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Tervehdys Kommodorilta

T

ätä kirjoittaessani takana on ennätyksellisen pitkä, kovien pakkasten talvi. Kylmää jaksoa oli jatkunut tilastojen mukaan yhtäjaksoisesti lähes kolme kuukautta. Onneksi se on
nyt taakse jäänyttä. Vanhan käsityksen mukaan kylmä talvi ennustaa aurinkoista ja lämmintä kesää. Erikoiseen talveen liittyi myös runsas lumen määrä. Toivotaan, että talvisäilytykset
ovat onnistuneet hyvin ja veneet ovat kaikesta huolimatta säilyneet hyvässä kunnossa.
Liittotasolla on puhaltamassa uudet tuulet. Suomen Purjehtijaliiton ja Suomen Veneilyliiton
yhteistyö on kehittynyt viime vuosina. Liittojen suorittaman aiemman kyselyn mukaan
74.5% seuroista kannatti liittojen yhdistymistä. Neuvottelut yhdistymisestä ovat edenneet jo
pitkälle. Konkreettinen ehdotus tuli huhtikuun alussa seurojen käsiteltäväksi. Seurat kutsutaan päätöskokouksiin, jotka on suunniteltu pidettäväksi 6.6. ja 29.8.2010. Tavoite on, että
uusi liitto aloittaa toimintansa viimeistään 1.1.2011. Liitot toimivat jo yhteisissä tiloissa.
Uudella kattojärjestöllä on mahdollisuus paremmin kehittää veneilyyn liittyviä palveluja ja
edistää edunvalvontaa. Mikäli yhdistyminen tapahtuu, näkyy se jossain muodossa myös seuratasolla.
Tällä hetkellä satamassa on säpinää erilaisten hankkeiden muodossa Lammassaaren sataman
toimintojen kehittämiseksi. Meidän kannalta ehkä tärkeimpinä niistä ovat vartiointiin liittyvät uudistukset ja uuden mastonosturin suunnittelu ja hankinnan käynnistys. Toteutus tapahtuu vuoden 2011 aikana.
Tulevalla purjehduskaudella seurataan perinteiseksi muodostunutta ohjelmaa. Kausi alkaa
veneiden yhteislaskulla, katsastuksilla ja Lipunnostopurjehduksella Virran parkkiin ja päättyy Ruskapurjehdukseen ja veneiden yhteisnostoon. Tuohon väliin mahtuu mm. Immen purjehdus 19.6., tiistaikisoja, nuorisotoimintaa, eskaadereita, jne. Tarkoitus on parantaa paikallisten nuorten mahdollisuuksia päästä mukaan
purjehduskouluun, leireille ja kisoihin.
Tarkempi vuoden 2010 ohjelma
selviää tämän Vimppelin sivuilla olevasta toimintakalenterista.
Kohti kesää kuten Junnu
runoili ”Kaikki paitsi purjehdus on turhaa…”

Turvallista purjehduskesää kaikille!
Jyrki
Kommodori
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Imatran Purjehdusseura ry
Hallitus 2010

Muut toimihenkilöt

Kommodori
Jyrki Naukkarinen

Joutsenonkatu 69
55420 Imatra
Gsm
0400 252 915
jyrki.naukkarinen@googlemail.com

Retkeilytoiminta ja navigaatiojaos
Risto Hyypöläinen
Länsituulenkuja 3
55120 Imatra
Työpuhelin
020462 2455
Gsm
050 350 0995
risto.hyypolainen@elisanet.fi

Varakommodori
Ari Pärnänen

Nettisivut
Petteri Hyrylä

Kotipuhelin
Gsm
parnanen@kotiportti.fi

Karhumäenkatu 76
55120 Imatra
432 2813
050 525 0010

Työpuhelin
Gsm
petteri.hyryla@pp.inet.fi

Pässinkuja 7
55100 Imatra
020462 2901
040 512 9242

Kirjanpito
Hannu Mäkelä

Nuorisotoiminta
Kari Sipiläinen

Sihteeri ja taloudenhoitaja
Päivi Vesanto
Koivuniementie 30
55800 Imatra
Gsm
040 739 7346
paivi.vesanto@pp.inet.fi

Vuohisaaren majavastaava
Markku Kelosuo
Vesikonkatu 13
55420 Imatra
Gsm
0500 553 748

Kilpailutoiminta
Jari Lammela

Katsastusmiehet
Markku Kelosuo (yhteystiedot edellä)

Tuohikuja 3
55610 Imatra
Kotipuhelin
436 4172
Gsm
040 732 0790
kari.sipilainen@pp.inet.fi

Onnelankuja 19
55100 Imatra
Gsm
040 577 2621
hannu.makela@pp2.inet.fi

Raijaksenkatu 16
55910 Imatra
Gsm
050 491 4492
lammela.jari@gmail.com

Tomi Lakka

Hevossuontie 3
55100 Imatra
Gsm
040 513 0363
tomi.lakka@hotmail.com

Satamapäällikkö
Risto Vesanto

Koivuniementie 30
55800 Imatra
Gsm
0400 666 971
risto.vesanto@pp1.inet.fi

Jarmo Tiainen

Rakennusmestarinkatu 3 as 11
55700 Imatra
Gsm
0400 516 390
jarmo.tiainen@pp2.inet.fi
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Kovan tuulen harjoitus
”Kovalla tuulella purjehtiminen on hauskaa ja vauhdikasta puuhaa, mutta se vaatii taitoa ja
hyvää jollan hallintaa. Kaikkien liikkeiden tulee olla ripeitä. Pääsääntönä on, että kaikki
purjeen säädöt ovat kireällä. Vauhdissa oleva jolla on helpompi hallita. Yritä siis säilyttää
vauhti.” (Lähde: Minna Aalto, Optimistijollakoulu)
Maanantain jollaharjoituksissa 24.8.2009 mukana junnut Pekko Kettunen, Tomi Turkia ja
Akseli Hänninen. Ohjaajina Osmo ja Kari sekä rannalla isä Turkia. Aleksi Hyypöläinen ei
tällä kerralla ollut mukana. Harjoitusalue valittiin sataman ulkopuolelta, koska tuuli puhaltaa siellä vapaasti. Tuulen suunta 270 astetta ja nopeus noin 10 m/s.
Menomatkalla Tomi ajoi suureen aaltoon, jolloin vesi tuli keulasta sisään ja jolla kaatui.
Huoltovene Nadja ajoi paikalle seuraamaan, miten Tomi onnistuu jollan käännössä oikein
päin. Kääntäminen onnistui, mutta jollan tyhjentäminen vei aikaa kovassa, puuskittaisessa
tuulessa. Näin Tomi jatkoi keskeytynyttä matkantekoa harjoitusalueelle.

Kuvassa lähimpänä starttia odottelee Pekko Kettunen.
Harjoituksessa ajettiin "banaanirataa" kolme kertaa. Lähtöpaikkana oli huoltovene ja ylämerkkinä punainen lateraaliviitta. Luoviosuudella Akseli sai jollansa nousemaan parhaiten
ja kun tikitkin olivat sopivan mittaisia, oli hän ylämerkillä ensimmäisenä Pekon ja Tomin
tullessa perästä. Myötäisellä jiipatessa oli vaara, että jolla sukeltaa aaltoon, koska käännök6

sessä purje lentää tuulen yli tosi nopeasti. ”Älä löysää jalusta liikaa!”, kuului Osmon ohje
Tomille tuulen pauhun keskeltä. Neuvoista huolimatta Tomin jolla kaatui ja Akselikin oli
suurissa vaikeuksissa. Pekolla ei ollut siinä suhteessa ongelmia. "Ajaa rauhallisesti kuin
sunnuntaipurjehtija", totesi Osmo.
Paluupurjehdus satamaan myötäisessä pienen kisailun merkeissä ilman kaatumisia. Meillä
kova tuuli ja kylmä sää kulkevat usein käsi kädessä, joten pojat olivat pukeutuneet märkäpukuun, käsineisiin ja purjehdustossuihin. Hyvin pukeutuneelle kovan tuulen purjehdus tarjoaa hienoja elämyksiä ja vauhdin sekä vapauden tunnetta.

”Kyllä se kesä sen kuivaa minkä kuivaa”, seuraavana viikonloppuna Tomi ja Akseli
taas vauhdissa. Tällä kertaa kuvassa purjehtimassa kohti Satamosaarta, taustalla Tiurunniemi.

