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1	  YHDISTYKSEN	  HALLINTO	  JA	  JÄSENISTÖ	  
Kokoukset	  
Yhdistyksen	  varsinaisia	  kokouksia	  on	  vuosittain	  yksi.	  Vuosikokous	  pidetään	  hallituksen	  
määräämänä	  päivänä	  huhtikuun	  loppuun	  mennessä.	  Tarvittaessa	  pidetään	  yhdistyksen	  kokous	  
myös	  syystapaamisen	  yhteydessä.	  Hallitus	  kokoontuu	  noin	  kerran	  kuussa	  tai	  tarpeen	  mukaan	  
kauden	  aikana.	  Kokoukset	  voivat	  olla	  myös	  sähköisiä	  kokouksia.	  
	  
Jäsenistö	  
Yhdistys	  on	  avoin	  kaikille	  vähintään	  18	  vuotta	  täyttäneille	  naispuolisille	  henkilöille,	  joiden	  
hyväksynnän	  hallitus	  suorittaa	  hakemusten	  perusteella.	  	  
Miehet	  voivat	  hakea	  yhdistyksemme	  kannatusjäsenyyttä.	  	  
Yhteisöjäseneksi	  hallitus	  voi	  hyväksyä	  oikeuskelpoisen	  yhteisön,	  jonka	  harrastusala	  on	  lähellä	  
yhdistyksen	  tarkoitusta.	  
Yhdistyksen	  jäsenrekisteri	  sijaitsee	  SPV:n	  tarjoamassa	  Suuli-‐järjestelmässä.	  Toukokuussa	  2018	  
tulee	  voimaan	  EU:n	  tietosuoja-‐asetus,	  jonka	  noudattamiseen	  myös	  Naispurjehtijat	  ry	  valmistautuu	  
mm.	  laatimalla	  säännöt	  ja	  ohjeistukset	  toiminnan	  vaatimien	  rekistereiden	  asianmukaiseen	  
hoitoon.	  
	  
Hallinto	  ja	  talous	  
Seuran	  taloutta	  hoidetaan	  vuosikokouksen	  hyväksymän	  budjetin	  ja	  talousohjesäännön	  mukaan.	  
Yhdistyksen	  hallitus	  nimeää	  yhdistykselle	  talousvastaavan,	  joka	  voi	  olla	  myös	  hallituksen	  jäsen.	  
Hallitus	  seuraa	  yhdistyksen	  taloudellista	  tilannetta	  ja	  maksuvalmiutta	  jokaisessa	  kokouksessaan.	  
Taloutta	  hoidetaan	  yhdistyksen	  talousohjesäännön	  mukaisesti.	  NaPSin	  organisaatiokaavio	  löytyy	  
yhdistyksen	  verkkosivuilta	  osoitteesta	  www.naispurjehtijat.fi.	  
	  
Varainhankinta	  
Seuran	  taloudellinen	  tilanne	  on	  suhteellisen	  hyvä,	  mutta	  toiminnan	  ylläpitäminen	  edellyttääkin	  
vakaata	  taloutta.	  Jäsentuotteiden	  (kuohuviinilasti,	  Nyt	  Napsahtaa	  –kirja,	  buffa	  ja	  kortit)	  myynti	  ei	  
enää	  tuota	  merkittäviä	  summia	  ja	  siksi	  uusia	  varainhankinta	  mahdollisuuksia	  on	  kehitettävä.	  
Suunnitteilla	  on	  ollut	  mm.	  NaPSin	  oman	  keittokirjan	  toteuttaminen.	  Myös	  muita	  ideoita	  
kartoitetaan	  ja	  yhteistyökumppanuuksia	  pohditaan.	  
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2.	  VARSINAINEN	  TOIMINTA	  KAUDELLA	  2018/2019	  
Kun	  Naispurjehtijat	  ry	  perustettiin	  10	  vuotta	  sitten,	  sen	  missiona	  oli	  auttaa	  naisia	  löytämään	  
purjehduksen	  ilo.	  Tätä	  missiota	  toteutetaan	  edelleen.	  Ilo	  löytyy	  osaamisesta,	  oppimisesta,	  
kehittymisestä,	  hyvistä	  kokemuksista	  ja	  samanhenkisistä,	  ihanista	  ihmisistä.	  
	  
