
Uuden jäsenen 
opas



TERVETULOA  
JÄSENEKSI TURUN 

PURSISEURAAN

Hienoa, että olet valinnut jäsenseuraksesi Turun Pursiseuran. Meitä tepsiläisiä on lähes 1 600 ja 
seuran lipun alla on noin 600 moottori- ja purjevenettä. Turun Pursiseura on yksi maamme 
suurimmista seuroista.

• Vuonna 1906 perustettu Turun Pursiseura ry on aktiivinen toimija ja liikuttaja, joka tarjoaa 
mahdollisuuksia koko perheelle kunto-liikunnasta huippu-urheiluun. Seuran kotisatama 
Ruissalossa on ympäristöystävällinen Roope-satama. Seuran junioritoiminnalla on 
Olympiakomitean ja Suomen Purjehdus ja Veneilyn myöntämä Tähtiseura-tunnus. Turun 
Pursiseuralla on kolme omaa saarta jäsenten virkistyskäyttöön. Näiden saarten käytöstä löydät 
tarkempaa tietoa tästä oppaasta.

• Turun Pursiseuran jäsenenä olet automaattisesti myös lajiliittomme Suomen Purjehdus ja 
Veneilyn jäsen. Liiton jäsenetuna saat muun muassa Ifin ryhmätapaturmavakuutuksen ja kaksi 
kertaa vuodessa ilmestyvän Nautic-lehden.

• Tämä Uuden jäsenen opas esittelee sinulle perusasiat seurasta ja toiminnastamme.

https://spv.fi/
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/jarjestot/spv


JÄSENYYS 
SEURASSA

JÄSENENÄ

Turun Pursiseura on jäsentensä näköinen ja tavoitteenamme on tarjota heille parhaat palvelut ja 
toiminta. Voit myös itse vaikuttaa siihen, millaista toimintaa seurassamme on tulemalla mukaan 
seuran toimikuntiin ja jaostoihin.

JÄSENEDUT 

Seuran jäsenenä sinulla on muun muassa seuraavat jäsenedut:
- Alennus juniorien purjehduskoulun kurssimaksusta
- Alennus purjehtija- ja päällikkökurssin kurssimaksusta
- Seuran 606-vene veloituksetta lainattavissa
- Alennus Seapoint Turku –polttoaineasemalla (diesel ja 98E)
- Lajiliitto SPV:n jäsendut, muun muassa Ifin tapaturmavakuutus. Trossi-vuosimaksu alennettuun 

hintaan. Alennus Finnlinesin laivamatkoista

TPS SAARET

Jäsenenä käytössäsi on kolme saaritukikohtaa seuraavin ehdoin: veneen päällikkönä on seuran 
jäsen, vene on seuran rekisterissä tai sille on hankittu toimistosta säännön mukainen tukikohtalupa 
ja vene on asianmukaisesti katsastettu.

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/jarjestot/spv
https://meripelastus.fi/jasenyys/trossi-jasenpalvelu/
https://www.finnlines.com/fi/spv-tarjous-saksaan-ja-ruotsiin


VENE 
SEURASSA

PERÄLIPUN KÄYTTÖOIKEUS

Perälippu on kansallislipun veroinen Suomen lippu, jota voi käyttää sekä Suomessa että ulkomailla. Seura antaa 
rekisterissään olevalle vuosittain katsastetulle veneelle venetodistuksen, joka on virallinen todistus 
lipunkäyttöoikeudesta. Vene saa olla vain yhden seuran rekisterissä ja käyttää vain sen lippua, vaikka omistaja 
olisikin usean seuran jäsen.

Turun Pursiseuran perälippua seuraan rekisteröity vene saa käyttää, kun veneessä on mukana Turun 
Pursiseuran jäsen. Perälippua ei saa käyttää, jos vene on kaupallisessa käytössä esimerkiksi vuokrattuna. Silloin 
kun perälippua ei voi käyttää, pidetään perälippuna kansallislippua. Seuran viirien käyttö on silti mahdollista 
jäsenyyden osoittamiseksi

KATSASTUS

Turun Pursiseura edellyttää rekisterissään olevien veneiden vuosittaista katsastamista. Katsastettu vene saa 
oikeuden käyttää seuran lippua. Seuraan rekisteröinti ja veneen vuosittainen katsastaminen on edellytyksenä 
myös venepaikan saamiselle Ruissalon kotisatamassa. Katsastuspalvelu sisältyy vuosittaiseen venemaksuun.. 
Tarkempi tieto katsastuksesta, katsastusajankohdista ja katsastajista löytyy seuran verkkosivuilta.

