
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LAPPEENRANNAN PURSISEURA ry 
Hyväksytty syyskokouksessa 26.10.2021 

  



1(12) 
 

 

 

www.lrps.fi   |   @lappeenrannanpursiseura 

1. Yleistä 
 
Vuonna 2022 Lappeenrannan Pursiseura täyttää 70 vuotta. Juhlimme aktiivisen ja jatkuvasti kehittyvän 
seuratoiminnan merkeissä. LrPS:llä on vakaa asema alueemme purjehdusasioiden edunvalvojana. 
 
Jäsenmäärän kasvattaminen ja ikärakenteen tervehdyttäminen jatkuu vuonna 2022: jäsenrekrytoinnissa 
jatketaan yhteistyötä Skinnarilan Kuutti Sailing Clubin kanssa. Skuutti SC on LUT-yliopiston LTKY:n kerho, 
jonka tarkoituksena on tukea opiskelijoiden purjehdusta. Seura on saanut mukavasti näkyvyyttä Saimaan 
alueen veneily- ja purjehdusasioita koskevissa yhteyksissä. 
 
Hallitus on linjannut, että LrPS panostaa vuonna 2027 pidettäviin 75-vuotisjuhallisuuksiin. LrPS:ssa 
jatketaan 75-vuotishistoriikin aineiston ja aiheiden keräämistä. Seuran 70-vuotista taivalta voidaan 
huomioida seuran viestinnässä ja muissa toimissa. 
 
Nykyinen jaostorakenne on toimiva, siihen ei olla esittämässä muutoksia. Hallitus seuraa toimintaamme 
talouden, aktiivisuuden ja vaikuttavuuden kannalta. Hallitus kannustaa lappeenrantalaisia ja Saimaalla 
veneileviä jäsenekseen. 
 
Koronapandemia on johtanut tiukkaan menokuriin. Tarpeelliset kiinteistöjen huollot ja hankinnat on 
voitu toteuttaa suunnitellusti. Näin on hyvä toimia myös jatkossa. Taloushallinnossa tehty uudistus 
mahdollistaa talouden tehokkaamman seuraamisen. Se on tärkeää jatkossakin. Hallitus esittää, että 
jäsenmaksut ja seuraan liittymismaksu pysyvät ennallaan. 
 
Vuonna 2022 tavoitellaan jälleen jonkin verran ylijäämäistä tulosta. Taloudellisesti seuran tilanne on 
kohtuullinen ja voimme suunnitellusti uudistaa myös saaritukikohtien varustelua. Se lisää seuralaisten ja 
vierailijoidemme viihtyvyyttä tukikohdissa. Wilmanrannan kiinteistöstä on pidettävä hyvää huolta ja 
aktiivinen talkooväki on tässäkin suhteessa seuralle tärkeä toimijajoukko. 
 
Vuodelle 2022 voidaan odottaa pandemiarajoitusten purkautumista kohti ”uutta normaalia”. Vuokraus- 
ja koulutustoiminnassa otetaan huomioon ajankohtaiset ohjeet. Wilmanrannan Purjehduskoulun 
toiminta palautuu entiselleen. Purjehduskoulu on tärkeä väylä tulla mukaan LrPS:n toimintaan. 
Wilmanrannan vuokraustoimintaa ja hinnastoa uudistetaan vuodelle 2022. Tavoitteena on lisätä 
Wilmanrannan käyttöastetta ja siten parantaa taloudellista liikkumavaraamme. Nähdään, että 
vuokraustoiminta on vilkastumassa ja on tärkeää, että Wilmanrannan kokouskäyttöä parannetaan. 
 
Seuran virallisessa rekisterissä olevien veneiden määrä on kasvanut. On tärkeää, että katsastettujen 
veneiden määrän kasvaa myös 2022. Katsastus on tärkeää veneilytaitojen ja veneilyturvallisuuden 
kannalta. Katsastusmiehet tekevät hyvää työtä ja seuralaiset arvostavat heidän työtään.  
 
