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1. Yleistä: seuran toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet 
 
LrPS aloittaa vuonna 2020 jo 68. toimintavuotensa. Seuran tarkoituksena on edistää purjeh-
dusharrastusta, kehittää seuralaisten osaamista vesillä liikkumisessa, edistää veneiden ylläpitoa 
ja huoltoa, rakentaa hyvää seurahenkeä ja parantaa veneilyolosuhteita Saimaalla. 
 
Seuran jäsenmäärä, n. 400, on pysynyt vakaana. Jäsenmäärän kasvattaminen, ja erityisesti nuor-
ten aikuisten jäsenmäärän lisääminen, vahvistaa seuratoimintaa ja mahdollistaa uusien toimin-
tojen lisäämistä seurassa. Vuoden 2020 aikana LrPS:ssa tulee käydä laaja keskustelu mahdolli-
sesta jäsenkategorioiden uudistamisesta. Voidaan perustellusti kysyä, tarvitaanko nykyaikaisessa 
pursiseurassa aikuisjäsenille kaksi erillistä jäsenyyskategoriaa? (Sääntömme ei tällaista käytän-
töä tunne.) 
 
Katsastettuja veneitä LrPS:n Suulin venerekisterissä oli noin 100, joka on hieman vähemmän 
kuin edellisvuosina. Vuonna 2020 katsastus- ja vesiturvallisuusasioihin tullaan kiinnittämään 
enemmän huomiota – tähän tähtää myös hallituksen esitys siitä, että katsastus- ja vesiturvalli-
suustoiminoille perustetaan oma jaostonsa.  
 
LrPS on toimialueellaan, ensisijassa Saimaalla mutta myös muilla vesillä, johtava alan harrasta-
misen, kilpapurjehduksen sekä veneilykulttuurin lipunkantajana. Seuralaiset yhdessä sekä yksi-
löinä markkinoivat LrPS:aa avoimesti, rehdisti ja kaikkia veneilijöitä ja luonnossa liikkujia arvosta-
vasti.  
 
Seuralla on merkittävää omaisuutta saari- ja kaupunkitukikohdissaan. Wilmanrannan Purjehdus-
keskus on seuratoiminnan ydin Lappeenrannassa ja eteläisellä Saimaalla Suuren Mäntysaaren ja 
Kurensalon tukikohdat kokoavat seuraväen yhteen. Tukikohdat ovat tarkoitettu kaikille seuran 
jäsenille: niille jotka tykkäävät puuhailla talkoissa sekä yhtälailla niille, jotka pitävät rauhallisem-
masta laiturielämästä – ja kaikille, joille hyvät saunat sekä yhtälailla turvalliset laiturit ovat tär-
keitä. Pidetään tämä edelleen seuratoiminnan ytimessä. 
 
Vuoden 2020 talousarvio on laadittu maltilliseksi ja pohjautuen pitkäaikaiseen talouden seuran-
taan. Monipuolisen seuratoiminnan tapaan LrPS:ssa on toimintoja, jotka aiheuttavat kuluja, joita 
ei voida kattaa jaoston tuloilla – ja toisaalta meillä on toimintoja, jotka tuottavat ylijäämää. Ko-
konaisuudessaan vuoden 2020 talouden arvioidaan olevan lievästi ylijäämäinen.  
 
Seuratyössä yksittäinen talousarviovuosi on asetettava laajempaan perspektiiviin: edellisten 
vuosien investointi- ja korjaushankkeet (esim. Mäntysaaressa) jatkuvat vuonna 2020. Pidemmän 
ajan tarkastelussa huomataan, että toimintakuluja (ja toki myös investointeja) alkaa kertyä tuki-
kohtajaoston osalle enemmän kuin jaosto pystyy tuottamaan toimintatuottoja. Ehkä jatkossa 
voidaan pohtia millaisia tuotto-odotuksia tukikohtajaostolla voi pelkkien käyttömaksujen lisäksi. 
 
Seuran hallituksen kokoonpano tulisi olla läpileikkaus seuran jäsenistöstä: hallituksessa on hyvä 
olla mukana syvällistä kokemusta seuratyöstä, talousosaamista, matka- ja kilpapurjehtijoita, tal-
kootyön organisaattoreita sekä toimintaan uusia näkökulmia tarjoavia innovaattoreita. Yhdistys-
toiminnan luottamustehtävä ei myöskään saa olla rasite vaan toimintaan on hyvä suhtauta posi-
tiivisen tekemisen kautta. 
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LrPS:n tavoitteena tulee olla, että kaikki Lappeenrannassa olevat purjehtijat ja purjeveneet olisi-
vat mukana LrPS:n toiminnassa. LrPS:n slogaani, ”Mieluummin purjehdin”, on pätevä edelleen. 
 
