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SUOMALAINEN PURSISEURA RY 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

Syyskokouksessa 25.11.2019 käsiteltäväksi 

 

 
 

 

KOMMODORIN KATSAUS 

 

Vuosi 2020 tulee vauhdilla ja sekä hallitus että telakka- ja vajaporukka ovat täystyöllistettyjä 2019 

aloitettujen hankkeiden kanssa. Korjausvelkamme on sen verran suuri, että 2019 aloitetut kiinteistöjen, 

nosturiradan ja vajan lattian korjaustyöt vaativat paljon pääomaa, resursseja, talkootyötä ja rahoituksen 

tarkkaa suunnittelua. Emme voi välttyä lainan ottamiselta ja osaan budjetoiduista investoinneista, kuten 

kilpailutoimintaan haemme yhteistyökumppaneita. Tulemme myös aktiivisesti jatkamaan meneillään 

olevia yhteistyöneuvotteluja ja hakemaan muita uusia tulolähteitä. 

 

Taloutemme on hyvällä pohjalla, harrastustoiminta monimuotoista ja seuran jäsenpalvelut hyvät. Pian 

vuoden istunut hallitus on tehnyt hartiavoimin töitä, aloittamalla ja toteuttamalla strategian mukaisesti 

seuran toimintaedellytysten kannalta merkittäviä hankkeita. Tulevalla hallituksella on kaikki edellytykset 

jatkaa toimintamme ja palvelujemme kehittämistä yhä paremmin nykyisiä ja uusia jäseniä palelevaan 

suuntaan. 

 

Juniori- ja kilpailutoiminnan aktiivisuus on lisääntynyt ja lisääntynee edelleen kun olemme saaneet 

joukkoomme lisää juniori-ikäisiä purjehduksesta kiinnostuneita uusien jäsenten myötä. Koko maan 

ikärakennetta hyvin peilaava jäsenistön keski-ikä on korkea ja meidän tulee kiinnittää tähän huomiota 

houkuttelemalla uusia nuoria jäseniksi. Tässä tehtävässä onnistuminen vaatii tarkkaa suunnittelua 

juniori- ja kilpailutoiminnan palvelujen, seuran jäsenyyden, veneen omistamisen, vuokraamisen ja 

muiden selvästi kasvussa olevien veneilyn mahdollistavien palvelujen osalta. 

 

Talkootyö on tärkeä osa toimintaamme ja kustannusten hallintaa ja jäsenistön osallistuminen yhteisiin 

talkoisiin sekä muun muassa vajan lattian korjaukseen on ollut kiitettävää. Kuluneen vuoden aikana 

suoritetun sähköisten varausjärjestelmien (mm. Jäsenen vartti) selvitys viedään loppuun vartiovuorojen, 

veneiden laskujen ja nostojen sekä eri tilojen varaamisen helpottamiseksi. Merisataman alueen 

asemakaavan muutokseen osallistumme pitämällä edelleen yhteyttä hankkeen eri osapuoliin ja 

valvomalla seuramme tavoitteiden toteutumista käytettävissä olevin keinoin. 

 

Erinomaisen mukavaa talvikautta koko jäsenistölle! 

 

Petri Wilska 

kommodori 

 

 

TALOUS JA HALLINTO 

 

Pursiseuran rakennukset tarvitsevat jatkuvaa kunnostusta ja huoltoa. Vajan lattia edellyttää mittavia 

toimenpiteitä. Nosturiradan kunnostustyö toteutetaan vuoden 2020 aikana. Toimenpiteiden rahoitus 

edellyttää lainan ottamista. Valtaosa seuran tuloista muodostuu jäseniltä perittävistä korvauksista ja 
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jäsenmaksuista. Maksujen korottamisella voidaan vaikuttaa lainanottotarpeen määrään. Laskutuksessa 

on hyvä ottaa käyttöön myös e-laskutuksen mahdollisuus. Muutoin jatketaan hyvin toiminutta aktiivista 

laskutus- ja perintätoimintaa, jotta pystymme takaamaan seuran toiminnan kannalta elintärkeän 

ennustettavan kassavirran. 

