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1. YLEISTÄ 2020

Vuonna 1952 perustetun LrPS:n kohdalla kulunut vuosi 2020 oli seuran 68. toimintakausi. Vuosi
oli merkittävästi poikkeuksellinen, mutta koska seuran perusrakenteet ovat vakaalla pohjalla, niin
perustoiminnot ja tavoitteet onnistuivat kohtuullisesti. Globaali Covid-19- eli koronapandenia
muutti (ja muuttaa yhä) maailmaa, mutta purjehdus ja veneily kiinnosti edelleen ihmisiä.

Asemamme sekä Saimaan alueen seurojen keskuudessa, aktiivisena lappeenrantalaisena ja
eteläkarjalaisena yhdistyksenä ja kansallisessa veneily-ympäristössä on hyvä. LrPS on sekä
vakuuttava että vastuullinen toimija, jonka toiminnalla on vaikuttavuutta.

Vuosikertomuksessa on kuvattu kunkin jaoston ja niiden alaisten toimintojen tapahtumista ja
taloudesta. Yleishallinnon tilinpäätöksestä voidaan sanoa, että se on niukasti plussalla ja
kuvastaa hyvin yhdistystoiminnan kehitystä poikkeuksellisena vuotena. Kokonaisuudessaan
seuran tilinpäätös on 3 100 euroa tappiollinen. Tilanne on tietysti harmittava, mutta monet hyvät
voitolliset edelliset vuoden antavat puskuria talouteen.

Taulukko 1: Yleishallinnon tilikauden tiedot 2020 (vertailu vuoteen 2019):

TP 2020 Vrt. 2019 Muutos Muutos-%

Varsinainen toiminta -16 911,68 -11 489,27 -5 422,41 -47,2%

Tuotot 0 278,83 -278,83 -100,0%

Kulut -16 911,68 -11 768,10 -5413,58 -43,7%

Varainhankinta 18 285,00 17 040,00 1 245,00 7,3%

Tuotot 18 285,00 17 040,00 1 245,00 7,3%

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 0,00 -12,39 12,39 100,0%

Kulut 0,00 -12,39 12,39 100,0%

Tilikauden tulos 1 373,32 5 538,34 -4 165,02 -75,2%

Tuloverot 0,00 -13,92 13,92 100,0%

Tilikauden ja aik.tilik.verot 0,00 -13,92 13,92 100,0%

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 373,32 5 542,42 -4 151,10 -75,1%

Seurassa on jäseniä tätä kirjoitettaessa 392 henkilöä ja veneitä oli rekisteröitynä viralliseen
venerekisteriin 97 kappaletta. Kaikkiaan Suuli-rekisterissä veneitä on seuralaisilla 138 kappaletta
ja tavoitteena tulisi olla, että katsastettujen veneiden määrä kasvaa. Jäsenmäärä on vakaa.

Koronatilanteesta huolimatta seuralla oli aktiivista toimintaa vuoden 2020 aikana. Pahiten
pandemia iski Wilmanrannan vuokraustoimintaan, Junnuviikon peruuntumiseen sekä
Wilmanrannan purjehduskoulun toimintaan. Viime kesän aikana koronatilanne hieman helpotti
ja monet perinteiset kisatapahtumat ja purjehdustapahtumat saatiin vietyä läpi - luonnollisesti
terveysturvallisuutta painottaen.

Vuoden 2020 pursiseuralaiseksi nimettiin Jussi Peltola, jonka johtamassa projektissa uudistettiin
Mäntysaaren laituria – ja nikkaroitiin muitakin juttuja seuran tukikohdissa. Laituriprojekti oli
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tärkeä ja hieno osoitus hyvin vedetystä hankkeesta, joka turvaa Mäntysaaren käytön jälleen
vuosiksi eteenpäin.

Hallitus kokousti 10 kertaa ja hallituksessa toimivat: Topiantti Äikäs (pj.), Anssi Suuronen (vpj.),
Antti Ryynänen, Jorma Julku, Markku Mäki-Hokkonen, Matias Turunen, Mikko Ikonen, Timo
Nurmi ja kutsuttuna Ville Törmälä (talous- ja jäsenasiat).

LrPS:n vuosi 2020 tiivistetysti:

Tammi- ja helmikuussa saunottiin tiistaisin, pidettiin kaksi Saalinki & Salaatti -seurailtaa (aiheina
Suur-Saimaan kanava & uusi Veneliikennelaki) ja tehtiin Vene20Båt-matka. Hallitus kokousti.