LrPS:lla on, kiitos taitavien venekuntien ja kärkiveneiden aktiivisten miehistöjen, vakaa asema Saimaan 
alueen rankingkilpailuissa ja voimme hyvillä mielin sanoa olevamme Saimaan menestyvin pursiseura – 
sekä Saimaalla että muilla vesillä. 
 
LrPS:n jäsenten, jaostojen ja hallituksen tavoitteena tulee olla, että kaikki Lappeenrannassa ja 
lähiseudulla olevat purjehtijat ja muut veneilijät kokevat olevansa tasavertaisesti mukana seuran 
toiminnassa. LrPS:n slogaani, ”Mieluummin purjehdin”, kuvaa hyvin 70-vuotiaan Lappeenrannan 
Pursiseuran toimintaa. 
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Yleishallinnon talous 2022: 
 

Tuotot €  22 000 
 Vuosijäsenten jäsenmaksut (53 € x 390 hlöä)  20 670 
 Uusien vuosijäsenten liittymismaksu (53 € x 10 hlöä) 530 
 Junioreiden, alle 18 v., jäsenmaksut (10 € x 60 jun.) 600 
 Kunnia-., kölintervaaja-, vanhat vapaajäsenet (0 € x n. 25 hlöä) 0 
 Halssi-lehden mainosmyynti 200 
   
Kulut €  15 450 
 SPV:n jäsenmaksut (12,50 € x 420 hlöä)  5 250 
 Halssi-julkaisun taitto ja painatus 1 800 
 Kirjanpitokulut (pl. Wilmanranta) 1 400 
 Siirto Mäntysaaren erillishankkeisiin 6 000 
 Muu seuratoiminta 1 000 
   
 TA-tulos: + 6 550 

 
Yhteenveto LrPS:n vuoden 2022 talousarviosta  
 

Toiminnot: Tuotot € Kulut € TA-tulos € 
1. Yleishallinto 22 000 15 450 + 6 550 
2. Juniori- ja kevytvenejaosto 2 030 1 950 + 80 
3. Koulutusjaosto  3 240 1 300 + 1 940 
4. Matkapurjehdusjaosto 8 620 6 800 + 1 820 
5. Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto 3 900 1 700 + 2 200 
6. Kilpailujaosto  2 900 2 700 + 200 
7. Puuvenejaosto 8 000 6 200 + 1 800 
8. Surffijaosto 250 250 ± 0 
9. Kiinteistöjaosto  57 455 55 390 + 2065 
10. Ympäristö- ja olosuhdejaosto 200 200 ± 0 

    
TA-tulos yhteensä: 108 595 91 940 + 16 655 

 
 
2. Juniori- ja kevytvenejaosto 
 
Kaudella 2022 juniori- ja kevytvenejaoston tavoitteena on herätellä kiinnostusta purjehdukseen optarilla 
ja muilla kevytveneillä. Toimintaan pyritään saamaan osallistujia useista ikäluokista. 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 samalla annetaan myös 
mahdollisuuksia omatoimiseen kilpailuihin osallistumiseen. 
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Jaoston toiminta käynnistetään keväällä jollavaraston talkoilla. Aktiivinen harjoituskausi kestää aina 
elokuun loppuun asti. Tapahtumia kesäkaudella ovat päiväleirinä järjestettävä Wilmanrannan 
Junnuviikko koulujen ensimmäisellä kesälomaviikolla, muut harjoitustapahtumat sekä 
makkaranpaistoilta heinäkuussa, jonne ovat tervetulleita kaikki juniorit vanhempineen.  
 
Elokuun 20. päivänä kisataan Lappeenrannan Laser-mestaruudesta. Kisa on avoin kaikille purjehtijoille 
ikään tai taitotasoon katsomatta. Kausi päätetään syyskuun puolella pakkaamalla veneet takaisin halliin 
ja viettämällä kauden päättäjäisiä. 
 
