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SUOMALAINEN PURSISEURA ry 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 

Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2014 

                                                          

 

 

KOMMODORIN KATSAUS 
 

Kulunut kausi oli rakentamisen ja korjaamisen kausi. Vuoden 2015 aikana keskitymme muihin  

seuraamme ja erityisesti sen harrastustoimintaa kehittäviin asioihin.  
 

Seurassamme on aina vallinnut hyvä tasapaino ja yhteishenki matkapurjehduksen, perinne- 

veneilyn ja kevytvenepurjehduksen välillä samoin kuin matkapurjehduksen ja kilpailutoiminnan  

kesken. Tätä tasapainoa tulemme vaalimaan jatkossakin. 
 

Junioritoiminnan käynnistäminen ja erityisesti kasvattaminen sopivaan mittaan, jossa jatkuvuus  

syntyy riittävästä aktiivi- ja harrastajamäärästä, on osoittautunut haasteelliseksi. Johtopäätökseni 

on, että tarvitsemme pitkäjänteisemmän suunnitelman junioritoiminnan käynnistämiseksi ja  

ylläpitämiseksi. Suunnitelma tullaan tekemään ja työ käynnistämään tulevan kauden aikana.  

Tulemme nimeämään työryhmän suunnittelemaan pitkäjänteistä juniorityötä. 
 

Seuramme talous on vahva. Telakkavajan katon remonttia varten otimme lainaa. Rakenteellista  

muutosta kulurakenteen muuttumisesta edustaa esimerkiksi se, että telakkaryhmän avain- 

henkilöille maksetaan nyt työstä. Tehdyn työn määrä on telakkaryhmän vakijäsenillä niin suuri,  

ettei sitä enää voi tehdä pelkästään aktiivisuuteen perustuen. Kulurakenteemme on siis muuttunut

sekä kasvumme mukana että kuluneen vuoden korjausrakentamisen investoinnin johdosta. 
 

Tulot laituripaikoista, telakoinnista ja jäsenmaksuista kasvavat jäsenmäärän kasvun myötä. Telakka

ja laiturit alkavat olla täynnä; vielä joitakin laituripaikkoja voimme antaa jäsenistölle. Jäsen- 

maksuun esitetään monen vuoden jälkeen kuluttajahintaindeksin mukaista korotusta. Vuokratulot  

ravintolasta ovat taatut moneksi vuodeksi eteenpäin uusittuamme vuokrasopimuksen. Telakointi-  

ja laituripaikkamaksuihin saatamme tehdä maltillisia korotuksia lähinnä kustannusvastaavuuden  

paremman toteutumisen takia. 
 

Seuramme hallinnossa jatketaan – ja kun mahdollista, edelleen lisätään – avointa tiedottamista ja 

jäsenistön kuulemista. Hyväksi käytännöksi kertaluontoisten hankkeiden toteuttamisessa on  

osoittautunut työryhmien perustaminen – esimerkkinä kattotyöryhmä menneeltä kaudelta.  

Hallitus nimeää hankkeelle työryhmän, johon valitaan jäsenistön osaavia edustajia. Näin mahdol- 

listetaan aktiivinen osallistuminen ja hyödynnetään parasta osaamistamme. 
 

Toivotan Suomalaisen Pursiseuran jäsenistölle antoisaa uutta kautta yhteisen harrastuksemme  

parissa. Hyviä tuulia!  

 

Jukka Honkimaa 

kommodori 



 2 

 

 

TALOUS JA HALLINTO 
 

SPS:n taloustilanne on vuonna 2015 vakaa, koska sataman ja telakan käyttöasteet ovat korkeat ja 

ravintola on suosittu.   
 

SPS:n kulurakenne on kuitenkin muuttunut, kun loppuvuodesta 2013 alkaen telakkaryhmälle on 

maksettu palkkaa. Lisäksi vuonna 2014 telakkavajan katon uusimista varten otettu pankkilaina 

rasittaa taloutta seuraavat 10 vuotta. Tämän vuoksi laituri-, telakointi- ja palvelumaksuja 

korotetaan vuodelle 2015, ja vuoden 2014 syyskokoukselle ehdotetaan jäsen- ja liittymismaksujen 

korottamista. 
  

