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SUOMALAINEN	  PURSISEURA	  RY	  	  
TOIMINTAKERTOMUS	  2014    
‒	  Hyväksytty	  kevätkokouksessa	  23.3.2015 
	  

 
KOMMODORIN	  KATSAUS	  
	  

Vuosi	  2014	  oli	  seurassamme	  erityisen	  toimelias.	  Toimintakertomuksen	  palstatilan	  käytöstäkin	  voi	  
huomata,	  että	  rakennushankkeet	  ja	  korjaaminen	  saivat	  suurimman	  huomion	  ja	  vaikuttivat	  myös	  
taloudelliseen	  tilanteeseemme	  merkittävästi.	  Taloutemme	  oli	  vuoden	  alkaessa	  erityisen	  vahva	  ja	  
vielä	  lukuisten	  mittavien	  rakennushankkeiden	  jälkeenkin	  olemme	  taloudellisesti	  vakaa	  pursiseura.	  
	  

Osoitimme	  aktiivisuutta	  Suomalaiselle	  Pursiseuralle	  ominaisella	  tavalla	  kaikilla	  osa-‐alueilla.	  
Klubitoimikunnan	  järjestämät	  tapahtumat	  alkoivat	  jo	  maaliskuisella	  talvipäivällä,	  jatkuivat	  grilli-‐
iltoina	  ja	  telakalla	  työskenteleville	  arvokkaana	  buffettina	  keväällä	  ja	  syksyllä.	  Klubitoimikunta	  
lahjoitti	  osan	  keräämistään	  varoista	  junioripurjehtijoille	  ja	  siten	  osallistuu	  myös	  seuran	  
kilpailutoimintaan.	  	  Telakkaryhmä	  toteutti	  normaalityön	  ohessa	  mastonosturihankkeen,	  korjasi	  
Nihtiä	  ja	  rakensi	  yhteysaluksellemme	  uuden	  talvisuojan.	  Nämä	  ovat	  esimerkkejä	  
toimikuntatyöskentelyn	  aktiivisuudesta.	  	  Toimintakertomuksessa	  kerrotaan	  paljon	  muistakin	  
vastaavista	  viime	  kauden	  aktiviteeteista.	  	  
	  

Toimikuntatyön	  lisäksi	  viime	  kaudella	  tarvittiin	  erityisen	  paljon	  jäsenistömme	  osaamista	  ja	  
työpanosta	  monissa	  korjaus-‐	  ja	  rakentamishankkeissa.	  Sirpalesaaressa	  ja	  Tågholmenissa	  voi	  aina	  
nähdä	  jonkun	  aktiivisen	  jäsenen	  tekemässä	  seuralle	  arvokasta	  työtä.	  Sillä	  työllä	  oli	  tärkeä	  rooli	  sekä	  
talouden,	  että	  erityisesti	  seuramme	  positiivisen	  yhteishengen	  ylläpitämisen	  kannalta.	  	  
	  

Suomalainen	  Pursiseura	  ehti	  myös	  harrastaa	  monimuotoisesti.	  Vajassa	  työstettiin	  perinneveneitä	  
lähes	  vuoden	  ympäri,	  purjehduskilpailuja	  järjestettiin	  ja	  niihin	  osallistuttiin.	  Kevytveneilijöitä	  
harjoitteli	  kesäaikana	  päivittäin	  ja	  jopa	  olympiapaikkaa	  Riossa	  tavoitellaan	  Sirpalesaaresta	  käsin	  
harjoittelemalla.	  Matkapurjehtijat	  tekivät	  kaksi	  eskaaderia,	  ensin	  Naissaareen	  ja	  sitten	  perinteisen	  
Tågis-‐tapaamisen.	  	  
	  

Sirpalesaaren	  vartiointi	  on	  oleellinen	  osa	  turvallisuuttamme.	  Jokainen	  kesäyö	  pitää	  saaressa	  
vartioida.	  	  Vartiointi	  on	  hyvin	  organisoitu	  seurassamme,	  silti	  emme	  täysin	  saavuttaneet	  tätä	  
ehdotonta	  turvallisuustavoitetta.	  Turvallisuusasioihin	  kiinnitetään	  jatkossa	  erityishuomiota.	  	  
	  

Junioritoiminnan	  osalta	  tunnistettiin	  tarve	  pitkäjänteiseen	  suunnitteluun.	  
	  

Hyvää	  hallintotapaa	  ja	  avointa	  tiedottamista	  vaalittiin.	  Hyvällä	  hallintotavalla	  tarkoitan	  tarkkaa	  
sääntöjen	  mukaista	  päätöksentekoa,	  huolellista	  talouden	  pitoa,	  hallituksen	  ja	  toimikuntien	  
asianmukaista	  yhteistyötä	  sekä	  jäsenistölle	  avointa	  tiedottamista	  ja	  jäsenistön	  kuulemista	  niin	  
laitureilla	  ja	  jäsensivuilla	  kuin	  seuran	  jäsenkokouksissakin.	  Tärkeää	  onnistuneessa	  tiedottamisessa	  
oli	  se,	  että	  nettisivumme	  pysyivät	  ajan	  tasalla	  ja	  informatiivisena.	  	  	  
	  