Tärkeimmät	  tavoitteet	  toimintakaudelle	  2018/2019	  ovat:	  
1.	  Koulutuksien	  laadun	  ja	  monipuolisuuden	  ylläpitäminen	  
2.	  Monipuolisten	  purjehdusten	  mahdollistaminen;	  koulutuspurjehduksia,	  jäsenpurjehduksia,	  
omatoimipurjehduksia,	  kilpapurjehduksia,	  niin	  kotimaassa	  kuin	  ulkomaillakin	  
3.	  Verkostoituminen,	  niin	  jäsenistön	  kesken	  kuin	  muiden	  seurojenkin	  kanssa.	  Verkostoitumalla	  
jäsenistöstä	  löytyy	  gasteja	  ja	  kippareita,	  talkookavereita	  ja	  opettajia.	  	  Yhteistyö	  muiden	  seurojen	  
kanssa	  mahdollistaa	  monipuolisen	  ja	  mielenkiintoisen	  toiminnan	  sekä	  resurssien	  järkevän	  käytön.	  
4.	  Jäsenistön	  ympäristötietoisuuden	  lisääminen	  

Seurassa	  jatketaan	  aiempien	  vuosien	  tapaan	  hyväksi	  todettuja	  käytäntöjä	  talous-‐,	  jäsenrekisteri-‐,	  
viestintä-‐,	  katsastus-‐	  ja	  koulutuspäällikköjen	  toimien	  osalta.	  Työryhmiin	  kannustetaan	  lisää	  jäseniä.	  
Tavoitteena	  innostavat,	  aktiiviset,	  uudistuvat	  ja	  toimintaa	  kehittävät	  työryhmät.	  

TYÖRYHMIEN	  TOIMINTASUUNNITELMAT	  

Koulutustyöryhmä	  

Työryhmä	  koordinoi	  ja	  järjestää	  veneilytaitoihin	  ja	  turvalliseen	  veneilyyn	  liittyviä	  koulutuksia	  teoriassa	  ja	  
käytännössä.	  	  Ryhmä	  koostuu	  koulutuspäälliköstä	  ja	  Suomen	  Purjehdus	  ja	  Veneily	  ry:n	  auktorisoiduista	  
purjehdus-‐	  ja	  veneilykouluttajista.	  	  Kokoonpano	  voi	  muuttua	  kauden	  aikana	  tilanteiden	  niin	  vaatiessa.	  	  

Auktorisoidut	  kouluttajat:	  Tarja	  Tervo,	  myös	  sääkouluttaja,	  Maarit	  Suomi,	  myös	  sääkouluttaja,	  Paula	  
Rissanen,	  Reija	  Kaira,	  Susanna	  Viljanen,	  Johanna	  Kölli,	  Hanna	  Kutschke,	  Heidi	  Heino,	  Anne	  Kolehmainen,	  
Mirja	  Rosenberg,	  Arja	  Manelius,	  Tina	  Hellsten,	  Maarit	  Jaanti	  ja	  koulutuspäällikkö	  Raija	  Alapeteri	  
	  
Työryhmä	  järjestää	  Suomen	  Purjehdus	  ja	  Veneily	  ry:n	  mallin	  mukaisia	  veneilijä-‐	  ja	  venepäällikkökurssien	  
teoriakoulutuksia	  keväällä	  ja	  syksyllä	  2018	  sekä	  alkutalvesta	  2019	  Turussa	  ja	  /tai	  pääkaupunkiseudulla	  sekä	  
harjoituspurjehduksia	  ja	  käytännöntaitojen	  näyttökokeita	  purjehduskaudella.	  Käytännön	  näyttöihin	  ja	  niiden	  
kestoihin	  ja	  laatuun	  tullaan	  tulevalla	  kaudella	  kiinnittämään	  erityistä	  huomiota.	  Kaudella	  pyritään	  
käynnistämään	  purjehduskoulutus	  yhdessä	  SPV:n	  kanssa.	  Työryhmä	  järjestää	  myös	  muita	  veneilytaitojen	  
kehittämiseen	  liittyviä	  koulutuksia	  yhdessä	  aktiivisten	  jäsenten,	  tapahtumatyöryhmän	  ja	  muiden	  alan	  
toimijoiden	  kanssa.	  