 

SATAMA JA TELAKKA 

Telakan nosturiradan uusiminen jatkuu tulevana vuonna vanhan radan purkamisella ja uuden radan 

asentamisella. Muuten telakan osalta edetään normaalien ylläpitotoimien parissa. Nosturin 

2-vuotiskatsastus on keväällä. 

Kaupungilta on saatu tietoa Sirpalesaaren liikennelaiturin uusimisesta keväällä 2020. 

Kaupungille on tehty ehdotus 1-ponttonin eteläpuolen varustamisesta kulkuaisoilla ja 2-ponttonin 

uusimisesta ja eteläpuolen varustamisesta kulkuaisoilla. Näiden toteutuminen varmistuu vuoden 2020 

alussa. Ponttoneihin asennetaan myös pelastustikkaat. 

Pekan Pätkän kuntokartoitus ja suunnitelma jatkotoimenpiteistä tehdään vuoden 2020 aikana. 

Aluksille tehdään normaaleja ennakoivia kunnostustoimenpiteitä niiden toimintavarmuuden 

takaamiseksi. 

 

VARTIOINTI 

Sirpalesaaren satamaa ja telakkaa vartioidaan entiseen tapaan purjehduskaudella 2020. Vartiovelvollisia 

ovat Sirpalesaaren satamassa tai telakalla venettään pitävät. Vartiointi noudattaa 2019 päivitettyä 

Vartiosääntöä, jolloin tehtiin muutokset liittyen Vartiomuistutukseen ja Vartiokierrokseen. Vartiosääntö 

on luettavissa Vuosikirjassa ja verkkosivuilla. 

 

Vartioinnin helpottamiseksi ja vierasveneiden tunnistamisen nopeuttamiseksi jatketaan yhteistyötä 

katsastajien kanssa, jotka jakavat seuran tarroja liimattavaksi seuraan rekisteröityjen veneiden keulaan. 

 

Venepaikkojen numerointikyltit laitureilla tarkistetaan ja osaksi uusitaan vartioinnin helpottamiseksi. 

 

Vartioinnin käytännön järjestelyistä vastaavat vartiopäälliköt, jotka osallistuvat myös uusien jäsenten 

perehdytykseen. 

 

KATSASTUS 

• Katsastetaan seuran venerekisterissä olevia veneitä SPV:n luokituksen mukaisesti 

• Runkokatsastuksia tehdään huhtikuun aikana veneiden ollessa telakalla. Muuten veneiden 

katsastus ajoittuu toukokuun puolesta välistä kesäkuun loppuun. 

• Ylläpidetään seurassa riittävää osaamista ja valmiutta katsastusten suorittamiseksi 

• Muutamalle uudelle katsastajalle on paikka avoinna tulevana kautena, muuten jatketaan hyväksi 

koetulla miehityksellä. 

• Katsastussäännöt päivitetään 

• Katsastukseen ja veneen rekisteröintiin liittyvät säännöt ja käytännöt tullaan päivittämään 

sellaiseksi, että ne ovat muun ohjeistuksen ja hinnaston kanssa linjassa. 
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KIINTEISTÖT JA TALKOOT 

Vajan lattian korjauksen yhteydessä kuluneen vuoden aikana päästiin toteamaan lattian kunto myös nyt 

korjatun alueen ulkopuolisilta osin. Tilanne on huono. Jokseenkin välitöntä korjausta vaatii lattia-alueen 

keskiosa korjatun alueen itä- ja länsipuolelta. Korjattavaa pinta-alaa on n. 105m2+175m2. Tämän lisäksi 

korjausta vaatii myös komerotilan alapuolinen lattia, mutta siellä kuormat (ja sitä kautta riskit) ovat niin 

pienet, että korjausta voitaneen vielä vuosi pari lykätä. Välittömän korjauksen vaatima pinta-ala on niin 

suuri, että se vaatii huomattavia taloudellisia ja talkootyö resursseja. Kuluvan talven aikana selvitetään 

onko hankkeeseen saatavissa avustuksia Helsingin kaupungilta. 