Kari Sipiläinen
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Purjehduksen 100-vuotista historiaa Eteläisellä Saimaalla
Lappeenrannan Pursiseuran jäsenet Ari Vasara ja Ulla Hjerppe olivat viime vuonna tehneet
töitä selvittääkseen LrPS:n edeltäjän Etelä-Saimaan Pursiseuran historiaa. Etelä-Saimaan
Pursiseura näyttää toimineen aktiivisesti 1910 luvun alussa. Tiedetään, että erilaisia purjehdus-, soutu- ja moottorivenekilpailuja järjestettiin, mutta dokumentteja ei ole säilynyt. Esimerkkinä tästä on silloisen Savonlinnassa toimineen Saimaan Purjehdusseuran kilpailumatka Lappeenrantaan Etelä-Saimaan Pursiseuran vieraaksi kesällä 1912. Seura on myös rakentanut itselleen paviljongin Tupasaareen v. 1911.
Seuran perustaminen 11.2.1910 ja hakemus:
Keisarilliseen Senaattiin jätetyn hakemuksen, jossa Pormestari Johan Hallonblad, Luotsipiirin päällikkö Ylander sekä Taloudenhoitaja J.E. Jaakkola ovat pyytäneet vahvistusta hakemukseen liitetylle ehdotukselle säännöiksi ”Etelä-Saimaan Pursiseura” nimiselle purjehdusyhdistykselle, jonka kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja toimialueena EteläSaimaan vedet, ynnä saman pursiseuran aikomalle lipulle, jossa valkoisella pohjalla on sininen pystysuora risti ja Lappeenrannan kaupungin vaakuna yläkulmassa lähinnä lipputankoa.
Meille imatralaisille purjehtijoille olisi mielenkiintoista tietää oliko Etelä-Saimaan Pursiseuran jäseniä silloisen Jääski-Ruokolahti-Joutseno alueelta. Jo 1800-luvun lopussa alkoi voimakas teollistumisen kausi nykyisen Imatran alueella. Tästä syystä on mahdollista tai jopa
todennäköistä, että jäseniä olisi kuulunut kunniakkaaseen Etelä-Saimaan Pursiseuraan.
Rannikkokaupungeissa on perustettu runsaasti pursiseuroja jo 1800-luvulla. Vanhin Porin
BSF on perustettu vuonna 1856 ja seuraavaksi Helsingin NJK vuonna 1861. Saimaan alueen
vanhin seura on Kuopion Pursiseura 1889 (uusi seura perustettu 1963) ja seuraavana Savonlinnan Pursiseura, perustettu 1908. Monilta vanhoilta seuroilta puuttuu toiminnasta kertovat
pöytäkirjat tai osia niistä ajanjaksolta 1917-1950.
LrPS juhli edeltäjänsä 100 vuotta sitten tapahtunutta perustamista 23.1.2010. ImPS lähetti
tervehdyksen heidän tilaisuuteensa. LrPS ei ole kuitenkaan muuttanut omaa perustamispäiväänsä tämän historiatiedon perusteella.
Onnittelumme historiallisen löydön johdosta.

LrPS:n luvalla otteita alkuperäisestä aineistosta ottanut
ImPS / Jyrki Naukkarinen
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Tukikohdan kuulumisia
Virranparkin vieraskirjan merkintöjen perusteella (169 merkintää) voi päätellä, että tukikohta on edelleen suosittu ja tarpeellinen pysähdys- ja rantautumispaikka. Myös vierailijoita oli
runsaasti, joista Kouvolan Kipparit oli suurin porukka. He järjestivät jäsenilleen navigointikisat ja Virranparkki toimi heille tukikohtana. Navigointikisaan otti osaa myös s/y Gladan
miehistöineen, tuloksena kilpailun toinen sija.
Pari kesää on mennyt rakentamisen merkeissä. On laajennettu ja korjattu laituria, uusittu
grillille pöytä ja tehty laiturille uusi pöytä. Puuvaja on saanut lisäosan. Ja homma jatkuu!
Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa on parit portaat ja kiinnityskoukkujen lisäys saaren
pohjoispuolelle. Portaat on tarkoitus tehdä laiturilta grillille louhikon yli ja grilliltä kalliota
pitkin ylös liukastumisen estämiseksi (esim. sateen jälkeen).
Avainmaksun suhteen on ilmennyt epäselvyyttä. Maksu tulee suorittaa JOKA VUOSI.
Avain käy Virranparkin mökkiin sekä satamassa oleviin kalustokoppeihin, joissa on painepesuri, vesiletkut ja sähköjohtokela. Avainmaksun maksaneiden ei tarvitse maksaa tukikohdan saunamaksua.
Tukikohta Virranparkki on erittäin siistissä ja hyvässä kunnossa. Suuri kiitos jäsenistöllemme.
Hyvää kesää ja hyviä tuulia!
Makke
TUKIKOHDAN SÄÄNNÖT
1. Tukikohta on tarkoitettu Imatran Purjehdusseuran jäsenten ja heidän seurueidensa käyttöön. Seuran jäsen vastaa seurueensa käyttäytymisestä.
2. Saunan käyttöoikeus on avaimen lunastaneilla (avainmaksu 35 Eur) venekunnilla, ulkopuolisilta yöpyjiltä on maksu 5 Eur / venekunta.
3. Tukikohdan mökki on tarkoitettu kaikkien yhteiseen käyttöön.
4. Majan avainta ei saa luovuttaa ulkopuolisille.
5. Veneet on kiinnitettävä etelärannassa oleviin poijuihin tai ankkuriin saaren pohjoispuolelle. Veneiden kiinnitystä varten on maissa kalliolenkkejä, laiturit eivät kestä kiinnittymistä. Länsiranta on rauhoitettu uinti- ja virkistyskäyttöön.
6. Ensimmäisenä tullut jäsen nostakoon lipun salkoon ja viimeisenä lähtevä laskekoon sen
liputussääntöjen mukaisesti.
7. Jokaisen venekunnan kipparin on merkittävä vieraskirjaan käyntinsä sekä vieraiden lukumäärä.
8. Avotulen teko on sallittu vain grillikatoksessa.
10

