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Turun Pursiseura

Turun Pursiseura on aktiivinen toimija, 
jossa korostuu yhteisöllisyys ja hyvä henki. 
Seuran toiminnan runko muodostuu 
juniorityöstä, koulutustoiminnasta, 
kilpapurjehduksesta ja matkaveneilystä. 

Turun Pursiseura tarjoaa jäsenilleen 
monipuolisia aktiviteetteja, ammatti-
taitoista ja ajantasaista koulutusta sekä 
edistää junioritoimintaa ja kilpaurheilua. 
Kotisatama ja toiminnallinen 
Purjehduskeskus sijaitsevat Ruissalossa. 
Lisäksi seuralla on kolme omaa saarta 
hyvillä sijanneilla Saaristomerellä.

Seuramme arvoja ovat yhteisöllisyys, laatu, 
vastuullisuus ja yhteistyö. Alueellinen 
yhteistyömme eri tahojen kesken on 
aktiivista ja olemme mukana lajiliitto 
Suomen Purjehdus ja Veneilyn 
toiminnassa. 

Nuorten ja aikuisten purjehduskoulumme 
sekä katsastustoimintamme kouluttavat ja 
levittävät turvallisen veneilyn viestiä laajalle 
yhteiskuntaan. Purjehduskeskuksemme on 
rakennettu avoimeksi ja esteettömäksi, 
satamassamme harjoittelee Special
Olympics -tiimi sekä omien 
purjehtijoidemme seurana muita alueen 
nuoria ja aikuisia.. Tutustutamme 
vuosittain laajan joukon nuoria ja aikuisia 
purjehdusharrastukseen – myös sosiaalisen 
osallistamisen hengessä.



Vuonna 2021

• Hallitus kokoontuu 11 kertaa vuodessa. Syksyllä pidetään lisäksi erillinen 

suunnittelukokous. Toiminnan eri osa-alueista vastaavat toimikunnat ja 

jaostot: juniorit, kilpapurjehdus, koulutus, matkaveneily, satama, 

veneilyturvallisuus, saaritukikohdat. Seuran operatiivisista asioista vastaa 

toiminnanjohtaja apunaan toimistosihteeri. Sataman töistä vastaavat 

satamamestari sekä sataman huoltomies. Kausityöntekijöitä palkataan 

huolehtimaan polttoaineasema- ja vierassatamatoiminnasta sekä 
vastaamaan juniorien purjehduskoulusta ja valmennuksesta.

• Viestimme aktiivisesti seuran toiminnasta ja ajankohtaisista asioista 

jäsenille sähköpostitse sekä seuran Facebook-sivuilla. Maininki-

jäsenjulkaisu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa huhtikuussa ja 

marraskuussa. 

• Viralliset kokoukset ja tapahtumat 2021 :  

22.4. kevätkokous , 1.5. lipunnosto, 20.10. lipunlasku, 25.11. syyskokous.



Satamapalvelut



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.  Käytössä on neljä 
nosturia: 6,3 ton, 4 ton, 650 kg Demag ja 
mastonosturi. 

Vuonna 2012 valmistunut Purjehduskeskus 
on keskeisessä roolissa koulutus-, 
tapahtuma- ja kokouskäytössä. 
Rakennuksessa on myös sataman sauna-
suihku- ja saniteettitilat.

Satamassa viihtyvät niin seuran jäsenet 
kuin vierasveneilijätkin. Pyrimme 
kohentamaan alueen ilmettä ja 
parantamaan viihtyisyyttä entisestään. 
Ravintola Maininki on avoinna toukokuusta 
syyskuuhun. Skipperi-kaupunkivenepalvelu 
on tarjolla satamastamme.

Polttoaineasemamme  on osa Seapoint-
ketjua. Jäsenetuna tepsiläiset voivat 
edelleen tankata hieman edullisemmin 
aseman palveluaikoina.
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• Kotisataman laituripaikoissa kysyntä on ylittänyt tarjonnan. Tähän 

vastaamme sataman itäreunaan sijoitettavalla E-laiturilla. Aluksi 

hankimme yhden 20 metrin ponttoonin, johon asennetaan aisapaikat 

pienille veneille. Tarvittaessa laituria voidaan myöhemmin jatkaa.

