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SUOMALAINEN PURSISEURA RY 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016  

Syyskokouksen käsiteltäväksi 23.11.2015  
 

 

 

KOMMODORIN KATSAUS 
 

Kuluneella kaudella uudistimme satama- ja telakkasäännön, laadimme vartiointisäännön ja  

tarkensimme sopimuksiemme noudattamista. Vuoden 2016 hallitus saa nyt entistäkin eheämmän pohjan  

työlleen ja aikaa keskittyä seuran toiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen.  
 

Seurassamme on aina vallinnut hyvä tasapaino ja yhteishenki matkapurjehduksen, perinneveneilyn ja  

kevytvenepurjehduksen välillä samoin kuin matkapurjehduksen ja kilpailutoiminnan kesken, ja sitä  

tasapainoa tulemme vaalimaan jatkossakin. 
 

Seuramme talous on edelleen vahva. Palkkojen ja palkkioiden osuus seuran kuluista on merkittävä ja se  

huomioidaan budjetoinnissa. Kulujen ja investointien suunnittelu tehdään pitkäjänteisesti, kuitenkin siten, 

että varaudumme myös kalustoon ja rakennuksiin kohdistuviin odottamattomiinkin lisäkustannuksiin.  

Mitään normaalista korjaamisesta, uudistamisesta ja kunnostamisesta poikkeavia isoja investointeja ei ensi  

vuoden budjettiin tulla tekemään. Vajan peltikaton maalaus tulee tehtäväksi 2017. 
 

Laituripaikat ja telakka toimivat jotakuinkin täydellä kapasiteetillaan ja niistä koituvat tulotkin ovat hyvällä  

tasolla. Ilman rakenteellisia muutoksia tai maksujen korottamista oman toiminnan tulovirtaan ei kuitenkaan 

ole odotettavissa mittavia kasvatuksia. Vuokratulot ravintolasta ovat taatut moneksi vuodeksi eteenpäin  

pitkän vuokrasopimuksen ansiosta. Tulemme tekemään myös toimintavuodelle 2016 realistisen ja 

tasapainoisen budjetin. 
 

Junioritoiminnan osalta tiivistetään edelleen yhteistyötä naapuriseurojen kanssa. Ensi kauden tapahtumat  

pyritään miehittämään ja ilmoittamaan jo vuoden alussa, jotta tarvittava määrä osallistujia saadaan  

mukaan ja tapahtumat kalentereihin sekä järjestäjille että osallistujille. 
 

Lähiympäristömme muuttuminen on hyvä ottaa huomioon. Hernesaaren osayleiskaavasuunnitelman  

mukaan Hernesaaren kärkeen on tulossa satojen kevytvenepaikkojen satama. Meidän on arvioitava tämän 

muutoksen aiheuttamat uhat ja mahdollisuudet seurallemme ja ottaa niiden vaikutus huomioon  

päätöksenteossamme.  
 

Seuramme hallinnossa jatketaan, ja kun mahdollista, vielä lisätään avointa tiedottamista ja jäsenistön  

kuulemista. Tämän ja viime vuoden aikana tehdyssä sopimuskantaamme ja sääntöihimme kohdistuneessa  

uudistustyössä ovat ajan vanhentamat käytännöt saatu poistettua. Se edelleen edistää hyvän ja avoimen  

päätöksenteon kulttuuria.  
 

Toivotan koko Suomalaisen Pursiseuran jäsenistölle antoisaa uutta kautta yhteisen harrastuksemme  

parissa. Hyviä tuulia! 

 

Jukka Honkimaa 
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TALOUS JA HALLINTO 
 

SPS:n taloustilanne on vakaa, mutta edellyttää tarkkaa taloudenpitoa.  
 

Sataman ja telakan korkea käyttöaste sekä ravintolasta saatavat tulot ovat edelleen tulorahoituksen pohja, 

joka riittää normaalin toiminnan rahoittamiseen. Toisaalta mahdollisuudet tulojen lisäämiseen 

lähitulevaisuudessa ovat rajalliset, koska vapaita laituri- ja telakkapaikkoja on jäljellä vähän, jäsenistöltä 

perittäviä maksuja on tarkistettu vuonna 2015 ja ravintolasopimuskin on uusittu vasta äskettäin.  
 

Talouden kannalta on myös tärkeää, että jäsenet hoitavat omat velvoitteensa ajallaan. Suurien maksu-

rästien määrä on kohtuullisella tasolla ja niitä on alettu purkaa ryhtymällä perintätoimenpiteisiin. 
 