Syyskokouksessa	  hallitustyöstä	  jäi	  pois	  varakommodori	  Eero	  Mörä	  ja	  hallituksen	  jäsen	  Ville	  
Savolainen.	  Kiitos	  molemmille	  ansiokkaasta	  työstänne	  seuran	  hyväksi.	  Syyskokous	  valitsi	  uudeksi	  
varakommodoriksi	  hallituksen	  sisältä	  Aki	  Rinkisen.	  Hallituksen	  uusiksi	  jäseniksi	  valittiin	  Antti	  
Aliklaavu	  ja	  Ari	  Kiukkonen.	  	  
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Tästä	  toimintakertomuksesta	  voi	  lukea,	  että	  viime	  kausi	  oli	  kovin	  rakentamiseen	  keskittyvä.	  Nyt	  
voimme	  kääntää	  katseet	  uuteen	  kauteen.	  Tilaa	  ja	  aikaa	  on	  nyt	  keskittyä	  upean	  
veneilyharrastuksemme	  monimuotoiseen	  kehittämiseen.	  
	  

Toivotan	  koko	  jäsenistölle	  antoisaa	  purjehduskautta	  2015.	  
	  

Jukka	  Honkimaa	  
kommodori	  

	  
TALOUS	  JA	  HALLINTO	  
	  

SPS:n	  taloudellinen	  tilanne	  oli	  vuonna	  2014	  vakaa,	  mutta	  rahoituspuskurit	  selvästi	  alemmalla	  
tasolla	  kuin	  edellisinä	  vuosina.	  	  Budjetissa	  huomioon	  otetun	  telakkavajan	  katon	  uusimisen	  ja	  
satamaisännän	  asunnon	  vesivahingon	  yhteydessä	  tehdyn	  budjetoimattoman	  peruskorjauksen	  
vuoksi	  SPS	  nosti	  pitkäaikaista	  lainaa	  EUR	  90	  000	  (kevätkokouksen	  2014	  lainavaltuus	  EUR	  100	  000).	  
Laina-‐aika	  on	  10	  vuotta	  ja	  lainan	  kuukausikustannus	  on	  nykyisellä	  korkotasolla	  noin	  EUR	  1	  100.	  	  
	  

Telakkavajan	  katon	  uusimisen	  ja	  satamaisännän	  asunnon	  peruskunnostuksen	  lisäksi	  rakennettiin	  
yhteysvene	  m/s	  Nihdille	  talvisäilytyskatos.	  
	  

Lisäksi	  kuluissa	  vaikuttivat	  ensimmäistä	  kertaa	  koko	  vuodelta	  telakkaryhmälle	  maksetut	  palkat.	  
	  

SPS:n	  tulopohja	  on	  entisellään:	  telakka	  ja	  laituripaikat	  olivat	  täynnä,	  jäsen-‐	  ja	  liittymismaksuja	  ei	  
korotettu.	  	  
	  

Hallituksen	  jäseninä	  ovat	  toimineet:	  
Jukka	  Honkimaa,	  kommodori,	  sidosryhmät	  	  
Eero	  Mörä,	  varakommodori,	  talous,	  toimisto	  ja	  hankinnat	  
Hannu-‐Ilari	  Nuotio,	  varakommodori,	  telakkavaja,	  kiinteistöt,	  talkoot	  
Tuomas	  Aarnio,	  ympäristöasiat,	  matkapurjehdus	  
Tapio	  Kallasjoki,	  telakka	  ja	  satamat	  	  
Joel	  Kanervo,	  kilpailupäällikkö,	  HSRM	  
Turkka	  Keinonen,	  kiinteistöjen	  hoito,	  Tågholmen	  
Tuuli	  Oksanen,	  klubitoimikunta,	  talouden	  suunnittelu	  
Aki	  Rinkinen,	  lakiasiat,	  sopimukset	  	  
Ville	  Savolainen,	  junioritoiminta,	  purjehduskoulutus,	  IT	  
Pilvi	  Vainonen,	  tiedotus,	  Pursi-‐lehti,	  verkkosivut,	  hallituksen	  sihteeri	  
	  

Hallitus	  kokoontui	  13	  kertaa,	  joista	  yksi	  oli	  sähköpostikokous.	  Yhdistyksen	  kokouksia	  pidettiin	  
sääntömääräiset	  kevätkokous	  31.3.2014	  ja	  syyskokous	  24.11.2014.	  
	  

Toimistonhoitajana	  on	  toiminut	  Anneli	  Markovaara.	  
	  

Jäsenmäärä	  oli	  31.12.2014	  yhteensä	  474,	  josta	  179	  vakinaisia	  jäseniä,	  10	  kunniajäseniä,	  245	  
vuosijäseniä,	  16	  junioreita	  ja	  24	  opiskelijajäseniä.	  
	  
SATAMA	  JA	  TELAKKA	  
	  

Sirpalesaaren	  laituripaikat	  olivat	  täynnä	  vuonna	  2014.	  Telakkakentällä	  ja	  vajassa	  on	  noin	  tusinan	  
verran	  veneitä,	  jotka	  ovat	  joko	  myynnissä	  tai	  korjattavana	  tai	  joita	  ei	  muuten	  lasketa	  kesäisin	  	  
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vesille.	  Seuran	  hallitus	  selvitti	  näiden	  veneiden	  tilannetta.	  Muutamaa	  poikkeusta	  lukuun	  ottamatta	  
maksut	  on	  maksettu,	  muiden	  kanssa	  rästimaksuista	  on	  sovittu.	  Yhden	  veneen	  omistajaa	  ei	  
tavoitettu.	  Veneiden	  koko	  kasvaa,	  joten	  nosturin	  radan	  läheisyydestä	  talvisäilytyspaikat	  loppuivat	  ja	  
veneitä	  jäi	  jonoon.	  Kauempaa	  paikkoja	  voi	  löytyä	  pienille	  veneille.	  
	  	  