• Pyrimme käynnistämään maalaiturin korjausurakan jälkimmäisen 

vaiheen aikaistetusti jo talvikaudella 2021-2022, jotta veneiden säilytys, 

sekä nostot ja laskut autonosturilla voidaan turvata. Samalla korjaamme 

kevyemmin polttoaineaseman laituria.

• Polttoaineasemalle toteutetaan uusien ympäristönormien mukaiset 
parannukset tankkien täyttöalueelle. Maahan asennetaan suojaavat 

kerrokset, jotka keräävät mahdolliset polttoainevuodot erotinkaivoon ja 

estävät vuodot satama-altaaseen.

• Rakennamme kotisatamaan tiskauspisteen.

• Kartoitamme kotisataman alueella kasvavien puiden kunnon 

asiantuntijavoimin ja teemme riskiarvion niiden mahdollisesti 

aiheuttamasta haitasta. Kartoituksen pohjalta ryhdymme tarvittaviin 

toimenpiteisiin puuston hoitamiseksi.



Kilpapurjehdus



Kilpapurjehdus

Turun Pursiseura on yksi Suomen suurimpia 
kilpailujärjestäjäseuroja, niin kilpailuiden 
mittakaavassa kuin koulutettujen ja 
lisensoitujen kilpailutoimihenkilöiden 
määränkin mukaan mitattuna. 

Vastaamme alueellamme säännöllisestä 
kilpailutoimihenkilöiden ja 
uusien kilpailujärjestelytehtävistä 
kiinnostuneiden koulutuksesta SPV:n 
laatujärjestelmän mukaisesti. 
Kilpailujärjestelyalustana käytämme 
Manage2Sail-järjestelmää.  

Turun Pursiseura toimii alueellisena 
harjoittelukeskuksena. Teemme yhteistyötä 
Turun Seudun Urheiluakatemian kanssa. 
Turun Pursiseuralla harjoittelee myös Special
Olympics – ryhmä, joka käyttää 
harjoitteluveneinään seuran 606:sia. 
Kilpailukauden ulkopuolella järjestämiimme 
kilpapurjehdusiltoihin ovat tervetulleita 
kaikki alueen kilpapurjehduksesta 
kiinnostuneet.

Kilpailujärjestäjien käytössä ovat seuraavat 
veneet: Kirri 21, Roughneck-rib, kaksi 
Tornado-ribiä sekä kaksi Valiant-ribiä. 
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• Tavoitteenamme on turvata kilpailujärjestäjien jatkuvuus ja kannustaa uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan 

ja koulutuksiin. Viikkokilpailut ja Airisto Regatta toimivat hyvinä aloituspaikkoina kilpailujärjestämisestä 

kiinnostuneille. Pyrimme aktivoimaan köliveneratapurjehduskilpailua seurassa.

• Teemme yhteistyötä myös muiden purjehduskilpailuja järjestävien seurojen kanssa. Kilpailujärjestäjämme ja 

purjehdustuomarimme osallistuvat aktiivisesti myös muiden seurojen kisajärjestelyihin.

• Turun Pursiseura toimii alueellisena harjoittelukeskuksena, jonka vuoksi seuran fasiliteetit ovat treenikaudella

avoimia myös muiden seurojen purjehtijoille. Kilpailujärjestelyissä teemme yhteistyötä alueen muiden seurojen

ASS:n, GK:n, NPS:n ja TTPS:n kanssa.  Mahdollistamme SO-toiminnan seuran 606-veneillä. SO-ryhmän leiritys ja 

SM-kilpailut järjestetään Turun Pursiseuralla.

• Järjestämme vuonna 2021 seuraavat kilpailut: viikkokilpailuina Ursuit Cup kevytveneille ja Viittakari Cup 
köliveneille, Vappukilpailu kevytveneille 1.5., Kihti TwoStar yhteistyössä GK:n kanssa 22.5., Pyytinkarin purjehdus

18. – 20.6. ja Airisto Regatta 13. – 15.8.. Airisto Regattaan odotetaan mukaan 9-10 kevytveneluokkaa viidelle rata-

alueelle.

• Kilpapurjehduksesta kiinnostuneille järjestämme kilpapurjehdusiltoja kilpailukauden ulkopuolella seuraavasti: 

20.1., 17.2., 17.3., 14.4., 17.11. ja 15.12. 
Alueen yhteinen palkintojenjakotilaisuus on 20.10.



