
SuRCP vuosikokous 14.2.2009 klo 11, KLV:n kerhotilat. 
 
Paikalla: Eero Laurila, Anders Wallin, Lars Pettersson, Riku Lindström, Timo Syrén, 
Erik Wallin, Olof Ginström, Olle Martonen, Jorma Pihlajamäki 
 
Liiteet: 
1. Toimintakertomus 2008 
2. Tilinpäätös 2008 
3. Tilintarjastajan lausunto 
4. Toimintasuunnitelma 2009 
5. Alustava purjehdusohjelma 2009 
6. Talousarvio 2009 
7. SuRCP Ranking-kilpailusarjan säännöt 14.2.2009 
 
 
 
 

1. Eero Laurila avasi kokouksen klo 11:05 
 

2. Valittiin puheenjohtajaksi Eero Laurila, sihteeriksi Anders Wallin, pöytäkirjan 
tarkastajiksi Erik Wallin ja Olof Ginström 
 

3. Kokous todettiin lailliseksi 
 

4. Esitettiin toimintakertomus 2008 (Liite 1)ja lisättiin mittamiehiin Juhani Fried 
(TaPS). Esitettiin tilinpäätös 2008 (Liite 2), jonka osalta rahastonhoitaja totesi, 
että tuloslaskelmassa SPL:n jäsenmaksuna näkyy 0 euroa, koska maksetun 
jäsenmaksun kanssa on vastakkaismerkkisenä samansuuruinen palautus edelliseltä 
vuodelta liikaa perittyä jäsenmaksua. Esitettiin tilintarkastajan lausunto (Liite 3).  

 
5. Vahvistettiin tilinpäätös 

 
6. Myönnettiin vuoden 2008 hallitukselle vastuuvapaus. 

 
7. Esitettiin toimintasuunnitelma 2009 (Liite 4), johon korjattiin Micro Magic EM 

kilpailujen uudet päivämäärät 25 - 27.9.2009. (Huom. Suomella on 4paikkaa.)  
 
Alustavasta purjehdusohjelmasta (Liite 5) keskusteltaessa todettiin, että 
Naantaliin aiottu kilpailu ei toteutune ja sen tilalle esitettiin mahdollista kilpailua 
Brändö Seglaren satamassa alkukaudesta. Olle Martonen kertoi, että Vaasan 
kilpailu voidaan järjestää vaihtoehtoisesti myös Kaskisissa tai 
Kristiinankaupungissa. Asia selvitetään ja huomioidaan keväällä julkaistavassa 
purjehdusohjelmassa 2009. Samoin ehdotettiin tutkittavaksi, onko Turussa 
mahdollista järjestää Tall Ship Racen aikana (heinäkuun loppu) 
radiopurjehduksen oheistapahtumaa.  
 



Esitettiin talousarvio 2009 (Liite 6). Keskustelussa todettiin, että jäsenten oma 
aktiivisuus jäsenmaksujen maksamisessa on ollut riittämätöntä. Asian 
tehostamiseksi toivottiin valmista maksu- tai muistilappua, jota voitaisiin jakaa 
esimerkiksi ennen kilpailuja. Merkitään tiedoksi hallitukselle. Selvityskohteeksi 
esitettiin myös kysymystä juniori-ikäisen henkilöjäsenen erilaisesta 
jäsenmaksusta. Asia siirtyy hallituksen harkintaan. 
 

8. Päätettiin jäsenmaksut 2009: Henkilöjäsen 20 euroa, Yhdistysjäsen 50 euroa, 
Tukijäsen 100 euroa 
 

9. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Eero Laurila, sihteeriksi Anders Wallin, ja 
rahastonhoitajaksi Erik Wallin. 
 