Veneiden	  mastojen	  nostoja	  ja	  laskuja	  varten	  hankittiin	  vuonna	  2013	  hydraulinen	  puominosturi.	  
Vuonna	  2014	  nosturi	  asennettiin	  paikalleen	  torninosturin	  jalustaan	  ja	  otettiin	  käyttöön.	  Samalla	  
uusittiin	  torninosturin	  vastapainojen	  välilaudat	  ja	  lisättiin	  ketjupannat.	  	  Puominosturi	  on	  
osoittautunut	  mainioksi	  apuvälineeksi	  mastotöissä.	  	  Nosturin	  hyvien	  ohjaustoimintojen	  ansiosta	  
mastoja	  voidaan	  käsitellä	  entistä	  huolellisemmin	  ja	  välttää	  mahdolliset	  veneelle	  ja	  mastossa	  oleville	  
laitteille	  syntyvät	  vahingot.	  	  
	  

Seuran	  yhteysalus	  Nihti	  kunnostettiin	  ja	  maalattiin	  vuonna	  2013.	  Vuonna	  2014	  sen	  konehuoneen	  
kansi	  äänieristettiin	  ja	  ohjauspotkuri	  uusittiin.	  Veneelle	  myös	  suunniteltiin	  ja	  rakennettiin	  uusi	  
talvisäilytyssuoja.	  	  
	  

Tavanomaisten	  veneiden	  nostojen	  ja	  laskujen	  sekä	  huolto-‐	  ja	  kunnossapitotoimien	  lisäksi	  
telakkaryhmää	  työllistivät	  saaressa	  toteutettu	  vajan	  katon	  uusimistyö	  ja	  yhteysveneen	  kuljettajan	  	  
asunnossa	  tapahtunut	  vesivahinko.	  Torninosturia	  käytettiin	  kattoremontin	  rakennusmateriaalien	  
nostamisessa	  työmaalle	  ja	  työssä	  syntyneen	  jätteen	  siirtämisessä	  paikalle,	  josta	  jäte	  vietiin	  saaresta	  
pois.	  Myös	  asunnon	  remonttia	  varten	  jouduttiin	  siirtämään	  rakennusmateriaalia	  saareen	  ja	  
purkujätettä	  pois.	  	  
	  

Menneellä	  kaudella	  uudistettiin	  satama-‐	  ja	  telakkaohjesääntö	  sekä	  luotiin	  tulityösuunnitelma	  ja	  
koulutettiin	  tulityösuunnitelman	  toteutukseen	  tarvittavat	  henkilöt.	  
	  
KIINTEISTÖT	  JA	  TALKOOT	  
	  

Sirpalesaaren	  venevajan	  kattopinnoitteen	  uusiminen	  
	  

Sirpalesaaren	  venevajan	  katto	  oli	  viimeksi	  pinnoitettu	  1970-‐luvun	  puolivälissä	  kolmiorimoilla	  
kiinnitetyllä	  kattohuovalla.	  2010-‐luvun	  alussa	  sitä	  ja	  pajan	  kattoa	  jouduttiin	  vesivuotojen	  vuoksi	  
paikkaamaan.	  Samalla	  todettiin,	  että	  katon	  pinnoite	  alkoi	  olla	  elinkaarensa	  lopussa	  ja	  hallitus	  alkoi	  
selvitellä	  vaihtoehtoja	  katon	  uusimiseksi.	  	  
	  

Rakennusvalvontavirastossa	  keväällä	  2012	  käydyissä	  neuvotteluissa	  sovittiin,	  että	  SPS	  saa	  luvan	  
kattomateriaalin	  vaihdolle	  ja	  samassa	  yhteydessä	  kaavan	  hengen	  mukaisesti	  palauttaa	  rakennuksen	  
päädyt	  alkuperäisen	  mukaisiksi.	  Talvella	  2014	  käydyissä	  lisäneuvottelussa	  tähän	  saatiin	  vielä	  SPS:n	  
kannalta	  oleellinen	  helpotus,	  kun	  voitiin	  osoittaa,	  että	  kattoratsastajan	  päädyt	  ovat	  olleet	  alusta	  
alkaen	  nykyisen	  kaltaiset.	  	  
	  

Syyskokouksessa	  2013	  kommodoriksi	  valittu	  Jukka	  Honkimaa	  muodosti	  vuoden	  2013	  lopulla	  
kattoprojektin	  käytännön	  hoitamista	  varten	  erillisen	  kattotyöryhmän,	  johon	  hän	  kutsui	  jäseniksi	  Aki	  
Rinkisen,	  Ravil	  Asisin	  ja	  Hannu-‐Ilari	  Nuotion.	  Lisäksi	  hankkeeseen	  kilpailutettiin	  tammikuussa	  2014	  
nopealla	  aikataululla	  erillinen	  kattotöihin	  erikoistunut	  rakennuttajakonsultti	  Sture-‐holvi	  Oy/Jouni	  
Hirvonen	  hoitamaan	  urakan	  kilpailuttamista,	  avustamaan	  urakoitsijan	  valitsemista	  ja	  huolehtimaan	  
työn	  aikaisesta	  valvonnasta.	  	  
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Välittömästi	  rakennuttajakonsultin	  valinnan	  jälkeen	  Sture-‐holvi	  Oy	  aloitti	  bitumikatevaihtoehdon	  
tarjouspyynnön	  valmistelun.	  Siinä	  yhteydessä	  kävi	  ilmi,	  että	  syyskokouksen	  päättämää	  
kaksinkertaista	  kermikattoa	  ei	  ollut	  paloturvallisuussyistä	  mahdollista	  toteuttaa	  ja	  ratkaisu	  korvattiin	  	  
tiivissaumakatolla.	  Lisäksi	  vanhassa	  kattohuovassa	  todettiin	  asbestia,	  mikä	  asetti	  lisävaatimuksia	  
vanhan	  katteen	  mahdolliselle	  purkamiselle	  ja	  sen	  jälkeiselle	  käsittelylle.	  	  
	  