Juniori- ja kevytvenejaoston talous 2022: 
 

Tuotot  €  2 030 
 Junnuviikon osallistumismaksutuotot (50 jun. x 50 €)  1 250 
 Alkeiskurssit (á 30 €) 120 
 Halssin mainosmyynti 200 
 Jollien vuokraus  100 
 Harjoitusmaksut (á 60 €) 360 
   
Kulut €  1 950 
 Junnuviikon kulut (muonitus jne.) 1 050 
 Busterin polttoaineet 150 
 Veneiden kunnostuskulut (köydet, evät, huolto jne.) 600 
 Makkaranpaistoilta 100 
 Laser-mestaruuskisa 50 
   
 TA-tulos: + 80 

 
 
3. Koulutusjaosto 
 
Vuoden 2022 purjehduskoulu toteutetaan tutusti PORY:n laatujärjestelmän mukaisena koulutuksena 
purjehtija- ja saaristopäällikkökurssien osalta. Kurssi jäi koronapandemian takia kesken ja osin pitämättä 
2021, joten voidaan nähdä, että purjehduskurssille on kysyntää ensi kaudella. Kauden 2021 
kurssitapahtumat viedään ensi kesänä loppuun myöhemmin määriteltynä ajankohtana. 
 
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 käyttöä. Koulutusohjelman mukaiset kurssit suunnataan ensisijaisesti purjehduksesta 
köliveneillä kiinnostuneille uusille ja tuleville LrPS:n aikuisjäsenille. 
 
Järjestämme seuraavia kursseja tai tapahtumia: 

• Purjehtijakurssi järjestetään toukokuussa 2022 (tavoite: 8 kurssilaista). 

• Saaristopäällikkökurssi (ent. ’perämieskurssi’) pidetään toukokuussa 2022 (tavoite: 1 
kurssilaista). 
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• H-vene -kurssi, jonka tarkoituksena on tukea siirtymistä jollista köliveneisiin ja edistää seuran H-
veneiden vuokrakäyttöä, ajankohta kysynnän mukaan. 

• Koulutustapahtumien markkinointi toteutetaan LrPS:n verkkosivuilla ja Facebookissa. 
Markkinointia tehostetaan sosiaalisen median puolella ja pyritään kohdentamaan esimerkiksi 
”Skinnarilan suuntaan”. 

• Uutena palveluna seuralaisille kouluttajista kolmella on oikeus kirjoittaa taitotodistuksia 
huviveneenkuljettajakirjan hakemusta varten. Tarvittaessa taitotodistusta varten järjestetään 
näyttötilaisuus.  

 
Oman toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi: 

• Jatketaan kevätkaudella purjehduskoulun kuukausipalaveri-käytäntöä. 

• Uusitaan ja edelleen kehitetään koulutuksessa käytettäviä aineistoja ja havaintovälineitä. 

• Rekrytoidaan uusia henkilöitä veneilykouluttajiksi ja ohjataan heitä tarvittavaan koulutukseen. 
 
Koulutusjaoston talous 2022: 
 
Jaoston käyttötalous varmistuu, kun tiedetään purjehduskurssille osallistuvien henkilöiden lukumäärä. 
 

Tuotot €  3 240 
 Kurssien osallistumismaksutuotot  2 880 
 Muut kurssimaksu- ja todistustuotot 160 
 Halssin mainosmyynti 200 
   
Kulut €  1 300 
 Kurssien ruoka- ja muut kulut 900 
 Kouluttajien koulutus  400 
   
 TA-tulos: + 1 940 

 
 
4. Matkapurjehdusjaosto 
 
Vuoden 2022 toiminnot päästäneen aloittamaan perinteisellä matkalla Vene 22 Båt -messuille. Kesällä 
2021 uudelleenaloitettu kesäkauteen sijoittuva eskaaderi on ohjelmassa myös vuonna 2022. Matkan 
varrelle osunee mahdollisuus kannustaa kilpapurjehtijoita ja ehkäpä saadaan jälleen jonkin kilpailun 
perhesarjaan nippu eskaaderiveneitä täydennykseksi. Seuraamme ja osallistumme mahdollisuuksien 
mukaan myös merelle suuntautuvaan eskaaderiin, jollaista tätä kirjoitettaessa suunnitellaan muissa 
Saimaan alueen seuroissa. 

