VUOSIKERTOMUS 2018
Toiminta ja talous

LAPPEENRANNAN PURSISEURA ry
Kannen kuva: Jarmo Riikonen ”Calmness”
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1. YLEISTÄ
2018 oli seuran 66. toimintavuosi. Seuran perusrakenteet ovat vakaalla pohjalla. Seuran tavoitteena on turvata seuran perustoimintojen jatkuvuus. Yleisesti voidaan sanoa, että LrPS:llä on
merkittävä asema eteläisen Saimaan purjehdus- ja veneilyharrastuksen edunvalvojana ja purjehdus- ja veneilyasioiden edistäjänä.
LrPS:llä oli vuoden 2018 lopulla 410 jäsentä. Suuli-järjestelmän ajantasainen päivittäminen täytyy edelleen pitää tärkeänä seuratoiminnan prioriteettilistalla. Seura järjesti jäsenistölleen kaksi
yleiskokousta. Ne pidettiin toukokuussa ja marraskuussa.
Toiminnallisesti vuosi 2018 oli – normaali. LrPS oli Saimaan alueella menestyin pursiseura Saimaan ranking -kilpasarjassa: voitot isossa LYS-luokassa Matti Ahosen Onyxille, hopeaa ja pronssia keski-LYS:n Tommi Isotalon Fatmaille ja Sakari Vennon Cascadelle ja pienen LYS-luokassa
Teemu Hietamiehen kipparoima Adele nappasi hopeaa. LrPS, yhdessä ImPS:n kanssa, avasi keskustelun biosidisten myrkkymaalien käytöstä Saimaalla. Esitys asiasta tehtiin syksyn 2018 Veneilijäpäivillä Kuopiossa ja esitys on saanut positiivista julkisuutta mm. SPV:ssä, TUKES:ssa ja PSS
ry:n piirissä.
Tukikohtia on ylläpidetty huolellisesti ja niiden toiminnalla onkin keskeinen asema seuratyössä.
Pienet korjaustehtävät ovat hoituneet talkooperiaatteella, joka onkin luontevaa LrPS:n seuraperinteen kannalta. Mäntysaaren tukikohdan laiturihanke on vuoden 2018 aikana edennyt suunnittelusta toteutukseen ja valmista tulisi olla 2019.
Vuoden 2018 vuoden pursiseuralaiseksi valittiin Matti Koukku – Matin ansiosta viihdymme entistä paremmin tukikohdissa iltojen pimentyessä ja muutenkin...
Taloudellisesti vuosi 2018 oli hyvä ja tuloksellinen. Vuosikokouksessa 2017 tehty päätös jäsenmaksun maltillisesta korottamisesta on osoittautunut järkeväksi. Jäsenmäärä on pysynyt hyvin
tasaisena ja jäsenmaksuun tehty korotus ei ole vaikuttanut mitenkään jäsenmäärään. Kertyneitä
tuloja on yhteisesti päätetty käytettäväksi Mäntysaaren tukikohdan laiturihankkeeseen. Jo tulevana kesänä nähdään laiturityöryhmän työn tuloksia Mäntysaaressa.
Myös Wilmanrantajaoston toiminta on ollut tuloksellista vuonna 2018. Vaikka Wilmanrannan
liikevaihto on hieman vähentynyt, niin jaoston talous on edelleen vahvasti positiivinen. Wilmanrantajaoston rooli seuran kokonaistoiminnan kannalta on hyvin keskeinen. On tärkeää, että Wilmarannan kiinteistöstä pidetään edelleen hyvää huolta ja että Wilmanrannan toimintaa kehitetään saadun asiakaspalautteen perusteella yhdeksi Lappeenrannan kiinnostavammaksi juhlatilaksi.
Toisaalta, kuten jaostojen tuloslaskelmista voidaan havaita, niin seurassa on toimintoja, jotka
rakenteellisesti ovat sellaisia, jotka vaativat rahaa toimiakseen kunnolla. Onneksi seuran talous
on kokonaisuudessaan tasapainossa ja jäsenmaksutuotot sekä Wilmanrannan vuokraustoiminta
tuottavat hyvin.
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Seuran hallituksessa olivat vuonna 2018 Topiantti Äikäs (kommodori), Anssi Suuronen (varakommodori), Timo Nurmi, Antti Ryynänen, Tommi Isotalo ja Risto Ilmaniemi. Hallituksen kokouskäytännöt vedettiin pilveen ja asiakirjat pysyvät näin hyvässä tallessa. Hallitus kokoontui vuonna
2018 kaikkiaan 11 kertaa. Viestinnässä www-sivujen ja Facebookin tehostaminen on tuonut
LrPS:lle uusia seuraajia ja infoa saadaan toimitettua jäsenistölle nykyaikaisin välinein.
Taulukko 1: Yleishallinnon tilikauden tiedot (vertailu vuoteen 2017):
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Yleishallinnon osalta voidaan todeta, että syksyn 2017 vuosikokouksessa tehty tarkastus jäsenmaksuihin sekä muilta osin tarkka taloudenpito näkyvät tuloksessa. Em. vuosikokouspäätöksen
perusteella Mäntysaaren laituriprojekti saadaan toteutettua ilman, että siitä tulee rasitetta seuran taloudelle.
Yhteenveto LrPS:n tilinpäätöksestä 2018 (vertailu 2017):
Taulukko 2: Koko seuran varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan yhteenveto tileittäin eli toiminnoittain (huomaa, että joillain jaostoilla voi olla useampi tili), vertailu vuoteen 2017.
Jaosto/toiminto (tili):
Yleishallinto
Juniori- ja kevytvene
Saaritukikohdat
Matkapurjehdus
Linnoitusniemen telakointi
Katsastustoiminta
Purjehdusopisto
H-veneet Väinö ja Aino
Wilmanranta, oma käyttö
Wilmanranta, vuokraus
Puuvene
Kilpailu
Surffi
Muut satunnaiset erät
Tilikauden ylijäämä

