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Tervehdys
Kommodorilta
Toinen kaksivuotis kausi ImPS:in peräsimessä on osaltani alkanut. Tätä
kirjoittaessa on Saimaa vapautunut jää
peitteestä ja ensimmäiset veneet ovat
jo vesillä.
Tulevaisuus satama toimintojen osalta
on isojen muutosten edessä. Uusi
operaattori on aloittanut vuoden alusta
toiminnan. Tarkoituksena on vuoteen
2026 mennessä rakentaa Lammassaareen hieno ja toimiva satama, joka
palvelee kausipaikan varanneita sekä
vierailevia veneilijöitä. Kaikkien alueella toimivien yritysten ja yhteisöiden
tarpeet tulisi ottaa huomioon jo suunnittelu vaiheessa. Yhteistoiminta kaikkien toimijoiden välillä on tärkeää.

hin paikallisiin nähtävyyksiin. Yhteistoiminta satamassa toimivien yhdistysten kanssa on aloitettu yhteiskokouksella, jossa päätettiin pitää kauden
alussa yhteinen satamassa toimivien
yhdistysten toimintaa esittelevä tilaisuus.
Kesän toiminnat mennään pitkälti perinteiden mukaan. Purjehduskausi alkaa Lipunnosto purjehduksella toukokuun lopulla ja päättyy Ruskapurjehdukseen syyskuussa. Uutuutena järjestetään perheille suunnattuja retkipurjehduksia torstai-iltaisin. Junioritoiminta ja veneiden katsastukset alkavat
kesäkuussa. Uusia ideoita toimintaan
otetaan mielellään vastaan.

Viime kesän toiminta oli pitkälti perinteisen mukaista. Uutena tapahtumana
saimme järjestettäväksi H-veneiden
SM-ranking osakilpailun. Fenno-cupiksi nimetty regatta purjehdittiin elokuun alussa erinomaisissa purjehdusolosuhteissa. Järjestelyissä onnistuttiin
hyvin, josta kiitos kilpailijoille ja kaikille talkoisiin osallistuneille seuran jäse- Suotuisia tuulia tulevalle kesälle
nille sekä ulkopuolisille tukijoille.
Toivottaa
Uusi toiminta kausi aloitettiin tammi- Sauli Väisänen
kuun lopussa matkalla Tallinnaan, jos- ImPS
sa tutustuttiin merimuseoon sekä mui- Kommodori
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Imatran purjehdusseura ry
Hallitus 2016

Muut toimihenkilöt

Kommodori
Sauli Väisänen
p. 0400 250 425
sauli.vaisanen@gmail.com

Navigaatiojaosto
Risto Hyypöläinen
p. 050 350 0995
risto.hyypolainen@kymp.net

Varakommodori ja retkeily
Tomi Lakka
p. 040 513 0363
tomi.lakka@gmail.com

Talous ja jäsenrekisteri
Eerik Hocksell
p. 0400 650 022
eerik.hocksell@gmail.com

Sihteeri
Jukka Kallonen
p. 041 437 4150
jukka.kallonen@gmail.com

Nuorisotoiminta
Kari Sipiläinen
p. 040 732 0790
karisipilainen40@gmail.com

Kilpailutoiminta
Martti Mansikka
p. 040 502 3251
maraman153@gmail.com

Tukikohdan isäntä, katsastus
Markku Kelosuo
p. 0500 553 748

Jäsen
Risto Hietamäki
p. 040 559 0071
risto.hietamaki@gmail.com

Katsastus
Jarmo Tiainen
p. 0400 516 390
jarmo.tiainen@pp2.inet.fi

Jäsen
Hannu Mäkelä
p. 040 577 2621
hannu.makela@pp2.inet.fi

Kotisivujen ylläpito
Jani Huotilainen
p. 040 506 7794
jani.huotilainen@gmail.com
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Vuoden ImPS-läinen
Vuoden ImPS-läiseksi valittiin Eerik Hocksell.
Eerik on tehnyt hienoa työtä purjehdusseuramme
hyväksi jo pitkään ja viime vuonna hän oli
järjestämässä Fenno Cupia Imatralla.
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TERVETULOA PUUMALA
NIINISAAAREEN

Niiniviini, makea mustaherukkaviini,
voitti vuoden 2016 Suomen Tilaviinikilpailun!

Liehta
Posliiniatelje Honey Moon
Galleria avoinna
2.6.-14.8.2016
to-su klo 12-17,
tai sopimuksen mukaan.
Ei pääsymaksua.
Mahdollisuus nauttia kahvi tai tee kuppikakun kera.
www.puumala-honeymoon.fi
Tervetuloa!

Liehtalan Jallun “suaristomualima
viikonloppuisin klo 11-16. Tilalla
luontopolku.

Kunnan juhlavuonna Saaristoryhm
yöpymismaksu 8 • sisältää myös
pehtorille tai suoraan Puumalan kun
sun tuet museotilan ylläpitoa. Kiito

Sataman numero 4380, 61°27,7’ 28°
Käyntiosoite maitse Ylössaarentie
Puhelin 050 340 3858 (opas kesällä

AN

Avoinna 7.6. – 21.8.2016
Tiistaista lauantaihin klo 11–18, maanantaisin suljettu
Sunnuntaisin runsas noutopöytä Niinipuun Vintissä klo 12 – 15
18.6. Niinijazz
9.7. Svengaava 60´s ilta
Puhelin 0500 259 378 www.okkola.fi paula@okkola.fi
Facebookista tuorein tieto “Okkolan Lomamökit”
Niinisaari- saaristokylä Saimaalla

HANHINIITYN PAJA
Sepän pajan myyntinäyttelystä löydät käsityönä valmistettuja yksilöllisiä takotuotteita: puukkoja, eräkirveitä, hirsityökaluja, takosaranoita ja sisustustuotteita. Sepän työhön voit tutustua taontanäytöksissä ja kursseilla. Luonnossa liikkujille vuokraamme kanootteja,
kajakkeja, lumikenkiä ja muita retkeilyvälineitä. Järjestämme myös
opastettuja retkiä. Tervetuloa tutustumaan!
Ylösaarentie 84, +358 (0)40 740 1831, www.hanhiniitty.fi

alanniemen museotilalla uusi vieraslaituri

a” toivottaa kävijät tervetulleeksi museoon ja luonnonsuojelualueelle 13.6-21.8.2016 arkisin klo 11-18 ja
a on mm. vieraslaituri, keittokota, melojien rantautumispaikka, Roska-Roopen jätepiste, puusee ja 2 km

mä esittää otteita näytelmästä Luonnonlapsi Jalmari Reponen tiistaisin 14.6-16.8 klo 13. Veneilijöiden
s pääsymaksun museoon. Teatteriliput ovat 4 •/hlö yöpymismaksun lisäksi. Maksun voi suorittaa
nnan tilille OP FI21 5371 0120 0020 01 (viite: Liehtalanniemen laiturimaksu). Maksamalla yöpymismaktos ja lämpimästi tervetuloa!

°07,3’.
205, 52200 Puumala.
ä), kunnan matkailuneuvonta 050 562 0706.

SUULI
JÄSENREKISTERI
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) ylläpitää veneilyseurojen käyttöön
tarkoitettua jäsenrekisteriohjelmaa. Siellä jäsenenä voit:
• Ylläpitää omia yhteystietojasi
• Nähdä veneesi tietoja
• Nähdä veneesi katsastustiedot
SPV:n jäsenseurat ovat velvollisia ylläpitämään tietoja omista jäsenistään
SPV:n jäsenrekisterissä. Kun saat tai olet saanut SPV:n lähettämän Suulin
käyttöönotto- ja kirjautumisohjeet sähköpostiin käy tarkistamassa tietosi
ja päivitä ne tarvittaessa.
SIHTEERI
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New Port
Imatra
Kotisatama on nykyiseltä nimeltään New Port Imatra. Sataman
kehittyminen on nyt viimeinkin alkanut ihan oikeasti. Marinetekin,
Meritaidon ja Imatran kaupungin
sopimus sataman operoinnista
mahdollisti sataman uuden “nousun”.
Kaupunki on aloittanut tiestön uusimisen ja ensimmäinen vaihe
mantereelta Venemestarinkujan
kohdalle valmistuu 27.5.2016
mennessä. Tähän vaiheeseen kuuluu myös uusi laskuluiska. Päällystyksen osalta ei aikataulu ole
aivan varma, kuitenkin syksyyn
mennessä. 30.5.2016 – 2.9.2016
välisenä aikana tietöitä ei tehdä,
vaan ne jatkuvat 5.9.2016 ja takarajana 28.10.2016. Laiturirakenteiden
uusimisaikataulusta ei ole päivämääriä, mutta toimijoiden puheista
päätellen ensimmäiset laiturityöt
alkavat syksyllä 2016. Uusimisjärjestyksestä ei ole saatu tarkempaa tietoa. Uusille laitureille saadaan vettä ja sähköä. Venehuolto
keskitetään kiinteälle satamalaiturille, siis polttoaine, septityhjennys
jne.

Talvisäilytysalueelle on luvassa lisää sähkö- ja vesipisteitä. Alueen
muusta rakentamisesta ei ole saatu
tarkempaa aikataulua, eikä myöskään mitä järjestelyä siellä tapahtuu. Aika näyttää. Käytännön satama-asioista vastaa Saimaan
Vene OY, Janne ja Jonne Lappalainen.
Satamapäällikkö
Janne Lappalainen
+358 20 743 0490
info@newportimatra.fi
ps. yritän pysyä satama-asioista
perillä, joten minulta voi kysellä
kauden aikanakin, mitä uutta on
selvillä.
satamamies hm
040 577 2621

Purjehdus on myös
meditaatiota
Yleisesti tiedetään, että mikä tahansa
kiinnostava harrastus tai toiminta rentouttaa ja poistaa häiritsevät ja stressaavat ajatukset. Joku saa voimia golfista, joku juoksulenkistä, joku taas
puutarhanhoidosta tai nikkaroinnista.
Tärkeintä on että pystyy keskittymään
toimintaan täysillä. Minusta kuitenkin
purjehdus on yksi parhaista tietoisen
läsnäolon (mindfulness, zen, meditaatio, hetkessä eläminen tms.) harjoitteista.
Muistan kun muutaman kerran työtiimillämme yritimme jatkaa ideointia tai
ongelmanratkaisua ilta- tai viikonloppupurjehduksen aikana. Työasioiden
käsittely ei koskaan onnistunut. Purjeveneen käsittely on niin kokonaisvaltaista toimintaa ja vaatii kaiken huomion, ettei ajatusten kohdistamisesta
työasioihin tullut mitään.