Maaliskuussa ehdittiin järjestää yksi Saalinki & Salaatti -seurailta, jossa Anssi Suuronen alusti
Mäntzin uuden keitto- ja grillikatoksen hankinnasta. Ilta kokosi suht kivasti porukkaa ja
keskustelua käytiin aktiivisesti. Sitten iski koronamääräykset ja monia toimia peruttiin.

Huhtikuussa koronatilanne sotki perinteisen seuratoiminnan ja kokoontumiset peruttiin. Siitä
huolimatta seuran Saalinki & Salaatti -luentosarjassa toteutettiin Saimaa Geopark -aiheinen
Web-striimaus ja sen onkin nähnyt jo yli sata henkilöä.

Toukokuussa perinteinen kölintervaus sujui verkon välityksellä. Kölintervaajanaksi kutsuimme
Pekka Sallan, joka toimi rakennuttajakonsulttina Wilmanranta-projektissa. Wilmanranta täytti
vappuna 15 vuotta. Vaikka koronatilanne esti perinteiset kokoontumiset, niin kuun lopulla
aloitettiin Tiistaikisat.

Kesäkuussa kisailtiin tiistaisin Lpr:n edustalla, pidettiin sääntömääräinen kevätkokous (3.6.) sekä
talkoiltiin Parkonperän puusavotassa. LrPS ja RiPS tekivät kuun puolivälissä historiaa kun
ensimmäinen DH- eli kahden hengen miehistöllä käytävä kisa järjestettiin Kyläniemen vesillä.
Sarviniemestä lähdettiin ja Kutveleelle päästiin ennen tuulen tyyntymistä. Juhannusjuhlien
jälkeen alkoi Saimaa Ranking-sarja Savon Regatalla, jossa LrPS:n kisaveneet pärjäsivät hyvin.

Heinäkuussa seilattiin pääasiassa Saimaa ranking -kisoja: Savossa Savon Regatta ja Joutsenon
edustalla Saimaa Geopark Regatta. LrPS:n veneet pärjäsivät hyvin: ”Fatmai” oli kärjessä
alemmassa FINrating-luokassa ja ”Onyx” palkintosijoilla kisassa jos toisessakin. Junnut
kokoontuivat Wilmanrannassa intensiivikurssille.

Elokuussa jatkettiin seuran omien tiistai-kisojen sekä junnujen torstai-purjehduksia. Molemmissa
tapahtumissa on ollut ilahduttavan paljon osallistujia! Myös Saimaa ranking -kisasarja saatiin
päätökseen Ristisaaren Maljassa. LrPS:n ”Fatmai” sukeutui koko sarjan voittajaksi pienemmässä
FINrating-luokassa ja ”Onyx” nappasi kisasarjan kakkossijan isommassa luokassa. Keväältä
syyspuolelle siirretty Purjehduskoulu päätettiin perua tältä kesältä – syynä koronapandemian
tilanne. Kuun lopussa juhlittiin 30-vuotiasta Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiötä Sarviniemen
uusitussa retkikohteessa.
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Syyskuussa optit ja kevytveneet seilasivat torstaisin Wilmanrannan edustalla ja köliveneet
tiistaisin omassa Tiistai-kisassa. Molemmissa tapahtumissa oli mukavasti osallistujia.
Syyseskaaderi suuntautui muutaman matkaveneen voimin Parkonperälle. Wilmanrannan Valssi
oli jälleen suosittu (15 venettä) ja kisa ajettiin hienossa kelissä. Iltajuhla, mastonkaatajaiset,
kokosi Wilmanrannan salin täyteen seuralaisia. Hallitus laati seuraavan vuoden toiminta- ja
taloussuunnitelmaa, joka tuodaan hyväksyttäväksi lokakuun syyskokouksessa.

Lokakuussa saunottiin tiistaisin Wilmanrannassa, seilattiin Karvahattu Kuhaluodosta
Parkonperälle ja viimeisteltiin saaritukikohdat talvikuntoon. Veneet nostettiin Saimaasta
talviteloille ja valmistautumaan purjehduskauteen 2021. LrPS:n syyskokouksessa (22.10.) tehtiin
hyviä ja viisaita päätöksiä seuratyön kehittämiseksi.