 

Vajassa on toki muitakin korjauskohteita lattian lisäksi. Esimerkiksi mastovintti ei täytä ”turvallisuuden ja 

terveellisyyden” perusedellytyksiä, komeroita tulisi kunnostaa ja mahdollisuuksien mukaan lisätä. Näitä 

ei kuitenkaan juuri päästä toteuttamaan ennen kuin lattia on saatu kuntoon. 

 

Jotain kuitenkin voidaan tehdä lattiaprojektin rinnalla. Vajan verstaan uudistamiseksi on tehty 

suunnitelma, joka voidaan toteuttaa käytännössä nollabudjetilla jo kuluvan talven aikana, mikäli 

innokasta talkooväkeä löytyy. Klubihuoneen kunnostamisesta on niin ikään suunnitelma ja sekin on 

toteutettavissa vaatimattomalla budjetilla. 

 

Erilaisten pienehköjen, mutta ammattitaitoa vaativien kunnostustöiden tekoa ehdotetaan tehtäväksi 

ulkopuolelta palkattavan työvoiman avulla. Tällainen työ on esimerkiksi pitkään vireillä ollut rivitalon 

ulko-ovien vaihto. 

 

Pitkään esillä ollut kuntokartoitus kaikkien rakennusten osalta pyritään saamaan myöskin käyntiin. Sen 

tekeminen on edellytys sille, että seuralle pystytään laatimaan PT-suunnitelma, jolla erilaisia 

välttämättömiä korjaushankkeita ennakoidaan ja hallitaan. 

 

 

TÅGHOLMEN 

Tågholmenin sähköistysprojekti on lähtenyt liikkeelle ja tarkoituksena on jatkaa sähköistämisprojektia 

heti kauden alkaessa. Keravan Energiasta ja jäätilanteesta riippuen uusi merikaapeli vedetään saareen 

joko 30.4.2020 mennessä tai 1.9.2020 jälkeen. Kaapelin vetäminen touko-elokuussa ei ole luvallista 

muun muassa lintujen pesimisen vuoksi. Saareen tehdään saari-isäntien johdolla ne huoltotyöt ja 

kunnostukset, jotka ovat tarpeellisia saaren hyvän palvelutason ylläpitämiseksi. 

 

 

MATKAPURJEHDUS 

Matkapurjehduksen suosio jatkuu vahvana ja matkan edistyessä tutkailemme yhteistyön mahdollisuutta 

myös muiden pursiseurojen kanssa. 

 

Perinteinen avomerieskaaderi järjestetään kesäkuun puolenvälin paikkeilla Viroon ja kauden 

päätöseskaaderi Tågholmeniin elo-syyskuun vaihteessa. Eskaadereissa pyritään korostamaan 

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

hyvää merimiestapaa. 
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KILPAILUTOIMINTA 

Kilpailutoiminta tarvitsee uusia henkilöitä mukaan kilpailujärjestelyihin, joten painotetaan aktiivisia 

rekrytointitoimia. Järjestetään seuran oma infotilaisuus kilpailulautakunnassa toimimisesta ja 

kannustetaan jäseniä osallistumaan SPV:n koulutuksiin. 

 

Järjestetään kesäkuussa Helsinki Regatta yhteistyössä muiden HSRM:n jäsenseurojen kanssa sekä 

syyskuussa Olympiamalja-purjehdus. Autetaan henkilöresurssein HSK:ta junioreiden PM-kilpailujen 

järjestelyissä heinäkuussa. Harkinnan mukaan SPS voi ottaa järjestettäväkseen myös muita kilpailuja 

luokkaliittojen tai muiden pursiseurojen kanssa käytävien neuvottelujen myötä. 

