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SUOMALAINEN PURSISEURA RY – KOMMODORIN KATSAUS – TOIMINTASUUNNITELMA 2014 

Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 

 

 

KOMMODORIN KATSAUS 

 

Juhlien jälkeen alkaa aina arki ja katseen voi nyt kääntää tulevaan vuoteen. 
 

Olen jo useita kertoja korostanut, miten hyvin seuran asiat kokonaisuudessaan ovat. Rahaa on kassassa 

ennätyksellisen paljon, jos kohta rahalle on myös paljon kohteita. Vajan katto odottaa edelleen korjausta, koska 

kevätkokous päätti, että asiaa täytyy vielä tutkia, mikä tarkoittaa remontin siirtämistä. Hallituksen tekemä päätös 

peltikatosta ei tyydyttänyt kaikkia, ja kokous päätti, että syyskokouksessa tulee olla vertailu huopa- ja peltikaton 

ominaisuuksista, hinnasta ym. Näin kattoremontti siirtyy vuodesta toiseen. Hallitus on se elin, joka päättää 

käytännön asioista ja hoitaa omaisuutta niin, että sen arvo säilyy. Nyt on kuitenkin syntynyt kuppikunta, jolle 

hallituksen päätökset eivät kelpaa. Aika näyttää, miten asiassa päästään eteenpäin. Toivon vain, että katto 

kestää tämän turhan odottelun ja vesi valuu ainakin suurimmaksi osaksi ränneihin eikä vajaan telakoitujen 

veneiden päälle kasteltuaan katon kantavat rakenteet. 
 

Naapuriseuraa kohdanneen suuren onnettomuuden jälkeen päätettiin, että oman venevajamme 

paloturvallisuutta parannetaan. Vajaan hankitaan kunnollinen palopostijärjestelmä ja kaikkien edellytetään 

olevan entistäkin varovaisempia kuumien lamppujen ja tulentekovälineiden kanssa. 
 

Telakkaryhmän uusi palkkiojärjestelmä on nyt ollut käytössä keväästä lähtien. Toivon, että yhdessä kehitelty ja 

sovittu sopimus tyydyttää molempia osapuolia ja telakan toiminta jatkuu entiseen oivalliseen malliin. Kaikille on 

varmasti selvää, että nykyinen telakan johtotroikka ei enää vuosikymmeniä voi toimia ja uusia henkilöitä tulisi 

alkaa kohtapuoleen löytyä. Myös ns. liinaryhmän keski-ikä on kohtalaisen korkea. Kaikki sen jäsenet ovat 

eläkeiässä, joten nuorempia voisi liinaryhmäänkin vähitellen tulla mukaan. Halukkaat voivat ilmoittautua Jussi 

Auviselle. 
 

Jäsenmaksuja ei ole korotettu moneen vuoteen, ja meillä onkin Helsingin seudun edullisimmat hinnat lähes 

kaikkien maksujen osalta. Lähiaikoina tulee varmasti tarve nostaa sekä jäsen- että muita maksuja, kuten esim. 

mastojen nostoista perittäviä maksuja. Jäsenmaksu on pysynyt samana jo kuusi vuotta eikä siihen tule 

korotusta vielä ensi vuonnakaan. Ensi vuoden syyskokouksessa jouduttaneen kuitenkin päättämään 

korotuksesta.  
 

Helsingin kaupungin ja SPS:n välistä maanvuokrasopimusta on nyt jatkettu aina vuoden 2025 loppuun asti. 

Tämä mahdollistaa sen, että myös ravintoloitsijan kanssa tehtyä sopimusta voidaan jatkaa ja ravintola voi ryhtyä 

toteuttamaan suunnittelemiaan investointeja. Mielestäni ravintola on toiminut erittäin hyvin kaikki 14 vuotta enkä 

näe mitään syytä, miksi sopimusta ei voisi jatkaa edelleen. 100-vuotisjuhlien tarjoiluissa ravintola ylitti kaikki 

odotukset; ruokapöydät olivat upeita ja palvelu ensiluokkaista. Kiitokset vielä kerran Annelle, Sakelle ja koko 

ravintolan väelle! 
 