9. WC-jätteitä ei saa laskea veteen. Saaressa on käymälä.
10. Tukikohdassa kävijöiden on siivottava jälkensä ja vietävä roskat mukanaan. Saunapuita
on varattava seuraavaa saunojaa varten.
11. Älä kuluta tarpeettomasti luontoa.
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Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö –
20 vuotta palveluja veneilijöille
Virkistysaluesäätiön perustamisesta tuli alkuvuonna kuluneeksi 20
vuotta. Tuona aikana säätiö on hankkinut omistukseensa lähes 200
ha maa-alueita Saimaan saarista ja rannoilta sekä joitain kohteita
myös Saimaan ulkopuolelta. Saarikohteet Ilkonsaari, Satamosaari,
Ruuhonsaaret, Palosensaari ovat käytännön syistä lähes yksinomaan veneilijöiden käytössä, mutta maakravuillekin on upeita ranta-alueita: Rastinniemi Kyläniemessä, Päihäniemi Kattelussaaressa
ja Huuhanranta Utulan takana. Koska veneilyä ei voi harrastaa ympäri vuoden, muistutan tässä myös Hiitolanjoen retkeilyalueista sekä Parikkalan lintukohteista, joiden myötä virkistysaluesäätiö on laajentanut kohteitaan Saimaan ulkopuolelle.
Retkisatamat ovat varmasti niin tuttuja Imatralaisille veneilijöille, etten käy niitä tässä
enempää esittelemään. Retkisatamista löytyy tietoa säätiön nettisivuilta. Keskityn mieluummin kertomaan tulevan kesän ajankohtaisista asioista.
Retkisatama Pullikaiseen
Virkistysaluesäätiön nykyhetken tavoitteeksi on asetettu palvelujen laadukkuus, ei suinkaan
virkistysalueiden määrän jatkuva laajentuminen. Hyvien kohteiden tullessa tarjolle, säätiön
tulee kuitenkin voida reagoida, ja näin tapahtuikin Pullikaisen kohdalla. Veneilijöiden jokamiehenoikeudella käyttämästä suojaisasta luonnonsatamasta tuli myyntiin alue, jolloin
virkistysaluesäätiö esitti kunnille noin 6 hehtaarin alueen hankintaa. Säätiön sääntöjen mukaan kaikkien säätiön toiminnassa mukana olevien kuntien tulee yksimielisesti hyväksyä
maanhankinnat. Huolimatta kuntien tiukasta taloudellisesta tilanteesta kaikki kunnat ovat
tehneet myönteisen päätöksen rahoitusosuuksista, mutta tätä kirjoittaessani Ympäristöministeriöstä odotetaan vielä vahvistusta valtion avustuksesta. Kauppa toteutuu, kun myös YM:n
rahoitus on vahvistettu.
Pullikaisen hankinnan perusteena on, että se on suojaisa satamapaikka hyvällä sijainnilla ja
sinne voi purkaa Satamosaaren käyttöpainetta. Toki se tulee olemaan Satamosaaresta poikkeava retkisatama. Pullikaisessa on ennestään Pidä Saaristo Siistinä ry:n jätepiste ja käymälä. Tulevaksi kesäksi emme ehdi saada uusia rakenteita, suunnitelmia tehdään seuraaville
vuosille. Veneilijöiltä otetaan mielellään vastaan esityksiä Pullikaiseen toivotuista palveluista.
Tavoitteena puhtaat vedet ja ympäristö retkisatamissa
EU:n vesidirektiivi koskee myös virkistysaluesäätiön toimintaa. Vesiä ei saa liata millään
toiminnalla, ja siksi myöskään säätiön saunojen vesiä ei saa päästää puhdistamattomana vesistöön vuoden 2013 jälkeen. Puhdistusjärjestelmät rakennetaan säätiön 4 saunalla kahden
kesän aikana siten, että tulevana kesänä Sauna-Seppo-suodattimen saavat Satamosaaren uusi
sauna ja Ruhan sauna. Asennuksen tekee yhteistyökumppanimme Pidä Saaristo Siistinä ry.
PSSry:n kanssa on pohdittu myös tiskivesiongelmaa. Ohjeistus, että tiskivesiä ei laskettaisi
veteen satamalaitureissa, on johtanut toiveisiin tiskipaikoista. Sellainen saadaan jo tänä kesänä Satamosaareen, kun PSSry rakentaa suunnittelemansa prototyypin tiskauspaikasta. Satamosaaren kokemusten pohjalta tiskipaikkoja tullaan kehittämään ja lisäämään.
12

Muutoin yhteistyö Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa jatkuu entiseen tapaan. Huoltoalus
Roope-Saimaa kiertää satamissa tuomassa polttopuita, hakemassa jätesäkkejä ja pesemässä
saunoja veneilykauden aikana.
Saari-isäntä Satamoon
Satamosaaren käyttö on lisääntynyt - uusia käyttäjiä tulee joka kesä. Virkistysaluesäätiöllä
on tavoitteena palkata saari-isäntä tärkeimmän veneilykauden ajaksi opastamaan uusia kävijöitä ja samalla keräämään veneilijöiltä palautetta. Mikäli Saari-isännän rahoitus järjestyy,
saadaan hänen kauttaan tärkeää tietoa mm. tiskauspaikan toimivuudesta ja muista kehittämistarpeista.
Saunamaksuilla katetaan polttopuuhuollon kustannuksia
Viime kesänä käyttöön otettu saunamaksun keräys lippaisiin tuotti noin 3000 euroa. Lisäksi
säätiön tilille tuli saunamaksuja joitakin satoja euroja. Aikaisempaan matkapuhelimella toimineeseen järjestelmään verrattuna maksuja saatiin nyt enemmän. Kiitos kaikille maksuistaan huolehtiville!
Ilkonsaaresta hiljentymispaikka ja nähtävyys
On hyvä, että retkisatamat ovat erilaisia. Ilkonsaaresta on kehittymässä hyvin erityislaatuinen retkikohde koko Saimaalla. Saimaan Skiitat -yhdistyksen toimesta saareen rakennetaan
skiittoja eli ortodoksisia sivukappeleita. Kullakin suunnitellulla skiitalla on oikea esikuva
Suomessa tai muussa maassa, jopa Kreikassa. Skiitat ovat avoinna kaikille saaressa kävijöille hiljentymistä varten. Ensimmäinen skiitta valmistui syksyllä 2009 ja tulevana kesänä rakennetaan ainakin yksi lisää. Lisäksi kunnostetaan polkureittiä laiturilta skiittoihin. Ilkonsaaren eteläpäähän suunnitellaan isomman laiturin rakentamista, mutta rahoitus on vielä
avoinna. Vanhan laiturin kansi uusittiin syksyllä, ja se palvelee veneilijöitä entiseen tapaan
kuten grillikatoksetkin. Pysyvää telttasaunaa Ilkonsaaressa ei enää ole.
Veneilijöiltä odotetaan palautetta
Lähikaupunkien veneilijät ovat tärkein käyttäjäryhmä Satamosaaren, Ilkonsaaren, Hietasaaren ja Ruuhonsaarten retkisatamissa. Virkistysaluesäätiön tavoitteena on tiedottaa avoimesti
toiminnasta ja kuunnella palveluiden käyttäjiä.
Juhlavuoden merkeissä virkistysaluesäätiö julkaisee retkiopaskirjasen ’Parhaat retkikohteet
Etelä-Karjalassa’. Sen voi käydä ostamassa Matkailuneuvonnasta Heikinkadulta, isommat
määrät tilattavissa allekirjoittaneelta.

Hanna Ollikainen
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö
www.ekarjala.fi/virkistysaluesaatio
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Satamakuulumisia
Kolmessa Ankkurissa ja Imatran satamassa jatketaan samaan
malliin kuin viime kesänä. Kaikki venepaikka-asiat hoituvat
Kolmessa Ankkurissa, joka avataan ”kevätmessujen” merkeissä
10.4. alkaen.
Kevään venepaikkalaskutusta hankaloitti laskutusohjelmassamme ollut ohjelmointivirhe. Pahoittelemme kaikille asianosaisille aiheutunutta harmia ja vaivaa.
Laituri numero yhdeksän vedenalaisten rakenteiden remontointi
alkaa heti jäitten lähdettyä. Samassa yhteydessä tehdään lisää
isoja poijupaikkoja 9-laiturin rannasta katsottuna vasemmalle
puolelle, muuttamalla pienet poijupaikat isoiksi. Tämän toivotaan helpottavan akuuttia pulaa kyseisistä paikoista.
Imatran Venekerho on myös käynnistänyt ns. leadertuki-hankkeen koskien sataman kehittämistä. Hankkeen puitteissa on tarkoitus rakentaa huoltolaiturin tuntumaan majakkamainen
”väijytorni”. Uudet viihtyisät tilat ja näkymä tornista koko satama-alueelle varmasti lisäävät
innostusta kesäisten öiden viettoon satamassa. Hankkeeseen sisältyy myös kauan kaivatun
uuden mastonosturin pystyttäminen. Mastonosturin osalta on vielä haasteellinen selvitystyö
kesken, joten toteutusajankohta on avoin. Lisäksi pyrimme lisäämään huoltolaiturikapasiteettia. Kaikkiin em. hankkeisiin on talkootyövoima tervetullutta ja mastonosturin suunnittelussa olemmekin tukeutuneet ImPs:n asiantuntemukseen.
Toivomme kovasti, että yhteistyö sataman kehittämisen osalta jatkuu positiivisessa hengessä. Kaikenlainen palaute on meille tärkeää, joten käykää rohkeasti kertomassa ongelmista ja
puutteista satamassa. Vielä mainittakoon, että tänä keväänä polttoainetta on saatavana jo
ennen jäitten lähtöä, vaikka eiväthän tuota eliksiiriä purjehtijat tarvitsekaan.
Mukavaa veneilykesää toivottaen ja yhteistyöterveisin
Imatran Venekerho ry:n puolesta
Susanna ja Juha Oinonen

Ylössaarentie 65, Niinisaari.
P. 040 507 7063
www.temola.fi
Avoinna: 1.6. – 31.8.2010
joka päivä klo 12 – 18.
Aina muulloin sopimuksen mukaan.
Mökkilaiturissa 214poijupaikkaa.

