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HALLINTO	  JA	  TALOUS	  

Hallitus	  valittiin	  vuosikokouksessa	  Örössä	  20.3.2017.	  Hallitus	  järjestäytyi	  seuraavasti:	  

Pia	  Siukosaari,	  kommodori	  Espoo	  
Maarit	  Kangas,	  varakommodori	  Piikkiö	  
Bettina	  Sågbom-‐Ek,	  hallituksen	  jäsen	  Espoo	  
Tina	  Hellsten,	  hallituksen	  jäsen	  Hanko	  
Anne	  Kolehmainen,	  hallituksen	  jäsen	  (Kuopio)	  Helsinki	  
Kirsi	  Suvilehto,	  hallituksen	  jäsen	  Helsinki	  
Toiminnantarkastaja	  Maarit	  Suomi,	  Turku	  
Toiminnantarkastajan	  varahenkilö	  Maren	  Salvesen,	  Helsinki	  

Hallituksen	  kokouksia	  pidettiin	  vuoden	  aikana	  8,	  joista	  3	  skypekokousta	  ja	  1	  sähköpostikokous.	  
Tämän	  lisäksi	  uusia	  jäseniä	  hyväksyttiin	  sähköpostitse	  –	  yhteensä	  81	  uutta	  jäsentä	  -‐	  ja	  akuutteja	  
asioita	  keskusteltiin	  ja	  sovittiin	  sähköpostitse.	  

28.3.2017	  hallituksenvaihtokokous,	  Viherkallionkuja	  11,	  Espoo	  
25.4.2017	  sähköpostikokous	  
4.6.2017	  hallituksen	  kokous,	  Konstaapelinkatu,	  Hanko	  
13.9.2017	  Skype-‐kokous	  
27.10.2017	  hallituksen	  kokous	  Calliola	  
29.11.2017	  Skype-‐kokous	  
7.1.2018	  Skype-‐kokous	  
27.2.2018	  hallituksen	  kokous,	  Fredrikinkatu	  42	  +	  Skype	  

Toimihenkilöt	   	  
Yhdistyksen	  talouspäällikkönä	  toimi	  edelleen	  Anne	  Lintunen	  (kirjanpito	  ja	  laskutuksen/maksujen	  
seuranta).	  
Toimistopäällikkö	  Riitta	  Reingoldt	  vastaa	  yhdistyksen	  jäsenrekisteristä	  ja	  laskujen	  lähettämisestä.	  
Toimintavuoden	  aikana	  Riitan	  kanssa	  tehtiin	  työsopimus	  ja	  hän	  jatkaa	  näin	  ollen	  seuramme	  
ensimmäisenä	  palkallisena	  työntekijänä.	  
Koulutuspäällikkönä	  toimi	  Raija	  Alapeteri	  ja	  katsastuspäällikkönä	  Paula	  Rissanen.	  

Jäsenistö	  
Vuoden	  aikana	  seuraamme	  liittyi	  81	  uutta	  jäsentä	  ja	  parhaimmillaan	  jäseniä	  oli	  jo	  tasan	  500.	  	  
Haasteemme	  on	  kuitenkin	  se,	  että	  osa	  jäsenistä	  jättää	  maksunsa	  maksamatta,	  ja	  näin	  ollen	  
joudumme	  poistamaan	  heidän	  jäsenistöstämme	  ennen	  kuin	  SPV	  laskuttaa	  seuraamme	  omilla	  
jäsenmaksuillaan	  12,50€/	  jäsen.	  	  Tämä	  haaste	  on	  uskoaksemme	  seurassamme	  suurempi	  kuin	  muissa	  
ns.	  laituriseuroissa,	  sillä	  muissa	  seuroissa	  maksuista	  huolehditaan	  paremmin	  sillä	  se	  on	  edellytys	  
laituri/poijupaikalle.	  
Tällä	  hetkellä	  jäseniä	  on	  452.	  
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TOIMINTA	  KAUDELLA	  2017/2018	  

Kevätseminaari	  ja	  vuosikokous	  pidettiin	  Örössä	  maaliskuussa	  17.-‐19.3.2017.	  
Seminaariohjelma	  piti	  sisällään	  rentouttavia	  Asahi-‐harjoituksia,	  turvallisuuden	  pohdintaa,	  työryhmien	  
suunnitteluhetkiä,	  saareen	  tutustumista	  sekä	  luonnollisesti	  mukavaa	  yhdessäoloa	  ja	  saunomista.	  
Vuosikokouksessa	  sääntömuutostyöryhmä	  esitti	  ehdotuksensa	  muutoksista	  yhdistyksen	  sääntöihin	  
ja	  asiasta	  pidettiin	  ensimmäinen	  äänestys.	  	  
Sääntömuutosehdotuksen	  toinen	  äänestys	  toteutettiin	  sähköisesti	  syyskuussa	  2017.	  Uudet	  säännöt	  
hyväksyttiin	  lähes	  yksimielisesti.	  Ääntenlaskijoina	  toimi	  Maarit	  Jaanti,	  Kirsi	  Sävelä	  ja	  Marja	  Dahl.	  
Uudet	  säännöt	  on	  nyt	  muutettu	  yhdistysrekisteriin	  ja	  seuran	  nettisivuille.	  	  

