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1. Yleistä 
 
Vuosi 2023 on LrPS:n 71. toimintavuosi. Seurassa on nelisen sataa jäsentä ja vuonna 2023 tavoitteena on 
lisätä jäsenmäärää noin 5 % seuraavan vuoden aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa 18 uutta jäsentä. 
Aktiivisen jäsenistönsä ansiosta LrPS:lla on vakaa asema Lappeenrannan ja Saimaan alueen veneilyasioiden 
edunvalvojana ja aktiivisena kehittäjänä. 
 
Vuonna 2027 pidettävät seuran 75-vuotisjuhlat lähestyvät. Aloitettua historiikin aineiston ja aihealueiden 
keräystyötä on syytä jatkaa aktiivisesti vuonna 2023.  
 
Jaostojen toiminta LrPS:ssa on vakiintunut, eikä jaostorakennetta ja seuran toimintaperiaatetta ole tarvetta 
muuttaa. Myös taloushallinnon käytännöt ovat vakiintuneet ja yhdistystoiminnassa yleistä henkilöriskiä on 
purettu jakamalla tehtäviä useammalle toimijalle. Näiltä osin LrPS:n tilanne on hyvä. Taloudellisesti 
tilanteemme on vakaa – parin edellisen koronavuoden hankaluuksista huolimatta. Hallitus esittää 
vuosijäsenmaksuun korottamista 55 euroon. Korotus on hieman elinkustannusindeksiä alemmalla tasolla. 
Talouden näkökulmasta vuodesta 2023 odotetaan normaalia toimintavuotta. 
 
Saaritukikohtien käyttöaste on kasvanut. Se tarkoittaa kasvavia kunnostus- ja remontointitarpeita. Viime 
vuosina tukikohtien eteen on tehty hyvää työtä ja sitä on syytä jatkaa. Syyskokous tulee päättämään 
tukikohtien koordinointitehtävästä ja vastuuhenkilö(i)stä. Lisäksi Wilmanrannan energiatalouteen on 
kiinnitetty huomiota kuluneen vuoden aikana. LrPS haluaa olla mukana uusien teknologioiden 
käyttöönotossa ja hyödynnämme paikallista osaamista Wilmanrannan energia-asioiden modernisoinnissa. 
 
On tärkeää, että LrPS pitää asemansa yhtenä Saimaan vaikuttavimpana purjehdusseurana. Se tarkoittaa 
uusiutumiskykyä ja uusia toimijoita paitsi hallinnossa myös tärkeissä toiminnoissa kuten Wilmanrannan 
Purjehdusopistossa, katsastus- ja vesiturvallisuustoiminnoissa, juniori- ja kevytvenejaoston toiminnassa ja 
ennen muuta kilpailutoimintojen vahvistamisessa. Syksyn 2022 Wilmanrannan Valssin suosio osoitti, että 
kilpailutapahtuma voidaan rakentaa purjehdustapahtumaksi, joka kiinnostaa myös muita, kuin aivan 
kärkivenekuntia. Lisäksi on tärkeää, että seuralla on toimivat suhteet paikallisiin päätöksentekijöihin ja 
käymme aktiivista keskustelua harrastusolosuhteidemme varmistamiseksi.  
 
Yleishallinnon talous 2023: 
 
Tuotot €  22 580 
 Vuosijäsenten jäsenmaksut (55 € x 378 hlöä)  20 790 
 Uusien vuosijäsenten liittymismaksu (55 € x 18 hlöä) 990 
 Junioreiden, alle 18 v., jäsenmaksut (10 € x 30 jun.) 300 
 Kunnia-, kölintervaaja-, vanhat vapaajäsenet (0 € x n. 39 hlöä) 0 
 Halssi-lehden mainosmyynti 200 
   
Kulut €  14 043 
 SPV:n jäsenmaksut (13,50 € x 418 hlöä)  5 643 
 Halssi-julkaisun taitto ja painatus 1 900 
 Kirjanpitokulut (pl. Wilmanranta) 1 500 
 Siirto tukikohtien investointihankkeisiin (erillisen laskelman perusteella) 4 500 
 Muu seuratoiminta 500 
   
 TA-tulos: + 8 537 
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Yhteenveto LrPS:n vuoden 2023 talousarviosta  
 
Toiminnot: Tuotot € Kulut € TA-tulos € 

1. Yleishallinto 22 580 14 043 + 8 537 
2. Juniori- ja kevytvenejaosto 200 200 0 
3. Koulutusjaosto  3 800 1 800 + 2 000 
4. Matkapurjehdusjaosto 9 710 7 997 + 1 713 
5. Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto 4 480 1 400 + 3 080 
6. Kilpailujaosto  1 600 1 500 + 100 
7. Puuvenejaosto 7 600 7 100 + 500 
8. Surffijaosto 250 250 0 
9. Kiinteistöjaosto  55 500 54 100 + 1 400 
10. Ympäristö- ja olosuhdejaosto 200 200 0 

    
TA-tulos yhteensä: 105 820 88 590 + 17 330 

 
Seuran muut maksut ja taksat on mainittu Toimintasuunnitelman liitteessä 1. 