Veneen ensirekisteröinti Turun Pursiseuraan maksaa 300 euroa (sisältää tukikohta-avaimen), seuraavien 
veneiden rekisteröinti 75 euroa. Ilmoita veneesi myynnistä tai hankinnasta aina Turun Pursiseuran toimistoon. 
Veneen myynnistä ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Uusi vene ilmoitetaan 
seuraan seuran verkkosivuilla olevalla venetietolomakkeella.

TPS SAARET

Jäsenenä käytössäsi on kolme saaritukikohtaa seuraavin ehdoin: veneen päällikkönä on seuran jäsen, vene on 
seuran rekisterissä tai sille on hankittu toimistosta säännön mukainen tukikohtalupa ja vene on 
asianmukaisesti katsastettu. Mikäli veneesi on rekisteröity seuraan, tukikohtien käyttöoikeus sisältyy 
vuosittaiseen venemaksuun.

PURJENUMERON HAKEMINEN

Suomen Purjehdus ja Veneily ylläpitää jäsenseurojensa päivittämää venerekisteriä. Venekohtaisen 
purjenumeron voit hakea SPV.fi- verkkosivuston kautta. Ensirekisteröinnin jälkeen purjenumero on 
venekohtainen eikä sitä voi siirtää toiseen veneeseen. Omistajanvaihdokset tai rekisteröivän seuran vaihdokset 
hoidetaan ensirekisteröinnin jälkeen jäsenseuran kautta.

https://turunpursiseura.fi/seura/veneasiat/katsastus-2/
https://turunpursiseura.fi/seura/veneasiat/venetietojen-ilmoittaminen/
https://spv.fi/teema/purjenumero/
https://spv.fi/teema/purjenumero/


HALLINTO

VIRALLISET KOKOUKSET 

Seuran vuosikokous pidetään keväällä huhtikuussa, jolloin sääntöjen mukaisesti hyväksytään
edellisen kauden tilit ja toiminta. 

Syyskokous on marraskuussa ja siinä päätetään tulevasta budjetista, toimintasuunnitelmasta, 
jäsenmaksuista sekä tehdään henkilövalinnat hallitukseen.

HALLITUS 

Seuran syyskokous valitsee hallituksen. Hallituksessa on kommodori, kaksi varakommodoria ja neljä 
hallituksen jäsentä. Hallitus kokoontuu kuukausittain heinäkuuta lukuun ottamatta. 

OPERATIIVINEN TOIMINTA

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.

Turun Pursiseuran toiminta perustuu paljolti myös talkootyöhön, jonka ansioista jäseniltä perittävät
maksut pysyvät kohtuullisina. Toimikuntamme ottavat mielellään mukaan aktiivisia uusia toimijoita. 
Mukanaolo talkoissa ja muissa yhteisissä tapahtumissa on myös hyvä mahdollisuus tutustua muihin 
seuran jäseniin .

JÄSEN- JA VENEREKISTERI 

Turun Pursiseuran jäsen- ja venetiedot ylläpidetään seuran jäsenrekisterissä Membrassa. Muutokset 
yhteystiedoissasi voit ilmoittaa sähköpostitse tai puhelimitse seuran toimistoon. 
Venetietoilmoitukset tehdään aina seuran verkkosivuilla olevalla lomakkeella.

https://turunpursiseura.fi/seura/veneasiat/venetietojen-ilmoittaminen/


Seurapaviljonki, ravintola Ruissalon Maininki ja 
TPS Purjehduskeskus Ruissalossa



SEURAPAVILJONKI, 
RAVINTOLA

& TPS PURJEHDUS-
KESKUS

SEURAN TOIMISTO

Seuran toimisto sijaitsee Ruissalon kotisataman seurapaviljongin 2. kerroksessa ja on avoinna arkisin 
klo 9 – 13, osoite Pursiseuranranta 30, 20100 Turku, puh. 02 276 2666, toimisto@turunpursiseura.fi

TPS PURJEHDUSKESKUS

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

TPS:n jäsenenä sinulla on oikeus vuokrata Heikki Bang –salia ja tilaussaunaa yksityistilaisuuksiin 
jäsenhintaan.

