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TOIMINTAKERTOMUS 2012  
 
Jäsenistö ja venekanta  
SuRCP:n jäsenmäärä on toimintavuoden 2012 lopussa 14 henkilöä (13 jäsentä 2011). IOM 
rekisterimme suurin numero oli vuoden lopussa 59, joten lisäystä on tullut muutaman veneen 
verran.  
Marblehead toimintaa ei vuoden aikana ollut. 
Micro Magic luokan rekisterissä on noin 135 venettä. 
1kpl 10-Rater vene on ollut rakenteilla ja rekisteröity.  
 
Hallinto ja talous  
SuRCP:n vuosikokous pidettiin NJK:n kerhotiloissa 3.3.2012. Läsnä oli 5 jäsentä. SuRCP:n 
hallitukseen ovat kuuluneet: puheenjohtajana Anders Wallin, sihteerinä Riku Lindström, 
rahastonhoitajana Erik Wallin sekä jäseninä Eero Laurila, Olle Martonen, ja Jari Heinonen.  
 
SuRCP:n toiminnantarkastaja on ollut Jorma Pihlajamäki (sijainen Vesa Laurila). 
Mittauspäällikkönä on toiminut Olof Ginström sekä hänen apunaan mittausmiehinä Juhani 
Fried, Vesa Laurila ja Anders Wallin. Uusia mittausmiehiä nimettiin kauden aikana 2kpl, Olle 
Martonen ja Riku Lindström. 
 
Liiton taloudellinen asema näkyy tuloslaskelmasta ja taseesta. Vuoden 2012 tilinpäätös 
osoittaa ylijäämää 485,72 euroa (vuoden 2011 ylijäämä oli 472,78 euroa). 
 
Suhteet muihin järjestöihin  
SuRCP on Suomen Purjehdus ja Veneily Ry: jäsen luokkaliittona sekä IRSA:n ja IOM ICA:n 
jäsen kansallisena luokkaliittona. 
IOMICAn vuosikokous pidettiin marraskuussa. Esitetyt IOM luokkasääntömuutokset 
hyväksyttiin yhtä lukuunottamatta (purjeiden muotilu esim. lämmön tai paineen avulla). 
IOMICAn hallitus jatkaa oleellisesti edellisen kauden kokoonpanolla. IOMICA on myöntänyt 
järjestelyoikeudet IOM EM kilpailuille 2014 Italiassa (Campione del Garda). 
 
Tiedottaminen ja suhdetoiminta  
Ajankohtaisista asioista on tiedotettu verkkosivuilla www.rc-purjehdus.net.  
Yhteisillä pohjoismaisilla sivuilla (www.iom-nordic.org) on tiedotettu lähinnä muiden 
Pohjoismaiden IOM kilpailuista ja Pohjoismaiden mestaruuskilpailuista. 
Micro Magic Finlandin verkkosivut ovat osoitteessa (http://fin.magicmicro.org). 
 
SuRCP:n sähköpostilista on groups.yahoo.com/group/surcp. Listalla on vuoden 2012 
lopussa  22 jäsentä. Vuoden 2012 aikana ei ilmestynyt Styyra jäsenlehteä. Uusia innokkaita 
kuvaajia/kirjoittajia/toimittajia tarvittaisiin uutislehden jatkuvuuden säilyttämiseksi. 
 
SuRCP ei osallistunut ModelExpo 2012 messuille huhtikuussa, vaikka Micromagic 
purjehtijoiden kanssa yritettiin järjestää tapahtumaa yhteisesti.  
 
Kotimaan kilpailutoiminta  



IOM rankingsarjaan osallistui 11 venettä. Kuudessa osakilpailussa oli yhteensä 41 venettä. 
IOM rankingsarjan 2012 parhaaksi nousi Riku Lindström, (TPS) voittamalla kaikki 
osakilpailut. Toukokuussa TPS isännöi Turussa luokkamestaruuskilpailun, jossa oli 8 venettä 
mukana. Luokkamestariksi purjehti Riku Lindström, (TPS). Kansainvälisissä IOM kilpailuissa 
ei ollut suomalaisedustusta. 
 
MM Rankingsarjan kahdeksassa osakilpailussa oli yhteensä 87 venettä (35 eri kipparia mikä 
osoittaa Micromagic luokan suosion kasvavan edelleen) ja voittajaksi purjehti Riku 
Lindström. Lokakuun lopulla purjehdittiin Tampereella Micro Magic luokan avoimesta 
Suomen Mestaruudesta. Tähän mennessä suurimmassa, 29 veneen laivueessa, oli mukana 
kilpailijoita myös Hollannista ja Venäjältä. Avoimen mestaruuden Gerard Pabbruwee, 
Suomen mestaruuden voitti kokonaiskilpailussa toiseksi sijoittunut Riku Lindström. 
Kaudella 2012 kokeiltiin ensimmäisen kerran yhdistettyjä IOM + MM kilpailuviikonloppuja. 
Erityisesti yhdistetty Kokkolan MM ja Kaskisen IOM kilpailu tuntui toimivalta ratkaisulta. 
Kokeilua aiotaan jatkaa myös kaudella 2013. 
 
Kilpailut  ulkomailla  
IOM luokan EM-kilpailut järjestettiin marraskuussa Kroatian Cres’ssä. 74 veneen laivueessa 
ei ollut suomalaisia mukana. Euroopan mestariksi purjehti Brad Gibson (GBR) Britpop 
veneellään. Britpop vene valtasi 3 sijaa 5 parhaan joukosta. Kisasta on nähtävillä hienoja 
videokoosteita kilpailun kotisivuilla. 
IOM luokan Pohjoismaiden mestaruus ratkaistiin Norjan Sandefjordissa. Suomella ei ollut 
edustusta täälläkään. Mestaruuden vei Torvald Klem, Claes Brunnhagen ja Thomas 
Enwallin seuratessa podiumille. Tuttuja nimiä siis kärkikolmikossa.   
  
Micro Magic luokan EuroCup 2012 purjehdittiin lokakuussa Espanjan Alteassa. Osallistujia 
oli jälleen maksimi 51, joista 2 Suomesta: Eero Laurila ja Timo Kokkonen. Euroopan 
mestariksi nousi Guillermo Beltri (ESP), suomalaisten sijoitukset olivat Timo 35 ja Eero 43. 
  
Micromagic luokan avoimissa Ruotsin mestaruuskilpailuissa oli vahva suomalaisedustus kun 
Riku Lindström, Jari Heinonen, Lars Pettersson ja Eero Laurila osallistuivat Växjössä 
järjestettyihin kilpailuihin. Tapahtuma oli jälleen hyvin järjestetty, ja kilpailuun osallistui myös 
Hollannin ja Venäjän kärkikippareita. Vaxjön syksyisen ja olosuhteiltaan hyvin vaihtelevan 
kisan voittajaksi nousi jännittävien vaiheiden jälkeen Riku, jättäen taakseen kovat Hollannin 
ja Ruotsin kärkikipparit. 
Kuten jo vuosi sitten todettiin, on kansainvälisissä kisoissa käyminen erittäin suositeltavaa ja 
antaa täysin erilaisen perspektiivin lajiin. Samalla oppii paljon uutta veneen trimmaamisesta 
ja ajamisesta sekä näkee millä tasolla Euroopan/maailman kärki purjehtii. Toivottavasti 
saamme tulevalla kaudella hyvän edustuksen ainakin Ruotsin avoimiin ja Rotterdamin 
EuroCupiin. 
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