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SUOMALAINEN	  PURSISEURA	  RY	  	  
TOIMINTAKERTOMUS	  2017    
Hyväksytty	  kevätkokouksessa	  26.3.2018 
	  

	  

KOMMODORIN	  KATSAUS	  
	  

Edellisen	  vuoden	  positiivinen	  vire	  ja	  aktiivinen	  toiminta	  Suomalaisessa	  Pursiseurassa	  jatkuivat	  myös	  
viime	  vuonna.	  Strategia	  päivitettiin	  heti	  alkuvuodesta	  ja	  se	  esiteltiin	  jäsenistölle	  maaliskuun	  alussa.	  
Startegia	  ohjaa	  päätöksentekoamme	  ja	  toimintojemme	  kehittämistä	  ja	  siten	  edelleen	  selkeyttää	  
hallintomme	  työskentelyä.	  
 

Talouden	  osalta	  harkittu	  ja	  tarkka	  taloudenpito	  toimii	  hyvin.	  Tästä	  johtuen	  pystyimme	  muun	  muassa	  
investoimaan	  korjauksiin	  budjetoitua	  enemmän	  ilman	  lainarahoituksen	  tarvetta.	  Yksi	  osa	  
taloudenpitoamme	  ovat	  myös	  tälle	  kaudelle	  tehdyt,	  hyvin	  maltilliset	  korotukset	  maksuihin.	  
	  

Kaikilla	  SPS:n	  toiminnan	  strategisilla	  osa-‐alueilla	  oli	  aktiivista	  toimintaa.	  Klubitoimikunnan	  buffetit,	  
Talvipäivä	  ja	  muut	  tilaisuudet	  olivat	  hyviä	  yhteishengen	  kohottajia.	  Telakan	  ja	  sataman	  täyttöaste	  
jatkui	  korkeana.	  Vajan	  peltikatto	  maalattiin.	  Sirpalesaaren	  sauna	  sai	  hienon	  ja	  toimivan	  sisustuksen.	  
Vajassa	  tehtiin	  normaalin	  veneiden	  kunnostustyön	  lisäksi	  turvallisuuden	  kannalta	  tärkeää	  työtä	  
rakentamalla	  useita	  venepukkeja	  ja	  korjaamalla	  vanhoja.	  
	  

Kilpailutoiminnassa	  seuran	  mestaruuskisa	  Olympiamalja	  toimi	  myös	  A-‐veneiden	  luokkamestaruus-‐
kisana	  sekä	  Hai-‐veneiden	  Hai-‐Life-‐kilpailun	  näyttämönä.	  	  
	  

Junioritoiminnassa	  sekä	  optareiden	  että	  junioreille	  hankitun	  Hai-‐veneen	  toiminta	  oli	  aktiivista.	  Veipä	  
Haimme	  HSS:n	  keskiviikkokisojen	  kokonaisvoiton	  parinkymmenen	  veneen	  joukossa.	  
	  

Selkeä	  ja	  määrätietoinen	  hallitustyöskentely,	  avoimuus	  ja	  jokaisen	  seuran	  jäsenen	  mahdollisuus	  
tiedon	  saantiin	  sekä	  omien	  asioiden	  esille	  tuomiseen	  ovat	  toiminnan	  ja	  viihtyvyyden	  kannalta	  
keskeisiä	  asioita.	  Pursi-‐lehti,	  nettisivut	  ja	  Facebook	  toimivat	  hyvin	  tiedottamisessa.	  Tulevaisuudessa	  
tarkoituksena	  on	  tutkia	  ja	  tarjota	  käyttöön	  sähköisiä	  palveluita	  muun	  muassa	  vartiovuorojen	  ja	  
veneiden	  nostojen/laskujen	  varaamiseen.	  
	  

Syyskokouksessa	  hallitustyöstä	  jäi	  pois	  Turkka	  Keinonen.	  Kiitos	  Turkalle	  seuran	  hyväksi	  tehdystä	  
arvokkaasta	  työstä.	  Hallitukseen	  valittiin	  uudeksi	  jäseneksi	  Laura	  Määttänen.	  
	  

Merisataman	  alueen	  kaavoituksen	  osalta	  olimme	  aktiivisesti	  mukana	  suunnittelussa	  ja	  toimme	  esiin	  
SPS:n	  etujen,	  toiveiden	  ja	  tavoitteiden	  mukaisia	  ehdotuksia.	  Kaupunkisuunnitteluviraston	  kanssa	  
tehty	  hyvä	  yhteistyö	  mahdollisti	  suunnittelun,	  jonka	  vaikutukset	  Sirpalesaaren	  rakentamisen	  osalta	  
ulottuvat	  kymmenien	  vuosien	  päähän.	  
	  

Vaikka	  todellinen	  talvi	  ja	  kantava	  jää	  ovat	  vasta	  saapuneet,	  voimme	  hyvillä	  mielin	  aloittaa	  yhä	  
aktiivisemman	  ja	  Suomalaisen	  Pursiseuran	  yhteishenkeä	  ennestään	  kohottavan	  toiminnan.	  
	  

Toivotan	  koko	  jäsenistölle	  antoisaa	  purjehduskautta	  2018.	  
	  

Jukka	  Honkimaa	  
kommodori	  
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TALOUS	  JA	  HALLINTO	  	  
	  

Kausi	  2016	  päätettiin	  taloudellisesti	  vahvasti,	  mikä	  antoi	  hyvät	  lähtökohdat	  vuodelle	  2017.	  Tämän	  
ansiosta	  mm.	  venevajan	  katon	  maalaustyöt	  voitiin	  rahoittaa	  tulorahoituksella	  ilman,	  että	  seuran	  
kassatilanteessa	  olisi	  ollut	  merkittäviä	  ”heikkoja”	  hetkiä.	  Kattoremontin	  lisäksi	  myös	  sauna	  saatiin	  
remontoitua	  hyvään	  kuntoon,	  ja	  myös	  muita	  rakennusten	  korjauksia	  tehtiin.	  	  
	  

