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Kuluva vuosi on seuramme 20. toimintavuosi ja Imatran Purjehdusseura viettää pyöreiden vuosien 
syntymäpäivää 22.11.2008. Jäseniä seuraamme on vuosien saatossa kertynyt n. 109 ja ImPS:n lipun 
alla purjehtii n. 60 venettä. Kuluneet kaksi vuosikymmentä ovat tarjonneet seuratoimintaa 
purjeveneilystä kiinnostuneille jäsenille monessa eri muodossa; onnittelut seurallemme. Minä yritän 
jatkaa seuramme johtamista samalla kurssilla. 
 
Tukikohtamme vuokrasopimusta Vuohisaaressa on jatkettu viideksi vuodeksi eteenpäin, ja on siis 
turvattu käyttöömme jälleen muutamaksi vuodeksi. ”Virranparkki” on säilynyt siistissä kunnossa ja 
siitä suuri kiitos käyttäjille. Laituria on tarkoitus keväällä levittää ja talkoohenkeä tarvitaan. 
Laituritarpeet ovat varastoituna Lammassaaressa seuran kopeissa ja odottavat kuljetusta 
tukikohtaan. Talkoista ilmoitetaan kevään mittaan, tervetuloa parantamaan tukikohtamme 
turvallisuutta. 
 
Kilpapurjehdus on mielenkiintoista, se luo jännittäviä hetkiä niin vesille veneeseen kuin rannalla 
tuloksien odotteluun. Viime kesänä Saimaan kilpailuissa menestyi myös muutama ImPS:n 
venekunta. Saimaa Rankingin tuloksissa Lady Alice kipparinaan Reima Väinölä sijoittui 3. sijalle 
H-veneiden luokassa ja Kimmo Hautamaan kipparoima Piika sijoittui 2. sijalle isossa LYS-
luokassa. Lisäksi Piika voitti Saimaan mestaruuden perinteisessä 24-H kilpailussa, joka tosin 
hieman lyhennettynä on nykyisin Saimaaregatta 18-H. Tulevana kesänä ratkaistaan Saimaan 
mestaruus Ooppera-regatassa Savonlinnassa. Toivottavasti siellä ja muuallakin Saimaan kisoissa 
nähdään ImPS:n veneitä, juhlavuotemme kunniaksi. 
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-RUPD�+DXWDPDD� Punatulkunkuja 3 

55120 Imatra 
Kotipuhelin 432 2313 
Gsm 040 820 5033 
jorma.hautamaa@pp.inet.fi 

9DUDNRPPRGRUL��
$UL��3lUQlQHQ Karhumäenkatu 76 

55120 Imatra 
Kotipuhelin 432 2813 
Gsm 050 525 0010 
parnanen@kotiportti.fi 
 

7DORXGHQKRLWDMD��
7DSLR��%RKP� Pohjolankatu 6 

55100 Imatra 
Gsm 040 550 3221 
tapio.bohm@pp.inet.fi 
 

6LKWHHUL��
7RPL�/DNND� Hevossuontie 3 

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

.LOSDLOXWRLPLQWD�
-DUL�/DPPHOD�� Raijaksenkatu 16 

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

6DWDPDSllOOLNN|�
3DXOL�/DWYDQHQ� Viipurinkatu 1 C 12 

56800 Simpele 
Gsm 040 532 1910 
Pauli.latvanen@pp.inet.fi �

0XXW�WRLPLKHQNLO|W�
5HWNHLO\WRLPLQWD�
5LVWR�+\\S|OlLQHQ� Länsituulenkuja 3 

55120 Imatra 
Työpuhelin 020462 2455 
Gsm 040 960 0140 
risto.hyypolainen@elisanet.fi 

1HWWLVLYXW�
3HWWHUL�+\U\Ol� Eskonkatu 5 

55100 Imatra 
Kotipuhelin 436 8993 
Työpuhelin 020462 2901 
Gsm 040 512 9242 
petteri.hyryla@pp.inet.fi 

1XRULVRWRLPLQWD�
.DUL�6LSLOlLQHQ� Tuohikuja 3 

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

9XRKLVDDUHQ�PDMDYDVWDDYD�
0DUNNX�.HORVXR� Vesikonkatu 13 

55420 Imatra 
Gsm 0500 553748 

.DWVDVWXVPLHKHW�
�0DUNNX�.HORVXR (yhteystiedot edellä) 
 
�7RPL�/DNND��(yhteystiedot edellä) 

 
-DUPR�7LDLQHQ� Rakennusmestarinkatu 3 

as 11 
55700 Imatra 

Gsm 050 3795876 
jarmo.tiainen@pp2.inet.fi 

�
�
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Kesän 2007:n yhteisleiriä ehdotti Mika Aunola Järvipelastajista. Tavoitteena tutustuttaa leiriläiset 
vesiturvallisuuteen, merimiestaitoihin, jollapurjehdukseen ja kalastukseen. Leiri pidettiin lämpimien 
vesien aikaan 28-30.7 Haapasaaressa, kaupungin leirikeskuksessa. Osanottajat olivat 
Järvipelastajien, Tainionkosken Urheilukalastajien ja Imatran Purjehdusseuran junioreita 
ohjaajineen. Tekeminen organisoitui siten, että jokainen teki sitä minkä parhaiten osaa: näin esim. 
Purjehdusseura vuorollaan opasti leiriläisiä opti-jollan ohjaamiseen ja purjehduksen alkeisiin. 
 

 
 
.RKWD�SllVWllQ�YHVLOOH��
 
 
Leiri todettiin onnistuneeksi ja päätettiin voimavarojen yhdistämisestä myös tulevana kesänä. 
Tällöin vastuualue supistuu, kun järjestelyt saadaan jaettua eri seurojen kesken. Lisäksi etuna on 
suurempi osanottajamäärä ja tutustuminen eri seurojen toimintaan. Jollapurjehdus koettiin varsinkin 
poikien keskuudessa niin mielenkiintoiseksi, että kolme junnua tuli mukaan elokuussa jatkuneeseen 
purjehduskouluun. Toivottavasti mukaan tulee taas joku uusi seura. Esim. partiolaiset ja palokunnan 
nuoret olivat kiinnostuneita pidetystä leiristä, koska on mukava tulla tuttuun paikkaan, jossa on 
helppo oppia uusia asioita. 
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Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ylläpitää veneilijöiden suosimia retkisatamia eteläisellä 
Saimaalla, Imatran purjehdusseuran kotivesillä. Lähikaupunkien veneilijät ovatkin tärkein 
käyttäjäryhmä Satamosaaren, Ilkonsaaren, Hietasaaren ja Ruuhonsaarten retkisatamissa.  

