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TOIMINTAKERTOMUS 2010

Jäsenistö ja venekanta
SuRCP:n jäsenmäärä on toimintavuoden 2010 lopussa 30 henkilöä (30 jäsentä 2009).
Lisäksi Suomen 5.5m rc Purjehtijat ry on SuRCP:n yhdistysjäsen. IOM rekisterimme suurin 
numero oli vuoden lopussa 55. Vireillä olevia uusia venehankkeita on kymmenkunta. 
Suosituimmaksi uudeksi veneeksi on noussut Mad Max. Vanhaa Marblehead kantaa 
arvioidaan olevan vielä noin 20 venettä, mutta kilpailutoimintaa niillä ei enää ole ollut. 

Uusin veneluokkamme Micro Magic on jatkanut reipasta kasvuaan. Luokan rekisterissä on 
noin 100 venettä. Micro Magic Finland toimii kevyellä, rekisteröimättömällä organisaatiolla. 
Luokan puheenjohtajana on ollut 1.12.2009 alkaen Jari Heinonen Turusta.

Hallinto ja talous
SuRCP:n vuosikokous pidettiin KLV:n kerhotiloissa 14.2.2010. Läsnä oli 10 jäsentä.
SuRCP:n hallitukseen ovat kuuluneet: puheenjohtajana Eero Laurila, sihteerinä Anders 
Wallin, rahastonhoitajana Erik Wallin sekä jäseninä Olof Ginström, Olle Martonen ja Riku 
Lindström. Hallituksella on ollut verkossa 3 sähköpostikokousta. 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 Juhani 
Fried, Vesa Laurila ja Anders Wallin.

Liiton taloudellinen asema näkyy tuloslaskelmasta ja taseesta. Vuoden 2010 tilinpäätös 
osoittaa ylijäämää 334,39 euroa (vuoden 2009 ylijäämä oli 343,71 euroa).

Suhteet muihin järjestöihin 
Suomen Purjehtijaliitto ja Suomen Moottoriveneliitto yhdistyivät uudeksi suureksi veneilyn 
keskusliitoksi: Suomen Purjehdus ja Veneily Ry. SuRCP on sen jäsen luokkaliittona sekä 
IRSA:n ja IOM ICA:n jäsen kansallisena luokkaliittona. Eero Laurila on edustanut 
suomalaisia radiopurjehtijoita näissä järjestöissä. IOM ICA:n sähköisesti pidettävälle 
vuosikokoukselle on sovittu kiinteä aikataulu, joka selkeyttää työskentelyä. Lisätietoa viime 
marraskuun kokouksen kulusta löytyy (www.rc-purjehdus.net) sivuilta.

Pitkän hiljaiselon jälkeen radiopurjehduksen kattojärjestö ISAF-RSD sai uutta vauhtia vuoden 
2009 lopulla. Vuosikokous hyväksyi viiden väliin jääneen vuoden toimintakertomukset sekä 
valitsi uudet toimihenkilöt ja velvoitti heidät laatimaan suunnitelman tulevaisuuden 
suuntaviivoista ja niiden toimeenpanosta yhteistyössä jäsenmaiden yhteyshenkilöiden kanssa. 
ISAF-RSD haki jäsenmaiden tuen ja muutti nimensä IRSA:ksi vuoden 2010 alussa. Lyhenne 
tulee sanoista: International Radio Sailing Association. IRSA:n piirissä ovat kaikki 
kansainväliset radiopurjehduksen kilpailuluokat: A, 10 R, M ja IOM. Katse on käännetty 
myös uusiin kansainvälisesti toimiviin luokkiin: RC Laser, Micro Magic ja Footy.
ISAF hyväksyi järjestelyn ja IRSA:sta tuli uusi radiopurjehduksen yhteistyöelin entisen ISAF-
RSD:n sijaan. IRSA on ISAF:in liitännäisjäsen.

Tiedottaminen ja suhdetoiminta 
Ajankohtaisista asioista tiedotetaan jäsenistölle pääsääntöisesti verkkosivuilla. Verkossa 
julkaistava jäsenlehti Styyra ilmestyi tammikuussa 2010. Yhteisillä pohjoismaisilla sivuilla 
(www.iom-nordic.org) kaikille yhteiset tiedot ovat yleensä englanninkielisiä. Ajatus yhteistä 
osaa täydentävistä kunkin maan (DEN, FIN, NOR ja SWE) omakielisistä kansallista sivuista 
ei toteutunut. Esimerkiksi DEN ja SWE eivät koskaan ottaneet sitä käyttöön. Meidän FIN 

http://www.iom-nordic.org/


alueeltamme löytyi paljon tietoa, mm. Styyran arkisto, venerekisteri, ladattavia tiedostoja ja 
ajo-ohjeita kisapaikoille. Pohjoismainen sivusto ei ole vastannut jäsentemme odotuksia. 

