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1. YLEISKATSAUS

Seuran toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet

Vuosi 2018 on LrPS:n 66. toimintavuosi. Seura on perustettu olympiavuonna 1952. Pursiseuran
tehtävän kannalta on tärkeää kehittää koko seuraa, sen jaostoja ja toimintoja siten, että seuratyö kiinnostavaa myös tulevaisuudessa. LrPS:n tavoitteena on aktiivinen jäsenistö ja seuran toiminta jäsenistönsä etujen mukaisesti.
Purjehduskauden ja toimintavuoden 2018 LrPS:n tärkeimmät toimintaa ohjaavat periaatteet
ovat:
-

Yhteisöllisyyttä korostava seuratyö, joka syventää ja varmistaa jäsenistön LrPS-henkeä.
Monipuolinen toiminta purjehduskulttuurin ja veneilyosaamisen vahvistaminen Saimaan
selkävesillä ja maailman merillä.
Juniori- ja kevytvenetoiminnan elvyttäminen.

Seuratyön kannalta tärkeimpien toimintojen (matkavenetoiminta, kilpailutoiminta) osalta on
havaittavissa aktiivisten seuralaisten hienoista vähenemistä. Hyvin toimivaan koulutustoimintaan on vuonna 2018 kiinnitettävä edelleen huomiota. Se toimii hyvänä väylänä uusien toimijoiden saamiseksi seuratyön eri rooleihin: aktivisteiksi, taustavoimiksi, talkoolaisiksi, kilpailijoiksi,
jaostovastuullisiksi jne.

LrPS:n toimintaa on aina leimannut hyvä henki ja reipas tekemisen meininki. Seuran jäsenyys on
ollut ja on nykyisinkin arvokas asia. LrPS:n seuratunnusta ja venelippua pitää yllä ylpeästi ja hyvällä itsetunnolla. Seuran jäsenyys ja toimintaan osallistuminen antaa purjehduksen ja veneilyn
harrastajalle hyvän viiteryhmän ja lisäarvoa veneilyharrastukseen. LrPS:lla on vakiintunut asema
paitsi seuran kotikaupungissa myös koko Saimaan alueella vahvana paikallisena ja alueellisena
vaikuttajana purjehdusta ja veneilyä koskevissa asioissa.

Seuran toimijat, yleiskokoukset, hallitus ja jaostot sekä yksittäiset jäsenet ovat avainasemassa
purjehduskulttuurin vahvistamisessa LrPS:n ja muiden veneilijöiden keskuudessa. Tätä tavoitetta
toteutetaan parhaiten käymällä aktiivista keskustelua purjehduksesta eri yhteyksissä ja tuomalla
purjehdusta esille monin eri tavoin.
Seuran toimintaa voidaan tuoda hyvin esille uudistettujen verkkosivujen ja sosiaalisen median
kautta. Verkkosivuilla on tärkeä rooli informaation jakamisessa ja seuratyön esittelyssä. Facebook-ryhmä (ja muut mahdolliset sosiaalisen median välineet) toimivat viestinnän kiihdyttiminä.
Niiden avulla ohjataan kävijöitä verkkosivuille ja edelleen kiinnostumaan toiminasta: Wilmanrannan purjehduskeskuksesta ja purjehduskoulutuksesta, juniori- ja kevytvenetoiminnasta, matkapurjehduksesta ja Saimaan tukikohdista, erilaisista tapahtumista, kilpailuista, venetyypeistä ja
purjehduksesta kulttuurisena ja toiminnallisena ilmiönä.
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Seuran asioita linjataan ja niistä päätetään kahdesti vuodessa pidättävissä yleiskokouksissa, seuran hallitus toimii operatiivisena ryhmänä yhdessä kunkin jaoston kanssa. Jaostoilla on LrPS:n
toimintakulttuurin mukaisesti varsin itsenäinen asema niin oman toiminnan kuin taloudenkin
suhteen. Hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa ja jaostot toimivat oman toimialueensa puitteissa itsenäisesti ja raportoivat toiminnasta hallitukselle.
Seuratyön kulmakivenä on tasapainoinen talous. LrPS on pystynyt toteuttamaan jäsenistölle
suunnattuja palveluita kohtuullisilla taloudellisilla ponnisteluilla. Avainsanana on seurassa vallitseva talkoohenki ja pyyteetön työ seuran omaisuuden pitämiseksi hyvässä kunnossa. Tulevina
vuosina edessä on merkittäviä investointeja, jotka vaativat sekä talkootyötä että rahallista panostusta. LrPS:n vahvuutena on, että tiedossa olevat investoinnit suunnitellaan huolella ja yhteistuumin.

