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Pääkirjoitus – Reima Väinölä 
 
Meitä purjehtijoita on monenlaisia. Jotkut ovat innokkaita retkeilijöitä ja heille on tärkeintä luonnon 
tarkkailu. Vesillä luonto näyttäytyykin aivan erilaisena kuin vaikkapa patikkapolulta.  Monet 
purjehtijat taas ovat innokkaita nikkaroijia. Heille veneen kunnostaminen ja varustaminen tarjoaa 
lähes loputtoman kentän mielipuuhan parissa. Jotkut purjehtijat taas haluavat ennen muuta kilpailla 
ja näin mitata omaa purjehdustaitoaan ja kehitystään. Miten muuten purjehdustaitoa voisikaan 
paremmin arvioida kuin kilpailuissa? Jotkut purjehtijat nauttivat kaikkein eniten itse 
purjehduksesta. Heille purjehdus on meditaatiota: vesi, tuuli, vene ja purjehtija ovat yhtä. Itse 
tunnen löytäväni itsestäni kaikkia näitä osapurjehtijoita, ehkä eniten olen kuitenkin viimeksi 
kuvaamani meditaatiopurjehtija.  
 
Jos kaikista seuramme jäsenistä etsittäisiin tällaisia piirteitä ja katsottaisiin miten ne kunkin 
kohdalla painottuisivat, niin tuskinpa kahta samanlaista purjehtijaa löytyisi – ja hyvä niin. Meitä 
kaikkia yhdistää kuitenkin rakkaus purjehtimiseen ja vesillä liikkumiseen. Pienen seuramme 
tarkoitus on palvella meitä kaikkia ja myös kasvattaa uusia jäseniä junioreista alkaen. Ottakaa siis 
aktiivisesti osaa seuran toimintaan. Tuokaa esille ideoitanne ja tarttukaa rohkeasti epäkohtiin. 
Imatralaisen purjehdusvision toteutuminen on vain meistä itsestämme kiinni! 
 
Me purjehtijat olemme vesilläliikkujien aatelia. Me emme juurikaan kulkutavallamme häiritse 
muita – päinvastoin ja tuskinpa meitä kukaan ilmastonmuutoksestakaan syyttää. Silti meidän on 
tiedostettava vastuumme puhtaasta Saimaasta ja ylläpidettävä mainettamme esimerkkinä luonnon 
kanssa sopusoinnussa olevasta joukosta. Kaikesta huolimatta ilmastomuutos alkaa näyttää jo lähes 
tosiasialta. Avovesikausi tulee pitenemään, mutta ei välttämättä lämpimien purjehduspäivien määrä. 
Meteorologit uskovat myös että kovat tuulet ja myrskyt lisääntyvät. Siinä on meille haastetta. 
 
Ilmastomuutostakin varmemmalta skenaariolta näyttää ainakin minusta koko Ukonniemen ja 
Joutsenmaan kaavoitussuunnitelmat. Alueelle tullaan rakentamaan vuoteen 2020 mennessä tuhansia 
majoituspaikkoja ja palveluja. Myös satama- ja veneilypalveluihin satsataan. Me purjehtijat 
tulemmekin olemaan entistä näkyvämmässä roolissa. - Mutta purjehditaan vielä ensi kesä 
lämpimissä suvituulissa, mutta annetaan visioiden lentää vaikkapa yhteisillä iltanuotioilla!    
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Imatran purjehdusseura ry. 
 

 
 

Imatran Purjehdusseura ry:n hallitus 2007 
Kommodori  
Reima 
Väinölä 

Osoite Terikmäentie 25, 55610 Imatra 

 Koti 4366470 
 Työ 6802525 
 Gsm 050 599 5598 
 e-mail reima.vainola@pp.inet.fi 

Varakommodori  
Ari Pärnänen Osoite Karhumäenkatu 76, 55120 Imatra 
 Koti 4322813 
 Työ  
 Gsm 050 5250010 
 e-mail ari.parnanen@optikkoparnanen.fi 

Taloudenhoitaja  
Tapio Bohm Osoite Pohjolankatu 6, 55100 Imatra 
 Koti  
 Työ  
 Gsm 040 5503221 
 e-mail tapio.bohm@pp.inet.fi 

Sihteeri  
Osmo 
Hänninen 

Osoite Aaronkatu 40, 55100 Imatra 

 Koti 4763749 
 Työ 6802532 
 Gsm 0405590058 
 e-mail osmohanninen@gmail.com 

Kilpailutoiminta 
Jari Lammela  Osoite Raijaksenkatu 16, 55910 Imatra 
 Koti  
 Työ  
 Gsm 050 491 4492 
 e-mail jari.lammela@luukku.com 

Satamapäällikkö 
Pauli Latvanen Osoite Viipurinkatu 1 C 12, 56800 Simpele 
 Gsm 040 5321910 
 e-mail Pauli.latvanen@pp.inet.fi 

 
 

Muut toimihenkilöt 
Retkeilytoiminta 
Risto 
Hyypöläinen 

Osoite Länsituulenkuja 3, 55120 Imatra 

 Koti  
 Työ 0204622455 
 Gsm 040 9600140 
 e-mail risto.hyypolainen@elisanet.fi 

Nettisivut 
Petteri Hyrylä Osoite Eskonkatu 5, 55100 Imatra 
 Koti 4368993 
 Työ 0204622901 
 Gsm 040 5129242 
 e-mail petteri.hyryla@pp.inet.fi 

Nuorisotoiminta 
Kari Sipiläinen Osoite Tuohikuja 3, 55610 Imatra 
 Koti 4364172 
 Gsm 040 7320790 
 e-mail kari.sipilainen@pp.inet.fi 

Vuohisaaren majavastaava 
Markku Kelosuo osoite Vesikonkatu 13 55420 Imatra 
 koti 4322424 
 gsm 0500 553748 

Katsastusmiehet 
Markku Kelosuo (yhteystiedot edellisessä kohdassa)  