 
 

2. Juniori- ja kevytvenejaosto 
 
Juniorijaosto on kärsinyt 2–3 edellisvuoden aikana koronan aiheuttamista toiminnan rajoituksista. Tämä on 
heijastunut toimintaan siten, että säännöllisiin lasten ja nuorten purjehdustapahtumiin ja -harjoituksiin ei 
ole tullut harrastajia. Koronarajoitusten seurauksena toiminta on hiipunut. Tärkeänä asiana ensi ja tulevina 
vuosina on se, että jaosto huolehtii nykyisestä jollakalustosta ja pystyy tarjoamaan mahdollisuuden 
purjehduskokemuksiin niin optimistijollaikäisille kuin vanhemmille kevytvenepurjehduksesta kiinnostuneille 
henkilöille.  
 
Näyttää vahvasti siltä, että LrPS:n aktiivijäsenistön ikärakenne vaikuttaa kielteisesti junioritoimintaan. Lapsi- 
ja nuorisojäseniä on seurassa (vain) noin 20 henkilöä. SPV:n Suuli-jäsenrekisteristä ei ole saatavilla 
täsmällistä tietoa alle 18-vuotiaiden jäsenten lukumäärästä. Ongelma on järjestelmälähtöinen ja perustuu 
osin myös siihen, että aikanaan siirryttäessä Suuli-järjestelmään, kaikkien (aikuis-)jäsenten syntymäaikaa ei 
ollut käytettävissä. Lisäksi ongelma on yleisessä seuraan liittymisen tavassa: mikäli seuraan liittyy 
purjehdusta harrastava perhe, niin jäsenetuihin ja esim. tukikohtien käyttöoikeuteen riittää se, että 
perheessä on yksi varsinainen vuosijäsen.  
 
Hallitus katsoo, että seurassa on aloitettava määrätietoinen, 3–4 vuotta kestävä kehityshanke, joka 
voitaisiin seuran perinteiden mukaan nimetä ”Nuori Aalto -projektiksi”. Sen tavoitteena on saada seuraan 
vuosittain 10–15 uutta alle 18-vuotiasta jäsentä, joista noin puolet aktivoituvat optimisti- ja 
kevytvenepurjehdukseen. Nuori Aalto -projektin toiminnassa tulisi huomioida aikakin seuraavia tekijöitä: 
 

● Jaosto tekee aktiivisesti yhteistyötä SPV:n Lapsi- ja nuorisotoimikunnan kanssa: tavoitteena on 
uusien toimintatapojen istuttaminen LrPS:n toimintaan ja uusien lasten ja nuorten 
purjehduskouluttajien koulutus. 

● Seura on aktiivisemmin yhteydessä 20–40 -vuotiaisiin vuosijäseniin ja heidän perheisiinsä: 
viestinnässä tuodaan vahvasti esille junioritoiminnan mahdollisuuksia LrPS:n piirissä. Asia vaatii 
jäsenrekisterin hyödyntämistä. Tehtävä jää koko vuodelle 2023 valittavan hallituksen vastuulle.  

● Jaoston kalusto lasten ja nuorten koulutukseen pidetään hyvässä kunnossa: Optimistijollia ja 
Laser- eli ILCA-jollia on riittävästi ja Wilmanrannan Purjehduskeskus tarjoaa toiminnalle loistavat 
puitteet. Myös seuran Buster on ensisijassa juniorijaoston käytössä. 
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● Purjehduksen yleistä mielikuvaa ja nuorisopurjehduksen näkyvyyttä Lappeenrannassa on 
nostatettava voimakkaasti esille. Tämä vaatii jaostolta itseltään napakkaa otetta www- ja some-
kanavien käyttämiseen, toiminnan markkinointiin Lappeenrannan alueella olevilla (esim. 
Facebook-) alustoilla ja median mielenkiinnon herättämistä. SPV:n lapsi- ja nuoriso- sekä 
viestintätoimikunnilta saa vinkkejä toiminnan suunnitteluun ja käytännön toteutuksiin. 

● Yhteistyötä partiotoiminnan ja esim. ”talvilajien” harrastusseuroihin on lisättävä. 
● Purjehdusharrastuksen kynnys on syytä pitää matalalla. Esimerkiksi lajiesittelyyn kouluissa, 

liikunta- ja urheiluseuroissa jne. on tehostettava. Lappeenrannan kaupungin koulutoimi sekä EKLU 
ry voivat toimia hyvänä kumppanina – veneilyaiheisia oppisisältöjä on toteutettu alakouluikäisille 
muutamissa muissa kaupungeissa viime vuoden aikana. Näitä esimerkkejä on seurattava ja 
sovellettava Lappeenrannan ympäristössä. Kaupungin koulutoimeen on pidettävä aktiivisesti 
yhteyttä. 

● LrPS:n lasten ja nuorten toiminnassa on mahdollisuus tehdä yhteistyötä Saimaan alueella, esim. 
MPS:n ja RiPS:n suuntaan. Myös heidän toiminnastaan voidaan ottaa toimivia malleja 
sovellettavaksi LrPS:ssa. 

● Myös mahdollista kansainvälistä yhteistyötä voidaan viritellä (esimerkiksi ImPS:n kanssa). 
● Wilmanrannan Junnuviikon -leirikonseptia voidaan kehittää edelleen. Wilmanranta tarjoaa 

loistavat puitteet toteuttaa ns. päiväleiri 2–3 päiväksi tai viikon ajalle. Mikäli leirejä järjestetään, 
on leiritapahtuma saatava mukaan Lappeenrannan kaupungin koulutoimen loma-ajan 
aktiviteetteihin ja siten lisätä tietoisuutta leiristä. Leirikäytäntöjä kannattaa sparrata myös SPV:n 
LNVT:n kanssa. 