Vuodelle 2015 ei ehdoteta merkittäviä investointeja.   
 

SPS:n hallintoon ei suunnitella merkittäviä muutoksia vuonna 2015. SPS:n toimisto jatkaa 

vuokratiloissa Kankurinkadulla ja seuralla on osapäiväinen toimistonhoitaja.  

 

 

SATAMA JA TELAKKA 
  

Telakkatoiminta 
  

Telakkatoiminnassa ei ole tulossa tunnettuja suuria investointeja vuodelle 2015. Aiempien 

vuosien suurimmat kustannukset – puominosturi ja Nihdin kunnostus – menevät vuosille 

2013 ja 2014, ja myös Nihdin suojakatoksen rakentamiskustannukset jäävät tälle vuodelle. 

Ponttonilaitureiden poijujen kunto on tarkastettu, joten uusia poijuja ei ole tulossa, ellei 

joku yksittäinen poiju rikkoudu. Ponttonilaiturien aisapaikkojen rakentamistyöt menevät 

Helsingin kaupungin kustannuksiin.  Mikko Pitkäniemelle on syytä tehdä samankaltainen 

kunnostustyö kuin Nihdille, mutta se on tarkoitus suorittaa vasta vuoden 2015 jälkeen.  
 

Hallitus on nimittänyt työryhmän, jonka tehtävänä on laatia suunnitelma kevytveneluiskan 

rakentamiseksi Sirpalesaareen.  Luiska tullaan rakentamaan todennäköisesti vasta vuonna 

2016. 
 

Sirpalesaaren kaikki laiturivalaisimet on varustettu elohopealampuilla. Elohopealamppu-

jen markkinoille saattaminen kielletään Euroopan unionin toimesta keväällä 2015. 

Valaisimet on lähivuosina vaihdettava. Vuosi 2015 hoidetaan ostamalla riittävästi 

lamppuja varastoon. 
 

Saaressa on myös paljon ilmajohtoja ja ilmajohtojen pylväitä. Suurin osa niistä on turhia, 

koska niitä ei käytetä sähkönjakeluun. Tällainen on esimerkiksi Sirpalesaaresta Liuska-

saareen menevä ilmajohto. Maiseman siistimiseksi turhat johdot olisi syytä poistaa. 

Pylväitä voitaisiin käyttää aluevalaistukseen, jos ne eivät ole lahoja. 
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 Venepaikat ja laituritoiminta 
 

Venepaikka- ja laituritoiminnassa ei ole tulossa muutoksia kustannusten kannalta. Kulut 

aiheutuvat lähinnä Helsingin kaupungille maksettavista venepaikkamaksuista. 

 

 

KIINTEISTÖT JA TALKOOT 
 

Talkoot 
 

Kevättalkoot pidetään kesäkuun alussa ja syystalkoot syyskuun alussa. Töiden aiheena on keväällä 

Sirpalesaaren siivoaminen ja asettaminen kesäkuntoon sekä erilliset pienet kunnostustyöt. 

Talkoolaisille tarjotaan syötävää ja juotavaa. 
 

Syksyllä varaudutaan telakointiin ja talven tuloon sekä tehdään tarpeellisia kunnostus- ja 

korjaustöitä. Talkoolaisten huolto kuten keväällä. Erityisesti syksyllä on syytä toivoa sopivaa säätä, 

koska se tunnetusti lisää osanottajien määrää ja vastaavasti parantaa työtulosta. 

 

Verkostot 
 

Selvitellään liikuntavirastolta mahdollisuuksia saada vesi- ja viemäriputket korjatuksi niin, etteivät 

ne menisi talvella jäähän. Asiassa on oltava yhteistyössä HSS:n kanssa.  
 

Sirpalesaaren sähköverkon olemusta ja mittareiden aluejakoa pyritään kartoittamaan. 

 

Rakennukset 
 

Vajan katon lumitilannetta tarkkaillaan tulevan talven aikana. Kesällä uusitaan vajan päätyovet 

toimenpideluvan mukaisiksi Maanalaisen armeijan toimesta. Myös ystävät ovat tervetulleita 

työmaalle.  
 