Kun seurassa ovat asiat näinkin hyvin, soisi myös keskinäisen yhdessäolon sujuvan mallikkaasti. Viime aikoina 

on kuitenkin tuntunut siltä, että tiettyjä jäseniä ei tyydytä mikään. He löytävät valittamisen aihetta niin koko 

hallituksen, hallituksen vastuualueiden kuin telakankin toiminnasta, eivätkä anna tuumaakaan periksi omasta 

negatiivisesta näkemyksestään. Mitkään hallituksen jäsenten perustelut teoille eivät ole riittäviä. Tämä on 

erittäin ikävää ja halvaannuttaa hallitustyöskentelyä. Aikaa palaa jonninjoutavaan  ja koko ilmapiiri on 

myrkyttynyt.  
 

Vaikka en olekaan vastuussa ensi vuonna tehtävistä päätöksistä, minun olisi helpompi jättää puheenjohtajan 

rooli jos tietäisin, että hallitus pystyy työskentelemään sopuisasti ja neuvotellen. Toivon todellakin, että 

syyskokouksessa tehdään hyviä päätöksiä niin hallituksen muodostamisen kuin vajan katonkin suhteen.  
 

Kahdeksan vuoden yhtäjaksoinen vastuun kantaminen loppuu osaltani vuoden vaihteessa. Työ on ollut 

mielenkiintoista ja opettavaa, vaativaa ja aikaa vievää, enimmän osan vuosista palkitsevaa. Vallitsevaa tunnetta 

kuvaan sanalla vapauttava! 
 

Toivotan hyviä tulevia vuosia sekä seuralle että ihan jokaiselle seuran jäsenelle! 
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Heta Leppävuori 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 

 

TALOUS JA HALLINTO 

 

SPS:n taloustilanne on hyvä, koska sataman ja telakan käyttöasteet ovat korkeat ja ravintola on suosittu.  

SPS:n normaali toiminta sekä satama- ja telakkalaitteiden ylläpito pystytään hoitamaan tulorahoituksella. 

Sirpalesaaren rakennuskannan ja kalustonkin suunnittelemattomiin korjaus- ja uusintainvestointeihin on 

varauduttava. 
 

Vuoden 2014 aikana uusitaan vajarakennuksen kate sekä jatketaan vajan lattian perusparannusta. Muutoin 

Sirpalesaaren rakennuksia ja kalustoa kunnostetaan tai uusitaan resurssien rajoissa.  
 

Lähivuosina toteutettavia ylläpito- tai uusintainvestointeja ovat: 
 

- Sirpalesaaren saunatilojen uusiminen 

- kisatoimiston wc:n kunnostus ja tiskauspisteen rakentaminen kisatoimistoon 

- nosturin kunnostus 

- satamaisännän asunnon kunnostus 

- m/s Nihdin teräskaarinen säilytys- ja kunnostusteltta  

- kevytvenelaiturin kunnostus/uusiminen 

- Busterin uusiminen 

 

SPS:n hallintoon ei suunnitella merkittäviä muutoksia vuonna 2014. SPS:n toimisto jatkaa vuokratiloissa  

Kankurinkadulla ja seuralla on osapäiväinen toimistonhoitaja. Kankurinkadun talvitoimiston aukioloaikaa on 

supistettu yhteen päivään viikossa, koska yhä suurempi osa asioista hoidetaan sähköisesti.  

 

 

SATAMA JA TELAKKA 

 

Telakointiin liittyvien palvelujen hinnoittelussa on odotettavissa korotuksia. 
 

Sekä telakka että satama ovat lähes viimeistä sijaa myöten täynnä. Tilanne jatkunee samanlaisena tulevanakin 

vuonna. 
 

Jäsenten toivotaan osallistuvan telakkatoimintaan entistä enemmän.  

 

 

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.  
 

- Jatketaan vajan seinien maalausta. 
 