Virkistysaluesäätiön on linjannut periaatteeksi, että retkisatamien käyttö on vapaata kaikille 
jokamiehen oikeuksien tapaan. Hyvin varustettujen retkisatamien suosio on kasvanut, ja 
vierailijoita satamissa käy myös ylempää Vuoksen vesistöstä sekä mereltä Saimaankanavan 
kautta. Kesällä 2006 lähinnä Satamossa tehdyn kyselyn perusteella veneilijät arvostavat paljon 
virkistysaluesäätiön palveluja. Muilta vesistöalueilta tulevat kiittelevät hienojen 
retkisatamapalvelujen lisäksi ystävällistä ja välitöntä ilmapiiriä Saimaalla! 

5(7.,6$7$0,(1�9,,+7<,6<<6�.b<77b-,(1�$6,$�
6DWDPRVDDUL on sijaintinsa ansiosta myös risteilykohde - näin ne, joilla ei ole omaa venettä, 
pääsevät nauttimaan upeasta harjusaaresta. Veneilijöitä pyydetään väistämään risteilyaluksia niille 
tarkoitusta laiturista. Virkistysaluesäätiö toivoo, että veneseurojen edustajat ylläpitävät edelleen 
hyvää toimintakulttuuria ja ilmapiiriä kotivesien retkisatamissa. Karjalainen vieraanvaraisuus ja 
välittömyys virkistysaluesäätiön satamissa on jo noteerattu! 

9(1(,/,-g,/7b�72,927$$1�<+7(,69$6788//,68877$�-$�3$/$87(77$�
Oleskelu retkisatamissa ja virkistysalueilla perustuu omatoimisuuteen ja toisten huomioimiseen. 
Kaikkien kävijöiden odotetaan suhtautuvan retkisatamiin ja alueisiin vastuullisena kuntalaisena ja 
välittävän tietoa jos epäkohtia havaitaan. Kiireellisistä korjaustarpeista voi välittää tiedon Roope-
Saimaan miehistölle (SXK�������������), ja vähemmän kiireellisiä kehittämisajatuksia voi välittää 
virkistysaluesäätiöön sähköpostilla (YLUNLVW\VDOXHVDDWLR#HNDUMDOD�IL). 
Ajatuksia saa kirjoittaa myös vieraskirjoihin – nimen lisäksi. Kirjoista kootaan käyttäjätilastoja 
kehittämisen ja rahoituksen pohjaksi.  

+82//267$�6<17<<�.867$118.6,$�
Virkistysaluesäätiön alueiden huollosta Saimaalla vastaa Pidä Saaristo Siistinä ry, jonka huoltoalus 
Roope-Saimaa käy kohteissa kesä-heinäkuussa lähes viikoittain. Virkistysaluesäätiö maksaa 
huoltosopimusta vastaan PSS:lle avustuksen kunnilta saatavasta vuosittaisesta määrärahasta. 
Kustannuksia tulee myös polttopuista. Palvelurakenteita on rakennettu EU-hankerahoilla, esim. 
Satamon kulkukäytävät ja Ruhan kiinteä septityhjennyspaikka.  

Retkisatamien ja virkistysalueiden käyttö kasvaa: polttopuita kuluu, kiukaita ja grillejä pitää uusia ja 
laitureita korjailla. Palvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi virkistysaluesäätiö on kokeillut 
vapaaehtoista matkapuhelimella maksettavaa maksua. Järjestelmä on käytössä ainakin tämän 
kesän ajan, mutta PSSry:n ja Saimaan virkistysalueyhdistyksen kanssa mietitään yhteistyössä 
myös muita ratkaisuja.   

Virkistysaluesäätiö toivottaa hyvää veneilykesää ja leppoisia tuulia Saimaalle! 

+DQQD�2OOLNDLQHQ�
(7(/b�.$5-$/$1�9,5.,67<6$/8(6bb7,g�
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Seuran hallitus päätti viime syksynä, että kukin jäsen rekisteröi itse veneensä em. rekisteriin. 
Ohessa linkki Maistraatin sivulle, josta saa lisää tietoja:  
 
www.maistraatti.fi/vesikulkuneuvorekisteri.html 
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Uusi purjehduskausi on taas aluillaan ja satamatoiminnot toteutetaan entiseen malliin, pieniä 
kehitysideoita kuitenkin kokeillen. Veneiden laskut ja nostot hoidetaan yhdessä talkoillen, mutta 
tämän julkaisun jälkeen on varmaan selvinnyt onnistuiko laskujen jakaminen kahdelle päivälle. 
 
Normaali venemäärä on ollut 15 - 17 venettä päivässä, 7-8 venettä lisää ja talkoot kahdelle päivälle. 
Ajatuksena on saada päivän pituutta hieman lyhyemmäksi ja kustannukset venettä kohti pysymään 
kohtuullisella tasolla. 
 
Vartiointisysteemikin kaipaisi varmaan joitakin uudistuksia, ideoita voisi kukin kohdallaan miettiä. 
Ongelmahan on Lammassaaresta laituripaikan vuokranneiden väheneminen. On myös veneitä, jotka 
jätetään kesäksi maihin. Tällaisissa tapauksissa ajatus sataman vartioinnista ei varmaankaan ole 
kovin motivoiva. Mutta katso seuramme nettisivuilta, jospa löytäisit itsellesi sopivan vapaan 
vartiointivuoron ja ilmoita se Paulille. Seuran saamaa vartiointikorvausta on neuvoteltu hieman 
suuremmaksi. Myös saniteettitilojen puutteen korjaaminen VK:n toimesta lienee jo toteutettu ennen 
vartiointien aloittamista. 
 
