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TOIMINTAKERTOMUS 2021
Jäsenistö ja venekanta
-SuRCP:n jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä oli toimintavuoden 2021 lopussa 13
henkilöä (12 jäsentä 2020).
-IOM -rekisterin suurin numero oli vuoden lopussa FIN-68, uusia veneitä ei rekisteröity
kauden aikana.
-Dragon Force 65 veneitä oli rekisteröitynä kauden lopussa 136 kpl.
-Micro Magic luokan rekisterissä on noin 140 venettä, mutta virallista kilpailutoimintaa ei ollut
kauden aikana.
Hallinto ja talous
SuRCP:n vuosikokous pidettiin 25.9.2021 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 ja hänen apunaan mittausmiehinä Olle Martonen ja Vesa
Laurila.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Riku Lindström, sihteeriksi Esa Lahtinen ja rahastonhoitajaksi Petteri
Grönroos.
Vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa alijäämää 482,98 € (vuoden 2020 alijäämä oli 206,91 €). Yhdistyksen
taloudellinen tilanne on vielä kohtalainen, mutta jatkuvaa alijäämää on pyrittävä jatkossa pienentämään mm.
hallinnollisia kuluja alentamalla. IOM -luokan PM -kilpailuista 2022 toivotaan myös taloudellista piristystä
yhdistykselle ulkopuolisen sponsori- ja mainosrahoituksen muodossa. Jäsenmaksujen perintää ja uusien
jäsenien hankintaa tehostetaan.
Suhteet muihin järjestöihin
SuRCP on Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:n jäsen luokkaliittona ja 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 tiedotettiin Facebook-ryhmässä Dragon Force 65
Finland / RG65 ja Dragon Force 65 sivustolla dragonforce65.fi ja Facebookissa
facebook.com/groups/df65finland
Micro Magic -luokan koskevat keskustelut käytiin Facebook ryhmässä MicroMagic Finland.

Kotimaan kilpailutoiminta
IOM -luokka
Koronapandemian rajoitusten vuoksi IOM -luokassa purjehdittiin vain neljä osakilpailua ja
rankingsarjaan osallistui 9 kipparia. Neljässä osakilpailussa oli yhteensä 26 venettä ja
voittajaksi purjehti Riku Lindström (TPS). Luokkamestaruuskilpailu purjehdittiin Tampereella ja mukana oli 8
venettä. Luokkavoittajaksi purjehti niinikään Riku Lindström (TPS).

DF65 -luokka
Dragon Force 65 -luokassa purjehdittiin seitsemän osakilpailua ja niihin osallistui yhteensä 29 kipparia.
Koronatilanteen huomioon ottaen osanottajien määrä oli korkea ja erinomaista oli myös uusien
järjestäjäpaikkakuntien henkilöstön aktiivisuus.
Ranking -voittoon purjehti Petteri Grönroos (N), joka otti voiton myös Uusikaarlepyyssä purjehditussa
luokkamestaruuskilpailussa (R2).
Tampere Open -kilpailun (R5) voitti Håkan Forss (SSJ).

Micro Magic -luokan tulokset
Virallisia SURCP:n järjestämiä kilpailuja ei luokassa järjestetty.
Kansainvälinen kilpailutoiminta
Kansainvälisiä kilpailuja ei kaudella 2021 valitettavasti voitu järjestää koronapandemian rajoitusten vuoksi.