”Pojasta polvi paranee”
Olen aloittanut purjehduksen optimistijollalla vuonna 1978 Immalanjärvellä. Sittemmin purjehdukset keskittyivät Lammassaaren satamaan ja lähivesille. Aktiivisesta harjoittelusta huolimatta en koskaan viiden kesän aikana osunut samanaikaisesti vesille toisen ”optimistipurjehtijan” kanssa; tämä hieman latisti lajin ladattua kilpailuviettiä joka mielessä aina
lähdin rantaan jollaa rikaamaan. Ensimmäinen ”kilpapurjehduslähtöni” oli 24-H
kisan lähtö Imatralta, kun lähdin jollalla
köliveneiden kanssa satamasta kohti
Suur-Saimaata – Tiuruniemessä oli käännyttävä takaisin kun huomasin purjeiden
katoavan horisonttiin. Vuotta myöhemmin minua onnisti ja purjehdin oikeasti
24-H kilpailun Päijännefolkkarin kyydissä.

riin. Vuosia jollapurjehduksen parissa on
kulunut ja nyt on myönnettävä, että pojasta polvi paranee; viime kesänä poikani
onnistui Optimistijollien Suomen arvokisajoukkueiden karsinnoissa ja sai edustus-paikan EM- kisoihin.
Avoimet IODA 2009 European Championship kilpailut järjestettiin heinäkuun
alussa Sloveniassa, Piranan kaupungin
edustalla. Kilpailussa oli edustettuna yhteensä 42 eri maata; lähes kaikki Euroopan maat olivat mukana seitsemän purjehtijan joukkueella. Lisäksi edustettuina
olivat kovat purjehdusmaat kuten Brasilia,
Argentiina, USA, Kanada, Australia, Uusi
Seelanti ja Japani, osanottajia yhteensä
noin 150 poikaa ja 100 tyttöä, iältään 15vuotta tai nuorempia.

Ettei purjehtimalla hankittu kokemus valuisi hiekkaan, oli omat lapset ohjattava
pienestä pitäen hyvän harrastuksen pa-

Piran on viehättävä 1500-luvulla rakentunut pikkuinen kaupunki Välimeren rannal-
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la, Italian läheisyydessä. Kaupungin kuuluisuus on renessanssiajan viulisti Giuseppe Tartini ja hänen näköispatsas kumartaa
ohikulkijoita merelle avautuvalta sataman
Piazalta. Rantabulevardi on täynnä houkuttelevia ravintoloita ja aina välillä on
mukava pysähtyä virkistäytymään. Kapeat
ja sokkeloiset kujat tarjoavat jännittäviä
ja auringon paahteelta suojaavia kävelyreittejä ylös linnoitukseen, josta aukeavat
huikeat näköalat Adrian-merelle. Illan
hämärtyessä vastarannalla loistavat Triesten valot ja hieman kauempana kuultaa
Venetsian loiste. Avajaisissa tunnelma,
sekä eri maiden liput olivat korkealla;
unohtumaton kokemus.

ja varusteet mitattiin, että ne ovat sääntöjen mukaiset. Punnituksessa jännitys
tiivistyi, kun Anttonin jolla oli 20 grammaa
alle 35 kiloa; onneksi juuri sen verran oli
myös virhemarginaali ja keulatuhtoon
lyöty leima antoi luvan kilpailla ilman lisäpainoja.

Suomalaiset purjehtijat saapuivat kisapaikalle kaksi päivää etuajassa ja tutustuivat
valmentaja Yki Jerkun opastuksella rannikon tuuliolosuhteisiin. Harmittavasti tuulet olivat heikot ja aallokon opettelun
mahdollisuutta ei tarjoutunut Saimaan
purjehtijalle. Ennen kilpailua kaikki jollat

mus ”suuresta” kilpailusta oli tärkein palkinto nuorelle purjehtijalle, kuten on ollut
aikanaan myös minulle.

Kuuden kilpailupäivän aikana tuuliolosuhteet vaihtelivat kevyestä tuulenväreestä
yli 12 m/s nopeudella puhaltavaan tuuleen, siten kilpailut mittasivat nuorten
purjehtijoiden taitoja vaihtelevissa olosuhteissa. Tällä kertaa Saimaalta hankittu
taito ei riittänyt vastaamaan kokeneempien venevauhtiin, mutta varmasti koke-

Kimmo Hautamaa
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Tärkeintä on Saimaa
Tätä minulta kysytään. Mikä saa istumaan harva se viikonloppu kuusi tuntia
autossa päästäkseen noin 40 tunniksi
vesille?
astaus on tämän jutun otsikossa. Jokaisella meistä on oma suhteensa
luontoon, mereen, järveen ja purjehdukseen. Minun kohdalla kolahti Saimaa.

V

Toista oli Tallinnakin ennen prismoja,
citymarketeja ja stockmanneja. Viro oli
reilut parikymmentä vuotta sitten purjehtijalle täysin uusi maailma.
Ensimmäisen kerran s/y Petra kakkonen,
NF 30, töijasi Piritaan kesällä 1987. Lokikirjaan on merkitty useita ”laivastovierailuja” ja pitkiä iltoja.

Elokuun ilta Karvasalon kohdalla, horisontissa Kyläniemi.
Joskus tärkeintä on ollut kilpaileminen ja
varsinkin kaikenalaiset etkot ja jatkot. Ja
tottahan se on, purjehdusta oppii parhaiten
kilpailemalla. Innostavimpia ovat olleet
kolmioratakisat H-veneellä.
Jossakin vaiheessa purjehduskauden kohokohtia ovat olleet alkukesän yöpurjehdukset Helsingistä Tallinnaan. Yleensä
matka on taittunut joutuisasti sopivassa
sivutuulessa.

Silloin valonheittäjät pyyhkivät vielä öisin
Tallinnanlahtea. Tuntui epätodelliselta ja
olisi tuntunut ahdistavalta, jollei paikallinen väki olisi kuitannut vahtimista naurulla. He tiesivät sen paremmin. Suurvalta
veteli viimeisiään.
Kesälomilla Petra, mikä vene se milloinkin on ollut, on seilannut myös muualle
Viroon, toistaiseksi ei kuitenkaan Saarenmaata kauemmas.

Joskus määränpää on ollut Saaristomeri ja
Ahvenanmaa, joskus Sandhamn Tukholman saaristossa.
Pari kertaa Petran porukkaa on ollut mukana kavereiden veneen miehistössä Gotland Runtissa.

Nykyinen Petra muutti Saimaalle Nauvosta kesällä 2005, se taitaa olla toistaiseksi
viimeinen keikka merellä.
Ura järvikarhuna alkoi kuitenkin kauan
sitten, 1960-70-lukujen vaihteessa partiolippukunta Vuoksen Partioveikoissa,
VPV:ssä.
Kotisatama sijaitsi Joutsenon Rajaniemessä.

Terveisiä Nasulammelta
Siinä ne ovat, suurin piirtein kaikki.
Ei maailman meriä, vaikka jossakin vaiheessa nekin tuntuivat jopa itsestään selviltä. Joskus olisi aika lähteä.

S/y Vesihiiden matkassa
VPV:n kahden tai kolmen veneen laivas-

S/y Petra Petranselällä, kokka kohisten kohti Parkonpäätä.
Lähtemättä jäi, ja hyvä niin. Saimaa kaikkina vuodenaikoina, vesiltä ja rannoilta,
sopii minulle. Saimaalla olen kotonani.
Kunpa Saimaa säilyisi edes sellaisena kuin
se on nyt.
Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden
aikana en ole juuri muualla seilannutkaan.