Vuosikokouksessa	  päätettiin	  myös	  korottaa	  seuran	  liittymis-‐	  ja	  jäsenmaksuja.	  Uudet	  maksut	  ovat	  ;	  
liittymismaksu	  85€	  ja	  jäsenmaksu	  45€/vuosi.	  

Syysseminaari	  pidettiin	  27.-‐29.10.2017	  Calliolassa,	  jossa	  mukana	  oli	  40	  osallistujaa.	  Ohjelma	  oli	  
turvallisuuspainotteinen;	  Denis	  Strandel	  ja	  Fredrik	  Nyman	  joukkoineen	  Långvikin	  VPK:sta	  opettivat	  
alkusammutusta,	  ihan	  konkreettisilla	  käytännön	  harjoituksilla.	  Joni	  Leeve	  Leeveneestä	  kertoi	  mitä	  
karille	  ajamisesta	  saattaa	  seurata	  ja	  mitä	  asioita	  kannattaa	  tarkkailla.	  Riitta	  Airos	  kertoi	  
mielenkiintoisesta	  matkastaan	  kanavia	  pitkin	  Välimerelle,	  Petra	  Päivärinne	  edellisen	  kesän	  Atlantin	  
ylityksestään	  Halifaxista	  Le	  Havreen	  ja	  Bettina	  Sågbom	  Skotlannin	  purjehduksestaan	  sekä	  Paula	  Bäck	  
vierailustaan	  ruotsalaisten	  kollegojen	  matkassa	  Ruotsissa.	  
Calliolan	  kokous-‐	  ja	  tapahtumahotelli	  Snappertunassa	  oli	  erinomainen	  seminaaripaikka,	  ihanat	  
puitteet,	  herkullinen	  ruoka	  sekä	  sydämellinen	  palvelu.	  
	  
Uusien	  jäsenien	  tiedotustilaisuudet	  
Keväällä	  tilaisuudet	  pidettiin	  15.5.2017	  Turussa	  Panimoravintola	  Koulussa	  ja	  Helsingissä	  Café	  
Köketissä.	  Paikalla	  oli	  runsaasti	  väkeä,	  niin	  vanhoja	  konkareita	  kuin	  uusiakin	  jäseniä.	  
Syksyllä	  9.11.2017	  ravintolalaiva	  Wäiskissä	  Helsingissä,	  jossa	  oli	  paikalla	  26	  jäsentä	  sekä	  
vierasvenesataman	  uudessa	  ravintolassa	  Turussa,	  jossa	  paikalla	  oli	  15	  henkeä.	  Kummassakin	  
tilaisuudessa	  uusia	  jäseniä	  oli	  paikalla	  vain	  muutama.	  	  

Perustajajäsenien	  tapaaminen	  Strindergillä	  17.11.2017	  
Naispurjehtijoiden	  perustamiskokous	  pidettiin	  17.11.2007	  ravintola	  Strindbergillä	  Helsingissä.	  
17.11.2017	  tuosta	  kokouksesta	  oli	  kulunut	  tasan	  kymmenen	  vuotta	  ja	  juhlan	  kunniaksi	  kutsuttiin	  
perustajajäsenet	  ja	  vuosien	  aikana	  vetovastuussa	  olleet	  kommodorit	  illalliselle	  samaan	  paikkaan.	  
Paikalla	  olivat;	  Arja	  Manelius,	  Marja	  Malmari,	  Sari	  Hörkkö,	  Paula	  Rissanen,	  Raija	  Alapeteri,	  Reija	  Kaira	  
ja	  Pia	  Siukosaari.	  

10-‐vuotisjuhlat	  ravintola	  Mestaritallissa	  3.2.201	  
(lisää	  juhlatoimikunnan	  osuudessa)	  

Naispurjehtijoiden	  oma	  ansiomerkki	  
Korusuunnittelija	  Mariia	  Sundman-‐Laaksoa	  pyydettiin	  suunnittelemaan	  Naispurjehtijoiden	  omaksi	  
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ansiomerkiksi	  hopeinen	  kaulakoru.	  Näitä	  koruja	  tilattiin	  10	  kpl	  (á	  95€)	  ja	  niillä	  palkittiin	  10-‐
vuotisjuhlassa	  seuraavat	  jäsenet;	  Arja	  Manelius	  (perustaja),	  Tuuli	  Kassila	  (perustaja),	  Marsa	  Malmari	  
(perustaja)	  ,	  Sari	  Hörkkö	  (perustaja),	  Sanna	  Malmivaara	  (perustaja),	  Irma	  Rantanen	  (logon	  
suunnittelija)	  ,	  Raija	  Alapeteri	  (ex-‐kommodori),	  Paula	  Rissanen	  (ex-‐kommodori),	  Reija	  Kaira	  (ex-‐
kommodori)	  ja	  Pia	  Siukosaari	  (nykyinen	  kommodori).	  

TYÖRYHMÄT	  

Koulutustyöryhmä	  
Kaudella	  3/2017	  –	  3/2018	  koulutustyöryhmään	  kuuluivat	  SPV:	  n	  auktorisoidut	  kouluttajat	  Tarja	  Tervo,	  Maarit	  
Suomi,	  Susanna	  Viljanen,	  Reija	  Kaira,	  Paula	  Rissanen,	  Johanna	  Kölli,	  Arja	  Manelius,	  Hanna	  Kutscke,	  
Anne	  Kolehmainen,	  Heidi	  Heino,	  Tina	  Hellsten,	  Maarit	  Jaanti,	  Mirja	  Rosenberg	  ja	  koulutuspäällikkö	  
Raija	  Alapeteri.	  He	  toimivat	  kouluttajina	  ja	  ottivat	  myös	  vastaan	  käytännön	  näyttöjä.	  	  
Hallituksen	  edustajana	  oli	  kouluttaja	  Anne	  Kolehmainen.	  	  