 
Jarmo Tiainen osoite Rakennusmestarinkatu 3 as 11, 

55700 Imatra 
 koti  
 työ  
 gsm 050 3795876 
 e-mail jarmo.tiainen@pp2.inet.fi 

 
Tomi Lakka osoite Hevossuontie 3, 55100 Imatra 
 koti  
 työ  
 gsm 040 513036 
 e-mail tomilakka@jippii.fi  

 
 
 
 

 



 6 

Aurinkoenergiaa – Jari Lammela 
 
Auringonsäteily lämmittää maanpintaa muodostaen lämpötila- ja ilmanpaine-eroja, jotka pyrkivät 
tasoittumaan tuulten muodossa. Suomessa kesällä syntyy termiikkiä eli konvektionostoja, kun tietyt 
alueet lämpenevät ympäristöään enemmän. Lämmin ilma nousee ylöspäin ilmamassasta riippuen 
noin 1 – 6 m/s muodostaen paikallisen ”matalapaineen”, joka pyrkii täyttymään aiheuttaen 
tuulenpuuskia. Termiikki nousee noin 1 - 2,5 km korkeuteen muodostaen Cumuluspilven. Tietyissä 
olosuhteissa pilven sisällä nosto voimistuu jopa 10 – 30 m/s muodostaen korkeita kuuro- tai 
ukkospilviä, joiden huiput lähentelevät 10 km. 
 

 
 
Paras purjelentokeli on, kun taivas kukkii kauniita kumpupilviä silmänkantamattomiin.  Pilvet ovat 
merkkinä lentäjälle. Noin puolet pilvistä on kehitysvaiheessa ja niiden alla nostaa, yleensä auringon 
tai tuulenpuoleiselta reunalta. Isommissa pilvissä tumma keskikohta nostaa laajalla alueella. 
Suomessa on lennetty yli 1000 km kolmioita ja sään salliessa voit viettää ilmassa vaikka koko 
päivän. Tunnistatko alueen? 
 
Reima ja Osmo kysyvät, mitä samaa löytyy purjehduksesta ja purjelennosta. Aloitin lentämisen 
Immolassa 1985. Ensimmäiset kesät menivät harjoitellessa ja pikkuhiljaa pääsin matkalentojen 
makuun. Vuonna 1991 kävin opettajakurssin Räyskälässä joka kehitti taitoja edelleen. Kävin v. 
2002 lentämässä Australian Benallassa. Samalla reissulla kävimme Sidneyn lähivesillä 
laivaristeilyllä, jolla näin useita kymmeniä purjeveneitä. Sieltä se taisi tulla, ”Tuota pitää kokeilla”. 
Tunsin Kelosuon Simon ilmailun kautta ja sovittiin, että käydään Marleella kokeilemassa. Kaunis 
aurinkoinen kesäpäivä v. 2003, astuin ensimmäistä kertaa purjeveneen kyytiin. Markku ja Simo 
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opastivat lajiin aivan oudoilla termeillä. Aluksi ei tietenkään tuullut, joten keitettiin kahvit, niin 
johan tuuli heräsi ja päästiin tositoimiin. Rauhallinen meno tuntui mukavalta ja sain vähän 
pinnatuntumaakin.  Sitten ukkospilvi rupesi lähestymään, jolloin jouduttiin kääntymään 
kotisatamaan päin. Se meni vähän kiviä kolistellen, mutta saatiin kone käyntiin ja oltiin ennen 
sadetta satamassa.  
 

 
 
Sidneynlahdella taisi olla joku kisa menossa, ajelivat aika läheltä ja niitä oli paljon.  
 
Purjehduksessa purjeet muodostavat siipiprofiilin, josta villalankojen avulla nähdään, ovatko säädöt 
ja ajokulma oikein. Vaikka nopeuksissa on eroja, ilmassa 80-250km/h, vedessä 1-20km/h, pääset 
kokemaan vauhdin hurmaa. Molemmissa lajeissa pääset nauttimaan upeista maisemista. Sään ja 
luonnonvoimien seuraaminen tekee jokaisesta päivästä erilaisen. Olet irti maasta ja arjesta, keskellä 
tyyntä hiljaisuutta tai turbulenssin pyöritystä. Mittareitten ja villalankojen tulkinta sekä kelin ja 
reitin tarkkailu tuntuvat samanlaiselta. Purjekonetta ohjataan sauvalla ja polkimilla; on hienoa kun 
tunnet olevasi yhtä koneesi kanssa, myös sitä samaa tuntumaa olen kokenut Avance-24 ohjaimissa. 
Molemmat lajit ovat upeita ja meillä on täällä hienot mahdollisuudet harrastaa. Olen saanut paljon 
näinä kolmena kesänä purjehduksen parissa. On tullut uusia ystäviä. Kilpailut opettavat paljon ja 
niissä on saanut pitää hauskaa. Tervetuloa kaikki mukaan Immenpurjehdukseen sekä tiistaikisoihin!  
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Ilmassa katsotuin mittareista on villalanka. Pitää lentää puhtaasti aiheuttaen mahdollisimman vähän 
vastusta. Kelin seuraaminen on tärkeää, aina suorin reitti ei ole nopein ja väärä valinta voi viedä 
sinut maastolaskuun. Kuvaustilanteessa luistellaan vähän vasemmalle. 
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Saimaan alueen ranking-kilpasarja 
 

Pvm Kilpailu/kutsu Järjestävä seura Ranking 

kilpailu 

26.5.2007   Astuvanukon Regatta   RiPS   x 

9.-10.6.2007   Kuhakiven kierto   JPS   x 

16.6.2007   Immenpurjehdus   ImPS   x 

30.6.2007   Viinijuhlapurjehdus  KuoPS   x 

3.7.2007   Unnukkapurjehdus  LePS   x 

5.7.2007   Linnasaaripurjehdus  VPS   x 

7.7.2007   Oopperaregatta  SlPS   x 

27-28.7.2007   Saimaaregatta   LrPS   x 

4.8.2007   Joutsenpurjehdus   JV   x 

5.8.2007 H-venekisa ImPS x 

11.-12.8.2007 Kallaveden kierto KuoPS  

31.8.2007 Yöpurjehdus SlPS  

1.9.2007 Haukivesi purjehdus VPS  

22.9.2007 Wilmanrannan Valssi LrPS  

 
 
