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Seurassa oli 31.12.2020 jäseniä 549, joista 289 vuosijäsentä, 178 ainaisjäsentä, 62 juniorijäsentä, 20

perhejäsentä  ja kaksi kunniajäsentä. Seurassa oli 31.12.2020 katsastettuja veneitä 221, joista 76

moottoriveneitä ja 145 purjeveneitä. Vuonna 2020 seuran hallitus kokoontui 12 kertaa. Seuran hallituksen

vuonna 2020 muodostivat Mikael Bergfors (kommodori), Ville Kurki (varakommodori), Erkki Schmidt, Jari

Saarinen, Jukka Ahokas, Salla-Riikka Saarinen, Tommi Toponen sekä Kai Lindström (11/2020 asti, tämän

jälkeen tuli Jarmo Holm tilalle). Varajäseninä toimivat Pessi Salmela, Esa Vahtera ja Jarmo Holm (Holm

11/2020 asti).

Seuran jäsen- ja venerekisterit ovat Suomen purjehdus ja veneilyn (SPV) ylläpitämässä Suuli- ja Membra -

järjestelmissä. Jäsenlaskutus sekä muu laskutus hoidettiin Membran kautta. Kauden alku viivästyi

koronarajoituksista johtuen ja virallista lipunnostotilaisuutta ei voitu järjestää. Kausi päätettiin

lipunlaskutilaisuuteen ravintola Trapin pihalla 3.10.2020. Seuran tilitoimistona toimi Auranmaan Tilitiimi.
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Palkitut

Kommodorin kiertopalkinto:  Olli Ranta

Ansiokkaasta työstä seuran hyväksi:  Jarmo Holm

Vuoden junioripurjehtija:  Oskari Jefimoff

Juniorijaos

Koronapandemia aiheutti hieman hankaluuksia junioreiden kauden aloitukseen kevättalvella 2020.

Lopputalveksi ja kevääksi suunnitellut junioreiden isommat tapaamiset, teoriaillat ja seurojen perinteiset

yhteiset jollankaatoharjoitukset jouduttiin kaikki perumaan. Seuran kilpailevat juniorit aloittivat vesitreenit

Lammasluodossa koronaturvaohjeet huomioiden toukokuun alussa, jatkaen harjoituksia kaksi kertaa

viikossa marraskuun loppuun asti. Kilpajunnut osallistuivat kesäkuun alusta lähtien useisiin ranking- ja

kadettisarjojen kilpailuihin syyskuun loppuun asti. Viimeiset seuran sisäiset optimistijollakisat olivat vielä

joulukuussa itsenäisyyspäivänä.

Kesäkuun alussa alkoi Lammasluodossa kokoontua myös lasten harrastuspurjehdusryhmä, joka kokoontui

muutamaa heinäkuun viikkoa lukuun ottamatta kerran viikossa lokakuun loppuun. Harrastusryhmässä

purjehtivat juniorit, jotka eivät ole kilpailemisesta kiinnostuneita. Lokakuussa järjestettiin ensimmäisen

kerran valojollailutapahtuma, josta paikallislehdissäkin kirjoitettiin. Tapahtuman ideana oli koristella jollat

erilaisilla valoilla ja purjehtia pimenevässä Naantalin illassa.

Ilmoittautuminen kesän jollakouluihin pystyttiin avaamaan vasta toukokuussa rajoitusten hellittäessä.

Kesäkuun alussa jollakoulut kuitenkin alkoivat lähes normaalisti turvaohjeet huomioiden.

Optimistijollakursseja järjestyi kesä- ja elokuussa yhteensä seitsemän, joista neljä alkeiskurssia ja kolme

jatkokurssia. Kursseilla oli osallistujia yhteensä n. 40. Kursseilla vastuuohjaajina toimivat seuran nuoret

aikuiset kilpapurjehtijat Lotta Saukkola ja Elsa Lumme, apuohjaajana osalla kursseista toimi seuran

junnukilpapurjehtija Samu Laiho. Kursseja mainostettiin seuran kotisivuilla, Facebookissa ja Naantalin

kaupungin tiedotteissa.

