
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURUN PURSISEURA RY    
TOIMINTASUUNNITELMA 2019 

 
 
 
Turun Pursiseura on perinteikäs, laadukkaita palveluja tarjoava seura, jonka toiminnan runko muodostuu 
juniorityöstä, koulutustoiminnasta, kilpapurjehduksesta ja matkaveneilystä. Seuran tavoitteena on olla 
aktiivinen toimija, jossa korostuu yhteisöllisyys ja hyvä henki. Turun Pursiseura tarjoaa jäsenilleen 
monipuolisia aktiviteetteja, ammattitaitoista ja ajantasaista koulutusta sekä edistää junioritoimintaa ja 
kilpaurheilua. Kotisatama ja toiminnallinen Purjehduskeskus sijaitsevat Ruissalossa. Lisäksi seuralla on 
kolme korkeatasoista saaritukikohtaa Saaristomerellä. 
 
Turun Pursiseuran arvoja ovat yhteisöllisyys, kasvu ja kehitys, toiminnan laadukkuus, monipuolisuus ja 
pitkät perinteet. Seuramme toimii monipuolisesti yhteiskuntavastuunsa kantamiseksi ja sen edustajat ovat 
aktiivisisesti mukana Suomen Purjehdus ja Veneilyn toiminnassa sekä alueellisesti seurojen edunvalvon-
nasta huolehtivassa Turun kaupungin Liikuntapalvelukeskuksen alaisessa Seuraparlamentissa.  
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 

- 11.4. kevätkokous 
- 21.11. syyskokous 

Viralliset tapahtumat 
- 1.5. lipunnosto 
- 23.10. lipunlasku 

 
Uusien jäsenten infotilaisuus  

- 23.5. 
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Seuran operatiivisista asioista vastaa toiminnanjohtaja apunaan toimistosihteeri. Seuran toimisto on 
avoinna arkisin klo 9-13 ympäri vuoden loma-aikoja lukuun ottamatta. Sataman töistä vastaavat satama-
mestari sekä sataman huoltomies. Kausityöntekijöitä palkataan huolehtimaan polttoaineasema- ja 
vierassatamatoiminnasta. 
 
Seura viestii toiminnastaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Maininki-jäsenlehden, 
verkkosivujen, Facebook-sivunsa ja Lyyti-järjestelmän kautta.  
 
 
Kotisatama 
 

 
 
 
Seuran kotisatama on Pidä Saaristo Siistinä ry:n validoima Roope-satama, jossa on huolehdittu niin 
kotitalousjätteiden kuin ongelmajätteiden asianmukaisesta lajittelusta ja septityhjennyksestä myös seuran 
ulkopuolisia veneilijöitä palvellen. Satamassa on laituri- ja talvitelakointipaikat noin 200 veneelle. Sekä 
laituri- että telakointipaikkojen varausaste tulee jatkumaan hyvänä.  Purjehduskeskus on keskeisessä 
roolissa koulutus-, tapahtuma- ja kokouskäytössä.  
 
Kotisataman korjausvelkaa pyritään edelleen pienentämään toimintavuonna. C-laiturin ponttonit 
tarkistetaan. Kotisataman kiinteistöjen sähkökeskukset ja kotelot uusitaan. Altaan ruoppausta jatketaan 
syventämällä tolppien ja maalaiturin väliin jäävää aluetta. Pylväskiertonosturi ja mastonosturi maalataan. 
Lisäksi hankitaan mastonosturiin uudet tikkaat. Kotisataman siisteyttä ylläpidetään säännöllisillä talkoilla ja 
myös jäsenistön huomiota sataman siisteyteen pyritään lisäämään.  
 