Muita hankkeita järjestellään jäsenistön ideoiden pohjalta, lähinnä talkooperiaatteella. Esimerkkinä 
mainittakoon mastokatoksen ehostaminen tänä keväänä. Myös pienemmistä puutteista kannattaa 
antaa vinkkiä allekirjoittaneelle, näin saamme omalta osaltamme pidettyä sataman palvelut 
tarpeitamme vastaavana. Suuremmista asioista voisi mainita laiturikansien laudoitukset, jotka 
kaupunki on talven aikana uusinut. Laitureilla liikkuminen on nyt varmasti turvallisempaa, etenkin 
loppukesän pimeinä aikoina. 
 
Mutta se mastonosturi...kuulopuheiden mukaan kaupungin virkamiesten suhtautuminen asiaan olisi 
myötämielisempi kuin aiemmin? 
 
Mukavia hetkiä yhteisen harrastuksemme parissa, niin vesillä kuin myös satamassa! 
 
 
Pauli Latvanen 
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Imatran purjehdusseuran vuoden 2007 toiminta on sujunut perinteisesti: kesällä on järjestetty retki- 
ja kilpapurjehduksia ja nuorison ohjattuja optaripurjehduksia. Seuran taloudellisessa tilanteessa ei 
ole tapahtunut oleellisia muutoksia. 

6HXUDQ�KDOOLQWR�
Seuran hallituksessa on toiminut Reima Väinölä kommodorina, Ari Pärnänen varakommodorina, 
Osmo Hänninen sihteerinä ja taloutta sekä�vene- ja jäsenrekisteriä on hoitanut Tapio Bohm. Muina 
jäseninä ovat olleet Jari Lammela (kilpailut) ja Pauli Latvanen (satamapäällikkö). 
 
Seuran tilintarkastajina ovat olleet 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 kolme kertaa. 

.RNRXNVHW�
Seuran kevätkokous pidettiin 20.4.2007 Stora Enson virkailijakerholla. Kokoukseen osallistui 15 
jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin seuran toimintakertomus ja tilit edelliseltä vuodelta 2007. 
Kokouksen yhteydessä Jarkko Pakkanen esitteli uusinta vene-elektroniikkaa.  
 
Seuran syyskokous pidettiin 24.11.2007 Imatran kylpylässä. Kokoukseen osallistui 15 jäsentä. 
Kokouksessa hyväksyttiin ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio pienin muutoksin. 
Erovuoroisen kommodorin Reima Väinölän tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Jorma 
Hautamaa. Osmo Hännisen tilalle hallitukseen ko. kausille valittiin Tomi Lakka ja Pauli  Latvanen 
(jatkaa).  
 
Kokouksen päätteeksi keskusteltiin uudesta venerekisteröintilaista ja katsottiin video Immen 
purjehduksesta vuodelta 1983.  

-lVHQLVW|�MD�YHQHHW�
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 109 ja rekisterissä oli 61 venettä. Jäsen- ja venemäärässä ei 
ole tapahtunut vuoden aikana suuria muutoksia. 

7LHGRWXVWRLPLQWD�
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 kokosi Reima Väinölä 
ja painatus tehtiin kaupungin oppimateriaalikeskuksessa. Vimppelin mainostuloja kertyi tänäkin 
vuonna mukavasti. 
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Suunniteltu kauden avaus, Lipunnostopurjehdus 26.5. jouduttiin peruuttamaan: synkkään sateiseen 
säähän ei ollut lähtijöitä! 
 
Seuran pääkilpailu Immen purjehdus järjestettiin 16.6. Kilpailuun osallistui  20 venettä. 
Kilpailupäällikkönä oli Risto Vesanto. Lähtö oli Puumalassa ja maali Satamosaaressa edellisen 
vuoden tapaan. Tänäkin vuonna monet veneet keskeyttivät kilpailun tuulen tyynnyttyä illalla. Voitto 
meni isossa ja pienessä LYS-luokassa Lappeenrantaan (Matti Ahonen ja Tuomo Kotineva). 
Kahdesta H-veneestä maaliin pääsi voittajana Reima Väinölän venekunta. 
 
H-venekisa 5.8. käytiin tällä kertaa Satamosaaren yläpuolella. 3 venettä oli mukana ja 
kiertopalkinto meni Ristiinaan Muikun veljeksille. 
  
Tiistaipurjehduksia ajettiin 11 tiistaina ja niihin osallistui yhteensä 13 eri venettä. Sarjan voitti Jari 
Lammela, kuten myös viime vuonna. 
  
Ruskapurjehduspäivä 22.9. oli sateinen, mutta kisaan starttasi viisi venettä. Satamosaaren ja Keski-
Lylyn kiersi kovassa tuulessa nopeimmin Reima Väinölän venekunta. 
 
Saimaan rankingsarjassa Kimmo Hautamaa sijoittui toiseksi isossa LYS-luokassa ja Reima Väinölä 
kolmanneksi H-veneissä. 

5HWNHLO\WRLPLQWD� �
Perinteeksi muodostunut venemessumatka jäi tänä vuonna valitettavasti toteuttamatta. Syynä ei 
ollut purjehtijoiden vähäinen kiinnostus vaan järjestelyjen myöhästymiset. 
 
Heinäkuisessa merieskaaderissa Vergiin ja Kotkan meripäiville oli mukaan kaksi venekuntaa 
kippareina Jorma Pakkanen ja Risto Hyypöläinen. 
 
Elokuisena viikonloppuna vietettiin Vuohisaaren majalla vesiliikuntapäivää. Ohjelmassa oli 
melontaa, surffausta ja optarikisa. Venekuntia oli paikalla lähes kymmenen.  

1XRULVRWRLPLQWD�
Juniori- ja optaripurjehdusta esiteltiin kolmella kesäleirillä Päivärannassa alkukesästä. Samoin oltiin 
mukana syyskuussa Haapasaaressa Kaukopään koulun 6-luokkalaisten leirikoululla. 
Heinä- elokuun vaihteessa pidettiin Imatran järvipelastajien kanssa 3-päiväinen juniorileiri, johon 
osallistui n. 20 junnua, joista kolmannes oli tyttöjä. Leiri oli erittäin onnistunut ja se saanee jatkoa. 
 