Lähetettiin	  tarjouspyynnöt	  bitumikatevaihtoehdoista	  (5	  kpl)	  ja	  peltikatosta	  (11	  kpl).	  	  	  
	  

Tarjouksia	  saatiin	  bitumikatevaihtoehdoista	  kolmelta	  urakoitsijalta,	  joista	  kaksi	  oli	  tiivisaumakatteita	  
ja	  kolme	  kolmiorimakatteita.	  Peltikattoratkaisusta	  saatiin	  viisi	  tarjousta.	  	  
	  

SPS:n	  kevätkokouksessa	  31.3.2014	  hallitus	  esitti	  kokoukselle	  Tähti-‐Eristys	  Oy:n	  valitsemista	  
venevajan	  ja	  pajan	  uuden	  peltikaton	  tekijäksi.	  Kevätkokous	  antoi	  hallitukselle	  valtuudet	  edetä	  asiassa	  
parhaaksi	  katsomallaan	  tavalla.	  Samoin	  kevätkokous	  antoi	  hallitukselle	  valtuudet	  enintään	  100	  000	  
euron	  lainan	  nostamiseksi	  kattotöiden	  rahoittamiseksi.	  	  
	  

Hallitus	  päätti	  saamansa	  valtuuden	  perusteella	  tehdä	  urakkasopimuksen	  venevajan	  ja	  pajan	  
peltikattotöistä	  Tähti-‐Eristys	  Oy.n	  kanssa.	  	  
	  

Urakkasopimus	  allekirjoitettiin	  Tähti-‐Eristys	  Oy:n	  kanssa	  8.5.2014	  klo	  12.	  	  
	  

Tässä	  yhteydessä	  täytyy	  erityisesti	  mainita	  Mikko	  Lanki	  ja	  telakkaryhmä.	  Mikko	  kuljetti	  rakentajia	  
aamuisin	  saareen	  ja	  telakkaryhmä	  huolehti	  työmaan	  logistiikasta.	  
	  

Urakan	  sopimuksen	  mukainen	  valmistumisaika	  oli	  20.8.2014.	  Johtuen	  maadoituskaapeleiden	  
virheellisestä	  materiaalitoimituksesta	  se	  valmistui	  muodollisesti	  vasta	  26.8.2014,	  vaikka	  käytännössä	  
peltikatto	  oli	  valmiina	  ja	  vähän	  poikkeavat	  maadoituskaapelitkin	  paikoillaan	  jo	  aikaisemmin.	  	  
Lisä-‐	  ja	  muutostöitä	  oli	  vain	  vajan	  katolla	  vastaan	  tulleet	  lahovauriokorjaukset	  ja	  pajan	  katon	  
avauduttua	  paljastunut	  todellisuus.	  Pajan	  katon	  kantavat	  rakenteet	  olivat	  ennakoitua	  paremmassa	  
kunnossa	  eikä	  uusia	  kattotuoleja	  tarvittu.	  Katossa	  lämpöeristeenä	  olleet,	  joskus	  ammoin	  sitten	  
veistotyöstä	  syntyneet	  lastut	  olivat	  rutikuivia,	  vaikka	  katon	  kunto	  ulkoa	  päin	  näytti	  vaikka	  miltä.	  	  
	  

Vastaanottotarkastuksessa	  15.9.2014	  otettiin	  työ	  vastaan	  ja	  todettiin,	  että	  viivästyssakon	  määrä	  
vastasi	  urakoitsijan	  lisätöiden	  ja	  ylimääräisten	  materiaalien	  yhteiskustannusta	  ja	  sovittiin	  urakasta	  
veloitettavaksi	  urakkasopimuksen	  mukainen	  summa.	  
	  

Peltikatolla	  on	  kahden	  vuoden	  takuu,	  joka	  alkoi	  15.9.2014.	  Lisäksi	  urakoitsija	  antaa	  katolle	  10	  vuoden	  
tiiveystakuun,	  jonka	  edellytyksenä	  on,	  ettei	  kattoa	  esim.	  lumitöiden	  yhteydessä	  vaurioiteta.	  	  
	  

Urakoitsija	  suoriutui	  työstä	  hyvin.	  Sekä	  urakoitsijalle	  että	  Sture-‐holvi	  Oy:lle	  annettiin	  halutessaan	  
lupa	  käyttää	  venevajan	  kattoa	  referenssinään.	  	  
	  

Kattoon	  liittyen	  SPS:n	  tehtäväksi	  jää	  uusien	  ovien	  ja	  ikkunoiden	  tekeminen	  vajan	  päätyihin	  sekä	  
maadoituskaapeleiden	  upottaminen	  maahan	  ja	  johtaminen	  mereen.	  Niihin	  palataan	  ensi	  kesänä.	  	  
	  