Kauden	  aikana	  jatkettiin	  tehostettua	  laskutusta	  ja	  perintää	  ja	  nämä	  ovatkin	  parantaneet	  
kassatilannetta	  merkittävästi,	  ja	  nyt	  seuran	  myyntisaatavien	  taso	  on	  saatu	  pysymään	  hyvällä	  tasolla	  
ilman	  suuria	  viiveitä	  maksuissa.	  Kun	  seuran	  muissa	  tunnusluvuissa	  ei	  ole	  tapahtunut	  suurta	  muutosta,	  
niin	  vuoden	  2017	  tärkeimmät	  talouden	  tunnusluvut	  ovat	  hyvin	  samanlaisia	  kuin	  edellisinä	  vuosina.	  	  	  
	  

Tuloksellisesti	  vuosi	  oli	  lievästi	  tappiollinen.	  Tilikauden	  alijäämä	  ennen	  poistoja	  oli	  -‐10	  687,14	  euroa	  ja	  
budjetoitu	  tappio	  -‐6	  900	  euroa,	  joten	  pysyimme	  hyvin	  budjettiraameissa,	  vaikka	  joidenkin	  toimintojen	  
osalta	  budjetti	  ylittyikin.	  Tulos	  poistojen,	  rahoituserien	  ja	  verojen	  jälkeen	  oli	  -‐30	  079	  euroa.	  Tämä	  
tarkoittaa	  myös	  sitä,	  että	  kassavirrallisesti	  vuosi	  oli	  hiukan	  miinuksella.	  Kiinteistöjen	  korjauksiin	  ja	  
kunnostuksiin	  oli	  budjetoitu	  38	  000	  euroa	  ja	  tämä	  summa	  oli	  varattu	  kattamaan	  lähinnä	  venevajan	  
katon	  maalaus	  ja	  joitain	  pienempiä	  korjauskuluja.	  Korjauksiin	  kului	  47	  938	  euroa,	  joten	  budjetti	  ylittyi,	  
mutta	  mikä	  tärkeintä,	  korjaukset	  pystyttiin	  kattamaan	  omilla	  kassavirroilla	  eikä	  uutta	  lainaa	  jouduttu	  
nostamaan.	  Toinen	  merkittävä	  ero	  seuran	  tuloslaskelmassa	  näkyvistä	  muutoksista	  on	  henkilöstö-‐
kuluissa,	  joka	  johtuu	  siitä,	  että	  toimistoa	  hoidetaan	  nykyään	  seuran	  palkkaaman	  henkilön	  (Merja	  
Pynnä)	  avulla,	  eikä	  enää	  ulkoisena	  palveluna.	  Tämä	  tarkoittaa	  myös	  sitä,	  että	  ulkopuolisista	  
palveluista	  aiheutuneet	  menot	  laskivat	  merkittävästi.	  	  
	  

Vuoden	  alussa	  seuralla	  oli	  pitkäaikaista	  lainaa	  56	  600	  euroa.	  Jäljellä	  oleva	  laina	  muodostuu	  venevajan	  
kunnostukseen	  otetusta	  lainasta.	  Vuoden	  aikana	  velkaa	  lyhennettiin	  10	  885	  euroa	  eli	  vuoden	  lopussa	  
pitkäaikaisen	  velan	  määrä	  laski	  45	  745	  euroon.	  Seuran	  velkaantumisaste	  on	  siis	  maltillinen	  ja	  
nykyisellä	  kassavirralla	  pystyttäisin	  hoitamaan	  hiukan	  suurempaakin	  velkaa.	  
	  

Kuten	  jo	  mainittiin,	  niin	  myyntisaamisten	  määrä	  on	  saatu	  pidettyä	  hyvällä	  tasolla	  ja	  keskimääräiset	  
maksuajat	  ovat	  laskeneet	  merkittävästi.	  Myyntisaamiset	  olivat	  kauden	  alussa	  42	  619	  euroa	  ja	  kauden	  
lopussa	  enää	  15	  318	  euroa.	  Käytännössä	  tämä	  on	  vahvistanut	  seuran	  kassatilannetta,	  ja	  vajan	  katon	  
maalaus	  voitiin	  tehdä	  ilman	  suurempia	  ”kassakriisejä”.	  Remontista	  huolimatta	  kauden	  lopussa	  rahat	  
ja	  pankkisaamiset	  olivat	  65	  978	  euroa.	  Tämä	  alleviivaa	  edelleen	  sitä,	  kuinka	  tärkeätä	  on	  
maksuvelvoitteiden	  hoitaminen	  ajallaan,	  sillä	  käytännössä	  yksi	  suurimmista	  (taloudellisista)	  uhista	  
seuralle	  on	  kassavaje,	  joka	  aiheuttaisi	  sen,	  että	  emme	  pysty	  (hetkellisesti)	  suoriutumaan	  
maksuvelvoitteista	  kumppaneillemme.	  	  
	  

