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KOHTI PURJEHDUSKESÄÄ 2009 
 
Imatran purjehdusseura perustettiin v.1988, joten 20-vuotisjuhlan järjestäminen tuli ajan-
kohtaiseksi. Juhlat päätettiin järjestää kevätkokouksen yhteydessä 2009 ja paikaksi valittiin 
Kolme Ankkuria, joka tuntui sopivalta paikalta tähän tarkoitukseen. Risto Vesanto kertoi 
värikkäästi seuran 20-vuotishistoriaa. Juhlaan osallistui kolmisenkymmentä jäsentä. 
 
Tukikohdan laiturinlevitys penkkeineen on osoittautunut mieluisaksi turinanurkkaukseksi ja 
jotain pientä täydennystä on tarkoitus saada kesän aikana. Ainakin grillikatoksen läheisyy-
teen tehdään 6-istuttava pöytäryhmä, johon on piirustukset laatinut Pauli ja Markku paikan-
päällä improvisoiden ja synnynnäistä luomiskykyä käyttäen. 
 
Viime kesänä Saimaan kilpailuissa tuli seuramme venekunnille menestystä. Perinteisessä 
ooppera-regatassa Savonlinnassa Lady Alice kipparina Reima Väinölä voitti H-veneluokan 
ja Jari Lammela oli pienessä LYS-luokassa kolmas Gwaihir-veneellään. Lappeenrannan. 
pursiseuran 18H Saimaaregatassa Reima voitti H-veneluokan ja Kari Sipiläinen oli toinen 
Serena-veneellään. Isossa LYS-luokassa oli Kimmo Hautamaa viides Piika-veneellään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Jorma Hautamaa 
Kommodori 
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IMATRAN PURJEHDUSSEURA RY.  
 

Hallitus 2009 
 
Kommodori  
Jorma Hautamaa Punatulkunkuja 3 

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

 
Varakommodori  
Ari  Pärnänen Karhumäenkatu 76 

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

 
Taloudenhoitaja  
Hannu Mäkelä Onnelankuja 19 

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

Sihteeri  
Tomi Lakka Hevossuontie 3 

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

 
Kilpailutoiminta 
Jari Lammela  Raijaksenkatu 16 

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

 
Satamapäällikkö 
Pauli Latvanen Viipurinkatu 1 C 12 

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

Muut toimihenkilöt 
 
Retkeilytoiminta 
Risto Hyypöläinen Länsituulenkuja 3 

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

 
Nettisivut 
Petteri Hyrylä Eskonkatu 5 

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

 
Nuorisotoiminta 
Kari Sipiläinen Tuohikuja 3 

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

 
Vuohisaaren majavastaava 
Markku Kelosuo Vesikonkatu 13 

55420 Imatra 
Gsm 0500 553748 

 
Katsastusmiehet 
 Markku Kelosuo (yhteystiedot edellä) 
 
 Tomi Lakka (yhteystiedot edellä) 

 
Jarmo Tiainen Rakennusmestarin- 

katu 3 as 11 
55700 Imatra 

Gsm 050 3795876 
jarmo.tiainen@pp2.inet.fi 
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KOTISATAMAN UUTISIA 
 
Kaikki ovat varmaan kuulleet Lammassaaren sataman hoitovastuun siirtyneen Imatran 
Venekerholle. Uudet toimintatavat sekä yhteystiedot löytyvät satamaemännän artikkelista 
tästä Vimppelistä. Venekerhon edustajien kanssa käymieni keskustelujen perusteella me-
nemme oikeaan suuntaan ’satama on meitä veneilijöitä varten’.  Lisäksi satamasta on tehty 
kauas tulevaisuuteen tähtäävä investointisuunnitelma, siinäkin on lukuisia meille veneilijöil-
le mieluisia kohtia. 
 
Vartiointiosuutemme (35 yötä) hoidetaan kuten ennenkin. Vuoron varaus tapahtuu nyt net-
tisivumme kautta ja tätä lukiessa tiedämme onko systeemi ollut toimiva. Vartiointivuoronsa 
hoitaneelle on suunnitteilla jonkinlaista etuutta, mutta tämä asia on vielä ”neuvottelupöydäl-
lä”. 
 
Veneiden keväinen ja syksyinen siirtelykin on saanut uusia mahdollisuuksia. Satamaan on 
tulossa (käytössä laskuissa -09) ns. haarukka-siirtolaite, jolla vene voidaan kuljettaa ilman 
pukkia. Tämän julkaisun aikaan tiedämme onko laitetta voitu hyödyntää veneitä veteen las-
kiessamme. 
 
Luodaan Lammassaaresta toimiva satama meille veneilijöille ja vietetään mukavia hetkiä ja 
retkiä harrastuksemme parissa. 
 
Satamapäällikkö 
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TERVEISET IMATRAN VENEKERHOLTA 
 
Kuten suurin osa teistä jo tietääkin, Imatran kaupunki on 1.1.2009 vuokrannut sataman 
Imatran Venekerho ry:lle. Sopimuksen mukaan venepaikkamaksuihin ei seuraavaan kol-
meen vuoteen tule muutoksia. Kaupunki vastaa edelleen esim. tiestöstä ja valaistuksesta. 
Venekerhon vastuulla on jätehuolto sekä laitureiden pienet korjaukset. Yhdessä laaditaan 
viisivuotissuunnitelma sataman vaatimista isommista korjauksista. Venekerho hoitaa vene-
paikkalaskutuksen sekä ajantasaisten venepaikkatietojen ylläpitämisen.  
 
Tämä ensimmäinen kesä tulee olemaan meille vielä sataman hoidon opettelua. Otamme tun-
tumaa sataman toimintojen kustannuksiin sekä toiminnan laajuuteen. Jatkossa voimme var-
masti kehitellä ideoita esim. siitä, voisivatko talkootyöt vaikuttaa alentavasti venepaikka-
maksuun. Yhtenä kantavana ajatuksena meillä on ollut, että veneilijöillä olisi jatkossa pa-
remmat mahdollisuudet vaikuttaa sataman positiiviseen kehittymiseen. Yksi isoista haasteis-
ta tulee olemaan talvisäilytysalueen siistiminen ja järkevöittäminen. 
Kaikki teidän sataman aktiivikäyttäjien antama palaute on erittäin tärkeää meille. Tulkaa 
rohkeasti kertomaan mielipiteitänne niin pienistä kuin suuristakin asioista.  
 
Kaikki venepaikkoihin liittyvät asiat hoituvat nyt Kolmessa Ankkurissa. Kolme Ankkuria 
avataan keväällä jo 1.4. Huhtikuussa olemme avoinna keskiviikosta lauantaihin klo 11-17. 
Vapusta alkaen olemme avoinna tuttuun tapaan kaikkina viikonpäivinä kesää kohti pidenty-
villä aukioloajoilla. 
 
 
Aurinkoista yhteistyökesää odotellen. 
 
Juha Oinonen 
Imatran Venekerho ry:n puheenjohtaja 
 
 
Kahvila Kolme Ankkuria  Satamaemäntä 
Lammassaarentie 7   Susanna Oinonen 
55420 Imatra   puh. 040 1833 828 
puh. (05) 4323 525   imatranvenekerho@co.inet.fi 
 
 

 

Ylössaarentie 65, Niinisaari, 
52200 Puumala. 
Puh. 040 507 7063 
www.temola.fi 
Avoinna: 1.6. – 31.8.2009 
joka päivä 12 -18 
Aina muulloin sopimuksen mukaan. 
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JOLLAHUOLTOA 
 

Ensimmäisellä alueleirillä kesällä 2006 Lappeenrannassa tuli vertailtua muiden seurojen 
jollakalustoa meidän vastaavaan. Ero oli selvä naapuriseurojen eduksi: kalusto oli kauttaal-
taan laadukkaampaa. Totesimme purjeiden uusimisen, jollien puuosien ja pohjien kunnos-
tuksen olevan tarpeen.   
 
Uudet purjeet saimme hankittua kaupungin kohdeavustuksella kesällä 2007 ja -08. Muuta 
huoltoa oli tehty syksystä 2005 lähtien. Silloin kaksi jollaa kunnostettiin Teppanalan koulun 
tiloissa. Pehmenneet vaneriosat vaihdettiin, partaat, kölit ja peräsimet lakattiin sekä pohjan 
naarmut kitattiin. Tuosta projektista vastasivat Osmo ja Kari. 
 
Syksyllä 2006 hankimme kaupungin kohdeavustuksella Hannu Mäkelältä vanerijollan. Sen 
maalipinnat uusittiin ja kaikki puuosat lakattiin. Tässä hommassa olivat mukana Risto ja 
Aleksi sekä Kari. 
 

 
 

2007 keväällä saimme Hiltuselta jollan lainaksi. Jollan puuosat saivat uuden lakkapinnan. 
Lisäksi vuotavat kellukkeet vaihdettiin uusiin. Jollavarastona käytimme matkustajasataman 
paviljongin varastoa, jonka oli luvannut seuran käyttöön Kari Tihtonen. Risto Hyypöläisen 

Jollat valmiina rikaukseen. 
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aloitteesta rakensimme syksyllä jollille ja purjeille säilytystelineet talkootyönä. Näin saim-
me kuusi jollaa ja purjetta hyvään järjestykseen. 
 
Elokuussa 2008 Risto Hyypöläisen avustuksella kehiteltiin jollavarustusta: 
- jollat punnittiin 
- purjeet, peräsimet ja kölit numeroitiin 
- jatkopinnoja nikkaroitiin 
 
Tarkoituksena on kehittää junnujen omatoimisuutta jollien saattamisessa  
purjehduskuntoon. 
 

 
 

Kunnostushommeleissa ovat olleet Osmo Hänninen, Risto ja Aleksi Hyypöläinen, Juha Si-
milä, Pekko Kettunen, Tomi Lakka, Kaarina Pakkanen, Jari Lammela ja Kari Sipiläinen. 
 
Kari Sipiläinen 
Nuorisotoiminta  
 
 

Osmo Hänninen opastaa jollien rikauksessa. 
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KATSASTUS 2009 
 

Siniselle Saimaalle mielemme jo kovasti halajaa! Kauan odotettu kesä saapuu ja veneitten 
kunnostus ja huolto voi alkaa.  
 