Yleishallinnon talous 2020 
 

Tulot: € 
Jäsenmaksut  
Pääjäsenet (á 60 €, 290 hlöä)  17 400 
Perhejäsenet (á 30 €, 85 hlöä) 2 550 
Juniorijäsenet (á 15 €, 30 hlöä) 450 
Yhteensä: 20 400 
  
Menot:  € 
Liittojäsenmaksut 8 100 
Halssi-julkaisu 3 000 
Kirjanpitokulut (pl. Wilmanranta)  2 400 
Varaus Mäntysaaren laituriprojektiin 6 000 
Muu seuratoiminta 900 
Yhteensä: 20 400 
  
TA-tulos: ± 0 

 
Yhteenveto LrPS:n vuoden 2020 talousarviosta  

 
Toiminto Tulot €  Menot € TA-tulos € 
Yleishallinto 20 400 20 400  ± 0 
Juniori- ja kevytvenejaosto 1 600 1 600 ± 0 
Matkapurjehdus- ja tukikohtajaosto     
- matkapurjehdus 1 000 1 000 ± 0 
- saaritukikohdat 9 760 11 592 - 1 832 
- telakointi Linnoitusniemeen 4 420 3 600 + 820 
Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto 3 400 1 500 + 1 900 
Koulutusjaosto 2 880 800 + 2 080 
Wilmanrantajaosto 39 300 39 100 + 200 
Puuvenejaosto 7 500 7 250 + 250 
Kilpapurjehdusjaosto 1 000 800 + 200 
Ympäristö- ja olosuhdejaosto 200 200 ± 0 
    
TA-tulos yhteensä: + 91 460 - 87 842 + 3 618 
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2. Juniori- ja kevytvenejaosto  
 

Vuonna 2020 juniori- ja kevytvenejaoston tavoitteena on opettaa purjehdusta vasta-alkajille ja 
jo muutaman vuoden purjehtineille. Lisäksi tarjotaan kehittymismahdollisuuksia kokeneemmille 
purjehtijoille. 
 
Tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen toimintoja Optimisti-, Laser ja muiden kevytvenei-
den purjehduksen aloittamiseen ja harrastuksen jatkamiseen. Toiminnan pääpaino on peruspur-
jehduksen opettamisessa lapsille ja nuorille, mutta kannustetaan omatoimiseen kilpailuihin osal-
listumiseen. 
 
Toiminta käynnistyy keväällä jollavaraston talkoilla ja jatkuu pimeisiin syysiltoihin asti. Kauden 
aikana järjestetään jollaleiri, Wilmanrannan Junnuviikko, jonka kohderyhmää ovat uudet harras-
tajat sekä kokeneemmat purjehtijat. Junnuviikon ajankohta on ma–pe 1.–5.6.2020. Leiriviikon 
järjestelyissä hyödynnetään vuoden 2019 kokemuksia. Leirillä, sekä muissakin viikoittaisissa jun-
nuilloissa, käytetään seuralla olevaa jollakalustoa, johon kuuluu Optimistijollia, Zoom-8, Lase-
reita ja E-jolla.  
 
Kevytvenetoiminnan päätapahtumana voidaan pitää Lappeenrannan Laser-mestaruuskisoja, 
joka vuonna 2020 avataan kaikenikäisille purjehtijoille. Tapahtuma halutaan pitää maksutto-
mana seuran jäsenille, muilta osallistujilta peritään nimellinen osallistumismaksu. Tapahtuma 
toteutetaan yhteistyössä kilpailujaoston kanssa ja sen ajankohta on alustavasti la–su 22.–23.8. 
(tarkempi ajankohta varmistetaan myöhemmin, kun Saimaa-rankingin kisakalenteri vahviste-
taan). 
 
Kausi päättyy jollavaraston talkoisiin lokakuussa ja päätöstapahtumaan, jossa paistetaan makka-
raa ja nautitaan purjehduskavereiden seurasta sekä kuunnellaan hyviä purjehdustarinoita. Päät-
täjäisissä voidaan lisäksi palkita ansioituneita purjehtijoita erilaisin perustein. 
 