Kotisatama toimii veneilykauden aikana myös vierassatamana ja se on muodostunut tärkeäksi osaksi 
seuran varainhankintaa. Tavoitteena on parantaa toimintaa vierassataman osalta, jotta kysyntään vapaiden 
paikkojen osalta olisi mahdollista vielä paremmin vastata. Jäsenistöä kannustetaan ilmoittamaan 
polttoaineasemalle, mikäli laituripaikka on vapaa kolmea vuorokautta pidempään. Lisäksi kehitetään 
tapoja, joilla tieto vapaista paikoista saadaan paremmin asiakkaiden tietoon. 
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MATKAVENEILY 
 
Saaritukikohdat 
 

 
 
Seura omistaa tällä hetkellä kolme saaritukikohtaa. Suunnitelmissa on aloittaa kokeiluluonteisesti saari-
tukikohtien yhteiskäyttö jonkun lähiseuran kanssa. Huoltotehtäviin on käytettävissä moottorivene Kirri 21. 
 
Saaritukikohdissa toteutetaan vuonna 2019 polttopuu- ja kunnossapitotyötalkoiden lisäksi seuraavat 
hankkeet: 
 
Pyytinkari 
Saunan uuden osan kivijalka rimoitetaan ja saunan länsipäädyn ympäristöä kohennetaan. Lisäksi saunan 
viemäröintiin kytketään SaunaSeppo-puhdistusjärjestelmä. Tukikohdan kulkuväyliä uudistetaan ja 
itälaiturin yhteyteen rakennetaan hiiligrillipaikka. Myös takkatuvan valaistusta päivitetään. 

 
Svinö. 
Tukikohdan vanhat poijut (7 kpl) uusitaan. 
 
Marholmsören 
Laiturin uusimista jatketaan. Työn arvioidaan valmistuvan kaudella 2019 
 
Tukikohtien talkoot 
 
Saaritukikohdissa järjestetään talkoot seuraavasti: 
 
Pyytinkari  25.5. ja 7.9. 
Svinö 18.5. ja 31.8. 
Marholmsören 8.6. 
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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 purjehdus-
kautena muun muassa 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: 

− Matka Düsseldorffin venemessuille 25. – 27.1. 
− Eskaaderin suunnittelukokous 7.2. 
− Paratiisisatamat Turku-Kööpenhamina –reitin varrella 13.2. 
− Veneilijän EA-kurssi 27.2. 
− Veneilijän VHF-kurssi 8. – 9.3. 
− Tietoiskuilta dieselmoottorin huollosta ja vianetsinnästä 13.3. 
− Viikonloppuretki Kökariin 22. – 24.3. 
− Rantatapahtuma 23.5. 
− Juhannusjuhla 21.6. 
− Eskaaderi Kalmar – Kööpenhamina 7. – 21.7. 
− Kesäjuhla ja lasten purjehdustapahtuma 10.8. 
− Trubaduurien ilta 31.8. 
− Rapujuhla 7.9. 
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Katsastus 
 
Seurassamme katsastusaktiivisuus on korkealla tasolla ja veneemme muodostavat kahdeskymmenesosan 
koko Suomen katsastetusta venekannasta. Katsastukset pyritään pitämään neuvontaluonteisina 
tapahtumina, joissa veneiden omistajien huomio kiinnitetään heidän vastuullaan oleviin 
turvallisuusseikkoihin. Jokainen seuran rekisterissä oleva vene tulee katsastaa 30.6. mennessä. Vain 
katsastetut veneet kuuluvat seuran venerekisteriin ja saavat käyttää seuran lippua. Perässä liehuva 
seuramme lippu on näyttävä merkki turvallisen ja vastuullisen veneilykulttuurin edustajasta 
 
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. Lisäksi pyritään lisäämään veneen omistajien tietoisuutta 
viiden vuoden välein suoritettavasta runkokatsastuksesta. Katsastuksen mahdollisista laiminlyönneistä 
otetaan käyttöön myös sanktioita. 
 