Jos mahdollista, uusitaan seuramajan lounaispäädyn yläosa ravintola Saaren kanssa tehtyjen 

luonnosten mukaisesti. Jatketaan saunatilojen perusparannuksen suunnittelua. 

 

Maa-alueet 
 

Selvitetään liikuntavirastolta mahdollisuuksia saada uusi kevytveneluiska Sirpalesalmeen. 

Turvataan telakkakentän luoteiskulmassa olevan mäntytaimikon kasvu. 

 

Tågholmen 
 

Tehdään isäntien esittämät välittömät kunnostus- ja korjaustoimet. 
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MATKAPURJEHDUS 
 

Pyritään edistämään sekä purjehdusta lähiseutujen uusiin kohteisiin että pitkänmatkan 

purjehdusta. SPS virittää yhteistyötä naapuriseurojen ja muiden helsinkiläisten seurojen kanssa 

matkapurjehduksessa. Tutkitaan myös vastavuoroista tukikohtasaarien käyttömahdollisuutta 

muiden seurojen kanssa. Klubitoimikunnan toiminnassa otetaan huomioon myös seuralaisten 

matkapurjehduksen edistäminen. 
 

Perinteisen kauden päätöseskaaderin lisäksi järjestetään myös alkukauden eskaaderi hieman 

etäämpänä olevaan kohteeseen, esimerkiksi Viron Prangliin. 

 

 

TÅGHOLMEN 
 

Tågholmen on ollut seuran jäsenten aktiivisessa käytössä. Saaritukikohdan ylläpito on sujunut 

mallikkaasti Markku Auvisen ja Tom Liljestrandin isännöimänä. Tukikohdan sähköistäminen on 

keskusteluttanut jäsenistöä. Vuonna 2015 selvitetään sähköistämisen kustannukset ja luodataan 

jäsenistön kantaa sähköistämiseen. Merkittäviä investointeja Tågholmeniin ei tehdä vuonna 2015. 

 

 

KILPAILUTOIMINTA 
 

Helsinki Regatta 
 

Pääkaupungin seurojen perinteisesti järjestämä Helsinki Regatta -kilpailu kokee muutoksia vuonna 

2015. Kilpailu siirtyy HSRM:n alaisuuteen ja sen painopiste tulee olemaan suurella 

todennäköisyydellä köliveneissä. SPS on tulevana kesänä mukana Helsinki Regatan järjestämisessä, 

kuten on ollut tapana.  

 

28.–30.8. F18-katamaraanien Suomen mestaruuskilpailu 
 

Kesän loppupuolella järjestetään F18-katamaraaneille SM-kilpailut Melkin rata-alueella. 

Osallistujia tulossa noin 25 venettä.  

 

Muut kilpailut 
 

Yllä mainittujen kilpailujen lisäksi SPS tulee todennäköisesti järjestämään muitakin kilpailuja. 

 

 

YMPÄRISTÖASIAT 

 

Jatketaan työtä SPS:n ympäristökuormituksen vähentämiseksi erityisesti telakkatoiminnassa. 

Keskeisiä kohteita ovat telakointikauden aikana syntyvistä jätteistä ja hylätyistä esineistä 

huolehtiminen. Järjestetään SPS:n sähkön- ja vedenkulutuksen ja jätevesien synnyn seuranta.   
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Selvitetään tuuli- ja aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuudet sekä mahdollisuudet 

energiankulutuksen vähentämiseen.  
 

Pyritään kohentamaan Sirpalesaaren siisteyttä ja viihtyisyyttä siivoamalla roskaisia alueita 

erityisesti telakka-alueen ulkopuolella ja kohentamalla alueiden kuntoa. Tähän pyritään 

järjestämälle eri jätemateriaaleille asianmukaiset kokoamispaikat, siivoamalla tarpeettomien 

jätemateriaalien keot, istuttamalla tarpeen mukaan pensaita ja puita sekä järjestämällä 

jäsenistölle ja vieraileville venekunnille viihtyisiä oleskelupaikkoja. 