Seuran	  on	  hyvin	  vaikeaa	  kasvattaa	  merkittävästi	  tulovirtojaan,	  koska	  käytännössä	  seura	  on	  kasvanut	  
ns.	  täyteen.	  Menovirtoihin	  on	  samanaikaisesti	  tullut	  kasvua	  muun	  muassa	  rakennusten	  ylläpidosta.	  
Korjausvelkaa	  on	  kertynyt	  vuosien	  mittaan	  ja	  vuonna	  2018	  joudumme	  jälleen	  panostamaan	  
enemmän	  rakennusten	  korjaamiseen,	  mikä	  tuo	  lisää	  painetta	  kassavirran	  hallintaan.	  Koska	  
kulupuolelle	  on	  syntynyt	  paineita,	  on	  hallitus	  päättänyt	  korottaa	  maksuja	  kaudelle	  2018,	  jotta	  kulujen	  
kasvua	  voitaisiin	  puskuroida	  edes	  hiukan.	  Korotukset	  ovat	  hyvin	  maltillisia	  ja	  maksut	  ovat	  edelleen	  
melko	  alhaisella	  tasolla,	  jos	  niitä	  verrataan	  esim.	  joihinkin	  naapuriseuroihimme.	  Näkyvissä	  ei	  ole,	  että	  
maksuja	  jouduttaisiin	  korottamaan	  ns.	  ”kovalla	  kädellä",	  vaan	  pyritään	  siihen,	  että	  toimintaa	  saadaan	  
pyöritettyä	  hyvällä	  tasolla	  ilman	  että	  harrastus	  alkaa	  kuluttaa	  kohtuuttomasti	  jäsenten	  kukkaroa.	  
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Hallituksen	  jäseninä	  ovat	  kaudella	  2017	  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	  
Henri	  Havulinna,	  klubitoimikunta,	  Tågholmen	  	  
Janne	  Härkönen,	  kiinteistöt,	  komerot,	  talkoot	  
Turkka	  Keinonen,	  katsastus,	  vartiointi	  
Pekka	  Hilden,	  talous,	  toimisto	  ja	  hankinnat,	  IT	  
Maria	  Oksa,	  kilpailupäällikkö,	  junioritoiminta	  
Matti	  Rautio,	  telakka	  ja	  satamat,	  alukset	  
Petri	  Wilska,	  palkitseminen,	  juniori-‐	  ja	  kilpailutoiminta	  
	  

Hallitus	  kokoontui	  13	  kertaa.	  Yhdistyksen	  kokouksia	  pidettiin	  sääntömääräiset	  kevätkokous	  
27.3.2017	  ja	  syyskokous	  27.11.2017.	  
	  

Jäsenmäärä	  oli	  31.12.2017	  yhteensä	  456	  (2016	  465),	  josta	  193	  (182)	  vakinaisia	  jäseniä,	  9	  (9)	  
kunniajäseniä,	  231	  (239)	  vuosijäseniä,	  10	  (9)	  junioreita	  ja	  13	  (26)	  opiskelijajäseniä.	  	  

	  
SATAMA	  JA	  TELAKKA	  
	  

Kuluneella	  kaudella	  sataman	  käyttöaste	  on	  ollut	  korkea	  kuten	  telakankin,	  jossa	  kuitenkin	  oli	  
enemmän	  vaihtuvuutta	  verrattuna	  aikaisempiin	  vuosiin.	  
	  

Veneiden	  nostot	  sujuivat	  totuttuun	  tapaan	  ja	  telakkaporukan	  henkilömuutokset	  ovat	  sujuneet	  hyvin.	  
	  

Uuden	  1-‐ponttonin	  asennus	  saatiin	  keväällä	  valmiiksi,	  siihen	  saatiin	  lopulta	  myös	  kiinnityslenkit	  ja	  
kokonaisuus	  saatiin	  käyttöön	  ennen	  kiivainta	  purjehduskautta.	  Helsingin	  kaupungin	  organisaatio-‐
muutoksen	  myötä	  yhteyshenkilömme	  ovat	  vaihtuneet	  ja	  uusien	  kanssa	  päästiin	  luomaan	  suhteita	  
satamakatselmuksen	  yhteydessä,	  joka	  pidettiin	  poikkeuksellisesti	  vasta	  syyskesällä.	  Jatkossa	  
katselmukset	  pidetään	  keväällä	  ja	  niiden	  yhteydessä	  on	  mahdollista	  vaikuttaa	  kuluvaan	  
purjehduskauteen.	  Odotamme	  kevääksi	  katselmuksessa	  sovittuja	  korjauksia	  laiturirakenteisiimme.	  
	  

Yhteysveneille	  tehtiin	  kauden	  aikana	  erilaisia	  korjauksia,	  mutta	  veneet	  pystyttiin	  pitämään	  
liikenteessä	  koko	  kauden.	  
	  

SPV:n	  rekisterin	  mukaan	  SPS:lla	  oli	  2017	  rekisteröityinä	  162	  venettä,	  joista	  21	  moottoriveneitä	  ja	  141	  
purjeveneitä.	  Kevytveneitä	  oli	  7.	  

	  
MERISATAMAN	  ASEMAKAAVAN	  MUUTOS	  
	  

Helsingin	  kaupunkisuunnitteluvirasto	  (KSV)	  käynnisti	  Merisataman	  asemakaavan	  muutossuunnittelun	  
syksyllä	  2016.	  SPS:n	  hallitus	  perusti	  asiaa	  valmistelevan	  työryhmän,	  joka	  on	  ollut	  tiiviisti	  yhteydessä	  
kaupunkisuunnittelun	  toimialaan.	  Käytyjen	  keskustelujen	  perusteella	  SPS	  laati	  helmikuussa	  2017	  
päivitettyyn	  strategiaansa	  pohjautuvat	  tavoitteet	  maankäytöstä	  Sirpalesaaressa	  ja	  toimitti	  ne	  KSV:lle.	  
Tätä	  ennen	  sekä	  strategia	  että	  KSV:lle	  esitetyt	  tavoitteet	  esiteltiin	  SPS:n	  jäsenille	  1.	  maaliskuuta	  
pidetyssä	  keskustelutilaisuudessa.	  	  
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Marraskuussa	  KSV	  esitteli	  kaavamuutoksen	  luonnossuunnitelmia	  HSS:lla	  järjestetyssä	  
asukastilaisuudessa.	  Paikalla	  oli	  muiden	  asiasta	  kiinnostuneiden	  lisäksi	  myös	  lukuisia	  SPS-‐laisia.	  	  
	  

