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TOIMINTASUUNNITELMA 2013  
 

 
 
 
 
SATAVUOTIAS SUOMALAINEN PURSISEURA RY 2013 
 
Lähestyvä satavuotisjuhla valmisteluineen vaikuttaa monien eri ihmisten ja monen eri vastuualueen 
toimintaan tulevana vuonna 2013. Juhlavalmistelut ovat hyvässä vauhdissa ja osaavia jäseniä on valjastettu 
toimimaan juhlien onnistumiseksi. Koska on tarkoitus järjestää sekä virallinen vastaanotto kutsuvieraille että 
oma iltajuhla jäsenille ja lisäksi vielä brunssi jäsenille, on suunnittelemista ja järjestelemistä paljon. Töitä 
riittää sekä jäsenille että ravintolan toiminnasta vastaaville. Onneksi meillä on vuokralaisena ravintola, jonka 
laadun tunnemme ja johon voimme luottaa. Siellä ei olla ensi kertaa pappia kyydissä; tämän ravintolan 
osaava henkilökunta on järjestänyt isoja tilaisuuksia vuosien varrella lukemattomia kertoja. 
 
Vanhat rakennukset ja niiden korjaaminen on kestoaihe toimintasuunnitelmissa, mutta onneksi sentään 
joskus myös toimintakertomuksissa. Vajan katto odottaa vieläkin korjausta, mutta tulevana keväänä katon 
korjaaminen on saatava käyntiin. Sitten kun nähdään, mikä on katon kustannus, voidaan suunnitella muita 
korjauksia. Edelleen kannattaa muistaa, että suuriin investointeihin meillä ei ole varaa, vaikka seuran talous 
onkin ennätyksellisen hyvässä kunnossa.  
 
Uusia jäseniä tulee koko ajan lisää, mikä on erinomainen asia sekä talouden että jäsenten ikäjakauman 
kannalta. SPS mielletään etupäässä matkapurjehdusseuraksi, kun taas naapurisaaren seuralla taitaa 
nykyisellään olla enemmän kilpailuimago. Hyvä näin, sillä erilaista seuratoimintaa tarvitaan ja ”erikoistumalla” 
voidaan tarjota kaikille veneilijöille heidän haluamiaan palveluja. Muutaman viime kuukauden aikana hallitus 
on hyväksynyt joka kokouksessaan pari kolme uutta jäsentä eikä eroilmoituksia ole ollut, joten viivan alle jää 
positiivinen luku. Jäsenmäärään negatiivisesti vaikuttaa jäsentemme luonnollinen poistuma, eikä tänäkään 
vuonna ole suruviesteiltä vältytty. Hallituksen puolesta lausun lämpimän osanottoni poisnukkuneiden 
läheisille. 
 
Tågholmeniin saatiin keväällä uusi laituri, ja ensi keväänä on tarkoitus hankkia vielä pari poijua lisää. 
Tarkoitus on myös poistaa laiturin vieressä oleva kivi, jolloin saadaan vielä ainakin yksi lisäpaikka esim. 
folkkarin kokoiselle veneelle. Tågholmeniin rakennettiin tiskauspaikka eskaaderipäivänä. Toivon, että sitä 
käytettäisiin ahkerasti, sillä onhan lähivesien yhtä hyvin kuin Itämeren suojelu meidän kaikkien yhteinen 
tavoite. 
 
Telakkaryhmän jäsenet ovat aika ajoin ihmetelleet, miten kenttä saataisiin siistiksi vesillelaskujen jälkeen. 
Siivouslupauksista huolimatta veneenomistajat jättävät tikkaat, rätit, maalipurkit ym. roinan pukin viereen ja 
häipyvät varustelemaan venettänsä.  Koska kaunis puhe ei tunnu riittävän, on pakko panna järeämpi vaihde 
päälle. Jatkossa venettä ei lasketa ennen kuin pukin ympäristö on telakkapäällikön mielestä riittävän siisti.  
Tämä ei ole kiusantekoa, vaan pieni askel meidän kaikkien yhteisen viihtyvyyden parantamiseksi. 
Kokemuksesta tiedän, että tällainen menettely on joissakin muissakin seuroissa ja se toimii niissä. Miksi se 
ei toimisi meillä?  
 