Tarvittaessa teetetään erillisiä talkootöitä, jos jotkut jäsenet eivät ole muiden sitoumusten vuoksi tilaisuudessa 

osallistumaan yhteisiin talkoisiin. 
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SIRPALESAAREN RAKENNUKSET 
 

 

- Vajan katteen uusiminen (urakoitsija tekee). 
 

- Vajan lattian peruskorjausta (Maanalainen armeija tekee pakkotöinä). Vuoden 2014 tavoitteena on 
keskilattian koillispään (ison oven kohdan) uusiminen. Kohde vaatii lehtikuusilankkujen tai vastaavan 
materiaalin hankinnan. 

 

- Pikapalopostiverkoston rakentaminen vajaan ja paloilmoitusjärjestelmän huomioon ottaminen 

tulevaisuudessa vajassa.  
 

- Tuetaan ravintolatoiminnan vaatimia, rakennuksiin kohdistuvia kehittämis- ja korjaustöitä. 

 
TÅGHOLMENIN VAATIMAT TYÖT 
 

- Tågholmenin isännistön esitysten mukaisesti. 

 

 

YMPÄRISTÖ 

 

Ympäristöohjelman laatimista jatketaan tavoitteena saada se hyväksytyksi vuoden 2014 kuluessa. 

Selvitetään jätehuollon kehittämistä erityisesti telakoinnin ja kevätkunnostuksen yhteydessä. Järjestetään syys- 

ja kevätkunnostuksen yhteydessä syntyvien jätteiden keräyksen jätehuolto, jos se voidaan kustannukset ja 

käytännön järjestelyt huomioon ottaen järjestää siten, että siitä on jäsenille huomattavaa etua. Ollaan tältä osin 

yhteydessä HSS:än ja Merenkävijöihin mahdollisten yhteisten toimintojen aikaansaamiseksi. 
 

Selvitetään, onko tarpeen ryhtyä toimiin, joilla ehkäistäisiin veneiden syys- ja kevätkunnostuksen yhteydessä 

käytettävien vaarallisten aineiden joutuminen maaperään.  
 

Selvitetään Sirpalesaaren luonnonarvot ja pohditaan toimia luonnon turvaamiseksi ja ympäristön laadun 

parantamiseksi. 

 

 

MATKAPURJEHDUS 

 

Järjestetään vähintään kaksi matkapurjehdusaiheista iltaa, tarvittaessa yhteistyössä muiden pursiseurojen 

kanssa. 
 

Selvitetään halukkuutta tehdä SPS-läisten venekuntien yhteinen eskaaderipurjehdus Pietariin. 

 

 

TÅGHOLMEN 

 

Selvitetään jäsenistön mielipidettä ulottaa naapuriseuran sähköverkko ainakin laiturille, jotta akkujen lataaminen 

olisi mahdollista. Sähkövalaistuksen laajentamiseen muualle Tågholmeniin suhtaudutaan pidättyväisesti. 

Harkitaan uusien ulkokokoontumispaikkojen tarvetta kalliolla olevan pöydän läheisyydessä. 

 

 

KILPAILUTOIMINTA 

 

Kesällä 2014 Helsinki Regatta järjestetään jo kuudettakymmenettä kertaa, ja SPS aikoo olla mukana 

järjestämässä tätä perinteikästä kilpailua, kuten tapana on ollut.  
 

Lisäksi NJK järjestää 49er-luokan Euroopan-mestaruuskilpailut heinäkuun alkupuolella. SPS aikoo olla mukana 

järjestämässä kilpailuja yhdellä rata-alueella, kun tällä hetkellä rata-alueita on tulossa kisoihin kolme. 

Tukisatamana kilpailuissa toimii Hernesaaren ranta. 
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Kesän lopuksi SPS järjestää kilpailut JOE 17 -luokalle, tukisatamana toimii Sirpalesaari. Veneitä saapuu 

sisävesiltä ja rannikolta. Luokkaliiton tarkoituksena on saada jopa 30 venettä kisoihin mukaan. 