2017 €
-1 543,43
-1 593,36
-3 074,80
1 728,66
413,40
1 397,68
1 728,66
-1 012,02
-7 053,49
13 884,23
1 476,28
261,14
-151,81
-1 765,90
4 695,24

2018 €
7 473,32
-1 357,38
-3 673,05
160,37
839,67
697,92
730,67
-761,19
-4 594,82
15 369,09
-154,40
-387,37
-336,78
-59,98
13 946,07

Tulos:
















Yhteenvetotaulukosta havaitaan, että suhteellisesti suurimmat taloudelliset tappiot osuvat toimintoihin, joissa euromääräiset volyymit ovat pienimpiä – ja toisaalta taloudellinen parannus on
toteutunut toiminnoissa, joissa volyymit ovat suurimmat. Näin ollen LrPS:n tilikauden 2018 tulos
on miltei 14 000 euroa voitollinen. Tulosparannus on hieman yli 9 000 euroa.
Vaikka osassa jaostojen ja toimintojen osalta on havaittavissa hienoista kulujen kasvua, niin voitollinen tulos selittyy myös tarkalla taloudenpidolla sekä Wilmanrannan hyvällä tuloksella sekä
jäsenmaksutuottojen kasvulla.
Parantunutta taloustilannetta kuvaa se, että toiminnot, jotka vuonna 2017 päätyivät negatiiviseen tulokseen, ovat parantaneet tulosta vuonna 2018 – eikä vuonna 2017 positiivisen tuloksen
tehneitä toimintoja ole miinuksella Kilpailujaostoa lukuun ottamatta. Tämä selittyy siten, että
kilpailujen järjestämisen hinta on vakio huolimatta vaikka kisoihin osallistuu aiempaa vähemmän
veneitä.
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2. JUNIORI- JA KEVYTVENEJAOSTO 2018
LrPS:n juniorijaosto ei ole toiminut muutaman viime vuoden aikana lainkaan. Vuoden 2018 syyskokouksessa nostettiin jälkeen vahvasti esille lapsi- ja nuorisotoiminnan kehittäminen.
Jaoston tilinpäätöstietona vuodelta 2017 voidaan todeta, että rahaliikenne oli vähäistä. Jaosto
sai tuloja HALSSI-julkaisun mainoksista ja menoja koitui vuokra- ja kaluston vakuutusmaksuista.
Taulukko 3: Juniori- ja kevytvenejaoston tuloslaskelma (vertailu vuoteen 2017).

