TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2021

LAPPEENRANNAN PURSISEURA ry
Hyväksyttäväksi vuosikokouksessa 22.10.2020
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1. Yleistä
LrPS aloittaa vuonna 2021 jo 69. toimintavuotensa. Seuran tarkoituksena on edistää purjehdusharrastusta, kehittää seuralaisten osaamista vesillä liikkumisessa, edistää veneiden ylläpitoa
ja huoltoa, rakentaa hyvää seurahenkeä ja parantaa veneilyolosuhteita Saimaalla.
Seuran jäsenmäärä on hienoisessa kasvussa. Tätä kirjoitettaessa jäseniä on kaikkiaan 393, lisäystä viime vuoden tilanteeseen on noin 20 henkilöä. Tehdyt tarkennukset jäsenrekisterin
ja -kirjanpitoon ovat olleet tarpeellisia.
LrPS:ssa tulee kiinnittää huomiota siihen, että vene- ja perhekunnista kaikki purjehtijat olisivat
LrPS:n jäseninä. Tämä on pikemminkin omantunnon kuin taloudellinen kysymys.
Hallitus on vuoden 2020 aikana tarkastellut erilaisia vaihtoehtoja jäsenkategorioista ja jäsenmaksuista. Asiasta päätetään syyskokouksessa 2020. Hallituksen esitys on, että jäsenmaksut yhdenmukaistetaan sääntöjemme mukaiseksi. On tärkeää, että seuramme jäsenmaksu on kaikille
halukkaille mahdollinen, junioreiden osalta houkuttelevan edullinen ja että maksu vastaa jäsenistön odotuksia seuran toiminnasta ja eduista. Hallitus lähtee siitä, että jäsenmaksu on tasapuolinen kaikille jäsenryhmille ja maksu on tasa-arvoinen kaikkia yhdistyksen jäseniä kohtaan.
Taloudenpidon kannalta jäsenmaksun (sekä muiden seuran maksujen ja taksojen) tulee kattaa
taloudellisesti seuran toiminnot ja palvelut, joihin jäsenet ovat oikeutettuja. Jäsenmaksut ovat,
vuokraustoiminnan lisäksi, tärkein seuran tulorahoituksen lähde.
Hallituksen esitys koskien jäsenmaksuja vuodelle 2021:










Sääntöjen mukaisen vuosijäsenen vuosimaksuksi esitetään 53 €.
Uuden jäsenen liittymismaksuksi päätetään sama kuin vuosimaksu. Eli liittymisen hinta on
ensi vuonna 106 €. Se kattaa siis liittymisen ja vuosimaksun (53 € + 53 €). Tavoitteena on 10
uutta jäsentä eli vuosijäseniä olisi 340 hlöä.
Aiemmin maksukäytäntö on ollut “perheen pääjäseneltä” 60 € ja “perheen kakkosjäseneltä”
30 €. “Pääjäseniä” on tällä hetkellä 246 hlöä, “kakkosjäseniä” on 83 hlöä, eli yhteensä 329
hlöä. Aiemmin liittymismaksu on ollut kaksinkertainen jäsenmaksu, 120 €.
Alle 18-vuotiaan juniorijäsenen vuosimaksuksi esitetään 10 € (se on ollut 15 €; junioreilta ei
peritä jatkossakaan liittymismaksua). Junioreita on alle 30 hlöä. Tavoite on, että ensi vuonna
junioreita on 60 hlöä.
Hallituksen tekemän laskelman mukaan muutokset eivät vaikuta kielteisesti seuran jäsenmaksukertymään. Muutos on siis kustannusneutraali.
Säännöt toteavat, että kunniajäsenet ja kölintervaajat (henkilöt, ei “yhteisötervaajat”) ovat
jäsenmaksuista vapaat (4 §). Tämä on voimassa jatkossakin.