Toiminta Sirpalesaaressa hiljenee talvikaudeksi, mutta puuhakkaimmat askartelevat pajassa ja valmistelevat 
tulevaa purjehduskautta. Hallitus työskentelee tahollaan, toivottavasti hyvässä ilmapiirissä,  ja juhlatoimi-
kunta  ahkeroi valmistellen tulevia satavuotisjuhlia. Toivottavasti juhlavuodesta tulee onnistunut ja mieliin 
painuva sekä säiden että juhlallisuuksien suhteen! 
 
Heta Leppävuori 
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TALOUS JA HALLINTO 
 

SPS:n taloustilanne on hyvä, koska sataman ja telakan käyttöasteet ovat hyvät ja ravintola on suosittu.  
SPS:n normaali toiminta sekä satama- ja telakkalaitteiden ylläpito on pystytty hoitamaan tulorahoituksella. 
Sirpalesaaren rakennuskannan ja kalustonkin suunnittelemattomiin korjaus- ja uusintainvestointeihin on 
varauduttava. 
 
Vuoden 2013 aikana uusitaan vajarakennuksen katto, joka on kustannuksiltaan suuri SPS:n resursseihin 
nähden. Lisäksi 100-vuotisjuhlasta aiheutuu lisäkustannuksia. Ylläpitoinvestointeja ovat mm. yhteysliikenne-
kaluston kunnon ylläpitämiseksi tehtävät korjaukset ja kunnostustyöt. 
 
Sirpalesaaren rakennuksia ja kalustoa kunnostetaan tai uusitaan resurssien rajoissa.  
 
Lähivuosina toteutettavia ylläpito- tai uusintainvestointeja ovat: 
 

- mobiilinosturin (Volvo) uusiminen 
 

- satamaisännän asunnon kunnostus 
 

- m/s Nihdin hiekkapuhallus, uusi kate sekä teräskaarinen säilytys- ja kunnostusteltta  
 

- Sirpalesaaren saunan kunnostus ja mahdollisesti uusi vierassauna 
 

- uusi mastoteline 
 

- kevytvenelaiturin kunnostus/uusiminen 
 

- Busterin uusiminen 
 
SPS:n hallintoon ei suunnitella merkittäviä muutoksia vuonna 2013. SPS:n toimisto jatkaa vuokratiloissa 
Kankurinkadulla ja seuralla on osapäiväinen toimistonhoitaja. Hallinnon kehittämistä jatketaan mm. 
kehittyvän tietotekniikan paremmalla hyödyntämisellä. 
 
Kuittikuria tehostetaan edelleen SPS:lle tulevien laskujen ja käteiskuittien oikeellisuuden, oikean kirjaamisen 
sekä toimistonhoitajan järkevän ajankäytön varmistamiseksi.  
 
 
SATAMA JA TELAKKA 

 
Vanhan Volvo-nosturin tilalle pyritään edelleen löytämään korvaava ratkaisu, koska Volvo alkaa olla 
elinkaarensa päässä ja kysyntää mastonostoille on enenevässä määrin.  
 
Muita isompia investointikohteita ovat Nihdin hiekkapuhallus sekä maalaus ja mahdollisesti Nihdin 
kovamuovikate nykyisen pressukatteen tilalle. 
 
Sekä telakan että sataman käyttöaste on ollut korkea ja jatkunee samalla tavoin tulevan vuoden. Telakalla 
on isompien veneiden osalta jo täyttä.  
 
 
TALKOOT JA KIINTEISTÖT  

 

Kevät- ja syystalkoissa tullaan tekemään SPS:n tilojen ja järjestelmien ylläpitoon liittyviä töitä ja pieniä 
perusparannushankkeita: 
 

- Keväällä painopiste on talven jälkien siivoamisessa ja telakkakentän järjestämisessä (pukit, 
telakointituet) kesäkautta varten. 
 

- Syystalkoissa  siivotaan kesällä tulleet epäjärjestykset, tehdään talkootöinä tehtäväksi sopivat 
kunnostus- yms. työt ja valmistaudutaan alkavaan talvitelakointiin.  
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- Vajan seinien maalusta jatketaan. 
 