Elokuussa oli vuorossa alueleiri Lappeenrannassa. Kaksi junnua Imatralta oli mukana. 
 
Ohjattuja harjoituksia eli purjehduskoulua pidettiin kaikkiaan kymmenen kertaa. Osallistujia niissä 
oli 2 – 7 junnupurjehtijaa.  
 
Jollille rakennettiin talkoilla ja kaupungin kohdeavustuksen avulla säilytystelineet 
matkustajasataman säilytystiloihin. Aktiivisesta junioritoiminnasta saamme kiittää ennen kaikkea 
Kari Sipiläistä; ilman hänen panostaan ei näin monipuolinen toiminta olisi toteutunut. 
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6DWDPDWRLPLQWD�
Seura järjesti perinteisesti veneiden nostot ja laskut. Järjestelyistä vastasi  Pauli Latvanen ja 
avustajana oli mukana Jarmo Tiainen.  
 
ImPS on hoitanut moitteetta Lammassaaren sataman vartiovuoroista viiden viikon osuutensa. 
Vartioinnista saadaan hyvä lisä seuran kassaan.   
 
Uuden mastonosturin hanke ei ole edennyt. 

7XNLNRKWD�
Vuohisaaren seuramajan käyttö jatkui vilkkaana ja sille on muodostunut uskollinen käyttäjäkunta.  
 
Majan yhteiskäytöstä muiden Saimaan pursiseurojen kanssa on sovittu, ettei liitytä 
yhteisavainjärjestelmään, mutta kaikki Saimaan purjehtijat ovat tervetulleita yöpymismaksua 
vastaan silloin kun saaressa on joku imatralaisvene. 
 
Viisivuotinen vuokrasopimus päättyi vuoden 2007 lopussa ja sen uusiminen on esillä keväällä 2008. 

(GXVWXVWRLPLQWD�
Eerik Hocksell on ollut edelleen Suomen Purjehtijaliiton valtuuston varajäsenenä. 
 
Petteri Hyrylä on ylläpitänyt Saimaan alueen kilpailukalenteria ja Saimaa-rankingin ohjeita ImPS:n 
nettisivuilla. 
 
Saimaan alueen purjehtijapäivät pidettiin Savonlinnassa 27.10. Mukana oli kolmisenkymmentä 
henkilöä eri purjehdusseuroista. Tilaisuus jakautui kolmeen osioon: kölivenepurjehdus (Saimaa-
ranking), junioritoiminta ja seuramajojen yhteiskäyttö. Kölivenepuolella seuraamme edustivat 
Reima Väinölä ja Jorma Hautamaa. Junioriohjaajien kokoukseen osallistuivat Kari Sipiläinen ja 
Kimmo Hautamaa. 
 
Kimmo Hautamaa valittiin Saimaan alueen Vuoden purjehtijaksi ko. päivillä. 

7DORXGHOOLQHQ�WRLPLQWD�
Seuran tulot ovat koostuneet pääasiassa jäsenmaksuista, katsastusmaksuista, kilpailumaksuista sekä 
Vimppelin mainostuloista ja vartioinnista. Menoista suurin oli tukikohdan vuokra ja seuraavaksi 
maksut Suomen Purjehtijaliitolle.  
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3ohjoisella Saimaalla ja Kallavedellä on mahdollisuus osallistua eskaderipurjehdukseen, nimeltä 
Savon Regatta. Tämä purjehdustapahtuma ajoittuu Savonlinnan Oopperaregatan ja Kuopion 
Viinijuhlapurjehduksen väliin, lisäksi tapahtumaan kuuluvat Varkauden Linnasaaripurjehdus ja 
Unnukkapurjehdus Leppävirralla. Savon Regatan lopputuloksiin lasketaan kyseisistä kilpailuista 
kolme parasta sijoitusta samoissa sarjoissa kuin Saimaa ranking pisteetkin jaetaan. Savon regatan 
luonteeseen kuuluvat myös leikkimieliset siirtopurjehduskisat ja leppoisat iltaohjelmat seurojen 
tukikohdissa ja varsinaisten kilpailujen kotisatamissa. 
 
6avon Regatan purjehdittava suunta vaihtuu vuorovuosina ja viime kesänä purjehdittiin Kuopiosta 
Savonlinnaan. S/y Piika�miehistöineen päätti lähteä pitkälle lomapurjehdukselle pohjoiseen ja 
osallistua paluumatkalla viikon mittaiseen tapahtumaan. Menomatka sujuikin vauhdikkaasti 
reippaiden etelätuulten ansiosta, tosin harvinaisen kylmät ja kosteat yöt aiheuttivat kalinaa 
gastiosastolla. Perillä onneksi sää selkeni ja Kuopion torin leppoisa savolaistunnelma lämmitti 
miehistön mieliä. Samoin uusi vierasvenesataman laituri ja rantakiveykset olivat todella laadukkaita 
ja antoivat hyvän kuvan kaupungin satamasta. Lähivuosina rantaan on rakentumassa myös uusi 
vierasveneilijöitä palveleva rakennus; sen valmistuttua Kuopio on viihtyisä lomakohde veneilijälle. 
 