LrPS:n isona tavoitteena tulee olla se, että periaatteessa kaikki Lappeenrannassa olevat purjeveneet olisivat LrPS:n jäseniä ja että seuran lipun alla oleva vene- sekä jäsenmäärä kasvavat hallitusti seuraavien vuosien aikana.
LrPS:n takavuosien slogaani, ”Mieluummin purjehdin”, on pätevä tänäkin päivänä.
Yleishallinnon talous

Hallitus esittää vuoden jäsenmaksuihin korotuksia: pääjäsenen maksu 60 €, perhejäsenen maksu
30 € ja juniorijäsen 15 €. Liittymismaksu on sääntöjen mukaan kaksinkertainen vuosimaksu pääjäseneltä eli 120 €.

Jäsenmaksujen korotuksen taustalla on Suuren Mäntysaaren laiturin peruskunnostus 2–3 vuoden kuluessa. Laiturin peruskorjaushanke koskee kaikkia seuralaisia ja valmistuessaan uusi laituri
turvaa Mäntysaaren tukikohdan käytön seuraavalle 30–40 vuodelle.
Hanke tulee olemaan teknisesti ja taloudellisesti haastava. Jäsenmaksujen korotuksesta kertyvä
lisätulo merkitään laituriprojektille. Arvio on, että 10 euron korotus perus- ja perhejäsenen maksuun tuottaa noin 4 000 euron lisätulon vuosittain.
Tulot:
Jäsenmaksut

Menot:
Liittomaksut
Halssi-julkaisu
Muut
- esim. taloushallinnon järjestäminen
TA-tulos

19 000 €
6 000 €
2 000 €
5 000 €
+ 6 000 €
josta 4 000 merkitään Mäntysaaren laituriprojektiin.
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Yhteenveto LrPS:n TA2018:sta
Toiminto:
Tulot €
Yleishallinto
19 000
Juniorijaosto
0
Tukikohta- ja matkavenejaosto
- Saaritukikohdat
4 500
- Telakointi Linnoitusniemeen
6 400
- Katsastustoiminta
2 300
Koulutusjaosto
1 800
Wilmanrantajaosto
47 040
Puuvenejaosto
8 500
Kilpapurjehdusjaosto
1 000
Yhteensä
90 540

Menot €
13 000
0

TA2018 €
6 000 (*
0

3 492
2 720
1 200
500
44 956
7 200
900
73 968

1 008
3 680
1 100
1 300
2 084
1 300
100
16 572 (*

*) josta 4 000 € merkitään erikseen
Mäntysaaren laituriprojektiin.

2. JUNIORIJAOSTON TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

LrPS:n juniorijaosto ei ole toiminut muutaman viime vuoden aikana lainkaan. Tulevalla toimintakaudella tavoitteena on, että junori- ja kevytvenetoimintaa saadaan elvytettyä liikkeelle. Toimintaa käynnistetään kevään aikana ja tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen toimintoja optimistijolla- ja muiden kevytveneiden purjehduksen aloittamiseen.
Toiminta tukeutuu Wilmanrannan tukikohtaan ja seuran omaan kalustoon. Toiminnan aloittaminen edellyttää vastuuhenkilön nimeämistä ja hallituksella on mahdollisuus rekrytoida jaoston
vetäjä hallituksen jäseneksi kevään 2018 aikana. Toimiva ratkaisu olisi, että jaoston vetäjiksi nimetään 3–4 aikuisen tiimi, jolloin toiminnan käynnistämisen työmäärä ei koidu liian raskaaksi
yhdelle henkilölle.
Jaoston talousarviota tarkastetaan vuoden 2018 aikana.