 

 

SEURATOIMINTA  / KLUBITOIMIKUNTA  
 

Tiedossa ovat seuraavat tapahtumat: 
 

- Huhtikuussa EA2-kurssi, järjestetään Sirpalesaaressa, vetäjänä Toni Oja. 

- Buffetit tuttuun tapaan huhti- ja lokakuussa. 

- Grilli-illat kesä- ja elokuussa. 

- Sammutinkatsastus toukokuussa, tällä kertaa sen yhteydessä on myös sammutinharjoitus. 

 

 

JUNIORITOIMINTA 
 

Junioritoiminnan tehtävä on yhdistyksen sääntöjen mukaisesti tuoda lapsia purjehdusharrastuksen 

pariin. Vuonna 2015 nimetään työryhmä suunnittelemaan ja käynnistämään juniorityötä. 

Tavoitteena on luoda puitteet pitkäjänteiselle ja säännölliselle juniorien koulutus- ja 

kilpailutoiminnalle.  

 

Kalusto 
 

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. 

 

Koulutustoiminta 
 

Kesällä järjestetään ainakin yksi junnuleiri, jolla opitaan purjehduksen ja veneilyn perustaitoja 

maissa ja vesillä. Vesillä koulutus tapahtuu optimistijollilla ja pienillä moottoriveneillä. Maissa 

koulutus tapahtuu kevytvenekentällä sekä sisätiloissa. Sääesteen sattuessa leiri ei sisällä 

veneilykoulutusta vesillä. Leirille osallistuminen edellyttää SPS:an liittymistä.  

 

Rahoitus 
 

Toiminta rahoitetaan ensisijaisesti SPS:n budjetista, lisäksi lahjoituksilla, avustuksilla sekä  
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tapahtumien osallistumismaksuilla. 

 

Viestintä 
 

Kesäleireistä tiedotetaan keväällä SPS:n perinteisiä tiedotuskanavia pitkin. Muuten tavoitteena on 

viedä junioritoiminta internet-alustalle, joka mahdollistaa aktiivisen yhteydenpidon tapahtumien 

osallistujien ja järjestäjien kesken. 

 

 

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 jatkaa mustavalkoisena. Ilmestymisaikataulu ja sisältö: 
 

1. numero helmikuun puolivälissä sisältönä pääsääntöisesti:  

 -  toimintasuunnitelma 2015 

 -  hallituksen jäsenet  

 -  kevätkokouskutsu  

 -  ansiomerkkien ja kausipalkintojen saajat  

 -  kilpailuavustushakemusten jättöpvm 
  

2. numero huhtikuun puolivälissä sisältönä pääsääntöisesti:  
 -  lipunnostokutsu  

 -  kevättalkoopvm  

 -  vuoden 2015 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 syyskokousta sisältönä pääsääntöisesti:  

- syyskokouskutsu 
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Vuosikirja 
 

Vuosikirja 2015 ilmestyy touko-kesäkuussa sisältäen ainakin: 

  -  hallitus 2015 yhteystietoineen  

 -  toimihenkilöt ja kommodorit -luettelo  

 -  palkintosaajaluettelot päivitettyinä  

 -  toimintakertomus 2014  

 -  toimintasuunnitelma 2015  

 -  tulos ja tase 2014 

 -  talousarvio 2015 

 -  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.  

 

 

VARTIOINTI 
 

Vartiointi kaudella 2015 tulee noudattamaan pääsääntöisesti entisiä vartiointiohjeita. Vartiovuoro 

varataan toukokuun 15. päivään mennessä vartiotuvan seinällä olevalta listalta. Sen jälkeen vuorot 

arvotaan niille jäsenille, jotka eivät ole itse varanneet vuoroaan. 
 

Jos syystä tai toisesta olet estynyt suorittamaan vartiovuoroasi, muistathan että tuurauksissa 

jatketaan yhteistyötä Partiolippukunta Korvenkoukkaajien kanssa. 

 

 

KATSASTUS 
 

Katsastustoiminta jatkuu viime vuoden mallin mukaan. Alkukaudesta (toukokuun kolme 

ensimmäistä viikkoa) riittää yksi katsastusilta viikossa, koska 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. 