Marraskuun	  lopussa	  SPS	  toimitti	  kirjallisen	  mielipiteen	  KSV:lle	  asemakaavan	  muutoksen	  
luonnoksesta.	  Mielipiteessä	  SPS	  korosti	  strategiaansa	  pohjautuvia	  maankäytön	  kehittämistarpeita	  
Sirpalesaaressa	  ja	  esitti,	  että	  telakka-‐aluetta	  laajennettaisiin,	  Sirpalesaaren	  ja	  Liuskasaaren	  väliselle	  
vesialueelle	  tehtäisiin	  uusi	  aallonmurtaja,	  mikä	  toisi	  uusia	  venepaikkoja,	  ja	  että	  Sirpalesaareen	  
saataisiin	  lisää	  rakennusoikeutta	  toiminnan	  laajentamisen	  edellyttämille	  tukitoiminnoille.	  	  
	  

SPS:n	  jäsenille	  on	  selvitetty	  kaavoitustyöhön	  liittyviä	  seuran	  tavoitteita	  ja	  työn	  etenemistä	  myös	  
vuoden	  2017	  kevät-‐	  ja	  syyskokouksissa.	  

	  
KIINTEISTÖT	  JA	  TALKOOT	  
	  

Kiinteistöjen	  hoito	  
	  

Perinteinen	  kesävesien	  avaaminen	  tehtiin	  ns.	  aikaisen	  kevään	  johdosta	  12.	  huhtikuuta,	  tosin	  sen	  
jälkeen	  tuli	  vielä	  kylmääkin,	  mutta	  mitään	  vahinkoja	  ei	  syntynyt.	  Lokakuussa	  veneiden	  ollessa	  jo	  
suurimmaksi	  osaksi	  ylhäällä	  suljettiin	  kesävedet	  talven	  ajaksi.	  Syksyisin	  rupeama	  on	  jonkin	  verran	  
työläämpi	  kuin	  keväällä,	  mutta	  päivässä	  siitäkin	  selvittiin.	  
	  

Muuten	  kiinteistönhoito	  sisälsi	  normaaleja	  pienempiä	  toimia.	  
	  

Sirpalesaaren	  ulkoista	  ilmettä	  parannettiin	  siivoamalla	  erilaista	  risukkoa	  ja	  muuta	  siihen	  verrattavaa	  
kasvillisuutta.	  
	  
Telakkavaja	  
	  

VAJA	  100	  
	  

Sirpalesaaren	  venevaja	  täytti	  vuonna	  2017	  100	  vuotta.	  Asian	  johdosta	  järjestettiin	  VAJA	  100	  -‐
tapahtuma	  17.	  elokuuta.	  Tilaisuuteen	  oli	  kutsuttu	  SPS:n	  jäsenet	  ja	  eräiden	  SPS:lle	  merkittävien	  
sidosryhmien	  edustajia.	  Paikalla	  on	  yhteensä	  noin	  150	  vierasta.	  Ohjelmassa	  oli	  tervehdyksiä,	  
musiikkia,	  puheita	  ja	  mukavaa	  yhdessäoloa.	  Viihtyvyyden	  varmistamiseksi	  tarjoiltiin	  pientä	  syötävää	  
ja	  juotavaa	  sekä	  kahvia	  ja	  mansikkakakkua,	  jonka	  valmistusohje	  täytti	  tänä	  vuonna	  puolet	  siitä	  mitä	  
vaja.	  	  
	  

Tapahtumaan	  liittyen	  vajaan	  tehtiin	  pienimuotoinen,	  mutta	  kattava	  pysyvä	  näyttely.	  Monet	  seuran	  
jäsenet	  ovat	  lainanneet	  ripustukseen	  esineitään,	  mistä	  iso	  kiitos	  vielä	  heille	  kaikille.	  
	  

VAJA	  100	  -‐tapahtuman	  toteutti	  suuri	  joukko	  pursiseuralaisia,	  jotka	  organisoituivat	  eri	  alojen	  
työryhmiksi	  ja	  huolehtivat	  siitä,	  että	  juhlailtana	  kaikki	  oli	  valmista,	  kaikki	  toimi	  ja	  vieraat	  viihtyvät.	  
Kiitokset	  kaikille	  mukana	  olleille!	  
	  
Vajan	  katon	  maalaus	  
	  

Vajan	  kirkkaana	  loistanut	  peltikatto	  sai	  vakiintuneen	  elegantin	  tummanharmaan	  ilmeensä,	  kun	  se	  
riittävästi	  hapettuneena	  kesällä	  maalattiin.	  Työssä	  oli	  mukana	  kattoalan	  rakennuttajakonsultti,	  joka	  
oli	  mukana	  jo	  peltikaton	  tekovaiheessa.	  Urakasta	  tehtiin	  kilpailun	  kannalta	  tarpeelliset	  asiakirjat	  ja	  
voittaja	  Uudenmaan	  Kattomaalaus	  ja	  Huolto	  Oy	  sai	  keikan.	  Kesän	  sateet	  viivyttivät	  töitä	  jonkin	  verran,	  
mutta	  säistä	  huolimatta	  katto	  saatiin	  maalattua	  hyvissä	  ajoin	  ennen	  loppukesän	  kosteita.	  	  
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Koska	  myös	  ukkossuojauksen	  maadoituskaapelit	  on	  saatu	  vähin	  erin	  parin	  vuoden	  aikana	  talkoissa	  
maahan	  ja	  osa	  mereen	  asti,	  voidaan	  katon	  katsoa	  olevan	  valmis.	  Hallinnollisesti	  samaan	  toimenpide-‐
lupaan	  kuuluvat	  päätyjen	  oviaukot	  ovat	  vielä	  työn	  alla.	  
	  
