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Kommodorin tervehdys
Purjehdusurheilua harrastetaan tulevallakin kaudella. HSS on aktiivinen
matkapurjehdusseura, pohjoismaiden suurin klassikopurjehdusseura, menestyvä
avomeripurjehdusseura sekä yksi johtavista junioripurjehdusseuroista. Olemme myös
ainoa seura, joka tarjoaa purjelautailuvalmennusta.
Budjetin aiomme edelleen pitää tasapainoisena. Kaudella 2020 jatkamme
suunniteltuja investointeja satamaan ja rakennuksiin. Lisäksi palaamme
venekaluston (RIB ja kilpailujärjestäminen) investointeihin muutaman vuoden tauon
jälkeen.
Tulevan kauden kilpailukalenteri on tutun täysi. Prompt Regatta siirtyy syyskuuhun ja
pyrkii pidentämään purjehduskautta yhä lämpimämpiin syksyihin. Pyrimme myös
edelleen kehittymään yhdeksi Suomen aktiivisimmin purjehtivasta seurasta myös
aktiivisimmin kisoja järjestäväksi seuraksi.
Helmi-maaliskuussa järjestämme Classic Symposiumin.
Keskiviikkokisat pysyvät paikallaan ja kutsuvat seuran jäseniä Liuskasaarelle
nauttimaan purjehduksesta ja seuran sosiaalisesta elämästä.
Pyrimme myös lisäämään Skifferholmenin viihtyvyyttä sekä seuran
ympäristövastuuta.
Liuskasaaren uusi kaava antaa odottaa itseään. Kun kaava vahvistetaan, olemme
edelleen valmiita siirtymään rakennushankkeissa harkitusti eteenpäin.

Mikael Stelander
Kommodori

Satamat ja rakennukset
Liuskasaaren satamassa jatketaan laiturien parannuksia ja uusimista kaudella 2020.
Ulkosaarten rakennuksia sekä laitureita kunnostetaan budjetin sallimissa rajoissa.
Kotisatamassa uusitaan laiturien sähkö- ja vesipisteitä, valaistusta pyritään
päivittämään vastaamaan nykypäivän standardeja. Pyritään löytämään uusi
satamakapteeni S. Sjöroosin tilalle jatkamaan satama-toimintojen kehitystä.
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Tävlingsverksamhet
2020 ordnas tre skolningstillfällen för tävlingsfunktionärer
28 April Race Organizers crash course
5 May Race Organizers crash course
dessa är korta instruktionstillfällen tänkta att bekanta medlemmar med var
utrustningen finns och hur man ordnar en onsdagstävling på klubben.
12 May Manage2Sail training evening
bekantar vi deltagarna i M2S portalen för tävlingsverksamhet. M2S används nu i
största delen av Europas segelklubbar och är ett utmärkt informationssystem för
hantering av anmälningar, betalningar, och resultatberäkning.

Race Calendar 2020

Wednesday Club Races
6.5 dinghies / 13.5 dinghies /
20.5. / 29.5. / 5.6. / 12.6. / 19.6. / 26.6. / 5.8. / 12.8. / 19.8. / 26.8. / 9.9 all classes
5 - 7.6 Down Town Race (Optimist, Zoom8, Laser, Europe, 29er, Boards)
14.6 Spring Cup

(HSS Sailing Center boats)

13 – 14.6 Keelboat regatta (5m, 5.5m, 6mR, 8mR, Haj, Folkboat)
27- 28.6 Helsinki Regatta
8 - 9.8. Champagne Regatta (5m, 5.5m, 6mR, 8mR, Haj, Folkboat)
16.8. Linnanmäki Regatta (Optimist Challenger)
22.8. Autumn Cup (HSS Sailing Center boats)
4 - 6.9 Sailing Center Big Event (HSS Sailing Center boats)
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5 - 6.9 Prompt Regatta (Metre classes)
12 - 13.9 Audi High Performance Regatta (29er, Boards)

Juniorit - tähtäin kansainvälisessä kilpapurjehduksessa
Junioritoiminnan tarkoitus on kasvattaa ja tukea seuran junioripurjehtijoita niin, että
heillä on mahdollisuus osallistua kansainväliseen kilpapurjehdukseen. Valmennustyö
tähtää ensisijaisesti kilpapurjehtijoiden kasvattamiseen. Kaudella 2020 juniorit
harjoittelevat seuraavissa tasoryhmissä: Opti Fun, Opti Green, Opti Light Blue, Opti
Dark Blue, Opti Violet, Zoom Violet ja Laser Black.
Eri ryhmien välistä yhteistyötä sekä yhteistyötä muiden seurojen kanssa on tarkoitus
lisätä ja mahdollistaa jouhevampi siirtyminen junioripurjehduksesta Sailing Centeriin.
Sen lisäksi valmennustoimintaa kehitetään vastaamaan harrastuspurjehduksen
kasvavaan kysyntään tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua toimintaan muutenkin
kuin kilpailemalla.
Vuoden 2017 aikana aloitettu toiminnan systematisointi jatkuu myös vuonna 2020.
Suunnitelmallisuutta ja priorisointia sekä kustannustehokkuutta pyritään lisäämään,
jotta junioritoiminnan pääasiallinen tarkoitus toteutuu.

Sailing Center action plan 2020
HSS Sailing Center offers sailing to members without the need of owning your own
boat. HSS Sailing Center (SC) has yearly a base of c. 70-75 members and maintains
the boats Laser 16 and Elliott 6M at HSS.
In the year 2020 SC’s main focus will be on fleet racing and the Finnish Sailing
League type racing. SC will strive to further its’ members sailing and racing skills. SC
will further fleet racing opportunities for members: beginner level / training races,
SC’s fleet races, HSS Wednesday races as well as competing in the Finnish Sailing
League (Suomen Purjehdusliiga).
SC will continue to offer beginners courses’ and weekly trainings thus opening the
possibilities for a wide variety of people to get interested in sailing as a hobby with
various paths: from leisure sailing and getting your own boat to goal-oriented race
sailing in the Sailing League as well as race organising and boat maintenance skills.