Juniori- ja kevytvenejaoston talous 2020 
 

Tulot: € 
Junnuviikko-tapahtuman osallistumismaksu (á 50 €) 1 250 
Halssi-lehden mainostuotto jaostolle 200 
Jollien vuokraus 100 
Laser-mestaruuskisat 50 
Tulot yhteensä: 1 600 
  
Menot:  € 
Junnuviikko-tapahtuman kulut (ateriat jne.) 1 050 
Busterin polttoaineet 150 
Jollien kunnostuskuluja (köydet, litsit, huolto jne.) 150 
Kauden päätöstapahtuma 200 
Laser-mesataruuskisat 50 
Menot yhteensä: 1 600 
  
TA-tulos: ± 0 



4(11) 
 

 

 

www.lrps.fi   |   @lappeenrannanpursiseura 

3. Matkapurjehdus- ja tukikohtajaosto 
 

3.1. Matkapurjehdus 
 
Seuran organisoimat matkapurjehdustoiminnot liittyvät mukavaan ja mutkattomaan yhdessä-
oloon niin vesillä kuin muutenkin. Matkapurjehdusta harrastetaan laajasti ja seuratapahtumat 
liittyvät syyskauden Mäntysaari-eskaaderiin sekä bussimatkaan Vene 2020 Båt -näyttelyyn. 
 
Matkapurjehdustoiminnon talous 2020: 
 

Tulot: € 
Osallistumismaksut Vene 2020 Båt messumatkaan 1 000 
  
Menot:  € 
Vene 2020 Båt messumatkan kulut (linja-auto) 900 
Mäntysaari-eskaaderin lohisoppa 100 
Menot yhteensä: 1 000 
  
TA-tulos: ± 0 

 
3.2. Saaritukikohdat 
 
Kauden touko-lokakuu (150 vrk) aikana kummassakin tukikohdissa tulee käymään noin 200–300 
venettä ja 500–700 henkilöä. 
 
Hankkeet ja talkoot 
 
Kurensalon tukikohdassa pidetään polttopuutalkoot edellisen kauden tapaan lauttakuljetuksella. 
Jos jäätilanne talvella sallii traktorin käytön, voidaan polttopuut toimittaa talvisaikaan. Puu saha-
taan, halotaan ja pinotaan kevään ja kesän aikana. Tukikohdan kiuas uusitaan kaudelle 2020, 
edeten talven aikana kilpailutuksella ja hankinnalla, kuljetus polttopuu lastin yhteydessä ke-
väällä tukikohtaan. Tukikohdan jollakalustoa päivitetään mahdollisesti Wilmanrannasta poiste-
tuilla parempikuntoisilla jollilla mahdollisuuksien mukaan. 
 
Mäntysaaren tukikohdassa yritetään käynnistää tukikohdan uudisrakennus projektia uudelleen, 
aloittaen kasaamalla aktiivisia toimijoita projektiin. Käyttämättömiä materiaaleja ja romuja kul-
jetetaan tukikohdasta pois kevään ja kesän aikana. Aallonmurtajalaiturin kuntoa tarkkaillaan ja 
tehdään tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Tukikohdan jollakalustoa päivitetään mahdollisesti 
Wilmanrannasta poistetuilla parempikuntoisilla jollilla mahdollisuuksien mukaan. 
 
Saaritukikohtien talous 2020 
 
Jaosto esittää koko kauden vapaaehtoiseksi saunamaksuksi 60 €/vene.  
 
Kertasuorituksen hinnat:  
- 15 € / vene / viikonloppu  
- 10 € / vene / päivä 
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Maksut suoritetaan tukikohdan lippaaseen, MobilePay:lla tai tilisiirtona oikeaa viitettä käyttäen 
seuran tilille. 