10. Valittiin hallituksen muiksi jäseniksi Olle Martonen, Olof Ginströn, ja Riku 
Lindström. 
 

11. Valittiin tilintarkastajaksi Bertil Gerlin ja varatilintarkastajaksi Vesa Laurila. 
 

12. Muut asiat 
- IOM Rankingvoittajan 2008 palkinto jaettiin Olle Martoselle (WSF). 
- Hyväksyttiin uudistetut Ranking-kilpailusarjan säännöt (Liite 7). Muutokset: 
-- kohta 6. eräjärjestelmä HMS 2007 
-- kohta 7. vähintään kolme venettä  
-- kohta 8. SM/LM kilpailusta pisteitä kertoimella 1.5 
 

13. Eero Laurila päätti kokouksen klo 12:06. 
 
 
 
 
 
Eero Laurila       Anders Wallin 
Puheenjohtaja       Sihteeri 
 
 
 
 
 
Erik Wallin        Olof Ginström 
Pöytäkirjan tarkastaja      Pöytäkirjan tarkastaja 
 



Suomen RC-Purjehtijat ry - Finlands RC-Seglare rf 28.1.2009 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2008 
 
Jäsenistö ja venekanta 

SuRCP:n jäsenmäärä on toimintavuoden 2008 lopussa 30 henkilöä (30 jäsentä 2007). 
Lisäksi Suomen 5.5m rc Purjehtijat ry on SuRCP:n yhdistysjäsen. IOM rekisterimme 
suurin numero oli vuoden lopussa 46. Vuonna 2008 tuli 1 uusi vene ja rakenteilla 
olevia rekisteröimättömiä veneitä on Turussa arviolta 10 kpl. Vanhaa Marblehead 
kantaa arvioidaan olevan vielä noin 20 venettä, mutta kilpailutoimintaa niillä ei enää 
ole ollut. Uusin veneluokkamme Micro Magic on kolminkertaistanut venemääränsä 
toisena toimintavuotenaan noin 60 veneeseen. Micro Magic Finland toimii kevyellä, 
rekisteröimättömällä organisaatiolla puheenjohtajanaan Timo Syren. 
 

Hallinto ja talous 
SuRCP:n vuosikokous pidettiin KLV:n kerhotiloissa 23.2.2008. Läsnä oli 8 jäsentä. 
SuRCP:n hallitukseen ovat kuuluneet: puheenjohtajana Eero Laurila, sihteerinä 
Anders Wallin, rahastonhoitajana Erik Wallin sekä jäseninä Olof Ginström ja Olle 
Martonen. Hallitus on kokoontunut verkossa 3 kertaa sähköpostikokoukseen. Lisäksi 
yhteisiä asioita on valmisteltu useissa epävirallisissa palavereissa. 
 
SuRCP:n tilintarkastajana on ollut Bobby Gerlin ja varatilintarkastajana Vesa Laurila. 
Mittauspäällikkönä on toiminut Olof Ginström sekä hänen apunaan mittausmiehinä 
Vesa Laurila ja Anders Wallin. 
 
Liiton taloudellinen asema näkyy tuloslaskelmasta ja taseesta. Vuoden 2008 
tilinpäätös osoittaa ylijäämää 113,99 euroa (vuoden 2007 alijäämä oli 126,07 euroa). 

 
Suhteet muihin järjestöihin  

SuRCP kuuluu luokkaliittona Suomen Purjehtijaliittoon sekä on kansallisena 
luokkaliittona ISAF-RSD:n ja IOM ICA:n jäsen.  
 
Suomea edustavat IOM ICAssa Eero Laurila World Councilin jäsenenä ja Anders 
Wallin johtoryhmässä tiedotuksesta vastaavana varapuheenjohtajana. IOMICAn 
vuosikokous pidettiin sähköpostein marraskuun lopulla. IOMICAn verkkosivuilla on 
tietoa kokouksessa hyväksytyistä sääntömuutoksista. ISAF RSD:n rooli ja tehtävät on 
selvittelyn kohteena. IOM ICA hoitanee jatkossakin IOM luokkasääntöihin ja 
mestaruuskilpailuihin liittyvät tehtävät, mutta purjehduksen kilpailusääntöjen liitteen 
E ylläpito siirtynee uudelle RSD:n korvaavalle organisaatiolle. 
 
