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SAIMAAN ALUEEN VENEILYPÄIVÄT 2016
Aika:
Paikka:

La 29.10.2016
Opetusravintola Paviljonki, Savonlinna

1. Kokouksen avaus
SlPS:n puheenjohtaja Jan-Erik Wasenius avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
Osallistujalista liitteenä.
2. Saimaa ranking 2016 tulokset ja palkintojen jako
Saimaa rankingin 2016 yhdeksään kisaan osallistui yhteensä 42 venettä kolmessa eri LYSsarjassa. Pudotusta edelliseen vuoteen peräti 24 % (55 kpl v. 2015). Sarjojen kolmelle parhaalle jaettiin palkinnot. Sarjojen voittajat saivat Saimaan mestarit -kiertopalkinnot.
Iso LYS
1. Trixie
Riku Jaakonsaari
2. Onyx
Matti Ahonen
3. Sigmund XJarmo Valto

KuoPS
LrPS
RiPS

55 pistettä
51 pistettä
45 pistettä

1. Fenix
Panu Kokko
2. Cascade Sakari Vento
3. Fatmai Tommi Isotalo

RiPS
LrPS
LrPS

56 pistettä
54 pistettä
48 pistettä

1. TuulentieOsmo Tissari
2. Melody Pekka Merelä
3. Alli
Jukka Nikkilä

KuoPS
RiPS
RiPS

46 pistettä
43 pistettä
35 pistettä

Keski LYS

Pikku LYS

SAIMAANRANKING -KOKOUS
3. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jan-Erik Wasenius, SlPS, joka toimii myös sihteerinä.
4. Esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtajan esittämä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Saimaan alueen vuoden purjehtijan 2016 valinta
Saimaan alueen vuoden purjehtijaksi 2016 valittiin KuoPS:n Riku Jaakonsaari. Perusteluina
on vuosikymmenten aktiivinen kilpapurjehdusura.
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6. Seppo Häyrisen ”Muistopalkinto”
Seppo Häyrysen muistopalkinnon saaja on RiPS Niina Kokko. Valintatoimikunnan perusteluiden mukaan hän on mm. aktiivisesti kiertänyt kisoja jo vuosikausia ja ollut muutenkin esimerkillinen toimija purjehduksen saralla. Kaiken kukkuraksi nai vielä himopurjehtijan, eli on erityisen tuulella käyvä!
7. Alustava kilpailukalenteri vuodelle 2017
Päätettiin kesän kilpailujen ajankohdiksi seuraavaa:
27.5.2017
17.-18.6.
1.7.2017
2.7.2017
5.7.2017
8.7.2017
15.7.2017
22.7.2017
23.7.2017
19.8.2017

Astuvanukon regatta
Ristiina (RiPS)
H-vene lyhytrata SM-kisa Imatra (ImPS)
Viinijuhlapurjehdus
Kuopio (KuoPS)
Kallavesiregatta
Kuopio (KuoPS)
Linnasaaripurjehdus
Rantasalmi (VPS)
Oopperaregatta
Savonlinna (SlPS)
Immen purjehdus
Imatra (ImPS)
Joutsenpurjehdus
Joutseno (JV)
Saimaaregatta
Joutseno (LrPS)
Ristisaaren malja
Rokansaari (MPS)

8. Saimaa ranking sarjassa 2017 noudatettavat säännöt ja pistelaskujärjestelmä ja rankingmaksu
Saimaa rankingin säännöt päätettiin pitää ennallaan.
Tulevan kauden maksut pidetään myös ennallaan (100€/kisa). Maksulla katetaan vain Saimaanranking-kuluja.
9. Saimaa ranking toimikunnan kokoonpano
Toimikunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Erovuoroisista valittiin Lehtonen ja Kokko
uudelleen ja Mansikan tilalle Wasenius. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Tommi Isotalo.
Tommi Isotalo
Jukka Nikkilä
Markku Damski
Jan-Erik Wasenius
Panu Kokko
Sami Lehtonen