Satamaisännän	  asunnon	  peruskorjaus	  
	  

Maanantaina	  17.2.2014	  telakkaryhmä	  huomasi,	  että	  Mikon	  asunto	  oli	  veden	  vallassa.	  Keittiössä	  oli	  
jossain	  vaiheessa	  kylmävesijohdonputkiliitos	  pettänyt	  jäätymisen	  seurauksena..	  Vakuutusyhtiön	  	  
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kanssa	  sovittiin	  että	  SPS	  kilpailuttaa	  purkutyöt	  ja	  teettää	  asuntoon	  pitkään	  vireillä	  olleet	  
perusparannusluonteiset	  työt	  omalla	  kustannuksellaan.	  
	  

Ennen	  töiden	  alkamista	  telakkaryhmä	  ja	  MA:sta	  pikaisesti	  koottu	  iskuryhmä	  purki	  kiintokalusteet	  ja	  
pakkasi	  Mikon	  irtaimiston	  muuttolaatikoihin	  ja	  vei	  ne	  turvaan.	  Sama	  ryhmä	  pudisti	  myös	  lattian	  
alusen	  sinne	  rakennusvaiheessa	  jääneestä,	  osin	  eloperäisestä	  materiaalista,	  joka	  oli	  osin	  aiheuttanut	  
lattiavauriota.	  Purkutyöt	  valmistuivat	  viikolla	  10	  maaliskuun	  alussa.	  
	  

Purkutöiden	  perusteella	  tehtiin	  suunnitelma	  korjaus-‐	  ja	  perusparannustöitä	  ja	  pyydettiin	  
budjetäärinen	  tarjous	  urakoitsijalta,	  ja	  tarjous	  hyväksytettiin	  myös	  vakuutusyhtiöllä.	  Korjaustyöt	  
alkoivat	  10.3.2014.	  	  
	  

Töiden	  alkaessa	  asetettiin	  tavoitteeksi,	  että	  työt	  ovat	  valmiina	  ja	  asunto	  asuttavissa	  kun	  Mikko	  tulee	  
Espanjasta	  takaisin.	  Tavoitteessa	  onnistuttiin	  ja	  työ	  valmistui	  16.4.	  
	  

Vakuutusyhtiö	  maksoi	  seuralle	  vesivahingon	  aiheuttaman	  vahingon	  korvauksena	  21	  393	  euroa.	  
Lisäksi	  asuntoon	  saatiin	  tehdyksi	  jo	  pitkään	  suunniteltu	  perusparannus.	  
	  
Talkoot	  
	  

Kevättalkoot	  pidettiin	  ma	  9.6.2014	  erinomaisen	  sään	  suosiessa	  monipuolisia	  seuran	  hyväksi	  tehtyjä	  
töitä.	  Myös	  osanotto	  oli	  kiitettävä,	  talkoolaisia	  oli	  töissä	  pitkälti	  toista	  sataa.	  Työt	  olivat	  osittain	  
kausiluonteisia	  (kevääseen	  liittyviä),	  osittain	  erilaisia	  kunnossapito-‐	  ja	  pieniä	  kertaluonteisia	  töitä.	  
	  

Syystalkoot	  pidettiin	  ma	  8.9.2014.	  Sää	  suosi	  edelleen	  talkooiltaa	  ja	  osanottajia	  oli	  lähes	  sata,	  mikä	  on	  
syystalkoissa	  todella	  hyvä	  osanottajamäärä.	  Vanhan	  käytännön	  mukaisesti	  osa	  töistä	  oli	  
kausiluonteisia	  (telakointituet	  ulos	  vajasta	  kentälle	  yms.)	  ja	  osa	  kertaluonteisia	  perusparannus-‐,	  
korjaus-‐	  ja	  ylläpitotöitä.	  	  	  
	  
YMPÄRISTÖASIAT	  
	  

Hallitus	  selvitti	  mahdollisuuksia	  järjestää	  vaarallisten	  jätteiden	  keräystä	  ja	  muuta	  jätehuoltoa	  
Sirpalesaaressa.	  Hallituksessa	  ja	  jäsenistön	  keskuudessa	  näytti	  vallitsevan	  käsitys,	  että	  toistaiseksi	  
omatoimisuuteen	  perustuva	  jätehuolto	  on	  tyydyttävä	  tapa.	  Saaressa	  kerätään	  sekajätettä	  
ja	  kaksien	  talkoiden	  yhteydessä	  yhteensä	  neljä	  lavallista	  kaikenlaista	  hylkytavaraa.	  Seuran	  omien	  
veneiden	  huollossa	  sekä	  muussa	  seuran	  telakkatoiminnassa	  syntyvistä	  vaarallisista	  jätteistä	  huolehtii	  
telakkaryhmä.	  Hyödynnettäväksi	  toimitetaan	  lähinnä	  erilaista	  metallijätettä.	  
	  

Hallituksen	  päätöksen	  mukaisesti	  rakennusvirasto	  Stara	  järjesti	  kesäkaudella	  minkkien	  loukutusta	  
tarkoituksena	  helpottaa	  lintujen	  pesimistä.	  Staran	  tietojen	  mukaan	  Sirpalesaaressa	  pyydystettiin	  4	  
minkkiä.	  Minkkejä	  on	  edelleen	  yleisesti	  saaressa	  ja	  mantereella.	  
	  

SPS	  käyttää	  Sirpalesaaressa	  Helenin	  tuulisähköä.	  Sähköä	  kului	  saaressa	  vuonna	  2012	  yhteensä	  78	  073	  
kWh,	  vuonna	  2013	  yhteensä	  72	  830	  kWh	  ja	  viime	  vuonna	  eli	  2014	  yhteensä	  68	  241	  kWh.	  Ravintola	  
Saari	  maksaa	  kuluttamansa	  sähkön	  itse.	  
	  