Yhteiset pohjoismaiset verkkosivut ja yhteinen kilpailusarja ovat luoneet pohjan 
neljän pohjoismaisen IOM luokkaliiton yhteistyölle lajimme edistämisessä. IOM 
veneistä on tullut johtava radiopurjehduksen kilpaluokka kaikissa pohjoismaissa. 
 

Tiedottaminen ja suhdetoiminta  
Jäsenille postitettiin keväällä infolehti, jonka pääsisältö oli kauden kilpailukalenteri. 
Verkossa julkaistava yhdistyksen jäsenlehti Styyra ilmestyi välivuoden jälkeen 
jouluksi 2008. Yhteiset pohjoismaiset kotisivut (www.iom-nordic.org) ovat auttaneet 
lajimme tiedonkulkua. Kaikille yhteiset tiedot ovat yleensä englanninkielisiä ja niitä 
täydentävät kunkin maan (DEN, FIN, NOR ja SWE) omakieliset kansalliset sivut. 



Meidän FIN-alueeltamme löytyy useampi sivu hyödyllistä tietoa, mm. Styyran arkisto, 
venerekisteri, ladattavia tiedostoja ja ajo-ohjeita kisapaikoille. 
 
Verkkosivujemme täydennyksenä on SuRCP:n jäsenille suunnattu sähköpostilista, 
jonka kotisivu on osoitteessa (groups.yahoo.com/group/surcp). Tämä foorumi on 
tarkoitettu keskusteluun kaikesta radiopurjehdukseen liittyvästä kotimaisilla kielillä. 
Toistaiseksi mukaan on liittynyt 19 henkilöä. 
 
SuRCP oli kaksi kertaa esillä Helsingin messukeskuksessa, ensin Vene 2008 
näyttelyssä (8- 17.2) ja sitten ModelExpo 2008 messuilla (25- 27.4). Kummassakin 
tapahtumassa oli mahdollisuus esitellä radiopurjehdusta Micro Magic veneillä myös 
altaassa. Kumppaneinamme olivat SPL ja Micro Magic Finland. Lisäksi olimme 
toukokuussa NJK:n Family Day tapahtumassa Koivusaaressa IOM veneillä.  
 

Kotimaan kilpailutoiminta  
IOM ranking-kilpailuihin osallistui 10 venettä. Sarjan kahdeksassa osakilpailussa oli 
yhteensä 50 venettä. Osallistuvien veneiden määrä on laskenut edellisvuodesta. 
Tiukan rankingsarjan 2008 parhaaksi nousi Olle Martonen. NJK isännöi elokuussa 
yhdistetyn Scandinavian IOM Cup osakilpailun ja kotimaisen LM-kilpailun. 
Scandinavian Cupin voitti Norjan Torvald Klem ja luokkamestariksi purjehti Kenneth 
Bensky.  
 
Micro Magic luokan kilpailutoiminta painottui kevääseen ja syksyyn. Kuuden 
rankingkilpailun lisäksi purjehdittiin epävirallisesta Suomen mestaruudesta. 25 venettä 
osallistui rankingsarjaan, jonka voitti Eero Laurila. Lokakuussa SM-kilpailussa oli 17 
venettä. Mitalikolmikon muodostivat Esa Anttila, Riku Lindström ja Timo Syren. 

 
Kilpailut ulkomailla  

Pohjoismaiseen Scandinavian IOM Cup 2008 sarjaan osallistui yhteensä 55 venettä, 
joista 13 oli Suomesta. Tanskan Sören Andresen voitti kaksi osakilpailua ja Norjan 
Torvald Klem yhden. Sarjan ensimmäinen osakilpailu Oslossa toukokuussa oli 
samalla PM kilpailu. 26 veneen tuloslistan kärkikolmikko oli: Sören Andresen (DEN), 
Torvald Klem (NOR)ja Jimmy Helberg (SWE). 
IOM luokan avoimet EM-kilpailut purjehdittiin 18 – 26.10.2008 Dubrovnikissa 
(CRO). Mukana oli 70 kilpailijaa 16 maasta. Suomea edustivat Olle Martonen ja Eero 
Laurila. Mestaruuden voitti Espanjan Guillermo Beltri. Suomalaisten menestys jäi 
vähäiseksi. Pohjoismaalaisista paras oli Tanskan Sören Andresen, (13. sija). 