ton ylpeys oli Konnunsuon vankilalla teetetty vanerinen matkapurjevene Stanley
19. Nimekseen se sai komeasti s/y Vesi
hiisi, mutta aika pian se muuttui tuttavallisesti Pöhöksi.
Impsiläisistä veneen syntyhistorian tunte
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vat parhaiten Risto ”Rille” Hietamäki ja
Pekka ”Nyyri” Honkanen. Mutta mahtaako kukaan tuntea ylvään aluksen viimeisiä
vaiheita?
Dacron-purjeilla varustetun Pöhön purjehdusominaisuudet olivat mitä olivat, paremmasta ei ollut tietoa.
Vinssejä veneessä ei ollut, fokka skuutattiin ruffin takanurkissa oleviin puuknaapeihin. Heloitus oli alkeellinen, mutta se
opetti vastakäännöksissä nopeaksi. Tumpulointi skuuttauksessa tiesi gastille rankkaa pottuilua ainakin seuraavaan vastakäännökseen saakka.
Napakalla tuulella kryssiminen vaikkapa
Kutveleen kanavan läpi vaati ahkeraa
kääntelyä. Nöyryyttävintä oli, kun joku
hyväosainen nousi H-veneellään läpi kanavan ilman käännöksiä ja moikkasi mennessään.
Tässä kohtaa pitää muistaa kaksi asiaa:
Kutveleen kanava oli silloin kapea ränni ja
toiseksi, H oli uusi huippumoderni, iso
vene, joita oli Saimaalla enintään muutama.
Meille H-vene oli kaukaisten unelmien
kohde.
S/y Pöhön varustus on nopeasti kuvattu:
mela, tyhjennyspumppu, kattila, ruostunut
pirtukeitin ja pari ämpäriä. Kajuutan patjat
olivat paremmassa tallessa, koska sateella
ne joka tapauksessa olisivat kastuneet.
Noin viiden minuutin kuluessa ensimmäisistä sadepisaroista, vettä alkoi tiputella
myös sisään. Ja kyllä Pöhö vuoti myös
altapäin, aamulla irrallinen turkkilevy
yleensä uiskenteli.
Pöhön viikonloppupurjehdukset suuntautuivat 70-luvun alussa useimmiten Kutveleeseen, Almin kaupan laituriin. Ja kun
laituri lopullisesti lahosi, ankkuripaikkana
oli viereinen aallonmurtaja. Samassa parkissa oli yleensä myös m/s Sissi.
Kutvele oli noihin aikoihin vilkas paikka.
Almin kaupasta löytyi lähes kaikkea mitä
järvenkyntäjät tarvitsivat.

Almilta partiopurjehtijoiden lauma siirtyi
heinittynyttä metsätietä pitkin kilometrin
päähän Junnikkalan Maamiesseuran lavalle tansseihin. Lava oli tuunattu heinäladosta.
Sisäänpääsy maksoi muistaakseni markan.
Siitä huolimatta tuntui jotenkin äijemmältä
ryömiä rivitalon pihapilttuun kokoiselle
huvialueelle piikkilanka-aidan ali.
Muuan järjestysmiehellä oli tapana seurailla muina miehinä, kun joku porukastamme nuohosi piikkilankojen alla ja repi
persauksensa. Kun pummilla tulija oli
kiemurrellut itsensä sisään ja alkoi sulautua huviyleisöön, lain koura tarttui tekstiiliin ja heitti tyypin tylysti niskapersotteella
ulos.
Minä en jäänyt ikinä kiinni - ihan totta.
Sen sijaan pääsin osalliseksi kollektiivisesta porttikiellosta joka koski ”kaikkia
partiolaisia”. Sittemmin välit ovat lientyneet. Moikataan ja kuulumiset vaihdetaan
kun tavataan.
Tietääkseni Junnikkalassa järjestettiin vielä -90-luvulla tansseja ainakin kerran kesässä.
S/y Pöhön tanssiristeilyt suuntautuivat
joskus myös Suikkalaan, jossa vene jätettiin ruohikkoon kauas lavan rannasta.
Pisimmät purjehdukset Pöhöllä ulottuivat
Puumalaan. Muistaakseni vene kävi ainakin kerran myös Mikkelissä.
Puumalan rannassa aamutoimet hoituivat
Kipralttarin baarissa. Ei siitä enempää.
Niillä palveluilla tuskin heltiäisi Sinilippusataman statusta. Maailma muuttuu.
Jotkut ehkä vielä muistavat Kipralttarin.
Baarin alkuperäinen valomainos katsoo
nykyisin kadulle Puumalan kunnan uimarannalle vievän kadun varrella olevan
omakotitalon seinältä. Käykää katsomassa.
Kutvele on keskellä Saimaata ja siellä kävimme melkein jokaisella purjehduksella.
Joskus kävimme kaupoilla myös Vuosal-
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Purjehduskilpailuissa on aina tunnelmaa. S/y MarLee vuoden 2008 Ruskapurjehduksessa.
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men kapulalossin kupeessa Miettisessä tai
Kyläniemessä Rikkosessa.
Suosikkijuomamme oli - aivan oikein Viri-kaakao, jota myytiin ruskeakantisessa
peltipurkissa. Suosikkiruokaa oli tuore
ranskanleipä ja nötkötti.
Kun kokki keitti vettä, veneessä tuoksui
pirtu, muulloin maali. Ja saattoi siellä
tuoksahtaa homekin. Silti Pöhön interiööri
oli aina iloinen, väritys vaihteli oranssista
vihreään ja keltaiseen.
Apukoneena Pöhössä oli viisihevosvoimainen Terhi-perämoottori, joka toimi jos
sille päälle sattui, harvemmin sattui. Toisaalta se ei juuri haitannut, koska vain
poikkeustapauksessa rahaa törsättiin bensaan.
Tulipahan purjehdittua.

Vikla päätyi parin, kolmen purjehduskauden jälkeen edelleen partiopiireihin Pohjois-Karjalaan. Toivottavasti paatti on vielä olemassa. Se oli se ensimmäinen Petra.
Kansimiehenä kaljaasilla
Kyläniemen Hepohiekalla järjestettiin
vuonna 1978 meripartiolaisten valtakunnallinen Satahanka-leiri. Se oli iso juttu.
Olihan tukkinippujen päälle rakennetussa
satamalaiturissa melkoinen laivasto mereltä tulleita komeita partioaluksia. Leiriläisiä oli satoja.
Mukana olivat luonnollisesti myös erittäin
kaunislinjainen Sissi ja Savon Saukkojen
lähes 30-metrinen Svanen-kaljaasi.
Hepohiekalla on kuulemma nykyään ”partiolaisten laituri”, täytyy mennä joskus
katsomaan.
Sissi on seilannut Saimaalla jo yli sata
vuotta ja Saimaan Sissien komennossakin
jo yli 40 vuotta. Jollei ihmeitä ole tapahtunut, laivan sisutustyöt jatkuvat edelleen,
vai?
Svanenille ei kuulu yhtä hyvää. Viimeksi
näin laivan Oulun kauppatorin rannassa,
jossa se oli kahvilana. Jonakin talvena alus
kuitenkin upposi matalaan veteen, josta se
nousi nettitietojen mukaan päreinä.
Pääsin parina kesänä Satahangan jälkeen
seilaamaan Svanenilla. Matkaan mahtuu
hienoja paikkoja ja mukavia muistoja,
muun muassa siitä juhannuksesta, jonka
Svanen vietti Puumalan pohjoispuolella
vanhan väylän varrella olevan Vuorisaaren
kalliossa kylkikiinnityksessä. Tuo reissu
tulee aina mieleen kun Vuorisaaren ohi
seilaan.
Laivat kulkevat ajallaan, niin Svanenkin.
Kerran nousin Svanenin kyytiin Hirviniemen kaupan laiturilta säkkipimeällä perjantain ja lauantain välisenä yönä. Tärskyt
oli sovittu hyvissä ajoin etukäteen, kännyköitä ei muistaakseni ollut. Ihailin mielessäni, kuinka hienosti savolaiset isoa laivaansa ajavat ja kaiken lisäksi aikataulussa.

