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Yleiskatsaus vuoteen 2019
Naantalin Purjehdusseura on peruste u 5.5.1917 ja sen ko paikka on Naantali. Seuran tarkoituksena on
kehi ää ja edistää purjehdusurheilua ja veneilyä sekä venetuntemusta ja vesilläliikkumisen etoja ja taitoja.
Vuonna 2019 keskitytään perinteisiin toimintamalleihin, keski äen kaikki resurssit niihin. Erityises
keskitytään niin sanotun perusinfran parantamiseen muun muassa uusimalla kalustoa ja/tai laitureita.
Seuraa johtaa jäsenistön syyskokouksen 2018 valitsema hallitus. Hallitus kokoontuu säännöllises koko
vuoden. Seuran toiminta jakaantuu eri toimikun in ja niiden suunnitelmat on esitelty alla. Seura tekee
yhteystyötä muiden alueen pursiseurojen kanssa, meripelastajien, Lionsien par olaisten sekä muiden
mahdollisten tahojen kanssa. Seura on eduste uja myös kaupungin seuraparlamen ssa.
Seuran kausi avataan toukokuussa 2019 järjeste ävässä lipunnosto- laisuudessa sekä päätetään syksyllä
2019 lipunlasku laisuudessa.

Naantalin Purjehdusseura ry
nps@nps.ﬁ

PL 57

21101 Naantali

Lammasluoto
Lammasluodon osalta on 20 vuoden vuokrasopimus allekirjoite u ja pystytään keski ymään alueen
kehi ämiseen. Yksi tärkeimmistä ja tarpeellisimmista projekteista tulee olemaan nosturin hankinta ja
rakentaminen Lammasluotoon. Tämä tarvitaan, jo a seura pystyy palvelemaan paremmin sekä omia
jäseniään, e ä järjestämään kilpailuja paremmin ja tehokkaammin. Nosturihanke a varten tullaan
konsultoimaan lähiseuroja, sekä muita asiantun joita. Seuralle on lahjoite u nosturi, mu a haasteena on
maanrakennus- sekä perustustöiden sekä nosturin muutostöiden rahoi aminen. Muutoin vuonna 2019
keskitytään olemassa olevien rakennelmien ja kaluston kunnostamiseen. Tämän lisäksi parannetaan alueen
turvallisuu a, murtosuojausta, valaistusta sekä koko ton alueen yleistä siistey ä.
Keväällä 2019 järjestetään perinteiset talkoot, jolla saadaan alue ava ua veneilykau a varten.
Veneilykauden ulkopuolella Lammasluodossa järjestetään talviuin a mahdollisuuksien mukaan.
Saunarakennuksen vuokrausta yksityiskäy öön jatketaan myös.

Saaritukikohdat – Mustaluoto ja Halvvägstenarna
Seuralla on kaksi saaritukikohtaa, Mustaluoto ja Halvvägstenarna. Molemmissa tukikohdissa tulee tehdä
perusparannuksia jatkuvas , jo a kohteet pysyvät käyte ävissä ja ovat turvallisia käy äjälleen. Molempien
saaritukikoh en laiturirakenteisiin tulee kiinni ää erityistä huomiota. Mustaluodon laituri uusi in vuonna
2018. Laiturin rakenteessa on kuitenkin havai u haasteita ja ne pyritään korjaamaan mahdollisimman hyvin
ja kustannustehokkaas .
”Halvin” isäntä tulee toimimaan kautena 2019 Kai Lindström. Jarmo Holm toimii saarivastaavien
päällikkönä, antaen luvan hankintoihin.

Kilpapurjehdus
Kaudelle 2019 on sovi u järjeste äväksi seuraavat kilpailut Lammasluodossa:
-

2.4mR-sarjan SM-kilpailut, 16.-18.8., yhteyshenkilö: Mikael Bergfors

-

Purjehdusliigan osakilpailu, 21.-22.9., yhteyshenkilö: Mikael Bergfors

Muiden kisojen järjestämisestä on pyyde ävä lupa hallitukselta, jo a voidaan varmistaa, e ä seuralla on
tarvi avat resurssit kilpailujen järjestämiseen.
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Seuran omat kilpapurjeh jat osallistuvat ak ivises kansallises ja kansainvälises eri seurojen järjestämiin
kilpailuihin.

Tiedotus
Seuran edotuksella pyritään lisäämään etou a seuran toiminnasta alueellises . Seuralla on käytössä
sähköisinä edotuskanavina verkkosivut, jäsenille suunna u sähköpos lista sekä Facebook-sivut
(www.facebook.com/naantalinpurjehdusseura/ ) Sähköisten edotuskanavien lisäksi seura julkaisee
vuosikirjan, joka ilmestyy alkuvuodesta 2019. Seura myös lähe ää tarpeen mukaan edo eita.
Seuran pääasiallinen vies ntäkanava on www.nps.ﬁ –sivu sekä seuran facebook-sivu.

Junioritoiminta
Jollakoulut
Jollakouluja järjestään kesän 2019 aikana, paino uen kesä- ja elokuulle. Kurssien lukumäärä on vielä avoin,
luultavas 7-9 kappale a. Sekä alkeis- e ä jatkokursseja järjestetään. Kurssiaikataulut ja ilmoi autuminen
julkaistaan maaliskuussa seuran verkkosivuilla.. Kurssilaisia odotetaan olevan 30-40 kappale a.

Jollien ja kaluston huolto
Kuluvia osia tulee uusia, kuten purjeita, köysiä, kärryjen renkaita, pelastusliivejä sekä muita mahdollisia
kuluvia osia.

Viikkopurjehdusryhmä
Toukokuussa alkaa junioreiden viikkopurjehdusryhmä, joka kokoontuu kauden ajan 1-2 kertaa viikossa.
Ryhmässä purjeh i jollakoulun käyneitä junioreita ja siinä jatketaan jollakursseilla opi ujen taitojen
treenausta. Ryhmää vetää seuran vakituinen työntekijä Joonas Nyström.
Turun alueen seurojen yhteiset jollankaatoharjoitukset järjestetään taas keväällä 2019, paikka ja ajankohta
vielä avoinna.
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Koulutus- ja retkivenetoiminta
Retkivenetoimikunta järjestää ainakin seuraavat tapahtumat tai retket:
-

Veneilijäkurssi: 6.-7.2. ja 14.2.2019, Lammasluoto (E. Vahtera)

-

Helsingin venemessut: 9.2.2019

-

Retkiveneilijöiden ilta: 21.3.2019, Lammasluoto (E. Vahtera ja J. Leino)

-

Purjehduksen sääntöklinikka: 8.5.2018, Lammasluoto (E. Vahtera ja J. Saarinen)

-

Aikuisten purjehduskoulu: 3.-5.6.2019 (E. Vahtera)

-

Lauluilta Mustaluodossa kesäkuun alussa

-

Retkiveneilijöiden kokoontuminen pidetään Halvvägstenarnassa heinäkuun alussa.
Tarkempi aika edotetaan myöhemmin. Kokoontumisessa tehdään talkootöitä yhdessä
jonka jälkeen saunotaan, paistetaan makkaraa ja vietetään aikaa yhdessä.

-

Retkivenekauden pää äjäiset

-

Muinaistulet Halvvägissä

Näiden lisäksi järjestetään sääntömääräiset kokoukset keväällä ja syksyllä, sekä kauden avaava lipunnosto
toukokuussa ja kauden pää ävä lipunlasku lokakuussa. Koulutuksia järjestetään erityises seuralaisten
tarpeen mukaan.
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