TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Turun Pursiseura on perinteikäs, laadukkaita palveluja tarjoava seura, jonka toiminnan runko muodostuu
matkaveneilystä, kilpapurjehduksesta, juniorityöstä ja koulutustoiminnasta. Seuran tavoitteena on tarjota
jäsenilleen monipuolisia aktiviteetteja, ammattitaitoista ja ajantasaista koulutusta sekä edistää junioritoimintaa ja kilpaurheilua.
Turun Pursiseuran arvoja ovat yhteisöllisyys, kasvu ja kehitys, toiminnan laadukkuus, monipuolisuus ja
pitkät perinteet. Seuramme toimii monipuolisesti yhteiskuntavastuunsa kantamiseksi. Turun Pursiseura on
aktiivinen toimija yhteiskuntavastuun eri alueilla kuten esimerkiksi ympäristönsuojelussa, sosiaalisen
osallisuuden lisääjänä ja veneilyn turvallisuuden vahvistajana. Vuonna 2018 Turun Pursiseura toimii
aloitteen tekijänä ja perustaa ympäristöjaoston, jonne kutsutaan jäseniä myös muista alueen seuroista sekä
vesiympäristötoimijoiden edustajia. Seurasatamamme on Roope-satama, jossa on huolehdittu niin
kotitalousjätteiden kuin ongelmajätteiden asianmukaisesta lajittelusta ja septityhjennyksestä myös seuran
ulkopuolisia veneilijöitä palvellen – olemme olleet mukana tutkimus- ja kehittämishankkeissa mm.
veneiden pohjamaalien testauksessa ja maan alle upotettavien jätesäiliöiden kokeilukohteena.
Nuorten ja aikuisten purjehduskoulumme sekä katsastustoimintammekin kouluttavat ja levittävät
turvallisen veneilyn viestiä laajalle yhteiskuntaan. Purjehduskeskuksemme on rakennettu avoimeksi ja
esteettömäksi, satamassamme harjoittelee Special Olympics -tiimi sekä omien junioreidemme seurana
muita alueen nuoria. Tutustutamme vuosittain laajan joukon nuoria ja aikuisia purjehdusharrastukseen –
myös sosiaalisen osallistamisen hengessä.
VARSINAINEN TOIMINTA
Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden toinen tiistai heinäkuuta lukuun ottamatta. Syksyllä
pidetään lisäksi erillinen suunnittelukokous.
Viralliset kokoukset
- 12.4. kevätkokous
- 22.11. syyskokous
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Viralliset tapahtumat
- 1.5. lipunnosto
- 24.10. lipunlasku
Uusien jäsenten infotilaisuus
- 17.5.
Seuran operatiivisista asioista vastaa toiminnanjohtaja apunaan toimistosihteeri. Seuran toimisto on
avoinna arkisin klo 9-13 ympäri vuoden loma-aikoja lukuun ottamatta. Sataman töistä vastaa tuntipalkkainen satamamestari.
Seura viestii toiminnastaan kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Maininki-jäsenlehden, sähköisten uutiskirjeiden, vuosikalenterin, verkkosivujensa ja Facebook-sivunsa kautta. Rekisteriohjelma uusitaan vuonna
2018. Samalla siirrytään pääsääntöisesti sähköiseen laskutukseen.
Kotisatama

Seuran kotisatamassa Ruissalossa on laituri- ja talvitelakointipaikat noin 200 veneelle. Paikkojen varausaste
tulee jatkumaan korkeana myös vuonna 2018. Satama toimii myös vierassatamana. Turun Pursiseuran
ravintolan toiminnasta tulee edelleen vastaamaan Chef Jani’s Catering. Purjehduskeskus on keskeisessä
roolissa koulutus-, tapahtuma- ja kokouskäytössä.
Kotisataman merkittävin investointi on maalaiturin kunnostaminen, jonka ensimmäisen vaiheen on
suunniteltu valmistuvan 1.5.2018 mennessä. Laituriurakan yhteydessä pyritään syventämään kulkuyhteyttä
satama-altaaseen. Lisäksi huolletaan ja maalataan seurapaviljongin katto, uusitaan kotisataman
sähköistystä ja maalataan ykkössuulin merenpuoleinen seinä. Kotisataman siisteyttä ylläpidetään
säännöllisillä talkoilla. Itäkentälle kertyneet käyttämättömät pukit ja katosrakenteet tullaan hävittämään.
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MATKAVENEILY

Saaritukikohdat
Seura omistaa kolme saaritukikohtaa. Tavoitteena on lähivuosina täydentää tukikohtaverkostoa yhdellä
uudella tukikohdalla, mahdollisesti vuokrakohteena.
Saaritukikohdissa toteutetaan vuonna 2018 polttopuu- ja kunnossapitotyötalkoiden lisäksi seuraavat
hankkeet:
Pyytinkari
Rakennetaan grillipaikka uudistetun itälaiturin yhteyteen, parannetaan saaren kulkuväyliä (maja-puuceesauna), asennetaan savukaasuimuri saunan piippuun sekä korjataan tukikohdan ulkovalaistuksen
sähkönsyöttö. Tukikohdassa on myös edelleen runsaasti jo tehtyjen projektien viimeistelytyötä, jotka
pyritään hoitamaan kuntoon kauden 2018 talkoissa.
Svinö
Tukikohdassa lisätään yksi poiju etelälaiturin yhteyteen.
Marholmsören
Tukikohdassa aloitetaan laiturin uusinta (projektin arvioidaan kestävän muutamia vuosia). Laituriprojektin
lisäksi kolme tukikohdan poijuista uusitaan.
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Tukikohtien talkooajankohdat
Saaritukikohdissa järjestetään talkoot seuraavina ajankohtina:




Pyytinkari 19.5. sekä 8.9.
Marholmsören 9.6. (sekä mahdollisesti myös muina sopivina viikonloppuina eri kutsusta)
Svinö 25.8.

Tukikohtien huolto
Poijutarkastussuunnitelman mukaan toteutetaan tarkastukset sekä Pyytinkarilla että Marholmsörenissä.
Huoltotehtäviin on käytettävissä moottorivene Kirri 21
Veneilyjaosto
Veneilyjaoston toiminnan tarkoituksena on järjestää seuran jäsenille erilaisia veneilyyn liittyviä tapahtumia,
koulutuksia, yhteispurjehduksia ja seuran yhteisiä juhlia. Toiminnan tarkoituksena on lisätä seuran jäsenten
yhteistoimintaa sekä lisätä jäsenten veneilyvalmiuksia ja -turvallisuutta. Tapahtumia suunnitellaan erilaisille
purjehtijoille ajatellen lapsiperheitä ja matkapurjehtijoita. Tapahtumapaikkoina käytetään purjehduskautena mm. seuran saaritukikohtia. Lisäksi jaosto järjestää vuosittain eskaaderin, jolla on jo yli 40-vuoden
perinteet. Jaosto tekee kiinteää yhteistyötä koulutustoiminnan sekä saari-isäntien ja -emäntien kanssa.
Suunnitellut tapahtumat:
- Eskaaderin suunnitteluilta 16.1.
- Solmu- ja spleissauskurssi 25.1. ja 1.2.
- Talvimatka Utöseen
- Veneilijän EA-kurssi
- Rantatapahtuma kotisatamassa 17.5.
- Juhannusjuhla 22.6.
- Eskaaderi Suomenlahti ja Saimaa, 8.7.-18.7. (lähtö Kotkasta), mahdollisesti pre-eskaaderi,
Svinö-Kotka
- Kesäjuhlat ja Lasten ja nuorten purjehdustapahtuma 11.8.
- Trubaduurien yö 25.8.
- Omatoimiset rapujuhlat 8.9.
Katsastus
Jokainen seuran rekisterissä oleva vene tulee katsastaa 30.6. mennessä. Vain katsastetut veneet kuuluvat
seuran vene-rekisteriin ja saavat käyttää seuran lippua. Seuran kouluttamat katsastajat neuvovat veneen
omistajia turvallisuusasioissa sekä tarkastavat veneen rakenteita ja turvavarusteita. Suoritettu katsastus on
osoitus omistajan lakisääteisen vastuun kantamisesta ja siksi useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät
vakuutusmaksualennuksia katsastetuille veneille.
Katsastuspäiviä järjestetään kotisataman lisäksi suurimmissa lähialueen satamissa ja saaritukikohdissa.
Rantatapahtuman yhteydessä järjestetään lisäksi sammuttimien ja kaasulaitteiden tarkastuksia.
Katsastusaika tulee varata seuran toimistosta hyvissä ajoin. Katsastuspäivien määrää pyritään lisäämään
niin, että jokainen vene voidaan katsastaa ajoissa. Siksi katsastuksen mahdollisista laiminlyönneistä otetaan
käyttöön myös sanktioita.
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KILPAPURJEHDUS

Järjestetään ainakin seuraavat kilpailut:
- maalis/huhtikuu
Jääkarhu Cup kevytveneille
- 1.5.
Vappukilpailu kevytveneille
- 26.5.
Kihti TwoStar
- 10.6.
Turun Hopea
- 15. – 17.6.
Pyytinkarin 50-vuotis juhlakilpailu
- 10. – 12.8.
Airisto Regatta, kevytveneluokille yhteistyössä alueen muiden seurojen kanssa
Ursuit -keskiviikkokilpailusarja kevytveneille
Purjebägit Cup -tiistaikilpailusarja matkaveneille
Turun Pursiseuralla Ruissalossa toimii Suomen Purjehdus ja Veneilyn Lounais-Suomen purjehduksen
Harjoittelukeskus. Harjoittelukeskus kuuluu Turun Seudun Urheiluakatemiaan ja on sen purjehduksen
lajivalmennusta tarjoava keskus. Vuonna 2018 jatketaan valmennusyhteistyötä Turun Seudun Urheiluakatemian ja Suomen Purjehdus ja Veneilyn kanssa. Yhteistyössä on mukana alueen seuroista myös
Airisto Segelsällskap ja Gullkrona Kryssarklubb. Turun Pursiseuralla harjoittelee myös Special Olympics –
ryhmä, joka käyttää harjoitteluveneinään seuran 606:sia.
Turun Pursiseura on yksi Suomen suurimpia kilpailujärjestäjäseuroja, niin kilpailuiden mittakaavassa kuin
koulutettujen ja lisensoitujen kilpailutoiminhenkilöiden määränkin mukaan mitattuna. Tavoitteena on
edelleen turvata kilpailujärjestäjien jatkuvuus ja kannustaa uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan ja
koulutuksiin. Seura pyrkii aktiivisesti järjestämään alueella koulutuksia kilpailutoimihenkilöille.
Järjestetään kilpapurjehdusteemaillat seuraavasti:
- 17.1., 14.2., 21.3., 18.4., 21.11., 19.12.
- 24.10. palkintojenjakotilaisuus
Kilpailujärjestäjien käytössä ovat seuraavat veneet: Kirri 21, kaksi Tornado-ribiä, Arimar Rib, kaksi Valiantribiä sekä Narwahl.
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JUNIORITOIMINTA