Halventuneet vakuutusmaksut ja poistojen osuudet sekä aavistuksen parempi varainhankinta
(mainosmyynti Halssiin) ovat hieman parantaneet jaoston tulosta vuodesta 2017.
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3. TUKIKOHTA- JA MATKAPURJEHDUSJAOSTO 2018

Matkapurjehdusjaoston toiminta keskittyi vuonna 2018 lähinnä tukikohtatoiminnan ympärille. Matkapurjehdustoiminnolla ei ollut erillistä talousarviota, vaan sitä käsitellään
yhdessä saaritukikohtien kanssa – omassa tuloslaskelmassaan, joka hieman voitollinen.
3.1. Saaritukikohdat
Kauden touko–lokakuu (150 vrk) aikana kummassakin tukikohdissa on kävijöitä ollut
noin 200–300 venettä ja noin 500–700 henkilöä.
Hankkeet ja talkoot
Kurensalon tukikohdassa tehtiin perinteisiä polttopuutalkoita ja kesän aikana toimitettiin vielä lisää polttopuita lauttakuljetuksella. Mökin maalausta jatkettiin ja tukikohtaan
hankittiin ja toimitettiin uusi aurinkopaneeli.
Mäntysaaren tukikohdassa pidettiin ranta-alueen raivaustalkoot. Uutta grillikatosta varten toimitettiin tukikohtaan Buster-lasti harkkoja ja muita tarvikkeita. Samalla toimitettiin iso aurinkopaneeli. Grillikatoksen paikka piirrettiin maastoon ja aloitettiin pohjan raivaus ja kantojen poistaminen.
Perinteisiä tapahtumia erinäisten talkoiden lisäksi olivat tukikohta- ja matkapurjehdusjaostolla olivat kevään venemessumatka ja syksyllä Mäntysaarieskaaderi.
Huomioita jaoston taloudesta:
 Tukikohtatulot (”saunamaksut”, eli ”kausimaksut”, 50 € per venekunta) ovat olleet rajussa laskusuunnassa – huolimatta siitä, että kävijämäärät ovat pysyneet
suhteellisen samalla tasolla (vieraskirjamerkintöjen perusteella). Tähän johtavia
syitä on hyvä pohtia (toisaalta uudenlaiset maksamistavat voivat parantaa tilannetta).
 Viime vuosina on ollut merkittäviä ylläpitoinvestointeja, mm. Kurensalon mökin
katon uudistaminen ja Mäntysaaren hakkuut – toisaalta jälkimmäinen maksaa
itsensä takaisin, kun kallista puiden lauttakuljetusta ei tarvita.
 Tukikohtamaksu tulee nähdä käyttömaksuna. Sen tulee kattaa käytöstä aiheutuvat kulut (lähinnä polttopuut, wc-paperit ja -kuorikkeet ja muut käytöstä aiheutuvat tarvikekulut). Muut tukikohtien omistamiseen liittyvät kulut voitaisiin jakaa
kaikkien seuralaisten kesken sillä perusteella, että tukikohdat ovat kaikkien seuralaisten käytettävissä ja omaisuus on koko seuran yhteistä – kuten Wilmanranta.
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Taulukko 4: Saaritukikohtien tuloslaskelma (vertailu vuoteen 2017).