Ei purjehdus toki ainoa laji ole, jossa
voi taitojen kehittyessä päästä meditatiivisen tilaan. Toinen minulle mieluinen
laji on maastohiihto. Itse asiassa purjehdus ja hiihto muistuttavat aika paljon toisiaan. Molemmat ovat välineurheilua raikkaassa ulkoilmassa ja jossa
olosuhteilla on aivan oleellinen rooli.
Se, että onnistuu erilaisessa säässä
välineiden valinnassa ja virityksessä ja
saa ne lisäksi toimimaan, syventää entisestään päivän liikuntakokemusta ja
sen huippuhetkiä.
Hiihdossa liu’utaan lumen ja purjehduksessa veden päällä. Kummassakin
lajissa on tavoitteena saada käytettävissä oleva voima suunnattua mahdollisimman hyvin suoraan eteenpäin. Se,
miten se tehdään onkin sitä tekniikkaa
ja taitoa, joka on aluksi opeteltava,
sitten hallittava, viimein sisäistettävä ja
lopuksi unohdettava. Silloin toiminta
muuttuu luovaksi nautinnoksi, todelli-

seksi liikunnan riemuksi. Hiihdossa on nuutteja minä lokkia ja lokki venettäni
perinteinen ja vapaa hiihtotapa mu- tarkkaillen. Se oli minulle ikimuistoinen
kaanlukien yhteensä kymmenkunta eri- flow-kokemus, johon kaikki luonnon
laista perustekniikkaa, joita vaihdellaan elementit, lokki mukaan lukien mahtuikelin, maaston ja voimien mukaan. vat samalla kertaa.
Purjehduksessa säädetään rikiä ja
purjeita tuulen, aallokon ja purjehdus- Purjehdus ja elämä kulkevat monissa
suunnan mukaan. Kun vene on täydel- runoissa ja lauluissa käsi kädessä. Milisessä trimmissä, on veneen ohjaami- näkin haluan liittyä riimittelijöiden jouknen peräsinpinnalla tai ruorilla meditaa- koon ja liitän tähän loppuun säkeistön
tiota parhaimmillaan. Hallitset ehkä tu- mielirunoani, Eino Leinon Hymyilevää
hansien tonnien painoisen veneen vain Apolloa mukaellen:
pienellä peräsimeen liikkeellä – josta et
ole välttämättä edes tietoinen!
"Oi, ootteko koskaan te tunteneet tuulen pauhussa elämän mahdin, kun
Mieleeni muistuu parin vuoden takai- puuskat on purttasi lennättäneet yli
nen kokemus jolloin olin luovimassa aaltojen kuohuvain tahdin? Vesi pärsyksin jossain Karvasalon yläpuolella kyi ja lainehet lauloivat, purjeet pulleina
Rastiniemen suuntaan. Tuuli oli poik- ilmoja kauhoivat, ja kuulitko Vellamon
keuksellisen tasainen ehkä 5– 6 m/s. terveiset? – Niitä hetkiä unhoita et."
Istuin laidalla katse eteenpäin horisonttiin suunnattuna ja käsi pinnassa aaltoja Reima Väinölä
myötäillen. Jossain vaiheessa huomasin
liitelevän lokin ilmaantuneen maston
yläpuolelle ehkä noin kymmenen metrin päähän. Aloin tarkkailla lokkia ja se
pysyi siinä aivan paikallaan vain hieman
siiven kärjilään suuntaansa korjaten –
samaa mitä minä tein pinnalla! Siinä me
sitten etenemme rinta rinnan useita mi-

Fenno-Cup 2015
H-veneiden Fenno-Cup SM ranking
osakilpailu, eräänä hienona elokuun
viikonloppuna, nosti Imatran Purjehdusseuran ja kotivesiemme upeat rataalueet sekä koko Ukonniemen alueen
kylpylöineen ja muine palveluineen kilpapurjehdusratoja kiertävien H-veneilijöiden tietoisuuteen. Kisatuomaristossa toimineet Tuusulanjärven purjehtijoiden Erik ja Tarja Hartman nimesivätkin Imatran kylpylän terassilta
avautuvan Saimaan selän näillä pohjolan leveysasteilla vertaansa vailla olevaksi purjehdusstadioniksi. Se oli
Imatran Purjehdusseuralle mieluinen
viesti maailmalla purjehduskisoja kier-

täneiltä ystäviltämme.
Hyvin toimiva kisa-organisaatio, Imatran kylpylä palveluineen, välittömästi
sataman ulkopuolella avautuva rataalue, hyvin rakennetut purjehdusradat
sekä hieno kesäinen purjehdussää
nousivat puheenaiheeksi jo ensimmäisen purjehduspäivän jälkeen kun lämmin ilta hämärtyi kesäyöksi rantaravintola Nuotassa pidetyssä elävän musiikin tahdittamassa iltajuhlassa. Nuotan
rantaan oli Imatran kaupungin avustuksella saatu laituri, mihin kisaan osallistuneet H-veneet olivat vieriviereen
kiinnitettyinä. Se loi omalta osaltaan

kuvaa aidosta kilpailusatamasta, mihin
purjehtijoiden sekä muidenkin rantaravintolassa iltaa viettäneille katseet
kääntyivät.
Kuinka kaikki saikaan alkunsa? Imatralla on ollut jo yli 20 vuoden ajan
Eteläisen Saimaan, ehkä koko Saimaan alueen aktiivisimmin toimiva Hvene laivue. Tietoja toiminnastamme
onkin kiirinyt kilpapurjehdusyhteisön
hyvin tunteman, ja meidänkin paikallisiin H-venekisoihin osallistuneen purjeneuloja Roope Heikkilän mainion
turkulaisen murteen säestämänä suomalaisille kilparatoja kiertäville miehistöille. Jutellessani joskus 3-4 v. sitten
Kansainvälisen H-veneliiton presidentin, Jyrki “pihvi” Lindströmin kanssa
Saimaan alueen H-vene toiminnoista,
Pihvi kysyi yllättäen, haluatteko järjes-

tää parin vuoden kuluttua ranking
kisan Imatralla? Lindström mainitsi
vielä, että monet seurat haluisivat saada kisat, mutta H-veneliitossa on periaatteena antaa kisat seuroille joilla on
vahva oma toiminta, itse järjestettyine
paikallisine H-vene kilpailuineen ja
Imatralta on kuulunut myönteisiä uutisia tässä asiassa. Vastasin ilmeisesti
positiivisesti, koska asia jäi Pihvin mieleen.
Eräänä talvisena iltana viime vuoden
alkupuolella Lindström sitten soitti ja
kysyi haluammeko järjestää yhden kesän 2015 ranking-kisoista. Pyysin
muutaman päivän harkinta-aikaa kysyäkseni asiaa ImPS:n johtokunnalta
ja seuran H-veneilijöiltä. Keskustelujen jälkeen päädyimme ottamaan
haasteen vastaan. Kisaorganisaatio

vain nopeasti pystyyn, tehtävät jaettiin via kisamiehistöjä. Kaksi venekuntaa
ja myös hoidettiin kevään ja kesän saapui paikalle suoraan Italiasta Garaikana parhaan kykymme mukaan.
da-järvellä pidetyistä H-veneiden
MM-kisoista. Ihailevat katseet seuraPurjehdustakaan ei unohdettu. Koska sivat kun näitä trailereilla kuljetettavia
tavoitteenamme oli myös jossakin ja vain regattojen ajaksi veteen lasketmäärin pärjätä ranking radalla, viritim- tavia kaunottaria saapui yksi toisensa
me lipuin merkityn radan sataman jälkeen Kolmen Ankkurin edustalle.
edustalle harjoittaaksemme ratapur- Veneet puhdistettiin ja pestiin matkan
jehduksessa vaadittavia taitoja. Har- pölyistä sekä nostettiin Kuljetusliike
joittelu näkyikin Fenno-Cup:n lähtö- Kososen järjestämän nosturikuskin
linjalla, missä emme heti jääneet ammattitaitoisilla otteilla Saimaaseen.
“scheisse tuuliin”
Nosturikuskin taito saikin välitöntä kiitosta kisamiehistöiltä. Vaikka mahdolKisaviikonloppua edeltävänä perjan- lisuutemme menestyä omassa Fennotai-iltapäivänä seuramme jäsenistöä Cup purjehduksessa eivät alkuaanalkoi kerääntyä hyvissä ajoin sata- kaan olleet korkealla, niin katsellesmaan odottamaan ja toivottamaan ter- samme näitä, vain kilpailukäyttöön
vetulleeksi eri puolilta Suomea saapu- hankittuja H-veneitä vahattuine pohji-

16

samiehistöiltä. Ja mikä parhainta, niin
välittömästi purjehdusten jälkeen
saimme vierailtamme kehotuksen hakea SM tason H-venekisoja jatkossakin. Näin tulemme myös tekemään,
koska meillä on käytössämme purjehVarhain lauantaiaamuna sitten alkoivat dusstadion, mikä hakee vertaistaan
odottamamme kisat. Ensimmäisenä koko Suomessa.
kilpailupäivänä rata rakennettiin sataman edustan selälle. Tällä ratkaisulla Antero Lattu
halusimme tuoda kilpapurjehduksen
satama-alueen aallonmurtajalla ja kylpylän terassilla lauantaipäivää viettävien kesävieraiden nähtäville. Ratavalinta olikin lauantaina vallitsevalle keskituulelle sopiva ja ehdimme purjehtia
neljä lähtöä. Sunnuntaina veimme vieraamme todelliselle “purjehdus baanalle” Tiuruniemen ja Satamosaaren
väliselle selälle. Tällä hienolla rataalueella, aurinkoisessa säässä ja 6-8
m/s lounaistuulessa purjehditut lähdöt
saivat vilpittömät kiitokset kaikilta kineen ja uusine purjeineen sekä miehistöjen ammattitaitoista toimintaa rannassa, alkoivat omien miehistöjemme
mielistä karista loputkin menestymisen
mahdollisuudet.
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Se ensimmäinen kerta ja
sitä seuraavat...
Kaikkihan me muistamme sen ensikerran. Jotkut sitä odottivat pitkään ja
joillekin se tapahtui yllättäen, toiset
ehtivät nauttia siitä minuutti tolkulla ja
toisilla se kesti vain hetken. Onhan
niitäkin jotka ovat tapahtuneen ikuistaneet kameralle huomaamattaan.
Toiset odottavat sitä ensikertaa vieläkin, mutta kaikki sen kokeneet muistavat tapahtuman varmasti.

