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TOIMINTAKERTOMUS 2020 

Jäsenistö ja venekanta 
-SuRCP:n jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä on toimintavuoden 2020 lopussa 12 
henkilöä (10 jäsentä 2019).  
-IOM rekisterimme suurin numero oli vuoden lopussa FIN-68, uusia veneitä ei rekisteröity 
kauden aikana. 
-Dragon Force 65 veneitä oli rekisteröity kauden lopussa n. 120 kpl (lisäystä noin 10kpl).  
-Micro Magic luokan rekisterissä on noin 140 venettä mutta virallista kilpailutoimintaa ei ollut 
kauden aikana eikä uusia veneitä ole rekisteröity moneen vuoteen.  

Hallinto ja talous 
SuRCP:n vuosikokous pidettiin 5.9.2020 Näsijärven Purjehdusseuran tiloissa. Läsnä oli 5 
jäsentä. SuRCP:n hallitukseen ovat kuuluneet: puheenjohtajana Petteri Grönroos, sihteerinä 
Riku Lindström, rahastonhoitajana Esa Lahtinen sekä jäseninä Olle Martonen ja Timo 
Kokkonen.  

SuRCP:n toiminnantarkastaja on ollut Erik Wallin (sijainen Eero Laurila). Mittauspäällikkönä 
on toiminut Riku Lindström sekä hänen apunaan mittausmiehinä Olle Martonen ja Vesa 
Laurila. 

Liiton taloudellinen asema näkyy tuloslaskelmasta ja taseesta. Vuoden 2020 tilinpäätös 
osoittaa alijäämää 206,91 euroa (vuoden 2019 alijäämä oli 364,14 euroa). Taloudellinen 
asema on kuitenkin vielä hyvä. 

Suhteet muihin järjestöihin 
SuRCP on Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:n jäsen luokkaliittona sekä IRSA:n ja IOM ICA:n 
jäsen kansallisena luokkaliittona. 

Tiedottaminen ja suhdetoiminta 
SuRCP:in ja IOM luokan ajankohtaisista asioista on tiedotettu verkkosivuilla 
www.rc-purjehdus.net sekä Facebook sivuilla www.facebook.com/IOMclassfinland.  
Dragon Force 65 luokan toiminnasta tiedotetaan Facebook-ryhmässä Dragon Force 65 
Finland / RG65 ja Dragon Force 65 sivustolla: 
http://dragonforce65.fi/ 
Facebookissa: 
https://www.facebook.com/groups/df65finland/ 
Micro Magic Finlandin verkkosivut on lopetettu ja tiedotus sekä keskustelu on nykyään 
Facebook ryhmässä MicroMagic Finland. 
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Kotimaan kilpailutoiminta 
Kilpailutoimintaa oli kaudella 2020 kahdessa luokassa, IOM ja DF65: 

IOM rankingsarjaan osallistui 9 kipparia. Neljässä osakilpailussa oli yhteensä 21 venettä. 
IOM rankingsarjan 2020 voittajaksi kipparoi Riku Lindström (TPS) Maxim-veneellään. Turku 
isännöi Naantalin NPS:llä luokkamestaruuskilpailun, jossa oli 6 venettä mukana. 
Luokkavoittajaksi purjehti Riku Lindström (TPS).  

IOM ranking tulokset: 

DragonForce65 sarjaan osallistui yhteensä 26 kipparia, jossa on selvää kasvua edelliseen 
vuoteen. Viidessä osakilpailussa oli yhteensä 59 venettä, mikä on erittäin hyvä tulos ottaen 
huomioon vallinneen korona-tilanteen. DF65 ranking sarjan voittoon ajoi Petteri Grönroos 
(N). 

DF65 ranking tulokset: 
 

Kansainvälinen kilpailutoiminta 

Kansainvälisiä kilpailuja ei kaudella 2020 järjestetty koronapandemian takia.