Keväällä 2010 perustettiin SuRCP:lle uudet kotisivut osoitteeseen (www.rc-purjehdus.net). 
Näiltä suomenkielisiltä sivuilta löytyy kotimaisen radiopurjehduksen lisäksi kattavat 
linkkiyhteydet lajimme tapahtumien ja ajatusten seuraamiseen maailman laajuisesti.
Micro Magic Finlandin verkkosivut ovat osoitteessa (http://fin.micromagic.info).

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 22 henkilöä.

SuRCP jatkoi radiopurjehduksen näkyvyyden parantamista ja harrastajapohjan laajentamista. 
Olimme kaksi kertaa esillä Helsingin messukeskuksessa, ensin Vene 2010 näyttelyssä 
helmikuussa ja sitten ModelExpo 2010 messuilla huhtikuussa. Kummassakin tapahtumassa 
esiteltiin radiopurjehdusta Micro Magic veneillä myös altaassa. Kumppaneinamme olivat SPL 
ja Micro Magic Finland. 

Kotimaan kilpailutoiminta 
IOM rankingsarjaan osallistui 9 venettä. Kuudessa osakilpailussa oli yhteensä 45 venettä. 
IOM rankingsarjan 2010 parhaaksi nousi Riku Lindström, (SSS). Lokakuussa N isännöi 
Tampereella luokkamestaruuskilpailun, jossa oli 6 FIN ja3 RUS venettä mukana. 
Luokkamestariksi purjehti Anders Wallin, (NJK). 

IOM veneiden Pohjoismaiden mestaruudesta purjehdittiin 11- 12.9.2010 Helsingin 
Koivusaaressa NJK:n hoitaessa kisajärjestelyt. Mukana oli vain 9 venettä, joista 6 Suomesta ja 
3 Ruotsista. Mestariksi purjehti Riku Lindström (FIN). Bo Jonsson (SWE) ja Claus Lindström 
(SWE) veivät hopean ja pronssin Ruotsiin.

Micro Magic luokan kilpailutoiminta painottui kevääseen ja syksyyn. MM Rankingsarjan 
seitsemässä osakilpailussa oli yhteensä 86 venettä ja voittajaksi purjehti Timo Syren, (N). 
Heinäkuun lopulla purjehdittiin Espoon Kivenlahdessa Micro Magic luokan avoimesta 
Suomen Mestaruudesta. 22 veneen laivueessa oli 15 suomalaista, 2 ruotsalaista, 2 
hollantilaista ja 3 venäläistä. Avoimen mestaruuden voitti Gerard Pabbruwee (NED) ja 
toiseksi tuli Magnus Timerdal (SWE) ja kolmanneksi Riku Lindström (FIN), joka parhaana 
suomalaisena voitti kansallisen mestaruuden.

Kilpailut ulkomailla 
IOM veneiden EM-kilpailut olivat syyskuussa Ranskassa. 70 veneen laivueessa ei ollut 
suomalaisia mukana. Euroopan mestariksi purjehti Marko Matic (CRO).
Micro Magic luokan Euro Cup 2010 purjehdittiin lokakuussa Unkarissa Balaton-järvellä. 
Osanottajia oli 52, joista 2 Suomesta: Eero Laurila ja Anders Wallin. Euroopan mestariksi 
nousi Joao Prates (POR).

Muu toiminta
IOM luokan kasvulle on tärkeää veneiden hyvä saatavuus kotimaiselta toimittajalta. Pikanto on 
Englannin Graham Bantockin viimeisin luomus. Anders Wallin ja Jari Immanen ovat tehneet 
tälle kilpailukykyiselle veneelle muotit ja 2 ensimmäistä Pikantoa on purjehdusvalmiina. 
Prosessissa on vielä kehitettävää ennen kuin sarjatuotantoon päästään. Projektin tavoitteena on 
saada vene myyntiin helposti koottavana rakennussarjana, joka vähentää omaa työpanosta.
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