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Yleiskatsaus vuoteen 2020
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 2021 keskitytään perinteisiin toimintamalleihin, keskittäen kaikki resurssit niihin.
Seuraa johtaa jäsenistön syyskokouksissa 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, partiolaisten sekä muiden mahdollisten tahojen
kanssa.
Seuran kausi avataan huhti- tai toukokuussa 2021 järjestettävässä lipunnosto-tilaisuudessa sekä päätetään
syksyllä 2021 lipunlasku tilaisuudessa.
Seura panostaa yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa kuten paritolaiset, Meripelastusseura, Lionsit, sekä on
mukana kaupungin seuraparlamentissa edustajallaan.
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Lammasluoto

Vuonna 2021 keskitytään olemassa olevien rakennelmien ja kaluston kunnostamiseen.

Myös veneenlasku/nostopaikkaa pyritään uudistamaan. Tämän lisäksi parannetaan alueen turvallisuutta,
murtosuojausta sekä koko tonttialueen yleistä siisteyttä.
Keväällä 2021 järjestetään perinteiset talkoot, jolla saadaan alue avattua veneilykautta varten.
Veneilykauden ulkopuolella Lammasluodossa järjestetään talviuintia mahdollisuuksien mukaan.
Saunarakennuksen vuokrausta yksityiskäyttöön jatketaan myös.

Saaritukikohdat – Mustaluoto ja Halvvägstenarna
Seuralla on kaksi saaritukikohtaa, Mustaluoto ja Halvvägstenarna. Molemmissa tukikohdissa tulee tehdä
perusparannuksia jatkuvasti, jotta kohteet pysyvät käytettävissä. Molempien saaritukikohtien
laiturirakenteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mustaluodon laituri uusittiin vuonna 2018. Laiturin
rakenteessa on kuitenkin havaittu haasteita ja ne pyritään korjaamaan mahdollisimman hyvin ja
kustannustehokkaasti.
”Halvin” isäntä tulee toimimaan kautena 2021 Kai Lindström. Jarmo Holm toimii saarivastaavien
päällikkönä, antaen luvan hankintoihin.

Kilpapurjehdus
Kaudelle 2021 tulee kilpailuja ainakin, H-vene, , Lightning, Kansanvene, 2.4mR ja purjehdusliigan finaali.
Lisäksi yritämme saada myös optimistijollaluokan kadettikilpailun.
Kisojen järjestämisestä on pyydettävä lupa hallitukselta, jotta voidaan varmistaa, että seuralla on
tarvittavat resurssit kilpailujen järjestämiseen.
Seuran omat kilpapurjehtijat osallistuvat aktiivisesti kansallisesti ja kansainvälisesti eri seurojen järjestämiin
kilpailuihin.

Tiedotus
Seuran tiedotuksella pyritään lisäämään tietoutta seuran toiminnasta alueellisesti. Seuralla on käytössä
sähköisinä tiedotuskanavina verkkosivut, jäsenille suunnattu sähköpostilista sekä Facebook-sivut.
Sähköisten tiedotuskanavien lisäksi seura julkaisee vuosikirjan, joka ilmestyy alkuvuodesta 2021. Mietitään
julkaistaanko vuosikirja pelkästään sähköisenä. Seura myös lähettää tarpeen mukaan tiedotteita.
Seuran pääasiallinen viestintäkanava on www.nps.fi –sivu sekä seuran facebook-sivu.
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Junioritoiminta
Jollakoulut
Jollakouluja järjestään kesän 2021 aikana, painottuen kesä- ja elokuulle. Kurssien lukumäärä on vielä avoin,
luultavasti 7-9 kappaletta. Sekä alkeis- että jatkokursseja järjestetään. Kurssiaikataulut ja ilmoittautuminen
julkaistaan maaliskuussa. Kurssilaisia odotetaan olevan
30-40 kappaletta.

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 purjehtii jollakoulun käyneitä junioreita ja siinä jatketaan jollakursseilla opittujen taitojen
treenausta.
Turun alueen seurojen yhteiset jollankaatoharjoitukset järjestetään taas keväällä 2021, paikka ja ajankohta
vielä avoinna.

Koulutus- ja retkivenetoiminta
Retkivenetoimikunta järjestää ainakin seuraavat tapahtumat tai retket (koronatilantesta riippuen):
-

Helsingin venemessut

-

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

-

Muinaistulet Halvvägissä

Koulutuksia järjestetään erityisesti seuralaisten tarpeen mukaan.
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