Marras- ja joulukuu sujuivat koronarajoitusten sallimissa rajoissa ja seuralaiset tapasivat toisiaan
lähinnä tiistaisaunassa, jääkentillä ja hiihtoladuilla. Iskuryhmä vaihtoi Mäntysaaren laiturin
poijujen kettingit joulukuun alkupäivinä. Muutama seura-aktiivi kunnosti kaupunginlahden
Kullervo Areenan luistelijoiden iloksi. Alkutalven lumettomat hetket tarjosivat retkiluistelijoille
mukavia hetkiä pienemmillä järvillä. Suur-Saimaa jäätyi vasta vuoden 2021 tammikuun puolella.

Yhteenveto tilinpäätöksestä 2020:

Kuten todettu, niin taloudellisesti LrPS:n tilanne on vakaa, vaikka koronavuosi tuotti tappiota.
Jaostot vastaavat omasta taloudestaan autonomisesti. Jotkin toiminnot ymmärrettävästi
aiheuttavat enemmän kuluja kuin tuloja – varsinkin nyt hyvin poikkeuksellisena aikana.
Yleistilanne on hyvä – sellaisena sen on hyvä jatkua myös tulevaisuudessa.

Taulukko 2: Koko seuran varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan tuloslaskelman yhteenveto
toiminnoittain 2020 (huomaa, että joillain jaostoilla voi olla useampi “tili”), vertailu vuoteen
2019:

Jaosto/toiminto (“tili”): 2020 2019 Muutos Muutos-%

Yleishallinto 1 373,32 5 542,42 - 4 151,10 -75,1%

Juniori ja kevytvene 471,10 -303,00 774,10 255,5%

Tukikohta- ja matkapurjehdus -1 336,22 -10 566,56 9 230,34 87,4%

Linnoitusniemen telakointi 1 263,30 126,55 1 136,75 898,3%

Katsastustoiminta 981,80 1 515,55 -533,86 -35,2%

Purjehdusopisto -599,30 -959,36 360,06 37,5%

H-veneet Väinö ja Aino -433,72 496,53 -930,25 -187,4%

Wilmanranta, oma käyttö -3 183,40 -3 896,36 712,96 18,3%

Wilmanranta, vuokraus -1 001,22 15 111,42 -16 112,64 -106,6%

Puuvene 391,13 655,54 -264,31 -40,3%

Kilpailu -931,87 -869,94 -61,93 -7,1%

Surffi 72,59 -241,69 314,28 130,0%

(Satunnaiset erät -231,24 -964,56 733,32 -76,0%

Tilikauden tulos -3 163,73 5 646,54 -8810,27 -156,0%



VUOSIKERTOMUS 2020: Seuran toiminta ja talouden toteumat 5/12

2. JUNIORI- JA KEVYTVENEJAOSTO 2020

Vuonna 2020 ei päästy järjestämään junnuleiriä, mutta sen sijaan järjestettiin kaksi alkeiskurssia
joilla oli yhteensä 11 osallistujaa. Molempien kurssien vetäjänä toimi Matias Turunen. Kurssin
jälkeen kurssilaiset siirtyivät osallistujiksi junnuiltoihin. Junnuillat ovat harjoituskertoja joissa
opetellaan purjehtimista optimistijollalla sekä muilla kevytveneillä. Junnuiltoja järjestettiin
kerran viikossa kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka.

Kesän aikana järjestettiin kerran makkaranpaistoilta. Osallistujia makkaranpaistoon oli 12, joista
lapsia 7 ja aikuisia 5. Makkaranpaistoon oli kutsuttuna kaikki aktiiviset junnut sekä heidän
vanhempansa. Makkarat ja muut herkut nautittiin Karhusaaren laavulla jonne siirryttiin seuran
Busterilla.

Kilpailutoimintaa oli ainoastaan lasereiden osalta Laser Masters -kilpailun muodossa. Kilpailu
keräsi edellisvuoden tapaan hyvin osallistujia sekä yleisöä. Vuonna 2020 voittajaksi selviytyi Outi
Kolhonen.