RAVINTOLA RUISSALON MAININKI

Seurapaviljongissa sijaitseva ravintola Turun Ruissalossa tarjoaa loistavat puitteet merelliseen 
ruokailuun sekä erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Ravintola on avoinna Vapusta syyskuun 
alkuun.



Ruissalon kotisatama



KOTISATAMA 
VENEILYKAUDELLA

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. 

LAITURIPAIKAT

Laituripaikka kotisatamassa on mahdollinen vain veneelle, joka on rekisteröity Turun Pursiseuran 
venerekisteriin. Muussa tapauksessa käytössä ovat sataman vieraspaikat. Satamassa on laituripaikat noin 200 
veneelle.  E-laituria lukuun ottamatta laitureissa on peräpaalukiinnitys. Laituripaikkamaksuun sisältyy sähkö ja 
vesi. 

Laituripaikan aiemmille haltijoille tai sellaisen tulevaksi kaudeksi varanneelle lähetetään tammikuussa 
laituripaikan varausmaksu, jolla vahvistetaan laituripaikka tulevalle kaudelle. Maksua ei palauteta, vaikka 
laituripaikasta joutuisikin myöhemmin luopumaan. Loppuosa laituripaikkamaksusta varausmaksulla 
vähennettynä laskutetaan huhtikuussa.

Laituripaikan haltijoiden tulee noudattaa Sääntöjä laituripaikasta Turun Pursiseuran kotisatamassa. 

SEAPOINT TURKU

Polttoaineasemamme  on osa Seapoint-ketjua. Asemamme täyttää SFS 3352 standardin mukaiset vaatimkset. 
Jäsenetuna tepsiläiset voivat  tankata hieman edullisemmin aseman palveluaikoina.

VARTIOINTI

Kotisatamassa on vartiointi ympäri vuoden. Kaikilla laituripaikan haltijoilla on vartiointivelvollisuus 
veneilykauden aikana (yksi vuoro / kausi).

VIERASSATAMA

Jokainen jäsen on velvollinen ilmoittamaan toimistoon tai polttoaineasemalle, mikäli hänen laituripaikkansa on 
vapaana yli neljä (4) vuorokautta, jolloin seuralla on oikeus käyttää paikkaa tilapäisenä vieraspaikkana 

https://turunpursiseura.fi/wp-content/uploads/2021/01/saannot-laituripaikasta-tpsn-satamassa.pdf


KOTISATAMA 
TELAKOINTIKAUDELLA

Satamassa on talvitelakointipaikat noin 200 veneelle.  Telakointipalvelut ovat mahdollisia vain 
veneelle, joka on rekisteröity Turun Pursiseuran venerekisteriin. 

Satamassa on neljä nosturia: 6,3 ton, 3,2 ton, 650 kg Demag ja mastonosturi. Nostureista isointa 
käyttää ainoastaan satamamestari. 

Veneensä Ruissalossa telakoijien tulee noudattaa Sääntöjä telakoinnista Tepsin satamassa.

TELAKOINTI

Sähkökäyttöisellä mastonosturilla takila nousee kevyesti ja mastokärryllä siirrät sen kätevästi suojaan 
mastosuuliin tai ulkona sijaitsevaan mastotelineeseen.  Mastonosturin käyttöä varten sinun ei 
tarvitse varata aikaa. Huomioi kuitenkin, että mastonosturi on tarkoitettu vain mastojen nostoihin. 
Suorita rikaus niin, että et turhaan pidä venettäsi rikausnosturin alla. Vie mastosi pois rikausalueelta
mahdollisimman pikaisesti. Riisu purjeet, irrota puomi ja valmistele maston nosto ennen nosturin 
alle siirtymistä

Vene nostetaan kiinteällä 6,3 tonnin nosturilla satamamestarin toimesta ja siirretään 
traktorivetoisella kuljetuskärryllä omalla pukillaan telakointipaikalle odottamaan seuraavaa 
veneilykautta. 