(nsimmäinen osapurjehdus oli Viinijuhlapurjehdus ja reitti kierteli Kuopion sataman edustan 
karimerkkejä varsin tiiviissä tahdissa; tämä mittaa varsin hyvin miehistön taidot spinnusulkeisissa ja 
paikallistuntemusta vaativissa tuuliolosuhteissa. Aamun tuuliennuste oli varsin kevyt joten Piikan 
miehistön kauniimpaa sukupuolta edustavat jäsenet jäivät suosiolla läheiselle hiekkarannalle 
viettämään rantaelämää ja kisamiehistöä täydensi elämänsä ensimmäiseen purjehduskisaan 
osallistunut, naapuriveneen kippari Sami Kontturi Varkauden pursiseurasta. 2-4 m/s tuuli ei ollut 
paras mahdollinen rullattavalle 3-genoalle ja litteäksi leikatulle kovantuulen spinnulle; olin varannut 
nämä purjeet lomapurjehdusta silmällä pitäen ja myös kokemattoman miehistön taidot huomioon 
ottaen, sillä 8- ja 10-vuotiaat apulaiset eivät saa 1-genoan halssia vaihdettua ilman ruorimiehen 
apua. Alku aina hankalaa ja niin nytkin; pari ensimmäistä osuutta kisailtiin selvästi hitaampien 
veneiden joukossa. Jatkossa nopeat spinnun nostot ja laskut paransivat sijoitustamme ja päädyimme 
lopputuloksessa sijalle neljä. Palkintojen jako tapahtui Viinijuhlien alueella ja iltaohjelmassa oli 
tarjolla ulkoilmakonsertti varttuneemmalle väelle, kauniin Kallaveden äärellä. 
 
 
6euraavana päivänä siirryttiin omatoimisesti Iivarinsaloon, Kuopion Pursiseuran tukikohtaan. 
Vuorossa olivat lasten olympialaiset; lajeina lepuuttimen pituusheitto, ” frisbiin”  tarkkuusheitto, 
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pussihyppely ja tölkkien kaatoa pallolla. Kilpailu oli erittäin tasaväkistä ja hauskaa. Olympialaisten 
kaikki yhdeksän osanottajat palkittiin. Onneksi siis tulevia purjehtijoita on varttumassa. Illan 
mittaan saunottiin, uitiin sekä kuivapurjehdittiin menneitä ja tulevia purjehduksia. Lopuksi 
siirryttiin ruokailemaan grillin äärelle, samalla suunniteltiin miehistöjen vaihtoa seuraavan päivän 
eskaderipurjehdukseen kohti Konnuksen kanavaa ja sieltä edelleen Leppävirralle. Näin aukeni 
gasteille mahdollisuus kokeilla purjehdusta erilaisissa veneissä; suurin mielenkiinto kohdistui 
ristiinalaiseen X-37:aan, joka poikkesi selvästi Saimaalla aiemmin purjehtineista paateista.  

 

 
Nuorekas miehistö eskaderissa, tulevia kilpailijoita? 

 
6euraavana oli vuorossa Unnukkapurjehdus Leppävirralla; edellisenä iltana kilpailevat venekunnat 
toivotettiin tervetulleiksi ” Puattilupille”  nuotiolla paistetun tikkupullan ja pannukahvin kera - 
herkullinen makukokemus savolaistunnelmassa. Kilpailun järjestäjät halusivat lähdön näyttäväksi 
tapahtumaksi aivan rannan tuntumasta. Kapea väylä kapeassa vuonossa takasi jännittäviä hetkiä 
spinnulähdössä, kun myöhemmin lähteneet suuremmat veneet yrittivät etsiä tilaa pienempien 
välistä. Lisämomenttia antoivat tuulen hetkelliset tyyntymiset ja veneiden kääntymiset pokittain 
väylälle. Myös Piika� sai kokea ajopuun olotilan, kun pyörretuulen hönkäys täytti spinnun suojan 
puolelta ja käänsi veneen kohti karikkoja ja pakotti pienempää venettä samaan suuntaan; onneksi 
kurssi saatiin palautettua kohti väylää, tosin spinnu harmittavasti hieman repeytyi hätäisessä 
alalaskussa. Tuuli oli koko kilpailun ajan oikukas ja ” Yölintuun” , Varkauden pursiseuran 
tukikohtaan maaliin saapuneiksi kirjattiin vain osa mukaan lähteneistä venekunnista. Tästä 
huolimatta tunnelma tiiviisti pakatulla laiturilla oli vertaansa vailla ja illan mittaan riitti pohdittavaa 
päivän aikana sattuneista tilanteista…kiitos vaihtelevan tuulen. 
 
6iirtymäpurjehdus kohti Järvisydäntä aloitettiin moottoriajolla pitkin Taipaleen kanavaa 
ohi Varkauden. Yhteissulutuksen jälkeen alkoivat luoviharjoitukset kapealla väylällä; tämä oli 
kuitenkin vauhdikasta vieraileville nuorille gasteille. Kerran koettiin kauhunhetkiäkin, kun jalus oli 
kiertynyt Iidan jalan ympärille ja innokas vinssin vääntäminen oli katkaista sääriluun, kun se jäi 
poikittain vanttien väliin jaluksen puristukseen. Onneksi tilanteesta selvittiin säikähdyksellä.  
 
-ärvisydän toimi Linnasaaripurjehduksen kotisatamana. Pitkä laituri oli ääriään myöten täynnä kun 
paikalle saapui kilpailuun osallistuvia veneitä myös etelästä. Kilpailuaamuna oli Piikan miehistön 
vuoro hihkua innosta, sillä tuuli oli meille juuri sopiva 8-9m/s. Lähtö onnistui mainiosti vapaissa 
tuulissa ja ohittelimme pitkällä sivutuuliosuudella edellä lähteneitä pienemmän luokan veneitä. 
Oravin kanavan läheisyydessä oli hieman luovia ja paluumatka alkoi vauhdikkaasti spinnun 
siivittämänä, vauhdin ollessa yli 9 solmua. Perässä tulevat veneet kokivat kovia broachien rytkeessä 
ja spinnu toisensa jälkeen vaihtui genoaan… nyt miehistömme hymy oli herkässä. Iltaohjelmaan 
kuului perinteinen sauna ja lisänä erittäin hieno palkinto kilpailuun osallistujille; ruokailu 
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ravintolassa koko miehistölle! Lopuksi jaettiin palkinnot ja ensimmäisen kerran Piika sai 
suurimman pytyn…  ” olisipa kisassa aina reipas tuuli”  oli piikamme vieno toive. 
 