Vajan	  sähköt	  
	  

Vajan	  sähköasennusten	  ajantasaistaminen	  käynnistettiin	  vuoden	  2017	  loppupuolella	  ja	  työt	  jatkuvat.	  
	  
Vajaveneiden	  pukit	  
	  

Loppukesästä	  puoli	  tusinaa	  vajaan	  telakoituvaa	  venettä	  sai	  kokonaan	  uuden	  tai	  perusparannetun	  
pukin	  talveksi.	  Samalla	  vajan	  työturvallisuus	  parani	  huomattavasti.	  Kiitokset	  ao.	  varustajille.	  	  
	  
Talvikauden	  kokoontuminen	  
	  

Vajaan	  telakoitujen	  veneiden	  varustajien	  yhteisöllisyyden	  ylläpitämiseksi	  myös	  talvikautena	  on	  
syksystä	  alkaen	  pidetty	  säännöllisiä	  tapaamisia.	  Yhteisen	  pöydän	  ääressä	  ja	  mukavan	  	  
yhdessäolon	  merkeissä	  on	  kevyesti	  käsitelty	  sekä	  menneitä	  että	  ennen	  kaikkea	  tulevia	  vajaan	  liittyä	  
asioita.	  Osanotto	  on	  ollut	  runsasta,	  mikä	  todistaa	  siitä,	  että	  em.	  järjestelylle	  on	  ollut	  tarvetta.	  
	  
Rivitalo	  
	  

Sirpalesaaren	  sauna,	  jonka	  sisäverhoukset	  purettiin	  syksyllä	  2016	  ja	  jätettiin	  talveksi	  kuivumaan,	  
perusparannettiin	  entistä	  ehommaksi	  alkukesästä	  käsistään	  kätevien	  Härkösen	  Jannen	  ja	  Piiraisen	  
Pekan	  toimesta.	  Ikkunassa	  on	  vielä	  tilapäinen	  karmi,	  lopullinen	  saadaan	  alkukesästä	  2018.	  
	  
Seuramaja	  
	  

Seuramajan	  sisäänkäynti	  sai	  venehenkiset	  kulkuvalot	  syyskuussa.	  Asian	  hoidosta	  kiitokset	  Hannu	  
Sarvanteelle	  ja	  Antero	  Kuuselle.	  
	  

Yleisön	  WC-‐tilojen	  perusparannus	  aloitettiin	  syksyllä	  purjehduskauden	  päätyttyä	  naisten	  WC:n	  
puolelta,	  jonka	  kalusteet,	  lattiapinnoite	  ja	  osa	  seinistä	  purettiin.	  Tila	  rakennetaan	  entistä	  ehommaksi	  
hyvissä	  ajoin	  ennen	  purjehduskauden	  alkua.	  Jatkossa	  tulevat	  työn	  alle	  myös	  miesten	  hiekkalaatikko	  
sekä	  asiakastilojen	  lattiapinnoitteet.	  	  
	  
Talkoot	  
	  

Kevättalkoot	  pidettiin	  maanantaina	  5.	  kesäkuuta.	  Sää	  oli	  vähän	  kostea	  ja	  viileä,	  mutta	  se	  ei	  työntekoa	  
haitannut.	  Erilaista	  pikku	  rakentamista,	  kunnossapitoa,	  metsänhoitoa,	  siivousta	  ja	  paljon	  muutakin	  
tehtiin	  illan	  mittaan.	  Osa	  töistä	  oli	  sovittu	  jo	  ennakolta,	  jolloin	  em.	  tekijät	  pääsivät	  suoraan	  töihin;	  
tapaa	  tullaan	  mahdollisuuksien	  mukaan	  lisäämään	  jatkossa.	  Osanottajia	  oli	  toista	  sataa.	  
	  

Syystalkoot	  pidettiin	  maanantaina	  5.	  syyskuuta.	  Sää	  oli	  poutainen	  mutta	  vähän	  viileä	  (kuten	  tahtoi	  
olla	  koko	  kesä).	  Työt	  olivat	  samoja	  kuin	  yleensäkin,	  pikku	  rakentelua,	  siivousta,	  telakoinnin	  
valmistelua	  ja	  töiden	  jälkeen	  syötävää	  ja	  juotavaa.	  Töiden	  ennakointia	  lisättiin,	  mutta	  asia	  vaatii	  vielä	  
laajempaa	  ja	  parempaa	  ennakointia.	  Ottaen	  huomioon,	  että	  kyseessä	  oli	  syyssellaiset,	  osallistujia	  oli	  
ilahduttavan	  runsaasti.	  	  
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Komerot	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Vapautuneita	  komeroita	  on	  jaettu	  eteenpäin	  jonossa	  oleville.	  Tutkittiin	  mahdollisuuksia	  uusien	  
komeroiden	  rakentamiseksi,	  koska	  säilytystilojen	  tarve	  on	  jatkuvasti	  suuri	  ja	  jonotusajat	  ovat	  turhan	  
pitkät.	  