Imatran Purjehdusseuran kilpailut: 
 

Pvm Kilpailu Kipparikokous 

26.5.2007  Lipunnostopurjehdus tukikohtaan 10.00 

29.5.-26.6.2007 Tiistaikisat, alkukausi  17.30 

7.8.-18.9.2007  Tiistaikisat, loppukausi  17.30 

16.6.2007   Immenpurjehdus  9.00 Puumala 

5.8.2007 H-venekisa, lyhytrata 10.00 Likosenlahti 

22.9.2007 Ruskapurjehdus 10.00 

 

 
 



 10 

 
 

 
 
 
 
 
 



 11 

Tiistaipurjehdusten perusrata ja lähtöajat 
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Kesän eskaaderit ja tapahtumat 
 
Savonlinnan eskaaderi 
 
Oopperaregattaan tai muuten vaan Savonlinnaan purjehtiville järjestetään  yhteispurjehdus. Lähtö 
tehdään venesatamasta keskiviikkona 4.7. 2007 klo 12.00  ja ensimmäinen yö vietetään Virran 
Parkissa. Seuraavat legit sovitaan ryhmän kesken. Paluu Imatralle aloitetaan sunnuntaina 8.7. mutta 
tarkempi reitti ja aikataulu sovitaan myös ryhmän kesken. Yhteyshenkilönä on Reima Väinölä 
 
Yksi hyvä syy osallistua Oopperaregattaan on lisäksi se, että kilpailumaksuun sisältyy laiturimaksu 
pe – su Panimoravintolan vieressä olevissa laitureissa!   
 
Tall ship race 
 
S/Y Dream On lähtee heinäkuussa merelle. Reitti kulkee ensin Viron  Vergiin ja sieltä Kotkaan Tall 
Ship Race –tapahtumaan. Lähtö on ma 16.7. Imatralta. Mukaan on jo ilmoittautunut saattoveneitä. 
Jore Pakkanen kertoo lisää matkasuunnitelmasta. 
 
Vesiliikuntapäivä Virran Parkissa 
 
Elokuussa on vielä luvassa ohjelmallinen retki seuramajalle. Päätapahtuma on lauantaina 11.8. 
Siellä annetaan opastusta mm.surffauksessa, melonnassa ja jollapurjehduksessa. Tilaisuuden 
isännöivät Osmo Hänninen ja Risto Hyypöläinen.   
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Tukikohdan kuulumisia – Markku 
Kelosuo 
 
 
Kuluva vuosi on viiden vuoden 
vuokrasopimuksen viimeinen. Syyskokouksessa 
on päätettävä, tehdäänkö uusi viiden vuoden 
sopimus vai löytyykö jokin muu vaihtoehto. 
 
Aika-ajoin keskustelaan liittymisestä eri 
seurojen tukikohtien yhteiskäyttöön. Myös 
viime kesänä keskustelu asiasta oli vilkasta ja 
asiaa kysyttiin vuokraisännältä ja vastaus oli 
edelleen kielteinen. Siihen meidän on 
tyytyminen. Eri seurojen veneet ovat kuitenkin 
tervetulleita majalle. 
 
Mitään suurempia hankintoja ei tälle vuodelle 
ole tulossa pientä laituriremonttia lukuun 
ottamatta. 
 
Tukikohdassa on mittava kalusto vesillä 
liikkumiseen: kanootit, optari, surffilauta ja 
soutuveneet, joten nyt voi harrastaa muutakin 
vesillä oloa kuin purjehdusta. 
 
Hyvää kesää ja suotuisia tuulia! 
 
 

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 pohjois-puolelle. 
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. 
 
9. WC-jätteitä ei saa laskea veteen. Saaressa on 
käymälä. 
 
10. Tukikohdassa kävijöiden on siivottava jälkensä ja 
vietävä roskat mukanaan. Sauna-puita on varattava 
seuraavaa saunojaa varten. 
 
11. Älä kuluta tarpeettomasti luontoa. 
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Jäsenrekisteri  
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Venerekisteri 
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Päivän pituus Puumalassa 

Puumala, Finland - Sunrise, sunset, dawn and dusk times, graph 
 

 
Darkness Dawn Sunshine Dusk  
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Veden korkeuden toteutuma ja ennuste 
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Sataman vartiointi – Pauli Latvanen 
 
Kauden 2007 vartiointiviikot ovat 21, 22, 26, 34 ja 38. Vartiointi hoidetaan entiseen tapaan. Viikon 
ensimmäinen vuoro alkaa maanantai-iltana. Ilmoittautuminen Kolmeen Ankkuriin viimeistään klo 
21:00 ja vuoro loppuu aamulla klo 06:00. Päiväkirjaan merkitään yön tapahtumat ja kuittaus 
lisättynä merkinnällä ”ImPS”. 
 
Kiinnostus vartiovuorojen varauksiin on ollut heikompaa kuin aiemmin ja allekirjoittanut on 
joutunut ”markkinoimaan” viimeisiä vuoroja. Viime kesänä muutama aktiivinen jäsen väijyi pari 
vuoroa, vaikka seuran veneiden määrän perusteella kunkin tarvitsisi vartioida vain joka toinen kesä. 
Nykyisellään lähes sama joukko jäseniä on hoitanut velvoitteemme (35 yötä) kesästä toiseen. 
 
Hyöty vartioinnista kohdistuu kuitenkin kaikkien jäsentemme hyväksi. Ilkivallan vähäiseen 
määrään on vartioinnilla vaikutuksensa. Satamaan on turvallisempaa jättää vene tai auto, kun 
alueella liikkuu valvoja. Vartija on korjannut veneen kiinnityksiä ym. ja hälyttänyt omistajan 
paikalle jos ei ole omin avuin pystynyt ongelmaa selvittämään. Vartiointituloilla hoidetaan myös 
monenlaisia jäsenetuuksia.  
 