MATKAPURJEHDUS	  
	  

Seura	  järjesti	  jäsenilleen	  kaksi	  eskaaderipurjehdusta,	  Tallinnan	  edustalla	  sijaitsevaan	  Naissaareen	  
heinäkuun	  alussa	  ja	  seuran	  tukikohtasaareen	  Tågholmeniin	  elokuun	  lopussa.	  Naissaaren	  purjehdus	  	  
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tapahtui	  perjantai-‐iltapäivästä	  4.7.	  sunnuntai-‐iltapäivään	  6.7.	  Osa	  venekunnista	  purjehti	  suoraan	  yli	  
vastatuulisen	  Suomenlahden	  ja	  osa	  Porkkalassa	  yöpyen.	  Jälkimmäiset	  saivat	  samalla	  kokemusta	  
sumussa	  purjehtimisesta	  poikittaista	  laivaliikennettä	  vältellen.	  Retkellä	  kokeiltiin	  myös	  yhteydenpitoa	  
VHF-‐puhelimella,	  mikä	  antoi	  nykypäivänä	  harvinaista	  kokemusta.	  Samalla	  todettiin,	  että	  kännykkä	  oli	  
useimmiten	  käytännöllisin	  yhteydenpitoväline.	  Naissaaren	  ohjelmaan	  kuuluivat	  kiertoajelu	  ja	  
sotaisiin	  jäänteisiin	  tutustuminen,	  sauna,	  illallinen	  ja	  tietokilpailu.	  Paluuta	  varten	  oli	  säiden	  haltija	  
varannut	  jälleen	  vastatuulen.	  Retkeen	  osallistui	  kymmenkunta	  venettä.	  	  
	  

Myös	  Tågiksen	  eskaaderiin	  elokuun	  30.	  ja	  31.	  päivinä	  osallistui	  kymmenkunta	  venettä.	  Eskaaderin	  
ohjelma	  noudatti	  perinteitä:	  kommodorin	  tervehdys,	  tikkakilpailu,	  sauna,	  yhteinen	  illallinen	  (kalliolla	  
sään	  suosiessa)	  sekä	  eskaaderinäytelmä	  ja	  -‐tietokilpailu.	  Tämänkertainen	  eskaaderinäytelmä	  oli	  
merenkulullisia	  kohokohtia	  Homeroksen	  näytelmästä	  Odysseus	  (O.	  Mannisen	  käännös).	  Sen	  esitti	  
perinteiseen	  tapaan	  Eskaaderiteatteri	  =	  paikalla	  olleet	  henkilöt.	  	  
	  
TÅGHOLMEN	  
	  

Tågholmen	  houkutteli	  purjehduskaudella	  2014	  seuran	  venekuntia	  223	  käyntiin	  saarella.	  
	  

Kesän	  kohokohtia	  olivat	  onnistunut	  ja	  yhteishenkeä	  kohottanut	  eskaaderipurjehdus	  sekä	  	  
ensimmäistä	  kertaa	  toteutunut	  naisten	  purjehdusviikonloppu.	  	  
	  

Talkoilla	  toteutettiin	  saunan,	  varaston	  ja	  ulkohuussin	  valttaus.	  Tågholmenia	  ovat	  isännöinneet	  	  
Markku	  Auvinen	  ja	  Tom	  Liljestrand.	  
	  

Tågholmenin	  kävijämäärä	  ovat	  kehittyneet	  viime	  vuosina	  seuraavasti:	  	  
	  

Vuosi	   Veneitä	  	   Eri	  veneitä	  
2006	   121	   46	  
2007	   100	   36	  
2008	   132	   50	  
2009	   190	   61	  
2010	   196	   69	  
2011	   199	   68	  
2012	   189	   62	  
2013	   249	   78	  
2014	   223	   	  
	  
KILPAILUTOIMINTA	  	  
	  

SPS	  järjesti,	  tai	  oli	  mukana	  järjestämässä,	  kolme	  kilpailua	  kesällä	  2014.	  
	  

Helsinki	  Regatta	  järjestettiin	  jo	  kuudettakymmenettä	  kertaa.	  Juhlavuosi	  näkyi	  itse	  kisassa	  vesillä,	  
palkinnoissa	  kuin	  sataman	  tarjoiluissakin.	  SPS:n	  kilpailulautakunta	  oli	  järjestämässä	  tätä	  
perinteikästä	  kilpailua	  kevytveneradalla.	  	  
	  

NJK	  järjesti	  49er-‐luokan	  Euroopan-‐mestaruuskilpailut	  heinäkuun	  alkupuolella.	  SPS:n	  
kilpailulautakunta	  osallistui	  kilpailun	  järjestämiseen,	  minkä	  lisäksi	  järjestäjien	  veneet	  ja	  varusteet	  
olivat	  kilpailun	  ajan	  Sirpalesaaressa.	  Seuramme	  jäsen	  Maria	  Oksa	  osallistui	  kilpailujen	  järjestelyihin	  
koko	  kilpailun	  ajan	  suurella	  tarmolla,	  mistä	  kansainvälinen	  49er-‐liitto	  kiitti	  häntä	  Seiko-‐kellolla	  
kilpailujen	  päätöspäivänä.	  	  
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Syksyllä	  järjestettiin	  X99-‐veneiden	  ranking-‐sarjan	  päätöskilpailu.	  
	  