● Taloudellisesti LrPS tukee juniori- ja kevytvenejaoston toimintaa niiltä osin kun katsotaan 
tarpeelliseksi.  

 
Näitä tavoitteita ja toimintoja varten juniori- ja kevytvenejaoston toimintaan haetaan uusia toimijoita: 
jaoston vetäjää (puheenjohtaja, joka on jäsenenä hallituksessa) sekä 2–3 muuta aktiivisesti jaoston 
toimintaan osallistuvaa henkilöä.  
 
Mikäli jaoston vetäjäksi ja toimijoiksi ei löydy sopivia henkilöitä syyskokouksessa 2022, voidaan asiaan 
palata kevätkokouksessa 2023 – tuolloin mm. voidaan vahvistaa jaoston talousarvio vuodelle 2023. Hallitus 
esittää, että jos sopiva toimijaryhmä saadaan jalkeille talvikauden aikana, niin vuosikokous valtuuttaa 
seuran hallituksen nimeämään uusi jaoston vetäjä ja hänet otetaan mukaan myös hallitukseen.  
 
On muistettava, että jaostolle määrittyvät tehtävät eivät saa kasaantua liian raskaaksi yhdelle henkilölle (tai 
yhdelle perheelle) hoidettavaksi. Seurassa vallinnut ”tuplaa ja puolita” -periaate on syytä pitää mielessä 
juniori- ja kevytvenejaoston toiminnan kehittämisessä, ja se koskee kaikkia seuralaisia – ei vain jaostoa, 
hallitusta ja muita aktiiveja. 
 
Juniori- ja kevytvenejaoston talous 2023: 
 
Taloudellisesti jaoston toiminnassa pyritään nollatulokseen vuonna 2023 ja jaoston lopullinen 
taloussuunnitelma vahvistetaan kevätkokouksessa 2023 (tba-rivit). Toiminnan suunnittelun tässä vaiheessa 
jaoston taloussuunnitelma on alustava ja laadittu varovaisuusperiaatteella syyskokouksen hyväksyttäväksi.  
 
Tuotot €  200 
 Wilmanrannan Junnuviikko  tba 
 Veneiden kausivuokrat harjoituskäyttöön tba 
 Alkeiskurssi tba 
 Laser-mestaruuskisa, osallistumismaksut tba 
 Halssin mainosmyynti  200 
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Kulut €  200 
 Wilmanrannan Junnuviikko  tba 
 Busterin pa-kulut harjoituskäytössä (alkeiskurssi ja muut harjoitukset) tba 
 Markkinointikulut tba 
 Laser-mestaruuskisan palkinnot ja muut kulut tba 
 Veneiden kunnostuskulut (köydet, evät, huolto jne.) 200 
   
 TA-tulos: 0 
 
 

3. Koulutusjaosto 
 
Koulutusjaoston toiminta vuonna 2023: 
 
Vuoden 2023 purjehduskoulu toteutetaan PORY:n laatujärjestelmän mukaisena koulutuksena purjehtija- ja 
saaristopäällikkökurssien osalta. Kouluttajina toimivat rehtori Risto Ilmaniemi, sekä purjehduskouluttajat 
Markku Mäki-Hokkonen, Erkki Käkelä sekä uutena aloittava Mikko Ikonen. Kaudelta 2022 on jo 6 varausta 
tulevalle 2023 purjehtijakurssille.  
 
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 2023 (tavoite: 10 kurssilaista). 

● Saaristopäällikkökurssi (ent. ”perämieskurssi”) pidetään toukokuussa 2023 (tavoite: 1 kurssilainen). 

● H-vene -tutuksi ilta, 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”. 

● Seuralaisille tarjottavana palveluna kouluttajista kolmella on oikeus kirjoittaa taitotodistuksia 
huviveneenkuljettajakirjan hakemusta varten. Tarvittaessa taitotodistusta varten järjestetään 
näyttötilaisuus.  

 
Oman toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi: 

● Jatketaan kevätkaudella purjehduskoulun kuukausipalaveri-käytäntöä. 

● Rekrytoidaan uusia henkilöitä veneilykouluttajiksi ja ohjataan heitä tarvittavaan koulutukseen. 

● Laajennetaan koulutustoimintaa SPV koulutustarjontaa hyödyntäen 
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Koulutusjaoston talous 2023: 
 
Jaoston käyttötalous varmistuu, kun tiedetään purjehduskurssille osallistuvien henkilöiden lukumäärä. 
 
Tuotot €  3 800 
   
 Kurssien osallistumismaksujen tuotot (10 kurssilaista / kausi)  3600 
 Muut kurssimaksu- ja todistustuotot 0 
 Halssin mainosmyynti 200 
   
Kulut €  1 800 
 Kurssien ruoka- ja muut kulut 1300 
 Kouluttajien koulutus  500 
   
 TA-tulos: +2 000 
 
 

4. Matkapurjehdusjaosto 
 
Vuoden 2023 toiminnot päästään toivottavasti aloittamaan perinteisellä matkalla Vene 23 Båt -messuille. 
Kesällä 2021 aloitettu kesäkauteen sijoittuva eskaaderi järjestetään jälleen ja nyt siis jo kolmannen kerran. 
Matkan varrelle osunee mahdollisuus kannustaa kilpapurjehtijoita ja ehkäpä saadaan jälleen jonkin 
kilpailun perhesarjaan nippu eskaaderiveneitä täydennykseksi. 