Vartiovuorot tulevat jakoon huhtikuun alkupäivinä. Vapaita vuoroja voit selailla nettisivuillamme 
toukokuulle saakka.  
 
Toivon jatkossa aktiivista otetta vuorojen varailussa! 
 
Varauksia voit soitella Paulille, puh. 040-5321910 
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Katsastus 2007 – Jarmo Tiainen 
 
Siniselle Saimaalle mielemme jo kovasti halajaa! Kauan odotettu kesä saapuu ja veneitten 
kunnostus ja huolto voi alkaa.  
 
Katsastuksen painopisteet 2007 
 

• Paloilmaisin on pakollinen varuste! (koskee veneitä, jossa yövytään. Talvisäilytys 
suositellaan kuivassa tilassa, koska varoittimet eivät ole rakennettu kosteisiin olosuhteisiin) 

• Palosammuttimen sijaintimerkinnät! (jollei sammuttimet näkyvissä)  
• Jokainen purjehduskilpaan osallistuva kölivene on katsastettava 

turvallisuuskatsastusohjeiden mukaisesti ja käyttöalueensa luokkaan. Tämä koskee myös 
ratakilpailupurjehdusta! 

• Ilmatäytteisten pelastusliivien huolto: Paukkuliivit on huolettava 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. 
katsastussäänöistä lisää purjehtijaliiton sivuilta! Katsastuspäivät: ke 6.6, to 7.6 sekä seuraavalla 
viikolla ma 11.6 ja ke 13.6. Kellonaika on 17.00-20.00 näinä päivinä tai sopimalla aika katsastajien 
kanssa muuna aikana. 
 
Katsastusluokat: 
 

• Luokka 3:  Veneet tarkoitettu saaristo-olosuhteisiin ja sisävesistöihin, purjehdusalueena 
sisävedet ja rannikot. Ahvenmeri ja suotuisissa olosuhteissa väli Helsinki-Tallinna. 
Merkinantovälineet 2 kpl laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja. Kelluntavarusteet 
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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 teholuokaltaan 13a55b. Raketit ja soihdut, jotka on valmistettu 
vuonna 2002 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. Toivottavasti tänä vuonna katsastus olisi vilkkaampaa, kuin edellisinä 
kesinä!! Ei muuta kuin hommiin ja tuulta purjeisiin sekä iloista mieltä! Katsastusmiesten 
yhteystiedot löydät sivulta 5. 
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Kokemuksia alueleiriltä – Kari Sipiläinen 
 
Itä-Suomen junioritoimintaan päätettiin panostaa kaudesta 2006 lähtien järjestämällä alueella 
purjehdusleiri ja -kisoja sekä tarjoamalla ohjaajakoulutusta. Alueleiri pidettiin Lappeenrannassa 5.-
6. elokuuta ja järjestelyistä vastasivat Maarit Multala yhdessä LrPS:n junnuvetäjien kanssa. Leirille 
osallistui 23 junnua viidestä eri seurasta. Imatralta kokemusta olivat hakemassa Aleksi Hyypöläinen 
ja Minna Kaljunen ja heidän huoltajinaan isä ja äiti Hyypöläinen sekä Kari Sipiläinen. 
 
Ensimmäisenä leiripäivänä olosuhteet olivat ihanteelliset: lämpötila lähellä hellelukemia ja tuulta 2-
3 m idästä. Olimme lähteneet Imatralta aamuvarhaisella, joten meillä oli riittävästi aikaa purkaa 
peräkärristä kaksi optaria varusteineen ja rikata ne. Leiri alkoi Wilmanrannassa klo 10 
kipparikokouksella, jolloin selvitettiin päivän ohjelma ja tarvittavat varusteet 
purjehdusharjoituksissa. Ennen vesille menoa junnut ohjattiin rikaamaan jollansa ohjaajien 
avustamana. Apuna oli moniste, jonka avulla kaikki olennaiset kohdat käytiin läpi. 
 
Vesillä purjehtijat harjoittelivat kahdessa ryhmässä kahdella eri alueella. Tunnin kuluttua, 
harjoituksen puolivälissä ryhmät vaihtoivat aluetta, jolloin myös harjoitteet vaihtuivat. Pääpaino oli 
tekniikan opettelussa. Taktista puolta käytiin läpi toisena leiripäivänä, jolloin harjoiteltiin lähtöä ja 
merkkien kiertoa harjoituskisaa varten. Toimin apuohjaajana Maaritin vetämässä ryhmässä ja koetin 
kiikaroida myös toista ryhmää, jossa purjehtivat Aleksi ja Minna ImPS:sta. Hyvin näytti menevän. 
 
Harjoituksen jälkeen jollat kiskottiin kärryillä nostoluiskasta ylös läheiselle laiturille ja siirryttiin 
sisätiloihin kuuntelemaan ohjaajien palautetta harjoituksesta. Siinä tuotiin tehokkaasti esiin 
onnistumiset ja myös asiat, joita on petrattava. Sen jälkeen ruokailtiin ja pidettiin lepotaukoa ennen 
iltapäivän vesiharjoitusta, jossa edelleen opeteltiin jollan hallintaa. Päivän päätyttyä olimme monia 
taitoja rikkaampia ja seuraavana päivänä useimmat osallistujat toivoivat alueleireille jatkoa. 
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Imatran purjehdusseura ry:n toimintakertomus vuodelta 2006 
 
Yleistä 
 
Imatran purjehdusseuran vuoden 2006 toimintaan ovat kuuluneet perinteiseen tapaan retki- ja 
kilpapurjehdukset, nuorison optaripurjehdukset ja talviset koulutus- ja retkeilyillat. Seuran 
taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. 
 