No mutta ei näin kaukana rannasta voi
olla uimareita. Sehän on NORPPA! Ja
heti kun tajusin sen olevan norppa niin
se jo sukelsikin. Monesti se nousi
vanavedestä kurkkimaan, mutta kun
kuvaa yritti ottaa, niin aina se sukelsi.
Ainoa kuva mitä siitä sain on pieni piste
keskellä selkää.
Ensimmäinen kerta kun kalliolla nähtiin
tapahtui v.2010 Lipunnostopurjehdukselta palatessa kun ohitimme Myhkiöluotoja. Täysikasvuinen norppa
nosti päätään kalliolla makoillessaan jos se olisi liikkumatta makoillut niin
varmasti olisi jäänyt huomaamatta.

Itse muistan ensimmäisen kohtaamiseni norpan kanssa erittäin hyvin.
25.8.2001 olin yksin s/y Desirellä liikenteessä, Myhkiönselällä kohti Puumalaa moottorilla tyynessä säässä ajelemassa, kun vasemmalla etuviistossa
norppa nousi pintaan kurkistelemaan. Aina sitä ei usko edes silmiään:
Ensimmäinen ajatus oli että kivi! Mutta 10.6.2013 Linnasaaren vesillä kun
ei tässä kiviä ole. Sehän onkin uimari! olimme rantautumassa retkisatamaan,
Mira näki jotain tummaa kivikossa.
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Itse epäilin sitä varjoksi, mutta Miran
tarkistaessa havaintoaan kiikareilla se
paljastui pieneksi norpaksi. Norppa
sukelsi alas kiveltä meidän rantautuessa läheiseen lahukkaan. Veneestä yritimme tiirailla kivikkoon, mutta se jäi
ikävästi niemekkeen taakse ja oletimme norpan jokatapauksessa lähteneen
meidän häiritsemänä muualle. Myöhemmin päivällä lähdimme kuitenkin
rantaa pitkin katsomaan niemekkeen
taakse, ja siellähän se norppa ottikin
aurinkoa samalla kivellä! Norpan käytöksestä huomasi sen kyllä havainneen
meidät, mutta se antoi meidän ihailla ja
kuvailla itseään n. 20 metrin päästä.
Vasta sadekuuron tullessa norppa laskeutui kiveltä, pelkäsi varmaan kastuvansa.

viettoon mennessä Mira väitti jonkin
liikkuvan Mäntysaaren edessä olevan
karin päällä. Lähemmäs koukatessa se
paljastui norpaksi. En olisi uskonut
siinä kelissä ja niin aukealla paikalla
näkeväni norppaa kivellä.

Yksi huvittavimmista tapauksista sattui
viimevuonna kun oltiin taas palaamassa Lipunnostopurjehdukselta ja bongattiin tutuilta Myhkiönluodoilta norppa auringonotosta. Ohi purjehdittiin ja
otettiin muutamat kuvat muistoksi.
Kaksi tuntia meitä aiemmin lähteneen
s/y Lepa Kupun el Capitano Jukalle
laitoin kuvaviestin kehuakseni, ja kohta soi puhelin: “Ei voi olla totta, me
hivuteltiin ne luodot niin läheltä kuin
uskallettiin ja Piia vielä varmuuden
vuoksi kuvasikin kaikki kalliot, mutta
19.6.2014 vesisateessa juhanuksen ei siellä silloin norppaa ollut!”. Illalla
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Jukka soitti uudelleen: “Kyllä se norppa siellä oli sittenkin jo meidän ohipurjehtiessamme, kameran kuvista se löytyi juuri saman lokin pesän vierestä
kuin teidänkin kuvassa, mutta ei me
vaan sitä nähty silloin...”.
Menneenä talvena on laskettu syntyneen 70 kuuttia eli hyvältä näyttää
norppien tulevaisuus, ei muuta kuin
silmät tarkkana ja kamerat valmiina
kohti tulevaa kesää!

s/y Gharadi, Tomi

20

Vimppelin solmukoulu
Nyt alkaa Vimppelin solmukoulu.
Tässä esitellään veneilijän tärkeimpiä
solmuja. Näiden solmujen osaamista
saatan kysellä milloin tahansa, naviilloissa, satamassa, muissa yhteyksissä, joten varautukaa
varmalla osaamisellanne. Oikeat solmut ovat turvallisia käyttää.
PAALUSOLMU
Tällä solmulla saadaan tehtyä luistamaton silmukka. Käytetää usein veneen kiinnityksessä.
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RETKEILYTOIMINTA

Vuoden 2016 retkeilytoiminta alkoi
aikamoisessa vastatuulessa ja myrskyisästi kun bussilastillinen Impsiläisiä
uhmasi paikoin yli nelimetrisiä aaltoja
tiukassa luovissa kohti Tallinnan Lennusadam merimuseota. Reissu meni
kaikin puolin hyvin eikä kryssimäänkään jouduttu, ehkä jatkoakin seuraa
tulevina vuosina... matkanjohtajakin
selviytyi tehtävästään kohtalaisesti kun
ei kölin ali vedetty.

ottaa vetovastuun purjehduksesta, niin
ilmoitella voi vaikka minulle niin laitetaan nettisivuille ilmoa mitä olisi luvassa. Yritetään edes muutamana torstaina kokoontua.

Elokuussa järjestetään yöpurjehdus
tukikohtaan. Aiempina vuosina täysikuu on ilmeisesti pelottanut kanssapurjehtijoita, joten kokeillaan tänä kesänä puolikasta kuuta jos vaikka saataisiin tuplattua osallistuvien venekunToukokuussa heti kauden alussa on tien määrä.
eskaaderipurjehdus tukikohtaan lipunnoston merkeissä, toivottavasti
tuulee muttei yhtä paljon kuin edellisellä kerralla. Kesä tuo uuttakin retkeilytoimintaan kun kokeillaan ToTo-iltoja:
vetoa ei lyödä hevosista, mutta toiminnallisia-torstaita on tiedossa, ainakin
muutamia. Ideana on että klo 17.30
pidetään kipparikokous ja klo 18.00
köydet irti. Teemoilla järvipelastusharjoituksesta pizza-purjehdukseen
Rauhaan, tai vaikka pohjaongelle, ajatuksena vaan että saataisiin veneet irti
laiturista viikollakin. Jos sinulle tulee
ideoita mitä voitaisiin jonain torstaina
tehdä, ja vielä parempi jos haluaisit
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Syyskuussa on perinteisesti vuorossa
iltapurjehdukset Satamosaareen vanhan reseptin mukaan, eli valoisaan
aikaan lähdetään porukalla kohti Satamoa, tulien loimussa grillaillaan ja
odotellaan illan hämärtymistä. Ja sitten
pimeän turvin kohti kotia, hitaimpien
ehdoilla, ettei kenenkään tarvitse yksin
pimeässä purjehtia.
Jos kenellä tulee mitä vaan retkuiluun
siis retkeilyyn liittyvää toimintaa ja toiveita mieleen niin vinkkaa mulle ja
järjestetään!
Retkeilytoiminnasta vastaava
Tomi
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Venekeittiön kevyitä kesäherkkuja grillaten
Juustotäytteiset broilerivartaat
4 hengelle
4 broilerin rintafilettä kevyesti nuijittuna
1 pkt Chevre-vuohenjuustosiivuja
tai mozzarella paloja
8 isoa basilikan lehteä
8 siivua pekonia tai ilmakuivattua kinkkua
2 luomu sitruunaa puolitettuina
suolaa ja rouhittua mustapippuria
Levitä nuijitut rintafileet työpöydälle. Suolaa ja pippuroi. Painele juustopalat
fileiden päälle. Laita päällimmäiseksi basilikan lehdet. Rullaa fileet tiiviisti.
Kääräise rullien päälle pekoni- tai kinkkuksiivut. Laita 2 grillivarrasta tai
liotettua grillitikkua jokaiseen kääröön. Voit helpommin käännellä vartaita.
Grillaa hiiligrillissä n.10 min. molemmilta puolilta. Nosta folioon tekeytymään
hetkeksi.
Grillaa sitruunan puolikkaita molemmin puolin, kunnes pehmeitä. Purista
kypsien sitruunoiden sisus vartaille. Nauti grillattujen vihannesten kera.