 
Muu toiminta 

SuRCP on jatkanut toimintansa tavoitteellista kehittämistä. Lähtökohtina ovat olleet 
radiopurjehduksen näkyvyyden parantaminen ja harrastajapohjan laajentaminen. IOM 
luokan kasvulle on tärkeää veneiden hyvä saatavuus kotimaiselta toimittajalta. Pikanto on 
Englannin Graham Bantockin viimeisin luomus. Anders Wallin ja Jari Immanen 
kehittävät nyt tälle kilpailukykyiselle veneelle muotteja. Projektin tavoitteena on saada 
vene myyntiin helposti koottavana rakennussarjana, joka vähentää omaa työpanosta. 
Aikaisemmin meiltä on jopa puuttunut sopiva ja edullinen aloitusvene, jolla lajiimme 
pääsisi helposti tutustumaan. Nyt tämä puute on poistunut, kun Micro Magic luokka 
kasvaa reippaasti Suomessakin. Uusia harrastajia on tullut niin muista veneluokista kuin 
lajin ulkopuoleltakin. Tältä osin näköalat ovat lupaavia. 



Tuloslaskelma 1.1 - 31.12.2008
Resultaträkning 1.1 - 31.12.2008

Varsinainen toiminta
Tuotot € € € €

Rankingkilpailujen ilm. maksut 108,00 82,00
Pinssit 0,00 0,00
Rekisteröintimaksuja 20,00 128,00 50,00 132,00

Kulut
SPL, ISAF-RSD jäsenm. 0,00
MM, EM ja PM osallistumísmaksut -400,00 -600,00
Venemessut 0,00 -40,00
Hallinto 0,00 0,00
Tarvikkeet 0,00 -69,90
Pankin palvelumaksut -10,70 -7,79
Tiedottaminen ja kokoukset 0,00 -410,70 0,00 -717,69

Tuotto/kulujäämä -282,70 -585,69

Varainhankinta
Tuotot

Jäsenmaksut 380,00 460,00
Korkoja 27,39 407,39 13,88 473,88

Tuotto/kulujäämä 124,69 -111,81
Poistot -10,70 -14,26

Tilikauden tulos 113,99 -126,07 
======== ========

Tase 31.12.2008
Balansräkning 31.12.2008

VASTAAVAA
Käyttöomaisuus

Kalusto tilivuoden alussa 42,79 57,05
Lisäykset tilivuonna 0,00 0,00
Poistot tilivuonna -10,70 32,09 -14,26 42,79

Vaihto-omaisuus
SuRCP pinssit 31.12.2008 8,94 8,94 8,94

Rahat 2 414,35 2 349,66
Siirtosaamsiset 60,00 2 474,35 0,00 2 358,60

2 515,38 2 401,39
VASTATTAVAA

Vieras pääoma
Ostovelat 0,00 0,00

Oma pääoma
Oma pääoma tilivuoden alussa 2 401,39 2 527,46
Tilikauden tulos 113,99 2 515,38 -126,07 2 401,39

2 515,38 2 401,39
======== ========

20072008

31.12.200731.12.2008





Suomen RC-Purjehtijat ry - Finlands RC-Seglare rf 31.1.2009 
 
TOIMINTASUUNNITELMA 2009  
 
Yleistä 

SuRCP kehittää toimintaansa tavoitteellisesti. Radiopurjehduksen näkyvyyden 
parantaminen ja harrastajapohjan laajentaminen ovat lähtökohtina. Aktiivisia kilpailevia 
veneluokkiamme ovat International One Metre (IOM) ja Micro Magic (MM).  
Radiopurjehduksen edistämisessä keskeisiä osa-alueita ovat:  
• tiedonkulku purjehtijoiden kesken 
• kotimaiset ranking-sarjat (IOM ja MM) 
• luokkamestaruuskilpailujen osanottajamäärän nosto, (vähintään 20 venettä) 
• kilpapurjehduksen tekniikan, taktiikan ja sääntötuntemuksen vahva osaaminen 
• osallistuminen kansainvälisiin arvokilpailuihin 
• pohjoismaisen IOM yhteistyön ja kilpailutoiminnan edistäminen 
• aktiivinen toiminta IOM ICAn kansallisena luokkaliittona 
• kotimainen veneen suunnittelun ja rakentamisen tietotaito 
• riittävät taloudelliset voimavarat haluttuun toimintaan 
 