Seuran hallinto 
 
Seuran hallituksen on muodostaneet Reima Väinölä kommodorina, Ari Pärnänen 
varakommodorina, Osmo Hänninen sihteerinä ja taloutta ja vene- ja jäsenrekisteriä on hoitanut 
Tapio Bohm. Muina jäseninä ovat olleet Risto Heinonen (kilpailut) ja Pauli Latvanen 
(satamapäällikkö). 
 
Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Kari Havesto ja Jorma Pakkanen, varalla Alpo Lempiäinen ja 
Esko Pekkala. Katsastajina ovat olleet Jarmo Tiainen, Tomi Lakka ja Markku Kelosuo. 
 
Hallitus on kokoontunut kauden aikana neljä kertaa. 
 
Kokoukset 
 
Seuran kevätkokous pidettiin 6.4.2006 Stora Enson virkailijakerholla. Kokoukseen osallistui 12 
jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin seuran toimintakertomus ja tilit edelliseltä vuodelta 2005. 
Kokouksen jälkeen jatkettiin iltaa retkeilyn merkeissä. Illan aikana tehtiin kooste eteläisen Saimaan 
parhaista veneretkeilykohteista.  
 
Seuran syyskokous pidettiin 10.11.2005 Stora Enson toimihenkilökerholla. Kokoukseen osallistui 
12 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007 pienin 
muutoksin. Kokouksessa valittiin Ari Pärnänen varakommodoriksi uudelleen seuraavalle 
kaksivuotiskaudelle. Samoin Tapio Bohm valittiin myös jatkamaan seuraavat kaksi kautta. Risto 
Heinosen tilalle valittiin Jari Lammela. 
 
Kokouksen päätteeksi katsottiin Risto Hyypöläisen tekemä DVD-video Perhe Saimaalla.  
 
Jäsenistö ja veneet 
 
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 115 jäsentä ja rekisterissä oli 64 venettä. Jäsen- ja 
venemäärässä ei tapahtunut vuoden aikana suuria muutoksia. 
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Tiedotustoiminta 
 
Seuran tiedotuslehtenä oli Uutisvuoksi jossa julkaistiin kokouskutsut ja tietoja tapahtumista. Myös 
sähköpostia on käytetty tapahtumista tiedottamiseen. 
 
Seuran internet-sivuilla www.imps.fi on tiedotettu pienemmistä ja isommista tapahtumista ja 
jäsenille tärkeistä asioista. Nettisivujen ylläpitäjänä on toiminut Petteri Hyrylä.   
 
Keväällä julkaistiin seuralehti Vimppeli joka postitettiin jäsenille. Lehden taittoi Tapio Bohm ja 
painatuksen hoiti Imatran Painotalo Oy. Vimppelin mainostulot toivat hyvän lisän seuran kassaan. 
 
Koulutus 
 
Maaliskuulla järjestettiin ”kuivapurjehdusilta”, jossa palauteltiin mieliin purjeiden trimmausta. 
Tilaisuuden alusti Kimmo Hautamaa ja paikalla oli 12 purjehtijaa.  
 
Navigaatiojaos piti yhdessä järvipelastusseuran kanssa veneilyturvallisuusillan kaupungintalolla. Se 
kokosi salin täyteen veneilijöitä ja veneilystä kiinnostuneita. 
 
Kari Sipiläinen osallistui SPL:n syysseminaariin 24. – 26.11.2006 Itämerellä. 
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Purjehdukset 
 
Kauden avaukseen, Lipunnostopurjehdukseen 20.5. osallistui 9 venettä. Kilpailun Imatralta 
Satamasaareen tyynessä säässä voitti Reima Väinölä. 
 
Seuran pääkilpailu Immen purjehdus järjestettiin 17.6. Kilpailuun osallistui 26 venettä. 
Kilpailupäällikkönä oli Risto Vesanto. Lähtö oli Puumalassa ja maali Satamosaaressa. 
Heikkotuulisessa säässä vain kolme venettä selvitti radan alle 10:ssä tunnissa. Voiton vei isossa 
LYS-luokassa RiPS:n Jarmo Valto, pienessä LYS-luokassa LrPS:n Sakari Vento ja H-veneiden 
voittaja oli ImPS:n Reima Väinölä.  
 
H-venekisaan 2.9. osallistui 3 venettä, voittajana oli Reima Väinölä.  
 
Tiistaikisasarjaan osallistui kaikkiaan 12 venettä ja voitto meni kymmenen purjehditun kilpailun 
perusteella Jari Lammelalle. 
 
Ruskapurjehdukseen Mietinsaaren ympäri kauniissa ja tuulisessa syysilmassa 16.9. osallistui 7 
venettä. Ensimmäisenä maaliin purjehti Reima Väinölä. 
 
Reima Väinölä osallistui myös voitokkaasti Saimaan ranking-sarjaan ja Savon regattaan. 
 
Retkeilytoiminta  
 
Perinteeksi muodostunut venemessumatka tehtiin helmikuussa yhdessä Lappeenrannan pursiseuran 
jäsenten kanssa yhteisessä vaunuosastossa. 
 
Heinäkuussa Risto Hyypöläinen järjesti navigointipurjehduksen Pullikaiseen. perillä testattiin 
yrttisaunan löylyjä. Mukana oli viisi venekuntaa. 
 
Nuorisotoiminta 
 
Junioritoiminta aloitettiin 22.5. optimistijollan esittelyllä Kaukopään koulun oppilaille. 
Purjehduskoulua, johon osallistui viisi junioria, pidettiin 11 kertaa. Kari Sipiläisen vetämissä 
harjoituksissa keskityttiin perustaitojen oppimiseen. 
 
Minna Kaljunen ja Aleksi Hyypöläinen osallistuivat 5.-6. 8. Itä-Suomen alueleiriin 
Lappeenrannassa. LrPS:n järjestämään aluekisaan 26.8. ottivat osaa Henri Similä ja Aleksi 
Hyypöläinen. 
 
Vapaa-aikatoimen kohdeavustuksella hankittiin seuralle optimistijolla. Sen kunnostivat 
Lammassaaren veistämöllä Aleksi ja Risto Hyypöläinen sekä Kari Sipiläinen. 
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Satamatoiminta 
 
Seura järjesti perinteisesti veneiden nostot ja laskut. Toistakymmentä suurempaa venettä osallistui 
keväällä ja syksyllä yhteisnostoihin, joiden järjestelyistä vastasi Pauli Latvanen.  
 