Työryhmän	  tapaaminen	  pidettiin	  20.4.2017	  	  Lauttasaaressa,	  johon	  osallistui	  	  seitsemän	  kouluttajaa	  ja	  SPV:n	  
koulutustarkastaja	  Ari	  Aronniemi.	  	  Tapaamisessa	  käsiteltiin	  koulutusten	  toimintamalleja	  sekä	  tulevan	  kesän	  
käytännön	  taitojen	  kehittämiseen	  ja	  todentamiseen	  liittyviä	  asioita.	  	  Lisäksi	  työryhmä	  suunnitteli	  koulutuksia	  
syksyn	  aikana	  sähköisesti.	  20.1.2018	  pidettiin	  tapaaminen	  Messukeskuksessa,	  jossa	  taas	  perehdyttiin	  
koulutusmateriaaleihin,	  koulutustapojen	  päivityksiin	  ja	  kouluttajien,	  seuran	  ja	  SPV:n	  välisiin	  toimintamalleihin	  
sekä	  suunniteltiin	  tulevan	  kauden	  koulutuksia.	  Mukana	  oli	  viisi	  kouluttajaa.	  	  	  

Suomen	  Purjehdus	  ja	  veneily	  ry:n	  mallin	  mukaisia	  veneilijä-‐	  ja	  venepäällikkökurssien	  teoriaosuuksia	  järjestettiin	  
Turussa.	  

§ Marraskuussa	  Venepäällikkökurssi	  Turussa,	  osallistujia	  5,	  kouluttajina	  Arja	  Manelius	  ja	  Maarit	  Suomi.	  
§ Tammikuussa	  Veneilijäkurssi	  Turussa,	  osallistujia	  13,	  kouluttajana	  Reija	  Kaira.	  

	  
Käytännön	  näyttöjä	  kurssilaiset	  antoivat	  jäsenpurjehdusten	  yhteydessä.	  
Veneilijäkurssilaisista	  2	  ja	  venepäällikkökurssilaisista	  6	  antoi	  käytännön	  näytön	  kesän	  2017	  aikana.	  Muut	  
kurssilaiset	  harjoittelivat	  ja	  siirsivät	  näytön	  kesälle	  2018.	  Teoriakurssin	  ja	  käytännön	  näytön	  jälkeen	  kurssilaiset	  
saivat	  Suomen	  Purjehdus	  ja	  Veneily	  ry:n	  myöntämän	  pätevyystodistuksen.	  
	  
Muita	  koulutustapahtumia	  oli	  runsaasti	  Turussa	  sekä	  pääkaupunkiseudulla.	  Osa	  koulutuksista	  on	  
aktiivisten	  jäsenten	  järjestämiä.	  

§ 8.4.	  VHF	  kurssi,	  jonne	  oli	  ilmoittautunut	  25	  jäsentämme	  
§ 11.5	  veneen	  rikausta	  opiskeltiin	  Turussa,	  6	  osallistujaa	  
§ 5.6,	  6.6.	  ja	  7.6	  pidettiin	  veneenkäsittely-‐,	  laiturimanööveri-‐,	  MOB	  –	  ja	  ajoharjoituksia	  Turussa	  

iltakursseilla,	  osallistujina	  yhteensä	  15	  jäsentämme,	  kouluttajana	  Reija	  Kaira	  
§ Toukokuun	  lopulla	  ja	  kesäkuun	  alussa	  pidettiin	  myös	  Helsingissä	  veneenkäsittely-‐,	  

rantautumis-‐,	  pimeäpurjehdus-‐	  ja	  MOB	  -‐harjoituksia	  Baltic	  Cruisingin	  iltakursseilla,	  
osallistujia	  yli	  30	  jäsentämme	  

§ Tammikuussa	  2018	  Cevni-‐kurssi	  yhdessä	  Espoon	  merikoulun	  kanssa	  tammikuussa	  
§ 5.3.2018	  Turun	  suunnalla	  opiskeltiin	  Aura	  Saililla,	  aiheena	  riki,	  rikaus	  ja	  purjeet,	  osallistujia	  20	  
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Tapahtumista	  ilmoitettiin	  hobbydeed.com	  foorumilla,	  jonne	  myös	  ilmoittautumiset	  tehtiin.	  
Työryhmä	  esitteli	  koulutuksia	  myös	  syysseminaarissa.	  	  
	  