Surffaillen
Ensimmäinen oma veneeni oli Savonlinnan ammattikoulussa rakennettu mahonkivanerinen Vikla. Ostin paatin vuonna
1975. Äitini hankki veneeseen uuden kaksiheppaisen Johnson-perämoottorin, joten
Vikla oli valmis matkapurjehduksille.
Vene seikkaili muutaman kerran Puumalassa ja kauempanakin. Juhannuksena
osoitteena oli Ruha.
Mieleen on jäänyt tapaus Parkonpäässä,
kun veljeni kokkasi Trangialla veneen lattialla soppaa veneen surffatessa hyvässä
myötäisessä. Päänvaivaa tuotti ohitettava
tukkilautta, vastaan tuleva liikenne ja se,
että samaan aikaan piti yrittää hinata köliä
ylös.
Vikla teki laivastovierailuja myös Ruokolahden Rasilaan. Silloinen tyttöystäväni
kieltäytyi kevytvenepurjehduksesta, mutta
onneksi noihin aikoihin samoissa porukoissa pyörinyt, sittemmin myös s/y Big
Blow -veneen kippari Asko Tuomainen
lähti kaveriksi.
Tuulta piisasi ja kaikki meni hyvin siihen
saakka kunnes kaaduimme. Uintireissu
siitä tuli, mutta veneen saimme oikeaoppisesti pystyyn kölistä kampeamalla.
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Hirviniemen kauppa, puoli mailia Kietävälän lossilta Oulunpäähän päin, oli vielä
70-luvun lopulla toiminnassa. Nyt jäljellä
on enää kallellaan oleva laituri ja kaupan
ajoista ja Saimaan valkokylkisten matkustajalaivojen pysähdyspaikasta muistuttava
Hirviniemi-kyltti.

nemään. Aikaa kului, mutta maksettua tuli
ja kuitti kirjoitettiin.
H-vene laajensi toimintasädettä aikaisempaan huimasti, ja reissua tuli myös heitettyä.
Yksi legendaarisimmista oli kisamatka
Joensuuhun. Miehistössä oli muun muassa
Pekka Sallinen. Mutkineen matka kesti
useamman viikon. Hauskaa oli, mutta
hauskaa oli myös palata töihin elämän
ensimmäiseltä oikealta, mutta raskaalta
kesälomalta.
Aika pitkälle -80-lukua seilattiin ilman
virkistysaluesäätiöitä, Roope-paikkoja ja
nykyisen kaltaisia vierasvenesatamia, puhumattakaan pursiseurojen tukikohdista.
Käytännössä tämä tarkoitti, että retkikohteita ja hyviä nuotiopaikkoja oli enemmän
kuin nykyään; Peräsaari, Lamposaari Kyläniemen eteläpuolella, Vitsat ja niin edelleen, vähemmän niissä tulee enää käytyä.
Ensimmäinen veneilijöiden saunavuoro
taisi tulla Saimaanrannan lomakylään.
Kilpailujen jälkeen oli yleensä järjestetty
sauna. Lappeenrantalaisten tukialus Roopen saunaan pääsi tosin vain suhteilla, mikä keljutti.
Ensimmäinen seuratukikohta eteläisellä
Saimalla lienee Lappeenrannan Pursiseuran Suuri Mäntysaari, hyvin hoidettu
paikka, joka on nykyään suojattu tuulilta
aallonmurtajalla. Tai no, onhan Vahvasalon valaanpyytäjien maja ollut olemassa
aina, mutta se on eri juttu.

Pitkää päivää Hoolla
Seuraavalla vuosikymmenellä alkoi kuttaperkkaveneiden kausi, vuonna 1982 ensimmäinen H-vene Pemme ja heti seuraavana vuonna toinen Botpuri (nimen alkukirjain tulee valmistaja Botnia Marinista).
Pidimme veneiden alkuperäiset nimet,
vaikka ne vierailta tuntuivatkin. Hveneistä alkaen paatit ovat olleet Hannun
kanssa kimppaomistuksessa.
Kaikkina kolmena H-vene-kesänä kävimme Kuopiossa. Määränpäänä oli Kuopion
Pursiseuran kaunis Pirttiniemen kotisatama, joka toimi myös kaksipäiväisten kolmioratakisojen keskuksena. Kuopiossa oli
aina suuren urheilujuhlan tuntua.
Purjehtimalla Kuopioon ehti 5-6 päivässä,
vähän sen mukaan kuinka kauan Savonlinnassa oli varaa olla viihteellä. Joka tapauksessa purjehduspäivät olivat pitkiä.
Vielä -80-luvun alussa laiturimaksujen
kanssa oli vähän niin ja näin. Esimerkiksi
Savonlinnan niin sanotussa uimalaitoksen
laiturissa, nykyisessä Törninpyörän satamassa maksusta muistutti haalistunut lappu ilmoitustaululla. Virastokielisen lappusen mukaan satamamaksu tuli maksaa
kaupungin tekniseen virastoon virkaaikana. Hinta määräytyi bruttorekisteritonnien ja vaadittavien laiturimetrien mukaan tavalla, josta kukaan ei voinut saada
tolkkua.
Marssimme virastoon ja ilmoitimme, että
haluamme maksaa satamamaksun. Heinäkuuta elettiin, mutta olimme kesän ensimmäiset satamamaksujen maksajat. Virkamiehen mielestä kaikkien kannalta olisi
kuitenkin parasta, jos vain lähtisimme me-

Noin top kymmenen
Saimaalla on edelleen valtavasti upeita
retkikohteita sopivien päivämatkojen
päässä toisistaan, ja jokaisella meistä on
omat suosikkinsa. Omat suosikkini löytyvät pitkälti netissä olevilta Veneilysaimaasivuilta.
Kaikkein ykkösin on kuitenkin monesta
syystä oman seuran Vuohisaaren tukikohta, Virranparkki. Valintaa ei tarvitse perustella. Petra käy eri miehistöillä Vuohisaaressa 6-7 kertaa kaudessa.
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Puumalan eteläpuolella mieli tekee viivähtää myös Rokansaaressa ja Liehtalan museotilalla. Palma de Roccan itä- ja länsituulille avoin laituri asettaa omat rajoitteensa, mutta kun sää on kohdallaan ja
sattuu vielä olemaan mustikka-aika, saaressa viihtyy helposti parikin yötä.

siistiä, rajoituksetta yleisessä käytössä
olevaa retkisatamaa ja saunapaikkaa. Alueella pitää jöötä jonkinlainen MC Norppa
–moottorivenejengi.
Hietasaaren ongelmana on matala sisäänajoväylä. Matalan veden aikaan parin metrin syvyisellä kölillä lähestyminen voi

Hietasaaressa tulee käytyä liian harvoin. Kaunis ympäristö, hyvä sauna.
Rokansaaren Umpilammen sauna ja Mallun kuppila alkavat olla jo maankuuluja.
Mallun baarilla on muuten omat verkkosivutkin.
Liehtalan valtti on rauhallisuus. Yllättävän
harva sinne poikkeaa.
Otan omalle suosikkilistalleni ihan periaatteen vuoksi myös Hietasaaren. Olen
käynyt paikassa vain yhden kerran ja viihdyin hyvin. Eikä mistään ei löydä yhtä

olla vaikeata. Mutta joidenkin mielestä
haasteellinen sisääntulo on vain hyvä juttu
ja rajoittaa sopivasti pahinta ryysistä.
Sitä paitsi onhan Ruha aivan lähellä. Miksi se muuten muuttui jossaeessa Ruuhoksi?
Ilman Puumalaa ja kylän satamaa Saimaa
olisi paljon köyhempi. Puumalassa on
myös melkein pakko pistäytyä, jos ei
muuten niin vaikka oluella ja muikuilla.
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Puumalan satama hiljenee elokuun alussa totaalisesti.
Kesällä ylikierroksilla käyvä kylä vaipuu
heti elokuun alussa normaalitilaan. Kaikki
merkit viittaavat ikävä kyllä siihen, että
parin, kolmen vuoden kuluttua Puumalasta
tulee syrjäinen Mikkelin taajama. Sääli.
Veneilysaimaan sivuilta ei löydy liioin
Savonlinnan Casinon satamaa, jonka päivät ovat käsittääkseni luetut. Satama itsessään on vain keskinkertainen, mutta suojaisa paikka cityssä ja Savonlinnan kansainvälinen kesätunnelma ovat tehneet
siitä ohittamattoman.
Casinon ja junaradan väliin tuleva läpiajotie pilaa ainutlaatuisen järvikaupunkimaiseman ikuisiksi ajoiksi. Surkea juttu. Kylpylä Casinokin meni viime talvena konkkaan.
Lohtua voi hakea siitä, että vanhan loppu
on uuden alku. Kylpylä aloittaa joka tapauksessa puhtaalta pöydältä. Ehkä siitä tulee entistäkin veneilijäystävällisempi. Sallisiko Savonlinnan kaupunki uuden vierassataman Sulosaaren ja Kasinosaaren väliselle alueelle?