Grillatut vihannekset
4 hengelle
1-2 bataattia
1 kesäkurpitsa
1-2 punaista paprikaa
½ kurttukaalia
Puhdista vihannekset. Siivuta bataatit ja kesäkurpitsa. Esikeitä kurttukaalia
muutama minuutti. Lohko pienemmiksi siivuiksi. Valmista oma grillikastike
tai käytä valmista grillauskastiketta. Nopea grillaus kuumalla valurautaparilalla.
Pirjo ja Jussi s/y Shark
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Imatran
Purjehdusseura ry:n
toimintakertomus 2015
1 Yleistä
Imatran Purjehdusseuran vuoden
2015 ydintoimintaa ovat olleet köliveneiden kilpa-, harjoitus- ja retkipurjehdukset Saimaalla sekä nuorison
jollapurjehdukset sataman edustalla.
Seuran taloudellisessa tilanteessa ei
ole tapahtunut suuria muutoksia.

ainen, Tomi Lakka, Markku Kelosuo
ja Hannu Mäkelä. Markku Kelosuo
toimi myös tukikohdan majavastaavana ja Tomi Lakka veti retkeily toimintaa. Nuorisotoimintaa veti Kari Sipiläinen ja navigaatiojaostoa Risto Hyypöläinen. Seuran internet-kotisivustoa
ylläpiti Petteri Hyrylä.

2 Seuran hallinto

3 Kokoukset

Seuran hallituksen ovat muodostaneet:
Sauli Väisänen kommodorina ja Tomi
Lakka varakommodorina, Eerik
Hocksell sihteerinä, jäsenrekisterin ylläpitäjänä, taloudenhoitajana ja kirjanpitäjänä, Martti Mansikka kilpailupäällikkönä, sekä Markus Lammela ja
Jukka Kallonen. Hallitus on kokoontunut toimintakaudella 7 kertaa.

Seuran kevätkokous pidettiin
1.4.2015 Imatran Kylpylän Messikabinetissa. Kokoukseen osallistui 14
jäsentä. Kokouksessa esitettiin toimintakertomus sekä vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2014 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.

Seuran toiminnantarkastajina ovat olleet Risto Vesanto ja Sauli Kanerva,
varalla Esko Pekkala ja Asko Tuomainen.
Katsastajina ovat toimineet Jarmo Ti-

Kokouksen jälkeen ratkaistiin valokuvauskilpailun voittajat. Voittajaksi tuli
Tomi Lakka “Kohti tukikohtaa” kuvallaan. Toinen sija meni kuvalle “Talvisäilytys” Kuvaajana Sauli Väisänen
ja kolmanneksi sijoittui Reima Väinölä
nimettömällä kuvalla.
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si, jossa julkaistiin kokouskutsut. Jäsentiedotteita lähetettiin vuoden aikana sähköpostilla niille jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa,
muille paperipostilla.

Seuran
syyskokous
pidettiin
18.11.2015 Imatran Kylpylän Messikabinetissa. Kokoukseen osallistui 24
jäsentä. Kokouksen alussa Imatran
toimialajohtaja Topiantti Äikäs esitteli
Lammassaaren venesataman uusia Seuran internet-sivuja www.imps.fi on
myös hyödynnetty tiedottamiseen.
suunnitelmia.

Keväällä julkaistiin seuran 48-sivuinen
vuosijulkaisu Vimppeli, joka jaettiin tai
postitettiin jäsenille. Lehden työryhmä
rakensi sisällön ja haki mainokset minkä jälkeen Eerik kokosi aineiston ja
teki taiton. Painatus teetettiin aikaisempien vuosien tapaan Top-Mainoksella. Leena Kelosuo hoiti jakelun.
Erovuorossa olevien hallituksen jäsen- Mainoksista kertyi taas reilusti tuloja.
ten tilalle valittiin uusia jäseniä seuraavasti: Kommodoriksi valittiin uudel- 6 Purjehdukset
leen Sauli Väisänen, ja muiksi hallituksen jäseniksi seuraavaksi kaksivuotis- Kauden avaus, Lipunnostopurjehdus,
kaudeksi valittiin uusina Risto Hieta- purjehdittiin retkipurjehduksena Lammäki ja Hannu Mäkelä. Martti Man- massaaresta Vuohisaareen lauantaina
sikka ja Jukka Kallonen jatkavat 23.5. Kovasta tuulesta huolimatta
matkaan uskaltautui seitsemän veneedelleen hallituksen jäseninä.
kuntaa, joista perille Vuohisaareen
pääsi viisi. Tuulta oli reippaasti (puus4 Jäsenistö ja veneet
kat 24 m/s) ja kalustovaurioiltakaan ei
Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli vältytty. Vuohisaaren lippu nostettiin
yhdessä ja purjehduskausi 2015 julis93 jäsentä, joista nuorisojäseniä 7.
Venerekisterissä oli 51 venettä, joista tettiin avatuksi asiaankuuluvin menoin.
32 katsastettu kesällä 2015.
Seuran pääkilpailu 40.Immenpurjehdus järjestettiin 13.6.2015. Martti toi5 Tiedotustoiminta
mi kisan järjestelyryhmän vetäjänä.
Seuran tiedotuslehtenä oli Uutisvuok- Eerik toimi kilpailupäällikkönä ja yhKokouksessa hyväksyttiin
toimintasuunnitelma sekä talousarvio
vuodelle 2016 sekä päätettiin jäsenmaksuista, ilmoituslehdestä sekä navigaatiojaoston jaostotoimikunnan kokoonpanosta sekä
toiminnantarkastajista.
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dessä Tapio Bohmin kanssa lähetyksessä ja ajanotossa. Martti teki ennakkojutun Uutisvuokseen ja Eerik
jutun kisan tuloksista.

taa järjestettäväkseen H-veneiden
SM-ranking osakilpailun. Kilpailuun
osallistui 15 venekuntaa, joista viisi oli
ImPS:läisiä. Kilpailu johtajana toimi
Eerik Hocksell apunaan Erik ja Tarja
Hartman Tuusulasta. Järjestelyihin
osallistui iso joukko ImPS:läisiä ja
järjestelyt erinomaisen purjehdussään
vallitessa onnistuivat hyvin.
Tulokset:

Kisa purjehdittiin perinteisellä reitillä
Puumala-Imatra. Kilpailuun osallistui
22 venettä. Mukavissa tuulissa purjehditussa kisassa hitaampienkin veneiden keskinopeudet nousivat lähes
viiteen solmuun.
Tulokset:
1.Erika FIN-826 Petro Pälviranta/N
2.Viktoria FIN-954 Tapani Palmu/
Pieni-LYS:
UPS
1. Adele/Teemu Hietamies/LrPS
3.Dextra FIN-890 Jussi Karjalainen/
2. Lady Alice/Reima Väinölä/ImPS
TaPS
3. Charme/Antero Lattu/ImPS
ImPS:läiset sijoittuivat sijoille 10-15.,
Keski-LYS:
parhaana Risto Hietamäen kipparoi1. Cascade/Sakari Vento/LrPS
mana Kristiina FIN-680.
2. Fatmai/Tommi Isotalo/LrPS
3. Lapinha/Katri Kotineva/LrPS
Ruskapurjehdus 12.9.2015 seilattiin
kesäisessä lähes tuulettomassa säässä
Iso-LYS:
(0-4 m/s) neljän venekunnan voimin
1. First Lady/Jan-Erik Wasenius/SlPS joista vain Charme selviytyi välimaaliin
2. Irene/Ari Sakko/RiPS
kolmen tunnin purjehduksen aikana.
3. Piika/Kimmo Hautamaa/ImPS
Kuutamopurjehdus elokuun täydenTiistai- kisasarjaan osallistui viime kuun aikaan pidettiin yhden venekunvuoden tapaan vain harvalukuinen nan voimin.
joukko veneitä mm. huonojen säiden
takia. H-veneilijät olivat aktiivisia har- 7 Retkeilytoiminta
joitellessaan H-venekisaan. Tuloksia
Venemessuille helmikuussa Helsinkiin
ei sen vuoksi kirjattu.
mentiin ImVK:n järjestämällä bussiFenno-CUP H-venekisat järjestettiin kyydillä.
1-2.8.2015. ImPS sai ensimäistä ker- Kevään pilkkikilpailu jouduttiin sää-
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olojen vuoksi siirtämään seuraavalle sa. (Sauli V, Markku K, Risto H.)
vuodelle.
Navigaatiotoimikunnan edustus ImPS
Syys-lokakuussa järjestettiin muuta- syyskokouksessa 18.11.–15.
ma ilta-retkipurjehdus Satamosaareen
makkaranpaistoon.
Navi-ilta 3/3 to 3.12.2015 klo 18:00.
8 Navigaatiotoiminta
Imatran Purjehdusseuran Navigaatiojaoston jaostotoimikuntaan kuuluivat
Tomi Lakka, Jari Lammela ja kokoonkutsujanaan Risto Hyypöläinen,
Jaoston jäsenmäärä vuonna 2015 oli
21 henkilöä.

Navi-illoissa suoritettiin ns. saaristotutkinnon tasoisia eril. navigointitehtäviä sekä käytännön veneilyyn liittyviä
esitelmiä. Jokaisessa illassa oli mukana myös ensiapuvinkkejä veneonnettomuuden varalta. Ominaista illoille on
myös keskustella jäsenistön nostamista veneilyaiheista. Iloiten seuraavaan
12. toimintakauteen.

11. kauden toimintakertomus 2015
9 Nuorisotoiminta
Navi-ilta 1/3 25.2. klo 18:00 Messi.
Nuorison purjehduskoulutusta ja harRisto Porissa 14.–15.3.2015 vuosi- joituksia pidettiin kesällä Lammassaakokous ja opettajaseminaari.
ressa optimistijollilla ja Laser-tyypin
jollilla. Osallistujia oli puolenkymmenJaostotoimikunta rav. Lumossa tä. Ohjaajana toimi Kari Sipiläinen.
25.3.2015 toiminnan kaavailua palaveri.
10 Satamatoiminta
Riston esitys Porin reissulta
(Navig.liiton
vuosikokous
ja
opettajaseminaari)ImPS:n kevätkokoukselle 1.4.2015 klo 18:00 Messi.