Tarvittaessa teetetään erillisiä talkootöitä, jos jotkut jäsenet eivät ole muiden sitoumusten vuoksi 
tilaisuudessa osallistumaan yhteisiin talkoisiin. 
 
 
SIRPALESAAREN RAKENNUKSET 
 

- Vajan katon pinnoitus uudelleen ja pajan katon rakentaminen uudelleen (urakoitsija tekee). 
 

- Vajan lattian peruskorjausta (maanalainen armeija tekee pakkotöinä). 
 

- Tuetaan ravintolatoiminnan vaatimia, rakennuksiin kohdistuvia kehittämis- ja korjaustöitä. 
 
Liikuntavirasto valmistelee Sirpalesaaren viemärin perusparannusta, hankkeen aikataulu ei ole tiedossa. 
 
 
TÅGHOLMENIN VAATIMAT TYÖT 
 

- Tågholmenin isännistön esitysten mukaisesti. 
 
 
100-VUOTISJUHLA 

 
SPS:täyttää 100 vuotta ensi vuonna 2013. Juhlavuoden järjestelyt etenevät. Paitsi että aiomme juhlia isoa 
merkkipäivää, pyrimme tekemään koko juhlavuodesta erityisen sekä seuran jäsenille että myös kaikille 
seuran sidosryhmille. Juhlavuoden tapahtumista, seuran 100-vuotisesta historiasta ja juhlavuoden 
valmisteluista saa tietoa SPS:n Internet-sivustolle lisätystä Juhlavuosi-osiosta.  

 
JUHLAVIIKONLOPPU 15.–17.2013 
 

Vuosi 2013 huipentuu elokuussa, jolloin juhlitaan useampana päivänä. Torstaina on kutsuvierastilaisuus, 
perjantaina 16.8. järjestetään ravintola Saaressa jäsenille kekkerit ja lauantaina 17.8. brunssi. Tavoitteena 
on, että veneissä liehuu juhlaliputus torstaina, perjantaina ja lauantaina. 

 
JUHLAKIRJA 
 

Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan seuran 100-vuotiselta taipaleelta juhlajulkaisu. 

 
LYHYTELOKUVA  
 

Valmisteilla olevan lyhytelokuvan käsikirjoittavat ja ohjaavat Aleksi Bardy ja Nick Lovelock. Elokuvaa tullaan 
esittämään myös Helsingin kaupungintalon VIRKA Galleriassa kesäkuun alusta elokuun loppuun sekä 
VIRKA Kinossa viikolla 33. 

 
JUHLATUOTTEITA 
 

- Yksilöllinen, seuralle suunniteltu juhlatuote toteutetaan yhteistyössä Purjebägien kanssa.  
 

- Hyviä ideoita, joita seuran jäsenet ovat tuoneet julki runsaasti, käydään läpi, ja parhaimmat 
toteutetaan joko sellaisenaan tai  jalostettuna.  

JUHLAREGATTA 
 

Juhlaregatta nimetään myöhemmin, kun SPS:n järjestämät kisat ensi vuodelle varmistuvat. 

 
SIRPALESAAREN SIISTEYS 
 

Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään Sirpalesaaren siisteyteen ja sen vuoksi tullaan talkoita järjestämään 
enemmän kuin perinteiset kevät- ja syystalkoot. 
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ESINEISTÖN KUNNOSTUS 
 

Entisessä Bostonbaarissa  sijainneet pylväskompassi ja ns. käsilennätin sekä kaksi plokia ja Tallinnan 
Pursiseuran SPS:lle 25-vuotislahjaksi antama puulaatta kunnostetaan juhlavuodeksi. 
 

MATKAPURJEHDUS JA TÅGHOLMEN 

Tågholmeniin lisätään kaksi poijua. Laiturin vieressä olevan kiven poistamismahdollisuutta tutkitaan. Muuten 

Tågholmenin tukikohtaa kohennetaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

 
Matkapurjehtijoille järjestetään illanvietto sekä keväällä että syksyllä kokemusten ja tietojen vaihtamiseksi 

matkapurjehduksesta ja kohteista. 

 
Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestetään Juhla-Eskaaderi perinteen mukaan. 
 
Kommodori Pentti Heikkilän kiertopalkinto jaetaan hakemuksesta veneelle, jolle on kertynyt purjehdus-
kauden aikana eniten maileja. 
 