Juniorit



Juniorit ja nuoret

Turun Pursiseura on Tähtiseura. Tähtiseura-
ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja 
aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja 
tukee suomalaisen urheilun keskeistä 
vahvuutta: seuratoimintaa. Tähtimerkki on 
myös lupaus laadusta nykyisille ja uusille 
jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja 
tukijoille. 

Turun Pursiseura kannustaa urheilulliseen 
elämäntapaan ja tukee veneilyharrastuksen 
kehittymispolkua juniorista aikuiseksi. Lasten 
harrastamisessa keskiössä ovat liikunnan ilo, 
tasapuolisuus sekä toiminnan turvallisuus. 
Vastuu näiden toteutumista on kaikilla 
junioritoiminnassa mukana olevilla. Olemme 
sitoutuneet tupakka- ja nikotiinituotteiden 
käytön ehkäisyyn juniorien harrastus-, 
valmennus- ja kilpailutoiminnassa

Turun Pursiseura tarjoaa harjoittelu-
mahdollisuuksia seuraavissa ryhmissä: 
Optiharrastajat, Optihaastajat ja Optitiimi, 
Zoom-valmennusryhmä sekä E-jolla –
valmennusryhmä.  Näistä Optiharrastajat
tarjoaa matalan kynnyksen harrastuksen 
aloittamiseen: harjoittelu on täysin  maksu-
tonta. Seuralla on käytössä juniorikoulu-
tuksessa kymmenen optimistijollaa, kolme 
zoomia, laser ja 49er. Lisäksi Pyytinkarilla ja 
Svinössä on käytössä oppijollat.

Junioreiden Purjehduskoulussa järjestetään 
vuosittain tasokurssit optimistijollilla ja 
lisäksi kurssi kevyt-venepurjehduksesta 
kiinnostuneille 13-16 -vuotiaille nuorille. 
Kursseista vastaavat seuran omat juniori-
ohjaajat ja -valmentajat, joita ohjataan 
osallistumaan lajiliitto SPV:n koordinoimaan 
ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen. 



Vuonna 2021

• Junioreiden Purjehduskoulussa järjestetään neljä alkeiskurssia, 

kolme peruskurssia ja yksi jatkokurssi. Lisäksi järjestetään kurssi 

kevytvenepurjehduksesta kiinnostuneille 13-16 -vuotiaille nuorille.

• Tavoitteenamme on kasvattaa seuran omista junioreista osaavia ja 

motivoituneita ohjaajia ja valmentajia.  Toimintavuonna tarjoamme  

junioriohjaajakoulutusta Juniorien Purjehduskoulussa toimiville 

ohjaajille.

• Jatkamme yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa. 

Fysiikkatreenit meillä on  yhteistyössä Turun Suunnistajien kanssa. 

Järjestämme lajiin tutustumiskertoja purjehduksesta 

kiinnostuneille lapsille ja nuorille.

• Treeniryhmiä on toimintakaudella viisi (Optiharrastajat, 

Optihaastajat, Optitiimi, Zoom ja E-jollat). 



Koulutus



Koulutus

Seuramme purjehduskoulu on yksi Suomen 
suurimmista seurakouluista. Koulumme 
toiminta perustuu SPV:n ja Traficomin
ohjaamaan koulutukseen. Kouluttajamme 
ovat kokeneita, koulutettuja purjehduksen 
kouluttajia. Koulutus tapahtuu seuran 606-
veneillä sekä kouluttajien omilla veneillä. 

Purjehduskoulutuksen lisäksi järjestämme
vuosittain myös muita koulutuksia sekä
Veneily- ja saaristo -teemaillat.

Turun Pursiseuran kautta jäsenillä on 
mahdollista saada todistus Kansainvälisen 
huviveneen kuljettajankirjan hankintaa 
varten. Seuran järjestämällä 
päällikkökurssilla on mahdollista antaa 
taidoista tarvittava näyttö.

Teemme koulutusyhteistyötä muiden 
toimijoiden kanssa, jolloin mahdollistetaan 
jäsenistölle mm. CEVNI- ja VHF-koulutuksia.
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• Järjestämme Veneily ja saaristo –teemaillat 3.3., 9.3. ja 18.3. Illat ovat 

avoimia paitsi seuran jäsenille, myös kaikille muille aiheista 

kiinnostuneille.

• Koulutamme:

päällikkökurssi 12.4. – 11.5.

purjehtijakurssi 27.4. – 25.5.

purjehtijakurssi 30.8. – 8.9.