Taulukko 3: Juniori- ja kevytvenejaoston tuloslaskelma 2020 (vertailu vuoteen 2019)

TP 2020 Vrt 2019 Muutos Muutos-%

Varsinainen toiminta 471,10 -303,00 774,10 255,5%

Tuotot 870,00 1 265,00 -395,00 -31,2%

Kulut -398,90 -1 568,00 1 169,10 74,6%

Tilikauden tulos 471,10 -303,00 774,10 255,5%

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 471,10 -303,00 774,10 255,5%

3. TUKIKOHTA- JA MATKAPURJEHDUSJAOSTO 2020

Tukikohta- ja matkapurjehdusjaoston toiminta keskittyi vuonna 2020 lähinnä tukikohtatoiminnan
ympärille. Matkapurjehdustoiminnan osalta toteutettiin perinteinen Venemessumatka ja
loppukesän Mäntysaarieskaaderi, joka tosin sääolosuhteista johtuen vaihdettiin
Parkkoeskaaderiksi. Tuuli kuljetti koko matkan hyvin. Lohikeittoainekset heitettiin vauhdissa
veneestä toiseen yhden veneen käännyttyä Parkon loistolta takaisin Lappeenrantaan apteekkiin
kiiruhtaakseen. Tarinan mukaan lohikeittokin perillä maistui!

3.1. Saaritukikohdat

Kauden touko–lokakuu (150 vrk) aikana kummassakin tukikohdissa on kävijöitä ollut noin
250–350 venettä ja noin 575–825 henkilöä.
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Hankkeet ja talkoot:

Kurensalon tukikohdassa tehtiin perinteisiä polttopuutalkoita. Puut kuljetettiin
lauttakuljetuksella ja koivutukit pinottiin talkoovoimin. Puut sahattiin, halottiin ja pinottiin
liiteriin kesän aikana. Tukikohtaan hankittiin uusi kiuas, joka toimi hienosti. Terassia laajennettiin.

Taulukko 4: Tukikohta- ja matkapurjehdusjaoston tuloslaskelma 2020 (vertailu vuoteen 2019)

TP 2020 Vrt. 2019 Muutos Muutos-%

Varsinainen toiminta -1 356,62 -10 566,56 9 209,92 87,2%

Tuotot 7 891,80 4 094,60 3 797,20 92,7%

Kulut -9 248,42 -14 661,16 5 412,74 36,9%

Varainhankinta 20,40 0 20,40 -

Tuotot 20,40 0 20,40 -

Tilikauden tulos -1 366,22 -10 566,56 9 230,34 87,4%

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 366,22 -10 566,56 9 230,34 87,4%

Jaoston taloudesta voi todeta, että tuotot ovat parantuneet vuodesta 2019. Tähän lienee
vaikuttanut jaoston tekemä kampanja vapaaehtoisen tukikohtamaksun suorittamisesta ja uudet
maksamisen tavat (MobilePay).

3.2. Linnoitusniemen telakointi

Linnoitusniemessä olevien veneiden yhteislasku järjestettiin toukokuussa ja nostot lokakuussa.
Laskut, nostot ja pukkien siirrot sujuivat suunnitellusti ja ilman ongelmia hyvässä talkoohengessä.

Taulukko 5: Linnoitusniemen telakoinnin talous 2020 (vertailu vuoteen 2019)

TP 2020 Vrt. 2019 Muutos Muutos-%

Varsinainen toiminta 1 263,30 126,55 1 136,75 898,3%

Tuotot 4 214,50 3 381,55 832,95 24,6%

Kulut -2 951,20 -3 255,00 303,80 9,3%

Tilikauden tulos 1 263,30 126,55 1 136,75 898,3%

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 263,30 126,55 1 136,75 898,3%

3.3. Katsastustoiminta 2020

Purjehduskaudella 2020 LrPS:ssa oli 97 katsastettua venettä, jotka olivat oikeutettua käyttämään
seuran venelippua. Mikäli venettä ei halua katsastaa olisi hyvä hankkia saalinkiin vedettävä
veneenomistajan viiri osoittamaan seuran jäsennyyttä ja perälippuna käyttää Suomen lippua.
Kaikkiaan seuran jäsenillä oli Suuli-tietojen perusteella noin 140 venettä. Edelleen on haasteena
saada nostettua katsastettujen veneiden määrää.



VUOSIKERTOMUS 2020: Seuran toiminta ja talouden toteumat 7/12

Pitäisi olla kunnia-asia, että vene on katsastettu ja seuran perälippu liehuu veneen ahterissa.

Katsastajina toimivat vuonna 2020 seuraavat seuran jäsenet: Risto Ilmaniemi, Juha Leino,
Markku Mäki-Hokkonen, Petri Niemi, Timo Nurmi, Mauri Kokkola, Kim Rintamäki ja Jorma Julku.