 
KILPAILUTOIMINTA 

 

Juhlavuoden kunniaksi tarkoitus on saada SPS:n järjestettäväksi kaudella 2013 juhlavuoteen sopivat regatat 
klassisessa tai modernissa veneluokassa. Toinen iso tapahtuma kesällä on Helsinki Regatta, jossa SPS 
järjestää kilpailut parille luokalle. Loppukesästä on luvassa jo perinteiset X-99 Ranking ja Olympiamalja. 
 
Kilpapurjehduksesta kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuus koulutukseen purjehduskilpailujen 
järjestämisessä. Suomen Purjehdus ja Veneily (SPV) järjestää jäsenseuroilleen mm. kilpailunjärjestäjä-, 
kilpailupäällikkö- ja sääntökursseja sekä eritasoisia kilpailutuomarikursseja. SPS lähettää mahdollisimman 
monta kiinnostunutta näihin koulutustapahtumiin. 
 
SPS:n budjettiin on myös varattu pienehkö summa käytettäväksi seuran jäsenten kilpailuavustuksiin. 
Kilpailuavustusten hakuaika tulee seuran sivuille myöhemmin keväällä. 
 
Kauden 2013 kilpailut: 
 

- Helsinki Regatta  
 

- 100-v. Juhlaregatta 
 

- X-99 Ranking  
 

- Olympiamalja (kevyt- ja köliveneille) 
 
 

JUNIORI- JA KEVYTVENETOIMINTA  

 

Kevytvene- ja junioritoiminnan keskeisimmät tavoitteet vuonna 2013: 
 

- järjestää tarpeiden mukaisesti toimintaa aloitteleville junioripurjehtijoille ja innostaa heitä 
purjehduksen pariin 
 

- järjestää valmennusta/ohjausta purjehduskauden aikana kysynnän ja tarpeiden mukaisesti 
 

- tukea kilpapurjehdustoimintaa ja harjoittelua 
 

- huolehtia seuran varusteiden asianmukaisesta huollosta 
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SEURATOIMINTA JA NICE-TOIMIKUNTA 

 

Kaudella 2013 on tällä hetkellä tiedossa seuraavat Nice-toimikunnan järjestämät tapahtumat (tapahtuma-
tiedot täydentyvät verkkosivujen Toiminta-osioon): 
 

- Ke 16.1. klo 18–19.30 tutustumme John Nurmisen Säätiön vuosisatoja vanhoihin merikarttoihin sekä 
meritaiteen helmiin säätiön tiloissa: Huolintatalo, Pasilankatu 2, Länsi-Pasila (raitiovaunu 7A ja 7B). 
Ilmoittaudu 9.1. mennessä: anne.sjoholm(at)welho.com. 2 € / hlö. (Lisää: 
http://www.johnnurmisensaatio.fi/?cat=17) 

 
- Su 3.3. klo 12–15 perinteinen SPS:n Talvipäivä Sirpalesaaressa. Ohjelmaa ja edullista tarjoilua niin 

lapsille kuin aikuisille. Pakkasraja –15 astetta. 
 

- Viikonloppuna 16.–17.3. ensiapukurssi erityisesti veneilijöille. Kurssista saa virallisen todistuksen 
(SPR:n EA1-kurssi). Opetuksesta vastaa talkoohengessä SPS:n jäsen Toni Oja. Todistuksen ja 
materiaalien hinta 10 €. Jos haluaa lounastauolla "soppaa" molempina päivinä, maksu on 18 €. 
Mukaan mahtuu 12 ensimmäistä. Ilmoittaudu 28.2. mennessä: anne.sjoholm(at)welho.com. 

 
- Toukokuussa vierailemme Meripelastusseuran tukikohdassa Matosaaressa. Tutustumme seuran 

aluksiin sekä toimintaan. Tarkemmin myöhemmin. 
 

- Nice järjestää myös grilli-illat Sirpalesaaressa alku- ja loppukesällä. Päivämäärät lähempänä. 
 

- Ohjelmassa on myös sammutinkatsastus keväällä sekä buffetti Sirpalesaaressa viikonloppuisin 
keväällä ja syksyllä veneenkunnostusaikaan. Päivämäärät tarkentuvat myöhemmin. 