Vuoden 2016 budjetin laadinnassa on hyödynnetty uutta budjettipohjaa, jolla pyritään jatkossa siihen, että 

budjetti olisi jäsenistön kannalta mahdollisimman informatiivinen ja toisaalta helpottaisi myös budjetin 

toteutumisen seurantaa kirjanpidossa. 
 

Hallinnon osalta ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia. Mahdollisuutta saada toimistotilaan siihen 

soveltuva alivuokralainen, joka ei haittaisi SPS:n omia toimintoja, selvitetään. 
 

 

SATAMA JA TELAKKA 
 

Telakkatoiminta 
 

Telakka oli ja on edelleen täynnä. Vesillelaskut ja -nostot sujuivat telakkaryhmältä entiseen malliin 

ongelmitta. Mastojen nostot ja laskut telakan Palfinger-nosturilla tehtiin lähes viiteenkymmeneen 

veneeseen. Telakkaryhmän sujuvan toiminnan varmistamiseksi myös tulevaisuudessa ryhmään palkattiin 

uudeksi jäseneksi Timo Johansson syksyllä 2015.  
 

Aallonmurtajan ja Pekan pätkän pylväsvalaisimet alkavat olla elinikänsä lopussa. Lamppuja vaihdettaessa 

valaisimet rikkoontuvat herkästi. Tulevalla kaudella jouduttaneen hankkimaan yksittäisiä uusia valaisimia, 

koska kaikkien uusimiseen ei ole varaa.  
 

Mikko Pitkäniemen runko tulisi hiekkapuhaltaa ja maalata. Ajankohtaa yritetään siirtää paikkamaalauksilla 

muutaman vuoden päähän. Nihdin pressukate joudutaan uusimaan. 
 

Telakalle ja saareen on kerääntynyt paljon metalliromua ja muuta poiskuljetettavaa tavaraa. Saaren 

siistimisessä riittää siis tehtävää. Muita merkittäviä muutoksia ei ole tulossa tulevalle kaudelle. 

 

Venepaikat ja laituritoiminta 
 

Aallonmurtajasatama on täynnä. Ponttonilaitureiden puolelta löytyy joitain paikkoja pienille veneille.  

Venepaikka- ja laituritoimintaan ei ole kustannusten kannalta tulossa muutoksia. 
 

 

KIINTEISTÖT JA TALKOOT 
 

Talkoot 
 

Kevät- ja syystalkoot pidetään koeteltuun tapaan kesäkuussa ja syyskuussa. Töitä pyritään entistä 

enemmän ennakoimaan ja erityistöihin pyritään saamaan tekijät jo ennen tapahtumaa. 
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Rakennukset 
 

Vajan päätyjen oviaukkojen korjaukset: pohjoispäässä jo aloitettu työ tehdään valmiiksi ja eteläpäässä 

oviaukot uusitaan kokonaan. Kustannuksia tulee lähinnä materiaaleista, työt tehdään vapaaehtoisvoimin 

(lähinnä MA). Eteläpäähän tarvitaan myös seuran sähkömiehiä.  
 

Saunan eteen pyritään tekemään jo aikaisemmin puhuttu tiskipaikka. Tavoite on sama kuin vajan ovissa, 

materiaalit joudutaan ostamaan ja työvoima houkutellaan paikalle hyvällä mielellä. Rahoitusta toivotaan 

klubitoimikunnalta. Jos jollakulla on tiedossa vanha rst-tiskipöytä, ota yhteyttä Hannu-Ilari Nuotioon. 
 

 

TÅGHOLMEN 
 

Tågholmen on seuran saaritukikohta Sipoon saaristossa. Tågholmenissa tehdään 2016 saari-isäntien 

johdolla ne huoltotyöt ja kunnostukset, jotka ovat tarpeellisia saaren hyvän palvelutason ylläpitämiseksi. 

Erityisesti huomiota kiinnitetään saaressa liikkumisen turvallisuuteen parantamalla portaita. Tiskipaikalle 

tehdään katos. Materiaalit hankitaan, isännät hankkivat käyttöön työkaluja ja työvoima tulee ihan itse 

paikalle omilla veneillään. Sähköliittymän mahdollisuutta selvitetään. 
 

 

MATKAPURJEHDUS 
 

Järjestetään eskaaderipurjehdus kesäkauden lopulla ja mahdollisesti myös ennen kesälomakauden 

alkamista. Järjestetään muuta matkapurjehdusta tukevaa toimintaa jäsenistön toivomusten mukaisesti. 
 

 

KILPAILUTOIMINTA 
 

Helsinki Regatta 
 

Pääkaupungin seurojen perinteisesti järjestämä Helsinki Regatta -kilpailu toteutuu myös vuonna 2016. 

Toista vuotta peräkkäin kilpailu toimii HSRM:n alaisuudessa ja sen painopiste tulee olemaan suurella 

köliveneissä. SPS on tulevana kesänä mukana Helsinki Regatan järjestämisessä.  