Kilpailutoiminta 
International One Metre luokka 

• Rankingsarja, jossa on 7 osakilpailua. Yksi niistä purjehditaan kaksipäiväisenä 
luokkamestaruuskilpailuna 

• Yhteinen pohjoismainen kilpailusarja (Scandinavian IOM Cup), jossa on 
kolme osakilpailua (NOR, SWE, DEN). Tanskan kilpailu on myös PM kilpailu 

• MM kilpailut Barbadoksella (20 -27.6.2009) 
 Micro Magic luokka 

• Rankingsarja, jossa on 8 osakilpailua 
• kaksipäiväiset luokkamestaruuskilpailut (SM)  
• EM kilpailut Portugalissa (2 – 4.10.2009) 

 
Tiedotus ja suhdetoiminta 

SuRCP:n tiedottaminen on ollut muutaman vuoden ajan seuraavaa: 
• keväällä julkaistaan alkavan kilpailukauden asioita sisältävä infolehti 
• syksyllä ilmestyy verkossa perinteinen jäsenlehti Styyra 
• yhteiset pohjoismaiset verkkosivut, www.iom-nordic.org , joilla on FIN osio  
• SuRCP:n sähköpostilista (keskustelupalsta), groups.yahoo.com/group/surcp  

Hallitus selvittää miten tämä ratkaisu on palvellut meitä. Jos on perusteltua tarvetta, 
niin valmistellaan ja toteutetaan uusi sähköisen viestinnän toimintamalli meille 
sopivassa muodossa.  
Navigare lehti on aktiivisten purjehtijoiden ja veneilijöiden yhteinen media. Lehdessä 
on rajoitetusti tilaa SPL:n luokkaliittojen omille uutisille. Annetun mahdollisuuden 
hyödyntämiseksi nimetään käytännön tehtäviä varten tiedotusvastaava. 

 
Vene 2009 näyttely (6 -15.2) ja Model-Expo 2009 messut (3 - 5.4) pidetään Helsingin 
messukeskuksessa. Kummassakin tapahtumassa on mahdollisuus esitellä radio-
purjehdusta altaassa. Näyttelyihin osallistumista valmistellaan kumppaneina SPL ja 
Micro Magic Finland. 
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TALOUSARVIO 2009     
 Varsinainen toiminta   € 
 Tuotot 

Rankingkilpailujen ilm. maksut  180 
Veneiden rekisteröintimaksut    50 
Tarvikemyynti     20 
  Tuotot yhteensä 250 
Kulut 
Jäsenmaksut liitoille   150 
Osallistumistuki (MM)   400 
Tiedottaminen ja postitus     50 
Radiopurjehduksen edistäminen  150 
Hallinto (kokoukset, pankin palvelumaksut)   50 
Tarvikkeet    100 
  Kulut yhteensä                   900 
Varainhankinta 
Jäsenmaksut    650 
Sponsoritilaisuudet      -  
  Varainhankinta yhteensä    650 
 
Tilikauden tulos       0 
 
 
Maksut 
 
Jäsenmaksut 
• Henkilöjäsen   20 € 
• Yhdistysjäsen 50 € 
• Tukijäsen      100 € 

 
Veneen rekisteröintimaksu (uusi vene tai omistajan vaihdos) 10 € 
Veneen mittausmaksu (maksetaan mittamiehelle) 6 € 
Rikin mittausmaksu (maksetaan mittamiehelle) 8€ 
(Vene ja 3 rikiä yhteensä 30 €) 
 
Ranking kilpailusta yhdistys perii 2 € maksun osallistujaa kohden, 
Suomenmestaruus-/Luokkamestaruuskilpailusta yhdistys perii 4 € / osanottaja 
 
SuRCP-FiRCS pinssi 2 € 
 
 
Hallitus 
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Ranking-kilpailusarjan säännöt  
 
1. Ranking-kilpailusarjan tavoitteena on edistää radiopurjehduksen kilpailutoimintaa 

ja totuttaa purjehtijoita kilpailemaan suuremmassa venelaivueessa. Ranking-
kilpailusarjan tuloksia käytetään, kun valitaan Suomen edustajia kansainvälisiin 
arvokilpailuihin. 