• Tarjoamme lajikokeilua ja teemme yhteistyötä muun muassa Turun 

Suomalaisen Yhteiskoulun lukion Merilinjan ja MLL:n kanssa

• Kirjaamme ja raportoimme kaikki purjehduksen koulutustapahtumat 

SPV:n koulutustoimikunnalle.



Matkaveneily



Veneily

Veneilyjaoston toiminnan tarkoituksena on 
tarjota seuran jäsenille monipuolisia ja 
erilaisia veneilyyn liittyviä tapahtumia, 
koulutuksia, messumatkoja, 
yhteispurjehduksia ja  järjestää yhteisiä 
juhlia.  Lisäksi jaosto järjestää vuosittain 
eskaaderin, jolla on jo yli 40-vuotiset 
perinteet. 

Tavoitteena on lisätä seuran jäsenten 
yhteistoimintaa sekä lisätä jäsenten 
veneilyvalmiuksia ja -turvallisuutta. 
Tapahtumia suunnitellaan erilaisille 
veneilijöille ajatellen lapsiperheitä ja 
matkapurjehtijoita. 

Tapahtumapaikkoina käytetään Ruissalon 
Purjehduskeskusta ja veneilykautena muun 
muassa seuran saaritukikohtia. 

Jaosto tekee kiinteää yhteistyötä kaikkien 
toimikuntien ja saari-isännistön kanssa.
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• Talven/kevään tapahtumat: eskaaderin infotilaisuus helmikuussa, 
talviretki maaliskuussa,  ajankohtaisia koulutustilaisuuksia

• Sammutintarkastus kotisatamassa 6.5.

• Saaritukikohtaesittely touko/kesäkuussa

• Svengaava rantatapahtuma kotisatamassa 27.5.

• Juhannussaunat TPS-saarissa

• Eskaaderi

• Kesäjuhlat Pyytinkarilla 7.8.

• Lasten ja nuorten purjehdustapahtuma elokuussa

• Trubaduurien ilta Svinössä/Pyytinkarilla 28.8.

• Omatoimiset rapujuhlat Pyytinkarilla 5.9.

• Yöpurjehdus 17. – 18.9.

• Veneilykauden päätös 23.10.

• Veneilijän joogaillat syksyllä



TPS-saaret



TPS-saaret

Turun Pursiseura omistaa kolme saarta: 
Pyytinkari (N 60° 21,9´ – E 21° 40,6´) 
Svinö (N 60° 07,9´ – E 22° 05,4´)
Marholmsören (N 60° 24,8´ – E 21° 10,6´)

Saaritukikohdat on tarkoitettu seuran 
jäsenten käyttöön: veneen päällikkönä on 
seuran jäsen, vene on seuran rekisterissä tai 
sille on hankittu toimistosta säännön 
mukainen tukikohtalupa ja vene on 
asianmukaisesti katsastettu. 

Etsimme aktiivisesti vuokrakohdetta 
soveltuvallla sijainnilla  neljänneksi 
saaritukikohdaksi. 

Saaritukikohtiemme kunnossapito perustuu 
jäsenten talkootyöhön saari-isäntien ja -
emäntien koordinoimana. Vuonna 2021 
talkoita on suunniteltu järjestettävän 
Pyytinkarilla 16.5. ja 11.9., Svinössä 12.6. ja 
Marholmsörenissä 5.6.



Vuonna 2021

Viimeistelemme kulkuväylän 
saunalle. Uusimme saaren 
sähkökeskuksen, 
sähköistyksen ja  sähkötolpat. 
Lisäksi säädämme 
purjehtijamajan tukipalkin ja 
paikkamaalaamme 
peltikaton. Raikastamme 
keittiön ja takkatuvan ilmeen.

Pyytinkari

Teemme tarvittavia 
parannuksia saaren 
kulkuväyliin. Uusimme 
grillikatoksen ikkunat ja 
teemme katoksen 
läheisyyteen tiskauspisteen. 
Hankimme kaasugrillin sekä 
ulkosäilytykseen soveltuvan 
kaapin defibrillaattorille.

Svinö

Uusimme puuceen ja saunan 
ikkunat. Parannamme 
kulkuyhteyttä grillipaikalle 
rakentamalla maastoon 
istuvia portaita ja kulkusiltoja. 
Hankimme ulkosäilytykseen 
soveltuvan kaapin 
defibrillaattorille.

Marholmsören