 

Muut kilpailut 
 

Yllä mainittujen kilpailujen lisäksi SPS tulee todennäköisesti järjestämään muitakin kilpailuja, jotka 

varmistuvat lähiaikoina. 
 

 

YMPÄRISTÖASIAT 
 

Pyritään edistämään seuran ympäristöohjelman toteutumista siten kuin hallitus katsoo tarpeelliseksi. 
 

 

SEURATOIMINTA / KLUBITOIMIKUNTA  
 

Tavoitteena on järjestää seuraavat tapahtumat: 

 

o tammikuu luento: Tähtitieteellinen merenkulku 

o helmikuu luento: Purjehtien Skotlantiin (kenties ke 3.2.) 

talvipäivä Sirpiksessä, su 28.2. 
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o huhtikuu buffetit (uusissa tiloissa!) 

o toukokuu sammutintarkastus 

o kesäkuu grilli-ilta Sirpiksessä (kenties viikolla 23) 

o elokuu grilli-ilta Sirpiksessä 

o lokakuu buffetit 
 

 

JUNIORITOIMINTA 
 

SPS tukee junioritoimintaa voimavarojensa puitteissa huomioiden sääntöjensä antamat velvoitteet. 

Tavoitteena on käynnistää junioritoiminta eri muodoissaan kaudella 2016. Viime vuosina aktiivisuus on 

ollut vähäistä varojen ja voimavarojen puutteessa. Jotta tavoitteelliseen toimintaan päästään, siihen on 

tehtävä taloudellisia panostuksia, mm. valmentajien palkkaamiseen ei pelkästään valmentamaan, vaan 

myös suunnitelmaan toimintaa ennen ja jälkeen purjehduskauden. Kaudella 2016 keskitytään yhteistyöhön 

muiden purjehdusseurojen kanssa, jolloin saamme resursoitua toimintaa tehokkaammin. 
 

J-toiminnan aloittaminen tarkoittaa, että valmentajat varataan etukäteen ja kurssit markkinoidaan jo 

vuoden alussa. Talkoohenkisiä valmentajia sitoumuksella ei löydy helposti, joten toimintaan on varattava 

budjetti ja työsopimukset/työnantajavelvoitteet on kyettävä sopimaan ja hoitamaan hyvissä ajoin ennen 

kurssien järjestämistä. 
 

Kaluston suhteen 4 jollaa on siinä kunnossa, että niiden kunnostaminen ei ole enää pidemmän päälle 

järkevää. Ensi vuosi niillä pärjätään eli saamme kurssit järjestymään, ja tarvittaessa lainataan kalustoa. 

Kärryjä tarvitaan kaikille kunnossa oleville jollille, ettei käsittely riko niitä lisää, ja sekä pressut että 

varusteet pysyvät tallessa ja ehjinä. Varusteet ja turvallisuus edellyttävät päivitystä kuten muissakin 

telakkaveneissä.  

 

Ohjelmaa 
 

Toukokuussa järjestetään Optimist Start -tapahtuma, jossa esitellään miten optari toimii. Pyritään 

tekemään yhteistyötä naapuriseurojen kanssa, jotta pääsisimme kokeilemaan jollia aloittelijoiden kanssa 

johonkin pääkaupunkiseudun uimahalliin, jolloin kynnys aloittaa optariharrastus madaltuisi. 
 

Kesäkuussa SPS järjestää alkeiskurssin. Sen markkinointi aloitetaan heti, kun valmentajat saadaan 

vahvistettua. Tavoite on, että kesäkuun ensimmäisellä viikolla olisi kurssi heille. Halukkaille järjestetään 

kesäkuussa jatkokurssi, mikäli osallistujia on riittävästi. Muuten ohjataan halukkaat jatkokurssille 

naapuriseuroihin. 
 

Kesäkuussa pidetään Helsinki Down Town Race -leiri. Mukana ovat (ainakin toistaiseksi) seuraavat luokat: 

o optimisti / ranking 

o Europa-jolla / ranking 

o Zoom8 / ranking 

o 29er EuroCup / ranking (ei vahvistunut) 

o Laser EuropaCup / ranking (ei vahvistunut) 
 

Tapahtumassa on mahdollista saada koulutusta ja valmennusta huipputasolla. Jos on kilpailukokemusta 

entuudestaan, tässä on oiva tilaisuus harjaantua lisää kansainvälisessä seurassa. 2015 teimme jo  

yhteistyötä tapahtuman järjestämiseksi, ja vaikka toivomme luokkiin suurempia fleettejä, kadettikisa jää 

nyt pois ohjelmasta. 
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Tallinnassa järjestettävä SPINNAKER Regatta 30.6–3.7. tarjoaa seuraavan kansainvälisen mahdollisuuden 

treenata taitoja optimistiluokassa. SPS:n tarkoitus on järjestää yhteistyössä muiden seurojen kanssa 

kilpailu- ja harjoitusmatka tapahtumaan. 
 