	  
YMPÄRISTÖASIAT	  
	  

Uusiutuvan	  energian	  (aurinkopaneelit	  ja	  tuuligeneraattorit)	  omatoimisen	  tuotannon	  selvittämistä	  
koskeva	  Metropolia	  Ammattikorkeakoulun	  sähkötekniikan	  opiskelijoiden	  selvitys	  valmistui	  
alkuvuonna,	  mutta	  päätöksiä	  asiassa	  ei	  tehty.	  Tämä	  johtui	  siitä,	  ettei	  tarvittaviin	  investointeihin	  
näyttäisi	  lähivuosina	  olevan	  varoja.	  Tågholmenin	  sähköistystä	  selvitettäessä	  tutkitaan	  samalla	  myös	  
uusiutuvan	  energian	  käyttämistä.	  	  
	  

Sirpalesaaressa	  kerättiin	  sekajätettä	  telakointikauden	  aikana	  entiseen	  tapaan.	  Talkoissa	  kerättiin	  
kahteen	  lavaan	  jätettä	  ja	  muuta	  materiaalia.	  Telakkakentältä	  saatiin	  mantereelle	  ainakin	  yksi	  pitkään	  
telakoitu	  vene.	  Tavaroiden	  hylkäämiseen	  ja	  kemikaalikuorman	  vähentämiseen	  tähtäävät	  toimet	  
siirtyivät	  vuodelle	  2018.	  
	  

Hallitus	  piti	  kesäkuussa	  järjestyksessä	  toisen	  ympäristökatselmuksen,	  joka	  keskittyi	  telakkakenttään,	  
aallonmurtajaan	  ja	  laitureihin.	  Katselmuksessa	  kirjattiin	  sekä	  ympäristöön	  että	  satamaan	  liittyviä	  
kehittämiskohteita.	  	  
	  

Puita	  ja	  pensaita	  karsittiin	  silloin,	  kun	  niistä	  oli	  vaaraa	  tai	  haittaa	  ihmisille	  tai	  rakennuksille.	  
Tarpeettomien	  ja	  vaarallisten	  sähköpylväiden	  poistamista	  selvitettiin.	  
	  

Uutta	  asemakaavaa	  koskevan	  lausunnon	  valmistelussa	  hallitus	  otti	  huomioon	  satama-‐	  ja	  
telakkatoiminnan	  suomien	  mahdollisuuksien	  mukaan	  huomioon	  myös	  ympäristönäkökohdat.	  	  	  

	  
MATKAPURJEHDUS	  
	  

Seura	  järjesti	  jäsenilleen	  kaksi	  eskaaderipurjehdusta,	  Tallinnan	  koillispuolella	  sijaitsevaan	  Prangliin	  
juhannusta	  edeltävänä	  viikonloppuna	  ja	  seuran	  tukikohtasaareen	  Tågholmeniin	  elokuun	  lopussa.	  
	  

Prangli-‐eskaaderiin	  toteutui	  vihdoin	  useamman	  veneen	  voimin.	  Perille	  pääsi	  yhdeksän	  venekuntaa	  
nauttimaan	  saaren	  ihastuttavasta	  tunnelmasta.	  Ohjelmaan	  kuului	  saunomista	  sekä	  yhteinen	  illallinen	  
saaren	  ainoassa	  ravintolassa.	  	  
	  

Tågis-‐eskaaderi	  purjehdittiin	  la-‐su	  26.–27.8.	  Suurin	  osa	  saapui	  paikalle	  jo	  perjantaina,	  ja	  muutama	  
vene	  ilmaantui	  vielä	  lauantaina	  nauttimaan	  eskaaderitunnelmasta.	  Viikonlopun	  ohjelma	  noudatti	  
perinteitä:	  kommodorin	  tervehdys,	  tikkakilpailu	  (naisten	  sarjan	  voittaja	  Anna	  Keto-‐Tokoi	  ja	  miesten	  
sarjan	  voittaja	  Jukka	  Honkimaa),	  sauna	  sekä	  jo	  perinteeksi	  muodostunut	  eskaaderinäytelmä.	  Tämän	  
kertainen	  näytelmä	  oli	  Peppi	  Pitkätossu	  Etelämerellä.	  Sen	  esitti	  perinteiseen	  tapaan	  Eskaaderiteatteri	  
=	  paikalla	  olleet	  henkilöt.	  
	  

Tågholmen	  

	  

Tågholmen	  on	  palvellut	  seuran	  jäseniä	  erinomaisena	  saaritukikohtana	  edellisten	  vuosien	  tapaan.	  
	  

Tågholmenia	  isännöivät	  Kaisa	  Hakkarainen,	  Tiina	  Asula	  ja	  Mika	  Ervast.	  Saaren	  sähköistämis-‐
mahdollisuuksien	  tutkiminen	  aloitettiin	  syksyllä.	  
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Saaren	  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	  
2016	   —	   	   —	   	   (vieraskirja	  talvehti	  Tågiksessa)	  
2017	  	   207	  	   	   64	  	   	   (29.9.	  mennessä)	  
	  
Todettakoon	  vuonna	  2017	  saaressa	  käyneen	  vieraskirjan	  perusteella	  myös	  aluksen	  nimeltä	  Black	  
Pearl,	  kipparina	  itseoikeutetusti	  Jack	  Sparrow.	  

	  
KILPAILUTOIMINTA	  	  
	  

Kilpailujen	  järjestämisen	  suhteen	  vuosi	  2017	  noudatti	  pitkälti	  aiempia	  perinteitä.	  
	  

Downtown	  Sailing	  Week	  -‐junioripurjehdustapahtuma	  järjestettiin	  yhteistyössä	  HSS:n	  kanssa	  9.–11.6.	  
SPS	  oli	  mukana	  myös	  optimistijollien	  haastajasarjan	  kilpailun	  järjestelyissä	  18.6.	  Päävastuu	  
järjestelyiden	  osalta	  näissä	  kilpailuissa	  oli	  HSS:lla.	  	  
	  