 
Tulot: € 
Vapaaehtoiset saunamaksut 40 x 60 € 2 400 
Lippaiden/MobilePay:n tuotot 250 € / tukikohta 500 
Avainten myynti 6 kpl x 60 € 360 
Halssi-lehden mainostuotto jaostolle 500 
Siirto yleishallinnolta Mäntysaaren laituriprojektiin 6 000 
Tulot yhteensä 9 760 
  
Menot: € 
Kiinteistöjen vakuutukset 330 
Korjaukset ja huolto 500 
Tarvikkeet 1 000 
Puhtaanapito 150 
Kiinteistöverot 750 
Kurensalon polttopuut 500 
Kurensalon uusi kiuas 2 000 
Mäntysaaren laiturin viimeistelytyöt 6 000 
Poistot rakennuksista ja kalustosta 362 
Menot yhteensä 11 592 
  
TA-tulos: - 1 832 

 
3.3. Linnoitusniemen telakointi- ja toimintasuunnitelma 
 
Linnoitusniemessä olevien veneiden yhteislasku on pe–la 8.–9.5.2020. 
 
Veneiden kunnostuksesta ei saada jäädä telakointialueelle mitään roskia, telakointitarvikkeita 
eikä pohjan käsittelyssä ja kunnostuksessa syntyviä maali- tai muita jätteitä. Mikäli veneelle teh-
dään isompaa pohjamaalin kunnostustyötä, niin veneen alusta on suojattava huolellisesti – tar-
vittaessa kehotetaan konsultoimaan asiasta maanomistajaa eli Lappeenrannan kaupungin sata-
matoimistoa (Free Zone Oy).  
 
Veneiden lasku aloitetaan mantereen puoleisesta päästä ja edetään kohti laiturin kärkeä. Vene-
pukkien siirto tapahtuu kahden viikon sisällä veneiden laskusta. Pukit siirretään puuvenetelakan 
takana olevalle aidatulle alueelle. Kaikki telakoinnissa käytettävät tarvikkeet sidotaan pukkiin 
kiinni, eli kaikki tavara on noustava pukin mukana lavalle. Muuten venepukkia ei siirretä säilytyk-
seen ja siirto jää veneenomistajan vastuulle. Puulaiturille ei saa tulla maaliroiskeita – maaperän 
lisäksi myös laituri tulee suojata esim. kevytpeitteellä. 
 
Syksyn telakointi Linnoitusniemeen on lauantaisin 3. ja 10.10.2020. 
 
Venepukit tuodaan paikalle viikolla 40. Ensimmäiseen nostoon osallistuvat tuovat pukkinsa itse. 
Veneiden noston saa aloittaa jo 15.9., mutta ne eivät kuulu yhteisnoston piiriin. Veneet on sijoi-
tettava siten, että aallonmurtajalaiturin keskelle on jätettävä vapaakulkuinen pelastustie. Seuran 
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painepesuria käyttävät huolehtivat siitä, että käytön jälkeen puhdistavat suodattimen ja maksa-
vat pesurin käytöstä 2 euroa. Vian ilmetessä asiasta on ilmoitettava telakkavastaavalle. 
 
Wilmanrannan kiinteistön alueella suoritetaan jokavuotiset kevätsiivoustalkoot. Ajankohta il-
moitetaan myöhemmin. 
 
Linnoitusniemen telakointitoiminnan talous 2020 
 

Tulot: € 
Venepukkien kuljetukset keväällä ja syksyllä  
- 17 venepukkia, siirto yht. 60 €  1 020 
Veneiden laskut ja nostot  
- laskennallisesti 34 venettä, yht. 100 € 3 400 
Tulot yhteensä:  4 420 
  
Menot: € 
Lava-auto venepukkien siirtoon  
- (60 €/h, arvioitu kuljetusaika yht. 10 h) 600 
Nosturipalvelu  
- (250 €/h, arvioitu nostoaika yht. 12 h) 3 000 
Menot yhteensä 3 600 
  
TA-tulos: + 820 

 
 

4. Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto 
 

Vuonna 2020 katsastajina tulevat toimimaan seuraavat seuran jäsenet: Risto Ilmaniemi, Juha 
Leino, Markku Mäki-Hokkonen, Petri Niemi, Mauri Kokkola, Kim Rintamäki, Timo Nurmi ja Jorma 
Julku. Tällä hetkellä katsastajien määrä on riittävä. 
 
Arvio katsastettavien veneiden määrästä on 100 (93 venettä vuonna 2019). Kevään 2020 aikana 
tehdään aktivointityötä, että saadaan mahdollisimman monta katsastamatonta venettä katsas-
tuksen piiriin. Seuran lipun käytölle on edellytyksenä, että vene on katsastettu. 
 
Katsastustoimi hoitaa myös seuran venelippujen hankinnan ja myynnin. 
Valmistellaan yhdessä matkapurjehdustoiminnon kanssa matkapurjehdusiltaa keväälle 2020. 
 