2. Ranking-kilpailusarjan tulokset lasketaan kilpailijakohtaisesti, ei venekohtaisesti. 
Kilpailija saa käyttää lainavenettä. Käytettävän veneen tulee olla luokkasääntöjen 
mukainen ja mitattu. Kilpailu on avoin, mutta rankingsarjan tuloslistalle pääsevät 
vain SuRCP:n henkilöjäsenet. 

3. Ranking-kilpailusarjan purjehdusohjelma muodostuu vähintään kolmesta ja 
enintään kahdeksasta kilpailusta. Suomenmestaruus- tai luokkamestaruuskilpailun 
tulee kuulua kilpailusarjaan. Purjehdusohjelman valmistelee SuRCP:n hallitus ja 
vahvistaa SuRCP:n vuosikokous.  

4. Purjehdusohjelma julkaistaan vuosikokouksen päättämällä tavalla SuRCP:n 
verkkosivuilla ja/tai jäsenlehdessä/-tiedotteessa ennen kilpailukauden alkua. 
Kilpailuihin ilmoittautumisen tulee tapahtua purjehdusohjelmassa kuvatulla 
tavalla.  

5. Ranking-kilpailun järjestäjä suorittaa SuRCP:lle sovitun kilpailumaksun. 
6. Ranking-kilpailu purjehditaan yhdessä tai useammassa erässä osanottajamäärästä 

riippuen. Yhdessä erässä voi purjehtia enintään 20 venettä. Paikallisista 
olosuhteista johtuen erän osanottajamäärää voidaan vähentää, ei kuitenkaan 
pienemmäksi kuin 12 venettä. Käytettävä eräjärjestelmä on HMS 2007. 
Kilpailupäivän tavoite on 12 purjehdusta yksieräisenä. Jos kilpailussa purjehditaan 
useammassa erässä osapurjehdusten määrä sovitetaan vastaavasti pienemmäksi. 

7. Ranking-kilpailusta annetaan ranking-pisteitä, mikäli kilpailuun on osallistunut 
vähintään kolme venettä ja vähintään kolme purjehdusta on suoritettu loppuun.  

8. Ranking-pisteitä annetaan jokaiselle purjehtijalle hänen sijoituksensa (S) ja kilpailuun 
osallistuneiden veneiden lukumäärän (N) perusteella, Pisteet = (N-S+1) 100. 
Kaksipäiväisestä Suomenmestaruus- tai luokkamestaruuskilpailusta annetaan 
rankingpisteet kertoimella 1.5 korotettuna.  

9. Ranking-kilpailusarjan loppupisteisiin lasketaan mukaan kaikkien osakilpailujen 
tulokset, jos sarjassa on purjehdittu enintään 4 kilpailua. Kilpailija saa jättää pois 
huonoimman kilpailunsa tuloksen, kun on purjehdittu viisi osakilpailua ja kaksi 
huonointa tulosta, kun on purjehdittu kuudesta kahdeksaan osakilpailua. Eniten 
pisteitä kerännyt on voittaja. Tasapisteissä voittaa se, jolla on eniten ykkössijoja, 
sen jälkeen kakkossijoja jne. 

10. Ranking-kilpailusarjan voittaja saa haltuunsa vuosikokouksessa jaettavan 
Ranking-kiertopalkinnon, joka on palautettava takaisin ennen seuraavaa 
vuosikokousta. 

 
 
 
Hyväksytty SuRCP:n vuosikokouksessa 14.2.2009 