LrPS
RiPS
VPS
SlPS
MPS
KuoPS

PJ

2017
2017
2017
2018
2018
2018

10. Kilpailujen tulospalvelu ja sen ylläpito (www.saimaanpursiseurat.fi)
Tulospalvelun pitoa jatkaa Panu Kokko. Toimikunta vastaa sivuston ylläpidosta yleisesti.
11. Muut asiat
Murehdittiin porukalla kisojen osanottajien vähyyttä ja koetettiin keksiä keinoja trendin kääntämiseksi mm. kisaformaatteja muuttamalla. Peräänkuulutettiin myös tapahtumaa kilpailujen
ohessa.
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YHTEINEN TILAISUUS
12. Saimaan alueen veneilykouluttajien tapaaminen ja SPV:n veneilykoulutusjärjestelmän esittely.
Jukka Toivakka toimittaa osallistujille erillisen esityksen.
13. Metsähallituksen yhteistyö
Kommodorikokouksen keväällä valitsema yhteistyökoordinaattori Antti Kaipainen kertoi yhteistyön tuloksista ensimmäisen kesän osalta sekä esitteli ehdotuksen tulevaksi toimintamalliksi.
Alla Antti Kaipaisen muistio asiasta:
Saimaan retkisatamayhteistyö
Todettiin:
Rahaston osuudet ja kustannusten jako ovat irrallinen asia Metsähallituksen ja yksittäisen seuran välisestä hoitovastuusopimuksesta. Saimaan Pursiseurojen kevät ja syyskokouksissa voidaan asiaa käsitellä tarvittaessa sisäisesti jatkuvana prosessina ja reagoida mahdollisiin muutoksiin
Huomioitavaa on, että Metsähallituksen ja seurojen sopimukset ovat kuitenkin vuosittain sitovia ja syyskokouksessa on saatava varmuus kulloinkin mukana olevista seuroista.
Kirjattiin seuraavat puheenvuorot asiaan liittyen:
 Petrisaaren poijut voisi tarvittaessa poistaa, jos vaativat suurempaa huoltoa. Toisaalta myös toivottiin niiden säilyttämistä paikan tuulisuuden vuoksi.
 Toivottavin sopimusmalli olisi vuoden kerrallaan. Todettiin kuitenkin, että sopimukset ovat käytännössä irtisanottavissa ja niiden voimassaolo on siksi rajattavissa yhteen kauteen.
 Puuhuolto vaatii yhteistyötä Metsähallituksen kanssa kuljetuksen osalta. Logistiikan järjestäminen vaikeaa seurojen taholta.
 Retkisatamayhteistyö on yhteiskuntavastuun ja myös ympäristövastuun kantamista. Samalla tulee kuitenkin olla tarkkana toiminnan osalta, että esim. kunnat
tai muut retkisatamatahot eivät esim. taloustilanteensa vuoksi hyväksikäytä Saimaan Pursiseurojen retkisatamayhteistyömallia, resursseja ja rahastoa automaattisesti. Satamayhteistyön laajuutta tuleekin tarkastella koko ajan kriittisesti ja
uusista satamista tulee keskustella erikseen ja sopia paikallisen seuran kanssa.
Kirjattiin seuraavat esitykset asiaan liittyen:
 Rahankeräys ja kirjanpito tulisi ulkoistaa yhteiskäytön osalta. Tätä myös kannatettiin.
 Mikäli Metsähallitus osallistuu rahastoon tulisi heidän panos käyttää ensisijaisesti
peruskorjausrahastoon. Huoltorahasto voisi olla seurojen ylläpitämä. Tätä kannatettiin.
 Koordinaattoritehtävää tulisi jatkaa aina siihen saakka, kunnes koordinaattori ilmoittaa halukkuutensa siirtää tehtävän toiselle henkilölle.
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 Saimaan Virkistysalueyhdistys ylläpitää nyt Kaposaaren retkisatamaa, jonka laituri on purku-uhan alla huonon kuntonsa vuoksi. Voidaanko retkisatama liittää
Metsähallituksen ja seurojen retkisatamayhteistyön piiriin? Satama on ainoa alueella ja paljolti Mikkelin ja Ristiinan pursiseurojen käytössä. Hoitovastuu siirtyisi
heille. Kaposaaren liittäminen mukaan satamayhteistyöhön on edellytys RiPS:n
osallistumiselle. Sataman omistajana on Saimaan Virkistysalueyhdistys (E-S
maakuntaliitto)
 Jakoperusteena tulisi käyttää esim. katsastettujen veneiden määrää, jota myös
kannatettiin. Tällöin mm. juniorijäsenet, kunniajäsenet, perhejäsenet, jne. jotka
eivät retkisatamia suoranaisesti saata käyttää eivät osallistuisi kustannuksiin.
Asia selvitetään ja palataan viimeistään kevätkokouksessa.
 KuoPS osallistuu tässä vaiheessa 250 eurolla
 MPS osallistuu tässä vaiheessa 250 eurolla
 Pursiseura Ilmarinen osallistuu tässä vaiheessa 50 eurolla
Kirjattiin seuraavat kehitysideat:
 Retkisatamapassi mereltä saapuville veneilijöille voisi toimia rahoitusmallina
osaltaan kerättäessä vapaaehtoista käyttömaksua.
 Retkisatamissa tulisi ilmoittaa tilinumero tai esim. tekstiviestinumero, johon pursiseuraan kuulumaton tai esim. venematkailija mereltä tai vuokraveneilijät voisivat
halutessaan maksaa vapaaehtoisen käyttömaksun.
 Mahdollisuus osallistua myös talkootyöhön esim. Savonlinnan PS:n kanssa ja
alueella. Talkoiden tiedottamisesta tulisi sopia. Kannattivat myös esitystä, jossa
MH:n osuus talletettaisiin peruskorjausrahastoon ja seurat vastaisivat vuosihuolto-osuudesta.
Kirjattiin seuraavat päätökset:
 Toistaiseksi voimassaolevat sopimukset solmitaan Metsähallituksen kanssa
1.1.2017 alkaen ainakin seuraavien seurojen osalta:
- Varkauden PS
- Puruveden PS
- Savonlinnan PS
Mikäli uusia satamia joutuu lakkautusuhan alle, solmitaan vaadittavat sopimukset tarvittaessa
niiden osalta. Koordinaattori on tällöin yhteydessä ko. alueen seuraan asian järjestämiseksi.
Muuttunut tilanne käsitellään kevään kommodorikokouksessa.
 Budjetti vuodelle 2017 on 2000 euroa, jonka lisäksi mahdollinen Metsähallituksen
osuus.
 Kustannukset jaetaan kauden 2017 huolloista oheisen taulukon mukaisesti ja toteutuneen mukaan siten, että retkisatamahuoltoon osallistuneet seurat esittävät
syksyn kommodorikokoukselle kustannusten korvaamista, jotka kommodorikokous hyväksyy korvattavaksi rahastosta.
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 Koordinaattori lähestyy seuraavien seurojen hallituksia jako-osuuksien selventämiseksi:
-