Helsinki	  Regatan	  järjestelyt	  30.6.–2.7.	  olivat	  yhteisponnistus	  HSRM:n	  jäsenseuroilta.	  SPS:n	  vastuulla	  
oli	  H-‐veneiden	  ja	  Kansanveneiden	  rata.	  	  
	  

Kauden	  lopuksi	  17.9.	  purjehdittiin	  SPS:n	  seuramestaruuskilpailu	  Olympiamalja.	  Samassa	  yhteydessä	  
järjestettiin	  myös	  A-‐veneiden	  luokkamestaruus	  sekä	  Hai-‐veneiden	  Hai-‐Life.	  Kaiken	  kaikkiaan	  
kilpailuun	  osallistui	  17	  venettä,	  näistä	  SPS:n	  veneitä	  oli	  11.	  Kilpailu	  purjehdittiin	  LYS	  takaa-‐ajolähtönä	  
saaristoradalla	  ja	  palkinnot	  jaettiin	  siis	  kolmessa	  luokassa.	  Voittajia	  olivat:	  
	  

SPS-‐seuramestaruus:	  	   Bellona	  /	  Matti	  Ervamaa	  
A-‐vene	  LM:	  	   	   Bellona	  /	  Matti	  Ervamaa	  
Hai-‐Life:	  	   	   Sirpa	  /	  Pepe	  Jokinen	  (N)	  	  
	  

SPS:n	  kilpailunjärjestäjiä	  oli	  lisäksi	  apuna	  HSK:n	  järjestämissä	  Melges	  24	  -‐luokan	  MM-‐kilpailuissa.	  
	  

Kesän	  kilpailuja	  olivat	  järjestämässä	  Laura	  Björk,	  Maria	  Oksa,	  Anaïs	  Rousseau,	  Pekka	  Taiminen,	  Mauri	  
Utriainen,	  Pilvi	  Vainonen	  sekä	  Petri	  Wilska,	  ja	  tuomaroimassa	  Antti	  Aliklaavu,	  Pekka	  Taiminen,	  Salla	  
Itäaho	  (HSS)	  ja	  Tuomas	  Ikonen	  (EPS).	  
	  

SPS	  tuki	  jäsentensä	  osallistumista	  kilpailuihin	  myöntämällä	  kilpailuavustuksia.	  Avustuksia	  myönnettiin	  
hakemuksesta	  kolmelle	  henkilölle.	  Kilpailevia	  veneitä	  oli	  kuitenkin	  enemmänkin.	  Seuramme	  veneitä	  
nähtiin	  aktiivisesti	  kilpailemassa	  mm.	  Hai-‐,	  H-‐,	  Kansanvene-‐,	  A-‐vene-‐	  ja	  LYS-‐luokissa.	  	  
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JUNIORI-‐	  JA	  KEVYTVENETOIMINTA	  
	  

Optimistijollatoiminta	  
	  

Kesän	  optimistijollakurssimme	  oli	  jälleen	  suosittu.	  Kurssi	  järjestettiin	  touko-‐kesäkuun	  vaihteessa	  
viitenä	  iltana,	  ja	  kaikkiaan	  purjehdusta	  kävi	  kokeilemassa	  14	  lasta.	  Osallistujissa	  oli	  sekä	  
ensikertalaisia	  että	  jo	  aiempana	  vuonna	  optaripurjehduksen	  aloittaneita.	  Kurssin	  jälkeen	  halukkailla	  
oli	  mahdollisuus	  jatkaa	  purjehdusta	  iltaharjoituksissa.	  Sitä	  varten	  perustettiin	  kaksi	  harjoitusryhmää,	  
jotka	  harjoittelivat	  kerran	  viikossa.	  Harjoituksia	  järjestettiin	  kesäkuussa	  ja	  elokuussa	  ja	  niihin	  osallistui	  
1–4	  junioria.	  	  
	  

Optimistijollatoimintaa	  olivat	  ohjaamassa	  Ari	  Aro,	  Ilmari	  Kuusi,	  Hannu	  Kämäri,	  Iida	  Kämäri,	  Satu	  
Lehesmaa	  ja	  Maria	  Oksa.	  	  
	  

Hai-‐venetoiminta	  	  
	  

Seuran	  junioreiden	  käyttöön	  hankittiin	  koulutus-‐	  ja	  kilpailuveneeksi	  keväällä	  Hai-‐vene	  Hai-‐Vei	  III.	  
Veneen	  kunnostuksesta	  vastasivat	  Ari	  Aro	  ja	  Petri	  Wilska.	  Ensipurjehdus	  tehtiin	  lipunnoston	  
yhteydessä	  vappuna.	  	  
	  

Junioreiden	  tutustumistilaisuus	  järjestettiin	  4.6.,	  jolloin	  veneellä	  järjestettiin	  kokeilupurjehduksia.	  
Tapahtuma	  oli	  osa	  SPV:n	  koordinoimaa	  Yhdessä	  vesille	  -‐tapahtumaa.	  Tapahtuma	  itsessään	  ja	  myös	  
koko	  junioreiden	  Hai-‐projekti	  saikin	  mukavasti	  näkyvyyttä	  SPV:n	  markkinoinnin	  kautta,	  ja	  iloksemme	  
saimme	  myös	  SPV:n	  tiedottajan	  vierailemaan	  tapahtumassa.	  Hai-‐purjehdusta	  kävi	  kokeilemassa	  kuusi	  
junioria.	  Osallistujia	  oli	  sekä	  seurastamme	  että	  ulkopuolelta.	  	  
	  

Koko	  kesän	  Hai-‐Vei	  III	  osallistui	  aktiivisesti	  viikkokilpailuihin	  vaihtelevalla	  kokoonpanolla,	  useimmiten	  
optimistijollissa	  kilpailukokemusta	  kartuttaneen	  Venla	  Aliklaavun	  kipparoimana.	  Hai-‐Vei	  III	  veikin	  
hienosti	  viikkokilpailusarjan	  kokonaisvoiton.	  	  	  	  	  	  