Vuoden 2020 alusta katsastustoiminta on toiminut omana jaostona kattaen katsastus- ja
vesiturvallisuusasiat. Vesiturvallisuuteen liittyen osa katsastajista ja kouluttajista osallistui
syksyllä 2020 Meriturvan järjestämälle veneilijän pelastautumiskurssille Lohjalla. Kurssin
osallistumismaksut nostivat katsastustoiminnan kuluja vuodesta 2019.

Taulukko 6: Katsastustoiminnan talous 2020 (vertailu vuoteen 2019)

TP 2020 Vrt. 2019 Muutos Muutos-%

Varsinainen toiminta 981,80 1 515,66 -533,86 -35,2%

Tuotot 3 110,00 2 793,00 317,00 11,3%

Kulut -2 128,20 -1 277,34 -850,86 -66,6%

Tilikauden tulos 981,80 1 515,66 -533,86 -35,2

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 981,80 1 515,66 -533,86 -35,2%

4. KOULUTUSJAOSTO 2020

Koulutus:

Purjehduskoulun kouluttajaksi liittyi Erkki Käkelä mukana jo pidempään olleen trion Ilkka
Koivistoinen–Risto Ilmaniemi–Markku Mäki-Hokkonen vahvistukseksi. Kouluttajat päätettiin
kouluttaa SPV:n auktorisoimiksi veneilykouluttajiksi, joilla on myös oikeus kirjoittaa KV
huviveneenkuljettajakirjaan tarvittavia taitotodistuksia.

4.1. Purjehtijakurssi 2020:

Wilmanrannan purjehduskoulun vuosi jäi valitettavan torsoksi pandemian johdosta. Mukavasti
täyttynyt kevään purjehduskurssi jouduttiin koronarajoitusten ja suositusten johdosta perumaan.

Kurssin markkinointi seuran web-sivuilla ja Facebookissa toimi hyvin.

Taulukko 7: Wilmanrannan Purjehdusopiston tuloslaskelma 2020 (vertailu vuoteen 2019)

TP 2020 Vrt. 2019 Muutos Muutos-%

Varsinainen toiminta -599,30 -1 059,36 460,06 43,4%

Tuotot 0 1 800,00 -1 800,00 -100,0%

Kulut -599,30 -2 859,36 2 260,06 79,0%

Varainhankinta 0 100 -100,00 -100,0%
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Tuotot 0 100 -100,00 -100,0%

Tilikauden tulos -599,30 -959,36 360,06 37,5%

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -599,30 -959,36 360,06 37,5%

4.2. H-vene tutuksi:

Seuran H-veneiden, Väinön ja Ainon, käytön ja vuokraamisen edistämiseksi toteutettu
koulutusilta oli ajoitettu kesäkuun viimeiselle viikolle. Tämäkin peruttiin koronasuositusten
vuoksi. H- veneiden vuokraustoiminta supistui edelliseen vuoteen verrattuna.

Taulukko 8: H-veneiden Ainon ja Väinön vuokraus- ja muu toiminta (vertailu vuoteen 2019)

TP 2020 Vrt. 2019 Muutos Muutos-%

Varsinainen toiminta -2 333,72 -2 263,47 -70,25 -3,1%

Kulut -2 333,72 -2 263,47 -70,25 -3,1%

Varainhankinta 1 900,00 2 760,00 -860,00 -31,2%

Tuotot 1 900,00 2 760,00 -860,00 -31,2%

Tilikauden tulos -433,72 496,53 -930,25 -187,4%

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -433,72 496,53 -930,25 -187,4%

5. WILMANRANTAJAOSTO 2020

Wilmanrannan pääkäyttötarkoitus on palvella seuraa ja sen jäseniä kokoontumis-, 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 Wilmanranta-tiimi, joka on huolehtinut rakennuksen
käytännön hoidosta. Vuokraustoiminnasta ovat vastanneet Wilmanrannan emäntä Virve
Olkkonen ja Ville Törmälä, joka myös on vastannut laskutuksesta, talouden seurannasta.

Wilmanrannan puhtaanapidosta on huolehtinut yhteistyökumppanina Siivous-Lappee Oy.