Elokuussa juuri ennen koulujen alkua Lammasluodossa vieraili myös reilu 60 lasta Naantalin kaupungin ja eri

urheiluseurojen yhteisen harrasteseikkailuleirin puitteissa. Lapset tutustuivat jollaan, jollapurjehdukseen

sekä muutamiin solmuihin. Tapahtumaa on järjestettu jo usean vuoden ajan.
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Retkivenejaos ja saaritukikohdat

Vuosi aloitettiin perinteisellä bussimatkalla Venemessuille Helsinkiin. Osallistujia oli noin 30.

Kokoontumisrajoitukset helpottivat sopivasti kesäksi, joten lauluilta Mustaluodossa voitiin järjestää. Sää

suosi ja soitto ja laulu raikasi kallioilla. Elokuun lopulla muinaistulia vietettiin Halvvägsstenarnassa.

Osallistujia oli runsaasti, veneet juhlaliputettuna, sponsoroitu tarjoilu kunnossa ja komea kokko ihailtavana

illan päätteeksi. Saaritukikohdissa tehtiin kesän aikana huoltotöitä ja suunniteltiin muutoksia käymälöihin,

jotka toteutetaan 2021. Saaritukikohtien käyttö oli kesän aikana varsin vilkasta ja vieraskirjoihin saatiin

runsaasti merkintöjä.

Lammasluoto

Lammasluodossa järjestettiin purjehduskisoja, jollakoulut ja uutena paluumuuttajana tulivat myös

purjelaudat takaisin. Talkoita ei voitu koronarajoitusten vuoksi järjestää. Lammasluotoon saatiin

rakennettua uusi betonilaituri ja 2,5ton nosturi, joka palvelee seuran jäseniä ja myös kölivenekisoja. Saunaa

vuokrattiin sekä avantouintia järjestettiin hyvällä menestyksellä. Laituripaikkoja oli vuokrattuna seuran

jäsenille kaksi kappaletta. Myös Naantalin Seudun Meripelastajat käyttivät Lammasluotoa tukikohtanaan.

Kilpapurjehdus

Naantalin Purjehdusseura järjesti neljä kilpailua:

Sun City Surf -tapahtuma  8.8.2020

2.4mR -kilpailu  5-6.9.2020

Suomen purjehdusliigan 1. karsinta osakilpailu  11-13.9.2020

Kansanveneiden lyhytrata SM-kilpailu  19-20.9.2020

Seuraa edustavat kilpapurjehtijat toivat seuralle hienosti menestystä. Mitaleita ja sijoituksia tuli

muun muassa seuraavasti:

SM-kisat
Kansanvene
Hopea:  Jukka Ahokas, Pauli Poutanen

H-vene
Kulta:  Jan Forsbom, Timo Lankinen, Iiro Törnström, Miikka Nikkilä
4. Jari Saarinen, Sami Ekblad
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Hai-vene
5. Heikki Nieminen, Harri Saksi, Teuvo Laine

2.4mR-vene
5. Esa Harjulahti

Tapahtumat

8.2.2020 Venemessumatka Helsingin venenäyttelyyn

7-8.3.2020 Meri VHF kurssi

12.6.2020 Lauluilta Mustaluodossa

1.8.2020 Naantalin Saaristolaisvenekilpailu

8.8.2020 SunCity surf tapahtuma

28.8.2020 Muinaistulet Halvägsstenarnissa

30.8.2020 Koko perheen purjehduspäivä Lammasluodossa

5-6.9.2020 2.4mR Ranking

11-13.9.2020 Purjehdusliigan semi-finaali

19-20.9.2020 Kansanveneiden lyhytrata SM kilpailut

3.10.2020 Lipunlasku

30.10.2020 Retkiveneilijöiden ilta

14.11.2020 Syystalkoot Lammasluodossa