ImPS on hoitanut jälleen Lammassaaren sataman vartiovuoroista viiden viikon osuutensa. 
Jäsenistön vartiointihalukkuudessa näkyy kuitenkin hiipumista: kaikki vuorot hoidettiin, mutta pari 
jäsentä joutui valvomaan kaksi yötä. Vartioinnista saadaan hyvä lisä seuran kassaan.   
 
Lammassaaren satamaa kunnostettiin viime keväänä. Siinä yhteydessä polttoainelaiturin pinnoite 
uusittiin ja sen alle asennettiin tukirakenteet uudelle mastonosturille. Sen suunnittelussa ja 
rakentamisessa seura tulee olemaan vahvasti mukana. 
 
Tukikohta 
 
Vuohisaaren seuramajan käyttö jatkui vilkkaana. Suurempien veneitten kiinnittymistä haittasi 
jonkin verran poikkeuksellisen matala Saimaan vedenkorkeus varsinkin loppukesällä. 
  
Majan yhteiskäytöstä muiden Saimaan pursiseurojen kanssa syntyi loppuvuodesta jälleen 
keskustelua. Vuosikokouksessa kuitenkin todettiin ettei pienellä saarella ole resursseja selvästi 
nykyistä suuremmalle venemäärälle. Myös vuokraisäntä Reinikaisen kanta oli varauksellisesti 
kielteinen. 
 
Edustustoiminta 
 
Eerik Hocksell on toiminut edelleen Suomen Purjehtijaliiton valtuuston varajäsenenä. 
 
Petteri Hyrylä on ylläpitänyt Saimaan alueen kilpailukalenteria ja Saimaa-rankingin ohjeita ImPS:n 
nettisivuilla. 
 
Saimaan alueen purjehtijapäivät pidettiin Imatralla 28.11. Mukana oli 22 henkilöä eri 
purjehdusseuroista. Ensi kertaa tilaisuus jakautui omiin istuntoihin kölivenepurjehtijoiden ja 
junioriohjaajien kesken. Kölivenepuolella seuraamme edustivat Reima Väinölä, Eerik Hocksell ja 
Petteri Hyrylä. Junioritoiminnan kokoukseen osallistuivat Kari Sipiläinen ja Kimmo Hautamaa. 
 
Taloudellinen toiminta 
 
Seuran tulot ovat koostuneet pääasiassa jäsenmaksuista, katsastusmaksuista, kilpailumaksuista sekä 
Vimppelin mainostuloista. Menoista suurin oli tukikohdan vuokra. Jäsenmaksu on ollut 30 € ja 
junioreilta 5 €. Liittymismaksuna on ollut 50 € ja tukikohdan venekohtaisena käyttömaksuna 35 €. 
Vuoden 2006 taloudelliseksi tulokseksi kirjattiin – 1054,44 €. Syynä suureen alijäämään on 
laskuttamatta olevat vartiointikulut (n. 700 €).  
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LÄMMIN, HENGITTÄVÄ 

TERASSIMATTO 
1400 g/m2 
VENEESEEN 
PARVEKKEELLE 

VAIN 6,90/m2! 
LEV. 200 CM 
133 CM 
SINIHARMAA, BEIGE,VIHREÄ 
 
 

 
 
 
AITO KURASTOPPARI  
PITÄÄ PAIKAT SIISTINÄ 
LIUKUMATON POHJA 
KONEPESU +60 AST. 
 
 

MAAKUNNAN 
PARHAISTA 
VALIKOIMISTA 

VENEILIJÄ! 
  

MATOT MUOTOON LEIKATTUNA 
KUNNON VALIKOIMISTA 
PEHMUSTEET   
MÄÄRÄMITTAAN   
ÄÄNIERISTEET VENEESEEN 
 
 
 

 
 
 
 
   
HUOM! SÄHKÖNSININEN NEON 
TERASSIMATTO, lev. 2 m 
13,50/jm    
 
 

 

BERANGER 
 
p. 020 792 0346 
www.beranger.fi 
MA-TO 9.00 -17.00 
PE 9.00 - 18.00 
LA 9.00 - 13.00 
KESÄLAUANTAISIN SULJETTU 
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Punkki – Suomen vaarallisin eläin 
 
Ovakon työterveyslääkäri Antti Pellinen kirjoitti henkilökuntalehdessä viime kesänä seuraavaa: 
”Vaarallisin eläin Suomen kesäluonnossa on punkki. Borrelioosi ilmaantuu kokardinmuotoisena 
ihotulehduksena 2 viikkoa punkin puremasta. Tuolloin on lääkitys tarpeen. Punkeista voi myös 
saada kuumeisen aivokalvontulehduksen, jota vastaan on rokote. Luonnossa liikkuville Sveitsin, 
Ahvenanmaan ja Puumalan matkaajille asia on ajankohtainen.”  
 
Seuraavat ohjeet on lähteestä: www.punkki.net 

 Punkinpuremien ehkäisy  

Ole tietoinen riskialueista 
Pysyttele luonnossa kulkiessa mieluiten polulla ja poissa pitkästä ruohikosta tai muusta 
vastaavasta aluskasvillisuudesta 
Vaatetuksessa voi käyttää (varoen kuitenkin pidempiaikaista kosketusta ihoon) 
hyönteiskarkotteita tai -myrkkyjä. Käytä eläimellä ehkäiseviä valmisteita tai ns. 
punkkipantaa. 
Pukeudu vaaleisiin vaatteisiin punkkien toteamisen helpottamiseksi 
Ravistele vaatteet ennen sisätiloihin siirtymistä 
Tee koko kehon punkkitarkastus viimeistään illalla 
 