Katsastus- ja vesiturvallisuusjaoston talous 2020 
 
Katsastusmaksu on 30 euroa LrPS:n lipun alla olevista veneistä, muut 45 euroa. Menoina ovat 
tarvittavat lomakkeet, tarrat, ohjeet ja katsastustoiminnan muut kulut (koulutus ja infoiltama 
Wilmanrannassa, osallistumiset kansallisiin kokouksiin ja koulutuksiin). 
 

Tulot: € 
Katsastusmaksut  
- arvioitu 100 venettä / 30 euroa 3 000 
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Myyntituotot venelipuista ja -viireistä 400 
Tulot yhteensä:  3 400 
  
Menot: € 
Katsastustodistukset, kurssitukset, tarvikkeet 1 200 
Venelippujen ja -viirien hankintakulut 300 
Menot yhteensä 1 500 
  
TA-tulos: + 1 900 

 
 
5. Koulutusjaosto 
 

Wilmanrannan purjehduskoulun toimintasuunnitelma 2020 
 
Vuoden 2020 purjehduskoulu toteutetaan tutusti PORY:n laatujärjestelmän mukaisena koulu-
tuksena purjehtija- ja perämieskurssien osalta. Kurssin tiedottaminen ja markkinointi tehdään 
ensisijaisesti seuran www-sivujen ja Facebook-seinän kautta. 
 
Kurssimaksu säilytetään ennallaan, purjehtijakurssin maksu on 360 €. Maksulla katetaan kurssin 
aikaiset ruoka- ja virvokekulut sekä kurssimateriaalit. Kurssin sisältö päivitetään vastaamaan pa-
remmin SPV:n ja PORY:n nykyistä koulutusmateriaalia. 
 
Seuratasolla Purjehduskoulun tavoitteena on luoda SPV:n tuottaman koulutusmateriaalin poh-
jalta LrPS:n muuta toimintaa tukevaa seuralaisten koulutusta sekä lisätä H-veneiden Väinön ja 
Ainon käyttöastetta. PORY:n koulutusohjelman mukaiset kurssit suunnataan ensisijaisesti pur-
jehduksesta kiinnostuneille uusille ja tuleville LrPS:n jäsenille. 
 
Järjestämme kursseja tai tapahtumia: 
 
- purjehtijakurssi toukokuussa 2020 (tavoite 8 kurssilaista)  
- perämieskurssi toukokuussa 2020 (tavoite 2 kurssilaista) 
- pidetään H-vene -kurssi, jonka tarkoituksena on tukea siirtymistä jollista köliveneisiin ja toi-

saalta edistää Väinön ja Ainon vuokrakäyttöä 
- järjestetään alkusyksystä perämieskurssin suorittaneille yöpurjehduskurssi tai -harjoitus tu-

kemaan mahdollista päällikkökurssin tai päällikkötutkinnon suorittamista  
 
Koulutustapahtumien markkinointi  
 
- pääasiassa LrPS:n verkkosivuilla ja Facebookissa 
- tehostetaan markkinointia sosiaalisessa mediassa  
 
Oman toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 
 
- jatketaan kevätkaudella purjehduskoulun kuukausipalaveri-käytäntöä 
- uusitaan ja edelleen kehitetään koulutuksessa käytettäviä aineistoja ja havaintovälineitä 
- rekrytoidaan uusia henkilöitä (apu)kouluttajiksi 
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Koulutusjaoston talous 2020 
 
Jaoston käyttösuunnitelma voidaan varmentaa, kun tiedetään purjehduskurssille osallistuvien 
henkilöiden lukumäärä. 
 

Tulot:   € 
- arvioidut osallistujat kursseille 2 880 
Menot:   800 
TA-tulos: + 2 080 

 
 

6. Wilmanrantajaosto 
 

Toimintaperiaatteet 
 
Rakennuksen pääkäyttötarkoitus on palvella seuraa ja sen jäseniä kokoontumis-, koulutus, har-
rastus-, säilytys- ja työtilana. Toiminnan järjestäminen Wilmanrannassa tapahtuu seuran halli-
tuksen, jaostojen ja jäsenten toimesta. Wilmanrannan hallinnosta, vuokrauksesta, kiinteistön-
hoidosta ja taloudesta vastaavat hallituksen ja Wilmanrantajaoston päätösten mukaan ko. teh-
täviin valitut henkilöt. 
 