Perusteluja jäsenmaksujen määräytymiselle
Sama jäsenmaksu on tasa-arvoinen vaihtoehto. SPV:lle maksettava jäsenmaksu on kultakin henkilöjäseneltä 12,50 €, junioreja lukuun ottamatta. Jäsenyys tarjoaa kaikille seuralaisille yhteisiä
toimintoja ja palveluja. Samalla jokainen seuran palveluja käyttävä ja toimintoihin osallistuva (ja
niihin oikeutettu) jäsen tuottaa seuralle kuluja. Lisäksi jokainen seuran jäsen saa SPV:n jäsenetuna purjehdusvakuutuksen ja muut SPV:n ja seuran jäsenpalvelut: katsastuksen, lipunkäyttöoiwww.lrps.fi | @lappeenrannanpursiseura
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keuden, tiedotuksen, tapahtumia, Halssin yms. Nykyisiltä ”perhejäseniltä” ei luonnollisestikaan
peritä uuden järjestelmän mukaista liittymismaksua vaan jäsenkategoriamuutos tapahtuu automaattisesti.
Seuraan on hyvä luoda kannustava ilmapiiri, jotta kaikki purjehtivat perheenjäsenet ja miehistöt
tulevat LrPS:n jäseniksi. Sillä on positiivinen vaikutus seuran talouteen ja toimintoihin – sekä tietysti jäsenmäärään ja siten painoarvoomme muiden seurojen keskuudessa ja SPV:ssä.
On hyvä kiinnittää huomiota siihen, että kisaveneissä olevat miehistön jäsenet tulisivat reilusti
seuran jäseniksi. SPV:n kilpapurjehduksen säännöt edellyttävät, että miehistö on SPV:n alaisen
seuran jäsenenä. Toki seuran omat “Tiistaikisat” ovat eri asia, mutta ei haittaisi, että näidenkin
kisojen kaikki osallistujat olisivat LrPS:n jäseniä.
Taloushallintojärjestelmämme mahdollistaa myös aiempaa paremman jäsenmaksuperinnän. On
kaikkien jäsenten asia huolehtia siitä, että jäsenrekisterimme, SPV:n Suuli-järjestelmän, jäsentiedot ovat oikein. Pidemmällä aikavälillä LrPS:ssä on syytä tarkastella myös muiden maksujen ja
taksojen tuomia tuloja. Yksi vaihtoehto on tuoda keskusteluun vapaaehtoisen tukikohtamaksun
tyylisiä taksoja mm. kilpailutoimintaan, matkapurjehdusjaostoon jne. Tästä on hyvä keskustella
tulevina vuosina.
Muuta
Seuramme – kuten monen muunkin pursiseuran – säännöt sanovat, että veneen perälippua voivat käyttää vain katsastetut veneet. Myös tämä on omantunnon kysymys. Vakavammaksi kysymys tulee mahdollisen vahingon sattuessa ja keskusteltaessa vakuutusyhtiön kanssa. Pidetään
siis veneet ja turvavarusteet kunnossa, veneet katsastettuna ja virallinen venerekisteri kunnossa. Katsastettujen veneiden, ja jäsenten, lukumäärä määrittää myös seuramme asemaa SPV:ssä.
Seuraavan toimintakauden talousarvio on laadittu maltilliseksi ja se pohjautuu huolelliseen talouden seurantaan. On totta, että meillä on toimintoja, jotka aiheuttavat kuluja ja joita ei saada
katettua toiminnan tuloilla – ja toisaalta meillä on toimintoja, jotka tuottavat ylijäämää. Ne kerryttävät jaoston omaa pääomaa. Tämä periaate on tärkeä: Vaikka LrPS:llä on ”yksi pankkitili” ja
varat ovat ry:n käyttöomaisuutta, niin jaostoilla on taloudellinen autonomia. Kertyneillä varoilla
voidaan tehdä jaostokohtaisia investointeja tarpeellisiin kohteisiin. Pääomakertymät selvitetään
kevät- eli tilinpäätöskokouksessa.
Seuran hallituksessa on hyvä olla mukana syvällistä kokemusta seuratyöstä, talous- ja kiinteistöosaamista, matka- ja kilpapurjehtijoita, talkootyön organisaattoreita sekä toimintaan uusia näkökulmia tarjoavia innovaattoreita. Yhdistystoiminnan luottamustehtävä ei myöskään saa olla
rasite vaan toimintaan on hyvä suhtautua positiivisen tekemisen kautta.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 on laadittu olettamalla, että LrPS:n syyskokous hyväksyy sääntöjen § 12:n syyskokousta koskevat kohdat 5 ja 7. Eli: syyskokous hyväksyisi
vuoden 2021 jäsenmaksut ja että Tukikohta- ja matkapurjehdusjaosto lopetetaan ja sen sijaan
perustetaan erilliset Matkapurjehdusjaosto ja Kiinteistöjaosto. Muutos vaikuttaa toimintasuunnitelman ja taloussuunnittelun rakenteeseen – esimerkiksi Linnoitusniemen telakointi sekä Hveneiden vuokraustoiminta liitetään Matkapurjehduksen alaisuuteen.
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Uudistuksella pyritään jäntevöittämään seuralle tärkeiden osa-alueiden toimintaa. Erityisesti
kiinteistöjen, Wilmanrannan ja kahden saaritukikohdan, osalta muutoksella pyritään turvaamaan niiden toimintaa ja motivoivan jäseniä osallistumaan erityisesti saaritukikohtien kehittämiseen. Hallitus toivoo, että jaostojen muutos tuo uutta virtaa myös matkapurjehdustoimintaan. Nyt perustettavan Kiinteistöjaoston toimintaa voidaan arvioida uudelleen jonkin ajan kuluttua uudelleen.
LrPS:n jäsenten, jaostojen ja hallituksen tavoitteena tulee olla, että kaikki Lappeenrannassa olevat purjehtijat, matkaveneet, kilpaveneet ja muut veneilijät olisivat mukana LrPS:n toiminnassa.
LrPS:n slogaani, ”Mieluummin purjehdin”, on pätevä edelleen.
Yleishallinnon talous 2021:
Tulot:
Vuosijäsenten jäsenmaksut (53 € x 340 hlöä)
Uusien vuosijäsenten liittymismaksu (53 € x 10 hlöä)
Junioreiden, alle 18 v., jäsenmaksut (10 € x 60 jun.)
Kunniajäs., kölintervaajat, vanhat vapaajäsenet (0 € x 25 hlöä)
Halssi-lehden mainosmyynti
Tulot yhteensä:

€
18 020
530
600
0
200
19 350

Menot:
SPV:n jäsenmaksut (12,50 € x 375 hlöä)
Halssi-julkaisun taitto ja painatus
Kirjanpitokulut (pl. Wilmanranta)
Varaus Mäntysaaren keitto- ja grillikatoshankkeeseen
Muu seuratoiminta
Menot yhteensä:

€
4 600
1 700
1 400
8 000
1 450
17 150

TA-tulos:

+ 2 200

Menot €
17 150
3 550
1 100
6 750
1 500
1 000
6 200
250
53 350
200
- 91 050

TA-tulos €
+ 2 200
- 1 520
+ 1 980
+ 1 870
+ 2 100
+ 400
+ 1 000
±0
+450
±0
+8 480