Lempikohteisiini kuuluu myös Linnansaaren kansallispuisto, jossa voi rantautua
useampaankin paikkaan. Jos ilmat sallivat,
laivalaiturilta avautuvat maisemat hakevat
vertaisiaan, eivätkä hyttysetkään ahdistele
kuten Sammakkolahdella.
Suosikkilistalle voi huoleta laittaa myös
koko Savonlinnan eteläpuoleisen saaristolabyrintin. Jos ei kehtaa jäädä Piispan huvilalle, syrjemmältä löytyy upea Mitinhiekka tai vaikkapa Kokonsaaren laivalaituri. Kokonsaaren laiturissa voi viettää
vuorokauden tapaamatta yhtään ihmistä.
Kokonsaaren rannasta löytyy myös törkyinen grillipaikka. Sillä perusteella paikkaa ei voi suositella, muuten kyllä.
Paljon on Saimaan vesistöstä myös näkemättä. Uusien kohteiden toivelistalle laitan
ensimmäiseksi Luonterin. Sinne haluaisin.
Enää puuttuvat avovene ja perämoottori.
Teltta ja muut releet löytyvät.
Seppo Määttänen
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Katsastus 2010
Siniselle Saimaalle mielemme jo kovasti halajaa! Kauan odotettu kesä saapuu ja veneitten
kunnostus ja huolto voi alkaa.
PALOILMAISIN ON PAKOLLINEN VARUSTE! (koskee veneitä, jossa yövytään. Talvisäilytys suositellaan kuivassa tilassa, koska varoittimet eivät ole rakennettu kosteisiin olosuhteisiin) PALOSAMMUTTIMIEN SIJAINTIMERKINNÄT! (jollei sammuttimet näkyvissä).
JOKAINEN PURJEHDUSKILPAAN OSALLISTUVA KÖLIVENE ON KATSASTETTAVA turvallisuuskatsastusohjeiden mukaisesti ja käyttöalueensa luokkaan, koskee myös
ratakilpailupurjehdusta!
ILMATÄYTTEISTEN PELASTULIIVIEN HUOLTO: paukkuliivit on huollettava vuosittain valmistajan ohjeiden mukaan, liiveihin on oltava myös varaosat veneessä mukana (yksi
täyttöpatruuna, sulake ja varmistinnasta/liivi).
Muista ottaa katsastukseen mukaan edellinen katsastuspöytäkirja sekä venetodistus. Katsastussäännöistä lisää purjehtijaliiton sivuilta! Katsastuspäivät: Ma 31.5., Ke 2.6. ja To 10.6.
aika klo 17.00-20.00 näinä päivinä, tai sopimalla aika katsastajien kanssa muuna aikana.
LUOKKA 3: Veneet tarkoitettu saaristo-olosuhteisiin ja sisävesistöihin, purjehdusalueena
sisävedet ja rannikot, Ahvenanmeri ja suotuisissa olosuhteissa väli Helsinki-Tallinna. Merkinantovälineet 2 kpl laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja. Kelluntavarusteet jokaisessa
veneessä olevalle. Turvavaljaita 2 kpl sekä niille kiinnityspisteet. Sammutusvälineet: sammutin sekä sammutuspeite. LUOKKA 2: Veneet tarkoitettu meriolosuhteisiin rannikoiden
läheisyydessä. Purjehdusalueina Suomenlahti, Perämeri sekä suotuisissa olosuhteissa Itämeren läntiset osat. Merkinantovälineet 4 kpl laskuvarjoraketteja sekä 4 kpl punasoihtuja. Kelluntavarusteet jokaiselle veneessä olevalle. Turvavaljaat 2 kpl sekä niille kiinnityspisteet.
Sammutusvälineet: 2 kpl sammuttimia sekä sammutuspeite.
SAMMUTTIMET on tarkastettava vuosittain ja niiden on oltava EN 3 mukaisia ja teholuokaltaan vähintään 8A 68B. Raketit ja soihdut, jotka on valmistettu vuonna 2004 tai sen jälkeen ovat kelvollisia.
PS. Muistathan että useat vakuutusyhtiöt antavat alennuksia katsastettujen veneiden vakuutusmaksuista. Ja ettei totuus unohdu! Ainoastaan vuosittain katsastetulla veneellä on oikeus
pitää seuran perälippua. Kohta päästään mielihommiin, toivotaan suotuisia tuulia meille
kaikille! Ja iloista/reipasta mieltä kaikille. JARMO TIAINEN PUH. 0400-516390, MARKKU KELOSUO PUH. 0500-553748, TOMI LAKKA PUH. 040-5130363
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Venerekisteri
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Toimintakalenteri 2010
Kk

Pv

Aika

NN = tied. myöh.

Asia

Järjestäjä

30.3.2010
Huom.

Helmikuu
13-21.2.

Venemessut

Suomen Messut

30.3

Kevätkokous

Hallitus

Maaliskuu
Ti
Huhtikuu
La-Su
Su
Toukokuu
La
Ti
La
La
Ti
Kesäkuu
Ti
Ti
Ti
La
Ti

10-11.4.
11.4.

Messut ja kevätkauden avaus
Hallitus
Oma osasto
Pilkkikilpailut
R. Hyypöläinen Lammassaaressa

15.5.
18.5.
22.5.
22.5.
25.5.

Veneiden yhteislasku
Tiistaikisa
Lipunnostopurjehdus
Astuvan ukon regatta
Tiistaikisa

1.6.
8.6.
15.6.
19.6.
22.6.

Tiistaikisa
Tiistaikisa
Tiistaikisa
Immen purjehdus
Tiistaikisa
Siivoustalkoot
Mastokatoksen purku
Puutalkoot tukikohdassa

Satamapäällikkö
NN
Jari Lammela
Kohde tukikohta
RiPS
Saimaa Ranking
NN
NN
NN
NN
ImPS
NN
NN
NN
NN

Saimaa Ranking
Ilm. myöh.
Ilm. myöh.
Ilm. myöh.

Heinäkuu
To
La
Ti
To
Ke

3.6.
5.7.
8.7.
10.7.
30-31.7.

Ti
La
Ti
Ti
La
Ti
La
Ti

3.8.
7.8.
10.8.
17.8.
21.8.
24.8.
29.8.
31.8.

Oopperaregatta
Linnasaaripurjehdus
Unnukkapurjehdus
Viinijuhlapurjehdus
24 h kisa

SlPS
VPS
LePS
KuoPS
LrPS

Saimaa
Saimaa
Saimaa
Saimaa
Saimaa

Ranking
Ranking
Ranking
Ranking
Ranking

Elokuu
Tiistaikisa
Joutsenpurjehdus
Tiistaikisa
Tiistaikisa
Ristisaaren malja
Tiistaikisa
H-venekisa
Tiistaikisa
Purjehduskoulu
Juniorien alueleiri

NN
JV
NN
NN
MPS
NN
ImPS
NN
K.Sipiläinen
K.Sipiläinen

Saimaa Ranking

Saimaa Ranking

alkaa 2.8.
Aika auki

Syyskuu
Ti
Ti
La
La
Ti
La
Ti

7.9.
14.9.
11.9.
18.9.
21.9.
25.9.
28.9.

Tiistaikisa
Tiistaikisa
Ruskapurjehdus
Wilmanrannan valssi
Tiistai yöpurjehdus
Yhteisnostot
Tiistai yöpurjehdus

NN
NN
NN
LrPS
NN
Satamapäällikkö
NN

Lokakuu
La

Saimaan alueen purjehtijapäivät

???

Marraskuu
Ke

17.11.

Syyskokous

Hallitus
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Aika auki
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Sataman vartiointi 2010
Uusi nettivaraussysteemi otettiin käyttöön viime keväänä, eikä varauksia tehneillä ole ollut
ongelmia toimivuuden kanssa. Uusi nettisivumme antoi kuitenkin mahdollisuuden kehittää
systeemiä vielä toimivammaksi.
Nyt jokainen rekisteröitynyt jäsen voi tehdä varauksen suoraan varauslistalle, muuttaa varaustaan tai vaihtaa kaverin kanssa vuoroa, tämä kaikki tapahtuu ’online’. Ei tarvita mitään
päivityksiä, varaaja näkee sen hetkisen tilanteen kuten myös satamaemäntä. (Kun satama on
avattu ja varsinainen vartiointikausi alkanut, tulisi em. muutoksista ilmoittaa hyvissä ajoin
satamaemännälle). Kuten aiemminkin, täytetään ensisijaisesti ImPS:n omat vartiointiviikot.
Kesän nuotiokeskusteluissa voisi yhtenä aiheena olla Lammassaaresta venepaikan vuokranneiden jäsentemme vartiointivelvoite?
Antoisia ja mielenkiintoisia askareita uudelle Satamapäällikölle.

t. Pauli
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Kilpailutoiminta
Tiistaikilpailut jatkuvat entiseen
tapaan. Kipparikokous Kolmessa
Ankkurissa klo 17.30.
Ohjeet tiistaikisojen radoista ja
lähtöajoista sekä tuloslaskenta löytyvät kotisivuilta.
Immenpurjehdus 19.06.2010 pidetään lähivesillä, joten kaikki joukolla mukaan. Saimaan Ranking
kilpaluokkiin on tullut muutoksia.
Käytössä on 3- LYS- luokkaa,
pieni 1.07 saakka, keski 1.08 -1.17
ja iso 1.18 ja yli. H-veneet kilpailevat edelleen omassa luokassa.