 
Seuralla on kaudella 2023 käytettävissään kolme H-venettä: Paatti 8, Aino ja Väinö. Kesäksi 2022 
päädyimme pyhittämään veneet vain oman seuran jäsenille sekä verotuksellisista että vakuutuksiin 
liittyvistä syistä. Näin on tarkoitus jatkaa: veneet toimivatkin yhtenä houkuttimena seuran jäsenyydelle. 
Veneiden varaaminen tiistaikilpailuihin ja Wilmanrannan valssiin on seuralaisille maksutonta. 

 
Syksyllä järjestetään jälleen perinteinen tukikohtaeskaaderi. Lähtöpäiväksi on vakiintunut perjantai ja 
kohde valikoituu sään mukaan: Jos on joko kevyet tai lounais-pohjoisen välin tuulet, niin mennään 
Mäntysaareen ja muutoin Parkonperälle. 

 
Linnoitusniemen telakointi- ja toimintasuunnitelma 

 
Suunnitelma A: 
Tätä kirjoitettaessa telakoinnille ei ole tiedossa vastuuhenkilöä. Jos sellaista ei löydy, kannustamme 
seuralaisia kokoamaan keskuudestaan sopivia porukoita telakoinnin järjestämiseksi. 
 
Suunnitelma B: 
Jos saadaan telakoinnin järjestämiseen vastuuhenkilö, tässä on valmis suunnitelmarunko: 
 
Linnoitusniemessä olevien matkaveneiden yhteislasku on jäätilanteen salliessa maanantaina 5. ja tiistaina 
6.5.2023. Veneiden kunnostuksesta ei saada jäädä telakointialueelle mitään 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 
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noustava pukin mukana lavalle. Muuten venepukkia ei siirretä säilytykseen ja siirto jää veneenomistajan 
vastuulle. 

 
Syksyn telakointi Linnoitusniemeen on lauantaisin 30.9. ja 7.10.2023.  

 
Venepukit tuodaan Linnoitusniemeen viikolla 38. Veneiden noston saa aloittaa jo 15.9.2023, 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 2023 (suunnitelma B): 

 
Tuotot €  9 710 
 Osallistumismaksut Vene 23 Båt -messumatkaan (27 x 50 €) 1 350 
 Matkaveneiden pukkien kuljetukset kevät & syksy (2 x 30 x 35 €) 2 100 
 Matkaveneiden laskut ja nostot (2 x 34 x 70 €) 4 760 
 Seuran H-veneiden vuokratuotot 1 300 
 Halssi-lehden mainosmyynti  200 
   
Kulut €  7 997 
 Vene 23 Båt -messumatkan linja-auto 1 000 
 Vene 23 Båt -messumatkan liput (27 x 11 €) 297 
 Pukkien siirto 2 x 450 € 900 
 Nosturipalvelu 2 x 1950 € 3 800 
 Seuran H-veneiden ylläpito (telakointi, venepaikka, muut)  2 000 
 Syyseskaaderin lohisoppa ja tykötarpeet  200 
   
 TA-tulos: + 1 713 

 

 

5. Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto 
 
Purjehduskauden 2023 katsastajina tulevat toimimaan tutut seuramme jäsenet: Risto Ilmaniemi, Juha Leino 
Markku Mäki-Hokkonen, Mauri Kokkola, Kim Rintamäki, Timo Nurmi ja Jorma Julku. 
Tulevana kautena markkinoidaan seuran jäsenille katsastustoimintaa tavoitteena löytää jäsenistöstä 
katsastajakoulutukseen henkilö / henkilöitä. Kursseja pidetään keväällä 2023. 
 
Kauden 2023 tavoite on katsastaa 120 venettä (purjehduskaudella 2022 oli katsastettu 115 venettä). 
Kevään 2023 aikana jatketaan edelleen aktivointityötä, että saadaan mahdollisimman monta 
katsastamatonta venettä katsastuksen piiriin. Kaudelle 2022 jäi katsastamatta 12 venettä, jotka oli 
katsastettu edelliselle kaudelle (2021) ja tähän vaihteluun pitää etsiä ratkaisua. Seuran perälipun 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. 



7(16)  

 

Tuotot €             4 480 
 Katsastusmaksut (arvioitu 120 venettä / 30 €)  3 600 
 Muiden seurojen veneiden katsastusmaksut (4 x 45 €) 180 
 Venelippujen ja -viirien myynti  500 
 Halssi-lehden mainosmyynti 200 
   
Kulut €   
 Katsastustodistukset, kurssitukset, tarvikkeet 1 400 
 Venelippujen ja -viirien hankinta  500 
   
 TA-tulos: + 2 580 
 

 

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, 16.5.–19.9.2023, 15 
kisastarttia, taukoa heinäkuussa. Tiistaikisalle pyritään löytämään nimisponsori. 

● Kyläniemi Runt 2023 DH, yhteistyössä RiPS:n kanssa, alustavasti la 17.6.2023. 
● Saimaa Geopark Regatta-viikonlopun järjestäminen yhteistyössä JV kanssa, heinä-elokuun 

vaihteessa 2023 (kisan ajankohta ja muoto ratkaistaan talven aikana Saimaan pursiseurojen 
kilpailutoimikunnassa). 