HSS Verksamhetsplan / Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
4

Sailing Center continues to be a community that works by collaborating together and
promoting sailing as an entertaining and multi-faceted hobby!

Helsingfors Segelsällskaps Seniorer (Gråtrutarna)
HSS seniorerna Gråtrutarnas 10-årsjubileum den 23 januari blir den viktigaste
händelsen under verksamhetsåret. Gråtrutarnas stiftande möte hölls detta datum år
2010. Jubileet kommer att firas med en fest i restaurangen på Ugnsholmen.
I övrigt planerar Gråtrutarna fortsatt verksamhet enligt samma huvudlinjer som
tidigare år.
Under vintersäsongen 2020 arrangeras kryssning till Tallinn samt en eller två träffar
med program på HSS eller på krog. Höstträffen är samtidigt seniorernas årsmöte.
Under seglingssäsongen ordnas en utflykt gärna kombinerad med samseglats samt
om möjligt HSS veteranmästerskap, Gråtruts-VM. Mål för utflykten kunde vara
Skanslandet. Gråtrutarna planerar också fortsatt samarbete med seniorer i
grannföreningarna.
Helsingfors Segelsällskaps Seniorer bildades för 10 år sedan för att främja trivseln för
äldre medlemmar inom klubben samt för att underlätta utövande av segelsport i
högre ålder. Verksamheten riktar sig till medlemmar av HSS som har fyllt 65 år eller
som har varit medlemmar i minst 35 år. Målet är att aktivera allt fler av föreningens
över 200 gråtrutar i verksamheten.

Klubitoimikunta ja varainhankinta - enemmän yritysyhteistyötä,
lisää elämää saareen
Klubitoimikunta jatkaa aktiivista toimintaansa seuran tapahtumien järjestämisessä
sekä varainhankinnan koordinoinnissa ja uusien yhteistyökumppanisopimusten
solmimisessa yhteistyössä seuran hallituksen, eri toimintojen vetäjien ja
vapaaehtoisten kanssa.
Klubitoimikunta pyrkii vahvistamaan toimintaansa talven 2019/2020 aikana ja
rekrytoimaan mukaan toimikuntaan kymmenkunta vapaaehtoista seuran jäsenistöstä
eri funktioista.
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Kauden 2020 tapahtumakalenterista on yhteistyössä seuran eri toimintojen vetäjien
ja kanslian kanssa valmisteltu hallitukselle alustava luonnos. Lopullinen
tapahtumakalenteri vahvistetaan seuran syyskokouksen jälkeen uuden hallituksen
toimesta vuodenvaihteen jälkeen.
Klubitoimikunta pyrkii yhteistyössä eri kaupallisten ja julkisten toimijoiden kanssa
synnyttämään taloudellisesti kannattavilla tavoilla kausiksi 2020-2022 Liuskasaareen
ja Merisataman alueelle uusia, seuran jäsenistön lisäksi suurta yleisöä kiinnostavia
tapahtumia. Näiden avulla pyritään luomaan seuran toiminnalle yhä vahvempi
taloudellinen pohja ja kasvattamaan seuran ja sen tarjoamien palveluiden
kiinnostavuutta.
Klubitoimikunnan organisoimien ja järjestämien tapahtumien mahdollinen tuotto
pyritään ensisijaisesti ohjaamaan seuran junioritoiminnan tueksi.
Erillisen varainhankintatoimikunnan tavoitteena on yhteistyössä eri toimintojen
vastuuhenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa varmistaa seuran nykyisten
yhteistyökumppanuuksien jatkuminen ja löytää talven/kevään 2019-2020 aikana
seuralle uusia yhteistyökumppaneita.
Toiminnan tarkoituksena on myös aktivoida seuran yrityspurjehdustoimintaa sekä
luoda kasvualusta kaupallisten ja julkisten toimijoiden kasvaville panostuksille seuran
tarjoamiin palveluihin ja infrastrukturiin.
.

Talous ja hallinto - ajantasaisempaa talouden seurantaa
Tavoitteena on edelleen tehokas ja avoin taloushallinto, jonka tarjoaman
ajantasaisen informaation systemaattinen seuranta mahdollistaa mahdollisten
poikkeamien havaitsemisen ja niihin puuttumisen ajoissa.
Tilitoimistona jatkaa Azets Finlandin Helsingin toimisto.
Kustannustehokkuuden näkökulmasta on tarkoitus edelleen kehittää järjestelmien
käyttöä, automatisoinnilla vähentää käsityötä ja hoitaa seuran työntekijöiden toimesta
sellainen osa kirjanpidon tehtävistä, kuin on järkevää.
Vuonna 2020 jatketaan uusin voimin edelleen talousraportoinnin kehittämistä
erityisesti siltä osin, että eri toimintojen/kustannuspaikkojen seuranta ja vertailu
aiempiin vuosiin olisi tehokasta ja ajantasaista.
Tavoitteena on, että eri toiminnot pystyisivät vieläkin paremmin itsenäisesti
seuraamaan sekä tulojaan että menojaan, ja muokkaamaan toimintaansa tiedon
perusteella.
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Viestintä ja markkinointi
HSS:n viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteet tukevat seuran tavoitteita ja
toimintoja. Seuran sisäisessä viestinnässä huomioidaan seuran eri toimintojen
edustajien tarpeet sekä tuetaan yhteisöllisyyttä seuran sisällä.
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