Tarpeen	  mukaan	  voidaan	  järjestää	  veneen	  rungon,	  moottorin,	  sähköjärjestelmän	  ja	  rikin	  huollon	  sekä	  
ongelmien	  ratkaisuihin	  keskittyviä	  ja	  teknisiä	  taitoja	  kehittäviä	  kursseja.	  Myös	  veneen	  kevätkunnostukseen	  
ja	  syystelakointiin	  liittyviä	  koulutuksia	  otetaan	  tulevalla	  kaudella	  ohjelmaan.	  Lisäksi	  ohjataan	  jäseniämme	  
osallistumaan	  Meriturvan	  yleisille	  veneilijän	  pelastautumiskursseille	  ja	  myös	  SPR:n	  ensiapukursseille,	  joita	  
voidaan	  myös	  tarvittaessa	  järjestää	  seuran	  toimesta.	  Jäseniä	  kannustetaan	  pitämään	  perusnavigointitaitoja	  
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yllä	  kurssien	  ja	  käytännön	  harjoitusten	  avulla.	  Kysynnän	  myötä	  järjestetään	  myös	  VHF-‐	  ja	  CEVNI	  –kursseja	  
muiden	  seurojen	  ja	  alan	  toimijoiden	  kanssa.	  Jäsenet	  ovat	  tervetulleita	  kaikkiin	  koulutuksiin	  alueesta	  
huolimatta.	  	  

SPV	  :n	  aineiston	  mukaisia	  sääkursseja	  pyritään	  järjestämään	  ennen	  purjehduskautta	  Turussa	  ja	  
pääkaupunkiseudulla.	  	  

Seuran	  nettisivuille	  päivitetään	  infoa	  koulutuksista,	  SPV:n	  kurssien	  sisällöistä	  ja	  opintopoluista.	  Sinne	  
päivitetään	  myös	  kouluttajien	  yhteystiedot.	  Sivuilta	  löytyy	  keskustelupalsta	  ajankohtaisille	  asioille	  ja	  
koulutusehdotuksille	  sekä	  palautteille	  kursseista.	  Yhteiset	  palautekyselyt	  tehdään	  loppukaudesta	  kursseille	  
osallistuneille.	  	  	  

Auktorisoiduille	  kouluttajille	  kootaan	  kaksi	  kouluttajasalkkua,	  joihin	  kerätään	  kaikki	  tarvittava	  materiaali	  
koulutusten	  tueksi.	  Salkut	  sijoitetaan	  Turkuun	  ja	  pääkaupunkiseudulle.	  

Yhteistyötä	  muiden	  seurojen	  ja	  alan	  toimijoiden	  kanssa	  kehitetään.	  	  

Jäsenpurjehdustyöryhmä	  
Työryhmän	  tarkoituksena	  on	  järjestää	  jäsenpurjehduksia	  sekä	  rohkaista	  järjestämään	  myös	  
omatoimipurjehduksia	  seuran	  tavoitteiden	  mukaisesti.	  	  
Työryhmään	  kuuluu:	  Tina	  Hellsten,	  hallituksen	  edustaja,	  Raija	  Alapeteri,	  työryhmän	  vetäjä,	  Minna	  
Leino,	  Kirsi	  Toivonen,	  Reija	  Kaira,	  Maarit	  Jaanti	  ja	  Marja	  Dahl.	  
Suunnittelussa	  huomioidaan	  jäsenten	  toiveet	  mahdollisuuksien	  mukaan.	  Kaudella	  2018	  
järjestetään	  purjehdusmahdollisuuksia	  jäsenillemme	  kotimaassa	  ja	  ulkomailla	  ainakin	  seuraavasti:	  
	  

