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TOIMINTAKERTOMUS	  2013	  
 
 
 
Yleistä	  
Vuosi	  2013	  oli	  liiton	  26.	  toimintavuosi.	  Jäseniä	  oli	  37	  (37/2012).	  	  
Suomen	  rankingsarjaan	  osallistui	  33	  (36/2012)	  kilpailijaa	  ja	  SM-‐kisoihin	  Helsingissä	  22	  
venettä	  (22/2012).	  
	  
	  
Kansainvälinen	  kilpailutoiminta	  
Pohjoismaiden	  Mestaruuskilpailujen	  järjestämisvuorossa	  oli	  Suomi	  ja	  kilpailut	  pidettiin	  
TPS:llä	  Turussa.	  Osallistujia	  oli	  yhteensä	  22.	  Osallistujista	  oli	  2	  ruotsalaista	  ja	  loput	  
suomalaisia.	  Pohjoismaiden	  mestaruuden	  voitti	  Rikard	  Bjurström	  N.	  
	  	  
IFDS:n	  	  Paralympialuokkien	  maailmanmestaruuskilpailut	  järjestettiin	  Kinsalessa	  Irlannissa	  	  
23.	  –	  30.8.	  Hollannin	  Bijlard	  Guus	  voitti	  mestaruuden.	  Suomalaisia	  purjehtijoita	  ei	  ollut	  
edustettuna.	  Marko	  Dahlberg	  oli	  paikalla	  valmennustehtävissä.	  
	  
Vuoden	  2013	  MM-‐kisat	  järjestettiin	  syyskuussa	  Poolessa	  Englannissa.	  Mukana	  oli	  75	  
venettä	  joista	  11	  suomalaista.	  Maailman	  mestaruuden	  voitti	  	  Ruotsin	  Stellan	  Berlin.	  
Suomalaisten	  menestys	  joukkueena	  oli	  hyvä	  vaikkei	  kokonaiskilpailussa	  aivan	  mitaleille	  
ylletty.	  Kahdenkymmen	  parhaan	  joukossa	  oli	  6	  suomalaista.	  Rikard	  Bjurström	  (N)	  purjehti	  
hienosti	  kokonaiskilpailun	  viidenneksi.	  Marko	  Dahlberg	  (N)	  sijalle	  9,	  Janne	  Laine	  (NPS)	  
sijalle	  11,	  Jan	  Forsbom	  (NPS)	  sijalle	  12,	  Niko	  Salomaa	  (TPS)	  sijalle	  16	  ja	  Pauli	  Immonen	  
(NPS)	  sijalle	  19.	  Anna-‐Liisa	  Oxby	  (NPS)	  purjehti	  naisten	  luokassa	  kolmanneksi.	  
	  
MM	  2015	  Raumalle	  
AGM	  2013	  myönsi	  vuoden	  2015	  MM	  kilpailut	  Raumalle	  RPS:n	  järjestettäväksi.	  
MM	  vesiä	  tullaan	  käyttämään	  aktiivisesti	  kausilla	  2014	  ja	  2015	  Suomen	  2.4mR	  kilpailu-‐	  ja	  
harjoitusohjelmien	  puitteissa.	  
	  
	  
	  
Kotimainen	  kilpailutoiminta	  
Joukkue	  SM:n	  Tampereella	  voitti	  NPS:n	  2.	  joukkue,	  Jan	  Forsbom	  ja	  Timo	  Lankinen.	  
	  
	  
	  



 
	  
	  
	  
SM-‐kisat	  2013	  järjesti	  elokuussa	  HSK	  Helsingissä.	  Osallistujia	  oli	  22,	  kaikki	  suomalaisia.	  
Tuloslistan	  6	  parasta	  olivat:	  
1.	  Veikko	  Martin,	  N	  	  2.	  Rikard	  Bjurström,	  N	  	  3.	  Esa	  Harjulahti,	  NPS	  	  4.	  Niko	  Salomaa,	  TPS	  	  5.	  
Roope	  Heikkilä,	  NPS	  ja	  6.	  Janne	  Laine,	  NPS.	  
	  