Koulutuspäällikkö	  Raija	  Alapeteri	  osallistui	  lokakuun	  lopussa	  SPV	  :n	  järjestämään	  
Veneilyturvallisuuspäivään	  Ilmailumuseolla	  Vantaalla.	  	  
Työryhmälle	  avattiin	  oma	  foorumi	  nettisivuille	  jäsenosioon,	  josta	  löytyy	  kouluttajien	  yhteystiedot	  ja	  
kurssien	  sisällöt	  sekä	  muuta	  tärkeää	  infoa,	  kuten	  myös	  ohjeet	  käytännön	  taitonäytön	  suorittamiseen	  
ja	  kv-‐luvan	  hakemiseen	  sekä	  suositukset	  koulutuspoluksi.	  	  	  
Veneilytaitojen	  kehittämistä	  tukeva	  kirjallisuusluettelo	  löytyy	  myös	  sieltä.	  	  
Kaudella	  koulutustyöryhmä	  toimi	  aktiivisesti	  ja	  järjesti	  monenlaisia	  koulutuksia	  toimintasuunnitelman	  
mukaisesti.	  
	  
Jäsenpurjehdustyöryhmä	  
Työryhmän	  jäsenet:	  Tina	  Hellsten,	  hallituksen	  edustaja,	  Raija	  Alapeteri,	  työryhmän	  vetäjä,	  Minna	  
Leino,	  Kirsi	  Toivonen,	  Marja	  Dahl,	  Reija	  Kaira	  ja	  Maarit	  Jaanti	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  Kuluneella	  kaudella	  järjestettiin	  suunnitelman	  mukaisesti	  runsaasti	  purjehdusmahdollisuuksia	  	  	  
	  vuokraveneillä	  Suomessa	  ja	  ulkomailla.	  
	  Kotimaassa:	  

● 	  25-‐28.5.2017,	  pääkaupunkiseudulla	  kausi	  aloitettiin	  purjehtimalla	  vuokraveneellä	  (Dufour40)	  
Hgistä	  Elisaaren	  kautta	  Viron	  rannikon	  kautta	  taas	  Hkiin.	  	  Kipparina	  Raija	  Alapeteri,	  
perämiehenä	  Marja	  Dahl,	  joka	  antoi	  samalla	  päällikkönäytön.	  Yhteensä	  6	  jäsentä	  

● 	  	  25-‐28.5.2017,	  Turun	  suunnalla	  purjehdittiin	  Saaristomerellä	  	  vuokraveneellä	  (Hanse),	  kippari	  
Reija	  Kaira,	  perämies	  Sara	  Rosenstedt,	  kaksi	  päällikkönäyttöä,	  yhteensä	  6	  jäsentä	  

● 	  	  2–4.6.2017	  Turun	  saaristossa	  vuokraveneellä	  (Hanse),	  kippari	  Terhi	  Vapola,	  perämies	  Reija	  
Kaira,	  yhteensä	  6	  gastia	  

● 9	  -‐11.6	  	  tehtiin	  perinteinen	  retki	  Koivusaaren	  Pursiseuran	  retkisatamaan	  Roslageniin	  Inkoon	  
edustalle.	  Mukana	  oli	  	  kolme	  vuokravenettä,	  First	  31,7,	  kipparina	  Teea	  Laitio	  ja	  perämiehenä	  
Hillevi	  Laitio,	  Dufour40,	  kipparina	  Tina	  Hellsten	  ja	  perämiehenä	  Minna	  Leino,	  Bavaria	  37	  
kipparina	  Marja	  Dahl	  	  ja	  perämiehenä	  Tara	  Roisko	  sekä	  useita	  jäsenten	  veneitä.	  Retkeen	  
osallistui	  taas	  9	  venettä	  ja	  33	  jäsentä.	  

● 10-‐11.6.	  Turun	  perinteinen	  jäsenpurjehdustapaaminen	  Bränskärissä,	  vuokravene	  Hanse,kippari	  
Reija	  Kaira,	  perämies	  Maarit	  Kangas,	  mukana	  useita	  jäseniä	  veneillään.	  

● 12-‐18.6.	  Saaristomeri-‐Ahvenanmaan	  saaristo,	  vuokravene	  Hanse,	  kippari	  Maarit	  Jaanti,	  
yhteensä	  6	  jäsentä	  

● Lisäksi	  kesäkuussa	  harjoituksia	  Ruissalon	  tuntumassa	  sekä	  iltapurjehduksia	  Airistolla.	  Kippari	  
Reija	  Kaira	  ja	  miehistönä	  viisi	  naispurjehtijaa	  kunakin	  iltana,	  yhteensä	  26	  jäsentä:	  

-‐ laiturimanövereja	  5.6.17	  klo	  18	  –	  21.30	  
-‐ purjesulkeisia	  6.6.2017	  
-‐ kovan	  tuulen	  harjoituksia	  7.6.2017	  (tuuli	  E10-‐13,	  puuskat	  E14-‐16)	  
-‐ iltapurjehdus	  19.6.2017,	  15,5	  mpk	  
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-‐ iltapurjehdus	  20.6.2017,	  13,5	  mpk	  
● 22	  –	  25.6	  Juhannuspurjehdus	  Saaristomeri,	  vuokravene	  Hanse,	  kippari	  Hanna-‐Mari	  Malmberg,	  

perämies	  Paula	  Bäck,	  yhteensä	  6	  jäsentä	  
● 26	  -‐30.6.	  Saaristomeri,	  vuokravene	  Hanse,	  kippari	  Hanna-‐Mari	  Malmberg,	  perämies	  Nina	  

Karjalainen,	  yhteensä	  6	  jäsentä	  
● 2.7	  –	  30.7	  Heinäkuun	  neljä	  viikkoa	  purjehdittiin	  vuokraveneellä	  Dufour	  40	  viikon	  jaksoina	  

Itäisellä	  Suomenlahdella	  ja	  Viron	  rannikolla.	  Kippareina	  Heidi	  Heino,	  Terhi	  Vapola	  ja	  Tarja	  Tervo.	  
Perämiehinä	  Johanna	  Kölli,	  Hanna	  Szanti	  ja	  Minna	  Leino.	  Mukana	  yhteensä	  24	  jäsentä.	  