● Kaupungin Laser-kisat, la 19.8.2023 yhdessä juniori- ja kevytvenejaoston kanssa. Kiertopalkinnon on 
lahjoittanut Afganistanin valtion kaivosministeriö. 

● Wilmanrannan Valssi, la 23.9.2023, käytössä FINrating & LRPSrating -tasoitukset, jaossa useita 
kiertopalkintoja. 

● 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 2023 asialistaan kuuluvat mm. seuraavat aiheet: 
 

● Seuran kilpailujen, kilpailutoiminnan organisoinnin ja tuomaritoiminnan kehittäminen. 
● Seuran jäseniä rohkaistaan osallistumaan SPV:n järjestämiin toimitsijakoulutuksiin. 
● Kilpailujaoston mahdollisesti pitämät Saalinki & Salaatti -seuraillat talvikaudella 2023 
● Seuran H-veneiden kilpailukäyttö ja uusien kilpagastien etsinnän tehostaminen. 
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Kilpailujaoston talous 2023: 
 

Tuotot €  1 600 
 Kilpailumaksut 650 
 Illanvietot 750 
 Halssi-lehden mainosmyynti 200 
   
Kulut €  1 500 
 Palkinnot 600 
 Kilpailujen järjestämiskulut 700 
 Vakuutukset 200 
   
 TA-tulos: + 100 
 

 

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. 
 
Mahdollisimman moni aktiivisessa käytössä oleva tai kunnostettava puuvene on saatu telakan suojiin. 
Jaoston talouden lukuja on saatu edelleen tarkennettua vuodelle 2022 parantuneen talousseurannan 
kautta, joten jaoston talousarvio vuodelle 2023 pyrittiin tekemään mahdollisimman realistiseksi. 

 
Puuvenejaoston talous 2023: 
 
Tuotot €  7 600 
 Telakointimaksut 7 200 
 Halssi-lehden mainosmyynti (2 x 200 €) 400 
   
Kulut €  7 100 
 Kiinteistövuokra 1 300 
 Vakuutukset 500 
 Korjaukset ja huolto (valaistus, sähkötyöt, lukot, laituri yms.) 300 
 Puhtaanapito ja jätehuolto (roskalaatikot, ongelmajäte) 100 
 Sähkö (edellisvuoden lasku + arvioitu vuosikorotus) 1 500 
 Vesimaksut (liittymä, veneiden pesu, sosiaalitilat)  400 
 Veneiden nosto ja lasku (siirtämiskustannukset kevät, syksy) 1 600 
 Hallintokulut (LrPS:n kirjanpito, laskutukset)  200 
 Tulevaisuusrahasto (1 200 €/vuosi) 1 200 
   
 TA-tulos: + 500 
 
 

8. Surffijaosto 
 
Jaoston tarkoituksena on buustata supervauhdikkaan purjelautailun harrastamista, opastaa uusia jäseniä 
surffaukseen ja osallistua mahdollisuuksien mukaan kilpailuihin. Saunalla varustettu tukikohta on 
Huhtiniemen rannassa ja toiminta painottuu enemmän Sunisenselän tuuliin.  
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Surffijaoston talous 2023: 
 
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 tulojen 
tulee kattaa ylläpitokulut ja vuosikorjausluonteiset korjausinvestoinnit.  
 
Kiinteistöjaoston 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. Vuokraustoiminnan 
toteuttamiseksi seuralla on yhteistyösopimus Ville ja Virve Törmälän Mieliretki Oy:n kanssa. 

 
Kokoontumisrajoitusten päätyttyä odotetaan Wilmanrannan vuokrausasteen ja vuokratuottojen 
palautuvan koronaa edeltävälle tasolle. Tavoitteet ensi vuodelle on kuitenkin asetettu varovasti ja 
tavoitteissa on huomioitu kiihtyvä inflaatio, erityisesti energian hintojen nousu, ja yleinen talouden 
epävarmuus. Wilmanrannan vuokraushintoja korotettiin lokakuun 2022 alusta kymmenellä prosentilla, joka 
vastaa toiminnan kustannuskehitystä vuoden 2022 aikana. 
 
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 2023 kunnossapitotöissä on varauduttu normaaleihin vuosikorjaustarpeisiin. Wilmanrannan 
kiinteistön alueella suoritetaan jokavuotiset kevätsiivoustalkoot. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

 
Seuraavat suuremmat kunnossapitotoimenpiteet ja investoinnit ovat salongin lattian uusinta ja 
Wilmanrannan energiatehokkuuden kokonaisvaltainen tarkastelu ja saneeraus. Tutkittavia asioita ovat 
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ilmalämpöpumput, maalämpö ja aurinkoenergia sekä eri energiamuotojen käytön ohjaus ja optimointi 
mahdollisimman taloudellisen lopputuloksen saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Toimenpiteiden 
suunnittelussa ja mahdollisessa toteutuksessa käytetään hyväksi seuran jäsenten ammattitaitoa ja 
osaamista. 
 
Kiinteistöjaoston puheenjohtaja antaa tarvittaessa lisätietoja Wilmanrannan toiminnasta. 
 