Matkapurjehdustoiminnon tuloslaskelma on seuraavalla sivulla.
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Taulukko 5: Matkapurjehdustoiminnon tuloslaskelma (vertailu vuoteen 2017):

3.2. Linnoitusniemen telakointi
Linnoitusniemessä olevien veneiden yhteislasku järjestettiin toukokuussa ja nostot lokakuussa.
Laskut ja nostot sujuivat suunnitellusti ja ilman ongelmia – venepukkien siirtohomma vaikuttaa
kasautuva muutamalle talkoolaiselle, tätä käytäntöä on syytä tarkastaa vuonna 2019.
Taulukko 6: Linnoitusniemen telakoinnin talous 2018 (vertailu vuoteen 2017):
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3.3. Katsastustoiminta 2018
Purjehduskaudella 2018 LrPS:ssa oli 104 katsastettua venettä, jotka olivat oikeutettua käyttämään seuran venelippua. Lisäystä vuoteen 2017 oli kuusi venettä. Kaikkiaan seuran jäsenillä oli
Suuli-tietojen perusteella noin 140 venettä. Katsastettujen veneiden lukumäärää tulee saada
nostettua tulevina vuosina.
Katsastajina toimivat vuonna 2018 seuraavat seuran jäsenet: Risto Ilmaniemi, Juha Leino,
Markku Mäki-Hokkonen, Petri Niemi, Timo Nurmi, Mauri Kokkola ja Jorma Julku.
Taulukko 7: Katsastustoiminnan talous 2018 (vertailu vuoteen 2017):

Kausiluontoisesti kasvaneet toimintakulut hieman heikensivät toiminnon tulosta, mutta silti tulos on positiivinen. Katsastusmaksuun tehdyn uudistuksen (kaikki veneet, kaikki katsastustavat:
30 €) toivotaan parantavan toiminnon tuottojen ennakointia, joka helpottaa toiminnan suunnittelua jatkossa.

4. KOULUTUSJAOSTO 2018
Koulutus:
Wilmanrannan purjehduskoulun koulutustarjonta purjehduskaudella 2018 jalkautti toukokuussa
Purjehtijakurssin sekä H-vene tutuksi -iltoja pariin kertaan kesäkuussa.
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Kouluttajina toimi dynaaminen trio Ilmaniemi–Koivistoinen–Mäki-Hokkonen, jonka toimesta
kurssitoimintaa on ylläpidetty jo useampi vuosi.
Purjehtijakurssi 2018:
Iloksemme saimme kahdeksan innokasta kurssilaista. Markkinointi toteutettiin seuran kotisivujen kautta sekä LrPS:n Facebook seinällä.
Tapa ja keinot markkinoida kurssia ”totutulla tavalla” ja seuran kotisivut informaatiokanavana ei
ole riittävä. Uudet ajatukset laitettiin mietintään tulevaa kautta ajatellen. Samoin ajatuksia koulutustarjonnan uudistamisesta pohdittiin loppupuolella vuotta.
H-vene tutuksi:
Seuran Väinö ja Aino H-veneiden käytön ja vuokraamisen edistämiseksi toteutettu koulutusilta
oli ajoitettu juhannusviikolle. Koulutusilta toteutui kahteen eri kertaan ja osallistujista pari myös
vuokrasi H-veneen myöhemmin kesällä purjehduksilleen.
Taulukko 8: Wilmanrannan Purjehdusopiston tuloslaskelma (vertailu vuoteen 2017):

Purjehdusopiston toiminta on tärkeä kokonaisuus seuratoiminnan kannalta: se on taloudellisesti
kannattavaa ja tuottaa seuralle uusia jäseniä. Opiston opettaja- ja ohjaajakunta tekee seuran
kannalta äärimmäisen tärkeää työtä.
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Taulukko 9: H-veneiden Aino ja Väinö vuokraus- ja muu toiminta (vertailu vuoteen 2017):

H-veneiden vuokraustoimintaa voitaisiin tehostaa, jotta toiminnon taloudellinen vaikutus seuran
tulokseen olisi vähintään neutraali. Veneillä on tärkeä rooli alkavien veneilijöiden perehdyttämisessä sekä potentiaalia myös nuorisotoiminnan kehittämiseksi.