SPS:n	  budjettiin	  oli	  myös	  varattu	  pienehkö	  summa	  käytettäväksi	  seuran	  jäsenten	  
kilpailuavustuksiin.	  Kilpailuavustuksia	  maksettiin	  yhteensä	  600	  euroa.	  
	  

Järjestettyjen	  kilpailujen	  lisäksi	  seuralaiset	  itse	  edustivat	  seuraa	  kilpailemalla	  myös	  kansainvälisissä	  
kilpailuissa,	  mistä	  on	  alla	  osoituksena	  muutamia	  sijoituksia.	  
	  

Laura	  Björk:	  14/24,	  paras	  lähtö	  7/24,	  2014	  ILCA	  Youth	  World	  Championship	  
Rosa	  Lindqvist,	  Rosemarie	  Hartman:	  52.	  2014	  ISAF	  Sailing	  World	  Championships	  -‐	  470	  Women	  
Pekka	  Taiminen:	  67/77	  ja	  yli	  75-‐vuotiaat	  sija	  7/12,	  Audi	  Laser	  Masters'	  World	  Championships	  2014;	  
1.	  Laser	  Radial	  Nauvo	  Masters	  	  
Toni	  Stoschek,	  Janne	  Tulokas:	  6/22	  Half	  Ton	  Classics	  Cup	  
Matti	  Latvalahti:	  1.	  (Lys	  III)	  Helsinki-‐Tallinna	  Race	  
Markku	  Auvinen:	  1.	  Emsalö	  Runt;	  4.	  Helsinki-‐Tallinna	  Race	  	  
Sakari	  Kausto,	  Ilkka	  Koskenniemi:	  1.	  X99	  SM-‐ranking	  
Juha	  Paananen,	  Sakari	  Kausto:	  7.	  Star	  SM	  
Anssi	  Narvala:	  12/24	  	  H-‐veneiden	  SM	  Tampere	  venettä,	  7/14	  	  Helsinki	  Regatta,	  2/10	  Emsalö	  Runt	  	  
George	  Gebhard:	  14.	  Helsinki-‐Tallinna	  Race	  
Ari	  Aro:	  3.	  (Lys	  III)	  Viaporin	  Tuoppi	  
Tapio	  Saavalainen:	  3/32	  (LYS)	  Baltic	  Masters	  Cup	  
	  
JUNIORI-‐	  JA	  KEVYTVENETOIMINTA	  
	  

Toimintavuosi	  2014	  oli	  SPV:n	  lasten	  ja	  nuorten	  teemavuosi.	  SPS	  ei	  junioritoimintaa	  huomattavassa	  
määrin	  järjestänyt.	  Kauden	  aikana	  käytiin	  monia	  kehittämiskeskusteluja	  junioritoiminnasta,	  
erityisesti	  Pentti	  Puuperä	  kantoi	  tästä	  seuran	  yhdestä	  perustarkoituksesta	  loppuun	  saakka	  huolta.	  	  
	  

Toiminnan	  esteenä	  oli	  koulutustilan	  ja	  kouluttajien	  puute	  ja	  ennen	  kaikkea	  jatkuvan	  
junioritoimintaperinteen	  osittainen	  hiipuminen.	  Tilantarve	  nähdään	  helposti	  vain	  yksittäisten	  
kesäleirien	  aikaisena	  hankaluutena,	  mutta	  silloin	  unohdetaan	  että	  lapset	  ja	  nuoret	  purjehtivat	  koko	  	  
kesäkauden	  siinä	  missä	  aikuisetkin.	  Asiaa	  käsiteltiin	  vuoden	  aikana	  hallituksessa	  ja	  
yhdistyskokouksessa.	  	  
	  

Kauden	  aloitus	  käynnistyi	  tavan	  mukaan	  keväällä	  kevytveneiden	  siirrolla	  telakkakentälle.	  	  Talkoissa	  
kevytveneet	  huollettiin	  ja	  niiden	  kärryt	  korjattiin.	  PM-‐jollat	  havaittiin	  kesän	  muutamissa	  
vapaamuotoisissa	  harjoituksissa	  vielä	  aivan	  täysiverisiksi	  kisajolliksi,	  kun	  niihin	  rikattiin	  
asianmukaiset	  kisapurjeet.	  Mastot,	  rikit	  ja	  rungot	  olivat	  uudenveroiset,	  peräsimet	  ja	  kölit	  olivat	  
reilun	  10	  vuoden	  käytössä	  saaneet	  vähän	  siipeensä.	  Kuljetus/säilytyskärryt	  eivät	  enää	  vastaa	  
tarkoitustaan.	  
	  

Seuran	  verkkosivuille	  perustettiin	  oma	  pääsivu	  junioritoiminnan	  tiedotukselle.	  
	  

Kauden	  aikana	  seuran	  junioritoimintaa	  edustivat	  mm.	  Laura	  Björk	  Lightning-‐luokassa	  ja	  Venla	  
Aliklaavu	  optimistijolla-‐luokassa.	  	  SPS:n	  juniorit	  harjoittelivat	  pääasiassa	  HSK:lla.	  
	  

Syksyllä	  alettiin	  tavan	  mukaan	  valmistella	  seuraavan	  kauden	  suunnittelua.	  Kausi	  lopetettiin	  
kevytvenetalkoisiin,	  jolloin	  veneet	  pestiin	  ja	  siirrettiin	  ravintolasaliin	  odottamaan	  seuraavaa	  kautta.	  
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SEURATOIMINTA	  JA	  KLUBITOIMIKUNTA	  
	  

Klubitoimikunta	  järjesti	  seuraavat	  tapahtumat:	  
	  

• 26.2.	  Kalle	  Sysiö	  piti	  luennon	  aiheesta	  Purjehdus	  pallon	  ympäri.	  Luento	  pidettiin	  IBM:n	  
auditoriossa	  ja	  siihen	  osallistui	  noin	  50	  henkeä.	  