 

Kilpailujen järjestämisen lisäksi mahdollistamme kilpapurjehduksesta kiinnostuneille koulutusta 

purjehduskilpailujen järjestämisessä mm. SPV:n kurssitusten muodossa. 
 

SPS:n budjettiin on myös varattu pienehkö summa käytettäväksi seuran jäsenten kilpailuavustuksiin. 

Kilpailuavustusten hakuaika tulee seuran Internet-sivuille keväällä. 
 

Kauden 2014 kilpailut: 
 

- Helsinki Regatta, 60-vuotisjuhlaregatta (mukana) 
 

- 49er European Championships (mukana) 
 

- JOE 17 -luokkamestaruus 
 

 

JUNIORITOIMINTA 

 

Junioritoiminnan tehtävänä on yhdistyksen sääntöjen mukaisesti tuoda lapsia purjehdusharrastuksen pariin. 

Koulutustoiminta painottuu lasten purjehdus- ja veneilytaitojen alkeiden opettamiseen projektiluontoisesti, 

säännölliseen toimintaan ei vielä ole tekijöitä. Tavoitteena on kuitenkin luoda puitteet pitkäjänteiselle ja 

säännölliselle, jäsenten tuottamalle juniorien koulutus- ja kilpailutoiminnalle. Kehitystyö aloitetaan organisaation 

ja strategian luomisella. Visiona on että, juonioritoiminnan kysyntä lähitulevaisuudessa kasvaa merkittävästi 

suurien ikäluokkien väistyessä.  
 

1. Organisaatio. Juonioritoimikunta on perusteilla. Toimikunnan ytimen muodostaa alkuvaiheessa hallituksen 

junioriasioista vastaava jäsen yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tarkoitus on tarjota vanhemmille puitteet, joissa 

voi itse tuottaa lapsilleen junioritoimintaa kulloisenkin tarpeen mukaan. 
 

2. Kunnossapito. Kalusto pidetään toimintakuntoisena. Varusteita täydennetään ja uusitaan. Optimistijollien ja 

varusteiden säilytykseen ja sijoitukseen etsitään pysyvää ratkaisua. Jollien tulisi olla helposti kaikkien jäsenten 

löydettävissä ja käytettävissä. Junioreiden pukeutumistiloja siistitään ja kunnostetaan. 
 

3. Koulutustoiminta. Optimistijolla-leiri järjestetään kesäkuun alussa koululaisten lomien aikaan. Leiri on SPS:n 

jäsenille ja osallistujat voivat leirin jälkeen jatkaa purjehtimista oma-aloitteisesti. Vanhempia varten hankitaan 

kumivene perämoottorilla. Muun toiminnan määrä riippuu junioritoimikuntaan tulevien aktiivisuudesta. Kalustoa 

tarjotaan jäsenten käyttöön omien pienimuotoisten kevytvenevalmennus-tapahtumien järjestämiseen.  
 

4. Hankinnat. Kaudelle 2014 pyritään hankkimaan pieni kumivene perämoottorilla, käytetyn budjettihinta on 

EUR 2 500. Lisäksi säilytysvarusteiden, venepeitteiden ja kärryjen hankintoja on suunnitteilla. Kaudelle 2015 

selvitetään 606-kevytveneen hankintaa juniori- ja aikuiskoulutusta varten. 
 

5. Rahoitus. Toiminta rahoitetaan ensisijaisesti SPS:n budjetista, lisäksi lahjoituksilla, klubitoimikunnan 

avustuksilla sekä tapahtumien osallistumismaksuilla. 
 

6. Viestintä. Virallisista kesäleireistä tiedotetaan aikaisin keväällä, SPS:n perinteisiä tiedotuskanavia pitkin. 

Muuten tavoitteena on viedä junioritoiminta Internet-alustalle, joka mahdollistaa aktiivisen yhteydenpidon 

tapahtumien osallistujien ja järjestäjien kesken. 

 

 

SEURATOIMINTA 

 

Lipunnosto kauden alkaessa to 1.5.2014 klo 13 ja lasku kauden päättyessä pe 26.9.2014 klo 18.30.   
 