5. WILMANRANTAJAOSTO
Rakennuksen pääkäyttötarkoitus on palvella seuraa ja sen jäseniä kokoontumispaikkana sekä
koulutus-, harrastus-, säilytys- ja työtilana. Toiminnan järjestäminen Wilmanrannassa on tapahtunut seuran hallituksen, jaostojen ja jäsenten toimesta.
Wilmanrannan hallinnosta, kiinteistönhoidosta ja taloudesta ovat vastanneet Timo Nurmi jaoston puheenjohtajana ja Jorma Haapasalo vastuualueenaan kiinteistön huolto ja ylläpito sekä heidän apunaan seuralaisista koostunut Wilmanrantatiimi, joka on huolehtinut rakennuksen käytännön hoidosta. Vuokraustoiminnasta ovat vastanneet Wilmanrannan emäntä Virve Olkkonen
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ja Ville Törmälä, joka myös on vastannut laskutuksesta, talouden seurannasta ja taloudenpidon
siirtämisestä uuteen taloushallintajärjestelmään yhdessä Timo Nurmen kanssa.
Wilmanrannan puhtaanapidosta on huolehtinut yhteistyökumppanina Siivous-Lappee.
Wilmanrannalle laadittiin vuonna 2016 yllä- ja kunnossapitosuunnitelma, jota on toteutettu vuosittain. 2018 kunnossapito rajoittui normaaleihin vuosikorjauksiin.
Vuoden 2018 aikana Wilmanrannassa järjestettiin 145 varauskalenteriin merkittyä tilaisuutta
(vuonna 2017 tilaisuuksia oli 181), joista 24 oli seuran kokous-, koulutus, talkoo- yms. tilaisuuksia (2017 näitä oli 28). Tiistaisin pidetyt saunaillat ovat edelleen suosittuja ja niillä on suuri merkitys Wilmanrannan ylläpitäjien yhteistyön kannalta.
Vaikka maksullisten tilaisuuksien määrä väheni hieman edellisestä vuodesta, oli taloudellinen
tulos tästä huolimatta hieman edellisvuotta parempi, eli kulujen osalta paransimme edellisvuoteen enemmän – vaikka liikevaihto pieneni.
Tulosta voidaan pitää hyvänä ja se antaa mahdollisuuksia myös tuleville korjaus- ja kunnossapitoinvestoinneille.
Päätimme vuoden 2018 lopussa asiakkaillemme suoritettavasta asiakastyytyväisyyskyselystä,
joka toteutettiin helmi-maaliskuussa 2019. Kyselyn tuloksia käytetään toimintamme laadun ja
tehokkuuden parantamiseen.
Wilmanrantajaosto kiittää kaikkia seuralaisia ja tiloja vuokranneita erittäin arvokkaasta toiminnasta pursiseuran hyväksi.
Taulukko 10: Wilmanrantajaoston tilinpäätöstiedot 2018 (vertailu vuoteen 2017).
Huom: Wilmanrannan toiminnan luonteen takia tässä esitetään tiivistetysti jaoston talousluvut.
1) Wilmanrannan seuralaisten oma käyttö
Tulot:

Hylly- ja muut vuokratuotot
Varainhankinta

Yht.
Menot:

Yht.
TP-tulos:

Vuokrat
Vakuutukset
Korjaukset ja huolto
Puht.pito ja jätehuolto
Sähkö
Lämmitys
Vesimaksu
Kiinteistövero
Muut kulut (sis. poistot)

2017
2 905 €
400 €
3 305 €

2018
3 110 €
0€
3 110 €

- 1 383 €
- 540 €
- 1 391 €
- 1 201 €
- 854 €
- 1 910 €
- 342 €
- 584 €
- 2 153 €
- 10 358 €
- 7 053 €

- 1 383 €
- 570 €
- 42 €
- 732 €
- 835 €
- 1 564 €
- 290 €
- 512 €
- 1 776 €
- 7 704 €
- 4 594 €
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2) Wilmanrannan ulkopuolinen vuokraustoiminta (”24”)
2017
Tulot:
Varsinaisen toiminnan tuotot
42 782 €
(vuokratuotot)
Yht.
42 782 €
Menot:

Varsinaisen toiminnan kulut:
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut

Yht.
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
TP-tulos:

2018
39 291 €
39 291 €

- 3 097 €
- 1 622 €
- 24 178 €
- 28 898 €
0€
13 884 €

-0€
- 1424 €
- 22 531 €
- 23 956 €
33 €
15 368 €

2017
2 905 €
42 782 €
45 687 €

2018
3 110 €
39 291 €
42 401 €

- 10 358 €
- 28 898 €
- 39 256 €
6 431 €

- 7 704 €
- 23 956 €
- 31 660 €
10 741 €

3) Yhteenveto:
Tulot:

seuralaisten oma käyttö
vuokraustoiminta

Yht.
Menot:

seuralaisten oma käyttö
vuokraustoiminta

Yht.
TP-tulos yhteensä:

6. PUUVENEJAOSTO 2018
Puuvenejaoston pääpaino on veneiden säilyttämisessä ja yhteisissä toimissa, joilla on tarkoitus
ylläpitää vanhojen veneiden kuntoa. Käytössä on vanha rikkihappotehtaan kiinteistö Pallossa ja
siellä on säilytyksessä kymmeniä veneitä. Telakalla on muutamia työkoneita puuntyöstöön ja
näistä on suuri apu kunnostamisessa. Yhteisessä käytössämme on vannesaha ja sirkkeli.
Telakan säilytyshalli on täynnä tällä hetkellä. Vuonna 2018 toiminta on ollut muuten normaalia,
mutta muutaman veneen telakointimaksujen perintä on tuottanut pään vaivaa jaoston toimijoille ja seuran tilitoimistolle. Asia pyritään samaan kuntoon kesän 2019 aikana. Telakan ympäristö on pysynyt aiempien vuosien siivoustalkoiden ansiosta verrattain siistinä.
Puuvenetelakan toiminta on säilynyt pitkään ennallaan ja telakka on jaoston tukikohta. Telakan
tarkoituksena on tarjota puuveneharrastajille paikka, jossa on mahdollista kunnostaa ja korjata
venettään säiden suojassa.
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Taulukko 11: Puuvenejaoston tuloslaskelma 2018 (vertailu vuoteet 2017).

Koska tilinpäätös vuodelta 2018 on lievästi tappiollinen, telakan kunnostusrahastoon ei voida
siirtää tuloja vuodelta 2018. Vuoden 2020 talousarvion osalta pohdittavaksi jää telakointimaksujen uudelleen määrittely – vaikka maksamattomia telakointimaksuja onkin saatu tuloutettua jaostolle.

7. KILPAILUJAOSTO 2018
Kilpailujaosto onnistui jälleen luomaan hienon tiistaikisasarjan, johon osallistui toistakymmentä
seuran venettä. Jaosto järjesti Saimaan ranking -osakilpailun Saimaa Regatta (osallistujia oli 10)
ja Wilmanrannan Valssin (osallistujia oli 13).
Saimaan rankingissa Lappeenrannan pursiseura on tällä hetkellä menestynein seura. Yhdeksästä
palkinnosta neljä tuli pursiseuralle. Pienen LYS-luokan toiseksi tuli Teemu Hietamies Adele-veneellä, keski-LYS -luokassa toiseksi tuli Tommi Isotalo Fatmai-veneellä, kolmanneksi Sakari Vento
Cascadella ja ison-LYS -luokan Matti Ahonen Onyx-veneellä.
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Syksyllä 2018 Purjehtijapäivillä Kuopiossa tehtiin ranking-sarjaan suuri uudistus, jossa luokkien
määrää pudottiin. Näin toivotaan uusia osallistua Club- eli Klubi-luokkaan.
Taulukko 12: Kilpailujaoston talous 2018 (vertailu vuoteen 2017):

8. SURFFIJAOSTO
Taulukko 13: Surffijaoston talous 2018 (vertailu vuoteen 2017)