	  
SEURATOIMINTA	  JA	  KLUBITOIMIKUNTA	  
	  

Klubitoimikunta	  järjesti	  seuraavat	  tapahtumat:	  
	  

• la	  14.1.	  Vierailu	  Suomenlahden	  meriliikennekeskukseen	  (VTS)	  
	  

• ke	  1.2.	  	  Klubi-‐ilta:	  Paljon	  valoa,	  vähän	  vettä	  –	  Pohjanlahden	  kierros,	  kertojana	  Steffi	  Sjöholm,	  s/y	  Prick	  
	  

• su	  12.3.	  Talvipäivä	  Sirpalesaaressa	  
	  

• Kevään	  buffetit:	  la-‐su	  8.–9.4.,	  pääsiäisenä	  la-‐ma	  15.–17.4.,	  la-‐su	  22.–23.4.	  ja	  la	  29.4.	  	  
	  

• la	  6.5.2017	  Sammutinkatsastus	  yhteistyössä	  Lohjan	  Sammutinhuollon	  kanssa	  
	  

• to	  8.6.2017	  Kaasulaitetarkastus	  yhteistyössä	  Kaasuvalon/Salenius	  kanssa	  
	  

• Buffetit	  lokakuun	  viikonloppuina,	  ensimmäinen	  7.–8.10.,	  viimeinen	  27.–28.10.	  	  
	  

	  
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	  2017.	  Yhteistyö	  Painojussit	  Oy:n	  kanssa	  jatkui	  (lehden	  ja	  	  
vuosikirjan	  taitto,	  painotyö,	  postitus).	  
	  

Verkkosivuilla	  tiedotettiin	  pursiseuran	  perustoiminnasta	  ja	  ajankohtaisista	  asioista.	  Tärkeimmistä	  	  
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asioista	  jäsenille	  lähetettiin	  sähköpostia.	  Verkkosivuille	  toimitettiin	  totuttuun	  tapaan	  myös	  tiedotteet	  
hallituksen	  ja	  yhdistyksen	  kokouksista.	  Verkkotyökalu	  ostettiin	  edelleen	  Fonecta	  Oy:n	  
Kotisivukoneelta,	  ja	  sivustollamme	  oli	  päivittäin	  noin	  200	  vierailua.	  Jäsenten	  käyttöön	  tarkoitetulla	  
keskustelupalstalla	  oli	  13	  uutta	  aihetta,	  ja	  sinne	  avattiin	  Tågholmenin	  asioita	  koskeva	  viestiketju.	  
	  

Verkkosivuston	  rinnalla	  olemassaoloaan	  jatkoi	  SPS:n	  Facebook-‐tili.	  	  
	  

Merisataman	  asemakaavan	  uudistamiseen	  liittyen	  seuran	  jäsenille	  järjestettiin	  tiedotus-‐	  ja	  
keskustelutilaisuus	  1.	  maaliskuuta	  Tieteiden	  talolla.	  Paikalla	  oli	  23	  henkilöä.	  Tilaisuudessa	  esiteltiin	  
myös	  päivitetty	  SPS:n	  strategia,	  joka	  julkaistiin	  myös	  verkkosivuillamme	  (ks.	  päävalikko	  SPS	  ry).	  
Marraskuussa	  verkkosivujen	  jäsenpalstalla	  pyydettiin	  jäseniltä	  lisäkommentteja	  kaavoitukseen	  sekä	  
julkaistiin	  Suomalaisen	  Pursiseuran	  mielipiteen	  esittäminen	  koskien	  Merisataman	  saarten	  
asemakaavan	  muutosta -‐lausunto Helsingin	  kaupunkisuunnitteluvirastolle.	  	  
	  
KATSASTUS	  
	  

SPS:n	  veneluettelossa	  olevia	  veneitä	  katsastettiin	  yhteensä	  117,	  joista	  moottoriveneitä	  oli	  9.	  Telakalla	  
olevien	  ja	  katsastamattomien	  veneiden	  määrä	  oli	  33.	  Osa	  katsastuksista	  tehtiin	  suoraan	  sähköistä	  
järjestelmää	  käyttäen,	  ja	  kaikkien	  veneiden	  tiedot	  siirrettiin	  Suuli-‐järjestelmään.	  	  	  
	  

Katsastukset	  aloitettiin	  toukokuun	  16.	  päivä.	  Toukokuun	  ajan	  katsastusiltoja	  oli	  yksi	  viikossa,	  
kesäkuussa	  kahtena	  iltana	  viikossa.	  Päiväkatsastuksia	  hoiti	  yksi	  katsastaja.	  
	  

Katsastuspäällikkönä	  toimi	  Satu	  Lehesmaa.	  Muita	  katsastajia	  oli	  kahdeksan.	  Katsastajakoulutuksiin	  ei	  
ollut	  osallistujia,	  ja	  kaksi	  katsastajaa	  lopetti	  tähän	  kauteen.	  

	  
VARTIOINTI	  
	  

Seuran	  jäsenet	  ovat	  aikaisempien	  vuosien	  tapaan	  huolehtineet	  Sirpalesaaressa	  seuran	  ja	  seuran	  
jäsenten	  omaisuuden	  vartioinnista	  sekä	  viihtyisyydestä	  saaressa.	  Pääsääntöisesti	  vartiointi	  on	  
suoritettu	  tunnollisesti.	  	  	  
	  

Vartioinnista	  vastasivat	  vartiopäälliköt	  Tuija	  ja	  Olli	  Svanbäck.	  