6avon Regatan viimeinen eskaderi luovittiin Savonlinnaan ja siltojen avauksen jälkeen 
rantauduimme Törninpyörän vierasvenesatamaan, josta vapaan paikan löytäminen oli vaikeaa. 
Niinpä osa veneistä siirtyi suoraan Huvila-ravintolan laituriin, jossa Oopperaregatan kilpailukanslia 
sijaitsi. Aamu valkeni sateisena ja kevyttuulisena, mutta kilpailutunnelma oli korkealla ja 
osanottajia Oopperaregattaan ilmoittautui peräti 42 venekuntaa, muutama jopa mereltä. Piikan 
miehistö oli laajapohjainen edustaen kolmea sukupolvea. Lähtö tapahtui myötätuuleen ja siinä 
reitinvalinta tyyntyvän niemen takana osoittautui ratkaisevaksi; me maltoimme kiertää hieman 
kauempaa ja pääsimme kutkuttavien hetkien jälkeen vapaaseen sivuvastaiseen. Savonlinna edustan 
saaren kierron jälkeen kilpailun reitti suuntasi Pihlajavedelle. Nyt aurinko astui pilven takaa ja Piika 
koki takaiskun hetken keventyneessä tuulessa; pahin kilpailijamme Adar jopa ohitti meidät spinnu 
kauniisti pullollaan. Tuulen piristyessä pääsimme jälleen vauhtiin ja ohi Adarin... nyt tsempataan ja  
välimatka Adariin nähden alkoi jälleen kasvamaan. Kilpailun edetessä ohitimme edellä ajaneen 
nopeamman Linalakk:in ja se vain lisäsi miehistön intoa. 
 

 
Gastien lepotauko Oopperaregatassa, takana Adar vaanii vanavedessä. 

 
0aaliin päästyämme alkoi jännitys takaa tulevien vauhdista; olivatko ne kertoimiin nähden 
riittävän kaukana? Illan hämärtyessä Huvilan terassilla oli melkoinen purjehdusjuhlan tunnelma ja 
palkintojen jako oli mieleenpainuva kokemus. Opperaregatan toisen sijan lisäksi voitimme Savon 
Regatan isomman luokan sekä eskaderi-purjehdusten yhteistuloksen - mainio päätös perheemme 
lomapurjehdukselle. Savon Regatta on hienosti järjestetty tapahtuma, jossa riittää ohjelmaa kaiken 
ikäisille purjehduksen ystäville, siitä suuri kiitos järjestäjille. 
 
 S/y Piikan kippari Kimmo 
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Siniselle Saimaalle mielemme jo kovasti halajaa! Kauan odotettu kesä saapuu ja veneitten 
kunnostus ja huolto voi alkaa.  
 
.$76$678.6(1�3$,123,67((7�����  
 

• SAMMUTTIMIEN KELPOISUUDEN MUUTOS JA ILMATÄYTTEISTEN 
PELASTUSLIIVIEN HUOLTO JA VARAOSAT.  

• 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 9.6, ke 11.6 sekä to 12.6 klo 17.00-20.00 tai sopimalla aika katsastajien kanssa 
muuna aikana. 
�
/82..$���  
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 jokaisessa veneessä olevalle. 
• Turvavaljaita 2 kpl sekä niille kiinnityspisteet. 
• Sammutusvälineet: sammutin sekä sammutuspeite.  

�
�
�
�
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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 mukainen ja teholuokaltaan vähintään 8A 68B.  
• Raketit ja soihdut, jotka on valmistettu vuonna 2003 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 sekä 
iloista /reipasta mieltä kaikille.  
 
JARMO TIAINEN PUH. 0400-516390, MARKKU KELOSUO PUH. 0500-553748, TOMI 
LAKKA PUH. 040-5130363 
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Tukikohta on ollut varsin suosittu pysähdys- ja 
yöpymispaikka. Niinpä vuokrasopimusta on jatkettu 
jälleen viidellä vuodella. 
 
Pari kohdetta olisi tarvetta korjata. Laituri, jota on 
pari kesää suunniteltu ja grillin tiilikehikko, joka 
osoittaa leviämisen merkkejä. Korjaus lienee parasta 
jättää vuokraisännän tehtäväksi. Laiturin remonttiin 
on varattu puutavaraa, joten keväällä on sitten 
rakennustalkoot ja tietysti myös polttopuutalkoot.  
 
Kesän Immenpurjehduksen palkintojen jako on 
suunniteltu suoritettavaksi joko Ruuhonsaaressa tai 
Virranparkissa ja näin tukikohtamme tulisi tutuksi 
toisten seurojen jäsenille.  
 
Myös tulevana kesänä tukikohdassa on käytössä 
kanootit, optari, surffilauta ja soutuveneet. 
 
Hyvää kesää ja suotuisia tuulia. 
 
 
Markku Kelosuo 
 

�
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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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Teräsrunkoisen Helenan suurin pituus on 38,7 m leveyttä on 6,6m ja syväys 3,1m. Nautorin 
alumiinimastot ulottuvat 25,8 sekä 30,3 m korkeuteen. Pääkoneena on Sisu ja generaattorina 
Perkins. Vettä mahtuu 5 m3 sekä dieselöljyä 3 m3. Täydellinen merenkulku- ja viestintävarustus 
kuuluu tietenkin asiaan. 
 

 
 
Teneriffa Santa Cruz  06.11. 2007  klo 11.00 pääsimme starttaamaan hyvässä kelissä kohti Kap 
Verdeä. Kapteenimme Timon mukaan parasta on lähteä valoisaan aikaan, niin ehtii tottua vähän 
merenkäyntiin. Valitettavasti meillä alkoi heti lounaan valmistus ja Helenan keittiössä alkoi olo 
tuntua vähän hontelolta. Olotila korjaantui heti kun tuli kannelle ja sai tähystellä horisonttia. 
Seuraavana päivänä meillä oli lounaan jälkeen stand by huki eli, siivousta ja tiskausta. Keittiössä oli 
todella kuuma, tiskaat astioita, nopeus on 8 solmua mainingit keinuttaa. Tulee toinen hiki, liian 
rankkaa, ei pysty, pakko mennä kannelle vähän tuulettumaan. Pari päivää oli pientä merisairautta 
liikkeellä, mutta ei onneksi sen pahempaa. Myöhemmin Suomessa näin kun myytinmurtajissa 
testailtiin, että inkivääri auttaa merisairauteen, eikä siinä ole mitään sivuvaikutuksia, joten kannattaa 
kokeilla. 
 