 
Seuralla on kaudella 2022 käytettävissään kolme H-venettä. Suunnitelmissa on pyhittää yksi niistä 
kilpailukäyttöön ja vuokrata kahta. Vuokratoimintaa on tarkoitus “automatisoida” sähköisellä 
varausjärjestelmällä ja avainten itsepalvelunoudolla sekä -palautuksella. 
 
Kauden aikana jaosto jakaa jäsenille SPV:n valmistamaa opasta ympäristöystävällisestä veneilystä, jossa 
on vinkkejä veneen pohjamaalaista, jätehuollon käytännöistä sekä toimimisesta kohti hiilineutraalia 
veneilyä. 
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Syksyllä järjestetään jälleen perinteinen tukikohtaeskaaderi. Lähtöpäiväksi on vakiintunut perjantai ja 
kohde valikoituu sään mukaan. 

 
Linnoitusniemen telakointi- ja toimintasuunnitelma: 

 
Linnoitusniemessä olevien matkaveneiden yhteislasku on pe–la 6.–7.5.2022. 

 
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 vesillelasku aloitetaan mantereen puoleisesta päästä ja edetään kohti laiturin kärkeä. 
Venepukkien poissiirto tapahtuu kahden viikon kuluttua veneiden laskusta. Pukit siirretään 
puuvenetelakan takana olevalle aidatulle alueelle, ”Pallon häkkiin”. 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 8.10. ja 15.10.2022. 
 
Kaikki venepukit tuodaan Linnoitusniemeen ennen ensimmäisiä nostoja. Veneiden noston saa aloittaa jo 
15.9., mutta ne eivät kuulu yhteisnoston piiriin. Veneet on sijoitettava siten, että aallonmurtajalaiturin 
keskelle jää vapaa pelastustie. Seuran painepesuria käyttävät huolehtivat siitä, että käytön jälkeen 
suodatin puhdistetaan ja pesurin käytöstä maksetaan 2 euroa. Vian ilmetessä asiasta on ilmoitettava 
telakointivastaaville. 

 
Matkapurjehdusjaoston talous 2022: 

 
Tuotot €  8 620 
 Osallistumismaksutuotot Vene 2022 Båt messumatkasta 1 000 
 Matkaveneiden pukkien kuljetukset kevät & syksy (17 kpl x 60 €) 1 020 
 Matkaveneiden laskut ja nostot (laskennallisesti 34 kpl x 100 €) 3 400 
 Seuran H-veneiden vuokratuotot 3 000 
 Halssi-lehden mainosmyynti 200 
   
Kulut €  6 800 
 Vene 2022 Båt messumatkan linja-auto 1 000 
 Lava-auto matkaveneiden pukkien siirtoon (60 €/h, arv. 10 h) 600 
 Nosturipalvelu (250 €/h, arv. yht. 12 h) 3 000 
 Seuran H-veneiden ylläpito (telakointi, venepaikka, muut) 2 000 
 Syyseskaaderin lohisoppa ja tykötarpeet  200 
   
 TA-tulos: + 1 820 
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5. Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto 
 
Toimintavuotena 2022 katsastajina tulevat toimimaan seuraavat seuran jäsenet: Risto Ilmaniemi, Juha 
Leino, Markku Mäki-Hokkonen, Mauri Kokkola, Kim Rintamäki, Timo Nurmi ja Jorma Julku. Katsastajien 
määrä vähenee, kun Petri Niemi lopettaa tähän purjehduskauteen, eli yksi katsastajan paikka laitetaan 
hakuun vuodelle 2022. 
 
Arvio katsastettavien veneiden määrästä on noin 110 (108 venettä katsastuskaudella 2021). Kevään 2022 
aikana jatketaan edelleen aktivointityötä, että saadaan mahdollisimman monta katsastamatonta venettä 
katsastuksen piiriin. Keväällä lähestytään sähköpostitse niitä veneen omistajia, joilla on runkokatsastus 
edessä, jotta vältytään tilanteelta, että vene on jo vedessä ja runkokatsastus on tekemättä. Seuran lipun 
käytölle on edellytyksenä, että vene on katsastettu. 