Nostoajankohdan saat valita itse varaamalla ajan seuran toimistosta – veneilykauden pituuden saat 
meillä siis itse päättää, mikäli veneesi on alle 6,3 tonnin painoinen. Painavammat veneet nostetaan 
talkoilla toteutettavana yhteisnostopäivänä autonosturilla maalaiturille. Telakointialueilla on vesi- ja 
sähköpisteet. Nosturin luona käytettävissä on painepesuri. Noston yhteydessä varataan riittävästi 
aikaa, jotta ehdit pestä veneen seuran painepesurilla.

VARTIOINTI

Kotisatamassa on vartiointi ympäri vuoden. Kaikilla veneensä Ruissaloon telakoivilla on 
vartiointivelvollisuus telakointikauden aikana (kaksi vuoroa / kausi). Vartiovuorot varataan seuran 
toimistosta. Jäljelle jäävät vuorot arvotaan niiden kesken, kotka eivät ole sellaista itse varanneet.

https://turunpursiseura.fi/wp-content/uploads/2021/01/saannot-telakoinnista-tpsn-satamassa.pdf


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´

Saaret 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. Epäselvyyksien välttämiseksi jokaisen kävijän on syytä perehtyä 
tukikohtasääntöihin.

KÄYNNIT SAARISSA

Merkintä vieraskirjaan tulee tehdä jokaisella käynnillä. Samoin, mikäli käytät vierailusi aikana 
laiturisähköä. Ennen saunassakäyntiä saunavuoro tulee merkitä vieraskirjan saunavarausosaan. 
Saunakäynnit ja sähkönkäyttö laskutetaan kaudenjälkeen.

Ilmaiset yhteissaunavuorot Pyytinkarilla ja Svinössä
perjantaisin: naiset klo 21-22, miehet klo 22-23
lauantaisin: naiset klo 20-21, miehet klo 21-22

Tukikohdassa oltaessa TPS:n majaviiri tulee olla nostettuna tukikohdan lipputankoon. Viiriä ei 
lasketa yöksi.

Saaritukikohtiemme kunnossapito perustuu saari-isäntien ja -emäntien sekä muiden jäsenten 
talkootyöhön, joten jos huomaat jonkin paikan vaativan korjaamista, tartu toimeen! Voit antaa 
palautetta tukikohdista ja tukikohtien kehittämiseen yms. liittyvissä asioissa sähköpostilla 
saari-isannat@turunpursiseura.fi. Vastaanotetut palautteet käsitellään isäntien kokouksissa ja 
palautteet huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

https://turunpursiseura.fi/satamat/saaritukikohdat/saaritukikohtasaanto/


Pyytinkari



PYYTINKARI 
N 60° 21,9´ – E 21° 40,6´

Omistus: oma saari vuodesta 1966, 8000 m2

Etäisyys Ruissalosta noin 17 mpk. Sijainti Rymättylän kunnan länsiosassa Korvenmaan ja 
Pyytin saarien välissä.

Palvelut: Purjehtijamaja, sauna, n. 90 m laitureita, 15 poijua (kaksi isoille yli 12 t veneille), 
porakaivo, grillit, soutuvene, 2 optimistijollaa, sähkövalaistus rakennuksissa ja laitureilla, 
lataussähköpistokkeet, TV ja dvd, lasten leikkikaluja, lipputanko, käymälä

Pyytinkari on vanhin seuran saaritukikohdista. Se siirtyi seuran omistukseen v. 1966 tehdyllä 
kaupalla. Topografikartassa saaremme nimeksi on merkitty Suolaamonkari, mikä johtuu siitä, 
että paikka on aikanaan toiminut saaristolaisten kalankeruuasemana.

Saavuttaessa saarelle idästä päin on merikartassa reitti perille asti, mutta myös lännestä 
Lövskärin – Laupusen väylältä tultaessa pääsee Pyytinkarille niin Pyytin pääsaaren pohjois-
kuin eteläpuoleltakin.



Svinö



SVINÖ 
N 60° 07,9´ – E 22° 05,4´

Omistus: 11640 m2määräala vuodesta 1988, jota ennen vuokralla vuodesta 1980

Etäisyys Ruissalosta noin 21 mpk.