Seuran kilpailukalenteri
pvm

Kilpailu

18.5 ti

Tiistaikisa

22.5 la Lipunnostopurjehdus
25.5 ti

Tiistaikisa

25.5 ti

"

1.6 ti

"

8.6 ti

"

15.6 ti

"

19.6 la

Immenpurjehdus

22.6 ti

Tiistaikisa

3.8 ti

"

10.8 ti

"

17.8 ti

"

24.8 ti

"

28.8 la

H-venekisa

31.8 ti

"

7.9 ti

"

11.9 la

Ruskapurjehdus

14.9 ti

Tiistaikisa

Kuvassa on esimerkkinä rata B. Tarkemmat ohjeet
tiistaikisojen radoista, tasoituskohtaisista lähtöajoista löytyvät kotisivuilta.
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NAVIGAATIOJAOS
Navigaatiotoimintaa myös purjehdusseurassa ja hieman retkeilyä purjein, tiiviin kilpapurjehduksen vastapainoisena vaihtoehtona.
Suomen Navigaatioliiton Imatran Purjehdusseuran Navigaatiojaos nro 146. Jaostoimikuntaan kuului Hannu Kilpiä, Jorma
Pakkanen, Martti Mansikka ja Risto Hyypöläinen. Jaoksen jäsenmäärä 2009 oli 19
henkilöä. Risto Hyypöläinen valittiin navigaatiojaoskapteeniksi Martti Mansikan
tilalle. Jaostoimikunta kokoontui kahdesti. Jaoskokous 10.3., Jaostoimikunnan ideapalaveri
31.3.. Lisäksi jaostoimikunta piti aktiivisesti yhteyttä tapahtumista oman toimikunnan jäsenten kesken sekä seuran kommodoria konsultoiden.
Järjestimme koko seuran jäsenistölle Navi-illan SE-kerholla 22.4., jossa tiedotettiin navigaatiojaoston tulevan kesän toiminnasta, keskusteltiin ImPS:n tulevasta toiminnasta ja kotisataman muutosvaiheista, Immen Purjehduksesta, junioritoiminnasta ja tukikohdasta. Lisäksi navigaatio jaostoimikunta piti esityksen ajankohtaisista jäsenistöämme koskettavista aiheista Saimaan kanava, Rauhan satama ja toiminta, Kyläniemen siltahanke.
27.-28.6. osallistuttiin Kouvolan Kippareiden järjestämään navigaatiokilpailuun ja yhteiseen
toimintapäivään Vuohisaaren tukikohdassamme. Saimme oppia navigaatiokilpailuiden järjestelytoiminnoista ja itse osallistumisesta kilpailuun sijoittumalla toiseksi. Yhteistyö koettiin erinomaisena keinona kehittää veneilytoimintoja.
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Navi menossa44Paavon Karaokeen.

5.-6.9. järjestettiin yhteispurjehdus Vuohisaareen Paavon Karaokeen ja paluupurjehdus
myös samaan henkeen yhteispurjehduksena. Totesimme hyväksi järjestää omat navigointikilpailut leppoisana päiväohjelmana tulevaisuudessa tässä samaisessa tapahtumassa.

Navigaatiojaos teki aktiivisesti työtä etsiessään navigaatiokursseille opettajaa työväenopistolle. Opettaja löytyi ja pääsimme ohjaamaan kaikki edellisestä kurssista ulosjääneet veneilijät syksyllä pidettävälle saaristolaivurikurssille. Opettajana toimi merikapteeni Petri Luotio
Kotkasta. Tutkintopäivä oli 11.12.2009 klo 18.-22.00 Joutsenon Lukiolla. Tutkinnossa oli
jaoksestamme valvojat Imatralaisille tutkinnon suorittajille. Tutkintotilaisuudessa oli 22
henkilöä Imatran työväenopiston kurssilta.
Purjehduskauden loppupuolelle keskittyi kuutamopurjehdukset. Nämä jännittävät yöpurjehdukset ovat saaneet oman vähälukuisen kannattajajoukon, joka uskoo näiden mahtavien
elämysten puhuvan omaa kieltään Saimaan kauniin öisen maiseman puolesta. Matkaa on
45

taitettu iloisissa tunnelmissa hakien näyttävyyttä ja mukavaa yhteishenkeä uskomattoman
kauniin ja mieliin painuvan eskaaderin annista.
Yhteisenä ajatuksena aioimme kokeilla
tulevana kesänä suosia seuran nettisivujen käyttöä tiedottamaan yhteislähtöisistä
pienistäkin retki- ja viikonloppu purjehduksista olipa suuntana Virran parkki,
Lappeenranta, Ruha, Satamo tai mikä
vaan kauniin Saimaan kohteista. Kerrottaisiin tyyliin vain kelloaika jolloin lähtö
allon murtajalta ja tuli sitten ketä ja menivätpä venekuntien vesireitit minne kukakin tykkää, mutta aina siinä on tekemisen meininkiä ja samaan suuntaan saa
ajaa ainakin jonkun ajan, eikä siinä tarvitse jatkaa jokaiselle jo työelämästä koettua kilpailua vaan pääsee nauttimaan jälleen yhdestä seuraan kuulumisen eduista.
Suopeita tuulia ensi kesälle ja toivoaksemme näitten ajatusleikkien kanssa emme olisi yksin
kuluvana kesänä.
Tässä terveiseni viime kesältä kaikkien hyväksi turvallisemman ja antoisamman purjehtimisen puolesta.
S/Y Gladan / Risto Hyypöläinen
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IMATRAN PURJEHDUSSEURA RY.
Imatran Purjehdusseura ry, ImPS, on perustettu vuonna 1989 ja sen tarkoituksena on
herättää, kehittää, edistää ja tukea Imatran seudun purjeveneilyn ja purjehdusurheilun harrastusta ja opettaa vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja sekä ajaa purjehtijoiden
etua.
Seuraan kuuluu nykyisin n. 90 jäsentä ja 54 purjevenettä. Seuran kotisatama on
Lammassaari Imatralla. ImPS toimii yhteistyössä muiden Saimaan alueen veneilyseurojen ja keskusliiton, Suomen Purjehtijaliiton kanssa. Seura on myös Suomen Navigaatioliiton jäsen.
Seuralla on jäsentensä käyttöön tarkoitettu saaritukikohta Parkonpään lähellä Vuohisaaressa. Saaressa on kiinnittymis- ja uimalaiturit, saunamökki ja grillikatos.
ImPS:n junioritoiminnassa järjestetään kesällä jokaviikkoisia harjoituksia ja koulutustilaisuuksia optimistijollilla. Seuran puolesta mukana on ohjaaja.
Kilpailutoiminnassa kauden aloittaa Lipunnostopurjehdus toukokuun lopulla ja kauden päättää Ruskapurjehdus syyskuun puolivälissä. Imatran Purjehdusseuran kilpailutoiminnan päätapahtumana on kesäkuun alkupuolella tai puolivälissä järjestettävä
Imatran Immen matkapurjehdus, joka tänä vuonna purjehditaan jo 35. kertaa. Joka
viikko on mahdollisuus harjoitella tiistaipurjehduksilla. Kesän lopulla järjestetään Hveneille ratakilpailu.
Keväällä ja syksyllä ImPS järjestää veneiden nosto- ja laskupäivät omakustannushintaan. Sataman vartioinnista seura myös huolehtii omilla vuoroillaan.
Imatran Purjehdusseuran toiminnasta tiedotetaan paikallislehdessä, sataman ilmoitustaululla ja seuran internet-sivuilla osoitteessa www.imps.fi.
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