● 29.7	  –	  1.9	  osallistui	  10	  jäsentä	  	  Canadan	  Rendez	  Vous	  Regattaan	  2017	  purjehtimalla	  s/y	  
Vahinen	  gasteina	  	  purjehtimalla	  Atlantin	  yli	  Halifaxista	  Le	  Havreen.	  

● 13-‐20.8	  Saaristomeri,	  kippari	  Reija	  Kaira,	  perämies	  Reeta	  Varho,	  yhteensä	  6	  jäsentä	  
● 30.8	  iltapurjehdus	  Airistolla,	  vuokravene	  Hanse,	  kippari	  Reija	  Kaira,	  yhteensä	  6	  jäsentä	  
● 8	  –	  10.9	  viikonloppupurjehdus	  vuokraveneellä,	  lähtö	  Helsingistä.	  Kipparina	  Riikka	  Asplund,	  

yhteensä	  6	  jäsentä	  
	  

Ulkomailla:	  

● 29.9	  -‐	  7.10	  Ulkomaan	  jäsenpurjehdus	  tehtiin	  Montenegron	  merialueelle.	  Mukana	  6	  Naps	  
venettä	  ja	  yhteensä	  44	  jäsentämme.	  Kippareina	  olivat	  Reija	  Kaira,	  Maarit	  Jaanti,	  Paula	  
Rissanen,	  Tina	  Hellsten,	  Johanna	  Kölli	  ja	  Raija	  Alapeteri	  

● 13	  –	  23.1.2018	  ja	  24.1	  -‐1.2	  2018	  Seuramme	  ensimmäiset	  Karibian	  jäsenpurjehdukset	  tehtiin	  s/y	  
Vahinella	  lähtö	  ja	  paluusatamana	  Le	  Marin.	  Kipparina	  Maarit	  Jaanti	  ja	  perämiehenä	  Paula	  
Rissanen.	  Yhteensä	  22	  jäsentä.	  	  

	  
Kauden	  aikana	  näissä	  purjehduksissa	  oli	  mukana	  yli	  200	  jäsentä,	  eli	  42%	  jäsenistöstämme.	  Tulos	  
on	  erittäin	  hyvä.	  Tavoitteet	  jäsenpurjehduksista	  toteutuivat	  odotetusti.	  

Omatoimipurjehduksista	  mainittavan	  arvoisia	  ovat	  esimerkiksi	  Kroatian	  purjehdus	  toukokuun	  
alussa,	  jonne	  osallistui	  5	  venekuntaa	  ja	  jäseniämme	  33.	  
Mainittava	  on	  myös	  Arja	  Maneliuksen	  omalla	  veneellään	  järjestämät	  useat	  purjehdukset,	  joissa	  
koulutuksellinen	  elementti	  oli	  vahvasti	  läsnä	  ja	  joilla	  oli	  mahdollisuus	  antaa	  myös	  näyttöjä	  
käytännön	  taidoista	  
	  
Purjehdusmahdollisuudet	  lisääntyivät	  myös	  verkostoitumisen	  ja	  gastipörssin	  kautta,	  veneelliset	  
jäsenemme	  löysivät	  innokkaita	  gasteja	  jäsenistämme	  ja	  myös	  päinvastoin.	  Omatoimipurjehduksia	  
tehtiin	  aktiivisesti	  jäsenten	  toimesta	  ja	  jäsenten	  veneillä	  sekä	  vuokraveneillä	  kotivesillä	  sekä	  
Välimerellä.	  	  

Syksyllä	  tehtiin	  palautekysely	  kauden	  jäsenpurjehduksista,	  jossa	  kysyttiin	  erikseen	  kotimaan	  
purjehduksista	  ja	  Montenegron	  purjehduksista.	  Tulokset	  olivat	  hyviä.	  Kotimaan	  kyselyn	  tulos	  oli	  
4,6	  asteikolla	  1-‐5,	  vastausprosentti	  oli	  huono	  28%.	  	  Montenegron	  tulos	  oli	  tasan	  4,0	  asteikolla	  1-‐
5,	  vastausprosentti	  70%.	  Kehittämisalueiksi	  nousivat	  turvallisuusasiat	  ja	  
ilmoittautumismenettelyt.	  Muutamat	  Jäsenet	  olivat	  kokeneet	  perehdytyksen	  puutteelliseksi.	  
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Ilmoittautumismenettelyä	  toivottiin	  kehitettäväksi	  niin,	  että	  uusilla	  ja	  noviiseillakin	  olisi	  
mahdollisuus	  päästä	  mukaan.	  Muutamat	  kokivat,	  etteivät	  päässeet	  tekemään	  asioita,	  eikä	  heihin	  
luotettu.	  Myös	  teemapurjehduksia	  toivottiin.	  Ulkomaan	  purjehduksilla	  toivottiin	  enemmän	  
kanssakäymistä	  venekuntien	  välille	  toivottiin.	  Palautteet	  ovat	  nähtävillä	  Napsin	  sivuilla.	  Näihin	  
asioihin	  kiinnitetään	  huomiota	  tulevan	  kauden	  purjehduksilla	  ja	  niitä	  suunnitellessa.	  

