
 

Verkkosivuilla tiedotettiin pursiseuran perustoiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Tärkeimmistä 

asioista jäsenille lähetettiin sähköpostia. Verkkosivuille toimitettiin totuttuun tapaan myös tiedotteet 

hallituksen kokouksista. Verkkotyökalu ostettiin edelleen Fonecta Oy:n Kotisivukoneelta, ja 

sivustollamme oli päivittäin noin 200 vierailua. Jäsenten käyttöön tarkoitetulla keskustelupalstalla oli 

parisenkymmentä uutta aihetta.  
 

Verkkosivuston rinnalla SPS:lla on epävirallinen Facebook-tili. 

 
KATSASTUS 
 

SPS:n rekisterissä olevia veneitä katsastettiin vuonna 2016 yhteensä 128, joista moottoriveneitä oli 

yhdeksän. Vesille laskettujen katsastamattomien veneiden lukumäärä oli kahdeksan.  
 

Vuonna 2016 katsastettujen veneiden tiedot siirrettiin SPV:n ylläpitämään ja jäsenseuroille 

tarjoamaan sähköiseen rekisteriin Suuliin. Katsastusmaksut maksettiin SPS:n tilille ja käteismaksuista 

luovuttiin. Katsastuspäällikkönä toimi Satu Lehesmaa. Muita katsastajia oli yhteensä yhdeksän. 
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VARTIOINTI 
 

Seuran jäsenet ovat aikaisempien vuosien tapaan huolehtineet Sirpalesaaressa seuran ja seuran 

jäsenten omaisuuden vartioinnista sekä viihtyisyydestä saaressa. Tieto vartiovelvollisuudesta ei 

saavuttanut aivan kaikkia sen piiriin kuuluvia, mutta pääsääntöisesti vartioiti on suoritettu 

tunnollisesti.   
 

Vartioinnista vastasivat vartiopäälliköt Tuija ja Olli Svanbäck. 