Veneiden laskut ja nostot on järjestetty omatoimisesti. Kesän aikana järjestettiin H-venekisaa varten Kylpylän
puoleiselle rannalle laituri ja tilapäiset
poijut.

Navi-ilta 2/3 Hannu Mäkelä (veneen
kunnostus) + navigointia 8.4.2015
Järvipelastajille järjestettiin
koulutusilta purjeveneen hinauksesta.
Kolmimiehinen edustus 1.- ja 2.8.
paikantamassa poijuja Fenno-Cupis-
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11 Tukikohta

ta.

Virranparkissa oli noin 120 käyntiä, Vuoden 2016 purjehtijapäivien
käyttömäärässä pientä laskua edellis- 29.10.2016 järjestäjäksi valittiin
vuosiin nähden.
SlPS.
Saaren grillikatoksen ikkunat uusittiin, 13 Taloudellinen toiminta
ulkokalusteet ja raput maalattiin.
Seuran tulot ovat koostuneet pääasiMajaisäntänä toimi Markku Kelosuo. assa jäsenmaksuista, katsastusmaksuista sekä Vimppelin mainostuloista.
12 Edustustoiminta
Menoista suurimpia vuonna 2015 oliLammassaaren sataman
vat tukikohdan vuokra ja seuran jäkevätnäyttelyyn 11.–12.4.
senmaksu Suomen Purjehdus ja Veosallistuttiin, esillä oli Optari ja neily -liittojärjestölle. Kaupungilta
ImPS:iä ja sen toimintaa esitteleviä edellisenä syksynä saadun avustuksen
julisteita ja ImPS lippu. Eerik, Sauli, avulla uusittiin optariteltta. Kilpailuja ja
Kari ja muitakin olivat esittelemässä optariharjoituksia varten hankittiin
seuraa.
kolme ratapoijua.
Sauli, Eerik ja Martti osallistuivat Sai- Seuran taloudellinen tulos vuodelta
maan purjehtijapäiville 15.10. Imatral- 2015 on voitollinen.
la. Siellä päätettiin mm. Saimaa rankingin säännöistä ja kilpailukalenterista vuodelle 2016. Palkittiin vuoden
2015 aikana ansioituneet purjehtijat.
Tämän vuotisessa Saimaa ranking sarjassa ei ImPS:n veneitä päässyt palkintosijoille.
Rankingtoimikuntaan valittiin uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Tommi
Isotalo/LrPS. ImPS:iä edustamaan
valittiin Martti Mansikka. Toimikunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuot-
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Valokuvakilpailu 2016
Kevätkokouksen yhteydessä pidettiin perinteinen ImPS:n valokuvakilpailu.
Kilpailuun osallistui 5 kuvaa ja vain voittajakuva valittiin. Voittokuvan
kuvasi Juha Haikala

Pilkkikilpailun tulokset
Veneilyseurojen väliset pilkkikilpailut 12.3.2016
1. ImVK
Arto Lapakko
Terttu Bragge
Juha Oinonen

69g
56g
13 g
0g

2. ImPS
Sauli Väisänen
Kari Sipiläinen
Seija Väisänen

35g
35g
0g
0g

HÄLYTYSNUMEROT
SISÄVESILLÄ
MERELLÄ

KIIREELLINEN
112
112 ja 02 94 1000
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KIIREETÖN
0800 302230
02 94 1000

Kuinka
purjehdusharrastukseni
alkoi
Hei, nimeni on Jani Huotilainen ja
kerron tässä kuinka purjehdusharrastukseni sai alkunsa ja mitä olen ehtinyt
tekemään. En ollut purjehduksesta
enkä veneilystä yleensäkään kiinnostunut, mutta joskus 2000-luvun alkupuolella katselin työväenopiston kursseja ja huomasin saaristolaivurikurssin. Tässä vaiheessa minulla ei ollut
veneilystä oikeastaan muuta kokemusta kuin mökillä soutuveneen kyy-

dissä. No, ilmoittauduin kurssille ja
asia alkoikin kiinnostamaan. Siljamo
piti kurssin ja lueskelin kiinnostuneena
asiaan liittyvää materiaalia. Kurssin
suoritettua aloin lueskella veneily- ja
purjehduslehtiä. Vuonna 2009 ilmoittauduin purjehduskurssille kaverin
kanssa, jolloin sain ensi tuntuman purjeveneeseen käytännössä – “koukku
oli syöty”. Innostuin purjehduksesta ja
kurssilla myös selvisi kuinka paljon eri
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asioita purjehdukseen liittyy. Samana
vuonna kävimme muutaman kerran
kaverin kanssa Helsingin edustalla
päiväpurjehduksia lainaveneellä ja
syksyllä ilmoittauduimme HelsinkiTallinna Raceen. Perjantaina yön yli
Tallinnaan ja sunnuntaina tultiin takaisin. Kisassa taidettiin olla kolmanneksi
viimeisiä, mutta kokemus oli hieno.
Sittemmin olen suoritellut rannikkolaivurikurssin sekä VHF-kurssin, jolloin
sain myös kansainvälisen huviveneen
kuljettajakirjan. Tämä oli tavoitteena,
koska olimme kavereiden kanssa
suunnitelleet ulkomaan purjehdusta.
Käytännön harjoitusta sain kun vuokrasimme muutamia kertoja purjeveneen Turun saaristossa.
Vuonna 2014 loppukesästä vuokrasimme pienellä porukalla veneen Kroatiasta ja lähdimme innoissamme kohti
uusia kokemuksia. Matka tyssäsi ennen kuin kunnolla ehti alkaakaan. Ensimmäisenä iltana purjehdimme läheiseen satamaan ja illalla nukkumaan
mennessä huomasimme, että vene oli
täynnä lutikoita. Seuraavana aamuna
takaisin Splitiin, kaikki vaatteet pesulaan, vene myrkytykseen ja huppuun
kolmeksi viikoksi. Ajankohta oli elokuussa, joten kaikki veneet oli vuokrattu ja tilalle ei löytynyt toista venettä.
Viikko menikin sitten matkustajalaivojen ja moottoriveneiden kyydissä kun
kiersimme saaria. Ei ihan sellainen

reissu kuin odotimme, mutta kokemus
sekin.
Oma vene oli tietysti kiinnostanut ja
olin pyöritellyt ajatusta jo jonkin aikaa.
Vuonna 2014 alkuvuodesta polte kävi
liian suureksi ja avopuolisoni Kaisa
taisi sanoa, että nyt ostetaan vene.
Ehkä hän huomasi, että asiaa oli jo
kypsytelty tarpeeksi. Avance 245 löytyi Kirkkonummelta ja kohta huomasimme, että vene olikin jo tulossa
Imatralle. Nyt on pari kesää takana ja
kolmas kesä alkaa omalla veneellä.
Taitaa olla ikuinen tarina, mutta liian
vähän on ehtinyt vesille. Reilu vuosi
sitten saimme Hannes pojan ja vielä
kun työni on kesäpainotteinen, niin
ajankäyttöä on suunniteltava tarkasti,
jotta vesille ehtii.
Itselläni purjehdus on vielä varsin uusi
harrastus. Huomasin alussa, kuten
kaikkien uusien harrastusten kanssa,
että aloituskynnys on purjehdukseen
melko suuri. Tämän kynnyksen alentaminen tavalla tai toisella on tärkeää
jotta uusia harrastajia saadaan lajin
pariin. Iso kiitos Tomille ja muille jotka
ovat auttaneet harrastuksen alkutaipaleella.

Hyvää purjehduskesää
Jani Huotilainen
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Kokeneen
purjehtijan
mietteitä
Tässä joitakin ns kokeeneen purjehtijan (veneilijän mietteitä)
Olen veneillyt koko ikäni. Jotenkin
tuntuu kuin olisin kala kuivalla maalla,
jos ei näköpiirissä ole vettä.
Tämä johtuu kai siitä, että aivan lapsesta saakka olen nähnyt vettä järven
tai meren muutamia isovanhempien
luona Nurmijärvellä vietettyjä kesiä
lukuun ottamatta. Ensimmäiset muistot
veneilystä ja merestä juontavat jo varhaislapsuuteen ennen vuotta -48 Kotkassa. Vanhempani olivat jostain saaneet hankituksi pienen fiskarin, jolla
tehtiin retkiä Kotkan lähisaariin ja oli
meillä myös kesänviettopaikka Ruotsinsalmessa Patterikarissa. Kotkassa
olin sitten ensikertaa v-45 purjeveneen kyydissä, josta en itse kuitenkaan muista mitään. Ikää kun oli vain
muutama vuosi.

Meille tuli Tekniikan Maailma lehti heti
sen alkuajoista lähtien. Siellä oli K.
Osaran artikkeleita kuinka vanerista
voi rakentaa veneitä. Niitä tuli luettua
tarkkaan. Silloin en vielä ryhtynyt rakentamaan omaa purjevenettä mutta
löytyi kuitenkin ohjeet purjeiden tekoon. Siispä masto läheisestä metsästä kuorittu sopivan mittainen näre teki
sen virkaa. Maston steppasin nauloilla
kiinni soutuveneen köliin ja hamppuköysistä vantit. Lakanasta purje. Ja
sitten vesille. Hyvin kuljettiin myötätuulessa usein Ukonsalmeenkin asti.
Mutta takaisin piti soutaa, kas kun
paatin luovimiskyky oli onneton. KoeKuinka sitten itse päädyin purjehtijak- tin sitten rakentaa veneeseen kölinkin.
Sen kiinnitys ei vain ottanut onnistuaksi.
seen, joten harrastusinto laimeni joksi-
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kin aikaa varsinkin kun niissä vaiheissa
isäni hankki Summan Seppälän veneveistämöltä noin 5 metrisen tuulilasiveneen. Vaikka Summalaine tuulilasivene olikin suhteellisen nopea teki mieli
rakentaa oma “pikavene”. Osaran kirjasta “Vaneriveneitä rakentamaan”
vuodelta 1958 löytyikin sopiva. Rakentaessa meni muutama kuukausi.
Sopivan moottorin hankinnassa sitten
paljon lisää. Lainamoottoreilla pääsin
kuitenkin sitä kokeilemaan ja kilpailemaan Simo Vuorilehdon 60 hv Summalaisen kanssa. Toiseksi siinä aluksi
jäin mutta kun sain myöhemmin 14 hv
koneen vauhti nousi reilusti yli 25
solmun ja kisa tuli tasapäiseksi.