Nettisivuille	  tehtiin	  uusi	  osio	  tätä	  työryhmää	  varten,	  jonne	  on	  laitettu	  jäsenpurjehdusten	  
turvallisuusohje.	  Sieltä	  löytyy	  myös	  ohjeistus,	  mitkä	  purjehdukset	  ovat	  jäsenpurjehduksia	  ja	  
mitkä	  omatoimipurjehduksia.	  Sinne	  laitetaan	  myös	  syksyllä	  2017	  päivitetyt	  kippari-‐	  ja	  
perämieslistat	  yhteystietoineen,	  varustelistat	  sekä	  ohjeellinen	  lista	  veneen	  ruokahuoltoon	  viikon	  
purjehdukselle	  ja	  muut	  jäsenpurjehduksiin	  liittyvät	  materiaali	  ja	  infot.	  

Rohkaistumisen	  teeman	  siivittämänä	  innostettiin	  purjehduksen	  alkutaipaleella	  olevia	  
jäseniämme	  rohkeasti	  tarttumaan	  haasteisiin,	  samoin	  kuin	  myös	  kokeneempia	  kouluttautumaan	  
päälliköksi.	  	  	  

Monet	  veneilijä-‐	  ja	  venepäällikkökurssin	  teoriaosan	  suorittaneet	  antoivat	  näytön	  
käytännöntaidoistaan	  jäsenpurjehdusten	  yhteydessä	  kipparina	  toimineille	  seuramme	  
auktorisoiduille	  kouluttajille.	  

Työryhmän	  kokouksia	  pidettiin	  sähköpostilla	  neljä	  ja	  tapaamisia	  oli	  yksi.	  	  
Toiminta	  oli	  aktiivista	  ja	  tuloksellista	  
	  

Tapahtuma-‐	  ja	  ympäristötyöryhmä	  
Työryhmän	  tavoitteet:	  NaPSilaisten	  ympäristötietoisuuden	  lisääminen	  (tiedonvälitys,	  
yhteistyökumppanit)	  ,	  tapahtumat	  ja	  näkyvyys	  sekä	  pienvenesatamien	  ympäristövarustetason	  
parantaminen	  

1. NaPSilaisten	  ympäristötietoisuuden	  lisääminen	  
• Venemessuilla	  11.2.2017	  Pidä	  Saaristo	  Siistinä	  ry:n	  järjestämässä	  seminaarissa	  

Myrkytöntä	  veneilyä	  -‐	  katseet	  veneiden	  pohjiin,	  oli	  myös	  muita	  asiantuntijoita	  
kertomassa	  itse	  maaleista	  ja	  niiden	  sisältämien	  aineiden	  vaikutuksista,	  tutkimustuloksista	  
venetelakoilta	  ja	  siellä	  annetaan	  myös	  työkaluja	  myrkyttömään	  veneilyyn	  siirtymisessä,	  
ilmoittautuminen	  kaikille	  avoimeen	  tapahtumaan	  oli	  Hobbydeedissä	  

• Tietoisku	  ympäristöystävällisten	  aineiden	  käytöstä	  veneellä	  ja	  muut	  vinkit	  
ympäristöystävällisten	  venekemikaalien	  käyttöön:	  Ole	  hyvä	  tuotteista	  esittely	  ja	  
näytetuotteiden	  jakelu	  Örön	  kevätseminaarissa	  17.-‐19.3.2017	  (Tuula	  J)	  

• PSS	  Siisti	  Biitsi-‐kampanjan	  rantojen	  siivoustapahtuma	  	  	  
o Lauttasaaressa	  Veijarivuoren	  uimarannan	  siivous	  4.5.2017	  osallistui	  5	  aikuista	  ja	  

2	  lasta	  (järjestäjät:	  Tuula	  J	  &	  Leena)	  
o Hovirinnan	  uimarannan	  siivoustapahtuma	  Turussa	  29.5.2017,	  osallistui	  4	  (Maarit	  

K)	  
• Project	  Aware	  osallistuminen	  merenpohjan	  siivoustapahtumaan	  Vuosaaren	  kanavalla	  

2.9.	  2017,	  ilmoittautuneita	  4	  (Tuula	  H),	  
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• Turun	  Venexpo	  9.-‐12.11.17	  Turun	  messukeskuksessa,	  Pidä	  saaristo	  siistinä	  yhdistyksen	  
lipaskeräykseen	  osallistuminen,	  ilmoittautuminen	  oli	  Hobbydeedissä,	  ilmoittautuneita	  
oli	  kaksi	  

• Ruohonjuuren	  tuotteista	  alennusta	  Naispurjehtijoiden	  jäsenille	  alennuskoodilla	  5	  %	  
alennus,	  Jäsenetutyöryhmä	  (Tuula	  H,	  Maarit	  K)	  selvittää	  jatkomahdollisuuden	  2018	  	  

• Naispurjehtijan	  liittyessä	  PSS:ään	  (linkki	  nettisivuilla),	  saa	  NaPS	  osallistumismaksusta	  
10€	  per	  liittyjä	  	  	  