Yhteenveto LrPS:n vuoden 2021 talousarviosta:
Toiminto
1) Yleishallinto
2) Juniori- ja kevytvenejaosto
3) Koulutusjaosto
4) Matkapurjehdusjaosto
5) Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto
6) Kilpailujaosto
7) Puuvenejaosto
8) Surffijaosto
9) Kiinteistöjaosto
10) Ympäristö- ja olosuhdejaosto
TA-tulos yhteensä:

Tulot €
19 350
2 030
3 080
8 620
3 600
1 400
7 200
250
53 800
200
+ 99 530

TA2020
±0
±0
+ 2 080
±0
+ 1 900
+ 200
+ 250
– (N/A)
- 812
±0
+3618

Kokonaisuudessaan vuoden 2020 talouden arvioidaan olevan ylijäämäinen. Nähtäväksi jää, kuinka koronapandemian pitkittyminen vaikuttaa kokonaistalouteen ja keväällä 2022 tiedämme
pandemian vaikutukset toimintaamme.
www.lrps.fi | @lappeenrannanpursiseura
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LrPS:n vuoden 2021 talouden jakauma jaostojen ja yleishallinnon kesken:
1%
0%

3%

4%

LrPS TA2021 - Tulot

0%

2%

Kiinteistöjaosto 54 %
Yleishallinto 20 %
Matkapurjehdusjaosto 9 %

7%

Puuvenejaosto 7 %
Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto 4 %

9%
54 %

Koulutusjaosto 3 %
Juniori- ja kevytvenejaosto 2 %

20 %

Kilpailujaosto 1 %
Surffijaosto - %
Ympäristö- ja olosuhdejaosto - %

1%
2%
4%

1%

LrPS TA2021 - Menot
0%

0%

Kiinteistöjaosto 59 %
Yleishallinto 19 %

7%

Matkapurjehdusjaosto 7 %
Puuvenejaosto 7 %

7%

Juniori- ja kevytvenejaosto 4 %

Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto 2 %
19 %

59 %

Koulutusjaosto 1 %
Kilpailujaosto 1 %
Surffijaosto - %
Ympäristö- ja olosuhdejaosto - %
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2. Juniori- ja kevytvenejaosto
Kaudella 2021 Juniori- ja kevytvenejaoston tavoitteena on jatkaa purjehduksen opetusta aiemmin aloittaneiden kanssa sekä järjestää alkeiskursseja vasta-alkajille. Lisäksi tarjotaan kalustoa ja
ohjausta siirtymiseen Optarista isompiin veneisiin.
Toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa matalalla kynnyksellä purjehduksen aloittaminen sekä
harrastuksen jatkaminen Optimistijollalla sekä Laserilla ja muilla kevytveneillä. Toiminnan pääpaino on purjehduksen opettamisessa lapsille ja nuorille, mutta annetaan myös mahdollisuuksia
omatoimiseen kilpailuihin osallistumiseen. Kaksi Optia tullaan siirtämään Mäntysaaren tukikohtana ja samalla varaudutaan kahden hyvän Optimistijollan hankintaan toimintavuoden aikana.
Toiminta käynnistyy keväällä jollavaraston talkoilla toukokuussa ja jatkuu syyskuun loppuun
saakka, jolloin ilmat kylmenevät ja pimeys saattaa yllättää. Kauden alkupuolella järjestetään junioreiden purjehdusleiri Wilmanrannan Junnuviikko. Junnuviikon kohderyhmä ovat niin uudet
kuin myös kokeneemmat purjehtijat. Junnuviikon ajankohta on koulujen ensimmäisellä kesälomaviikolla, ma–pe 7.–11.6.2021. Leirillä on käytössä juniorijaoston jollakalusto; pääosassa ovat
Optarit, mutta käytettävissä ovat myös Laserit, Zoom-8 sekä E-jolla. Jossakin vaiheessa kesää järjestetään makkaranpaistoilta Karhusaaren laavulla. Iltaan ovat tervetulleita juniorit vanhempineen. Loppukaudesta selvitetään Lpr:n Optimestaruus-kisan järjestämistä halukkaille.
Myös vuonna 2021 järjestetään Lappeenrannan Laser-mestaruuskilpailut. Tapahtuma on avoin
kaikenikäisille purjehtijoille taitotasoon katsomatta. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä kilpailujaoston kanssa ja sen ajankohta on alustavasti la–su 14.–15.8.2021.
Kausi päättyy jollavaraston talkoisiin lokakuussa. Talkoissa siirretään laserit takaisin sisälle ja siivotaan hallista ylimääräiset tavarat vintille talven ajaksi.
Juniori- ja kevytvenejaoston talous 2021:
Tulot:
Junnuviikko-tapahtuman osallistumismaksu (á 50 €)
Halssi-lehden mainosmyynti
Jollien vuokraus
Harjoitusmaksut (á 60 €)
Alkeiskurssit, ei osallistumista Junnuviikolle (á 30 €)
Tulot yhteensä:

€
1 250
200
100
360
120
2 030

Menot yhteensä:

€
1 050
150
200
100
50
2 000
3 550

TA-tulos:

+ 480

Menot:
Junnuviikko-tapahtuman kulut (ateriat jne.)
Busterin polttoaineet
Jollien kunnostuskuluja (köydet, litsit, huolto jne.)
Kesän makkaranpaisto
Laser-mestaruuskisat
Investointivaraus kahden Optin hankintaan
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3. Koulutusjaosto
Wilmanrannan Purjehduskoulun toimintasuunnitelma 2021
Vuoden 2021 purjehduskoulu toteutetaan tutusti PORY:n laatujärjestelmän mukaisena koulutuksena purjehtija- ja saaristopäällikkökurssien osalta. Kurssi jäi koronapandemian takia pitämättä 2020, joten voidaan nähdä, että purjehduskurssille on kysyntää ensi kaudella.
Kurssimaksu säilytetään ennallaan: purjehtijakurssin maksu on 360 €. Maksulla katetaan kouluttajien koulutuskulut, kurssin aikaiset ruokailukulut sekä kurssimateriaalit. Kurssin sisältö noudattaa SPV:n ja PORY:n koulutusmateriaalia.
Purjehduskoulun tavoitteena on luoda LrPS:n muuta toimintaa tukevaa seuralaisten koulutusta
sekä lisätä H-veneiden Väinön ja Ainon käyttöä. Koulutusohjelman mukaiset kurssit suunnataan
ensisijaisesti purjehduksesta köliveneillä kiinnostuneille uusille ja tuleville LrPS:n aikuisjäsenille.
Totutun käytännön mukaan Purjehduskoulun käyneet kurssilaiset ovat vapautettu liittymismaksusta (53 €), kun he liittyvät ko. vuoden aikana LrPS:n jäseneksi (seuraetu uusille jäsenille).
Järjestämme kursseja tai tapahtumia:





Purjehtijakurssi järjestetään toukokuussa 2021 (tavoite: 6 kurssilaista).
Saaristopäällikkökurssi (ent. perämieskurssi) pidetään toukokuussa 2021 (tavoite: 2
kurssilaista).
H-vene -kurssi, jonka tarkoituksena on tukea siirtymistä jollista köliveneisiin ja edistää Väinön ja Ainon vuokrakäyttöä, ajankohta kysynnän mukaan.
Alkusyksystä järjestämme yöpurjehduskurssi tai -harjoituksen tukemaan mahdollista
päällikkökurssin tai päällikkötutkinnon suorittamista.

Koulutustapahtumien markkinointi toteutetaan pääasiassa LrPS:n verkkosivuilla ja seuran Facebookissa. Markkinointia tehostetaan sosiaalisen median puolella ja pyritään kohdentamaan nuorille aikuisille, esimerkiksi ”Skinnarilan suuntaan”.
Oman toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi:




Jatketaan kevätkaudella purjehduskoulun kuukausipalaveri-käytäntöä.
Uusitaan ja kehitetään koulutuksessa käytettäviä aineistoja ja havaintovälineitä.
Rekrytoidaan uusia henkilöitä (apu-)kouluttajiksi.

Koulutusjaoston talous 2021:
Jaoston käyttötalous varmistuu, kun tiedetään purjehduskurssille osallistuvien henkilöiden lukumäärä.
Tulot:
Kurssien osallistumismaksut
Halssi-lehden mainosmyynti
Tulot yhteensä:
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Menot:
Kurssien ruoka- ja muut menot
Kouluttajien koulutus
Menot yhteensä:

€
800
300
1 100

TA-tulos:

+ 1 980

4. Matkapurjehdusjaosto
Seuran organisoimat matkapurjehdustoiminnot liittyvät mukavaan ja mutkattomaan yhdessäoloon niin vesillä kuin muutenkin. Matkapurjehdusta harrastetaan laajasti ja seuratapahtumat
liittyvät lopputalven bussimatkaan Vene 2021 Båt -näyttelyyn (toteutuu mikäli koronapandemia
sallii?), kesän Saimaan-retkiin ja loppukauden Syyseskaaderiin.
Näiden perinteisten toimintojen lisäksi vuoden 2021 tavoitteena on, että jaosto järjestäytyy ja
tekee muutaman purjehduskauden mittaisen suunnitelman eskaaderipurjehduksen elvyttämisestä LrPS:n piirissä. Vuoden 2021 aikana voidaan eskaaderia suunnitella Saimaan vesille, mutta
tavoitteena on, että LrPS voisi tulevaisuudessa toteuttaa eskaaderin myös merialueelle. Tässäpä
on sopiva aihe talvikauden Saalinki & Salaatti -seurailtaan.
Matkapurjehdusjaoston uutena toimintona on H-veneiden “Ainon” ja “Väinön” vuokraus. Tavoitteena on, että vuokraustoiminta on – ennen muuta – jäsenille mutta myös seuran ulkopuolisille edelleen edullista ja kannattavaa. Jaosto selvittää vuokraustoiminnan ulkoistamista sekä
veneitä koskevan varauskalenterin avaamista verkkoon ennen ensi kesää. H-veneet pidetään
kiinteistöjen tavoin hyvässä kunnossa ja niitä käytetään seuran koulutustarkoituksiin.
Linnoitusniemen telakointi- ja toimintasuunnitelma
Linnoitusniemessä olevien matkaveneiden yhteislasku on pe–la 7.–8.5.2021.
Veneiden kunnostuksesta ei saada jäädä telakointialueelle roskia, telakointitarvikkeita eikä pohjan käsittelyssä ja kunnostuksessa syntyviä maali- tai muita jätteitä. Jos veneelle tehdään isompaa pohjan kunnostustyötä, niin veneen alusta on suojattava huolellisesti – tarvittaessa kehotetaan konsultoimaan Lappeenrannan kaupungin satamatoimistoa.
Veneiden lasku aloitetaan mantereen puoleisesta päästä ja edetään kohti laiturin kärkeä. Venepukkien poissiirto 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 säilytykseen ja siirto jää veneenomistajan vastuulle.
Syksyn telakointi Linnoitusniemeen on lauantaisin 2.10. ja 9.10.2021.
Venepukit tuodaan Linnoitusniemeen viikolla 39. Ensimmäiseen nostoon osallistuvat tuovat
pukkinsa itse. Veneiden noston saa aloittaa jo 15.9., mutta ne eivät kuulu yhteisnoston piiriin.
Veneet on sijoitettava siten, että aallonmurtajalaiturin keskelle on jää vapaa pelastustie. Seuran
www.lrps.fi | @lappeenrannanpursiseura
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painepesuria käyttävät huolehtivat siitä, että käytön jälkeen suodatin puhdistetaan ja pesurin
käytöstä maksetaan 2 euroa. Vian ilmetessä asiasta on ilmoitettava telakointivastaaville.
Matkapurjehdusjaoston talous 2021:
Tulot:
Osallistumismaksut Vene 2021 Båt messumatkaan
Matkaveneiden pukkien kuljetukset kevät & syksy (17 kpl x 60 €)
Matkaveneiden laskut ja nostot (laskennallisesti 34 kpl x 100 €)
Seuran H-veneiden vuokratuotot
Halssi-lehden mainosmyynti
Tulot yhteensä:

€
1 000
1 020
3 400
3 000
200
8 620

Menot:
Vene 21 Båt messumatkan linja-auto
Lava-auto matkaveneiden pukkien siirtoon (60 €/h, arv. 10 h)
Nosturipalvelu (250 €/h, arv. yht. 12 h)
Seuran H-veneiden ylläpito (telakointi, venepaikka, muut)
Syyseskaaderin lohisoppa ja tykötarpeet
Menot yhteensä:

€
1 000
600
3 000
2 000
150
6 750

TA-tulos:

+ 1 870

5. Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto
Toimintavuotena 2021 katsastajina tulevat toimimaan seuraavat seuran jäsenet: Risto Ilmaniemi, Juha Leino, Markku Mäki-Hokkonen, Petri Niemi, Mauri Kokkola, Kim Rintamäki, Timo Nurmi
ja Jorma Julku. Katsastajien määrä on riittävä.
Arvio katsastettavien veneiden määrästä on 100 (97 venettä vuonna 2020). Kevään 2021 aikana
tehdään aktivointityötä, että saadaan mahdollisimman monta katsastamatonta venettä jälleen
katsastuksen piiriin. Seuran lipun käytölle on edellytyksenä, että vene on katsastettu.
Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto hoitaa myös seuran venelippujen hankinnan ja myynnin. Keväälle 2021 Valmistellaan yhdessä matkapurjehdusjaoston kanssa matkapurjehdusiltaa.
Katsastus- ja vesiturvallisuusjaoston talous 2021:
Katsastusmaksu on 30 € LrPS:n lipun alla olevista veneille. Muiden seurojen jäsenille ja seurojen
ulkopuolisille henkilöille maksu on 45 €. 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 €)
Venelippujen ja -viirien myynti
Halssi-lehden mainosmyynti
Tulot yhteensä:
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Menot:
Katsastustodistukset, kurssitukset, tarvikkeet
Venelippujen ja -viirien hankinta
Menot yhteensä:

€
1200
300
1500

TA-tulos:

+ 2 100

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








Tiistaikilpailut kaupungin edusvesillä, Lappeenrannan purjehdusareenalla, 12.5.–
14.9.2021 (tauolla heinäkuun).
Kyläniemi Runt 2021 DH, yhteistyössä RiPS:n kanssa, alustavasti la 12.6.2021.
Saimaa Geopark Regatan järjestäminen ja Saimaaregatta yhteistyössä JV:n kanssa, heinäkuu 2021 (kisan ajankohta ja muoto ratkaistaan talven aikana Saimaan pursiseurojen
kilpailutoimikunnassa).
Kaupungin Laser -mestaruuskisat, la–su 14.–15.8.2021 yhdessä juniori- ja kevytvenejaoston kanssa. Kiertopalkinnon on lahjoittanut Afganistanin valtion kaivosministeriö.
Wilmanrannan Valssi, la 18.9.2021, käytössä FINrating & LRPSrating -tasoitukset.
Karvahattupurjehdus lokakuussa, ajankohta määritetään myöhemmin.

Kilpailujaoston tavoitteena on kannustaa jäsenistöä kilpapurjehdukseen tarjoamalla näköalapaikka toimintaan kilpailujen järjestämisen kautta ja 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. Lisäksi kilpailujaosto opastaa
ja neuvoo seuralaisia uuden FINrating-tasoitusluvun hankkimisessa ja tarvittavien (purjeiden
jne.) mittausten tekemisessä.
Tulevan kauden 2021 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 keväällä, kisakauden kynnyksellä
Seuran H-veneiden kilpailukäyttö ja uusien kilpagastien etsinnän tehostaminen.