3. TUKIKOHTA- JA MATKAPURJEHDUSJAOSTON
3.1. Saaritutkikohdat

Kauden touko–lokakuu (150 vrk) aikana kummassakin tukikohdissa tulee käymään n. 200–300
venettä ja 500–700 henkilöä.
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Hankkeet ja talkoot

Kurensalon tukikohtaan toimitetaan talven aikana jäiden salliessa n. 10 pinokuutiota polttopuuta. Nämä sahataan, halotaan ja pinotaan kesän aikana. Tukikohdan mökin maalausta jatketaan
viimeistelymaalauksilla sekä maalataan grillikatos. Jollille rakennetaan laskuluiska/säilytyskatokset. Tukikohdan jollakalustoa päivitetään mahdollisesti.
Mäntysaaren tukikohtaan toimitetaan ja tehdään uusi grillikatos kevään ja kesän aikana. Erillinen hallituksen nimeämä työryhmä tekee suunnitelmat laiturin kunnostamiseksi ja/tai uusimiseksi. Jollille rakennetaan laskuluiska ja säilytyskatokset. Tukikohdan jollakalustoa päivitetään
mahdollisesti.
Saaritukikohtien talous 2018

Jaosto esittää koko kauden saunamaksuksi 50 €/vene. LrPS jäsenmaksun yhteydessä lähetetään
tukikohtia käyttäville veneilijöille kotiin 50 € tilinsiirto.
Kertasuorituksen hinnat:
- 15 € / vene / viikonloppu
- 10 € / vene / päivä
Maksetaan laituriin saavuttaessa tukikohdan lippaaseen.
Tulot:
vapaaehtoiset saunamaksut 60 x á 50 €
lippaiden tuotot 250 € / tukikohta
avainten myynti 5 kpl x á 60 €
Halssin ilmoitustulot kohdistettuna tukikohtajaostolle
Kevätkokouksen (25.4.) päätös grillikatoksesta
Tulot yhteensä
Menot:
(4020) kiinteistöjen vakuutukset
(4040) korjaukset ja huolto
(4050) tarvikkeet
(4058) puhtaanapito
(4130) kiinteistöverot
Kurensalon polttopuut
(4008) poistot rakennuksista ja kalustosta
Grillikatos-projekti
Menot yhteensä
Yli-/alijäämä poistot huomioiden

3 000 €
500 €
300 €
700 €
10 000 €
4 500 €
330 €
500 €
1 000 €
150 €
750 €
400 €
362 €
10 000 €
3 492 €
+1 008 €
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Investoinnit tukikohtien osalta

Mäntysaaren tukikohdan grillikatos (päätös 25.4.2017, kevätkokous 2017).

3.2. Linnoitusniemen telakointi- ja toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2018
Linnoitusniemessä olevien veneiden yhteislasku on 4.–5.5.2018.

Lasku aloitetaan mantereen puoleisesta päästä ja edetään kohti niemen kärkeä. Venepukkien
siirto tapahtuu kahden viikon sisällä veneiden laskupäivästä lukien. Pukit siirretään puuvenetelakan takana olevalle aidatulle alueelle. Kaikki telakoinnissa tarvittava materiaali on sidottava
pukkiin kiinni, eli kaikki tavara on noustava pukin mukana lavalle. Jos ei nouse keralla kaikki niin
pukki jää siihen ja sitten kukin saa hoitaa venepukkinsa itse pois. Jokainen siivoaa omat jälkensä,
tyhjät purkit, pensselit, yms. tulee toimittaa niille kuuluville jätepisteille. Huom: Puulaiturille ei
saa tulla maaliroiskeita. Se täytyy suojata esim. kevytpeitteellä ko. alueelta.
Syksyn telakointi Linnoitusniemeen on 6.10. ja 13.10.2018.

