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Yleiskatsaus vuoteen 2017
Naantalin Purjehdusseura on perustettu 5.5.1917 ja sen kotipaikka on Naantali. Seuran tarkoituksena
on kehittää ja edistää purjehdusurheilua ja veneilyä sekä venetuntemusta ja vesilläliikkumisen tietoja ja
taitoja. Vuonna 2017 seura juhlii satavuotista matkaansa.
Seuran niin sanottujen rutiinitoimenpiteiden lisäksi järjestetään satavuotisjuhlat loppuvuodesta 2017.
Seura on saanut myös kunnian järjestää Suomen Purjehdus ja Veneilyn liittokokouksen marraskuussa
2017. Kokouksen kustannuksista vastaa liitto, mutta järjestelyistä vastaa seura.
Seuraa johtaa jäsenistön syyskokouksessa 2016 valitsema hallitus. Hallitus kokoontuu säännöllisesti
koko vuoden. Seuran toiminta jakaantuu eri toimikuntiin ja niiden suunnitelmat on esitelty alla. Seura
tekee yhteystyötä muiden alueen pursiseurojen kanssa, meripelastajien sekä partiolaisten kanssa.
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Seuran kausi avataan toukokuussa 2017 järjestettävässä lipunnosto-tilaisuudessa sekä päätetään
syksyllä 2017 lipunlasku tilaisuudessa.

Lammasluoto
Lyhyestä vuokrasopimuksesta johtuen kaikki kiinteät rakennushankkeet, kuten venenosturin hankkiminen
ja laituripenkereen parannus jätetään tekemättä. Mikäli seuraava vuokrasopimus on huomattavasti
pidempi, tullaan kyseisiä toimenpiteitä aktiivisesti edistämään.
Vuonna 2017 keskitytään olemassa olevien rakennelmien ja kaluston kunnostamiseen. Tämän lisäksi
parannetaan alueen turvallisuutta, murtosuojausta, valaistusta sekä koko tonttialueen yleistä siisteyttä.
Suulissa tehdään suursiivous ja optimistijollien (maantasa-) säilytyspaikkoja parannellaan.
Lukittavaa kajakkien säilytystelinettä ja jollaluiskan uusimista suunnitellaan.
Joulumetsä-tapahtuma järjestettäneen Lammasluodossa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
joulukuussa 2017.

Saaritukikohdat – Mustaluoto ja Halvvägstenarna
Mustaluodon tynnyrisaunan eteen tehdään uimalaituri ja mahdollisesti terassi, sekä muita pieniä
parannuksia jotka lisäävät jäsenten viihtyvyyttä ja turvallisuutta.
Saarivastaavina toimivat Heikki Bastman ja Timo Kanerva. Jarmo Holm toimii saarivastaavien päällikkönä,
antaen luvan hankintoihin.

Kilpapurjehdus
Kaudelle 2017 on sovittu järjestettäväksi ainakin seuraavat kilpailut Lammasluodossa:
-

20.-21.5. Hai-ranking, kilpailupäällikkö: Janne Laine

-

elo-syyskuussa 2.4mR-kilpailut, kilpailupäällikkö: Mikael Bergfors

Lammasluodossa järjestetään myös optimistijollien haastaja- ja kadettisarjan kisa. Ajankohta on vielä
avoin tätä kirjoitettaessa.

Tiedotus
Seuran tiedotuksella pyritään lisäämään tietoutta seuran toiminnasta alueellisesti. Seuralla on käytössä
sähköisinä tiedotuskanavina verkkosivut, jäsenille suunnattu sähköpostilista sekä Facebook-sivut.
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Sähköisten tiedotuskanavien lisäksi seura julkaisee vuosikirjan, joka ilmestyy alkuvuodesta 2017. Seura
myös lähettää tarpeen mukaan tiedotteita.
Seura osallistuu Naantalin venemessuille 2017.

Juhlatoimikunta
Toimikunta järjestää seuran satavuotisjuhlan loppuvuodesta 2017 Naantalissa. Toimikunta vastaa myös
Suomen Purjehdus ja Veneilyn liittokokouksen järjestelyistä. Kokous järjestetään marraskuussa Naantalissa.

Historiatoimikunta
Lauri Kairan kirjoittama historiateoksen käsikirjoitus on valmistunut vuoden 2016 lopulla. Alkuvuodesta
2017 teos taitetaan ja painetaan tarjouskilpailun perusteella valitussa painotalossa. Varsinainen julkaisu
tapahtuu loppukesästä 2017 tai marraskuussa 2017 jolloin Suomen Purjehdus ja Veneily järjestää
liittokokouksensa Naantalissa.
Toukokuussa Naantalin Taidehuoneella on teoksen kirjoittajan Lauri Kairan kuratoima näyttely seuran
historiasta. Teokseen liittyviä esitelmiä pidetään pitkin vuotta eri yleisöille. Tiedotteita julkaistaan
tarveperusteisesti pitkin vuotta.

Junioritoiminta
Jollakoulut
Jollakouluja on taas tarkoitus järjestää kesän 2017 aikana, painottuen kesä- ja elokuulle. Kurssien
lukumäärä on vielä avoin, luultavasti kuudesta kahdeksaan kappaletta.
Kurssiaikataulut ja ilmoittautuminen julkaistaan maalis-huhtikuussa. Kurssilaisia odotetaan noin 30-40
kappaletta.

Jollien ja kaluston huolto
Kuluvia osia tulee uusia, kuten purjeita, köysiä, kärryjen renkaita, pelastusliivejä sekä muita mahdollisia
kuluvia osia.
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JUNNUTIIMI – Junnujen kilpapurjehdusryhmä
Junnutiimi koostuu aktiivisista seuran nuorista, jotka kilpailevat eri jollaluokissa. Harjoituskausi vesillä alkaa
viimeistään toukokuussa. Kisoja tiimin jäsenillä on useita kauden aikana. Tiimiläiset osallistuvat ainakin
yhdelle leirille kauden aikana. Tiimin jäsenillä on omat jollat käytössään.
Turun alueen seurojen yhteiset jollankaatoharjoitukset järjestetään taas keväällä 2017, paikka ja ajankohta
vielä avoinna.

Koulutus- ja retkivenetoiminta
Retkivenetoimikunta järjestää ainakin seuraavat tapahtumat tai retket:
-

Helsingin venemessut 11.2.2017

-

Lauluilta Mustaluodossa kesäkuun alussa

-

Retkiveneilijöiden kokoontuminen pidetään Halvvägstenarnassa heinäkuun alussa.
Tarkempi aika tiedotetaan myöhemmin. Kokoontumisessa tehdään talkootöitä yhdessä
jonka jälkeen saunotaan, paistetaan makkaraa ja vietetään aikaa yhdessä.
Retkivenekauden päättäjäiset pidetään syyskuun toisena viikonloppuna (9.9.2017)

-

Vaihelassa

Sääntökoulutukset:
-

21.3.Uusien purjehduksen kilpailusääntöjen 2017-2020 esittely, Lammasluoto

-

29.3., Purjehduksen kilpailusääntöklinikka, Lammasluoto

-

VHF-kurssi järjestetään 11.-12.3.2017

Purjehduskoulutukset aikuisille
-

12.-14.6., mahdollisuus myös erikoiskurssiin naisille
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