Saaritukikohdat 
 
Mäntysaaren ja Kurensalon tukikohtien ahkerointiryhmän muistiossa tukikohtien toimintasuunnitelmana 
vuodelle 2023 mainitaan seuraavat toimet: 
 

1. Puiden tilaaminen Kurensaloon  
2. Keittokatoksen saaminen valmiiksi Mäntysaaressa 
3. Terassin viimeistely Mäntysaaressa 
4. Saunan pukuhuoneen kunnostus Kurensalossa 
5. Lauteiden ja pesuhuoneen penkin uusinta Kurensalossa 
6. Puukirkkojen kattojen kunnon tarkkailu, tarvittaessa korjaaminen  

 
Em. ahkerointiryhmä on laatinut yksityiskohtaisemman tukikohtien parantamis-, korjaus- ja 
ylläpitosuunnitelman, joka on toimintasuunnitelman liitteenä 2. 
 
Kiinteistöjaoston talous 2023: 
 
Wilmanrannan talous perustuu vuokratuottoihin ja seuralaisten maksamiin käyttökorvauksiin. 
Wilmanrannan talousarviossa on huomioitu normaalit toimintakulut, muttei erikseen päätettäviä 
suurempia ja pitkävaikutteisia investointeja, joista päätetään erikseen. 
 
Saaritukikohtien osalta luotetaan siihen, että vapaaehtoista mutta maksettavaksi suotava 
tukikohtamaksujen tuotot kasvavat – kuten trendi on ollut parina viime kautena. Saaritukikohtien osalta 
jaosto esittää tukikohtien kausimaksuksi 80 € per vene. Kausimaksu on vaihtoehtoinen sille, että 
kertamaksu tukikohtien käytöstä – eli käytännössä yöpymisestä (saunomisesta, polttopuiden käytöstä jne.) 
on kaikilta tukikohdissa vierailevilta 12 € per veneen yöpyminen (yhtenäinen maksu Saimaan alueen 
tukikohdissa, päätös 29.10.2022). Maksut suoritetaan ensisijaisesti tukikohdissa MobilePay:lla tai 
käteismaksulla lippaaseen tai tilisiirtona oikeaa viitettä käyttäen seuran tilille. 
 
Perusteena tukikohtien kausimaksun nostolle on, että tukikohdissa viipymät ovat kasvaneet ja 
korjausvelkaa on vuosien aikana kertynyt. Tukikohdissa tehdyt toimet ovat myös näkyvää seuratoimintaa, 
josta on hyötyä myös tukikohdissa vieraileville – niin LrPS:n veneille kuin muiden 
tukikohtayhteistyöseurojen veneille. 
 
Jäsenet saavat maksun seurapostin mukana kotiinsa tulevana keväänä Halssi-lehden ja jäsenmaksujen 
yhteydessä (erillinen 80 €:n kausimaksu).  
 
Yleishallinnosta tehtävän investointeja mahdollistavan määrärahasiirron peruste on, että tukikohdat on 
tarkoitettu kaikkien seuralaisten käyttöön – on tarkoituksenmukaista, että koko seuran jäsenistö kantaa 
vastuuta tukikohdissa tehtävistä kunnostus- ja lisärakentamistoimista. 
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Tuotot €         55 500 
 Wilmanranta:  
 Vuokratuotot, yhteensä (tilavuokraukset, hyllyvuokraus, jollat) 44 000 
 Halssi-lehden mainosmyynti 200 
 Wilmanranta, välisumma: 44 200 
   
 Saaritukikohdat:  
 Tukikohtien kausimaksu 65 kpl x 80 €  5 200 
 MobilePay:n, lippaiden ja tilisiirtojen tuotot (400 € / tukikohta)  800 
 Avainten kuittausmaksu 10 kpl x 60 € 600 
 Halssi-lehden mainosmyynti   200 
 Siirto yleishallinnolta Mäntysaaren erillishankkeisiin 4 500  
 Saaritukikohdat, välisumma: 11 300 
   
Kulut €  54 100 
 Wilmanranta:  
 Toimitilakulut (maanvuokra, siivous ja pesula, lämmitys, sähkö, vakuutukset, 

korjaukset, kiinteistövero) 28 700 
 Hallintopalvelut (taloushallinto, muu hallinto)  7 500 
 Vuokraustoiminnan ostopalvelut (ateriapalvelut yms.) 2 000 
 Atk-laite- ja ohjelmistokulut, kone- ja kalustot 1 100 
 Markkinointi 400 
 Poistot, yhteensä 3 100 
 (Wilmanranta, välisumma: 42 800 
 (Wilmanranta, välitulos: 1 400 
   
 Saaritukikohdat:  
 Vakuutukset (kiinteistövakuutus ja talkoovakuutus)  600 
 Kiinteistöverot  900 
 Puhtaanapito 200 
 Muut korjaukset ja huolto (mm. Kurensalon grillin katto, polttopuut) 5 100 
 Mäntysaaaren grillikatoksen uudistaminen (siirto yleishallintolta)  4 500 
 Saaritukikohdat, välisumma:  11 300 
 Saaritukikohdat, välitulos: 0 
   
 TA-tulos:   1 400 
 
 

10. Ympäristö- ja olosuhdejaosto 
 
Jaoston toiminta on ollut viime vuosien aikana perin hiljaista ja asiaan liittyviä tehtäviä on hoidettu lähinnä 
hallitustyöskentelyn kautta – asiat koskevat ensi sijassa veneilyolosuhteisiin liittyviä asioita. Vuoden 2023 
aikana seurattava asia liittyy esim. Lappeenrannan kaupungin suunnitelmiin Linnoitusniemen alueen 
talvitelakointiin sekä kaupungin hallinnoimien satamien ylläpitoon. Lisäksi jaoston kautta voidaan välittää 
esimerkiksi SPV:n Ympäristökomitean käsittelemiä aiheita seuran jäsenistölle. Jaoston tarkoituksesta ja 
toiminnasta voi lukea enemmän seuran verkkosivulta. 
 