Katsastuksen painopisteet 
 

• PALOILMAISIN ON PAKOLLINEN VARUSTE! (koskee veneitä, jossa yövy-
tään. Talvisäilytys suositellaan kuivassa tilassa, koska varoittimet eivät ole raken-
nettu kosteisiin olosuhteisiin)  

• PALOSAMMUTTIMIEN SIJAINTIMERKINNÄT! (jollei sammuttimet näky-
vissä)  

• JOKAINEN PURJEHDUSKILPAAN OSALLISTUVA KÖLIVENE ON KAT-
SASTETTAVA turvallisuuskatsastusohjeiden mukaisesti ja käyttöalueensa luok-
kaan, koskee myös ratakilpailupurjehdusta!  

• ILMATÄYTTEISTEN PELASTULIIVIEN HUOLTO: paukkuliivit on huoletta-
va vuosittain valmistajan ohjeiden mukaan, liiveihin on oltava myös varaosat ve-
neessä mukana.(yksi täyttöpatruuna, sulake ja varmistinnasta/liivi). Muista ottaa 
katsastukseen mukaan edellinen katsastuspöytäkirja sekä venetodistus.  
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Katsastussäänöistä lisää purjehtijaliiton sivuilta!  
 

Katsastuspäivät: Ke 3.6, Ma 8.6 ja Ke 10.6 aika klo 17:00 – 20:00 tai sopimalla aika katsas-
tajien kanssa muuna aikana.  
 
LUOKKA 3: Veneet on tarkoitettu saaristo-olosuhteisiin ja sisävesistöihin, purjehdusaluee-
na 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.  
 

LUOKKA 2: Veneet tarkoitettu meriolosuhteisiin rannikoiden läheisyydessä. Purjehdusalu-
eina 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 vähin-
tään 8A 68B.  

• Raketit ja soihdut, jotka on valmistettu vuonna 2004 tai sen jälkeen ovat kelvollisia.  
 

PS Muistathan että useat vakuutusyhtiöt, antavat alennuksia katsastettujen veneiden vakuu-
tusmaksuista. Ja ettei totuus unohdu! Ainoastaan vuosittain katsastetulla veneellä on oikeus 
pitää seuran perälippua. Kohta päästään mieli hommiin, 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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VALOKUVAUSKILPAILU 
 

 
 
Alla kesän 2008 kuvakisan 3 parasta, jotka on valittu äänestyksellä 2009 kevätkokouksessa. 

1. Sadetta Satamossa,  Jorma Pakkanen. 

2. Ohi Oulunpään, Pauli Latvanen 

3. Usvassa, Jorma Pakkanen 
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ILMOITUS VESIKULKUNEUVOREKISTERIIN 
 
Seuran hallitus päätti toissa syksynä, että kukin jäsen rekisteröi itse veneensä em. rekiste-
riin. Ohessa linkki Maistraatin sivulle, josta saa lisää tietoja:  
 
www.maistraatti.fi/vesikulkuneuvorekisteri.html 
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LÄHES 1000 MAILIA SUOMENLAHTEA 
 
Minulle on jäänyt lapsuudesta kaipuu isommille vesille, varmaankin koska vietin kesäni 
Haminassa, Pitäjänsaarella. Onneksi purjehdusseurastamme on muitakin merille kaipaavia 
ja niin olemme käyneet Suomenlahdella kahtena kesänä. Mukana olivat Makke ja Leeppi 
Kelosuo, Heinosen Timo, meidän Jarkko haettiin  HSK:n laiturista, Kaarina ja minä. 
 

 

 
Viime kesän reitti kulki 
aluksi Saimaan kanavalta 
Santioon, koko matkan 
moottorilla ajaen. Tuuli oli 
lounaasta ja jatkui samasta 
suunnasta lähes koko kol-
men viikon ajan.  
 
Rajamuodollisuuksien jäl-
keen vietettiin ilta ja en-
simmäinen yö Santion tuke-
vassa laiturissa, jota on jat-
kettu parikymmentä metriä. 
 
Seuraava kohteemme oli 
Loviisan vierasvenesatama, 
joka sijaitsee kapean rännin 
perällä, mutta on suojaisa ja Auringonlasku Santiossa. 

Reitti 7.7. – 26.7.2008. 
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suosittu. Emme mahtuneet varsinaiseen vierasvenesatamaan, mutta lähistöltä löytyi pienem-
pi laituri, johon saimme kylkikiinnityspaikan, veden ja sähköt.  
 
Loviisasta tuli mukaan meidän Petri ja Ukko 4 v. päiväristeilylle Porvooseen. Porvoon 
vierasvenesatama on aivan kaupungin keskustassa. Sauna, suihku ja pesukone ovat noin 200 
metrin päässä, koodilukon takana.  

Porvoosta jatkoimme Helsinkiin ja otimme Jarkon kyytiin HSK:lta. Ilta lähestyi ja aurinko 
paistoi vasten kasvoja, eikä yöpaikkaa meinannut löytyä. Sitten soi Maken puhelin ja Käyh-
tyn Ossi soitti; tulkaa tänne, täällä on hyvä laituri. Kiinnityimme Ossin ohjauksessa Lähtee-
län laituriin (N59’58,84”, E24’26,34”), jossa oli hyvin tilaa kylkikiinnitykselle. Ilman Ossin 
apua emme olisi huomanneet koko satamaa. Vietimme illan laittaen ruokaa ja käyden aikai-
sin nukkumaan.  
 
Porkkalasta ajoimme kaunista ja kapeaa rannikkoväylää Tammisaareen, jonne olimme lu-
vanneet mennä tapaamaan siellä asuvia tuttavia golfelämästämme. Tammisaari on viehättä-
vä pieni kaupunki, jonka vierassatama on heinäkuussa aivan täynnä.  
 

Ilta Porvoon vierasvenesatamassa. 
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Sitten suunnattiin keula kohti Hankoa ja länttä. Hangossa tuulensuunta kääntyi ja vihdoin 
saatiin purjeet auki. Oli hienoa kun muut tulivat perä edellä vastaan. Tuuli oli voimakkuu-
deltaan ja suunnaltaan meille optimaalinen, jolloin pitkästä vesilinjasta oli hyötyä. Taas al-
koi ilta lähestyä ja Utö oli vielä kaukana, siksi poikkesimme Vänön saarelle. Siellä on vie-
raspaikkoja noin 20 veneelle ja ystävällinen kyläkauppa ja ravintola kaupan terassilla = pys-
typaari. Ympärivuotisia asukkai-
ta on saarella kaksitoista henki-
löä. Tutustuimme saaren histori-
aan, maisemiin ja kauniiseen 
kappeliin. Aamulla matka jatkui 
Utön kautta avomerelle, mutta 
luonto oli vähän eri mieltä. Taas 
tuuli luoteesta ja voimakkuudel-
taan 12 -15 m/s.  
Sinnikkäästi ajoimme moottoril-
la vastatuuleen puolisen tuntia 
kohti Suomen Leijonaa, mutta 
sitten järki voitti ja palasimme 
Utön suojaisaan lahteen. Saim-
me paikan laiturista yhteysaluk-

sen lähdettyä juuri sopivasti Vänön kappeli. 
 

Lähteelä, keskellä Isadora. 
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saapuessamme. Utö on viehättävä paikka ja olisi ollut vahinko ohittaa se pysähtymättä. Sa-
tamassa kalastaja myi juuri savustettuja kampeloita, jotka maistuivat mahtavilta. Liikkumi-
nen saarella on vapaampaa kuin muutama vuosi aikaisemmin, jolloin armeijan hallussa oli 
yli puolet saaresta. 
 

Seuraavana aamuna läksimme koneella Suomen Leijonalle ja sitten purjeet levällään kohti 
Ruotsia ja Sandhamnia. Matka kesti 24 tuntia, tuuli kääntyi yön aikana, lisäten huomatta-
vasti purjehdusmatkaamme. Satamassa vastassa olivat merikoulun oppilaat, jotka ohjasivat 
veneet koon mukaan niille suunniteltuihin laitureihin. Me saimme parhaan paikan klubira-
kennuksen edestä. 
 
Kylä on hyvin pieni ja elää varmasti pelkästään kesäturisteilla ja Gotland Rund -kilpailulla. 
Aamulla taas kone käyntiin ja kohti Nynäshamnia. Maisemat olivat kauniit suurine huviloi-
neen, paitsi ne saaret, jotka merimetsot olivat vallanneet, niillä ei kasvanut mitään - valkois-
ta ulostetta joka paikassa.  
 
Perille saavuimme iltapäivällä. Rantautuessamme Timo hyppäsi laiturille keulasta ja rikkoi 
kantaluunsa.  Pojat läksivät ambulanssilla Tukholmaan ja me varttuneemmat jäimme ihai-
lemaan Ericssonin Volvo Ocean Race -veneitä, jotka olivat harjoitelleet Nynäshamnin vesil-
lä. Tarkoitukseni oli ottaa seuraavana aamuna kuvia veneistä ja miehistöistä, mutta ne lähti-
vätkin aikaisin kohti Lanzarotea ja kuvat jäivät ottamatta. Koska Timon kohtalo ei ollut vie-

Venäläisten rakentama Utön laituri, joka on lähes 100 metriä pitkä ja ilmainen. 
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lä tiedossa, jäimme satamaan. Iltapäivällä Timo soittikin siirrosta ambulanssilennolla Lap-
peenrantaan. 
 
Muistakaa varmistaa aina reissuun lähtiessä, että vakuutukset ovat kunnossa! Timolla oli. 
 