Kilpailujaoston talous 2021:
Tulot:
Kilpailumaksut
Illanvietot
Halssi-lehden mainosmyynti
Tulot yhteensä:

www.lrps.fi | @lappeenrannanpursiseura

€
650
550
200
1 400

10( 15)

Menot:
Palkinnot
Kilpailujen järjestämiskulut
Menot yhteensä:

€
600
400
1 000

TA-tulos:

+ 400

7. Puuvenejaosto
Puuvenetelakan toiminta säilyy ennallaan. Telakka on jaostolle tärkeä tukikohta. Telakan tarkoituksena on tarjota puuveneharrastajille tila, jossa on mahdollista kunnostaa ja korjata venettä
säältä suojassa. Vuonna 2021 pyritään selvittämään telakan käyttöasteen ja tulojen suhdetta siten, että mahdollisimman moni aktiivisessa käytössä oleva tai kunnostettava puuvene saataisiin
telakan suojiin. Myös jaoston talouden lukuja on tarkennettu vuodelle 2021 parantuneen seurannan kautta.
Puuvenejaoston talous 2021:
Tulot:
Telakointimaksut
Halssi-lehden mainosmyynti
Tulot yhteensä:

€
7 000
200
7 200

Menot:
Kiinteistövuokra
Vakuutukset
Korjaukset ja huolto (valaistus, sähkötyöt, lukot, laituri yms.)
Puhtaanapito ja jätehuolto (roskalaatikot, ongelmajäte)
Sähkö (edellisvuoden lasku + arvioitu vuosikorotus)
Vesimaksut (liittymä, veneiden pesu, sosiaalitilat)
Veneiden nosto ja lasku (siirtämiskustannukset kevät, syksy)
Hallintokulut (LrPS:n kirjanpito, laskutukset)
Tulevaisuusrahasto 1 200 €/vuosi
Menot yhteensä

€
1 200
350
300
450
600
400
1 500
200
1 200
6 200

TA-tulos:

+ 1 000

8. Surffijaosto
Jaoston tarkoituksena on edistää vauhdikkaan purjelautailun harrastamista, opetellaan surffausta ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kilpailuihin. Saunalla varustettu tukikohta on Huhtiniemen rannassa ja toiminta painottuu enemmän Sunisenselän tuuliin.
Surffijaoston talous 2021:
Tulot:
Huhtiniemen surffikuurin vuokratuotot
Tulot yhteensä:
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Menot:
Huhtiniemen surffikuurin kulut (vuokra, korjaukset jne.)
Menot yhteensä:

€€
250
250

TA-tulos:

±0

9. Kiinteistöjaosto
Kiinteistöjaosto yhdistää seuran omistamien kiinteistöjen hallinnon yhden toiminnon alle. Tämä
tehostaa ja selkeyttää seuran kiinteistöomaisuuden hallinnon ja talouden hoitoa. Toiminnallisesti Wilmanranta ja saaritukikohdat jatkavat aivan nykyiseen malliin aiempien ja toivottavasti
myös uusien toimijoiden toimesta.
Wilmanrannalla ja saaritukikohdilla on omat toiminta- ja taloussuunnitelmat, joita seurataan
erikseen. Wilmanrannan toiminnassa tavoitellaan kohtuullista voittoa seuran toiminnan yleiskatteeksi ja saaritukikohtien tulee saavuttaa omakustannusperiaate, joka kattaa myös ylläpito- ja
korjausinvestoinnit. Kiinteistöjaoston talousarvio ja tuloslaskelma muodostuvat Wilmanrannan
ja tukikohtien yhteenlasketuista arvioista ja tuloslaskelmista.
Jaoston toiminta järjestetään nykyisten organisaatioiden perustalle niin, että Wilmanrannalle ja
saaritukikohdille on omat tiimit ja niillä toiminnasta ja taloudesta vastaavat vastuuhenkilöt ja
tiimien jäsenet, jotka toteuttavat kiinteistöjen käyttöä ja ylläpitoa.
Wilmanranta
Kaupunkitukikohdan 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 Kiinteistöjaoston päätösten mukaan ko. tehtäviin valitut henkilöt.
Koronarajoitukset katkaisivat Wilmanrannan toiminnan 2020 noin kolmeksi kuukaudeksi ja pandemia jatkuu, joten tavoitteet ensi vuodelle on asetettu varovasti hieman 2019 toteutumaa pienemmiksi. Se tarkoittaa noin 130 maksullista tilaisuutta vuodessa. Taloudellinen tavoite on pitkän aikavälin tavoitteesta poiketen nollatulos. Mahdolliset uudet kokoontumis- jne. rajoitukset
voivat vaikuttaa merkittävästi tavoitteiden toteutumiseen.
Wilmanrannan kiinteistönpito
2020 toteutettiin koronapandemian aiheuttaman toimintakatkon aikana täydellinen saunasaneeraus ja pienempiä kalustekorjauksia. Epävarmassa tilanteessa vuodelle 2021 ei ole
suunnitteilla merkittäviä korjausinvestointeja. Rakennuksen tekninen ylläpito tehdään pääsääntöisesti Wilmanrannan ylläpitotiimin toimesta omana työnä. Tiimi pystyy huolehtimaan pienehköistä korjaustehtävistä, kesäaikaisesta ulkoaluehoidosta sekä LVIS-ylläpidosta ja korjauksista.
Kiinteistönhoitopalveluja ostetaan talviaikaisiin ulkotöihin, siivoukseen ja tarvittaessa myös muihin huoltotöihin, joita ei seuran oman tiimin puolesta pystytä tekemään.
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Vuoden 2021 kunnossapitotöissä on varauduttu normaaleihin vuosikorjaustarpeisiin. Wilmanrannan kiinteistön alueella suoritetaan jokavuotiset kevätsiivoustalkoot. Ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin.
Tarvittaessa Kiinteistöjaoston puheenjohtaja antaa lisätietoja Wilmanrannan toiminnasta.
Saaritukikohdat
Saaritukikohtien siirto osaksi Kiinteistöjaostoa tarkoittaa sitä, että kestävän kiinteistöpidon osalta on molemmille tukikohdille muodostettava omat ”iskuryhmät”, jotka huolehtivat kohteiden
talkoista, hankinnoista ja rakennusprojekteista – analogia toimintaan haetaan Wilmanrannan
kaupunkitukikohdan toimintamallista. Työryhmillä voi hyvin olla eri henkilöt vastuu- ja yhteyshenkilönä, mutta ryhmissä voi luonnollisesti olla samoja henkilöitä ja venekuntia jäseninä.
Hyvä malli voisi olla se, että tukikohtatoiminnasta kiinnostuneet kokoontuvat vielä kuluvan vuoden syksyllä (marraskuussa) yhteen ja kertaavat vuoden 2020 tapahtumat tukikohdissa. Samalla
työryhmä(t) voivat miettiä millaisia hankkeita vuonna 2021 tullaan toteuttamaan. Samat henkilöt voivat kokoontua toistamiseen vuoden 2021 kevätpuolella (maaliskuussa), jolloin lyödään
lukkoon keskeiset talkooajankohdat (Kurensalon polttopuut, poijukettingit, Mäntysaaren mahdollinen katos- ja terassirakentaminen jne.). Mielellään talkooajankohdat kirjataan keväällä julkaistavaan Halssi-lehteen.
Lähtökohta on, että purjehduskauden aikana, touko–lokakuussa (150 vrk) kummassakin tukikohdissa tulee käymään noin 200–300 venettä ja 500–700 henkilöä.
Kurensalon tukikohdassa pidetään polttopuutalkoot edellisen kauden tapaan lauttakuljetuksella.
Jos jäätilanne sallii traktorin käytön, voidaan polttopuut toimittaa talvisaikaan. Puut sahataan,
halotaan ja pinotaan kevään ja kesän aikana. Tukikohta-Opteille suunnitellaan ja toteutetaan
sopiva katos.
Mäntysaaren tukikohta kehitetään mahdollisuuksien mukaan syksyn 2020 jäsenkyselyn ja talvella 2021 tehtävien suunnitelmien mukaan. Poijujen ja kettinkien kuntoa tarkkaillaan joka vuosi,
Aallonmurtajalaiturin kuntoa tarkkaillaan ja tehdään tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Tukikohdan jollakalustoa päivitetään mahdollisuuksien mukaan Wilmanrannasta poistettavilla Opteilla.
Kiinteistöjaoston talous 2021:
Wilmanrannan talous perustuu vuokratuottoihin ja seuralaisten maksamiin käyttökorvauksiin.
Taloudenpidon tavoitteena on, että Wilmanrannan tulos 2020 on koronapandemian tuomasta
epävarmuudesta johtuen nollatulos. Seuraavina vuosina tavoitellaan jälleen voittoa, jota voidaan käyttää Wilmanrannan uudis- ja korjausinvestointeihin siten, että kiinteistölle ei muodostu
korjausvelkaa.
Wilmanrannan vuoden 2021 talousarvio on laadittu vuoden 2019 ja 2020 tammi–elokuun toteutumien perusteella. Vuokratulot on arvioitu noin 10 prosenttia vuoden 2019 tuloja pienemmiksi
ja kulut tämän käyttöasteen perusteella huomioiden tiedossa olevat hintojen muutokset.
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Saaritukikohtien osalta jaosto esittää koko kauden vapaaehtoiseksi tukikohtamaksuksi 60 € / vene. Jäsenet saavat maksun seurapostin mukana kotiinsa tulevana keväänä Halssi-lehden ja jäsenmaksujen yhteydessä.
Tukikohtien kertasuorituksen hinnaksi jaosto esittää:
 15 € / vene / viikonloppu
 10 € / vene / päivä
Kertamaksut suoritetaan ensisijaisesti tukikohdissa MobilePay:lla tai käteismaksulla lippaaseen
tai tilisiirtona oikeaa viitettä käyttäen seuran tilille (viiteluettelo julkaistaan Halssissa ja wwwsivulla).
Tulot:
Wilmanranta:
- Vuokratuotot, yhteensä (tilavuokraukset, hyllyvuokraus, jollat)
- Halssi-lehden mainosmyynti
Saaritukikohdat:
- Vapaaehtoiset saunamaksut 50 kpl x 60 €
- MobilePay:n, lippaiden ja tilisiirtojen tuotot (250 € / tukikohta)
- Avainten myynti 5 kpl x 60 €
- Halssi-lehden mainosmyynti (2 x 100 €)
- Siirto yleishallinnolta Mäntysaaren keitto- ja grillikatokseen
Tulot yhteensä:
Menot:
Wilmanranta:
- Toimitilakulut (maanvuokra, siivous ja pesula, lämmitys, sähkö, vakuutukset, korjaukset)
- Hallintopalvelut (taloushallinto, muu hallinto)
- Muut kulut (data, puhelin jne.)
- Markkinointi
- Poistot, yhteensä
(Wilmanranta, välisumma:
Saaritukikohdat:
- Kiinteistöjen vakuutukset
- Muut korjaukset ja huolto
- Muut tarvikkeet
- Puhtaanapito
- Kiinteistöverot
- Kurensalon polttopuut
- Mäntysaaaren grillikatoksen uudistaminen
- Poistot rakennuksista ja kalustosta
(Saaritukikohdat, välisumma:
Menot yhteensä:
TA-tulos:
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€
41 600
200
3 000
500
300
200
8 000
53 800
€
30 100
6 800
1 900
500
2 300
-41 600)
380
500
1 000
150
750
600
8 000
370
-11 750)
53 350
+ 450
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10. Ympäristö- ja olosuhdejaosto
Seuran syyskokous päätti pari vuotta sitten, että LrPS:aan perustettiin ympäristö- ja olosuhdejaosto. Sen tehtävänä on edistää tärkeitä veneilyolosuhteisiin liittyviä asioita. Vuonna 2021 asiaa
on tarkoitus edistää ainakin Saalinki & Salaatti -seuraillan merkeissä. Jaoston tarkoituksesta ja
toiminnasta voi lukea enemmän verkkosivulta: lrps.fi/jaostot/ymparisto-ja-olosuhde/ sekä vuoden 2020 Halssi-lehdestä.
Ympäristö- ja olosuhdejaoston talous 2020:
Tulot:
Halssi-lehden mainostulot jaostolle
Tulot yhteensä:

€
200
200

Menot yhteensä:

€€
200
200

TA-tulos:

±0

Menot:
Salaatti & Saalinki -tapahtuman matkakulut

11. Wilmanrannan Saalinki & Salaatti seuraillat – ja muuta
Wilmanrannassa Saalinki & Salaatti -seuraillat ovat olleet varsin suosittuja ja tarpeellisia. Seurailloista koituvat mahdolliset kulut budjetoidaan joko jaostojen talousarviosta, yleishallinnon kustannuspaikalta ”muu seuratoiminta” tai yhteistyökumppanien kautta.
Perinteiset tiistaisaunat ovat jo eräänlainen instituutio seuraväen keskuudessa. Talvikaudella
2020–21 näitä toimintojaon tarkoitus jatkaa. Myös muuta harrastetoimintoja voidaan toteuttaa
Wilmanrannassa: ompeluseuroja, junnuiltoja ja muita seuraväen tarpeista nousevia tapahtumia.
Myös erilaiset talviurheilun muodot ovat tuttuja LrPS:n väelle: itseohjautuvien porukoiden harrastamat retkihiihdot ja -luistelut, Kite-leijahiihto tai vaikkapa kaukalopallo seuraväen kesken
ovat hyviä keinoja pitää yllä matka- ja kilpapurjehduksessa vaadittavaa fyysistä kuntoa.
Viestintä ja tiedotus
Seuran tapahtumista tiedotetaan monikanavaisesti Suulin kautta jäsensähköpostilla, wwwsivuilla ja Facebookissa. Siksi on tärkeää, että Suulin yhteystiedot ovat ajan tasalla. Niistä vastaa
jokainen jäsen itse. Lisätietoja ja apua tietojen tarkastamiseen saa hallituksen jäseniltä. On myös
syytä varmistaa, että Suulin massapostaukset eivät ohjaudu automaattisesti sähköpostiselaimen
roskalaatikkoon (esim. tämä ominaisuus on yleinen Outlook-selaimessa).
Seuran www-sivujen päivittäminen on hallituksen jäsenten tehtävä. Internet-sivut tulee päivittää vastaamaan toimintasuunnitelmassa hyväksyttyä jaostorakennetta. Jaostojen puheenjohtajat vastaavat jaostosivujen sisällöntuotannosta ja sivut päivitetään kuntoon heti vuoden 2021
alussa.
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Halssi-jäsenjulkaisua on uudistettu jo vuonna 2020. Kunkin jaoston tavoitteena on saada kevään
2021 Halssi-julkaisuun lisää yhteistyökumppaneita. Mainosmyynti on jokaisen seuralaisen asia ja
Halssi 2021 -mediakortti toimitetaan jäsenille Suuli-viestinä. Halssi-lehteen otetaan vastaan
myös seuralaisten artikkeleja, jotka voivat käsitellä muisteloita, matkakertomuksia ja -suunnitelmia, valokuvia ja muuta aineistoa.

12. Yhteenveto LrPS:n maksuista ja taksoista
Luokka:
Yleishallinto:
- Liittymismaksu
- Vuosimaksu
- Juniorin vuosimaksu (ei liittymismaksua)
Juniori- ja kevytvenejaosto:
- Wilmanrannan Junnuviikon leirimaksu
- Muu alkeisopetus pl. Junnuviikko
- Harjoitusmaksu Junnuviikon jälkeen kauden loppuun
Koulutusjaosto:
- Purjehduskurssi (sis. liittymismaksun 53 €)
- Saaristopäällikkökurssi (sis. liittymismaksun 53 €)
Matkapurjehdusjaosto:
- Venemessumatka
- Venepukkien siirto telakointia varten
- Nosturimaksut, kevät & syksy
- H-veneiden vuokraus
Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto:
- Katsastusmaksu (kaikki luokat ja venekoot) jäsenille
- Katsastusmaksu seuran ulkopuolisille
- Veneliput ja jäsenviirit
Kilpailujaosto:
- Kilpailumaksut
Puuvenejaosto:
- Nosto (traktori/Hiab)
- Lasku (traktori/Hiab)
- Telakointimaksu hallissa
Surffijaosto:
- Huhtiniemen surffikoppipaikka
Kiinteistöjaosto:
- Tukikohtamaksu (koko kausi / vene, vapaaehtoinen)
- Tukikohdan kertamaksu / päivä
- Tukikohdan kertamaksu / viikonloppu
- Tukikohtien avainmaksu
- Wilmanrannan vintin hyllyvuokra (oma hylly / vuokra)
- Wilmanrannan Jollakuurin säilytyshylly Optille
- Wilmanrannan tilojen vuokra jäsenille (info: Ville Törmälä)
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€
53,00
53,00
10,00
50,00
30,00
60,00
360,00
360,00
40,00
60,00
200,00
20,00–350,00
30,00
45,00
info: Jorma Julku
20,00–25,00
60,00–120,00
60,00–120,00
15,00 / m2
50,00
60,00
10,00
15,00
60,00
40,00–80,00
60,00
37,00–806,00