Vuokraustoiminnan käyttöasteen oletetaan jatkuvan 2019 tasolla, noin 150 tilaisuutta vuodessa. 
 
Wilmanrantajaoston talous 2020 
 
Wilmanrannan talous perustuu vuokratuottoihin ja seuralaisten maksamiin käyttökorvauksiin. 
Taloudenpidon tavoitteena on, että Wilmanrannan tulos on positiivinen ja kertyvää voittoa voi-
daan käyttää Wilmanrannan uudis- ja korjausinvestointeihin siten, että kiinteistölle ei muodostu 
korjausvelkaa. 
 
Vuoden 2020 talousarvio on laadittu vuoden 2019 tammi-elokuun toteutuman perusteella. 
Vuokratulot on arvioitu pysyvän edellisvuoden tasolla ja kulut on arvioitu tämän hetken käyttö-
asteen mukaan ja huomioitu tiedossa olevat muutokset. Talousarvion tulos antaa riittävät mah-
dollisuudet tarvittavien korjausinvestointien rahoittamiseen. 
 

Tulot: € 
Vuokratuotot, yhteensä 39 300 
- tilavuokraukset, hyllyvuokraus, ilmoitustuotot, jollasäilytys  
Tulot yhteensä:   39 300 
  
Menot:  € 
Toimitilakulut  
- maanvuokra, siivous ja pesula, lämmitys, sähkö, vakuutukset 

22 600 

Hallintopalvelut 
- taloushallinto, muut hallintokulut 

7 900 

Muut hallintokulut 1 900 
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- data, puhelin jne. 
Markkinoiontikulut 800 
Poistot, yhteensä 6 000 
Menot yhteensä: 39 100 
  
TA-tulos: + 200 

 
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 talviaikai-
siin ulkotöihin, siivoukseen ja tarvittaessa myös muihin huoltotöihin, joita ei omasta toimesta 
pystytä tekemään. 
 
Vuoden 2020 kunnossapitotöissä on varauduttu normaaleihin vuosikorjaustarpeisiin. Tarvitta-
essa Wilmanrantajaoston pj antaa listätietoja. 

 
 
7. Puuvenejaosto 
 

Puuvenetelakan toiminta säilyy ennallaan ja telakka on jaoston tukikohta. Telakan tarkoituksena 
on tarjota puuveneharrastajille tila, jossa on mahdollista kunnostaa ja korjata venettä säältä 
suojassa. Vuonna 2020 pyritään selvittämään telakkatilan käyttöasteen ja telakointitulojen suh-
detta siten, että mahdollisimman moni aktiivisessa käytössä oleva tai kunnostettava puuvene 
saataisiin telakan suojiin. 
 
Puuvenejaoston talous 2020 
 

Tulot: € 
Telakointimaksut 7 500 
  
Menot:  € 
Vuokrat (kiinteistövuokra) 1 200 
Vakuutukset / Pohjola 350 
Korjaukset ja huolto (valaistus, sähkötyöt, lukot, laituri yms.) 300 
Puhtaanapito ja jätehuolto (roskalaatikot, ongelmajäte) 450 
Sähkö (edellisvuoden lasku + arvioitu vuosikorotus) 600 
Vesimaksut (liittymä, veneiden pesu, sosiaalitilat) 400 
Veneiden nosto ja lasku (siirtämiskustannukset kevät, syksy) 2 000 
Hallintokulut (LrPS:n kirjanpito, laskutukset) 200 
Tulevaisuus-rahasto 1200/vuosi  1 200 
Menot yhteensä 7 250 
  
TA-tulos: + 250 
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8. Kilpailujaosto 
 

Kilpailujaosto tarjoaa seuran jäsenille mahdollisuuksia niin kilpailla kuin kouluttautua kilpapur-
jehduksen saralla. Näkyvimmin kilpailujaosto toimii kilpailujen järjestäjänä. Kilpailujaoston jär-
jestämät kilpailutapahtumat ovat: 
 
- Tiistaikilpailut köliveneille 12.5.–15.9.2020 (tauolla heinäkuussa). 
- Saimaa Ranking kisa – mahdollisesti yhteistyössä ImPS:n ja JV kanssa (kesä- tai heinäkuu 

2020). Kisan ajankohta ja muoto ratkaistaan talven aikana Saimaan pursiseurojen kilpailutoi-
mikunnassa. 