Lisäksi on tiedossa seuraavat klubitoimikunnan järjestämät tapahtumat (tapahtumatiedot täydentyvät 

verkkosivuille): 
 

- Todennäköisesti tammikuussa tähtien tukiskelua Suomenlinnan planetaariossa. Vastuuhenkilö Tuija 

Piltti. 
 

- Keskiviikkona 26.2. Purjehdus pallon ympäri  -ilta. Kalle Sysiö kertoo ja näyttää kuvia. Vastuuhenkilö 

Rina Rinkinen. 
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- Helmi-maaliskuussa Talvipäivä Sirpalesaaressa. 
 

- EA2 veneilijöille kevättalvella. Viikonloppukurssi. Vastuuhenkilö Anne Sjöholm. 
 

- Grilli-ilta purjehduskauden alkaessa ja päättyessä. 
 

- Buffetit huhtikuussa ja lokakuussa.  

 
Hankimme ennen kesää uusia T-paitoja myyntiin buffettiin. Lisäksi teemme halukkaille tilauksen SPS-fleeceistä 

ja -pikeepaidoista. 

 

 

TIEDOTUS 

 

Tiedonkulku rakentuu Pursi-lehden, verkkosivujen ja sähköpostitiedotuksen varaan siten, että ne täydentävät 

toisiaan pitkin vuotta. 

 

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 2014 
 

- hallituksen jäsenet 
 

- kevätvuosikokouskutsu 
 

- ansiomerkkien ja kausipalkintojen saajat 
 

- kilpailuavustushakemusten jättöpvm 
 

2. numero huhtikuun puolivälissä sisältönä pääsääntöisesti: 
 

- lipunnostokutsu 
 

- kevättalkoopvm  
 

- vuoden 2014 aikataulu/tapahtumat 
 

- 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 2014 ilmestyy touko-kesäkuussa sisältäen ainakin:  
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- hallitus 2014 yhteystietoineen 
 

- toimihenkilöt ja kommodorit -luettelo 
 

- palkintosaajaluettelot päivitettyinä   
 

- toimintakertomus 2013 
 

- toimintasuunnitelma 2014   
 

- tulos ja tase 2013 
 

- talousarvio 2014 
 

- SPS:n säännöt   
 

- SPS:n satama- ja telakkasääntö   
 

- SPS:n veneiden rekisteröimis- ja katsastusohjeet   
 

- veneen katsastuspöytäkirja   
 

- maksutaulukko  
 

- jäsenluettelo  
 

- veneluettelo 

 
VERKKOSIVUT JA SÄHKÖPOSTITIEDOTUS 
 

Verkkosivuilla tarjotaan perustiedot seuran toiminnasta sekä julkaistaan mm. tapahtumakalenteri ja tiedotetaan 

muista ajankohtaisista asioista. Tietoja päivitetään aktiivisesti.  
 

Sähköpostitiedotusta jatketaan toimiston kautta kiireellisistä asioista sekä tärkeimmistä tapahtumista.  

 

 

KATSASTUS 

Katsastustoimintaan suunnitellaan pieniä muutoksia. Alkukaudesta (toukokuun kolme ensimmäistä 

viikkoa) riittää viikossa yksi katsastusilta, kun katsastettavia veneitä on vielä vähän. 

Loppukatsastuskausi edetään vanhan mallin mukaisesti eli katsastuksia tehdään tiistai- ja torstai-iltaisin 

juhannukseen saakka. 
 

Katsastusten jatkuvuuden varmistamiseksi uusia katsastajia otetaan mielellään toimintaan mukaan. 

 

 

VARTIOINTI 

 

Vartiointivelvollisuus koskee kaikkia venepaikan haltijoita. Vartioimatta jättämisestä tai sen huonosti 

hoitamisesta peritään yhdistyskokouksen määräämä maksu.  
 

Tulemme jatkamaan hyvin sujunutta yhteistyötä Partiolippukunta Korvenkoukkaajien kanssa. 