Palvelut: Sauna, 45 m laitureita, 10 poijua, grilli, sähkövalaistus rakennuksissa ja laitureilla, 
lataussähköpistokkeet, porakaivo (2007), soutuvene, oppijolla, lipputanko, käymälä

Svinön tukikohta sijaitsee Nauvon kunnan itälaidassa Pensarin saaren lounaispuolella olevalla 
Svinön saarella sen keskikohdalta kaakkoon työntyvän Mossaholmin niemen pohjoisrannalla. 
Se on 11640 m2:n suuruinen määräala. Satamaa on erittäin helppo lähestyä merikortin 
mukaan niin pohjoisesta, idästä, etelästä kuin lännestäkin. Satamassa on runsaasti laituritilaa 
ja iso sauna. 

Kannattaa huomioida, että satama on idänpuoleisille tuulille avoin.



Marholmsören



MARHOLMSÖREN 
N 60° 24,8´ – E 21° 10,6´

Omistus: vuodesta 2012 alkaen, noin 20 000 m2

Etäisyys Ruissalosta noin 35 mpk
Palvelut: Laituri 22 m, kylkikiinnityslaituri 10 m, 6 poijua + yksi haalauspoiju sataman suulla, 
sauna, grillipaikka, soutuvene, käymälä, lipputanko

Luonnonkaunis Marholmsören sijaitsee Iniön kunnan länsiosassa Åselholmin länsipuolella 
olevassa saariryhmässä vain vajaan parin mpk:n etäisyydellä Ahvenanmaan rajasta. Turusta 
tultaessa sinne kuljetaan Keistiön etelä- ja länsipuolitse Hällesön ja Kvarnholmin välisen 
kapean salmen kautta. Pohjoisesta Kustavin suunnasta lähestyttäessä tullaan Steduholmin
eteläpuolelta Bergön ja Gloholmin länsipuolitse Bergholmin ja Korsholmin välisen salmen 
kautta, jolloin on varottava Bergholmin itärannalla olevaa matalikkoa. Matalikko sijaitsee 
merikartan 4,3 m:n syväysmerkinnän kohdalla. Myös Korsholmin länsipuolella n. 150 m:n 
päässä rannasta on vedenalainen kivi.

Lännestä eli Kihdiltä tultaessa muodostavat Åselholmin linkkimasto ja Irisholmin
eteläpuoleisella luodolla oleva puinen kummeli linjan, jota tarkasti seuraamalla välttää 
Sydholmin luoteispuolella olevan laajan matalan. Irisholmin eteläkärki tulee kiertää riittävän 
kaukaa pitkälle ulottuvan kivikon vuoksi.

Satamaa tulee lähestyä idästä pitkin saaren keskiosassa olevien linjataulujen osoittamaa 
linjaa. Taulut näkyvät pimeässäkin valokiilan osuessa niihin. Linjan eteläpuolella on laaja 
matalikko, joka ulottuu kauas näkyvissä olevan luodon eteläpuolelle. Myös väylän 
pohjoispuolella on joitain vedenalaisia kiviä, joten tultaessa lännestä Kihdiltä tai pohjoisesta 
Kustavin suunnalta on Skäret aina kierrettävä etelän puolelta.

Seuran verkkosivuilta löytyy tarkempi lähestymisohje.



Matkaveneilytoiminta



MATKAVENEILY 
SEURASSA

TAPAHTUMIA JA KOULUTUSILTOJA

Seuran matkaveneilijöille veneilyjaosto suunnittelee ja järjestää monipuolisia tapahtumia, 
koulutuksia ja yhteispurjehduksia yhteistyössä saari-isännistön ja koulutustoimikunnan 
kanssa. Tapahtumapaikkoina käytetään Ruissalon Purjehduskeskusta ja veneilykautena 
muun muassa seuran saaria. Tapahtumat luovat mahdollisuuksia yhdessä olemiselle ja 
tekemiselle. Koulutus- ja infoillat lisäävät jäsenten veneilyvalmiuksia ja -turvallisuutta.