 
 
TIEDOTUS 

 
Tiedonkulku rakentuu jatkossakin sekä Pursi-lehden että nopeammin toimivien verkkosivujen ja 
sähköpostitiedotuksen varaan siten, että ne täydentävät toisiaan pitkin vuotta. Yhteistyö kirjapaino 
Painojussien kanssa jatkuu. 
 
Juhlavuoden tapahtumia varten laaditaan tiedotussuunnitelma yhteistyössä juhlatoimikunnan kanssa 
kohderyhminä jäsenistö, sidosryhmät ja media. Verkkosivuilla on juhlavuotta varten oma osio. 

 
PURSI 
 

Pursi-lehti julkaistaan painotuotteena 4 kertaa. Lehden sähköinen versio linkitetään seuran verkkosivuille 
pdf-tiedostona. Lehti ilmestyy seuraavasti: 
 
1. numero helmikuun puolivälissä sisältönä pääsääntöisesti:  
 

- toimintasuunnitelma 2013 
 

- hallituksen jäsenet 
 

- kevätvuosikokouskutsu 
 

- ansiomerkkien ja kausipalkintojen saajat 
 

- kilpailuavustushakemusten jättöpvm 
 

2. numero maaliskuun puolivälissä sisältönä pääsääntöisesti: 
 

- lipunnostokutsu 
 

- kevättalkoopvm  
 

- vuoden 2013 aikataulu/tapahtumat 
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- 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 syysvuosikokousta sisältönä pääsääntöisesti:  
 

- syysvuosikokouskutsu  
 

Lehti jatkaa mustavalkoisena. 

 
VUOSIKIRJA 
 

Vuosikirja 2013 ilmestyy touko-kesäkuussa sisältäen ainakin:  
 

- hallitus 2013 yhteystietoineen 
 

- toimihenkilöt ja kommodorit -luettelo 
 

- palkintosaajaluettelot päivitettyinä   
 

- toimintakertomus 2012 
 

- toimintasuunnitelma 2013   
 

- tulos ja tase 2012 
 

- talousarvio 2013 
 

- SPS:n säännöt   
 

- SPS:n satama- ja telakkasääntö   
 

- SPS:n veneiden rekisteröimis- ja katsastusohjeet   
 

- veneen katsastuspöytäkirja   
 

- maksutaulukko  
 

- jäsenluettelo  
 

- veneluettelo 
 
Satavuotisjuhlaan liittyen Vuosikirjaan tulee kuvaesittely seuran veneistä. 

 
VERKKOSIVUT JA SÄHKÖPOSTITIEDOTUS 
 

Verkkosivuilla julkaistaan mm. tapahtumakalenteri sekä tiedotetaan muista ajankohtaisista asioista. 
Juhlavuoden tapahtumille on verkkosivuilla oma osionsa, jota päivitetään tapahtuma- ja muiden tietojen 
tarkentuessa pitkin vuotta. Verkkosivujen pääkuvaksi vaihdetaan vuoden aikana SPS:n vanhoista 
kuvakokoelmista valittuja kuvia. 
 
Sähköpostitiedotusta jatketaan toimiston kautta kiireellisistä asioista sekä tärkeimmistä tapahtumista.  
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KATSASTUS  
 
Katsastustoimintaa jatketaan edellisten vuosien hyväksi havaitun mallin mukaisesti, eli katsastuksia tehdään 
tiistai- ja torstai-iltaisin juhannukseen saakka. 
 
Jotta katsastukset saadaan jatkossakin sujuvasti suoritettua, kaivataan muutaman lopettaneen katsastajan 
tilalle uusia katsastajia. 
 

VARTIOINTI 

 
Vartiointivelvollisuus koskee kaikkia venepaikan haltijoita.  
 
Tulemme jatkamaan hyvin sujunutta yhteistyötä Partiolippukunta Korvenkoukkaajien kanssa ja tutkailemme 
kenties jotain uusia mahdollisuuksia olemassa olevan perinteisen vartioinnin tueksi. 
 
Vartioimatta jättämisestä tai sen hoitamisesta huonosti peritään yhdistyskokouksen määräämä maksu.  