Ehkä purjehtijalla on yksi ruuvi eri paikassa kuin muilla ihmisillä. Ei viisaammalla eikä 
tyhmemmällä puolella, mutta eri puolella! - Tytti Parras, kirjailija ja purjehtija - 
 
Ennakkosuunnitelmissamme oli mennä Gotlantiin, mutta 12 – 15 m/s vastatuuli ei kiehto-
nut, joten suuntasimme keulan kohti Eestiä ja Lehtmaa. Tuuli oli edelleen lounaasta 5 – 10 
m/s ja meille oikein sopiva. Yöllä taas tuuli kääntyi ja nyt etelään. Satamaoppaan mukaan 
Lehtma on avoin etelätuulelle ja siksi emme klo 03 lähteneet pimeässä yrittämäänkään ran-
tautumista, vaan jatkoimme matkaa kohti Tallinnaa. 32 tunnin purjehduksen jälkeen olimme 
Piritassa ja taas etsimässä laituripaikkaa. Satama oli ihan täynnä. Satamakapteeni ohjasi 
paikalle, johon ei pitäisi tulla ketään pariin vuorokauteen, mutta palattuamme kaupungilta 
oli kylkeemme kiinnittynyt virolainen 49 jalkainen  
 
moottorivene jonka omistaja oli jättänyt viestin, että tämä on hänen paikkansa ja puhelin-
numeron. Soitin hiukan jännittyneenä ja kerroin kuinka meidät oli ohjattu paikalle. Kaveri 
oli hyvin ystävällinen ja antoi luvan jäädä kunhan lähtiessämme kiinnitämme hänen veneen-

sä kunnolla. Samaan aikaa satamassa oli myös Ossi Vilhu Lappeenrannasta Ms. Assilla, 
joka on 56 jalkainen ketsi. Heillä oli suunnitelmissa mennä Lehtmaan keräämään mustikoi-
ta. 

Sopuisasti Piritassa. 
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Pakollisten ostosten ja kaupungilla city-visiitin jälkeen Jarkko nousi vuorolaivaan ja mat-
kusti Helsinkiin. Me suuntasimme kohti Porvoota, hyvässä tuulessa ja matka taittui kymme-
nessä tunnissa, keskinopeuden ollessa 7 solmua.  
 
Seuraavana aamuna, jolloin olimme suunnitelleet jatkavamme matkaa, alkoi sataa vettä en-
simmäistä kertaa päivällä koko matkamme aikana, joinain öinä oli kyllä satanut ja siksi pää-
timme viettää Porvoossa vielä yhden päivän tutustuen kaupunkiin. 
 
Vihdoin sää selkeni ja purjehdimme Haminaan. Siellä on satamassa ystävällinen palvelu, 
saunat ja suihkut. Haittapuolena pyörivät haminalaiset autoineen katselemassa ketä satamas-
sa on. Ralli kesti aamuyöhön. 
 
Loppumatka Santion kautta Lammassaareen sujui vaikeuksitta. Kanavassa oli runsaasti rah-
tiliikennettä ja Brusnitchnoesta Mälkiälle kesti kymmenen tuntia. Tiurun selällä kohtasimme 
vielä kovan ukkosmyräkän, joka toivotti meidät tervetulleeksi Imatralle. Sade lakkasi sopi-
vasti aallonmurtajalla. 
 
Matka kesti melkein kolme viikkoa ja maileja kertyi 987. Koska alkuperäisessä suunnitel-
massa oli vierailla myös Maarianhaminassa ja Visbyssä, jäi toteutunut reittimme siitä, mutta 
niin pitkä matka vaatisi pidemmät päivämatkat ja varmaankin yhden viikon lisää. Sään 
vuoksi ”pakollisiin” viivytyksiin kannattaa varata muutama päivä ylimääräistä aikaa. Me 
kävimme Loviisassa, Porvoossa, Tammisaaressa ja Haminassa joihin ei pidempää matkaa 
suunnitelevien kannata poiketa niiden syrjäisyyden vuoksi. 
  
Merellä laivojen nopeudet ovat paljon suurempia kuin Saimaalla ja arviointi on joskus vai-
keaa erityisesti yöllä. Muuten navigointi ei poikkea totutusta, paitsi Ruotsissa, jossa kartois-
sa ei ole merkitty väyläsyvyyksiä, vaan ne löytyvät erillisestä kirjasta. Suomenlahti on toi-
senlainen elementti kuin Saimaa, mutta yhtä kiehtova ja siellä saa tyydytettyä suuremman 
meren kaipuunsa. Jokaisen kannattaisi käydä ainakin kerran kokeilemassa meren erilaisuus. 
Kanavallakaan ei viime vuosina ole ollut veneilijöillä ongelmia, kun noudattaa annettuja 
ohjeita.  
 
 
Hyvää purjehduskesää kaikille,  
s/y Dream On 
Jore & Kaarina 
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Merikokin messissä 
 
Hyvä ruoka kuuluu ehdottomasti vene-elämään aamusta iltaan! 
 
Vietimme kesän 2004 merellä, jolloin tutustuimme Anneen ja Steffiin ja moneen muuhun 
purjehtijaan. Meitä yhdisti heti rakkaus mereen, purjehdukseen ja hyvään ruokaan.  Ruoka-
kokemuksia, yhteisiä ruokahetkiä pitkien päiväpurjehdusten jälkeen kertyi ja ajatus näiden 
kaikkien kokoamiseksi yksiin kansiin alkoi kehkeytyä ensin suuremmalla joukolla ja lopulta 
meidän kahden purjehtijapariskunnan kesken. Tammikuussa 2008 päätimme tehdä suunni-

telmasta totta. Talvella ideoitiin ja keväällä neuvoteltiin kustannustoimittajan kanssa.  Kesä 
kului kuvaten ja kokaten.  Purjehduksemme Sharkilla jäi pääasiassa Tervasaaren ja HSS:n 
välille. Yllättävän vähän yhden päivän aikana saadaan valmiita, houkuttelevia ruokakuvia. 
Ja kaikkihan tietää, ettei normaali kryssimössö näytä lautasella kissanruokaa kummemmal-
ta. 
 
Kirjaa suunniteltaessa totesimme, että venekokkaamista on kahdenlaista: sitä ihanaa herkut-
telua satamassa, kun katetaan jalkalasit ja posliinit pöytään. Kun on kunnolla aikaa pysähtyä 
yhdessä ystävien kanssa grillaamaan tai laittamaan vaikka kolmen ruokalajin illallinen. Ja 
sitten on kokkaamista, kun pitää mahdollisimman helposti ja nopeasti loihtia jotain ruokaa 
samalla kun purjehditaan. 
 
Purjehduspäivä alkaa monipuolisilla aamiaisilla. Jos ei ole kiirettä mihinkään, niin nautitaan 
kesäinen brunssi. Purjehtiessa sitten maistuvat jo perinteisemmät aamiaisherkut. Lounasta 
kokataan paljon myös vaativissa olosuhteissa, mutta hyvällä ennakkovalmistelulla ja oikeil-
la välineillä kokkaaminen onnistuu tiukassakin kryssissä. Tosi huonossa kelissä ei kannata 
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yrittää mitään vaikeaa. Pussi-
keitto tai valmispasta omilla 
mausteilla ja valmiilla säilyke-
eineksillä terästettynä maistuu 
maailman parhaalta. Ja välillä 
on niin huono keli, ettei yk-
sinkertaisesti voi kokata. Sil-
loin veneessä voi nauttia mys-
lipatukoita, suklaata, pähki-
nöitä, kuivattuja hedelmiä, 
joita kannattaa aina olla varal-
la. 
 
Satamaan saavuttaessa nauti-
taan tietenkin ankkurimaljat 

suolapalojen kera. Rannassa kuumennetaan grilli tai tehdään jotain muuta, kesäillassa mais-
tuvaa illallista. Ja herkullinen jälkiruoka kruunaa aterian kuin aterian.  
 
Kirjan lopussa on tuhti tietopaketti, joka antaa vinkkejä venekeittiön työvälineistä, muona-
varastosta, elintarvikkeiden säilyttämisestä sekä turvallisesta kokkaamisesta kovassakin ke-
lissä – sekä tietysti grillaamisesta mukavan purjehduspäivän päätteeksi. 
 
Jokainen venekunta syö omalla tavallaan, mutta monet pakkaavat lomapurjehdukselle lähti-
essä paljon kuivatuotteita mukaan jo kotisatamassa. Tähän keittokirjaamme on koottu lista 
tällaisista tuotteista ja toinen lista myös veneen työvälineistä. Näistä on helppo ottaa joka 
kevät vaikka valokopio, jota voi ruksittaa sitä mukaa, kun tavaroita vie veneeseen. 
 
Muutamia ruoka-aineita, joita meiltä löytyy aina 
veneestä ovat valmiit maustetahnapurkit ja maus-
tekastikkeet. Esim. chiliä, currya, inkivääriä saa 
todella helposti purkista lusikalla, Thai-, sweet 
chili- ja cocoskastikkeet ovat ehdottomia.  Ja sit-
ten kookosmaito, joka antaa mukavan eksootti-
sen maun ja monessa ruuassa korvaa maidon. Jo 
pelkästään maustetahnoista, kastikkeista ja koo-
kosmaidosta saa pannulla nopeasti maistuvaa 
ruokaa. Kannattaa kokeilla joskus myös herne-
keittoon veden sijasta kookosmaitoa. Kasvisver-
siona siitä saa pehmeän makuista hernemuhen-
nosta.   
 
Kaupoissa kannattaa myös tutkia tarkkaan maito-
taloustuotteiden selostukset. Monet tuotteet, 
esim. iskukuumennetut, kestävät avaamattomina 
säilytyksen huoneenlämmössä. 
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Anne ja Steffin veneessä ei ole jääkaappia, mutta heitä se ei ole haitannut, kun Anne on op-
pinut korvaamaan monet tuoreet raaka-aineet esim. soijarouheella tai soijasuikaleilla. Oi-
kein maustettuna ja valmistettuna niistä saa kevyttä, edullista ja nopeasti valmistuvaa ruo-
kaa. 
Keittokirjassamme on monesta reseptistä kaksi versiota. Esim. tuoreversio broilerista ja sit-

ten toinen versio miten sama ruoka 
tehdään herkullisesti vaikka 
soijasuikaleista tai tölkkisäilykkeistä. 
 
Olemme merkinneet erivärisillä majakoilla 
raaka-aineiden säilyvyydet; punainen, 
keltainen ja vihreä majakka sen mukaan 
miten herkästi pilaantuvaa ruoka-aine on. 
 
Kirjassa on runsaasti Steffin ottamia 
valokuvia saaristosta.  Kovakantisena ja 
kätevän kokoisena se sopii hyvin veneen 
kirjahyllyyn tai lahjaksi maakrapujen 
kesäkeittiöihin. 
 