Piirustusten mukainen masto oli isäni
mielestä liian hento kestääkseen, joten
jäyhyyttä lisättiin sentti puolelleen.
Tämä seurauksena maston paino nousi huomattavasti, jonka seuraukset
sain kokea heti ensi vesillelaskun jälkeen keikahduksen ala Wasa laiva
muinoin Tukholmassa. Kaksi kaveria
veneeseen ja vene nurin jo ilman purjeitakin. Toisen yrittämän jälkeen piti
uskoa, että veneen vakaudessa on
perustavaa laatua oleva ongelma. Kaikeksi onneksi paikalle tuli myös naapurimme vuorineuvos Halle. Hän sanoi, ettei maston tarvitse olla noin
jämäkkä ja alkuperäinen mitoitus on
varmaan oikea, perustuen hänen aiemman purjekanoottinsa mastoon.
Myöhemmin sain Rämöltä porrasperä Ylimääräiset sentit pois ja johan rupesi
pikaveneen ja sillähän vasta kuvaa pelittämään.
mentiin. Moottoria vahdeltiin veneestä
toiseen ja se koituikin sen kohtaloksi.
Eräällä ajelulla Haapaselällä jonkinmoisessa aallokossa kone irtosi perälaudasta täydessä vauhdissa ja upposi
pohjaan jossain Kuninkaanluodon tietämillä. Vettä oli kartan mukaan 14
metriä. Sinne se sitten jäi vaikka rakensin vanhoista auton lisävaloista
noin 2x2 valaisimen jolla ajattelin pimeässä näkeväni pohjaan asti. Ei aivan riittänyt näkyvyys. Vene jäi rantaan lahoamaan. Mutta uutta piti saada. Tällä kertaa rakennusinto sitten Sopivalla tuulella vene nousi plaaniin –
kohdistuikin purjeveneeseen. Wind- pinnaa piti käännellä hyvin varovasti
mill oli veneen tyyppi. Sen rakensin ohjaus oli todella herkkä. Veneellä
kesällä -66. Kesäharjoittelun lomassa. tehtiin retkiä eteläisellä Saimaalla. Eräs
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paluumatka Kyläniemestä osoitti miten
tärkeää on jatkuvasti tarkkailla säätä.
Olimme tulossa sisareni ja hänen miehensä Antin kanssa leppoisassa myötätuulessa lännestä Urkonsalmeen.
Ustin perässä ja unelias sunnuntaiiltapäivän tunnelma, kun aivan salaa
Masteensaaren takaa nousi ukkonen
ja heti ensivaihessa tuuli kiihtyi niin että
vene nosti tuuleen ja muutaman sekunnin kuluttua se oli nurin toinen kylki
ylhäällä ja me laidan päällä. Työnsimme kapokkityynyt veneen laidan alle
kelluttamaan. Mietimme mitä tekisimme seuraavaksi. Rantaan ei olisi pitkä
matka. Siinä tuumaillessamme tuli läheisen mökin rannasta avovene ja takaa lähestyi pieni fiskari. apu oli heti
paikalla. Fiskarin miehistö poimi meidät. Menin vielä vetämään purjeet alas
ja nostin pienen perämoottorin fiskariin, Windmill pystyyn ja sitten hinaukseen. Apuun oli tullut Neimalan Junnu
muutaman kaverinsa kanssa paluumatkallaan Kesälahden mökiltään. Junnun
sen veneen perusominaisuuksia oli,
että miehistön toimesta veneen olueen
tuntikulutus ylitti polttoaineen kulutuksen eikä senkään tarvinnut olla kovin
suuri. Meidän tullessa veneeseen se
kyllä nousi hetkellisesti runsain mitoin.
Siitä selvittiin loppujenlopuksi pelkällä
säikähdyksellä. Katosi vain toinen tenniskenkäni ja muistaakseni se virveli.

Kunnes sitten lasten tullessa totesimme, ettei se sopinut urheilullisuutensa
takia enää silloiseen elämäntilanteeseemme ja vene myytiin haikein mieli.
Seuraavat vuodet vietimme kesäin
moottoriveneellä Saimaan vesialuetta
laidasta laitaan kiertäen, Mikkeli, Iisalmi, Nurmes ääripisteinä, moottorista
minimikierrokset ja vauhti 5 solmua.
Ainoana silloisista 10:stä Saimaan alueen kaupungista jä käymättä Varkaus.

Alitajuntaan jäi kuitenkin palava halu
päästä taas joskus aidon vesielämän
pariin eli liikkumaan purjeilla miltei äänettömästi ja lähellä vesielementtiä.
Mielessä oli, jos jostain saisi Lightningveneen, niin sepä olisi mainio – on
vakaa, kulkee ja mikä parasta siinä on
nostoköli eli pääsee matalaan hiekkarantaan. Päivi kun lukee kaikki lehdet
jo silloin aivan tarkkaan huomasi ilmoituksen, jossa partiosiskot myivät
Lightning venettä. Siltä istumalta soittamaan ja venettä katsomaan. Kaupat
tehtiin ja vene oli meidän. Vanerivene
sininen vinyylipinnoitettu kansi, purjeet
ja mukana vielä perämottorikin, ämpäri sekä katkennut mutta kuitenkin
käyttökelpoinen mela. Vene jäi siinä
vaiheessa Lammassaaren sataman
rantaan turpoamaan. Saumat näet
vuosivat jonkin verran. Perämoottorin
Mariner otin kotiin mukaan kokeiltavaksi, josko toimisi. Ja sehän lähti heti
Widmillillä teimme sitten myöhemmin käyntiin. Kaikki oli siis kunnossa
vaimoni Päivin kanssa useita retkiä. neitsytpurjehdusta varten Lammassaa-
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ri – Käyhkää ja siellä sitten vene
telakalle. Helluntaiaattona matkaan ja
helluntai sitten mökillä Käyhkäällä.
Varusteita ei niin hienoon ilmaan tarvitsisi ottaa juuri mitään, eihän, reitti tuttuakin tutumpi ja sekö kauan kestäsi ja
sitä paitsi, jos tuuli loppuu niin moottori
laulamaan. Eväinä vettä, muutama voileipä ja tulitikut ja niin aski hyviä pikkusikareita. Aamulla vene tyhjäksi purjeet ylös noin klo 10 ja matkaan aina
silloin tällöin vettä ämpäröiden. SuurSaimaa on alkukesästä aika tyhjä niin
veneistä kuin tuulestakin. Pääsimme
kuin pääsimmekin Kutveleen läpi purjehtien ja edelleen sitten jo vähän reippaammassa tuulessa kohti määränpäätä. Silloinkin illalla Saimaa oli kauneimmillaan ja kuten laulussa sanotaan käy
tuulikin kaisloihin uinumaan se sitten
loppui kokonaan. Eväät oli jo syöty.
Matkaa jäljellä vaivaiset 10 km (siis
merenkävijän 6 mailia). Kone käyntiin
ja tunnin kuluttua olisimme perillä.
Niinpä niin. nykäys ja 100 metrin huristus, uusi nykäys 50 metrin päräys

taas nyky 25 m, vielä 5 m. Ja sitten
kone ei enää käynnistynyt. Ei silloin
eikä koskaan sen jälkeenkään. Mitä
ajattelin – niin, jos tästä tuon naisen
kanssa selvitään yhdessä pysyen, niin
sitten varmaan loppuelämän! Hän meloo keulassa katkenneella melalla minä
räplään epätoivoisena moottoria. Välillä ämpäröin vettä vuotavasta venerahjasta. Eväänä jäljellä Saimaan vettä
ja haa hyviä pikkusikareita ja tietysti
reipasta retkimieltä. Matka edistyi mitä
edistyi mutta edistyi kuitenkin. Yön
mittaan maatuuli alkoi ajella utupilviä
rannan kosteikoista merkkinä tuulen
suunnasta ja kas haahtemme liikkui
kuin aave tyynellä järvellä ei tietysti
kuin lentävä hollantilainen mutta sittenkin. Perillä oltiin Käyhkään maantiesillan alapuolella aamuyöstä noin klo 5.
Liti siihen ja kerhon veneellä soutaen
mökille, jossa Päivin vanhemmat odottivat huolestuneina alle kouluikäisten
lastemme kanssa.
Liti kunnostettiin joidenkin pienten
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haavereiden saattamana kuten maston
katkaisu venettä kaadettaessa jne.
Mutta se saatiin hyvään retkivenekuntoon. Siitä ne ikimuistoiset kesäiset
retkipurjehdukset pieneten ja varttuvienkin lastemme kanssa alkoivat. Liti
oli todella mainio hyvien kesäsäiden
retkipursi. Ei ollut rajoja ylhäällä eikä
alhaalla. Masto nurin jonkin ison kiven
kupeessa, sähköistä tai silloista ali, ja
vastaavasti pystyyn. Matalaankin rantaan pääsi kun vinssasi kölin ylös ja
nappasi viimemetreillä peräsimen pois.
Paratiisi loppui siihen, kun piti mennä
työn perästä myyntihommiin ja muutimme Espooseen. Liti myytiin, ei ollut
enää aikaa kevätkunnostuksiin. Espoon asunnon ikkunasta vain kaihomielin katselimme lahdella spinnulla
purjehtivia veneitä, huokaus. Saisipa
jostain veneen? Käykään mökille matkaa 300 km hirveät jonot Porvoon