Wilmanrannalle laadittiin 2016 yllä- ja kunnossapitosuunnitelma, jota on toteutettu vuosittain.
Vuonna 2020 toteutettiin saunan löylyhuoneen uusinta ja kunnostettiin salongin kalusteita.
Remontin toteutti kilpailutuksen perusteella Jonacap Oy ja sen kustannukset olivat noin 15 000
euroa, joka on aktivoitu taseeseen eikä siksi näy tuloksessa.

Vuoden 2020 aikana Wilmanrannassa järjestettiin 118 (2019/157 tilaisuutta, 2018/145
tilaisuutta, 2017/181 tilaisuutta) varauskalenteriin merkittyä tilaisuutta, joista 50 oli seuran omia
kokous-, koulutus, talkoo- yms. tilaisuuksia (2019/35 kpl, 2018/24 kpl, 2017/28 kpl). Saalinki &
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Salaatti -tilaisuudet ovat tuoneet oman hyvän lisänsä Wilmanrannan käyttöön ja tiistaisin pidetyt
saunaillat ovat edelleen suosittuja. Niillä on suuri merkitys Wilmanrannan ylläpitäjien yhteistyön
kannalta. Positiivinen asia tässä tilastossa on seuran oman käytön lisääntyminen, mutta
vuokraukset vähenivät valitettavan paljon.

Wilmanrannan taloudellinen tulos jäi koronarajoitusten vuoksi reilusti tavoitteista. Liikevaihto
lähes puolittui. Muuttuvat kulut onneksi laskivat pienemmän käytön vaikutuksesta, mutta
käytöstä riippumattomat kiinteät kulut olivat edellisen vuoden tasolla ja kokonaistulos jäi
tappiolliseksi. Tilannetta vaikeuttaa myös se, että seuralla ei ole ollut mahdollisuutta saada tukea
toimintaansa. Mikäli tilanne jatkuu samanlaisena, jää myös alkanut vuosi tappiolliseksi, joka
vaikuttaa jo merkittävästi koko seuran talouteen.

Wilmanrantajaosto kiittää kaikkia seuralaisia ja tiloja vuokranneita erittäin arvokkaasta
toiminnasta pursiseuran hyväksi.

Taulukot 9a ja 9b: Wilmanrantajaoston tilinpäätöstiedot 2020 (vertailu vuoteen 2019).
Wilmanrannan toiminnan luonteen takia tässä esitetään tiivistetysti jaoston talousluvut.

9a) Oma käyttö TP 2020 Vrt. 2019 Muutos Muutos-%

Varsinainen toiminta -3 183,40 -3 896,12 712,72 18,3%

Tuotot 2 680,00 2 568,82 111,18 4,3%

Kulut -5 863,40 -6 464,94 601,54 9,3%

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 0,00 -0,24 0,24 100,0%

Kulut 0,00 -0,24 0,24 100,0%

Tilikauden tulos -3 183,40 -3 896,36 712,96 18,3%

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 183,40 -3 896,36 712,96 18,3%

9b) Vuokraus TP 2020 Vrt. 2019 Muutos Muutos-%

Varsinainen toiminta -1 000,90 15 112,20 -16 113,10 -106,6%

Tuotot 26 071,74 43 239,68 -17 167,94 -39,7%

Kulut -27 072,64 -28 127,48 1 054,84 3,8%

Sijoitus- ja rahoitustoiminta -0,32 -0,78 0,46 59,0%

Kulut -0,32 -0,78 0,46 59,0%

Tilikauden tulos -1 001,22 15 111,42 -16 112,64 -106,6%

Tuloverot 0,00 -946,57 946,57 100,0%

Tilikauden ja aik. tilik. verot 0,00 -946,57 946,57 100,0%

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 001,22 14 164,85 -15 166,07 -107,1%

(Wilmanrannan kokonaistulos: -4 184,62 10 268,49 -15 879,03 -147,7%)

6. PUUVENEJAOSTO 2020
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Puuvenejaoston pääpaino on veneiden säilyttämisessä ja yhteisissä toimissa, joilla on tarkoitus
ylläpitää vanhojen veneiden kuntoa. Telakan koneiden uusinta on saatettu päätökseen ja
käytössä on pylväsporakone, Vannesaha, pöytäsirkkeli sekä oiko-tasohöylä. Näistä koneista on iso
apu veneiden kunnostamisessa. Venepaikat telakalla ovat käytännössä täynnä ja uusiakin
tulijoita on hiukan jonossa odottamassa paikkaansa. Taloudellinen tulos oli hieman voitollinen.