Venepukit tuodaan paikalle viikolla 41. Ensimmäiseen nostoon osallistuvat tuovat pukkinsa itse.
Veneiden noston saa aloittaa jo syyskuun 15. päivä, mutta ne eivät kuulu yhteisnoston piiriin.
Veneet on sijoitettava siten, että niemen keskelle jäävä väylä on jätettävä vapaakulkuiseksi pelastustieksi. Seuran painepesuria käyttävät huolehtivat siitä, että käytön jälkeen puhdistavat
suodattimen ja maksavat pesurin käytöstä 2 euroa. Vian ilmetessä asiasta on ilmoitettava telakkavastaavalle.
Wilmanrannan kiinteistön alueella suoritetaan jokavuotiset kevätsiivoustalkoot. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Telakointitoiminnan talous 2018

Pukkien siirrot kevät ja syksy 2018:
70 pukkia
30 eur
lava-auto
60 eur/h x12 h
Yht.
Nostot ja laskut kevät ja syksy 2018:
Veneitä
50 eur x 86 kpl
Nosturi
125 eur/h x 16 h
Toimenpiteen yli-/alijäämä

= + 2 100 eur
= - 720 eur
= + 1 380 eur
= + 4 300 eur
= - 2 000 eur
= + 2 300 eur
+ 3 680 eur
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3.3. Katsastustoiminta

Katsastajina tulevat toimimaan vuonna 2018 seuraavat seuran jäsenet: Risto Ilmaniemi (katsastajalupa vuoteen 2017, pidennetään 4 vuotta), Juha Leino (2017, 4 vuotta), Markku MäkiHokkonen (2017, 4 vuotta), Petri Niemi (2017, 4 vuotta), Timo Nurmi (2017, 4 vuotta)
Mauri Kokkola (2019, 4 vuotta) ja Jorma Julku (2019, 4 vuotta)
Näiden lisäksi käynnistetään kahden uuden katsastajan haku.

Päätettiin järjestää teemailta venesähköistä helmikuun lopulle tai maaliskuun alkuun – Jorma
selvittää tilaisuuden toteutusmahdollisuutta, kustannus n. 250 euroa.
Katsastustoiminnan talous 2018

Katsastusmaksut säilyvät entisellään.
Peruskatsastus: 2 € / m (täydet metrit)
Runkokatsastus: 2 € + peruskats eli 4 € / m (täydet metrit)
Menoina ovat tarvittavat lomakkeet, tarrat, ohjeet ja katsastustoiminnan muut kulut (koulutusja infoiltamat Wilmanrannassa, osallistumiset kansallisiin koulutuksiin). Talousarviossa on huomioitu hienoinen veneiden lukumäärän väheneminen vuodelle 2018.
Tulot:
Menot:
TA-tulos:

+ 2 300 €
- 1 200 €
+ 1 100 €

3.4. Työryhmän perustaminen Mäntysaaren laiturin uudistamista varten

Suuren Mäntysaaren laituri on rakennettu perusteiltaan 1980-luvun alussa. Laituria on osittain
korjattu ja tuettu vuosien aikana. Laituri on perusteiltaan 35 vuotta vanha.

Jo muutaman vuoden aikana on esitetty huolestuneita näkökulmia siitä, että Mäntysaaren laituri on tullut perustusten (kiviarkut) teknisen käyttöiän päähän. Perusajatus on, että jos meillä ei
ole laituria, niin meillä ei ole tukikohtaakaan.