Tammen kustantamaa kirjaa myy mm. 
Kolme Ankkuria, Imatran satamassa tai 
kirjakaupat.  
 

Maistuvia hetkiä keikkuviin keittiöihin – herkutellaan vesillä!  
  

Pirjo ja Jussi Haikala         
     s/y Shark             
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Purjehdusta oppimassa ja opettamassa  
 
Meistä jokainen purjeveneen kanssa hääräävä osaa purjehduksen ja vesillä liikkumisen al-
keet; kuinka nämä tiedon murut on kerätty, vaihtelee varmasti yhtä paljon kuin mitä on pur-
jehtijoita. Itse edustan kantapää-tyyppiä, eli suurimman osan tiedoista olen kerännyt sekto-
rilla ”tee virhe – ota opiksi ja ole ensi kerralla viisaampi”. Näin oppii varmasti, mutta väylä 
on kivikkoinen. Tähän liittyi myös aitoja vaaratekijöitä; optarilla tuli lähdettyä säässä kuin 
säässä Lammassaarta kiertämään ja aallokon myötä kertynyt vesilasti teki jollasta kiikkerän, 
joten ennen seuraavaa purjehdusta oli hankittava äyskäri, jos vaikka jolla kaatuisi? Jälkeen-
päin olen muutaman painajaisunen nähnyt Tiurun selällä ajelehtivasta optarista vesilastissa 
ja minä yritän lappaa sitä tyhjäksi lippiksellä. Kokeneemman neuvosta äyskäri olisi hankittu 
ennen purjehduksia, minun kohdalla onnetar oli samassa jollassa. 
 
Purjehdus on vaativa laji, mutta onneksi sitä voi harrastaa myös rennoin ottein; siksi lajina 
se sopii meille kaikille, myös miehille sekä naisille. Purjehduksen suola on kokemus, joka 
ruokkii luottamusta omiin taitoihin ja lisää intoa hakea uusia haasteita. Voit purjehtia lomal-
la ja välillä hieman kilpailla, niin päivärytmeihin saadaan sopivasti vaihtelua. Riittää kun 
sattuu toinen vene purjehtimaan samaan suuntaan, tuuli on kaikille sama. Jokainen purjeh-
dus on uusi haaste omille taidoille, niin purjeiden käsittelyssä kuin navigoinnissa. 
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Aikuisille purjehduksen opiskelu on mahdollista talvisin teoriassa ja kesällä opit testataan 
käytännössä. Lapsille purjehduksen opettaminen on haasteellisempaa; monen muuttuvan 
tekijän ennakoiminen ja johtopäätösten tekeminen vaatii loogista ajattelua, lapset ovat tä-
män vastakohta ja tekevät päätöksiä tunteella. Tuuli on lapsille melko näkymätön ja sen 
suunnan hahmottaminen on vaikeinta. Lisähaasteen antaa herkästi kallistuva jolla, jonka 
suunnassa pitäminen on aluksi todella vaikeaa, varsinkin kun toisella kädellä on säädettävä 
purjetta. Siksi purjehduksen opettamisen lapsille on haastava harrastus ja erityisen palkitse-
va aina kun uusi laivue junnuja lähtee purjehtimaan ja palaa vielä laiturille takaisin omin 
purjein, vastatuuleen, ilman hinausapua moottoriveneellä. 
 
Kun siirrytään junioreiden kilpapurjehdukseen, myös valmentajan haasteet kasvavat. Silloin 
on opittava kestämään pettymyksiä ja on nähtävä virheiden opetukset; optimistinen luonne 
on tässä työssä ainoa työkalu, niin purjehtijalle kuin myös valmentajalle. Kaikki purjehtijat 
tekevät virheitä, mutta vähiten niitä tehnyt voittaa kilpailun. Silti kaikki tärkeä asia pitäisi 
yrittää opettaa leikillä, että lasten mielenkiinto säilyy, ei totisesti virheitä perkaamalla. 
 
Saimaan alueella jollapurjehduksen taso on melko vaatimaton, vaikka olosuhteet ovat 
maamme parhaat – vain aallokko on lyhyttä ja terävää, joten meriaaltojen ottaminen on ope-
teltava erikseen. Me pystymme harjoittelemaan venevauhtia, lähtöjä sekä poijutilanteita 
muutaman veneen fliitillä. Aluekilpailuissa on osanottajia noin 20 ja vapaan tuulen löytämi-
nen on mahdollista. Tilanne muuttuu, kun lähtöviivalla on sata jollaa. Silloin purjehtijalla on 
oltava hyvä arviointikyky omasta sijainnista verrattuna kanssakilpailijoihin, tuuleen tai läh-
tölinjaan; siellä sekunnin myöhästyminen alkukiihdytyksessä johtaa armotta huonoihin si-
joituksiin. Tämän yli pääseminen edellyttää osallistumista valtakunnan ranking-kisoihin, 
missä purjehtimalla hankittu kokemus suuressa fliitissä luo pohjaa taitojen kehittymiselle. 
Mikäli intoa riittää, lisää taitoja saa hankittua ulkomaisista regatoista. Nämä taidot ovat vält-
tämättömiä maajoukkueen purjehtijoilla, koska niitä ei pysty valmentaja edes teoriassa opet-
tamaan, varsinkaan tällainen ”Saimaan noviisi” kuten itse olen. 
 
Ikuinen optimisti, Kimmo Hautamaa 
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KILPAILUT 2009 
 
Tiistaikilpailut mennään perinteiseen tapaan, reitit löytyvät tulosraportointipohjasta seuran 
kotisivujen kilpailutoiminnasta. Immenpurjehdus 2009 on la 13.06, lähtö Imatralta ja Maali 
Satamossa. Nyt purjehditaan lähivesillä, joten toivotaan runsasta osallistumista omasta seu-
rasta. Tarkemmat ohjeet löytyvät kotisivujen kilpailutoiminta sivulta. Tervetuloa!                
 

ImPS:n KILPAILUKALENTERI 
Pvm Kilpailu Järj.vastuu 

19.5 ti Tiistaikisa   

23.5 la Lipunnostopurjehdus   

26.5 ti Tiistaikisa   

02.6 ti "   

09.6 ti "   

13.6 la Immenpurjehdus Jari L. 

16.6 ti Tiistaikisa   

04.8 ti "   

11.8 ti "   

18.8 ti "   

25.8 ti "   

01.9 ti "   

08.9 ti "    

15.9 ti "   

19.9 la Ruskapurjehdus  

Tiistaikilpailujen kipparikokous alkaa klo 17:30. 

SAIMAA RANKING 2009 
 

Pvm Kilpailukutsu Järjestäjä SR 

23.5. Astuvan Ukon Regatta RiPS   

13.6. Imatran Impi ImPS   

4.7. Viinijuhlapurjehdus KuoPS x 

6.7. Unnukkapurjehdus LePS x 

9.7. Linnasaaripurjehdus VPS x 

11.7. Oopperaregatta SlPS x 

24.-25.7. 24-h LrPS   

1.8. Joutsenpurjehdus JPS   

22.8. Ristisaaren Malja MPS   

 
SR=Savon Regatan osakilpailu 
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IMATRAN PURJEHDUSSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 
 

Yleistä 
Imatran purjehdusseuran vuoden 2008 toimintaan ovat kuuluneet jo perinteeksi muodostu-
neet kilpapurjehdukset, retket tukikohtaan ja muualle Saimaalle sekä nuorison optaripurjeh-
dukset. Seuran taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. 
 
Seuran hallinto 
Seuran hallituksen ovat muodostaneet Jorma Hautamaa kommodorina, Ari Pärnänen vara-
kommodorina, sihteerinä Tomi Lakka, joka on hoitanut myös vene- ja jäsenrekisteriä, talo-
utta on hoitanut Tapio Bohm. Muina jäseninä on ollut Jari Lammela (kilpailut) ja Pauli Lat-
vanen (satamapäällikkö) 
 
Seuran tilintarkastajina ovat olleet Kari Havesto ja Jorma Pakkanen, varalla Alpo Lempiäi-
nen ja Esko Pekkala. Katsastajina ovat olleet  Jarmo Tiainen, Tomi Lakka ja Markku Ke-
losuo. 
 
Hallitus on kokoontunut neljä kertaa. 
 
Kokoukset 
Seuran kevätkokous pidettiin 26.3.2008 Stora Enson Toimihenkilökerholla. Kokoukseen 
osallistui 15 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin seuran toimintakertomus ja tilit edelliseltä 
vuodelta 2007. 
 
Seuran syyskokous pidettiin 19.11.2008 Stora Enson Toimihenkilö-kerholla. Kokoukseen 
osallistui 10 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talous-
arvio. Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Jari Lammela, Ari Pärnänen jatkavat ja Tapio 
Bohmin tilalle valittiin Hannu Mäkelä seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Ari Pärnänen jatkaa 
varakommodorina. 
 
Jäsenistö ja veneet 
Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 102 jäsentä ja rekisterissä oli 59 venettä. Jäsen- ja 
venemäärässä ei tapahtunut vuoden aikana suuria muutoksia. 
 
Tiedotustoiminta 
Seuran tiedotuslehtenä oli Uutisvuoksi, jossa julkaistiin kokouskutsut ja tietoja tapahtumis-
ta. 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 Osmo 
Hänninen ja painatus tehtiin kaupungin oppimateriaalikeskuksessa. Vimppelin mainostuloja 
kertyi tänäkin vuonna mukavasti. 
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Koulutus 
Navigaatiojaos järjesti syksyn 2008 aikana saaristolaivurikurssin. Kurssi käsitti n. 30 teo-
riaopetustuntia ja lopputentti oli 12.joulukuuta. Osallistujia oli 29, opettajana toimi merikap-
teeni Jukka Väisänen Lappeenrannasta. Osallistujamäärää jouduttiin rajoittamaan; kurssille 
pyrkijöitä oli huomattavasti enemmän. Kurssia tullaan tulevaisuudessakin järjestämään, jos 
vain saadaan pätevä opettaja. Kurssin järjestelyistä vastasi Risto Hyypöläinen. 
 
Purjehdukset  
Kauden avaukseen, Lipunnostopurjehdukseen 24.5. osallistui 5 venettä. Kilpailun Imatralta 
Kutveleen kanavalle voitti Pauli Latvanen. 
 