• 2.3.	  Laskiaissunnuntain	  talvitapahtuma	  Sirpalesaaressa.	  Lunta	  ei	  ollut,	  joten	  aikaa	  vietettiin	  
kesäleikkien	  merkeissä.	  

• Huhtikuussa	  pidettiin	  buffetteja	  lauantaisin	  ja	  sunnuntaisin.	  
• 10.5.	  sammutinkatsastus	  ja	  touko-‐	  ja	  kesäkuussa	  kaasulaitetarkastus.	  
• 3.6.	  ja	  22.8.	  Grilli-‐illat	  vajan	  edustalla.	  Osallistujia	  ei	  ollut	  kummassakaan	  kovin	  montaa,	  	  

mutta	  tunnelma	  oli	  hauska.	  
• 26.9.	  Arpajaiset	  lipunlaskun	  yhteydessä.	  Tuotto	  oli	  488	  euroa	  ja	  se	  lahjoitettiin	  Vallila	  Sailing	  

Teamille.	  
• Lokakuussa	  pidettiin	  jälleen	  buffetteja	  lauantaisin	  ja	  sunnuntaisin.	  

	  

Klubitoimikunnassa	  oli	  aktiivisesti	  mukana	  kymmenkunta	  ihmistä,	  sekä	  mukavasti	  myös	  
taustajoukkoja.	  
	  
TIEDOTUS	  
	  

Pursi-‐lehti	  ilmestyi	  neljä	  kertaa:	  helmikuussa,	  huhtikuussa,	  elokuussa	  ja	  marraskuussa.	  Seuran	  
jäsenet	  osallistuivat	  lehden	  sisällön	  tuottamiseen,	  ja	  nelosnumerossa	  julkaistiin	  hallituksen	  	  
selonteko	  vajan	  katon	  korjaushankkeesta.	  Lehti	  jatkoi	  mustavalkoisena	  ja	  sen	  levikki	  oli	  
edellisvuoden	  tapaan	  450	  kpl.	  
	  

Kesäkuussa	  ilmestyi	  Vuosikirja	  2014.	  Tavanomaisen	  vuosikirjatiedon	  lisäksi	  siinä	  julkaistiin	  
valokuvaaja	  Kaj	  Ewartin	  kuvia	  edellisvuoden	  100-‐vuotisjuhlallisuuksista	  sekä	  Jussi	  Auvisen	  kuvasarja	  	  
uuden	  mastonosturin	  käyttöönotosta.	  
	  

Yhteistyö	  Painojussit	  Oy:n	  jatkui.	  
	  

Verkkosivuilla	  tiedotettiin	  ajankohtaisista	  asioista,	  ja	  tärkeimmistä	  asioista	  lähetettiin	  jäsenille	  	  
sähköpostia.	  Verkkotyökalu	  ostettiin	  edelleen	  Fonecta	  Oy:n	  Kotisivukoneelta.	  Vuonna	  2008	  
aloitetun	  sivustomme	  toistaiseksi	  vilkkain	  päivä	  saavutettiin	  15.2.2014,	  jolloin	  yksittäisiä	  käyntejä	  
oli	  2	  238.	  Joulukuussa	  2013	  avattua,	  vain	  jäsenten	  käyttöön	  tarkoitettua	  verkon	  keskustelupalstaa	  
käytettiin	  vuoden	  mittaan	  harvakseltaan.	  	  
	  
KATSASTUS	  
	  

Purjehduskautena	  2014	  katsastettiin	  yhteensä	  136	  venettä.	  Seuran	  rekisterissä	  mutta	  muualla	  
säilytettäviä	  veneitä	  näistä	  oli	  viisi	  kappaletta.	  
	  

Katsastukset	  aloitettiin	  13.5.	  ja	  viimeinen	  katsastuspäivä	  oli	  17.6.	  Toukokuussa	  katsastuspäivä	  oli	  
kerran	  viikossa	  ja	  kesäkuussa	  katsastuksia	  tehtiin	  tiistai-‐	  ja	  torstai-‐iltaisin.	  Yhteensä	  katsastusiltoja	  
oli	  kahdeksan	  kappaletta.	  
	  

Juhannuksen	  jälkeen	  tehtiin	  muutama	  ylimääräinen	  vuoro	  niille	  veneille,	  jotka	  pakottavista	  syistä	  
olivat	  ennen	  juhannusta	  jääneet	  katsastamatta.	  
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Katsastukset	  tehtiin	  viime	  vuonna	  10	  vapaaehtoisen	  voimin.	  Jotta	  katsastukset	  saadaan	  jatkossakin	  
sujuvasti	  hoidettua,	  otetaan	  uusia	  katsastajia	  mielellään	  ryhmään	  lisää.	  	  
	  
VARTIOINTI	  
	  

Vartioinnista	  vastasivat	  viime	  kaudella	  valitut	  uudet	  vartiopäälliköt	  Tuija	  ja	  Olli	  Svanbäck.	  Joitakin	  
vuoroja	  jäi	  kuluneella	  kaudella	  tekemättä	  ja	  niihin	  reagoitiin	  vartiointisakolla.	  