Vuonna	  2013	  järjestettiin	  5	  rankingkilpailua.	  Näiden	  lisäksi	  SM-‐kilpailu	  lasketaan	  mukaan	  
rankingsarjaan.	  Rankingiin	  osallistuneista	  33:sta	  purjehtijasta	  sarjan	  6	  parasta	  olivat:	  
1.	  Veikko	  Martin,	  N	  	  2.	  Rikard	  Bjurström,	  N	  	  3.	  Janne	  Laine,	  NPS	  	  4.	  Niko	  Salomaa,	  TPS	  	  5.	  Kaj	  
Panttila,	  TaPS	  ja	  6.	  Esa	  Harjulahti,	  NPS.	  
	  	  
	  
Liiton	  vene	  
Charger	  Compositesin	  ja	  Neb-‐sailsin	  lahjoittama	  liiton	  vene	  (FIN-‐160)	  on	  ollut	  pääosan	  
kautta	  sijoitettuna	  NPS:lle	  Naantaliin.	  Veneeseen	  on	  tutustunut	  useita	  mineistä	  
kiinnostuneita	  purjehtijoita	  ja	  keikkapurjehtijoita	  on	  osallistunut	  sillä	  kisoihin.	  
	  
Harjoitusveneet	  
Jussi	  Ahlströmin	  organisoima	  harjoituskeskus	  toimi	  aktiivisesti	  HSK:n	  satamassa.	  
Harjoitusveneinä	  toimii	  2	  tasaväkistä	  saman	  vuosimallin	  2.4mR	  venettä.	  Tästä	  toiminnasta	  
on	  erillinen	  raportti.	  
	  
Edustajat	  kansainvälisissä	  tehtävissä	  
Rikard	  Bjurström	  on	  toiminut	  Executive	  committée	  (EC)	  eli	  kansainvälisen	  liiton	  
hallituksessa	  sekä	  One	  Design	  Rules	  Committé:ssa	  (ODRC).	  	  Marko	  Dahlberg	  toimi	  
valmentajana	  USA:n	  2.4mR	  paralympia	  teamissa.	  Antero	  Karjalainen	  on	  osallistunut	  
Suomen	  edustajana	  IFDS:n	  kokouksiin.	  
	  
Edustajat	  kotimaisissa	  tehtävissä	  
Rikard	  Bjurström	  toimi	  SPV:n	  Valmennus-‐	  ja	  huippukilpapurjehdustoimikunnan	  
puheenjohtajana.	  
	  
Hallitus	  
Hallituksen	  kokoonpano	  vuonna	  2013.	  
Puheenjohtaja	   	   	   Pauli	  Immonen	  
Sihteeri,	  rahastonhoitaja	   Petteri	  Grönroos	  
Jäsenet:	  Rikard	  Bjurström,	  Harri	  Nurmio,	  Pelle	  Strömman	  ja	  Sauli	  Ylitalo	  
Tilintarkastajina	  toimivat	  Jussi	  Mattila	  ja	  Antero	  Karjalainen	  sekä	  varatilintarkastajina	  Kalle	  
Virkkunen	  ja	  Lauri	  Virkkunen.	  
	  
Tiedotustoiminta	  



 
Tiedotus	  tapahtui	  liiton	  internet	  sivujen	  kautta.	  Webmasterina	  ja	  liiton	  sivujen	  ylläpitäjänä	  
toimi	  Harri	  Nurmio.	  Liiton	  vene	  oli	  esillä	  Venenäyttelyssä.	  Vapaaehtoiset	  olivat	  veneen	  
luona	  kertomassa	  toiminnastamme.	  
	  
	  
Talous	  
Liiton	  talous	  perustui	  jäsenten	  maksamiin	  jäsenmaksuihin	  joita	  kertyi	  toimintavuonna	  
1480€.	  
	  
	  
Liiton	  tilinpäätös	  osoitti	  392,17€	  ylijäämää.	  Tilin	  saldo	  31.12.2013	  oli	  2.644,59€	  .	  
Käteiskassaa	  ei	  pidetä.	  
	  
	  
Las	  Palmasin	  toiminta	  
Kevätkaudella	  ja	  joulun	  aikaan	  Las	  Palmasissa	  on	  käynyt	  pohjoismaisia	  purjehtijoita.	  	  
	  
Las	  Palmasissa	  on	  loistavat	  talviharjoitusolosuhteet,	  hyvät	  välineet,	  hyvät	  puitteet	  ja	  
lämmintä.	  	  Las	  Palmasissa	  on	  käytössä	  4	  x	  2.4mR	  venettä	  ja	  1	  x	  kumivene.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  