 
Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto hoitaa myös seuran venelippujen hankinnan ja myynnin. 
 

Katsastus- ja vesiturvallisuusjaoston talous 2022: 
 

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). Katsastajilta ei peritä katsastusmaksua. 
 

Tuotot €  3 900 
 Katsastusmaksut (arvioitu 110 venettä / 30 €)  3 300 
 Venelippujen ja -viirien myynti  400 
 Halssi-lehden mainosmyynti 200 
   
Kulut €  1 700 
 Katsastustodistukset, kurssitukset, tarvikkeet 1 200 
 Venelippujen ja -viirien hankinta  500 
   
 TA-tulos: + 2 200 

 

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

• Stark Week Race tiistaikilpailut kaupungin edusvesillä, Lappeenrannan purjehdusareenalla, 
17.5.–13.9.2022 (tauolla heinäkuussa). 

• Kyläniemi Runt 2022 DH, yhteistyössä RiPS:n kanssa, alustavasti la 18.6.2022. 

• Saimaa Geopark Regatta-viikonlopun järjestäminen yhteistyössä JV kanssa, heinä-elokuun 
vaihteessa 2022 (kisan ajankohta ja muoto ratkaistaan talven aikana Saimaan pursiseurojen 
kilpailutoimikunnassa). 
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• Kaupungin Laser -kisat, la 20.8.2022 yhdessä juniori- ja kevytvenejaoston kanssa. 
Kiertopalkinnon on lahjoittanut Afganistanin valtion kaivosministeriö. 

• Wilmanrannan Valssi, la 24.9.2022, 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 2022 asialistaan kuuluvat mm. seuraavat aiheet: 
 

• Seuran kilpailujen, kilpailutoiminnan organisoinnin ja tuomaritoiminnan kehittäminen. 

• Seuran jäseniä rohkaistaan osallistumaan SPV:n järjestämiin toimitsijakoulutuksiin. 

• Kilpailujaoston pitämät Saalinki & Salaatti -seuraillat talvikaudella: to 27.1.2022 ja to 10.2.2022, 
kouluttajana SPV:n valmennuspäällikkö, ”Mersun” taktikko ja pinnamies Vili Kaijansinkko 

• Seuran H-veneiden kilpailukäyttö ja uusien kilpagastien etsinnän tehostaminen. 
 
Kilpailujaoston talous 2022: 
 

Tuotot €  2 900 
 Kilpailumaksut 650 
 Illanvietot 550 
 Halssi-lehden mainosmyynti 200 
 SWR-tuki 1 500 
   
Kulut €  2 700 
 Palkinnot 600 
 Kilpailujen järjestämiskulut 600 
 SWR-tuen käyttö kilpailutoiminnan kehittämiseen 1 500 
   
 TA-tulos: + 200 

            
 
7. Puuvenejaosto 
 
Puuvenetelakan toiminta säilyy ennallaan. Telakka on jaostolle erittäin tärkeä tukikohta. Telakan 
tarkoituksena on tarjota puuveneharrastajille tila, jossa on mahdollista säilyttää, kunnostaa ja korjata 
venettä säältä suojassa. Puuveneiden säilyttämisen kannalta tällainen kylmä ja tuulettuva halli on tärkeä, 
jotta puuvene ei talven aikana kuivu liikaa eikä myöskään ole peitteiden alla säävaihteluiden armoilla. 
Vuonna 2021 on selvitetty telakan käyttöasteen ja tulojen suhdetta. Näin mahdollisimman moni 
aktiivisessa käytössä oleva tai kunnostettava puuvene on saatu telakan suojiin. Myös jaoston talouden 
lukuja on tarkennettu vuodelle 2022 parantuneen seurannan kautta. 
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Puuvenejaoston talous 2022: 
 

Tuotot €  8 000 
 Telakointimaksut 7 800 
 Halssi-lehden mainosmyynti 200 
   
Kulut €  6 200 
 Kiinteistövuokra 1 200 
 Vakuutukset 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) 1 500 
 Hallintokulut (LrPS:n kirjanpito, laskutukset)  200 
 Tulevaisuusrahasto (1 200 €/vuosi) 1 200 
   