Ympäristö- ja olosuhdejaoston talous 2023: 
 
Tuotot €  200 
 Halssi-lehden mainostuotot 200 
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Kulut €  200 
 Salaatti & Saalinki -tapahtuman kulukorvaukset 200 
   
 TA-tulos: ± 0 
 
 

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. Saalinki ja Salaatti -seurailtojen teemoista otetaan vastaan 
myös jäsenistön ehdotuksia. 
 
Laiturilla on kuultu, että seuran Aino H-vene kunnostetaan talvikauden aikana Wilmanrannan Jollakuurin 
”H-veneparkissa”. Kunnostustoimintaan otetaan mielellään mukaan uusia veneiden peruskunnostuksesta 
kiinnostuneita henkilöitä mukaan. Samalla saa oppia kokeneempien veneilijöiden kunnostusnikseistä. 
 
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. 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.  
 
Halssi-lehden mainosmyynti on jokaisen seuralaisen asia. Halssi 2023: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. 
 

*  *  *  
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Liite 1:  
 

LrPS:n maksut ja taksat 2023 
Voimaantulo: 1.1.2023 
 

Luokka: € 

Yleishallinto:  
 - Liittymismaksu 55,00 
 - Vuosimaksu  

4 §: Seuraan liittyvän jäsenen on suoritettava liittymismaksu ja 
ensimmäisen vuoden jäsenmaksu jäseneksi hyväksymisen jälkeen 
jäljellä olevilta täysiltä kuukausilta. 

55,00 

 - Juniorijäsenen vuosimaksu (alle 18 v.) 10,00 

Juniori- ja kevytvenejaosto:  
 - Wilmanrannan Junnuviikon leirimaksu tba 
 - Muu alkeisopetus (pl. Junnuviikko) tba 
 - Harjoitusmaksu Junnuviikon jälkeen kauden loppuun tba 

Koulutusjaosto:  
 - Wilmanrannan Purjehduskoulun kurssi (sis. liittymismaksun 55 €) 360,00 
 - Saaristopäällikkökurssi (sis. liittymismaksun 55 €) 360,00 

Matkapurjehdusjaosto:  
 - Venemessumatka 50,00 
 - Venepukkien siirto rantaan tai rannasta säilöön (per suunta) 35,00 
 - Veneen lasku toteuman muk. 
 - Veneen nosto toteuman muk. 
 - H-veneiden vuokraus jäsenille 80,00–380,00 

Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto:  
 - Katsastusmaksu (kaikki luokat ja venekoot) jäsenille 30,00 
 - Katsastusmaksu seuran ulkopuolisille 45,00 
 - Veneliput ja -viirit (eri kokoja saatavilla) info: Jorma Julku 

Kilpailujaosto:  
 - Tiistaikisan osallistumismaksu 0,00 
 - Muut kilpailumaksut (Saimaaranking, KRDH, WRV) 20,00–25,00 

Puuvenejaosto:  
 - Nosto (traktori / Hiab) 60,00–120,00 
 - Lasku (traktori / Hiab) 60,00–120,00 
 - Telakointimaksu Kiisuhallissa 15,00 / m2 

Surffijaosto:  
 - Huhtiniemen surffikoppipaikka 50,00 

Kiinteistöjaosto:  
 - Wilmanrannan vintin hyllyvuokra (oma hylly / vuokra) 40,00–80,00 
 - Wilmanrannan Jollakuurin säilytyshylly (Optit) ja muut veneet 60,00 
 - Wilmanrannan tilojen vuokra jäsenille                  (info: Ville Törmälä) 37,00–806,00 
 - Tukikohtien kausimaksu (koko kausi / vene) 80,00 
 - Tukikohdan kertamaksu / päivä 10,00 
 - Tukikohtien avainmaksu (ei-pantti) 60,00 
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Liite 2:  
 
 

Tukikohtien parantamis-, korjaus- ja ylläpitosuunnitelma 
 
Oheinen muistio on laadittu tukikohtapalaverissa 28.9.2022. Paikalla palaverissa oli tukikohtien 
aktiivikäyttäjiä, joilla on hyvä kokonaisnäkemys tukikohtien tilanteesta. Tapaamisessa keskusteltiin 
seuraavista aiheista: 
 

1. Mitä on viime aikoina, vuosina tehty 
2. Mitä asioita on jäänyt vielä kesken 
3. Millaisia jokavuotisia toimia tukikohdissa kuuluu tehdä 
4. Mitkä ovat jatkotoimien ja investointien rahoituksen tarpeet ja kuinka se toteutetaan 
5. Millaisia muita ideoita on olemassa tukikohtien kehittämiseksi 

 
Muistion toivotaan herättävän kiinnostusta tukikohtakoordinointiin ja auttava uusia toimijoita tarttumaan 
tehtävään. 
 
 

1. Mitä on viime aikoina tehty 
 

● Mäntysaaren uusi puucee laiturin puoleiselle alueelle. 