kohdalla, tuskastuneet lapset hikisinä
ja toisiaan potkien takapenkillä. Perillä
ai niin hienoa soudella venevalkamasta
käkien kukkuessa ja koivujen tuoksussa mökille.. kunnes koittaa sunnuntai aamupäivä, miksi voi miksi pitää
lähteä? Tätä jatkui muutama vuosi.
Kaiken kukkuraksi sitten vielä tuli kolari jonossa. Olisi voinut käydä pahastikin, onneksi ei. Näitä töissä tuumaillessani eräs työkaveri lupasi lainata
Avance 24 veneensä viikoksi noin niin
kuin kokeeksi. Sehän olisi oiva tilaisuus koeajaa - mietimme. Sittenhän
tietäisimme, minkälainen vene meille
sopisi, jos vielä jostain saisimme järjestettyä rahoituksen. Koitti se päivä
jolloin pakkasimme perheen 2 aikuista
3 lasta, koira sekä viikon varusteet
Helsingin Tervasaaresta veneeseen ja
keula kohti Porkkalaa. Jo Pihlajasaaren kohdalla esikoinen ilmoitti – hän ei
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lähde mihinkään. Tilanne kehkeytyi siihen mittoihin, että näimme vaimon
kanssa parhaaksi laskea tyttö kotiin
Laurinlahden Klobbenin laiturista.
Muu porukka suostui jatkamaan. Sitten se sujui jo aika rattoisasti, tuli
ensikertaa tutustuttua Espoon saariin
ja ulkomeren luotoihin Porkkalan selän
länsipuolelle asti. Paluumatkalla yli
Porkkalan selän, ei ollut tuulta nimeksikään, vain vanhoja maininkeja. Puomi paukkui puolelta toiselle ja sisuskalut rupesivat vääntyilemään. Tuumimme, olisiko vene meille vähän pieni,

lyhyt merelle? Säätkin olivat olleet
hienot, ei sadetta. Ja niin yksi miehistöstä puuttui. Mietitään jotain vähän
suurempaa ja odotetaan. Näin alkoivat retket merellä mutta sehän on jo
aivan toinen juttu.
Risto Vesanto
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ImPS purjehti
Lennusadamaan
Valtaosa meistä oli ihka ensimmäisellä
visiitillään Tallinnan merimuseon Lennusadamassa, ja ehkäpä juuri siksi
tammikuun viimeisen viikonvaihteen
reissu olikin niin mieleenpainuva. Moni
vannoi tulevansa kesällä uudelleen, niin
paljon mielenkiintoista nähtävää ja
muisteltavaa Lennusadama tarjosi.
Reissun merimatka alkoi Helsingin
Länsisatamasta Eckerö Linen M/S
Finlandian aamiaispöydissä, joissa 30
impsiläisen iloiseen joukkoon liittyi
myös seuran Helsingin kirjeenvaihtajat. Kuulumisia vaihdettiin ja hyvin
syötiin. Väsymyksestä ei ollut tässä
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vaiheessa tietoakaan, vaikka Imatralta
ja Kouvolasta lähteneillä oli takanaan
jo muutaman tunnin bussimatka. Muutamat kehuivat nukkuneensa automatkan makoisasti, sitäkin useampi raportoi hyvin valvotusta yöstä. “Eipä siinä
kotonakaan ennen lähtöä tullut juuri
silmiä ummistetuksi”, tilitti muiden muassa Kelosuon Makke. Oman säväyksensä menomatkalle antoi myös
Suomenlahdella mylvinyt talvimyrsky.
Reilut 20 metriä sekunnissa etelänpuolelta puhaltava tuuli keikutteli Finlandiaa sen verran, että esimerkiksi laivan
keulassa sijaitsevassa tax free –myymälässä ei kovin pitkään viitsinyt pullo-

ja ihailla.
Myräkästä huolimatta runsaan 40
mailin merireissu taittui kahdessa ja
puolessa tunnissa.
Suoraan hangaareille
Satamasta kuljettajamme Matti Ahokainen ajoi porukan kotoisaksi käyneellä bussillamme suoraan Lennusadaman hangaareille. Kuten kaikki
tietävät hangaari tulee englanninkielestä, ja se on vakiintunut tarkoittamaan
juuri lentokonehallia.
Imatran sankaripurjehtijoita odottamassa olleet oppaat jakoivat porukkamme kahteen ryhmään. Toista
opasti aavistuksen totinen, mutta asiansa osaava nuori nainen, kun taas
toisen ryhmän otti haltuunsa – todellakin – laivaston sinisiin pukeutunut herra, Eero Rang (lue, Rank). Ja siitähän
alkoi varsinainen ilotulitus. Voi vain
ihailla sitä asiantuntemusta, innostusta
ja huumoria, jolla Eero tutustutti meidät miinoihin, vanhoihin merimerkkeihin, veneisiin, moottoreihin, tykkeihin
ja virolaisiin purjeveneisiin. Lähes jokaista pysähdystä ryyditti asiatietojen
lisäksi mehevä anekdootti, joka hersytti meissä kuulijoissa remakat naurut. Ihmetellä täytyy, kuinka kauan
miehen ääni kestää kuuluvaa ja polveilevaa opastusta, joka tempaa mukaansa myös jokaisen museot kaukaa
ulkokautta kiertävän turistin. Me olimme valmistautuneet – totta kai - katse-

lemaan ja arvioimaan purjeveneitä,
mutta niitä oli Lennusadamassa melko
vähän. Yksi Hai sentään oli, Mäkelän veljesten Lammassaaren veneveistämön hallissa uutta tulemista
odottelevan s/y Lenore L-2:n ikätoveri. Mutta olihan siellä muutamia kevytveneitä, joilla oli napsittu jopa olympia-mitaleita, sekä ainakin yksi jääkiituri.
Eero Rang hallitsi Viron historian
käänteiden lisäksi myös Suomen ja
Viron yhteistä historiaa, esimerkiksi
1930-luvulla maiden välisen salaisen
puolustusyhteistyön. Varustautumisen
ja rannikkopuolustuksen tavoitteena
oli sulkea pääsy Suomenlahdelle ja
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sieltä pois. Opastettu kierroksemme
päättyikin näihin historiakatsauksiin
sukellusvene Lembitin vierellä. Lembit on vaikuttava näky jo ulkoapäin,
mutta lähes kaikki porukastamme kävivät koluamassa ja tallentamassa
kännyköiden ja kameroiden muistikorteille aluksen myös sisältä käsin.
ImPS:llä pitkät Viron-suhteet
Jääpursista Eerik Hocksell innostui
muistelemaan tunnetun virolaisen jääpurjehtijan ja purjehtijan Peeter
Leolan Saimaan-vierailua ja osallistumista vuoden 1990 Immen matkapur-

jehdukseen. Tapaus oli historiallinen,
sillä s/y Hermes ja s/y Borgy olivat
ensimmäiset Saimaan kanavan läpi
kulkeneet virolaiset purjeveneet. Kalev jahtklubilaisista tuli kertaheitolla
Saimaan ja impsiläisten hyviä ystäviä.
Purjehdusseuramme delegaatio kävi
seuraavana talvena vastavierailulla
Tallinnassa lujittamassa mutkattomia
suhteita juuri itsenäisyytensä palauttaneeseen Viroon. Nyt tehdyllä Lennusadama-retkellä jokainen saattoi todeta – taas kerran – kuinka kovalla
vauhdilla Viro on kehittynyt 25 vuodessa.
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kuussa 2012 yleisölle avautunut Lennusadama on muutamassa vuodessa
kirinyt Tallinnan vetovoimaisimpien
matkailukohteiden joukkoon. Ainakin
suomalaisia puhuttelee jokseenkin
kaikessa läsnä oleva Neuvostomiehityksen aikainen historia, ja kaikilla
elämänaloilla koettu kaksoiselämä,
joka oli osa virolaista selviytymisstrategiaa.
Selviytymisstrategiasta kielivät Lennusadaman kaksi päätähteä, sukellusvene Lembit ja museon edustalle parkkeerattu höyryjäänmurtaja Suur Töll.
Kumpikin alus on palvellut Viron ensimmäistä tasavaltaa, päätynyt sitten
Viron Sosialistiselle Neuvostotasavallalle ja Neuvostoliitolle ja palannut
neuvokkaiden ja ovelien virolaisten
voimin takaisin alkuperäiseen omistukseen.
Rattoisa ilta Tallinnassa
Kiluleipiä Marussa
Museossahan tulee tietenkin jano, niin
nytkin. Opastetun kierroksen jälkeen
pidimme palaveria Lennusadaman ravintola Marussa, ja nautimme muun
muassa makoisan suolaisia kiluleipiä ja
olutta. Marun terassilta on erinomaiset näköalat koko suureen näyttelyhalliin. Viimeistään Marussa virolainen
näyttelyarkkitehtuuri sai vuolaat kehut.
Kierros Lennusadamassa oli monelta
kantilta opettavainen, mutta ennen
kaikkea se oli hieno elämys. Touko-

Lennusadamasta siirryimme majapaikkaamme Meriton Hotel Park Inn
Tallinnaan. Hotelli on vuosikymmenten takaa tuttu monille suomalaisille
nimellä hotelli Tallinna. Paikkaa voi
luonnehtia kaikin puolin asialliseksi,
vaikkei se kaupungin uusimpien hotellien tasolle ylläkään.
Iltapäivä vierähti jutustellessa, saunoessa ja voimia palauttavilla päiväunilla.
Illan tullen ryhmämme suunnisti eri
kokoonpanoilla kaupungille ruokapaikkoja katsastamaan, ja kävipä osa
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porukasta tyydyttämässä kulttuurinälkäänsä Estonia-teatterissa esitetyllä
Georg Friedrich Händelin säveltämällä
Rinaldo-oopperalla.
Sunnuntaille varakommodori ja matkanjohtaja Tomi oli varannut muutaman tunnin vapaa-aikaa, jonka useimmat käyttivät kaupungilla haahuiluun,
mikä ettei, Tallinnaan on mukava tutustua aina uudelleen ja uudelleen kävellen.