Laituri-hankkeen tiimoilta perustetaan projektiryhmä, johon ovat lupautuneet seuraavat seuran
jäsenet: Jussi Peltola (kokoonkutsuja, edusmies), Sakari Vento, Jorma Haapasalo, Ari Vasara, Jussi Nieminen ja Matti Ahonen. Etäjäsen Masa Nieminen on lupautunut hankkeen ulkopuoliseksi
asiantuntijaksi vesirakentamisen osalta. Ryhmä voi kutsua mukaan myös muita jäseniä. Työryhmä raportoi hankkeen eri vaiheiden edistymisestä hallitukselle.
Laituri-hankkeelle ei osoiteta kuluja vuodelle 2018, suunnittelukulut voivat kohdentua kuluvalle
vuodelle ja niihin voidaan käyttää soveltuvin osin yleishallinnon jäsenmaksukertymää.
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Hankkeen tavoiteaikataulu:

Talvikausi 2017–18:
projektiryhmä laatii suunnitelman laiturin riittävän laajasta uudistamisesta niin, että laiturin voi
olettaa kestävän seuraavat 35 vuotta. Suunnitelmassa huomioidaan uuden laiturin rakentamisen taloudelliset, tekniset ja muut käytännölliset seikat (mm. maaperä- eli pohjatutkimukset uuden laiturin vaatiman rakentamisen osalta). Kevätkokous 2018 päättää laiturin rakentamisesta ja
rahoituksesta.
Purjehduskaudet 2018 ja 2019:
projektiryhmä kokoaa ulkopuolisista palveluntarjoajista ja jäsenistöstä laajan työryhmän, joka
toteuttaa laiturihankkeen laadittujen suunnitelmien mukaan. Suunnitelmiin perustuva toteutus
purjehduskausien 2018 ja 2019 aikana.
4. KOULUTUSJAOSTON TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Wilmanrannan purjehduskoulun toimintasuunnitelma 2018

Vuonna 2018 jatketaan PORY:N laatujärjestelmän mukaista koulutusta purjehtija- ja perämieskurssien osalta. Tiedottamisen ja markkinoinnin toimintoja kehitetään seuran www-sivujen ja
facebook-seinän kautta.

Kurssimaksut säilytetään ennallaan. Kurssimaksuun ei enää sisälly henkilön tapaturmavakuutusta. Edellytetään, että kurssilaisilla on omat voimassa olevat sopivat vakuutukset tai he ovat
SPV:n jäseniä.

Seurataan seuratason purjehduskoulutuksen tilannetta ja siinä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia Suomen purjehdus- ja veneily ry:n ja Purjehduksenopettajat ry PORY:n toiminnassa. Purjehduskoulun tavoitteena on luoda SPV:n tuottaman koulutusmateriaalin pohjalta LrPS:n muuta
toimintaa tukevaa seuralaisten koulutusta sekä lisätä H-veneiden Väinön ja Ainon käyttöastetta.
PORY:n koulutusohjelman mukaiset kurssit suunnataan ensisijaisesti purjehduksesta kiinnostuneille uusille ja tuleville LrPS:n jäsenille.
Järjestämme kursseja tai tapahtumia
-

toukokuussa 2018 (tavoite 6 kurssilaista)
perämieskurssi toukokuussa 2018 (tavoite 2 kurssilaista)
pidetään H-vene -kurssi, jonka tarkoituksena on tukea siirtymistä jollista köliveneisiin ja toisaalta edistää Väinön ja Ainon vuokrakäyttöä
järjestetään alkusyksystä perämieskurssin suorittaneille yöpurjehdus-kurssi tai -harjoitus tukemaan mahdollista päällikkökurssin tai päällikkötutkinnon suorittamista
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Koulutustapahtumien markkinointi
-

pääasiassa LrPS:n web-sivuilla
tehostetaan markkinointia sosiaalisessa mediassa

-

jatketaan kevätkaudella purjehduskoulun kk-palaveri -käytäntöä
uusitaan ja edelleen kehitetään koulutuksessa käytettäviä aineistoja ja havaintovälineitä
rekrytoidaan uusia henkilöitä (apu)kouluttajiksi, koulutusveneiden ei enää tarvitse olla vuokraveneiksi katsastettuja, joten järjestelyjä ja rekrytointia helpottaa se, että voimme käyttää
koulutukseen muitakin veneitä eikä niiden kippareilta/kouluttajilta enää edellytetä vuokraveneenkuljettajatutkintoa.