 
KILPAPURJEHDUS 
 

 
 
Järjestetään ainakin seuraavat kilpailut: 

- maalis/huhtikuu Jääkarhu Cup kevytveneille 
- 1.5.  Vappukilpailu kevytveneille 
- 25.5.  Kihti TwoStar, yhteistyössä Gullkrona Kryssarklubbenin kanssa 
- 2.6.  Turun Hopea 
- 14. – 16.6. Pyytinkarin kilpailu 
- 9. – 11.8. Airisto Regatta kevytveneluokille yhteistyössä alueen muiden seurojen kanssa 

  Ursuit -keskiviikkokilpailusarja kevytveneille 
Viittakari Cup -tiistaikilpailusarja matkaveneille 
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Turun Pursiseuralla Ruissalossa toimii Suomen Purjehdus ja Veneilyn Lounais-Suomen purjehduksen 
Harjoittelukeskus. Harjoittelukeskus kuuluu Turun Seudun Urheiluakatemiaan ja on sen purjehduksen 
lajivalmennusta tarjoava keskus. 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. Vuonna 2019 
järjestetään ainakin aluetuomari- ja kilpailunjärjestäjäkurssi. 
 
Järjestetään kilpapurjehdusteemaillat seuraavasti: 

- 23.1., 27.2., 20.3., 24.4., 20.11., 18.12. 
- 23.10. palkintojenjakotilaisuus 

 
Kilpailujärjestäjien käytössä ovat seuraavat veneet: Kirri 21, kaksi Tornado-ribiä sekä kaksi Valiant-ribiä.  
Suunnitelmissa on hankkia vielä yksi keskikoinen ribi kalustovajeessa auttamaan. 
  
JUNIORITOIMINTA 
 

 
Turun Pursiseura on Tähtiseura. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjes-
töjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. 
Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman 
taustatuen avulla. Tähtimerkki on myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän 
lähipiirilleen ja tukijoille.  
 
Seura kannustaa urheilulliseen elämäntapaan ja tukee veneilyharrastuksen kehittymispolkua juniorista 
aikuiseksi. Junioritoiminnassa tehdään aktiivista yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa.   
 
Junioreiden Purjehduskoulussa järjestetään 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 optitiimi, Zoom-tiimi sekä E-jolla –valmennusryhmä. 
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Ranking-tasolla vesikauden ulkopuolella järjestettävät fysiikkatreenit ovat osa Turun Seudun 
Urheiluakatemia –yhteistyötä.  
 
Seuralla on käytössä juniorikoulutuksessa kymmenen optimistijollaa, kolme Zoomia ja laser. Lisäksi Pyytin-
karilla ja Svinössä on käytössä oppijollat.  
 

KOULUTUS 

 

 
 
Seuramme purjehduskoulu on yksi Suomen suurimmista seurakouluista. Koulumme toiminta perustuu 
SPV:n ja Trafin ohjaamaan koulutukseen. 
  
Järjestetään Veneily ja Saaristo –teemaillat seuran tiloissa seuraavasti:  
7.3., 13.3. ja 19.3. 
 
Järjestetään seuraavat purjehduskurssit:      
- päällikkökurssi: teoria 24.4.ja 25.4. käytäntö 7., 8., 15. ja 16.5.  
- purjehtijakurssi kevät:  teoria 13. ja 14.5. käytäntö 4.6., 5.6., 10.6. ja 11.6.     
- purjehtijakurssi syksy: elo-syyskuussa. 
      
Purjehduskurssit järjestetään pääsääntöisesti arki-iltoina. Kysynnän mukaan tarjotaan myös muita kursseja 
ja koulutustapahtumia resurssien mukaan, muun muassa 606-purjehduksia. Yhteistyötä Turun Suomalaisen 
Yhteiskoulun lukion Merilinjan kanssa jatketaan. Kaikki purjehduksen koulutustapahtumat jatkossa kirja-
taan ja raportoidaan Suomen Purjehdus ja Veneilyn koulutustoiminnolle. Kouluttajien omien veneiden 
lisäksi seuralla on neljä 606-venettä koulutuskäytössä. 
            
13.11.2018 
Turun Pursiseura ry:n hallitus 