- Wilmanrannan Valssi 19.9.2020 
- Kaupungin Laser -kisat, elokuun loppupuolella yhdessä juniori- ja kevytvenejaoston kanssa. 

Kiertopalkinnon on lahjoittanut Afganistanin valtion kaivosministeriö. 
- Mahdollinen 24-h kisan herättäminen henkiin jollakin muotoa 
 
Kilpailujaoston tavoitteena on myös innostaa jäsenistöä kilpapurjehdukseen, tarjoamalla näkö-
alapaikkoja niin kilpailujen järjestämisen kautta kuin tarjoamalla kilpapurjehdukseen liittyvää 
koulutusta. Kilpapurjehduskoulutus sisältää niin veneen trimmausta, taktiikkaa, sääntötunte-
musta kuin tuomarikoulutustakin. Edellä mainittujen tavoitteiden ohella on tarkoitus myös lisätä 
kilpapurjehduksen tunnettavuutta ja näkyvyyttä Lappeenrannassa. 
 
Tulevan kauden 2020 asialistaan kuuluvat mm. seuraavat aiheet: 
- Seuran kilpailujen, kilpailutoiminnan organisoinnin ja tuomaritoiminnan kehittäminen. 
- Seuran jäseniä rohkaistaan osallistumaan SPV:n järjestämiin toimitsijakoulutuksiin. 
- Kilpailujaoston pitämä Saalinki&Salaatti-seurailta kevätkaudella, kisakauden kynnyksellä 
- Seuran H-veneiden kilpailukäyttö ja uusien kilpagastien etsinnän tehostaminen. 
 
Kilpailujaoston talous 2020: 
 

Tulot: € 
Kilpailumaksut 450 
Illanvietot 550 
Tulot yhteensä: 1 000 
  
Menot: € 
Palkinnot 400 
Kilpailujen järjestämiskulut 400 
Menot yhteensä 800 
  
TA-tulos: + 200 

 
 
9. Ympäristö- ja olosuhdejaosto 
 

Vuoden 2019 syyskokous päätti, että LrPS:aan perustettiin ympäristö- ja olosuhdejaosto. Sen 
tehtävänä on edistää tärkeitä veneilyolosuhteisiin liittyviä asioita. Toiminta on tarkoitus käynnis-
tää täysipainoisesti vuoden 2020.  
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Ympäristö- ja olosuhdejaoston talous 2020 
 

Tulot:   € 
- Halssi-lehden mainostuotto jaostolle 200 
Menot:   200 
TA-tulos: ± 0 

 
 
10. Wilmanrannan Saalinki & Salaatti seuraillat – ja muuta 
 

Edellisvuotena jäsenistöltä tiedusteltiin uudenlaisia keinoja aktivoida seuratoimintaa myös varsi-
naisen purjehduskauden aikana. Perinteiset tiistaisaunat ovat jo eräänlainen instituutio seura-
väen keskuudessa. 
 
Talvikaudella 2019–20 kehiteltiin uudenlaista torstai-tapahtumaa, jolle hahmottui nimeksi Wil-
manrannan Saalinki & Salaatti. Näitä eri purjehdus- ja veneilyaiheisia seurailtoja on tarkoitus jat-
kaa myös vuonna 2020 – itseasiassa jo vuoden 2019 puolella. 
 
Samoin ”Pursiseuran ompeluseura” kokosi taitavia ja kekseliäitä ompelukoneen käyttäjiä Wil-
manrantaan ja tuloksena syntyi hienoa varuste- ja muita laukkuja vanhoista purjeista. Tämän 
tyyppistä toimintaa on syytä jatkaa myös vuonna 2020. 
 
Myös erilaiset talviurheilun muodot ovat tuttuja LrPS:n väelle. Itseohjautuvien porukoiden har-
rastamat retkihiihdot ja -luistelut, Kite-leijahiihto tai vaikkapa kaukalopallo seuraväen kanssa 
ovat hyviä keinoja pitää yllä purjehduksessa vaadittavaa fyysistä kuntoa. 
 
Kaikista seuran tapahtumista tiedotetaan monikanavaisesti Suulin kautta sähköpostilla (tarkas-
tathan, että Suulin joukkoviestit eivät ohjaudu automaattisesti sähköpostiselaimesi roskalaatik-
koon!), seuran www-sivulla sekä Facebookissa. 
 