	  
2. Tapahtumat	  ja	  näkyvyys	  

• Dieselmoottorin	  huoltokurssit	  25.1.2017,	  28.1.2017	  ja	  1.3.2017	  Top	  Boatin	  tiloissa,	  
osallistujia	  kolmella	  kurssilla	  yhteensä	  n.	  50	  	  (Sara)	  

• Helsingin	  venemessut	  2017:	  Messutapaaminen	  ravintola	  11.2.2017	  ravintola	  
Balconyssa,	  osallistui	  10	  (Kirsi	  T)	  

• Pääkaupunkiseudun	  naispurjehtijoiden	  tapaaminen	  Tempossa	  30.3.2017	  (Kirsi	  T),	  
osallistui	  10	  (Kirsi	  T)	  

• Laitesukelluskokeilu	  22.4.2017	  Veikkolassa	  (Tuula	  H)	  tutustui	  5	  jäsentä	  	  
• Loviisassa	  telakkavierailu	  ja	  purjeneulomoon	  tutustuminen	  23.4.2017	  (Sara),	  osallistujia	  

n.	  20	  
• Saunailta:	  Harjutorin	  sauna	  26.4.2017,	  osallistujia	  3	  (Tuula	  J)	  
• Veneilijän	  sääilta	  Ilmatieteenlaitoksella	  27.4.2017,	  osallistujia	  15	  kaikille	  avoimessa	  

tapahtumassa	  (Leena	  L)	  
• Sup-‐melontaretki	  Munkkiniemessä	  5.6.2017,	  osallistujia	  13	  (Tuula	  H)	  
• Saunailta:	  Pihlajasaaren	  sauna	  ja	  piknik	  Pihlajasaaren	  kallioilla	  21.6.2017,	  osallistujia	  18	  

(Tuula	  J)	  
• Saunailta:	  Lapinlahden	  lähteen	  sauna	  30.8.2017,	  osallistujia	  15	  (Tuula	  J)	  
• Saunasiskot	  kutsuivat	  Naispurjehtijoita	  mukaan	  Saunasaaren	  retkelle	  1.10.2017,	  

osallistujia	  5	  (Tuula	  J)	  
• Naispurjehtijoiden	  omien	  saunatekstiilien	  esittely	  Calliolassa	  Syysseminaarissa	  27.-‐

29.10.2017,	  mallikappaleet	  ja	  kangasmallit	  esillä,	  tilaaminen	  ja	  arvioidut	  tilaushinnat	  ja	  
muut	  yksityiskohdat,	  hallituksen	  suostumus	  saatiin,	  tulee	  mukaan	  juhlavuoden	  2018	  
ohjelmaan	  	  

• Helsingin	  Kaupungin	  Teatteri,	  Myrskyluodon	  Maija	  9.11.2017,	  osallistujia	  n.	  10	  (Hillevi	  &	  
Leena)	  

3. Pienvenesatamien	  ympäristövarustetason	  parantaminen	  
• Ei	  toteutunut	  tänä	  vuonna,	  siirtynee	  vuodelle	  2018	  	  
	  

	  
Alueelliset	  työryhmät:	  
Tampere:	  
Työryhmän	  vetäjä	  Päivi	  Lehtinen	  
Tampereen	  NaPS	  aktivoitui	  kesän	  kynnyksellä	  2017.	  Ensimmäinen	  tapaaminen	  pidettiin	  31.5.2017	  
ravintola	  Kaislassa,	  jossa	  tutustuttiin	  uusiin	  ja	  vanhoihin	  jäseniin	  ja	  suunniteltiin	  yhteistoimintaa.	  	  
NaPS	  Tampereen	  yhteydenpitoa	  varten	  perustettiin	  Whatsapp-‐ryhmä.	  19.1.	  tutustuttiin	  
Meripelastuksen	  	  Tampereen	  osaston	  toimintaan	  Tampereen	  Purjehdusseuran	  majalla.	  Samalla	  
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päästiin	  tutustumaan	  PV417-‐pelastusalukseen.	  Jäsentapaamisia	  toteutui	  myös	  4.7.	  Teerenpelissä,	  
3.8.	  Rillingissä	  ja	  14.12.	  Pyynikin	  Brewhousessa.	  	  

Kesäkaudeksi	  2018	  suunniteltiin	  yhteispurjehduksia,	  yritysvierailuja	  sekä	  tapaamisia	  Porin	  ja	  
Helsingin	  NaPSin	  kanssa.	  	  

Turku:	  
(tapahtumat	  liitteessä)	  
	  
Kilpapurjehdustyöryhmä	  
Kilpapurjehdustyöryhmän	  vetäjä	  vaihtui	  kevään	  2017	  aikana.	  Kevään	  aikana	  uusi	  vetäjä	  Anna-‐	  Mari	  
Bruns	  perehtyi	  toimintaan	  ja	  teki	  selvitystyötä	  siitä,	  miten	  kilpapurjehdustyöryhmän	  toimintaa	  
kannattaa	  jatkaa.	  Toimikunnan	  jäseniä	  ovat	  vetäjän	  lisäksi	  Anne	  Kolehmainen	  (hallituksen	  edustaja)	  
sekä	  Kirsi	  Sävelä.	  