 TA-tulos: + 1 800 

 
 
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 2022: 
 

Tuotot €  250 
 Huhtiniemen surffikuurin vuokratuotot 250 
   
Kulut €  250 
 Huhtiniemen surffikuurin kulut (vuokra, korjaukset jne.) 250 
   
 TA-tulos: ± 0 

 
 
9. Kiinteistöjaosto 
 
Kiinteistöjaosto yhdistää seuran omistamien kiinteistöjen hallinnon yhden jaoston alle. Wilmanrannan ja 
saaritukikohtien käytännön toimista vastaavat omat tukikohtatiimit, joilla on molemmilla omat 
vastuuhenkilöt. 

 
Vaikka Kiinteistöjaostolla on hallinnollisessa mielessä yhteinen talousarvioesitys, on Wilmanrannalla ja 
saaritukikohdilla 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 
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talousarvio ja tuloslaskelma muodostuvat Wilmanrannan ja tukikohtien yhteenlasketuista arvioista ja 
tuloslaskelmista. 

 
Purjehduskeskus Wilmanranta 

 
Wilmanrannan 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, tiimit. 

 
Koronarajoitukset katkaisivat Wilmanrannan vuokraustoiminnan 2020–21 lähes kokonaan. Tavoitteet 
ensi vuodelle on asetettu varovasti. Koronarajoitusten päätyttyä pyrimme mahdollisimman nopeasti 
saavuttamaan koronaa edeltäneen käyttöasteen ja vuokrakertymän tehostamalla ainakin alkuvaiheessa 
markkinointia ja päivittämällä hinnoittelun ja tuotteet. 

 
Wilmanrannan kiinteistönpito 

 
Rakennuksen tekninen ylläpito tehdään pääsääntöisesti Wilmanrannan ylläpitotiimin omana työnä. 
Tiimin toimesta pystymme huolehtimaan pienehköt korjaustehtävät, kesäaikaisen ulkoaluehoidon sekä 
LVIS-ylläpidon ja korjaukset. Kiinteistönhoitopalveluja ostetaan talviaikaisiin ulkotöihin, siivoukseen ja 
tarvittaessa myös muihin huoltotöihin, joita ei omasta toimesta pystytä tekemään. 

 
Vuoden 2022 kunnossapitotöissä on varauduttu normaaleihin vuosikorjaustarpeisiin. Wilmanrannan 
kiinteistön alueella suoritetaan jokavuotiset kevätsiivoustalkoot. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

 
Seuraavat suuremmat kunnossapitotoimenpiteet ja investoinnit ovat salongin lattian uusinta ja kahden 
pääasiassa kesäaikaiseen jäähdytykseen tarvittavien ilmalämpöpumpun hankinta, joka toteutetaan, kun 
talous on jälleen tasapainossa. 

 
Kiinteistöjaoston puheenjohtaja antaa tarvittaessa lisätietoja Wilmanrannan toiminnasta. 
 
Saaritukikohdat 
 
Saaritukikohtien siirto osaksi Kiinteistöjaostoa on ollut hyvä ratkaisu. Kestävän kiinteistöpidon osalta on 
molemmille tukikohdille muodostuneet ”iskuryhmät”, jotka ovat huolehtineet talkoilla kohteiden 
rakennusprojekteista, hankinnoista ja tukikohtien viihtyvyydestä – analogia on haettu Wilmanrannan 
kaupunkitukikohdan toimintamallista ja se on todettu toimivaksi. 
 
Lähtökohta on, että purjehduskauden aikana, touko–lokakuussa (150 vrk) kummassakin tukikohdissa 
tulee käymään noin 200–300 venettä ja 500–700 henkilöä. Molemmat tukikohdat ovat myös suosittuja 
vierailukohteita muiden yhteiskäyttöseurojen jäsenten parissa – saamamme palaute sekä Mäntysaaresta 
että Kurensalosta on ollut poikkeuksellisesti hyvää ja niin on syytä olla jatkossakin. Saaritukikohdissa on 
tärkeää kiinnittää huomiota viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. 
 