Seuran pääkilpailu Immen purjehdus järjestettiin 14.6. Kilpailuun osallistui 22 venettä. Kil-
pailupäällikkönä oli Risto Vesanto. Lähtö oli Imatralla ja maali Ruhassa. Heikkotuulisen 
alun jälkeen saatiin lasketella hyvässä tuulessa maaliin. Voiton vei isossa LYS-luokassa 
LrPS:n Sami Vasara, pienessä LYS-luokassa ImPS:n Jari Lammela ja H-veneiden voittaja 
oli ImPS:n Reima Väinölä. 
 

H-venekisaan 1.9. osallistui 3 venettä, voittajana oli Reima Väinölä. Tiistaikisasarjaan osal-
listui kaikkiaan 13 venettä ja voitto meni kymmenen purjehditun kilpailun perusteella Rei-
ma Väinölälle. Ruskapurjehdukseen lyhennetyllä reitillä kauniissa ja tuulettomassa syysil-
massa 20.9. osallistui 7 venettä. Ensimmäisenä maaliin purjehti Jari Lammela. 
 
Retkeilytoiminta 
Perinteeksi muodostunut venemessumatka järjestettiin junamatkana ja osanottajia oli n.25 
jäsentä. 
 
Loppukesästä järjestettiin kaksi yöpurjehdusta, jotka toteutettiin tiistaikisan jälkeen. 
 
Nuorisotoiminta 
Kausi avattiin huhtikuussa LrPS:n jollankääntöharjoituksissa. Mukana seurasta kolme jun-
nua ja kaksi huoltajaa. 
 
Toukokuun lopulla alkanutta purjehduskoulua pidettiin kymmenen kertaa. Harjoituksissa 
kävi kymmenen junioria ja heille opetti purjehduksen perustaitoja kolme ohjaajaa.  
 
Haapasaari-leiri pidettiin 28 - 30.7 yhteistoiminnassa Imatran Järvipelastajien kanssa. Leirin 
vahvuus oli 20 junioria 10 senioria, jotka toimivat ohjaus- ja huoltotehtävissä. Toiminnassa 
painotettiin purjehdusta ja merimiestaitoja.  
 
Alueleirillä Kuopiossa 9 – 10.8 seuraamme edustivat Pekka Kettunen, Akseli Hänninen ja 
Osmo Hänninen. 
 

Satamatoiminta 
Seura on järjestänyt perinteisesti veneiden nostot ja laskut. Järjestelyistä vastasi Pauli Lat-
vanen. 
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ImPS on hoitanut jälleen mallikkaasti Lammassaaren sataman vartiovuoroista viiden viikon 
osuutensa. Vartioinnista on saatu hyvä lisä seuran kassaan. 
 
Uuden mastonosturin hankinta ei ole edistynyt. 
 
Mastokatokseen saatiin viimein peltikatto, johon ostettiin pellit käytettyinä lehti-ilmoituksen 
perusteella ja ruodelaudoitukset saatiin lahjoituksena. Katoksen tukijalkoja oiottiin ja tuet-
tiin samalla. Katostalkoissa olivat mukana Simo Kelosuo, Markku Kelosuo, Pauli Latvanen 
ja Jorma Hautamaa. Katoksen kulut katettiin kaupungilta saadulla toiminta-avustuksella. 
 
Tukikohta 
Vuohisaaren seuramajan käyttö jatkui vilkkaana ja sille on muodostunut uskollinen käyttä-
jäkunta. 
 
Majan yhteiskäytöstä on sovittu muiden Saimaan pursiseurojen kanssa, ettei liitytä yhteis-
avainjärjestelmään, mutta kaikki Saimaan purjehtijat ovat tervetulleita silloin, kun saaressa 
on joku imatralaisvene. 
 
Uusi vuokrasopimus tehtiin 20.2.2008 ja on voimassa seuraavat viisi vuotta. 
 
Imatran satamassa laitureiden kansilankut uusittiin viime talvena ja näistä saatiin sopivasti 
tukikohdan laiturin levitykseen tarvittava puutavara joka oli täysin käyttökelpoista. Purku- 
ja puhdistustalkoissa olivat Markku Kelosuo ja Jorma Hautamaa. Puutavara vietiin säilöön 
seuran säilytyskoppeihin kevättä odottamaan. Keväällä puutavara vietiin Puumalaan vuok-
raisännän satamaan ja sieltä edelleen veneellä tukikohtaan odottamaan laituritalkoita. Kulje-
tustalkoissa olivat mukana Jarmo Tiainen, Markku Kelosuo ja Jorma Hautamaa. 
 
Tukikohdan laituritalkoot olivat juuri ennen lipunnostopurjehdusta. Lankkua varattiin sen 
verran reilusti, jotta voitiin kattaa koko alue 
rantaan asti laiturin pään alueella. 
Talkoissa olivat mukana Markku Kelosuo, Kari Sipiläinen, Jarmo Tiainen rouvineen, Ossi 
Käyhty rouvineen sekä Jorma Hautamaa. Laiturille tehtiin myös ”puistonpenkki”, joka on 
osoittautunut mieluisaksi seurustelupaikaksi. Laiturista tuli pienehköjä kustannuksia, jotka 
katettiin Imatran kaupungilta saadulla toimitila-avustuksella. Kaupunkihan maksaa toimin-
ta-avustuksen hankittujen tarvikkeiden kuittia vastaan. 
 
Grillikatoksen läheisyydessä oleva pöytäryhmän uusimista varten on hankittu tarvittava 
puutavara. 
 
Edustustoiminta 
Eerik Hocksell on toiminut edelleen Suomen Purjehtijaliiton valtuuston varajäsenenä. 
 
Saimaan alueen purjehtijapäivät pidettiin Joensuussa 25.10.2008. Mukana oli viisitoista 
henkilöä eri purjehdusseuroista. Reima Väinölä edusti seuraamme. 
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Taloudellinen toiminta 
Seuran tulot ovat koostuneet tänäkin vuonna pääasiassa jäsenmaksuista, katsastusmaksuista, 
kilpailumaksuista, vartioinnista saatavasta korvauksesta sekä Vimppelin mainostuloista. 
Menoista suurin oli tukikohdan vuokra ja seuraavaksi maksut Suomen Purjehtijaliitolle. 
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NAVIGAATIOJAOSTO 
 

Todellinen ”volttilähtö” 
Purjehduskauden 2008 navigaatiotoiminta alkoi saa-
da kiinni pienestä tuulen väreestä. Imatran Purjeh-
dusseuran navigaatiojaosto oli perustettu tulevaisuu-
den tarpeisiin. Vähän niin kuin varmuuden vuoksi, 
jos kursseja on, niin onhan ainakin oman seuran lai-
vurit vastaamassa siitä miten kulmakunnan vesillä 
tulevaisuudessa kiviä kolistellaan. ImPS:n toimintaan 
kuuluu purjehdustietouden ja -taitojen koulutuksen 
järjestäminen jäsenistölleen. Navigointiin ja veneily-
turvallisuuteen sekä radioliikenteen tehostamiseen 
katsottiin tarvitsevamme spesiaalitoimintaan keskit-
tyvän oman jaoksen, jonka alkutaival ei ole ollut mi-

tenkään vaivatonta. 
 
Kulmakuntamme veneilijöiden navigointitaitojen opettamisesta on vastannut miltei ainoas-
taan Antero Tuukkanen ja merikapteeni Martti Siljamo. Jokainen, joka on esimerkiksi Sil-
jamon oppitunneilla ollut, on joutunut kokemaan hänen armottoman suuntaa näyttävän ta-
van opettaa ja kokemuksen puuttua välittömästi kaikkeen mikä on turhaa. Tehtiin vain oi-
keita asioita ja oikea määrä. Näihin edellä mainittuihin saappaisiin ei nyt muka löydy meiltä 
omaa opettajaa. Toisaalta sen ymmärtää. 
 
Huviveneilijät vaivautuneina 
Veneilijät janoavat navigaatiotietoutta edelleenkin tässä sähköistyvässä maailmassa. 
Olisi kysyntää. Olisi avunantajaa. Mahdollisesti voisimme hieman pudottaa rimaakin. Ky-
symys on vain halusta käydä opettamaan ihmisille navigointitaitoja. Toivon mukaan tämä 
kirjoitus jättää jollekin mielikuvan siitä miten joskus näkee itsensä opettamassa elämänsä 
ensimmäistä Suomen Navigaatioliiton Saaristolaivurikurssia. Onnittelut hänelle. 
 
Tosiasiassa paine kasvoi kasvamistaan järjestää jaoksemme ensimmäistä kurssia. Kyseltiin 
kursseista jatkuvasti. Vastaus oli: ”Emme ole löytäneet pätevää opettajaa, mielestämme hä-
nen on oltava merikapteeni.” 
 
Kertomus Tallinnan laivaristeilyltä 
Oli paluumatka Tallinnasta Helsinkiin. Ei mikään ensikertainen kokemus. Hieman väsytti ja 
ajatus pyöri, mistä saisi seuraavan loivennuksen. Kuitenkin ajatus herkistyi merta katselles-
sa vallan navigointitehtäviin, oppeihin, Siljamon kokemuksiin maailman meriltä. ”Olispas 
meillä kunnon opettaja”, tokaisin ääneen. Nämä kuuluu tällaiseen edessä olevaan krapula-
päivään kuin nenä naamaan. Suusta karkaa tahdosta riippumattomia möläyksiä. Kaverini 
vieressä naurahti ja osoitti uteliaisuuttaan, kun normaalisti näin aamusta ääntelyyn voi liittyä 
erilaisia naisten nimiä, mutta minulta karkasi, ”olispas meillä kunnon opettaja”. 
Tämä henkilö kuitenkin tiesi ja suostui kertomaan sukulaisensa nimen ja asuinpaikan, joka 
voisi ryhtyä tehtävään ja ottaa meidän jaoksemme opettajan tehtävät vastaan. 
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Kotiuduttuani pirautin kaverille ja hän kieltäytyi, mutta antoi uuden vinkin ja seuraava teki 
samoin. Aivan kuin viimeinen oljenkorsi kädessä soitin merikapteeni ylitarkastaja Jukka 
Väisäselle. Jukka tunnisti ongelmamme ja lupautui vetämään syksyn 2008 Saaristolaivuri-
kurssin. 
 