● 20	  -‐	  28.4	  Turkin	  purjehdus	  yhdellä	  tai	  kahdella	  veneellä.	  Lähtö	  ja	  paluusatama	  Cöseck	  
● 13-‐15.5	  helatorstaipurjehdus	  Turusta,	  vuokravene	  Hanse	  
● 20	  -‐	  27.5.	  purjehdus	  s/y	  Vahinella	  Kööpenhaminasta	  Turkuun.	  Kipparina	  Raija	  Alapeteri	  ja	  

perämiehenä	  Marja	  Dahl	  gasteina	  10	  jäsentämme	  
● Kesäkuun	  alkupuoliskolla	  Turussa	  viikonloppu-‐	  ja	  iltapurjehduksia,	  vuokravene	  Hanse	  
● 8	  –	  10.6.	  jäsenpurjehdustreffit	  Koivusaaren	  pursiseuran	  retkisatamassa	  Roslagenissa	  

Södra	  Sådössa.	  	  Vuokraveneillä	  ja	  jäsenten	  veneillä	  
● 	  9	  -‐	  10.6.	  jäsenpurjehdustreffit	  myös	  Turun	  suunnalla	  vuokraveneellä	  sekä	  jäsenten	  omilla	  

veneillä	  
● Elokuussa	  viikot	  31	  ja	  32	  	  Turusta	  vuokravene	  Hanse,	  purjehdus	  Ahvenanmaalle	  tai	  

Tukholmaan,	  kipparina	  Reija	  Kaira	  
● Syyskesällä	  ja	  syksyllä	  järjestetään	  viikonloppupurjehduksia	  vuokraveneillä,	  tavoitteena	  

teemoittaa	  purjehdukset:	  tuuliset	  syyspurjehdukset	  kokeneemmille	  ja	  rauhalliset	  
purjehdukset	  aloittelijoille,	  jos	  vain	  mahdollista.	  

● Kauden	  aikana	  ilta-‐,	  viikonloppu-‐	  ja	  harjoituspurjehduksia	  pyritään	  järjestämään	  yhdessä	  
koulutustyöryhmän,	  jäsenten	  ja	  muiden	  alan	  toimijoiden	  kanssa	  vuokraveneillä,	  jäsenten	  
veneillä	  tai	  muiden	  toimijoiden	  veneillä.	  

● Omatoimipurjehdusten	  runsaan	  tarjonnan	  vuoksi	  työryhmä	  ei	  suunnittele	  tänä	  vuonna	  
muita	  kotimaan	  eikä	  ulkomaan	  purjehdusta	  kesälle	  eikä	  syksylle.	  
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● Optiona	  kuitenkin	  vuokravenemahdollisuus	  kotimaanpurjehduksille,	  jos	  kysyntä	  ylittää	  
tarjonnan.	  

	  
Kippareina	  jäsenpurjehduksilla	  toimivat	  kokeneet	  päällikköpätevyyden	  omaavat	  jäsenemme,	  
jotka	  on	  luetteloitu	  kipparilistaan	  ja	  jota	  pyritään	  kasvattamaan	  koulutusten	  ja	  näyttöjen	  avulla.	  
Listat	  kippareista,	  perämiehistä	  ja	  kouluttajista	  päivitetään	  yhteystietoineen	  www-‐sivuille,	  josta	  
jäsenet	  voivat	  tarvittaessa	  kysellä	  päällikköä	  tai	  kouluttajaa	  myös	  omille	  purjehduksilleen.	  S/y	  
Vahinen	  päällystössä	  toimivat	  Purjelaivasäätiön	  hyväksymät	  tyyppikoulutuksen	  käyneet	  ja	  
päällikkö-‐pätevyyksillä	  olevat	  kokeneet	  jäsenemme.	  