Toimintakaudella 2022 tullaan tukikohdissa toteuttamaan normaalien puusouvien jne. lisäksi seuraavia 
projekteja: 
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• Parkon grillille on asennettava uusi kate ja vaihdettava mahdolliset pehmenneet laudat. 

• Mänzin saunatuvan lattian kevythionta ja lakkaus toiseen kertaan. 

• Mänzin saunan puoleisen puuceen itäseinän maalaukset. 

• Lisäpoijujen asentaminen molempiin tukikohtiin. 

• Mänzin grillin ja saunan edustan terassien toteutus (erillisrahoitus siirtona yleishallinnosta) 
 
Kiinteistöjaoston talous 2022: 
 
Wilmanrannan talous perustuu vuokratuottoihin ja seuralaisten maksamiin käyttökorvauksiin. 
Saaritukikohtien osalta luotetaan siihen, että vapaaehtoista mutta maksettavaksi suotava 
tukikohtamaksujen tuotot kasvavat – kuten trendi on ollut parina viime kautena. 
 
Saaritukikohtien osalta jaosto esittää koko kauden vapaaehtoiseksi tukikohtamaksuksi 75 € / vene. 
Perusteena vapaaehtoisen, joskin kaikille tukikohtia käyttäville seuralaisille suoritettavan maksun 
nostolle on se, että tukikohdissa viipymät ovat viime aikoina kasvaneet ja korjausvelkaa on vuosien 
aikana kertynyt. Tukikohdissa tehdyt toimet ovat myös näkyvää seuratoimintaa, josta on hyötyä myös 
tukikohdissa vieraileville. 
 
Jäsenet saavat maksun seurapostin mukana kotiinsa tulevana keväänä Halssi-lehden ja jäsenmaksujen 
yhteydessä. 
 
Tukikohtien kertasuorituksen hinnaksi jaosto esittää: 

• 15 € / vene / viikonloppu  

• 10 € / vene / päivä 
 
Maksut suoritetaan ensisijaisesti tukikohdissa MobilePay:lla tai käteismaksulla lippaaseen tai tilisiirtona 
oikeaa viitettä käyttäen seuran tilille. 
 

Tuotot €  57 455 
 Wilmanranta  
 Vuokratuotot, yhteensä (tilavuokraukset, hyllyvuokraus, jollat) 44 710 
 Halssi-lehden mainosmyynti 200 
 (Wilmanranta, välisumma: 44 910) 
   
 Saaritukikohdat:  
 Vapaaehtoiset tukikohtamaksut 65 kpl x 75 €  4 875 
 MobilePay:n, lippaiden ja tilisiirtojen tuotot (435 € / tukikohta)  870 
 Avainten kuittausmaksu 10 kpl x 60 € 600 
 Halssi-lehden mainosmyynti   200 
 Siirto yleishallinnolta Mäntysaaren erillishankkeisiin 6 000 
 (Saaritukikohdat, välisumma: 12 545) 
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Kulut €  55 390 
 Wilmanranta:  
 Toimitilakulut (maanvuokra, siivous ja pesula, lämmitys, sähkö, vakuutukset, 

korjaukset) 32 100 
 Hallintopalvelut (taloushallinto, muu hallinto)  7 000 
 Muut hallintokulut (data, puhelin jne.) 1 000 
 Atk-laite- ja ohjelmistokulut 500 
 Markkinointi 0 
 Poistot, yhteensä 2 250 
 (Wilmanranta, välisumma: 42 850) 
 (Wilmanranta, välitulos: 2 060) 
   
 Saaritukikohdat:  
 Vakuutukset (kiinteistövakuutus ja talkoovakuutus)  550 
 Kiinteistöverot  850 
 Puhtaanapito (2 x 90 €) 180 
 Muut korjaukset ja huolto (mm. Kurensalon grillin katto, polttopuut) 4 100 
 Mäntysaaaren grillikatoksen uudistaminen (siirto yleishallintosta)  6 000 
 Muut vuokrat (hirsikehikon säilytys)  480 
 Poistot rakennuksista ja kalustosta  380 
 (Saaritukikohdat, välisumma:  12 540) 
 (Saaritukikohdat, välitulos: 5) 
   
