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TOIMINTAKERTOMUS   1.10.2019   –   30.9.2020   

  
  

Yleistä   
Toimintakaudella  koronarajoitukset  johtivat  monien  perinteisten  kilpailujen  ja  muiden          
toimintamuotojen  perumiseen.  Kilpailukaudella  saatiin  kuitenkin  täysimittainen  ranking-sarja         
purjehdittua  entisin  osanottajamäärin  ja  kokonaan  uutena  kilpailuna  purjehdittiin  lyhytrata-SM           
Naantalissa.  Talvikaudella  ehdittiin  julkaista  lehti,  viedä  Suomen  kaunein  folkkari  venemessuille  ja             
tavata  mm.  yhteisissä  saunailloissa  ja  koronarajoitusten  alettua  järjestettiin  koulutustilaisuuksia           
etätapahtumina.   
  
  

Kilpailut   
Kilpailevien  veneiden  lukumäärä  oli  vakaalla  tasolla.  Yleisiin  viiteen  ranking-kilpailuun  osallistui            
yhteensä  32  eri  venettä  (26  vuonna  2019,  25  vuonna  2018),  kymmeneen             
puuveneranking-kilpailuun   osallistui   23   venettä   (28   vuonna   2019,   25   vuonna   2018).  
  

NJK:n  isännöimissä  SM-kilpailuissa  purjehdittiin  Isosaaren  eteläpuolisella  pitkällä  radalla.          
Kilpailuun  osallistui  25  venekuntaa,  joista  9  Virosta,  joista  yhdessä  tanskalainen  kippari.             
Länsirannikon  kohonnut  aktiivisuus  näkyi  ensimmäistä  kertaa  järjestetyissä  lyhytrata-SM-kisoissa          
Naantalissa  syyskuun  lopussa.  Naantalin  kisoihin  osallistui  10  venettä,  joista  7  länsirannikolta  ja  3               
Helsingistä.  Helsinki  Regatan  folkkariluokkaan  osallistui  13  venettä,  Hangon  regatan  korvaavaan            
Hango   Classiciin   8   ja   BS   Classic   regattaan   6.   
  

SM-säännöt  päivitettiin  osana  SPV:n  yleistä  ja  kaikkia  luokkia  koskettaneen  harmonisoinnin            
pohjalta.   
  

Erillistä  puuvenerankingia  jatkettiin,  ja  aktiivisia  puufolkkareita  nähtiin  erityisesti  Pyysaaren           
tiistaikilpailuissa,   puufolkkarien   Krunan   kippo   -lyhytratakilpailussa   ja   Viaporin   tuopissa.     
  

Koronarajoitukset  rajoittivat  osallistumista  kansainvälisiin  kilpailuihin.  Gold  Cup  Saksan          
Eckerfjoerdessa  ja  useimmat  kansalliset  mestaruuskilpailut  peruttiin,  eikä  suomalaisia  tiettävästi           
osallistunut  kauden  kilpailuihin  ulkomailla.  Kansainvälisen  kansanveneliiton  NFIA:n  vuosikokous          
peruttiin   myös,   ja   luokkasääntöjen   uudistamista   lykättiin   vuodella.     
  

Liitto  järjesti  yhden  kilpapurjehdusta  käsittelevän  etätapaamisen,  jossa  Suomen  mestari  Stefan            
Westerlund   kertoi   omista   menestystekijöistään.     
  

Folkkarikilpapurjehduksen  edellytyksiä  paransi  uuden  nosturin  valmistuminen  folkkaripurjehtijoiden         
aloitteesta  Helsingin  kaupungin  rakennuttamana  Herttoniemenrantaan.  Liitto  hankki  myös          
kilpafolkkarien   punnitsemiseen   sopivan   vaa’an.   
  
  
  

Folkkariperinne   
2018  uudistettu  folkkarirekisteri  täydentyi  veneenomistajien  itse  toimittamilla  tiedoilla  veneistään.           
Puufolkkariharrastajien  tapaaminen  veneenkunnostustyömaalla  jouduttiin  perumaan       
koronarajoitusten  vuoksi,  mutta  sen  sijasta  järjestettiin  keväällä  etätilaisuus,  jossa  eri            
vuosikymmenien  folkkarihistoriaa  muistelivat  Juhani  Bremerin  kuvien  äärellä  Bremer,  Kim  Holm  ja             
Kalevi   Väänänen.   Tilaisuuteen   osallistui   verkon   äärellä   parikymmentä   osallistujaa.   
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Vuoden  2019  kaunein  kansanvene  Tuzzi  oli  Helsingin  venemessuilla  esillä  Suomen            
puuveneilijöiden  osastolla.  2020  Vuoden  kaunein  kansanvene  -palkinto  jaettiin  nyt  toista  kertaa             
yhden  hengen  tuomariston  valitsemana.  Tuomarina  toimineen  Kalevi  Väänäsen  valinta  oli  1969             
rakennettu   puufolkkari   Lotta   (FIN-351).   
  
  

Muu   toiminta,   tiedotus,   hallinto   ja   talous   
Liiton  jäsenmäärä  oli  kauden  lopussa  128  (2016:  146,  2017:  154,  2018:  144,  2019:  152).  Talous  on                  
vakaa,   ja   tuottoja   saatiin   jäsenmaksujen   lisäksi   myös   lehden   ilmoitustuloista.   
  

Sääntömääräinen  vuosikokous  ja  pikkujoulu  pidettiin  29.11.2019  ravintola  Ukko-Munkissa.          
Tapahtuman   alustajavieraana   oli   Tapio   Lehtinen.   Esko   Rechardt.   Kokouksessa   oli   21   osanottajaa.   
  

Hallitus  kokoontui  kauden  aikana  8  kertaa,  koronarajoitusten  vuoksi  useimmiten  ainakin  osittain             
etänä.  Hallitukseen  kuuluivat  puheenjohtaja  Ilppo  Kivivuori,  varapuheenjohtaja  Stefan  Westerlund,           
sihteeri  Veera  Andreasen,  taloudenhoitaja  Tage  Bergholm  ja  muina  jäseninä  Jukka  Ahokas,  Jane              
Laamanen,  Mika  Lehtonen  ja  Antti  Metsä.  Tilintarkastajina  toimivat  Johanna  Horsma  ja  Timo              
Tammi.   
  

Suomen  kansanveneliitto  on  Suomen  Purjehdus  ja  Veneily  ry:n  ja  kansainvälisen  kansanveneliiton             
NFIA:n  jäsen.  NFIA:n  toimintaan  osallistuttiin  aktiivisella  luokkasääntöjä  ja  sen  sponsorointipykälää            
koskevalla   sähköpostikirjeenvaihdolla.     
  

Tiedotuskanavina  on  ollut  liiton  nettisivut  ( www.folkkari.net )  ja  sähköpostitiedotteet.  Kauden           
päätteeksi  julkaistiin  jälleen  painettu  Folkkari-lehti.  Liiton  FB-sivulla  ja  Stadin  folkkariskiglaajat            
-FB-ryhmällä   on   ollut   myös   tärkeä   osuus   tiedotuksessa   ja   yhteishengen   luomisessa.     
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