Turun Pursiseura on sinettiseura. Sinettiseuratoiminta on Olympiakomitean ja urheilun lajiliittojen yhteinen
toimintamalli, jonka tavoitteena on auttaa seuroja kehittämään lasten ja nuorten seuratoimintaa.
Sinettikriteerit pohjautuvat asiantuntijatyönä hyväksyttyihin lasten ja nuorten urheilun laatutekijöihin sekä
yleisesti hyväksyttyihin laadukkaan seuran kriteereihin. Sinettiseuratunnus on lasten ja nuorten urheilun
laatumerkki, jonka saadakseen seuran tulee täyttää Sinettikriteerit. Purjehtijan kehityspolusta ja seuran
siihen tarjoamista vaihtoehdoista viestitään junioreille ja heidän vanhemmilleen. Junioritoiminnassa
tehdään aktiivista yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa.
Junioreiden Purjehduskoulu järjestää kesä- ja elokuussa alkeis-, perus- ja jatkokursseja. Kursseista
vastaavat seuran omat junioriohjaajat ja -valmentajat, joita ohjataan osallistumaan Suomen Purjehdus ja
Veneilyn koordinoimaan ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen. Tavoitteena on kasvattaa seuran omista
junioreista osaavia ja motivoituneita ohjaajia ja valmentajia. Seura tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia
useissa tasoryhmissä: optiharrastajat, optihaastajat ja optikilpatiimi, Zoom-tiimi sekä E-jolla –valmennusryhmä. Ranking-tasolla vesikauden ulkopuolella järjestettävät fysiikkatreenit ovat osa Turun Seudun
Urheiluakatemia -yhteistyötä. Juniorijaosto suunnittelee ja toteuttaa harjoitusten lisäksi seuran junioreille
mm. teemailtoja ja Optimisti ÄITI Open –tapahtuman keskiviikkokilpailujen päätyttyä.
Seuralla on käytössä juniorikoulutuksessa kymmenen optimistijollaa, kolme Zoomia ja laser. Lisäksi Pyytinkarilla ja Svinössä on käytössä oppijollat.
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KOULUTUS

Järjestetään Veneily ja Saaristo –teemaillat seuraavasti:
7.3., 15.3. ja 20.3.
Järjestetään seuraavat purjehduskurssit:
- päällikkökurssi, teoria 24. ja 26.4. käytäntö 7., 8., 15. ja 16.5.
- purjehtijakurssi 1, teoria 21. ja 22.5. käytäntö 5., 7., 11., ja 12.6.
- purjehtijakurssi 2, syksyllä
Lisäksi järjestetään SPV:n auktorisoima Veneilijän peruskurssi helmi/maaliskuussa ja purjehduskouluttajien
koulutuspurjehduspäivä yhteistyössä lajiliiton kanssa.
Koulutussisältöä kehitetään edelleen. Purjehduskurssit järjestetään pääsääntöisesti arki-iltoina. Uutena
koulutuksena tarjotaan Veneilijän peruskurssia, joka sijoitetaan alkuvuoden iltoihin teoriamuotoisena.
Kysynnän mukaan tarjotaan myös muita kursseja ja koulutustapahtumia resurssien mukaan, mm. 606purjehduksia. Yhteistyötä Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion Merilinjan kanssa jatketaan. Pyritään
laajentamaan opettajakuntaa rekrytoimalla sopivia henkilöitä lajin pariin. Opettajien koulutuksessa
huomioidaan Suomen Purjehdus ja Veneilyn uuden laatukäsikirjan ohjeistukset pyrkimyksenä järjestää
päällikkökursseja, jonka hyväksytysti suorittanut voi saada kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan
edellyttämän purjehdustaitotodistuksen. Kaikki purjehduksen koulutustapahtumat jatkossa kirjataan ja
raportoidaan Suomen Purjehdus ja Veneilyn koulutustoiminnolle. Seuralla on neljä 606-venettä koulutus-,
jäsen- ja kilpailukäytössä. Veneisiin hankitaan uudet purjesetit vuonna 2018.
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