Ahteri edellä puuhun 
Navigaatiokurssit on aloitettava aikatauluttamaan siten kuin kävelisi pers edeltä puuhun. 
Tutkinnot ovat valtakunnallisia samana kellonlyömänä alkavia valvonnassa suoritettuja tut-
kintotilaisuuksia. Tiedetään tutkintopäivä ja opettaja laskee tunnit takaperin mitä tietää ope-
tukseen aikaa menevän. Näin saadaan kurssin alkamispäivä ja siitä kaksi viikkoa aikaisem-
min on tiedotettava ja hankittava osallistujat, jotta ehditään hoitaa kaikki manööverit mitä 
tilojen, tarviketilausten ym. asioiden hoitamiseen menee. 
 
Kilautin kaverille navijaoskommodori Martti Mansikalle siitä, että haluaako navigaatiojaos-
to ryhtyä leikkiin vai ei ja miten jatketaan. Kommodori lupasi selvittä asiaa ja palasikin jo 
seuraavana päivänä. Vastaus oli myönteinen. Tästä välittyi tunne, että nyt ei kupata yhtään 
tämän asian kanssa. 
 
Pikkolossa pikaneuvottelut 
Kokoonnuimme Väisänen, Pakkanen, Mansikka ja Hyypöläinen sekä Kilpiä puhelimen 
päässä. Totesimme, että periaatteena hoitaa kurssi kansalaisopiston kautta ei ollut enää 
mahdollista, sillä heidän kurssit syksyn osalta olivat jo sovittu ja esitteet painossa.  Sovittiin 
tehtäväjako, kädenpuristukset ja töihin. 
 
Mainonta 
Jo seuraavana päivänä oli sovittu lehtijutun teosta, jonka Pakkanen ja Mansikka hoitivat 
tyylipuhtaasti ja kurssipaikoista oli puolet myyty ennen, kuin edes ehdimme lehdessä ilmoit-
tamaan. Lehtijuttu, joka oli Mansikan käsialaa alusta loppuun, tuotti tulevissa kurssilaisissa 
halun kaivaa Hyypöläinen väkisin käsiin, jotta pääsevät ilmoittautumaan ensimmäisten jou-
kossa.  Ensimmäisen lehti-ilmoituksen jälkeen oli 29 hlöä ilmoittautunut sen minkä voimme 
tilojen puoleen ottaa kurssille. Totesimme, että ainoastaan kaksi henkilöä ilmoittautuneista 
oli seuramme jäseniä. Kurssi toimi myös mainoksena, josta saimme yhden uuden jäsenen 
liittymään Imatran Purjehdusseuraan. Toivottavasti tämä suuntaus olisi tulevaisuudessa 
nousevassa kurssissa. 
 
Teppanalan koulun tekstiilityöluokka kurssi-/tutkintopaikkana 
Imatralla Sipiläisen Karin työpaikkana toiminut Teppanalan koulu oli aivan mainio paikka 
toteuttaa laivurikurssi. Tehtiin sopimus rehtorin kanssa. Koulut ovat järjestöille ilmaisia ja 
avain saatiin Karilta. Hän oli joka kurssilla sitten ovia avaamassakin. Kari lupautui avusta-
maan allekirjoittanutta, koska vastaavasti olen ollut toisinaan Karin apuna junnutoiminnas-
sa. Näin vuorovaikutus toimi ihan hienosti.  
 
Ovet olikin avattava hyvissä ajoin ennen kurssilaisten tuloa, koska pöytäpinta-alaa kannet-
tiin toisesta luokasta ja siirrettiin ompelukoneet syrjään ja sama myös jokaisen kurssin jäl-
keen, ettei tule tekstiiliopettajan kanssa mitään sanomista. Seuran jäsenistä mm. Lammela ja 
Sipiläinen olivat avustamassa oppitunnin alku- ja loppujärjestelyissä. Ensimmäinen Saaris-
tolaivurikurssi alkoi 22.9.2008 klo 18.00 
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Tutkintopäivä 12.12.2008 
Tutkinnon pitäjänä toimi Jukka Väisänen Merenkulkulaitoksesta, valvojina Mansikka, 
Lammela ja Hyypöläinen. Tutkinnon suorittivat lähes kaikki osallistujat. Viisi reputti. 
 
Reaalikustannuksia – todellista tietoa taloudesta. 
Kurssin järjestäjän taloudellista tuottoa seurattiin ajopäiväkirjan pitämisellä jokaisesta kurs-
siin liittyvästä tapahtumasta, sekä muista ilmoitus- ja palkkakuluista. Seuran jäsenistö vetäy-
tyi täysien kilometrikorvausten kuittaamisesta juniorityön yms. hyväksi. Kuitenkin oli hyvä 
tietää todelliset kulut kaiken kaikkiaan, jotta seuraavien kurssien kurssimaksut olisivat reaa-
litasolla. 
 
Kokonaisuudessaan kurssin toteuttamisesta ei ole tullut kuin positiivista palautetta, joten 
hinta/laatusuhde oli kohdallaan. Oikaiskaa pikimmiten, jos allekirjoittanut leijuu pahemman 
lailla ja jollakin on ”tutkittua tietoa” asiasta. 
 
Meri VHF-kurssi ja koetilaisuus 
14.1.2009 järjestettiin meri -VHF koetilaisuus, johon saapui 12 henkilöä. Kurssi suoritettiin 
kirjekurssina. Materiaalin omaehtoiseen opiskeluun saa internetistä Viestintäviraston sivuil-
ta. Ainoana vinkkinä oli, että materiaaliin 
kannattaa tutustua huolella. Koetilaisuus hoi-
dettiin niin, että aluksi käydään asia lyhykäi-
syydessään läpi, jotta jokainen ymmärtää 
mitä tenteissä olevat asiat tarkoittavat ja mi-
ten asiat tulee ilmaista. Puolivälissä pidettiin 
koe ja lopuksi käytiin oikeat vastaukset läpi. 
Tämän jälkeen selviää kokeen läpimeno vas-
ta, kun viestintävirasto lähettää tiedon postit-
se kotiin. Jos koe ei mennyt kenellä läpi, niin 
voi osallistua seuraavaan kokeeseen, kunhan 
koepaikka selviää.  
 
Hyvää suopeaa tuulen tuomaa purjehduskesää. Jos ei, niin virran viemää. 
 
Imatralla 4.4.2009 
 
Suomen Navigaatioliiton jäsenseura Imatran Purjehdusseura ry:n navigaatiojaosto nro:146 
kommodori. 
 
Risto Hyypöläinen 
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VENEREKISTERI 
VENE TYYPPI LYS NUMERO VUOSI RADIO LAITURI PAIKKA NRO OMISTAJA
Aino Ohlson 29 1,06 4310 1980 050 3210133, VHF 2 311 Heiskala
Amare Ohlson 29 1,06 050 3388440 Hirvonen
Amorina Albin Viggen 0,97 570 1974 040 5590026 2 309 Inkinen
Anmar Finn 26 1,03 2852 1983 050 3551326, VHF 4 31 Solonen
Annabella Bella 8001 A24772 Jalava
Big Blow LES-35 1,21 8706 1988 040 5431156, VHF 11 810 Tuomainen
Biritta PF 0,99 342 1978 040 5454087 2 304 Pekkala
Chandi Inferno 29 1,14 4518 1984 VHF 8 590 Hocksell
Cirrus Nauticat 33 190 1973 040 5129504, VHF 11 812 Inkilä
Dream On Irwin 52 ketsi 1,24 10174 1980 0500 651935,VHF Pakkanen
Edvin L Albin Viggen 0,91 913 1975 040 5791315 2 Purhonen
Elise H-Star 1,09 7965 1991 050 3246549 9 654 Frondelius
Gato Blanco Nauticat 36 1984 050 5215692 11 824 Hiltunen
Gharadi Sunshine 325 1,1 1744 1982 040 5130363 2 333 Lakka
Gina Teemin 0,99 5272 1987 050 3535111, LA 3 246 Tanskanen
Gisella Blue Bird 25 1,02 1641 1978 0400 158454 3 245 Pellinen
Gladan Finn 26 1,03 1924 1980 0503500995 1 384 Hyypöläinen
Gwaihir Avance 24 1,02 2276 1979 050 491 4492 1 417 Lammela
Helmsman Helsman 23 0,97 Pellinen 
Ilona VDS 36 R-31077 2000 050 5250010 Pärnänen
Isa Finnflyer 31 1,12 1706 1980 0400 137269, VHF 3 278 Leinonen
Isadora Sunwind 27 1,03 3662 1983 040 8470890, VHF 9 664 Käyhty
Jaffa H 1,07 345 1976 0500 719425 7 500 Korhonen
Jenny H 1,07 74 1972 Pärnänen, Valtonen
Jolanda Avance 245 1 2921 1983 040 8382619 8 588 Pesonen
Katriina Lohi 25 1,03 1753 1979 0500 513935, LA 1 419 Valtonen
Kristiina H 1,07 680 1982 040 5590071 Hietamäki 
L1153 Finn 26 1,03 1153 1979 040 5502356 2 338 Honkanen
Lady Alice H 1,07 224 1974 050 5995598 2 301 Väinölä
Lady Hawk Mare 29L 8439 1980 040 5608290, VHF Puumala Pihlava
Laurantti Sevener 32 1,09 3616 1984 VHF 11 836 Kanerva
Lenore Hai 1,02 2 1931 040 5772621 Mäkelä 
Lisa Guy 22 0,99 1466 1977 040 8470077, LA 6 209 Immonen
Lurifax H 1,07 141 1974 0500 251533 1 418 Jaakkonen
Maija H-35 1,13 232 1982 0400 250425 4 58 Väisänen
Marista Jasmine 25 1 356 1973 0400 181647 2 312 Salo
Marjaana Finn Express 83 1,07 2591 1982 040 5455187 8 585 Havesto
Marlee Jon 30 1,09 1244 1978 0500 553748 3 277 Kelosuo
Matilda Finngulf 335 1,19 8471 1996 040 5321910, VHF 11 806 Latvanen
Merimörkö Finngulf 33 1,24 Hämäläinen
Mia Maria Ohlson 29 1,06 2962 1983 050 5615080 4 59 Heinonen
Myrskytuuli Ketsi 2552 1957 040 8270 825 2 314 Väänänen
Nadja Guy 22 0,98 2326 1981 040 5590058, LA 4 467 Holm
Nereide Beneteau 10955 2006 0400 252 915, VHF 11 Naukkarinen
Niobe Avance 24 1,01 1384 1978 040 5590025 2 Sallinen
Paula Inferno 31 1,14 3814 1985 040 5023251 2 310 Mansikka
Petra Finngulf 36 9101 1999 040 7254593 2 Määttänen
Piika EF 34 1,22 9815 2004 040 8205033 11 808 Hautamaa
Päivi Kings Cruiser 33 1,07 723 1975 040 5463498, VHF 11 822 Vesanto
Ramona Finn 26 1,03 1117 1979 040 5568526 3 280 Sorjonen
Random Marieholm SeaCat 0,92 10781 1973 050 4121557 3 Valtasola
Sabrina Finngulf 33 1,24 9482 2002 040 5129242, VHF 4 28 Hyrylä
Sandrina Sunwind 27 1,03 6198 1987 040 550 3221 3 247 Bohm
Serena H 1,07 53 1972 040 7320790 1 416 Sipiläinen
Shark Colin Archer 30 1,01 7056 1990 050 3643643, VHF 11 804 Haikala
Taifun Comfortina 32 1,14 5266 1986 050 3710846, VHF 2 308 Kilpiä
Vista Rosa Ohlson 29 1,06 264 1976 0400 516390, VHF 11 805 Mäkinen
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ATLANTIN YLI ARC:N MUKANA 
Marraskuisena lauantaina ammuttiin 33:n Atlantic Rally for Cruisers’in starttipaukku Las 
Palmasin sataman edustalla. Kilpailuun lähti 214 venekuntaa joista 4 Suomen lipun alla, 
lisäksi Englannin lipun alla purjehtiva Swan 57 oli suomalaisten miehittämä.  
 