Oman toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi

Talous

Jaoston käyttösuunnitelma voidaan varmentaa, kun tiedetään purjehduskurssille osallistuvien
henkilöiden lukumäärä.
Tulot:
- osallistumismaksut

1 800 €

TA-tulos:

1 300 €

Menot:
- kurssitapahtumien kulut

500 €

5. WILMANRANTAJAOSTON TAVOITTET JA TOIMENPITEET
Toimintaperiaatteet

Rakennuksen pääkäyttötarkoitus on palvella seuraa ja sen jäseniä kokoontumis-, koulutus, harrastus-, säilytys- ja työtilana. Toiminnan järjestäminen Wilmanrannassa tapahtuu seuran hallituksen, jaostojen ja jäsenten toimesta. Wilmanrannan hallinnosta, vuokrauksesta, kiinteistönhoidosta ja taloudesta vastaavat hallituksen ja Wilmanrantajaoston päätösten mukaan ko. tehtäviin valitut henkilöt.

Vuokraustoiminnan käyttöaste on säilynyt hyvänä ja sen oletetaan jatkuvan samalla tasolla, noin
150 tilaisuutta vuodessa. Vuoden 2018 aikana otetaan käyttöön uusi varausjärjestelmä, joka
helpottaa varaustoimintaa ja luo uusia mahdollisuuksia tilojen markkinointiin.

10(11)

MIELUUMMIN
PURJEHDIN
LrPS
Talous

Wilmanrannan talous perustuu tilojen vuokraamiseen erilaisiin tilaisuuksiin, yhden työhuoneen
säännöllisiin kuukausivuokratuottoihin ja seuralaisten maksamiin käyttökorvauksiin. Seuran jäsenet voivat vuokrata kokoontumistiloja henkilökohtaiseen käyttöön alennettuun hintaan. Säillytystilojen käytöstä peritään seuralaisilta käyttökorvauksia seuran yleiskokouksen päätösten
mukaan. Taloudenpidon tavoitteena on, että Wilmanrannan tulos on positiivinen ja kertyvää
voittoa voidaan käyttää Wilmanrannan uudis- ja korjausinvestointeihin siten, että kiinteistölle ei
muodostu korjausvelkaa.

Vuoden 2018 talousarvio on laadittu vuoden 2016 tilinpäätöksen ja vuoden 2017 tammi-elokuun
tuloslaskelman perusteella. Vuokratulot on arvioitu varovaisesti ja hoitomenoissa on arvioitu kulut tämän hetken käyttöasteen mukaan. Vuosikorjauksiin ja tulokseen vaikuttaviin hankintoihin
on varauduttu toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja rakennuksen arvon säilyttämiseksi. Varovaisen budjetointiperiaatteen mukaan Wilmanranta tuottaa 2018 noin 2000 euron ylijäämän.
Vuoden 2018 talousarvio jaetaan kokouksessa (liite 1.).
Kiinteistönpito