ESKAADERIT

Turun Pursiseura on järjestänyt yhteisiä purjehdusretkiä toimintansa alusta alkaen, 
mutta vuonna 1976 alkoi vuosittain toteutettavien eskaaderipurjehdusten sarja, joka 
edelleen jatkuu. Seuran eskaaderit ovat suuntautuneet muun muassa Saimaalle, 
Suomenlahdelle, Ruotsiin, Viroon, ja Pietariin.

Eskaaderi-purjehduksien hienous on siinä, että mukaan uskaltaa lähteä matalammalla 
kynnyksellä kokemattomampikin kippari miehistöineen ja esimerkiksi lapset löytävät 
kavereita ja yhteistä tekemistä naapuriveneistä. Eskaaderit ovat myös yhteisöllisyyttä 
parhaimmillaan.

Eskaaderien suunnittelu aloitetaan seurassa kevättalvella. Eskaaderi-infoon kannattaa 
tulla paikalle, jos eskaaderit ja niille osallistuminen kiinnostaa.



Koulutustoiminta



VALTTINA 
OSAAMINEN

TPS PURJEHDUSKOULU

Seuramme purjehduskoulu on yksi maamme suurimmista seurakouluista. Koulumme 
toiminta perustuu Suomen Purjehdus ja Veneilyn sekä Traficomin ohjaamaan koulutukseen. 
Kouluttajamme ovat kokeneita ja osaavia purjehduksen opettajia. Koulutuksessa käytämme 
seuran 606-veneitä sekä opettajien omia veneitä. Jäsenenä kurssimaksu on sinulle muita 
edullisempi.

KANSAINVÄLINEN HUVIVENEEN KULJETTAJANKIRJA

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

MUUT KOULUTUKSET JA TEEMAILLAT

Purjehduskoulutuksen lisäksi järjestämme myös muita koulutuksia ja maaliskuussa veneily- ja 
saaristo -teemaillat. Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, jolloin mahdollistetaan 
tepsiläisille muun muassa EA-, CEVNI- ja VHF-koulutukset.



Junioritoiminta



TÄHTISEURASSA

TÄHTISEURA

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.

HARJOITUSRYHMÄT

Turun Pursiseura tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia seuraavissa ryhmissä: Optiharrastajat ja 
Optitiimi, Zoom-valmennusryhmä sekä E-jolla – valmennusryhmä. Seuralla on käytössä
juniorikoulutuksessa kymmenen optimistijollaa, kolme zoomia ja laser. Lisäksi Pyytinkarilla ja 
Svinössä on käytössä oppijollat.

JUNIORIEN PURJEHDUSKOULU

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 valmentaja- koulutukseen.



Kilpapurjehdustoiminta



KISAAMAAN

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. 
Turun Pursiseura toimii alueellisena harjoittelukeskuksena. Teemme yhteistyötä Turun 
Seudun Urheiluakatemian kanssa. Turun Pursiseuralla harjoittelee myös Special Olympics –
ryhmä, joka käyttää harjoitteluveneinään seuran 606:sia.

MANAGE2SAIL

Ilmoittautuminen kaikkiin kilpailuihin tapahtuu Manage2Sail.com -sivustolta. Sivuilta löydät 
myös purjehdusohjeet ja tulokset.

Manage2Sailin toimintalogiikka lähtee siitä, että kullakin purjehtijalla on järjestelmässä oma 
profiili, jota he käyttävät ilmoittautumiseen. Kun ilmoittaudut ensimmäiseen kilpailuusi 
Manage2Sailin kautta, pitää sinun luoda tili (painamalla Luo tili -nappia). Tämä tarvitsee tehdä 
vain kerran. Sen jälkeen käytät samaa profiilia aina kun ilmoittaudut minkä tahansa 
Manage2Sailia käyttävän seuran kilpailuun.

TPS KILPAILUT

Seura järjestää vuosittain seuraavat kilpailut:

Vappukilpailu kevytveneille
Ursuit Cup keskiviikkoisin kevytveneille
Viittakari Cup tiistaisin köliveneille
Gullkrona TwoStar köliveneille toukokuussa yhteistyössä GK:n kanssa
Pyytinkarin purjehdus köliveneille kesäkuussa
Airisto Regatta kevytveneille elokuussa yhteistyössä ASS:n, GK:n, NPS:N ja TTPS:n kanssa

https://www.manage2sail.com/fi-FI