Lappeenrantalainen X-43, Xia oli lähtenyt Suomesta juhannuksena ja purjehtinut omistaja-
pariskunnan voimin Gran Canarialle. Jorma Pulkkinen ja Helena Turtiainen olivat lähdössä 
Elämää suuremmalle Purjehdukselle, viettämään talvea Karibian lämpimille vesille. Vahti-
miehistö tuli lentäen paikalle viikkoa ennen starttipaukkua osallistumaan veneen varuste-
luun sekä ARC-organisaation järjestämiin koulutuksiin. Lappeenrannasta tuli Jorma ”Hepa” 
Pulli, Joutsenosta Risto Kämäräinen sekä Imatralta allekirjoittanut. Hepa ja Risto olivat 
Jompalle tuttuja purjehduskavereita jo aikaisemmilta reissuilta. Itse sotkeuduin projektiin 
perinteisellä kysymyksellä ”Jos tarviit miehistöä, niin mie voisin lähteä”, kun Jomppa tuli 
juttelemaan marraskuussa 2007 kokemuksistamme Dream On–projektista. Kun puhelin soi 
sitten paria kuukautta myöhemmin, oli tarjoukseen liittyä miehistöön vastattava myöntäväs-
ti. Suunnitelman näin lukkiuduttua, oli kotona helppo perustella viiden viikon loma-anomus, 
”kun tuli jo luvattua…”. Onneksi lupa heltisi ja pääsin mukaan.  

 
Aikataulutuksesta käy ilmi Jompan perusteellinen valmistautuminen reissuun, niin vene 
kuin varusteet oli mietitty moneen kertaan ja perusteellisesti, sekä myös testattu alkukesän 
reissuilla Suomenlahdella ja tietenkin siirtopurjehduksella Las Palmasiin. 
 

Masto- ja lippumeri Las Palmasissa. 
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Viikon valmistautumisaika Las Pal-
masissa oli silti työntäyteinen, vene 
oli lastattava muonan, veden ja polt-
toaineiden osalta. Porukan nuorimpa-
na mastohommat jäivät minulle joten 
yhden iltapäivän killuin mastossa ra-
kentelemassa ”nakkeja”, saalinkien 
pehmusteita estämään ison hankaa-
mista pitkillä myötätuuliosuuksilla. 
 
Kommunikaatioyhteyksiä viriteltiin 
SSB:n ja Iridiumin kautta siten, että 
käytössä oli vähintään kaksi vaihtoeh-
toista reittiä sähköpostille ja säätieto-

jen vastaanottoon. Organisaation katsastaja kävi pariinkin otteeseen tarkastamassa niin ve-
neen kuin henkilökohtaiset turvavarusteet. Paukkuliivit oli varustettava haararemmeillä sekä 
kiinteällä aaltohupulla ja valolla. Koulutusluentoja oli päivittäin eri aiheista kuten sääilmiöt, 
reitinvalinta, kommunikaatio, muonitus ym. Iltaisin oli tietenkin sekä organisaation, että 
sponsoreiden iltatilaisuuksia, joihin me suomalaiset osallistuimme tunnollisesti. Avajaiskul-
kueessa Suomen joukkue sai ansaittua huomiota, kun lipunkantaja istui kippareiden kanta-
mien kahden spinnupuomin päällä. Juhlallisuudet ja iltatilaisuudet olivat hieman toisenlaisia 
mihin kotimaisissa purjehdustapahtumissa on totuttu. Tosin osallistumismaksukin on hie-
man eri tasoa… 
 
Startti oli upea kokemus, kun 214 venettä on yhtä aikaa linjalla, aallokko on parimetristä ja 
kanssakilpailijat hieman kookkaampia kuin kotimaassa. Totesimme että rintaäänellä karjais-

tu ”Tilaa, perkele!” ymmärretään 
myös englantilais-veneessä. 
Kaikki mahtuivat kuitenkin linjan 
läpi vaikka välillä oli maalaiselle 
hieman ahdasta. Takaa spinnulla 
vyöryvä 80-jalkainen näyttää 
melko isolta kun sitä katselee aal-
lonpohjasta ylöspäin. 
 
Pian lähdön jälkeen alkoi meriru-
tiiniin totuttelu. Ajoimme hyväksi 
koettua norjalaista vahtijärjestel-
mää, jossa yöllä on kaksi kuuden 
tunnin vuoroa ja päivällä kolme 
neljätuntista. Kaksi miestä on 

kerrallaan vahdissa, kaksi levossa. 
Helena nukkui yöt ja huolehti 

muonituksesta päivisin. Norjalaisen järjestelmän etu on siinä että joka yö saa nukkua sen 
kuusi tuntia yhteen menoon, sekä se että ilta- ja aamuvahti vaihtuu aina joka yö. Iltavahti on 
se jossa useimmiten tapahtuu, sääilmiöillä on taipumus aktivoitua auringonlaskun jälkeen 
joten silloin on oltava tarkempi pilvien ja puuskien tarkkailussa. Aamuyön vahti tuntuu ly-

Lähtöhässäkkää Tenerezen kannelta. 

Suomen joukkueen lipunkantajia avajaisissa. 
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hyemmältä, koska pimeää ei ole kuin pari tuntia ennen kuin taivaanranta alkaa vaaleta ja 
miehistö saa nauttia auringon ensi säteistä ja kohoavasta lämmöstä taas yhden kunnialla sel-
vityn yön jälkeen. Purjeita lisätään ja reivit puretaan jolloin venekin alkaa taas kulkea ja 
purjehdus tuntuu upealta. Turvallisuus- ja mukavuussyistä emme ajaneet pimeässä spinnul-
la, ja vähensimme purjeita yöksi varmuuden vuoksi. Pari kertaa jouduimme reivaamaan yöl-
lä, ja vaikka veneessä oli yhden köyden reivit tuotuna istumalaatikkoon, niin purjeen puo-
mille sitominen pimeässä heiluvalla kannella on aina epämiellyttävää ja riskialtista.  
 
Kanarialta St Lucialle on periaatteessa kolme reittivaihtoehtoa, pohjoisin isoympyräreitti, 
keskimmäinen loksodromireitti ja eteläisin Kap Verden kautta kulkeva vanha purjelaivareit-
ti. Lähtöhetken säätiedot näyttivät siltä että vanha ohje ”Purjehdi etelään kunnes voi sulaa ja 
käänny länteen” pitäisi paikkansa meillekin joten valitsimme pisimmän 2900 mailin eteläi-
simmän reitin. Reitin ideana on ajaa suorinta tietä tasaisten pasaatituulten alueelle ja nautis-
kella sivumyötäisestä loppumatka. Näin teoriassa, tänäkin vuonna pasaatituulia häiritsi laaja 
matalapaineen alue Keski-Atlantilla, ja tuulet eivät päässeet kehittymään kunnon pasaatiksi. 
Osa veneistä lähti kiertämään matalaa pohjoispuolelta noudattaen isoympyräreittiä. Meistä 
näytti siltä että siellä saattaa puhaltaa koviakin vastaisia ja senkin vuoksi valitsimme eteläi-
sen reitin. Loppujen lopuksi pohjoisreitillä purjehtivat saivat tasaisemmat tuulet kun etelässä 
läpsyteltiin purjeita välillä hyvinkin heikoissa tuulissa. Valtameren maininki on kiusallinen 
tuulen hiljentyessä, kun maininki heiluttaa venettä mutta tuuli ei riitä täyttämään purjeita. 
Purjeet paukkuvat heilunnassa ja kalustovaurioiden riski on suuri. Meilläkin vaihdettiin pari 
kertaa ison ratsastajia, kun ne rikkoutuivat rämpytyksessä. Yli 8 metrin tuuli riitti pitämään 
purjeet vedossa ja meno oli miellyttävää.  
 