Naps	  järjesti	  luennon	  kilpapurjehdussäännöistä	  HSK:n	  tiloissa	  4.4.2017.	  Luennolle	  osallistui	  10	  naista.	  	  
Luennoitsijana	  oli	  kilpapurjehdustuomari	  	  Susanne	  Kuusansalo.	  	  

Keväällä	  selvitettiin	  jäsenien	  kiinnostusta	  osallistua	  Tokio	  II,	  VO60-‐veneellä	  Pyytinkarin	  kilpailuun	  
kesäkuussa.	  Kilpailu	  oli	  auki	  Tokio	  II	  omistavan	  yrityksen	  sivuilla.	  Tilaisuus	  ei	  innostanut	  osallistujia	  
mukaan	  melko	  korkean	  hinnan	  takia.	  Kilpailu	  jouduttiin	  perumaan	  Napsin	  osalta.	  	  

Kesäkuussa	  aktivoiduttiin	  myös	  Helsinki-‐Tallinna	  Racen	  osalta.	  Kahdeksan	  napsilaista	  oli	  	  kisassa	  
mukana	  tekemässä	  talkootyötä	  	  kilpailutoimistosta	  ja	  muissa	  käytännön	  järjestelyissä	  16.	  -‐	  20.8.17	  
välisenä	  aikana.	  Kilpailemassa	  oli	  ainakin	  yksi	  kokonaan	  napsilainen	  venekunta,	  sekä	  lisäksi	  napsilaisia	  
oli	  mukana	  useamman	  muun	  veneen	  miehistöissä.	  

Kansainvälisyystyöryhmä	  
Naispurjehtijat	  aloitti	  varovaista	  kanssakäymistä	  ruotsalaisen	  QSS	  (Quinnliga	  SegelSällskapet)	  kanssa.	  
Hallitukset	  tapasivat	  edellisellä	  kaudella	  Tukholmassa	  minkä	  seurauksen	  perustettiin	  facebookiin	  
yhteinen	  gastipörssi	  Gastutbyte	  mellan	  NaPS	  och	  QSS.	  Muutama	  napsilainen	  olikin	  kesällä	  muutaman	  
päivän	  QSS:läisen	  matkassa	  Ruotsissa	  purjehtimassa.	  

Juhlatoimikunta	  
Juhlatoimikunta	  keskittyi	  vuoden	  päätapahtumaan	  Naispurjehtijoiden	  10-‐vuotisjuhliin,	  jotka	  pidettiin	  
3.2.2018	  ravintola	  Mestaritallissa	  Helsingissä.	  Mukana	  oli	  82	  juhlijaa,	  napsilaisia	  sekä	  heidän	  
avecejaan.	  Juhlan	  juontajana	  toimi	  Arimo	  Leppä.	  Vieraita	  viihdytti	  trupaduuri	  Jan	  Steen	  sekä	  tanssitti	  
bilebändi	  Glitterbee.	  	  

Viestintä	  
Seuran	  aktiivisimpina	  sisäisinä	  medioina	  toimii	  edelleen	  Hobbydeed,	  missä	  ilmoitetaan	  kaikista	  
tapahtumista	  sekä	  verkkosivusto	  www.naispurjehtijat.fi.	  	  
Facebook-‐ryhmämme	  on	  kuitenkin	  aktiivisin	  viestintäkanavamme,	  tosin	  sen	  käytössä	  tulee	  
huomioida,	  että	  siellä	  on	  kaiken	  kaikkiaan	  jopa	  1726	  jäsentä	  (lisäystä	  edelliseen	  vuoteen	  yli	  300)	  ja	  



Naispurjehtijat	  –	  Sailing	  Ladies	  ry	  
	  
	  
	  
	  
Toimintakertomus	  2017	  /	  2018	   	   26.2.2018	  
	  
	  
näistä	  siis	  suurinosa	  ei	  ole	  NaPSin	  jäseniä.	  Sitä	  ei	  voida	  siis	  pitää	  virallisena	  viestintäkanavana	  –	  mutta	  
sitäkin	  mukavampana	  alan	  yhteisönä.	  
Ulkoiseen	  viestintään	  ei	  tänä	  toimikautena	  erityisesti	  panostettu.	  Seurassamme	  on	  kuitenkin	  
vetovoimaa	  ja	  meitä	  lähestytään	  aina	  aika	  ajoin	  juttu-‐	  tai	  haastattelu	  pyynnöillä.	  	  Alku	  vuonna	  2018	  
Lännen	  Mediossa	  julkaistiin	  juttu	  naispurjehduksesta,	  johon	  pyydetiin	  kommenttia	  myös	  
Naispurjehtijoista.	  Pro	  Sail	  –lehden	  venemessunumeroon	  helmikuussa	  2018	  saimme	  muutaman	  
sivun	  jutun	  10-‐vuotta	  täyttävästä	  seurastamme.	  

Venerekisteri	  ja	  katsastustoiminta	  
Seuramme	  venerekisterissä	  on	  7	  venettä.	  
Katsastusasioiden	  koordinoinnista	  ja	  viestinnällisistä	  asioista	  vastaa	  katsastuspäällikkö	  Paula	  Rissanen	  
ja	  teknisistä	  asioista	  katsastaja	  Susanna	  Viljanen.	  Muita	  katsastajia	  ovat	  Maarit	  Suomi,	  Pia	  Siukosaari,	  
Satu	  Salmivalli	  ja	  Kirsti	  Reuhkala.	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  