● Mäntysaaren grillin terassi & pöytä  

● Mäntysaaren uuden keittokatoksen pystyttäminen 

● Kurensalon grillin katon kunnostus (pikeäminen) 
 
 

2. Keskeneräistä ja/tai kunnostettavaa 
 
2.1. Mäntysaaren uuden keittokatoksen loppuun rakentaminen: 
 

● Perustusten vankistaminen eli perustusten muotin rakentaminen ja valu 
 

● Omista tukeista rakennetaan tukiparrut sisäseiniin (etu- ja takaseinät) 
o Tukiparrut toimivat myös pulpettikaton tukirakenteena, mikäli tukkeja on riittävästi. 
o Katon rakenteeseen hankitaan liimapalkkeja (tai lankkuja) ja peltikatto (sekä piippu), 

mahdollisesti lasi/muovi yläosaan valon lisäämiseksi. 
o Sahalaite hankittu, toimivuus tarkistettava. 

 

● Lattiarunko & lattialankut 
o Jos oma materiaali ei riitä, on hankittava 

 

● Kesäkeittiön ruuanlaitto – millainen?  
o Kaasugrilli (siivous, kaasupullot) 
o Perusgrilli + huuva 
o Joku muu? 

 

● Ikkunat & ovi 
o Ikkuna-aukkojen suurentaminen, liukuovi? 
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● Keittokatoksen kalustus 
o Tehdään itse, Wilmanrannan vintiltä vanhoja 

 

● Aurinkopaneelit, sähköistys 
 

● Kustannusarvio, 4 500 € (siirtomääräraha yleishallinnolta investointiin): 
o katon kannatuspalkit (1 300 €),  
o lattian tukipuut & lattia, peltikatto (500 €), 
o peltiseppä piippuun (600 €), 
o grilli (2 100 €), kalusteet, jne. 

 
2.2. Mäntysaaren terassin penkit (omista materiaaleista) 
 
2.3. Kurensalon saunan pukuhuoneen lattian kunnostus & pesuhuoneen penkki, saunan lauteet: 

● hinta noin 400 € (käyttötalouden kulu) 

● Saunassa valmis runko, valmiit lankut rautakaupasta ja kokoonpano paikalla 

● Riittääkö eteisessä hiominen ja uusi kova venelakka?  

● Tarkistettava kuitenkin alusta, ettei kosteusvaurioita alla 

● Jatkossa matto pukuhuoneeseen? 
 
2.4. Molempien tukikohtien laiturille on tulossa opastekyltti, miten paikoissa käyttäydytään ja miten 
käynti maksetaan 
 
 

3. Jokavuotisia korjaus- ja huoltotoimenpiteitä 
 

● Mökkien ja pihapiirien siivous ja peruskunnostus 

● Mäntysaaren puukehikkojen seuranta, ettei vesi pääse kattopressujen läpi 

● Kurensaloon polttopuiden tilaaminen: 
o Mielonen toimittanut, lopettanee 2–3 vuoden kuluttua (tähän kannattaa varautua ajoissa!) 
o Tilaus tehtävä ennen vuoden vaihdetta, hinta 2 000 € / 15 m3 
o Onko alkukesä hyvä ajankohta, vai siirretäänkö elokuulle? 
o Kurensalon tontilta voisi myös kaataa omia puita kuivumaan 

 
 

4. Tukikohtien koordinoinnista yleisesti ja toiminnan rahoitus jatkossa 
 

● Valitaan uusi tukikohtatoimintojen vastuuhenkilö / koordinaattori, joka suunnittelee toiminnan 
haluamallaan tavalla. 

● Valitaan mökkitoimikunta, muutama veneellinen ihmisiä suunnittelemaan ja koordinoimaan 
tekemistä. 

● Wilmanrannassa on rullakko, josta tavara kulkee mökeille. 

● Tiedottaminen FB-ryhmän tms. kautta. (Huom.: Suuli-rekisterin sähköpostikanavaa, LrPS:n www-
sivuja sekä virallista Facebook-alustaa voi käyttää tiedottamiseen – Mäntsi-Parkko -ryhmän 
kattavuus on pienempi.) 

 

● Toiminnan rahoittaminen jatkossa: 
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o Muutetaan “vapaaehtoinen” tukikohtamaksu kaikkia seuralaisia koskevaksi kausimaksuksi 
ja seurataan lipas- ja MobilePay-keräysten tuottoa kauden aikana. 

o Korotetaan kausimaksu nykyisestä 75 eurosta 80 euroon (huom.: tämä sisältyy hallituksen 
esittämään talousarvioon). 

o Vierailijoilta maksu 12 €/vrk (yöpyminen, joka sisältää toki saunomisen, polttopuut jne.), ei 
peritä erikseen viikonloppumaksua (noudatetaan samaa maksua kuin Saimaan alueen 
tukikohtayhteistyöstä päätetään). 

o Jäsenten vuosimaksun korottaminen, jolloin tukikohtien käyttötalouteen korvamerkitään 
erikseen tietty summa kaikilta jäseniltä? 

o Onko mahdollista hakea tukea tai avustusta tukikohtien tarpeisiin ja järjestötyöhön? 
 

5. Villejä ideoita jatkoon! 
 

● Mäntysaaren puukirkkojen kattojen säännöllinen tarkkailu, että puut pysyvät kunnossa. 

● Mäntysaaren saunan eteen terassi? 

● Mäntysaaren punaisen vessan edustan niemekkeen parturointi. 

● Mäntysaaren polun rannan puolen parturointi. 

● Mäntysaaren siivouspuunkaatoa. 

● Mäntsin kasvimaan ylläpitäminen. 
 