KuoPS
RiPS
MPS
Ilmarinen

 Koordinaattori on yhteydessä myös seuroihin, jotka eivät osallistuneet kokoukseen 29.10.2016 eivätkä olleet ilmoittaneet kantaansa ennen kokousta. Kustannusten jakotaulukkoa tarkennetaan kevään kokouksessa niiltä osin.
 Koordinaattori laatii vertailevan taulukon kevään kommodorikokoukselle, jossa
jakoperusteena käytetään katsastettujen veneiden määrää.
 Koordinaattori laatii yhteistyössä RiPS:n kanssa esityksen kevään kommodorikokoukseen Saimaan Virkistysalueyhdistyksen omistaman Kaposaaren toimenpiteistä sekä kustannusarvion niille.
 Muut paikalla edustettuina olleet seurat osallistuvat yhteistyöhön koordinaattorin
esityksen ja oheisen taulukon mukaisesti.
 Savonlinnan PS ja Sulkavan PS tiivistävät yhteistyötään alueen retkisatamien
hoidon osalta. Tiedottamista kehitetään siten, että talkoopäivistä on tieto Sulkavalla hyvissä ajoin ja sen jälkeen sovitaan mahdollisista materiaali- ja henkilökuljetuksista kohteisiin, ellei päätetä käyttää omia veneitä.
 Nykyinen koordinaattori jatkaa tehtävässä toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan uudelleen tarpeen mukaan.
14. SPV:n ajankohtaiset asiat
Aluevastaavaksi Petteri Mussalon tilalle on esitetty SlPS:n Antti Kaipaista.
15. Saimaan yhteiskäyttötukikohtien asiat
Yleisenä toteamuksen kaikilta seuroilta oli, että kesä on ollut hiljainen. Monessa kohteessa on
rakenteita uusittu.
16. Seurojen kuulumiset
Seurojen edustajilla ei ollut erityistä kerrottavaa/tiedotettavaa.
17. Seuraavat purjehtijapäivät
Ensi vuoden Saimaan purjehtijapäivät päätettiin pitää VPS:n järjestämänä Varkaudessa lauantaina 28.10.2017.
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18. Muut esille tulevat asiat
Katsastajakurssi 2017, todettiin, että juuri nyt seuroilla ei ole tarpeita
kouluttaa uusia katsastajia.
19. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.
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Osallistujat
Nimi

Seura

Sähköposti

Hannu Neuvonen

PuPS

hannuensioneuvonen@gmail.com

Seppo Valtonen

SUP

seppo.valtonen@hotmail.com

Jan-Erik Wasenius

SLPS

jan-erik.wasenius@isto.fi

Sami Lehtonen

KuoPS

sami.lehtonen@kuopio.fi

Matti Tarvonen

SLPS

matti.tarvonen@gmail.com

Antti Kaipainen

SLPS

antti@anttikaipainen.fi

Tommi Isotalo

LrPS

tommi.isotalo@lrps.org

Ilkka Koivistoinen

LrPS

ilkka.koivistoinen@kymp.net

Oliver Kuustonen

KuoPS

oliver.kuustonen@gmail.com

Ossi Siven

KuoPS

ossi.siven@gmail.com

Panu Kokko

RiPS

panu.kokko@gmail.com

Niina Kokko

RiPS

ninni.kokko@gmail.com

Heikki Jakara

VPS

heikki.jakara@pp.inet.fi

Markku Damski

markku.damski@netti.fi

Esa Holopainen

VPS
Outok.
PS

Sauli Väisänen

ImPS

sauli.vaisanen@gmail.com

Markku Karppanen

Ilmarinen markku.karppanen@gmail.com

Jukka Solonen

solonen.jukka@gmail.com

Jukka Toivakka

PuPS
SPV /
VPS

Markku Paju

MPS

markku.paju@gmail.com

Janne Silvennoinen

Ilmarinen jannemsilvennoinen@gmail.com

Riku Jaakonsaari

KuoPS

jaakonsaaririku@co.inet.fi

Risto Hyyryläinen

ImPS

risto.hyyrylainen@gmail.com

Rauno ?

JPS

rs@elisanet.fi

esa.holopainen@live.fi

jukka.toivakka@provakka.fi
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