 Kun punkki puree  

 Älä   - joudu paniikkiin 
    - raaputa tai muuten yritä vahingoittaa kiinnittynyttä punkkia 
    - laita puremakohtaan muita kemikaaleja kuin desinfektioainetta 
 Käytä   - punkkipinsettiä 

    - tai sen puuttuessa voi yrittää kiertää langan punkin imukärsän 
ympärille ja sen jälkeen vetää sitä ulospäin 

    - antiseptista ainetta puremakohtaan ennen ja jälkeen punkin poiston 
    - pese kädet punkinpoiston jälkeen 
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Retkisatamia 
 
Viime vuoden kevätkokouksessa käytiin joukolla eteläisen Saimaan retkeilykohteita. Seuraavassa 
on kooste tilaisuudesta. Kokemusten mukaan näissä paikoissa on kyllä käyty, mutta myös 
havaintoja matalista rannoista ja kivistä on tehty. Joskus pieniä pohjakosketuksiakin saatu. 
Tiedot ovat alustavia ja toivomme toki tarkennuksia ja tietoja uusista kohteista. Siitä vaan 
jatkamaan luetteloa. Kootaan kokemukset sitten taas yhteen! 
 
− Muukonsaari Joutsenossa, avoin pohjoistuulelle, luontopolku, pari poijua 
− Pullikainen, melko matalaa on sisäsalmessa, kivien välistä (hieman lännen puolelta keskilinjaa), 

läheltä styyrpuurin puoleisia rantoja sisään ajettaessa 
− Ilkkojen pohjoisempaan laituriin (koillissalmen laituri) ei pääse purkkarilla 
− Myhkiöluodoille (Ilkkojen itäpuolella) pääsee rantaan asti  
− Mäntysaaressa on LrPS:n laiturin lisäksi Merenkululaitoksen laituri, johon voi laittaa veneen 

kiinni 
− Peräsaari, eteläiselle merkatulle paikalle ei pääse. Pohjoisen puolen lahteen pääsee 
− Kyläniemen eteläpuolella Vaivionniemessä (Lamposaaren takana) paikka, mutta on ilmeisesti 

mökittynyt viime aikoina 
− Hepohiekalla uusi pitkä Merenkululaitoksen laituri 
− Koirasaaren itäpuolella on porrasmainen maasto ja pääsee rantaan 
− Huuhanrantaan pääsee kahlaamalla, kallion kohdalta on menty rantaan asti 
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− Rehusaarta vastapäätä kapeaan salmeen pääsee isollakin paatilla. Myhkiöluodoille (Rehusaaren 
luoteispuolella) pääsee 

− Hätinsaaren kaakkoispuolella on kovien kokemusten mukaan matalampaa kuin karttaan on 
merkitty 

− Hätinsaaren koillispuolelle pääsee 
− Aittasaaren ja Lamposaaren väliin pääsee hyvin kuten myös viereen Lamposaaren eteläpuolelle 
− Lokhuussi on varattu norpille 
− Hietasaareen itäpuolelle "metristen" veneilyviittojen mukaan ajaen karttaan merkatulle kohdalle 

pääsee oikein laituriin. Saunakin lämpiää. Länsipuolella köli osuu pohjaan aiemmin kuin keula 
kohtaa rannan, eli ei pääse 

− Partakoski on idyllisen näköinen paikka, kirkkaat vedet, 12 m johdot. Nähtävillä 1700-luvulta 
peräsin olevat Kärnäkosken linnoituksen jämiä 

− Taistensaari, pohjoislahti on ilmeisen syvä, jyrkän jylhät rannat, suojainen paikka 
− Astuvansalmi, yöpyminen esim. Astuvansaaren koillislahdessa 1.45 m syväyksellä onnistui 

muinoin, vaikka matalalta kartassa vaikuttaakin 
− Tiironlahti Karhisaaren puoli, suojainen lahukka 
− Kirkkotaipaleen kanavaa on kunnostettu, yöpymismahdollisuus on esimerkiksi Kallioniemessä. 

Ravintola, polttoainetta ja muuta purjehtijalle olennaista löytyy (tanssilava). Pidempänä perällä 
odottaa n. 8 m, jota ennen 12 m sähköjohdot.    

− Brahenlinna Ristiinassa 
− Jakovedon puolelta pohjoiseen mentäessä Selkänenän pohjoispuolella on luoteeseen aukeava 

jännän näköinen kapea lahukka. Pujoteltava ensin esimerkiksi 3 m pisteviivojen välistä 
− Pikku kalliosaarissa Pistohiekan eteläpuolella on kohtalaisia ankkurointipaikkoja 
− Pistohiekan laituritilanne oli kesällä 2005 olemattomassa kunnossa 
− Alikulkusilta 12 metriä Luonterin suuntaan, jossa paljon upeita hiekkarantoja. Kuvauksia näistä 

löytyy satamakirjoissakin 
− Neitvuori Etelä-Savon korkein paikka (Mäntyniemenselältä jatkuva lahti pohjoiseen), "Pikku-

Koli" 
− Kotkatsaaressa Puumalan suunnalla pohjoispuolen lahukka, myös kartassa se on merkattu 

satamapaikaksi 
− Joku väittää parkkeeranneensa Hämeensaareen (pari mailia Osmonaskeleista pohjoiseen väylien 

välissä) 
− Mannilanniemeen päin mentäessä Metsähallituksen ylläpitämä retkipaikka Kerinniemessä 

Kylmäsaari, nuotiopaikkakin löytyy. Kuten myös Kuivisaaressa hieman pohjoisempana. 
− Oulunsaareen päin mentäessä Konkelinniemessä, lomakylän lähellä on lomakylän laituri, vettä 

on ehkä matalasti. 
− Varvinranta lossin länsipuolella. Ehkä hieman rauhaton, sauna löytyy, tosin ovi voi olla lukossa 