 TA-tulos: 2 065 

 
 
10. Ympäristö- ja olosuhdejaosto 
 
Jaoston toiminta on ollut parin vuoden ajan suhteellisen vähäistä ja eräitä tehtäviä on hoidettu lähinnä 
hallitustyöskentelyn kautta – asiat koskevat ensi sijassa veneilyolosuhteisiin liittyviä asioita. Vuonna 2022 
jaostolle on suunniteltu Saalinki & Salaatti -seurailtaa mm. malminetsinnän ja kaivosasioiden parissa. 
Muita jaoston seurattavia asioita ovat Lappeenrannan satama-alueen asemakaavoitus ja ns. 
Saunamaailman kehittämisen vaikutukset veneily- ja veneiden säilytysolosuhteisiin. Jaoston 
tarkoituksesta ja toiminnasta voi lukea enemmän seuran verkkosivulta. 
 
Ympäristö- ja olosuhdejaoston talous 2022: 
 

Tuotot €  200 
 Halssi-lehden mainostuotot 200 
   
Kulut €  200 
 Salaatti & Saalinki -tapahtuman kulukorvaukset 200 
   
 TA-tulos: ± 0 

 
 
 



12(12) 
 

 

 

www.lrps.fi   |   @lappeenrannanpursiseura 

11. Wilmanrannan Saalinki & Salaatti seuraillat – ja muuta 
 
LrPS on talvikauden aikana järjestänyt Wilmanrannassa Saalinki & Salaatti -seurailtoja. Seurailloista 
koituvat mahdolliset kulut budjetoidaan joko jaostojen talousarviosta, yleishallinnon kustannuspaikalta 
”muu seuratoiminta” tai yhteistyökumppanien kautta.  
 
Perinteiset tiistaisaunat jatkuvat normaalisti. On tärkeää, että tiistaisaunojat pitävät Wilmanrannan 
saunatilat ja Messin hyvässä kunnossa kunnon löylyjen jälkeen. Myös muuta harrastetoimintoja voidaan 
toteuttaa Wilmanrannan upeissa tiloissa: 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, www-sivuilla ja 
Facebookissa. On tärkeää, että jäsenten yhteystiedot ovat ajan tasalla Suulissa. Niistä vastaa jokainen 
jäsen itse. Lisätietoja ja apua tietojen päivittämiseen saa hallitukselta. On myös syytä varmistaa, että 
Suulin massapostaukset eivät ohjaudu automaattisesti sähköpostiselaimen roskalaatikkoon (esim. tämä 
ominaisuus on yleinen Outlook-selaimessa). 
 
Seuran www-sivujen päivittäminen on sekä hallituksen jäsenten että kaikkien muidenkin tehtävä. 
Jaostojen puheenjohtajat vastaavat jaostosivujen sisällöntuotannosta ja sivuja on muutenkin hyvä pitää 
aktiivisina kauden aikana. LrPS voi tässä(kin) suhteessa näyttää esimerkkiä muille Saimaan seuroille. 
 
Halssi-jäsenjulkaisua tehdään kevätpuolella normaalin tapaan, julkaisuaika on vappuna. Kuten 
jaostokohtaisista talousarviotaulukoista huomataan, kunkin jaoston tavoitteena on saada talven ja 
kevään 2022 Halssi-julkaisuun lisää yhteistyökumppaneita. Mainosmyynti on jokaisen seuralaisen asia ja 
Halssi 2022:n mediakortti toimitetaan jäsenille Suuli-viestinä talven aikana. Halssi-lehteen otetaan 
vastaan myös seuralaisten artikkeleja, jotka voivat käsitellä muisteloita, matkakertomuksia ja -
suunnitelmia, valokuvia ja muuta aineistoa. 
 
 
 
 

*  *  * 