Taulukko 10: Puuvenejaoston tuloslaskelma 2020 (vertailu vuoteet 2019).

TP 2020 Vrt. 2019 Muutos Muutos-%

Varsinainen toiminta 391,13 655,44 -264,31 -40,3%

Tuotot 7 108,55 7 517,17 -408,62 -5,4%

Kulut -6 717,42 -6 861,73 144,31 2,1%

Tilikauden tulos 391,13 655,44 -264,31 -40,3%

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 391,13 655,44 -264,31 -40,3%

7. KILPAILUJAOSTO 2020

Kilpailujaosto onnistui jälleen luomaan hienon tiistai-kisasarjan, johon osallistui toistakymmentä
seuran venettä. Jaosto järjesti Saimaan ranking -osakilpailun Saimaa Regatta (osallistujia oli
yhteenä 13) ja Wilmanrannan Valssin (14 venekuntaa).

Saimaan ranking-sarjassa LrPS oli jälleen Saimaan alueen menestynein seura. Racing II-luokan
kuuden parhaan joukossa oli kolme venettä LrPS:sta: voitto meni ansaitusti Tommi Isotalon
Fatmaille ja kolmanneksi sijoittui Sakari Vennon Cascade ja Teemu Hietamiehen Adele sijoittui
kuudenneksi. Racing I -luokassa ainoa lappeenrantalainen vene Matti Ahosen Onyx oli hienosti
toinen.

Syksyllä 2020 Purjehtijapäivät pidettiin etäkokouksena ristiinalaisten toimesta. Kokouksessa
linjattiin, että ranking-sarjassa palataan kahteen kisa-luokkaan. Klubi-luokalta jätetään ranking
arvo pois, mutta järjestäjiä kannustetaan järjestämään kilpailuja myös Klubi-luokalle.

Taulukko 11: Kilpailujaoston talous 2020 (vertailu vuoteen 2019)

TP 2020 Vrt. 2019 Muutos Muutos-%

Varsinainen toiminta -931,87 -869,94 -61,93 -7,1%

Tuotot 1 490,57 1 303,44 187,13 14,4%

Kulut -2 422,44 -2 173,38 -249,06 -11,5%

Tilikauden tulos -931,87 -869,94 -61,93 -7,1%

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -931,87 -869,94 -61,93 -7,1%

Kilpailujaoston talous on pari viime vuotta ollut tappiollista. Suurin syy tähän on kilpailumaksujen
vähentyminen eli kisoihin osallistuu vähemmän veneitä kuin aiemmin. Tämä antaa aiheen pohtia
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kisamaksujen korottamista – tämä pitää tehdä yhteistyössä Saimaaranking-kisoja järjestävien
seurojen kesken niin, että maksut ovat linjassa muiden seurojen kanssa. Myös jaoston
ulkopuoliseen varainhankintaan (Halssin mainosmyynti, mahdollinen kisasponsorointi) on hyvä
kiinnittää huomiota. Jaoston kustannuksia on vastaavasti lisännyt seuran moottoriveneiden ja
niiden trailereiden vakuutusmaksujen siirtyminen juniorijaostolta kilpajaostolle. Vakuutukset
vuositasolla on noin 600€/vuosi.

8. SURFFIJAOSTO 2020

Surffi-jaoston toiminta on Kalevi ”Kale” Männistön alaisuudessa. Toiminta kohdentuu lähinnä
Huhtiniemen surffikuurin ylläpitoon. Kale puolestaan niittää mainetta ja pitää seuran nimeä yllä
kansainvälisissä ja kansallisissa ikämies- ja muiden luokkien purjelautakisoissa. Vuonna 2020
tarkastettiin Huhtarin surffikuurin käyttäjiä ja jäsen- ja käyttäjärekisteriä. Rekisteriä on syytä
pitää yllä aktiivisesti vuosittain.

Taulukko 12: Surffijaoston talous 2020 (vertailu vuoteen 2019)

TP 2020 Vrt. 2019 Muutos Muutos-%

Varsinainen toiminta 72,59 -241,69 314,28 130,0%

Tuotot 500,00 0 500,00 -

Kulut -427,41 -241,69 -185,72 -76,8%

Tilikauden tulos 72,95 -241,69 314,28 130,0%

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 72,95 -241,69 314,28 130,0%
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Liite 1: LrPS:n jaostojen suuntaa-antavat, kumulatiiviset tilikertymät (varat)