(SuPS) 
− Ja siitä itään päin on Ruunasaari, josta löytyy pari poijuakin, ei sijaitse pohjoispuolella (jossa on 

kartan mukaan), vaan eteläpuolella 
− Korkeasaaressa Ruunansaarenselän itäosassa voi ankkuroida, jyrkät rannat 
− Oulunsaaren Pitkäniemi ja siitä pohjoisempaankin voi ankkuroida, navigoi ja valitse paikka 

kartan mukaan. Läpi pääsee Oulunsalmesta ja edelleen Lepistön selälle varovaisesti edeten 
− Oulunsaaren Pieniniemi, ei tarvitse mennä, eikä ehkä pääsekään kovin pitkälle 
− Lepistön selän jälkeen kapeikossa Unisaaren kaakkoispuolella pari poijua. Ei tosin ole hyvä 

yöpymispaikka, koska alukset tekee aaltoa, ja köli hakkaa pohjaan, matalat rannat 
− Linnavuori Partalansaaren pohjoispuolella, 12 m sillan alituskorkeus rajoittaa 
− Kukkapäänlahti, uusia suihkuja tulossa kesäksi 2006, 7 euroa sähköllä 
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− Tuohistonsaari Tuohiselän itäreunalla, norppia näkyvissä! 
− Juoksukallion Eteissaari, koillispuoli 
− Piispanhuvila Kesamonsaaressa, vaaditaan tarkat ohjeet. Toisaalta tervahöyryt ajaa sieltä täyttä 

häkää 
− Pitkällä Pihlajavedellä Iso Eljasniemen lounaispuolella on kokemusten mukaan ihan hyviä 

rantautumispaikkoja 
− Pitkällä Pihlajavedellä lossin vierellä itäpuolella on Roska Roope-paikka, hyvät laiturit ja poijut 
− Pesolansaaressa länsipuolella on julkinen ja itäpuolella SlPS:n paikka maksullinen (selkeät 

säännöt meillekin) 
− Pihlajavedeltä itään Matarasaaren kaakkoiskärjessä on PuPS:n hiljainen paikka 
− Tynkkylän lomakeskus Vuorilahdessa, ravintola, saunat, järeät poijut 
− Kongonpää 
− Mustasaari Kongonpän eteläpuolella (merkattu karttaan, ehkä vaikea päästä) 
− Kaitasaaren keskikohdassa luoteispuolella on hieno paikka (luonnonsuojelualue) 
− Mannerta Pellossaaren Nenäniemi koilliseen avautuva lahti Kotkatsaarten takaa, pekkoihin 

kiinni. Katkatsaaren länsirannan lahukka. Samoin Kotkatsaarten itäpuolella pienimuotia 
lahukoita ja luotojen välejä 

− Mitinhiekka l. Pietolansaari on hieno hiekkarantainen saari, erityisesti lapsiperheille soveltuva 
hiekkarantainen saari 

 
Lisää paikkoja esim. sivulla www.veneilysaimaa.com 
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Jäsenhakemus 
 
 
Imatran purjehdusseura ry 
 
 
Haluan liittyä   jäseneksi   
   nuorisojäseneksi  
   kannatusjäseneksi  
 
 
Sukunimi  Etunimet 
 
 
Lähiosoite   Postinumero ja –toimipaikka 
 
  
Puhelin kotiin  Puhelin työhön 
 
 
Matkapuhelin  Sähköpostiosoite 
 
 
Veneen nimi   Purjenumero 
 
 
Veneen tyyppi  Katsastusluokka 
 
 
Veneen valmistusvuosi  Veneen radiot (VHF/LA/gsm) 
 
 
Laituri ja –paikka 
 
 
Päiväys   Allekirjoitus 
 
 
 
Palautus:   Jäsenmaksut 2007: 
 
Imatran purjehdusseura ry  Perhekohtainen liittymismaksu 50 € 
Reima Väinölä  Vuosijäsenmaksu 30 € 
Terikmäentie 25  Nuorisojäsenmaksu 5 € 
55610 Imatra   Kannatusjäsenmaksu 400 € 
puh 436 6470, 050 599 5598  Tukikohtamaksu 35 € 
reima vainola@pp.inet.fi 
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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. 120 jäsentä ja 70 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 alussa järjestettävä Imatran Immen matkapurjehdus, joka tänä vuonna purjehditaan jo 
30:ttä kertaa. Joka viikko on mahdollisuus harjoitella tiistaipurjehduksilla. Kesän lopulla 
järjestetään H-veneille ratakilpailu.  
 
Keväällä ja syksyllä ImPS järjestää veneiden nosto- ja laskupäivät omakustannushintaan. Sataman 
vartioinnista seura myös huolehtii omilla vuoroillaan. 
 
Imatran purjehdusseuran toiminnasta tiedotetaan sataman ilmoitustaululla ja seuran internet-sivuilla 
osoitteessa www.imps.fi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  IMATRAN  

  TESTAUS 
 
 

        Anssinkatu 7  55100 IMATRA 

Puh.    (05) 4368 750          
Fax     (05) 4729 025 
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Saimaanrannan laulu 
 
Muistan kuin taikaa, kaunista aikaa 
kun suvituulet Saimaalla soi. 
Kauneimmat hetket, kesäiset retket 
muistoissa aina säilyä voi. 
Syksy ja myrsky vastaan kun lyö, 
mielessä silloin on suviyö. 
Muistan kuin taikaa, kaunista aikaa 
kun suvituulet Saimaalla soi. 
 
Auringon raita kultaili maita, 
välkkyen laineet Saimaalla löi. 
Siinteli saaret, vaarojen kaaret, 
vehmaina rannat viheriöi. 
Nyt Saimaanranan laulu kun soi, 
muistojen silmin nähdä sen voi. 
Auringon raita kultaili maita, 
välkkyen laineet Saimaalla löi. 
 
Rannalta sieltä, haaveiden tieltä 
niin moni muistot kauneimmat sai. 
Sieltä myös varmaan ystävän armaan 
kesäiset kauniit muistot on kai. 
Jos vaikka kauas matkamme vei, 
sininen Saimaa unhoitu ei. 
Rannalta sieltä, haaveiden tieltä 
niin moni muistot kauneimmat sai. 
 
san. Helka Kuisma 

 