Kapteenin kommentti: Paras konsti on oksentaa oikein vuolaasti, jos siltä tuntuu. Jos ei okseta 
työnnä sormi kurkkuun, niin kyllä olo helpottuu. Jos ei vieläkään saa oksennettua, laita sormi 
ahterin kautta kurkkuun, niin johan elämä voittaa kunnon oksentelun jälkeen! 
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Tuulet olivat välillä liiankin heikkoja, joten jouduimme ajamaan koneella. Päivällä onneksi tuuli 
virisi niin paljon, että saimme genaakkerin ylös. Iso mainstaysail sekä genaakkeri antoi noin 6 
solmua nopeutta. Kelin ja vauhdin ollessa rauhallista viritettiin ison puomiin ” dippauskiikku”  jolla 
halukkaita laskettiin merivesikylpyyn. Samalla laskettiin kumivene kuvaamaan Helenaa eri puolilta. 
Juuri kun oli minun vuoroni päästä kiikkuun, kumiveneen nosto epäonnistui ja kansimies Iivari 

putosi mereen. Paukkuliivit 
toimivat ja meille tuli kiire 
laskea genaakkeri alas ja 
skuutata iso keskelle. 
Pelastusoperaatio sujui 
kuitenkin mallikkaasti, mies 
sekä kamat saatiin ylös. 
 
Sunnuntaina 11.11. illan 
pimetessä saavuimme Kap 
Verdeen São Vicenten saarelle 
Mindelon kaupungin 
satamaan. Ankkuroinnin 
jälkeen juhlistettiin satamaan 
tuloa kuohuviinillä ja 
yhteislaululla. Seuraavana 
aamuna kapteeni hoiti 
sisäänkirjautumiset ja saimme 
Helenan laituripaikalle. 
Kävimme saarikierroksella 
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avolavapakuilla. Saari oli todella karu, sanoivat että siellä oli satanut viimeksi joskus 1996?  
 
Kapteenin kommentti: Turismi on kova vauhtia valtaamassa saaria. EU ja kai erityisesti saksalaiset 
ovat investoineet parin viime vuoden aikana hotelleihin ja palveluihin. Jos haluaa nähdä aitoa Capo 
Verdeä on sinne mentävä pian! 
 

Vietimme Mindelossa pari 
päivää, kävimme syömässä 
yhdessä kaupungilla. Club 
Nautico oli ihan kiva paikka, 
paikallinen olut maksoi siellä 
noin 1 euron. Hienoin ja 
uskomattomin juttu tapahtui kun 
olimme tankkaamassa 
polttoainetta ja vettä Helenalle. 
Ydinsukellusveneen US 
Annapolis’in kapteeni tuli 
tutustumaan alukselle. Rento 
kaveri esitteli tatuointeja ja 
kutsui meidät sukellusveneelle. 
Ei tarvinnut kahta kertaa käskeä 
paidat päälle henkkarit ja 
kamera mukaan. Jenkit olivat 
todella ystävällisiä, meidät 
jaettiin kolmen ryhmiin ja 

pääsimme sisätiloihin kierrokselle. Aluksi he sanoivat, ettei sisällä olisi saanut kuvata, mutta sekin 
peruttiin, oli todella upeaa tutustua alukseen, kaikki olivat yhtä hymyä. 
 
Atlantin ylitys alkoi hyvällä tuulella jota kylläkään ei kestänyt kuin päivän. Jouduimme 
turvautumaan peltigenuaan pariksi päiväksi. Opiskeltiin merenkulun sääntöjä, navigointia, ja 
sääoppia, sekä solmujakin vähän väänneltiin. Oli mahtavaa käydä uimassa keskellä Atlanttia. 
 
Hypimme keulasta ja reunalta 
porukalla mereen kuin pienet 
lapset, oli hauskaa ja 
virkistävää. Perjantaina 16.11. 
saatiin reissun suurin kala, 
noin 20-kiloinen kingfish, 
todella hyvää raakana 
sitruunapippurin kanssa, sekä 
uunikalana kookosmaidossa 
valkoviinin kera. Kaloista 
puheen ollen lentäviä sellaisia 
tuli ihan tarpeeksi kannelle 
joista valmistettiin 
lentäväkalakukko. 
 
Tiistaina 20.11. vaihdettiin 
normaali setti keulaan, tuulta 
jopa 8m/s ja nopeus 8 solmua. 
Tulimme keskimatkan 
Krouville, jossa kapteeni 
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tarjosi rommipaukut. Pos 14 12,2 N  41 31,4 W + 28 C. 
 
Seuraava päivä aukeni harmaana, saimme ja väistelimme trooppisia sadekuuroja. Sääopintuntikin 
jouduttiin siirtämään sääolosuhteitten takia. Päivälliseksi lasagnea ja jälkiruokana oli 
hedelmäsalaatti kermavaahdon kera. Koiravahdissa 00 – 04 oli ukkosta takana, kuu paistoi edestä ja 
tähdet loistivat yläpuolella. Aamuyöstä ajoimme ukkosia karkuun. Tutkasta on hyvä seurata kuuro- 
ja ukkospilvien kulkua ja mahdollisuuksien mukaan väistää niitä. 

 
Aamuyöllä vesisateessa oli haastavaa ohjata Helenaa, näkyvyys oli ihan nollassa, mutta 
hyrräkompassin avulla pysyi hyvin suunnassa. Hyvän merimiestavan mukaisesti sateen jälkeen 
paistaa aurinko ja tuuleekin sopivasti. Lounasaikaan nappasi 138 cm pitkä dorado joka tainnutettiin 
rommipaukulla ja vinssinkammella. Päivälliseksi syötiin taas herkullista uunikalaa. Tuulet olivat 
alkumatkasta vähän oikukkaita mutta loppu ylityksestä tultiin sitten vähän kovempaa. Kaksi 
viimeistä vuorokautta Barbadokselle edettiin lähes 240 ja 250 mpk vuorokausivauhtia. 
Huippunopeudet olivat 15,1 solmun luokkaa keskinopeuden ollessa yli 11 solmua pitkiä aikoja. Oli 
mahtavaa ohjata Helenaa niissä tuulissa, välillä joku isompi maininki yritti muuttaa suuntaa jolloin 
sai todella kääntää ruoria. Varsinainen Atlantin ylitys kesti 11,5 päivää keskinopeuden ollessa 8 
solmun luokkaa. 
 