 

Kannustetaan veneitä kilpailemaan myöntämällä kilpailuavustuksia sekä luomalla seuran omaan 

mestaruuskilpailuun eri sarjoja. 

 

Selvitetään mahdollisuudet hankkia kilpailulautakunnan nykyisen venekaluston tilalle merikelpoisempi 

venekalusto. Hallitus vastaa selvityksen tekemisestä ja kriteerien määrittelystä.  Mikäli kriteerit 

täyttyvät, voidaan edetä venehankinnan tekemiseen. Vaihtoehtoisesti selvitetään 

yhteistyömahdollisuutta jonkin veneitä vuokraavan tahon kanssa. 

 

 

JUNIORITOIMINTA 

Junioritoiminnan painopisteenä on saada uusia aloittelijoita lajin pariin. Pyritään saamaan muodostettua 

uusi aloittelijoiden optimistijollaryhmä alkeiskurssin kautta. Selvitetään mahdollisuudet sitoutua SPV:n 

valtakunnallinen purjehduskoulu -konseptiin. 

 

Pyritään myös muodostamaan aktiivinen haipurjehdusryhmä, joka ohjatusti kilpailee joukkueena seuran 

Hai-veneellä erityisesti viikkokilpailuissa ja osallistuu sen ylläpitoon. 

 

Järjestetään optimistijollien viikkoharjoituksia. 

 

 

YMPÄRISTÖASIAT 

Ympäristöohjelman mukaisesti tavoitteena ovat mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset ja 

vähäinen ilmaston, saartemme ja niitä ympäröivän meren kuormitus. Irtainten esineiden hylkäämiseen 

kiinnitetään edelleen erityishuomiota. Hylättyjen ja tarpeettomiksi tulleiden esineiden poistamista 

saaresta tehostetaan. Säilytettävien tavaroiden merkitsemistä painotetaan ja merkitsemättä jääneet 

esineet otetaan erityiseen tarkkailuun. 

 

Veneiden kunnostamisen ja käytön kemikaalikuormaa pyritään vähentämään. Muistutetaan jäseniä ja 

muita telakan käyttäjiä myös kemikaalien terveydelle aiheuttamista vaaroista ja uhkista sekä niiltä 

suojautumisen keinoista. 
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SEURATOIMINTA / KLUBITOIMIKUNTA 

 

Tavoitteena on järjestää seuraavat tapahtumat sekä mahdollista muuta toimintaa huomioiden 

jäsenten toiveet: 

• 2-3 jäseniltaa 

• Sammutinkatsastus toukokuussa 

• Kirpputori kevättalkoiden yhteydessä 

• Kaasulaitetarkastus touko-kesäkuussa 

• Buffetit veneenkunnostajille huhti- ja lokakuussa 

• Grilli-ilta Sirpalesaaressa 

• Arpajaiset lipunlaskun yhteydessä 

• Jouluglögit 

 

VIESTINTÄ 

Tiedonkulku rakentuu painetun, monistetun ja sähköisen viestinnän varaan. Toimistolla on merkittävä 

rooli viestinnän toteuttamisessa. Verkkosivujen, sähköpostin ja muiden digitaalisten kanavien käyttöä 

lisätään ja pyrkimys on vähentää postituksia ja paperimuotoisia julkaisuja. 

Jäsenistön mielipiteitä viestinnän sisällöstä ja osallistumista sen toteuttamiseen pyritään lisäämään. 

Pursi lehden ja Vuosikirjan julkaisuaikataulut, formaatti ja sisältö sekä eri viestintämuotojen käytön 

suunnittelu annetaan jäsenistöstä muodostettavan työryhmän valmisteltavaksi. Vastuu työryhmän 

muodostamisesta ja tuloksista on hallituksen viestinnästä vastaavalla jäsenellä. Esitys viestinnän 

kehittämisestä, aikatauluista ja sisällöstä tehdään tammikuun aikana. Hallitus hyväksyy työryhmän 

suunnitelman. 