	  
	  	  	  	  	  	  Tiedossa	  olevat	  jäsenten	  järjestämät	  omatoimipurjehdukset:	  
	  

● 	  Swan	  441:n	  purjehdukset	  Suomen	  ja	  Ruotsin	  vesillä.	  Paikkoja	  on	  tarjolla	  kesäkuun	  puolesta	  
välistä	  elokuun	  loppuun	  yhteensä	  48	  gastipaikkaa	  ja	  syksyn	  siirtopurjehduksen	  legeillä	  Hgistä	  
Las	  Palmasiin	  30	  gastipaikkaa	  ja	  talvella	  mahdollisesti	  Karibialla.	  

	  

● 	  Syyskuussa	  Skotlannin	  purjehdus	  usealla	  veneellä.	  Gastipaikkoja	  lähes	  50.	  
● Marraskuussa	  9	  jäsentä	  osallistuvat	  Atlantic	  Rally	  for	  Cruisers	  kisaan	  Las	  Palmasista	  St	  

Lucialle	  ensimmäisenä	  suomalaisena	  naisistona.	  
	  	  	  

Purjehduksista	  ja	  vapaista	  gastipaikoista	  ilmoitetaan	  Hobbydeed.comissa,	  josta	  löytyvät	  myös	  
ilmoittautumisohjeet.	  Myös	  pitemmistä	  ja	  usean	  gastipaikan	  omatoimipurjehduksista	  voi	  
ilmoitella	  samalla	  foorumilla.	  Hobbydeed-‐ilmoittelussa	  tulee	  kuitenkin	  selkeästi	  näkyä	  jo	  
otsikossa,	  onko	  kysymys	  seuran	  järjestämästä	  purjehduksesta	  vai	  omatoimipurjehduksesta.	  
	  
Lyhyille	  iltapurjehduksille	  tai	  viikonloppupurjehduksille	  satunnaisia	  gasteja	  voi	  etsiä	  facebookin	  
suljetussa	  jäsenille	  tarkoitetussa	  gastipörssissä.	  Siellä	  myös	  jäsenet	  voivat	  kysellä	  gastipaikkoja	  
jäsenten	  veneissä.	  Gastipörssin	  käyttöä	  pyritään	  tekemään	  tunnetuksi.	  
	  
Kannustamme	  jäseniä	  verkostoitumaan	  ja	  löytämään	  myös	  sitä	  kautta	  lisää	  
purjehdusmahdollisuuksia.	  Purjehduksista	  muistutetaan	  myös	  FB-‐sivuilla	  sekä	  kirjoitetaan	  
blogeja	  jäsenistön	  toimesta	  seuran	  nettisivuille.	  Sieltä	  löytyy	  myös	  työryhmän	  infoikkuna,	  jonne	  
laitetaan	  kipparilistat	  ja	  kaikki	  ohjeet	  liittyen	  turvallisuuteen	  ja	  purjehduksien	  käytännön	  
toteutukseen.	  
	  	  
Purjehduksista	  tehdään	  osallistuneille	  syksyllä	  palautekysely,	  jonka	  perusteella	  
jäsenpurjehduksia	  edelleen	  kehitetään.	  
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Ympäristö-‐	  ja	  tapahtumattyöryhmä	  	  
	  
• Satamien	  ympäristöystävällisyyden	  selvittäminen	  	  

o Valitaan	  vuoden	  NaPS	  satamaksi	  satama,	  jossa	  ympäristöasiat	  on	  otettu	  
esimerkillisesti	  huomioon	  	  /	  	  tai	  vaihtoehtoisesti	  ruvetaan	  myöntämään	  Naispurjehtijat	  
ry:n	  tunnustuksia	  satamille,	  jossa	  ympäristöasiat	  on	  huomioitu	  esimerkillisesti	  

• Ympäristömanifestin	  päivittäminen	  ja	  uusien	  tilaaminen	  	  	  
• Öljyntorjuntakurssin	  järjestäminen	  yhteistyössä	  esim.	  WWF:n	  kanssa,	  selvitetään	  olisiko	  