Tulipa siinä bussia odotellessa tehtyä
myös yhteenvetoa reissusta. Kiitoksia
sateli erityisesti Tomi Lakalle, joka
paitsi junaili koko jutun ja sen lisäksi
napakasti mutta huumorilla johti seurakuntaamme. Enää kuuluukin kysymys, mitä sitten. Reissusta jäi erittäin
positiiviset fiilikset, lisää tällaisia kuului
yksimielinen vastaus. Kiitos Tomi ja
Mira myös!
Mukana matkassa Seppo Määttänen

Paluumatkalla ei enää meri pauhannut,
ja Viikkarin XPRS:n ruokasalin buffetin ääreen kokoontui iloinen karjalaisjoukko. Merimatka Helsinkiin päin
meni mukavasti syöpötellessä. Kun
laivakin vihdoin pääsi oikea pää edellä
Katajanokan laituriin ja Matti sai bussin maankamaralle, saattoi matka
Imatralle jatkua, muutama tunti torkahdellen ja aamulla töihin.
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Sukellusvene Lembit
· Tilattu / valmistunut: 1934/1936
· Telakka: Vickers-Armstrongs Ltd. Englanti
· Pituus: 59,5 m
· Leveys: 7,5 m
· Korkeus: 3,6 m
· Nopeus, pinnalla/sukelluksessa: 13,7/8,6
· Miehistö: 32
· Maksimisyvyys: 90 m
· Toiminta-aika: 4 viikkoa
· Poistettu aktiivipalveluksesta: 1957
· Museoentisöity 1979
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Miksi kutsutaan turvallista
aluksen kuljettamista?
Veneilijäkortti. Tuleeko sitä? Tar- ideamateriaalin täydentämiseen toivon
vitaanko sellaista Suomessa?
apua jokaiselta. Tilaisuuksia voi tulla
seuran jäsenet seuraamaan ja täydenSuomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) tämään.
kouluttajakoulutuskurssin Kuopiossa Pakettiin kuuluu (3h) “Infotilaisuus –
2.-3.4. 2016 selkeä viesti oli, että Perheet Saimaalla” sekä käytännön
viranomainen ei tule vaatimaan venei- osa, jossa kutsumme “Infon” ostaneet
lykorttia niin pitkään aikaan, kun ve- vieraaksi veneisiimme sulan veden aineilijät kouluttautuvat ja veneilyseurat kaan. Yksinkertaista, mutta totta.
pitävät koulutuksen yhtenä tärkeimpä- Tuote on mainio idea viettää yhteisöllinä osana toimintaansa. Tämän kevään nen ilta kaveri- tai työporukassa. JoVimppeli -kirjoitus Navigaatiojaoston kainen voi etsiä oman kohteen tälle
osalta onkin selkeällä linjalla, koulu- päivää keventävälle ohjelmalle ja
tuksessa. SPV ja Suomen Navigaa- markkinoida Infoa täysin purjein. Patioliitto (SNL) ovat ne koulutuksen ketti on valmis jatkuvan kehittämisen
järjestäjät Suomessa, joista apu löy- malli. Lyhyellä varoitusajalla käynnistyy. Kouluttajia ja apukouluttajia tar- tyvä tilaisuus, jonka vastaanottaa
vitaan lisää.
ImPS:n kommodori Sauli Väisänen tai
ImPS navigaatiojaoston jaostotoimiImPS:n oma koulutusohjelma kunta/Risto Hyypöläinen lisäksi mukäynnistyi keväällä
kana Venerakenteet/tekniikka - Hannu Mäkelä, kurssin ja perheitten nuoOlemme koonneet purjehtijoidemme riso/Jollat - Kari Sipiläinen. Vieraiden
ideoita Infomalliksi uusille veneilijöille kutsujaksi veneisiimme ovat tervetulja purjehtijoille. Tavoitteemme oli ja leita kaikki seuran jäsenet. Tiedustelut:
on kehittää ja yksinkertaistaa tuote, Sauli ja Risto
jolla pääsee purjehdusseuramme
avustuksella kokemaan Saimaan luontoa ja turvallisesti lähemmäs yhtä vesielementtiä – purjehdus. Kuva- ja
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SPV:n tavoite

Mitä veneily-/purjehdusseuran
perälippu kertoo viranomaiselle ja
Suomalainen veneilee turvallisesti. kanssaveneilijöille?
Omaa oikean asenteen. Ottaa huomioon muut vesillä liikkujat ja luonnon SPV:n tavoite aikuiskoulutuksessa:
sekä nauttii kokemastaan.
Kaikki uudet kerhoihin liittyvät jäsenet
SPV:n koulutustoiminnon osa-alueet: saavat veneilyn peruskoulutuksen
Veneilyn aikuiskoulutusjärjestelmä. oman seuran tai jonkin toisen alueella
Katsastuskoulutusjärjestelmä. Lasten koulutusta järjestävän yhteistyöseuran
ja nuorten veneilykoulutusjärjestelmä. kautta. Seuran perälippu ei kerro vain
Kilpailutoimihenkilöiden koulutusjär- katsastetusta veneestä, vaan myös
jestelmä. Valmentajakoulutusjärjes- vastuullisesta asiansa hallitsevasta vetelmä.
neilijästä.
Veneilyn aikuiskoulutusjärjestel- Veneiden osalta veneilyturvallisuus on
mä
varsin hyvin kunnossa seurojen järjestämän vuosikatsastuksen ansiosta.
Aikuiskoulutuksen koulutusohjelmas- Lähes kaikissa seuroissa veneiden
sa tutkintotasoja on kolme: Veneilijä, katsastus on pakollista. Veneilijän
purjehtija ja venepäällikkö.
kouluttautuminen seuroissa perustuu
Tutkintoon sisältyy aina teorian ja seurojen haluun tarjota koulutusta jäkäytännön opetus ja osaamisen näyt- senilleen ja heidän vapaaehtoiseen
tö. Muita täydentäviä koulutuksia ku- osallistumiseen koulutukseen.
ten CEVNI.
Joissakin seuroissa on jo nyt ehtona
jäsenyydelle katsastus ja koulutus.
Aikuiskoulutuksen tavoitteena on
veneilyturvallisuuden lisääminen. Miten kouluttajaksi?
Tarvitaan
- turvallinen vene – katsastustoiminta.
Katsastusten yhteydessä seurat jakavat tiedotteita jäsenilleen!
- veneilijä hallitsee veneilytaidot jatiedot käyttämällään vesialueella –
koulutustoiminta

SPV järjestää vuosittain kouluttajakursseja, joille voi ilmoittautua seuran
suosittelemana.
Edellytyksenä osallistumiselle on:
–
kv-kirjan edellyttämät tiedot ja
taidot
–
sitoutuminen SPV:n koulutusjärjestelmään
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Kuinka motivoidaan “äidinmaiAikuiskoulutuksen koulutusohjel- dosta” oppinsa saaneet merikarman perusta
hut täydennykoulutukseen?
Päällikkötutkinnon hyväksytty suoritus
täyttää Trafin ja YK:n asettamat vaatimukset Kansainvälisen huviveneenkuljettajakirjan saamiseksi
Koulutuksen laatukäsikirja ja sen
säännöllinen auditointi

Jokaisen meistä on aika tarttua vielä
vapaaehtoisen koulutuksen ja katsastuksen oleelliseen osaan, eikä nähdä
asiaa, “osaanhan minä ja toimiihan
nämä vehkeet” – tyylillä!

Kouluttaudutaan ja hakeudutaan kouluttajiksi. Uskon, että vielä ImPS:n
Koulutuksen kohderyhmät
toimintasuunnitelmassa vahvistuu koulutus ja katsastus jonain kauniina päi- Aloittelevat veneilijät
- Kokeneemma veneilijät, jotka halua- vänä.
vat päivittää tietonsa
- Kansainvälisen huviveneenkuljetta- Nähdään vesillä
SPV kouluttaja
jan pätevyyskirjan haluavat
- Seurojen jäsenet ja muut veneilystä
kiinnostuneet potentiaaliset uudet jä- Risto Hyypöläinen
senet
Vastaus: Navigoinniksi
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Purjehdus kesään
2016
Avoimille vesille tuulten vietäväksi
No ei aivan, purjehdushan on taitolaji
jossa on monta muuttujaa. Olen kuullut sitä sanottavan kalliiksi harrasteeksi? Ei se niin kallista ole, pankista saa
lainaa ja tuuli on ilmaista!

kokoonnutaan perjantai-illaksi Puumalaan hauskanpitoon. Sitten Lauantaina kisaillaan kolmessa LYS- luokassa ja vielä Retkisarja ei niin tosissaan kilpaileville, tärkeintä ovat elämykset ja mukanaolo.
Seuran sisäiset tiistaikisat jatkuvat ja
niissä onkin hyvä treenata ja kehittää
miehistön taitoja ja yhteen pelaamista.
Viime kesän tiistai harkat painottuivat
H -venekisapuolelle ja huipennus oli
H-vene Cupin onnistunut osakilpailu
vesillämme.

Purjehdustaitoja taas voi mitata Saimaan eri kilpailutapahtumissa, Saimaaranking pyörähtää käyntiin Ristiinan vesillä 28.5 Astuvan Ukon regatalla ja seuraavana kisakalenterissa
onkin meidän järjestämä perinteinen
Immenpurjehdus, ihan oikea matkakilpailu Puumalasta Imatralle.
Haetaan tulevan kesän TiistaipurjehKisatapahtuma on lauantaina 11.6 ja duksille Uutta Ilmettä.
ja järjestyksessään peräti 41. kerta.
Kaikki joukolla mukaan tapahtumaan, Saimaalla Nähdään! Mara
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