Rakennuksen tekninen ylläpito tehdään pääsääntöisesti Wilmanrannan ylläpitotiimin toimesta
omana työnä. Tiimin toimesta pystymme huolehtimaan pienehköt korjaustehtävät, kesäaikaisen
ulkoaluehoidon sekä LVIS-ylläpidon ja korjaukset. Kiinteistönhoitopalveluja ostetaan talviaikaisiin ulkotöihin, siivoukseen ja tarvittaessa myös muihin huoltotöihin, joita ei omasta toimesta
pystytä tekemään. Vuoden 2018 kunnossapitotöissä on varauduttu normaaleihin vuosikorjaustarpeisiin.
6. PUUVENEJAOSTON TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Puuvenetelakan toiminta säilyy ennallaan ja telakka on jaoston tukikohta. Telakan tarkoituksena
on tarjota puuveneharrastajille paikka jossa on mahdollista kunnostaa ja korjata venettään säiden suojassa. Vuonna 2018 on tarkoitus elvyttää vanha perinne veneiden nostojen yhteydessä
pidettävillä illanvietoilla.
Talous 2018

Tulot:
3010 Telakointitulot

Menot:
4010 Vuokrat, kaupungin omistamat rakennus ja tontti
4020 Vakuutukset / Pohjola
4040 Korjaukset ja huolto (valaistus, sähkötyöt, lukot, laituri yms.)

8 500 €

7 200 €
1 200 €
350 €
300 €
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4058 Puhtaanapito ja jätehuolto (roskalaatikoiden tyhjennys, ongelmajätteet)
4060 Sähkö (edellisvuoden lasku + arvioitu vuosikorotus)
4066 Vesimaksut (liittymä, veneiden pesu, sosiaalitilat)
4070 Veneiden nosto ja lasku (veneiden siirtokustannukset keväällä ja syksyllä)
Hallintokulut (LrPS:n kirjanpito, laskutukset)
Tulevaisuus-rahasto 1200/vuosi
Yli-/alijäämä:

450 €
600 €
400 €
2 500 €

200 €
1 200 €

+1 300 €

7. KILPAILUJAOSTON TAVOITTEET JA TAVOITTEET

Kilpailujaosto tarjoaa seuran jäsenille mahdollisuuksia niin kilpailla kuin kouluttautuakin kilpapurjehduksen saralla. Näkyvimmin kilpailujaosto toimii kilpailujen järjestäjänä. Kilpailujaoston
järjestämät kilpailutapahtumat ovat:
-

Tiistaikilpailut köliveneille 22.5.– 1.9.2018 (tauolla heinäkuussa)
Saimaa Ranking kisa 22.7.2018 Wilmanrannan Valssi 15.9.2018
Kaupungin kevytvenemestaruuskisat (Laser), suunnitelmissa elokuun aikana
Mahdollinen 24-h kisan herättäminen henkiin jollakin muotoa

Kilpailujaoston tavoitteena on myös innostaa jäsenistöä kilpapurjehdukseen, tarjoamalla näköalapaikkoja niin kilpailujen järjestämisen kautta kuin tarjoamalla kilpapurjehdukseen liittyvää
koulutusta. Kilpapurjehduskoulutus sisältää niin veneen trimmausta, taktiikkaa, sääntötuntemusta kuin tuomarikoulutustakin. Edellä mainittujen tavoitteiden ohella on tarkoitus myös lisätä
kilpapurjehduksen tunnettavuutta ja näkyvyyttä Lappeenrannassa.
Kilpailujaostossa toimintaa kehitetään ja tehtävänä on suunnitella niitä toimenpiteitä joilla tavoitteisiin päästään.
Tulevan kauden 2017 asialistaan kuuluvat mm. seuraavat aiheet:
-

Seuran kilpailujen ja kilpailutoiminnan organisoinnin kehittäminen.
Seuran jäseniä rohkaistaan osallistumaan SPV:n järjestämiin toimitsijakoulutuksiin.
Seuran H-veneiden kilpailukäyttö ja uusien kilpagastien etsinnän tehostaminen

Talous 2018:
Tulot:

Menot:

Kilpailumaksut
Illanvietot
Palkinnot
Kilpailujen järjestämiskulut
Ylijäämä:

450€
550€
500€
400€

100€