Naispurjehtijoille	  mahdollista	  saada	  oma	  kurssi	  tai	  vaihtoehtona	  osallistuminen	  ryhmänä	  
yleiselle	  kurssille	  	  

• John	  Nurmisen	  säätiön	  järjestämille	  luennoilla	  osallistuminen,	  selvitetään	  tarjontaa,	  
tiedotetaan	  jäsenille	  Osallistujat.com	  ja	  FB-‐sivuilla	  	  

• Septitankkien	  sijainti	  -‐	  linkki	  (mistä	  löytyy	  septitankkien	  tyhjennyspaikkoja)	  NaPSin	  
verkkosivuille	  	  

	  
Veneen	  tekniikkaan	  liittyviä	  kursseja,	  mm.	  seuraavat	  ovat	  suunnitteilla	  
• Dieselkurssi	  	  
• Veneen	  sähkökurssi	  	  
• Veneen	  huoltokurssi,	  kevät-‐	  syyshuolto	  tms.	  	  
• Veneen	  rikaus	  

o ”Hands	  on	  rikausta”	  esim.	  jäsenten	  veneillä?	  
• Purjeiden	  trimmaus	  

	  
Muita	  tapahtumia:	  
• DC3	  lentokoneella	  lento,	  ohjelmassa	  6.5.2018	  	  
	  
	  
Kilpapurjehdustyöryhmä	  

Kilpapurjehdustyöryhmän	  tavoitteena	  on	  mahdollistaa	  jäsenten	  osallistumista	  kilpapurjehdukseen	  
eri	  tavoin.	  Vuoden	  aikana	  tullaan	  tarjoamaan	  mahdollisuuksia	  osallistua	  kilpapurjehdustoimintaan.	  
Tärkeä	  tehtävä	  on	  viestittää	  erilaisista	  koulutus-‐	  ja	  osallistumismahdollisuuksista.	  

Suunnitteilla	  on	  saada	  NaPSin	  omat	  veneet	  Suursaari	  Raceen	  ja	  Helsinki	  Tallinna	  Raceen.	  HTR:n	  
kanssa	  tehdään	  lisäksi	  yhteistyötä	  kilpailujen	  järjestämisen	  puitteissa.	  Napsilaisia	  tulee	  olemaan	  
edustettuna	  jokaisessa	  kilpailun	  eri	  vaiheessa.	  	  

Kilpapurjehdustyöryhmä	  tulee	  olemaan	  yhteydessä	  eri	  lajiliittojen	  kanssa	  selvittääkseen	  
mahdollisuutta	  osallistua	  kyseisten	  lajien	  kilpailutoimintaan.	  Myös	  pursiseurojen	  kanssa	  tehdään	  
yhteistyötä,	  mikä	  antaa	  mahdollisuuksia	  osallistua	  paikallisiin	  kilpailuihin	  gastin	  tehtävissä.	  
Maaliskuussa	  tullaan	  järjestämään	  luento	  kilpailutoiminnan	  merkeissä.	  	  
Lisäksi	  selvitetään	  kiinnostusta	  ja	  mahdollisuuksia	  kouluttaa	  napsilaisista	  kilpailutoimitsijoita.	  
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Juhlatoimikunta	  
Helmikuussa	  2018	  toteutettujen	  10-‐vuotisjuhlien	  takia	  kevään	  NaPS-‐tärskyt	  jäävät	  tältä	  vuodelta	  
pois	  ohjelmasta.	  	  
Suunnitteilla	  on	  kuitenkin	  pikkujoulut	  syksylle	  2018	  sekä	  jälleen	  tärskyt	  keväällä	  2019.	  
	  
Seminaarit	  
Lokakuussa	  2018	  järjestetään	  seuraava	  jäsenseminaari,	  joka	  tulee	  olemaan	  hyvinvointi-‐
painotteinen.	  Kevään	  2018	  seminaarin	  palautteiden	  perusteella	  etsitään	  mielenkiintoinen	  ja	  
soveltuva	  paikka	  seminaarille	  ja	  rakennetaan	  ohjelma	  jäsenten	  toiveiden	  mukaan.	  
	  