Barbadoksella vietimme vuorokauden shoppaillen ja nauttien hyvästä ruuasta ja juomasta. Tiistaina 
27.11. starttasimme kohti Trinidadia. Seuraavana aamuna maata oli jälleen näkyvissä. Trinidad sekä 
Venezuela näkyivät. Maahantulomuodollisuudet sujuivat kohtuullisesti, osa porukkaa lähti Tobagon 
saarelle sukeltamaan. Me suunnistimme Port Of Spainiin, muutaman maihintulopaukun jälkeen. 
Meitä oli kuusi retkeilijää tutustumassa värikkääseen kaupunkiin, siellä sattui aika hauska tapaus. 
Nähtävyyskierroksen jälkeen alkoi suuta kuivaa ja piti löytää joku pubi. Tuossahan onkin joku 
paikka,  raput ylös niin rupesi  rastamusiikki soimaan ei muuta kuin rohkeasti sisään. Tulimme 
pimeään savuiseen baariin joka oli täynnä rastafariporukkaa marisätkät huulessa. Ei muuta kuin 
tiskille olutta tilaamaan. Viereeni tuli 2 metrinen kaveri ja sanoi: I’m rastafari from Africa, ei muuta 
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kuin respect. Mieleenpainuva erikoinen kulttuurielämys myös vessassa oli kuulemma jännittävää 
käydä. 
 
Upein kokemus oli päivä Tobaco Caysin luonnonsuojelualueella. Palmurantoja, valkoista hiekkaa, 
pieniä saaria, turkoosi meri, uskomattoman kirkasta vettä…  Plus 27 asteessa oli nautinnollista 
snorklata värikkäiden kalojen seassa.  

Näimme merikilpikonnia, sain silittää rauskua, jotkut näkivät hainkin. Leikittiin Tarzania kun 
ruilattiin genaakkerin nostimella pukspröötiltä mereen. Söimme mahtavan päivällisen: grillattua 
hummeria, perunoita, salaattia ja punaviiniä. Auringon laskiessa värit olivat uskomattomia. Lopuksi 
Neptunuksen seurue astui alukseen ja suoritettiin ratkiriemukas Atlantinylitys-kaste, tunnelma oli 
Todella korkealla.  

 
Matka jatkui joululauluja 
kuunnellen yöllä tähtien loisteessa 
kohti Santa Luciaa, jonne 
saavuimme seuraavana aamuna. 
Saimme Helenan kiinnitettyä 
suoraa perä edellä Marigot Bayn 
rantaravintolan baaritiskille. 
Saarikierroksella tutustuimme 
kuumiin lähteisiin ja 
vesiputoukseen. Kaunis 
vuoristoinen vihreä saari. 
 



 35 

Aikaisin aamulla 4. 12. Helena lähti viimeiselle legille kohti Martiniqueta. Tarkoitus oli harjoitella 
kryssimistä, mutta jouduimme aluksi ajamaan koneella. Auringon noustessa korkeammalle tuulikin 
heräsi sen verran että pääsimme purjehtimaan. Helenassa on isopurjeena kahvelipurje tuettuina 
barduunoilla, peräharusta ei ole ollenkaan. Kaikenlaisissa manöövereissä se työllistää 
purjehdusoppilaita tehokkaasti. Vendoja saatiin tehtyä sen verran riittävästi, että jokainen pääsi 
kokeilemaan eri pisteissä toimimista. Iltapäivällä saavuimme sitten määränpäähämme Le Marinin 
satamaan.  

 
Tunnelma oli taas korkealla kun syötiin purjehduksen päätösillallista ja vietettiin reissun 
päättymistä. Itsenäisyyspäivänä nostettiin Suomen lippu mastoon ja pidettiin juhlalliset puheet. 
Jäin vielä muutamaksi päiväksi Martiniquelle seikkailemaan ennen lentoa Pariisin ja Tukholman 
kautta Suomeen. Osa porukkaa lähti heti kotimatkalle, jotkut menivät Etelä- Amerikkaan ja osa jäi 
vielä Helenalle seuraavalle purjehdukselle. Matka oli upea opettavainen kokemus, suosittelen 
lämpimästi purjehdusreissua Helenalla. Hytit eivät ole luksusta, mutta henki ja tunnelma aluksella 
olivat aivan mahtavat. Olisi hienoa lähteä Karibialle purjehduslomalle vai löytyisikö porukkaa 
purjehtimaan Tyynelle Valtamerelle, Galapagos saarille, Australiaan, Uuteen-Seelantiin ja vielä 
kaupanpäälle kierrettäisiin legendaarinen Kap Horn?   
 
Hyvää kesää kaikille toivoo Jari Lammela! 
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Elettiinhän Ennenkin   -   Seilattinhan Silloinkin�

Satamosaaressa tauolla. 

�
Lammassaaren edustalla viikkokilpailu.
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Purjehdusta v.1967.
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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 2008: 
 
Imatran purjehdusseura ry  Perhekohtainen liittymismaksu 50 ¼ 
Jorma Hautamaa  Vuosijäsenmaksu 30 ¼ 
Punatulkunkuja 3  Nuorisojäsenmaksu 5 ¼ 
55120 Imatra   Kannatusjäsenmaksu 400 ¼ 
puh 4322313, 040 8205033 Tukikohtamaksu 35 ¼ 
jorma.hautamaa@pp.inet.fi  
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Imatran purjehdusseura ry, ImPS, on perustettu vuonna 1988 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. 110 jäsentä ja 60 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 puolessa välissä järjestettävä Imatran Immen matkapurjehdus, joka tänä vuonna 
purjehditaan jo 33: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. 