Junioripurjehduksessa heinäkuu on hiljaista aikaa, mutta yleensä optimistipurjehduksessa on laajalti tarjolla 

leirejä ja koulutusta. SPS edesauttaa näille kursseille pääsyä ja on mukana niiden järjestämisessä 

mahdollisuuksien ja resurssien niin salliessa. 
 

2016 on myös mahdollisuus aloittaa kausi Garda Optimist Meeting -tapahtumassa 19.3–28.3., jos taidot on 

ennalta hankittu. Ryhmien jako tapahtuu iän mukaan: kadetti-radalla purjehtivat alle 11-vuotiaat ja 

ranking-radalla yli 11-vuotiaat. Paikka on vaativa mutta opettava ja edellyttää, että osaa purjehtia vaativissa 

olosuhteissa ja varusteet ovat Suomen syksyn vaatimaa luokkaa, sillä vuoristosta tuleva vesi on kylmää, 

vaikka sää muuten olisi suotuisa. Pääkaupunkiseurojen yhteistyöllä matka ja valmentajat/kalusto saadaan 

järjestymään kohtuulisin kustannuksin. 
 

 

TIEDOTUS 
 

Tiedonkulku rakentuu Pursi-lehden, verkkosivujen, Vuosikirjan ja kiireellisissä asioissa sähköpostitiedotuksen 

varaan. SPS:lla on myös epävirallinen Facebook-profiili, jolle jäsenet voivat postata tietoja, linkkejä ja kuvia. 

 

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:  

o toimintasuunnitelma 2016 

o hallituksen jäsenet  

o kevätkokouskutsu  

o ansiomerkkien ja kausipalkintojen saajat  

o kilpailuavustushakemusten jättöpvm 
  

2. numero huhtikuun puolivälissä sisältönä pääsääntöisesti:  

o lipunnostokutsu  

o kevättalkoopvm  

o vuoden 2016 aikataulu/tapahtumat  

o vesillelaskuaikataulu ja -ohjeet  

o vartiointiohjeet  

o katsastusaikataulu ja -ohjeet  

o yhteysveneen kevät- ja kesäaikataulu 

  

3. numero elokuun puolivälissä sisältönä pääsääntöisesti:  

o telakointiaikataulu ja -ohjeet  

o syystalkooilmoitus  

o lipunlaskukutsu 
  

o loppukauden vartiointiohjeet  

o yhteysveneen syysaikataulu 
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4. numero marraskuussa ennen syyskokousta sisältönä pääsääntöisesti:  

o syyskokouskutsu 

 

Vuosikirja 
 

Vuosikirja 2016 ilmestyy kesäkuussa sisältäen ainakin seuraavat tiedot: 

o hallitus 2016 yhteystietoineen  

o toimihenkilöt ja kommodorit -luettelo  

o palkintosaajaluettelot päivitettyinä  

o toimintakertomus 2015  

o toimintasuunnitelma 2016  

o tulos ja tase 2015 

o talousarvio 2016 

o yhdistyksen säännöt  

o satama- ja telakkasääntö  

o tulityöohje 

o vartiosääntö 

o ympäristöohjelma 

o veneiden rekisteröimis- ja katsastusohjeet  

o veneen katsastuspöytäkirja  

o maksutaulukko  

o jäsenluettelo  

o veneluettelo 

 

Verkkosivut ja sähköpostitiedotus 
 

Verkkosivuilla tarjotaan perustiedot seuran toiminnasta sekä julkaistaan mm. tapahtumakalenteri ja 

tiedotetaan muista ajankohtaisista asioista. Tietoja päivitetään aktiivisesti. Verkkosivuilla on myös salasanalla 

suojattu jäsenpalsta. Sähköpostitiedotus toimii tarpeen mukaan toimiston kautta.  
 

 

VARTIOINTI 

Vartiointi tulee noudattamaan 2015 laadittua vartiosääntöä, joka julkaistaan Pursi-lehden 

kakkosnumerossa sekä jatkossa myös Vuosikirjassa. Vartiosääntö on saatavilla myös seuran verkkosivuilla 

(Toiminta-valikko). 
 

 

KATSASTUS 
 

Katsastustoiminta jatkuu viime vuoden tapaan. 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 mukaan toimintaan. 

Katsastusohjeita tullaan päivittämään tarpeen mukaan. 