Perinteinen	  kevätseminaari	  pidetään	  jälleen	  maaliskuussa	  2019,	  jonka	  yhteydessä	  järjestetään	  
myös	  yhdistyksen	  vuosikokous.	  	  
	  
Viestintäsuunnitelma	  
Viestinnällä	  tuetaan	  Naispurjehtijoiden	  tavoitteiden	  toteutumista.	  Viestinnän	  tehtävä	  on	  
inspiroida	  ja	  aktivoida	  jäsenistöä	  seuran	  toimintaan,	  huolehtia,	  että	  hallituksen	  päätökset	  ja	  
suunnitelmat	  sekä	  tulevat	  tapahtumat	  ja	  koulutukset	  ovat	  kaikkien	  jäsenten	  saatavissa.	  Yhtä	  
tärkeää	  on	  varmistaa	  vuorovaikutus	  toiseen	  suuntaan	  eli	  jäseniltä	  toimihenkilöille	  sekä	  myös	  
jäsenten	  kesken.	  
Viestintä	  ei	  ole	  vain	  informaation	  vaihtoa	  vaan	  merkittävä	  yhteisöllisyyden	  rakentaja,	  viihtyvyyden	  
ja	  innostuksen	  luoja.	  Siksi	  sen	  tulisi	  olla	  selkeää,	  iloista	  ja	  aktiivista.	  Jäsentuotteet	  ja	  –asut	  ovat	  yksi	  
tapa	  rakentaa	  yhteisöllisyyttä.	  Tulevana	  toimintavuonna	  tullaan	  toteutamaan	  myös	  uusia	  
jäsentuotteita.	  
Viestintätyöryhmä	  vastaa	  mahdollisten	  julkaisujen	  suunnittelusta,	  sisällön	  hankinnasta	  sekä	  
verkkosivujen	  ja	  fb-‐sivujen	  ylläpidosta	  ja	  kehittämisestä.	  Sisällön	  tuottamisessa	  ovat	  mukana	  
kaikki	  työryhmät	  sekä	  tarvittaessa	  myös	  yksittäiset	  jäsenet.	  Viestintätyöryhmä	  auttaa	  sisällön	  
julkaisemisessa,	  mutta	  koulutuksista,	  jäsenpurjehduksilta	  ja	  muista	  tapahtumista	  toivotaan	  
toimintaan	  osallistuvilta	  aktiivista	  sisällöntuotantoa.	  
Virallisen	  viestinnän	  viestintätyöryhmä	  suunnittelee	  ja	  toteuttaa	  yhdessä	  hallituksen	  kanssa.	  
Viestintäpäällikkö	  koordinoi	  viestintää	  ja	  on	  mahdollisesti	  myös	  hallituksen	  jäsen.	  	  
Viestinnän	  kehittämiseen	  tullaan	  panostamaan	  toimintavuonna	  2018/2019.	  Nettisivujen	  
rakennetta	  tullaan	  kehittämään	  ja	  	  sisältöä	  aktivoimaan.	  
Seuralle	  on	  laadittu	  myös	  kriisiviestintäsuunnitelma.	  Kriisiviestinnästä	  vastaa	  kommodori	  tai	  
varakommodori	  yhdessä	  viestintävastaavan	  kanssa.	  
	  
Venerekisteri	  ja	  katsastustoiminta	  
Veneelliset	  jäsenet	  voivat	  rekisteröidä	  veneensä	  yhdistyksemme	  venerekisteriin,	  jolloin	  on	  oikeus	  
käyttää	  yhdistyksen	  perälippua.	  Pursiseuramme	  katsastuspäällikkö	  on	  Paula	  Rissanen,	  teknisenä	  
katsastajana	  toimii	  Susannan	  Viljanen.	  Muita	  katsastajia	  ovat	  Satu	  Salmivalli,	  Kirsti	  Reuhkala,	  Pia	  
Siukosaari	  ja	  myös	  Paula	  Rissanen.	  	  