Kalastusta harrastettiin ak-
tiivisesti, usein oli päivän 
saalis koukussa jo ennen 
aamupuuroa. Välillä asetet-
tiin kalastuskielto liian run-
saiden saaliiden vuoksi. 
Kymmenkiloisesta tonnika-
lasta tulee pelkkiä fileitäkin 
kilotolkulla vaikka ei niin 
kovin tarkasti ruotoa kalu-
aisikaan. Osa kalasta syötiin 
japanilaistyylisesti sashimi-
na, eli ohuina viipaleina 
raakana soijakastikkeen 

kera, osa paistettiin pih-
veiksi joita sitten kaluttiin 

pitkin yövahteja välipaloiksi. Vieheenä oli kuminen vappuhuiska joka oli kiinni metrisessä 
vaijeritapsissa, koukkukin oli vähän reilumpi kuin Saimaalla, kymmensenttinen.  
Palmasissa ihmettelimme ja vähän naureskelimmekin joidenkin veneiden perästä löytyviä 
sähkökeloja, mutta kun olimme muutaman kerran kelanneet satakin metriä siimaa kymmen-
kiloisella tonnikalalla varustettuna, niin aloimme ymmärtää sellaistenkin ylellisyysvarustei-
den päälle. Purjeita ei tietenkään vähennelty kalan ylössaamiseksi, kilpailussa kun oltiin. 

Tuoretta kalaa… 
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Väsyypähän kalakin nopeammin kahdeksan solmun vauhdissa. Saimme kerran jopa itses-
tään puhdistuneen doradon, kun raukalla oli jäänyt koukku kiinni suupieleen siten,  
että suu aukesi. Veden paine repi kalan mahan auki ja sisälmykset tyhjenivät itsestään me-

reen. Veneiden välillä oli myös kalastuskil-
pailu, Suurin kala, jonka joku kilpailija sai 
ylös, taisi olla lähemmäs satakiloinen. Kuvas-
sa, jonka näimme kilpailutoimiston seinällä, 
kolme ukkoa kannatteli reilusti miehenko-
koista otusta. Onneksi meille ei sattunut sel-
laista hirviötä koukkuun, olisi voinut tulla 
ongelmia sen ylössaamiseksi.  
 
Odottelimme kovasti sateita että olisi saanut 
makean suihkun. Vaikka pari kertaa istuimme 
valmiina pesuainepullo kourassa, niin sateet 
kiersivät meidät tehokkaasti. Peseytymiseksi 
oli kehitettävä Tuoretta kalaa ämpäri-
vesipullotekniikka, jossa pesu ja huuhtelu teh-
dään merivedellä ja viimeinen huuhtelu juo-
mavesipullolla, jonka korkki oli rei’itetty neu-
lalla. Pienistä rei’istä tuleva hienojakoinen 

suihku on todella tehokas huuhtelija; yhden 
pesun loppuhuuhteluun riitti puolisen litraa 
arvokasta makeaa vettä. Vaatteiden pesu oli 
hieman ongelmallisempi. Suolaveden 
poishuuhtomiseksi tahtoi makeaa vettä ku-
lua turhan reilusti. Jos puuvillainen vaate jäi 
suolaiseksi, oli se märän tuntuinen jatkuvas-
ti suolan imiessä kosteutta ilmasta. Viikko-
jen kuluessa hygieniataso pakostakin laski, 
mutta kun tason lasku oli koko miehistöllä 
yhteinen, niin sitä ei paljon huomannut.  
 
 
Paidat ja kalsarit oli otettava takaisin käyt-
töön vähiten käytetystä päästä kunnes oli 
pakko pyykätä vaikka suolavedellä. Makea 
suihku ja puhtaat vaatteet alkoi olla toivo-
muslistan kärjessä maalin lähestyessä. Ve-
den käyttöä seurattiin vessan oveen teipatul-
la lapulla, johon jokainen merkkasi ”kaivos-
ta” otetun 1,5l vesipullon. Listasta näkyi 
että vettä todella kului samalla kun koko-
naiskulutusta saatiin helposti seurattua. Tyh-
jät pullot rutistettiin pieneksi ja varastoitiin satamassa hävittämiseksi. Mereen ei heitetty 

…tuoretta ruokaa 

Vedenkulutusta seurattiin listalla. 
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mitään mikä ei hajoa heti tai painu suoraan pohjaan. Muovinen vesipullo ei tee näistä kum-
paakaan vaan jäisi ajelehtimaan ikuisiksi ajoiksi. 
 
Alkumatkasta saimme nauttia uudenkuunyönä satumaisesta fosforiplanktonin loisteesta. 
Plankton leimahtaa valaisemaan osuessaan johonkin esteeseen. Veneen vanavesi loisti sini-
vihreätä valoa kymmenien metrien matkalta. Yöllä tuli vielä delfiiniparvi ilahduttamaan 
meitä. Delfiini oli uskomaton näky kiitäessään veden alla fosforiplanktonin liekehtiessä sen 
vanavedessä. Uivia delfiinejä pystyi seuraamaan veden alla tulihännän perusteella, kun ne 
kävivät ottamassa vauhtia uidakseen sitten keulan editse tai ali. Valitettavasti tuota näkyä ei 
saanut kameralle eikä videolle, nautimme satumaisesta näystä vain silmillämme. Fosfori-
planktonin esiintyminen on sidoksissa kuun vaiheisiin, se väheni heti, kun kuu alkoi taas 
kasvaa. Ihmeellisiä ovat luonnonilmiöt, mistähän se planktonikin tietää kuun vaiheet? 
 

 
Veneen sijaintitieto lähetettiin päivittäin sähköpostilla 1200UT kisatoimistolle, samalla saa-
tiin muiden veneiden edellispäivän sijainti. Mielenkiintoista oli seurata muiden veneiden 
reitinvalintoja ja niiden etenemistä. Melko nopeasti kävi ilmi, että pohjoinen reitti veti pa-
remmin, mutta satojen mailien mittaisia reitinmuutoksia ei kovin kevyesti tehty. Uskottiin 
vakaasti, että pasaatit joskus alkavat. Sääennusteet toistivat meren olevan hämmentynyt, 
”Seas are confused”. Vaikka kuinka yritimme kysyä siltä, että mikä vaivaa, niin hämmen-
nystila vaan jatkui. Olimme päivittäin yhteydessä SSB:llä muihin suomalaisveneisiin, ja 
joskus eroa oli vain joitakin kymmeniä maileja. Kun kuulimme, että heillä tuuli mainiosti, 
vaikka meillä purjeet läpsyttelivät, ei voinut välttyä ajatukselta, että raportoinnissa oli hie-

Välillä vauhdikkaampaakin menoa. 
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man ylioptimistisuutta mukana. Vasta viimeinen viikko oli sellaista pasaatituulta, jota 
olimme lähteneet hakemaan ja saimme laskettaa reippaasti maalia kohti. Ajoimme suurim-
maksi osaksi autopilotilla, vaikka sen kyvyssä hallita aallolta alas tulevaa venettä oli hieman 
toivomisen varaa. Välillä ajoimme käsiohjauksella puolen tunnin vuoroissa ja vaikka perä-
miehen paikka oli ainoa varjopaikka biminikatoksen alla, oli käsin ohjaaminen sen verran 
rankkaa, että automaatti otettiin käyttöön mielellään. Käsiohjauksella saatiin kyllä hieman 
parempi nopeus, ja vene lähti välillä jopa reippaaseen surffiin aaltoa alas.  
 
Meri on suuri ja tälläkin reissulla saattoi mennä päiväkausia ilman, että nähtiin muita venei-
tä. Yöllä saattoi vilkahtaa kulkuvaloja mastonhuipusta, mutta päivänvalolla ei sitten enää 
erottanut purjeita aaltovuorien takaa. Silti eräänä yönä piti ottaa VHF käteen ja soittaa sak-
salaisveneeseen, jota olin seurannut tutkassa jo jonkin aikaa. Neuvottelimme hetken ja so-
vimme sellaisen ohitusjärjestyksen, ettei kummankaan tarvinnut suorittaa purjemanöövere-
jä. Pieni kurssinmuutos molemmilta riitti lähitilanteen välttämiseen. Sähkönkukutuksen 
takia tutkaa käytettiin ainoastaan silloin, kun siinä oli jotain katsottavaa. Saderintamien liik-
keitä oli tutkalla helppo seurata ja vaikka sade olisi ollut tervetullut pesun kannalta, niin ter-
veellisempää oli välttää niitä edessään ajamien puuskaisten tuulten takia. Samalla huo-
masimme miten huonosti purjevene näkyy tutkalla vaikka tutkaheijastin oli pakollinen kai-
kissa veneissä. Monta kertaa näimme pimeässä kulkuvalon, mutta tutkalla ei näkynyt 
mitään. Syynä saattoi olla automaattinen aaltovälkkeen vaimennus, joka vaimensi myös 
pienemmät kaiut näkymättömiin. Veneessä oli hieno tutkaplotterijärjestelmä omalla ruo-
rimiehen näytöllä, joten navigointi oli helppoa suoraan ohjauspaikalta. Vanhemmissa ve-
neissä näytti olevan tutkan näyttö navigointipöydän luona, jolloin se vaatii kaksi henkeä 
navigointiin, toisen ruoriin ja toisen naviskaan. Nykytekniikka helpottaa elämää tuollakin 
saralla. Usko GPS:n oli niin horjumaton, että sekstanttia ei ollut edes mukana 
taulukkokirjoista puhumattakaan. Varmistus hoidettiin mukana kulkevilla varalaitteilla, 
pieniä käsi-gepsejä taisi olla mukana parikin. Magneettikompassi sentään jökötti ruoripyl-
vään päällä, joten ihan elektroniikan varassa ei sentään oltu. Sinänsä navigointi tuolla reitillä 
on helppoa, kunhan aurinko nousee joka aamu perän takaa niin ennemmin tai myöhemmin 
joku maa tulee vastaan. Ohi ei pääse huomaamatta. Atlantin ylitys itään päin on vaativampi. 
Sekä Gibraltarista että Kanaalista on teoriassa mahdollista ajaa läpi huomaamatta, ellei 
leveyspiiri ole tiedossa.  
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Kaikki hyvätkin matkat loppuvat 
aikanaan ja mekin näimme St 
Lucian silhuetin taivaanrannassa 
19. purjehduspäivän iltana. Saari 
kasvoi tuskallisen hitaasti ja maa-
lilinja leikattiin vasta 20. päivän 
aamuyöllä, kokonaisajan ollessa 
20 vrk 5h57”. Tasoituskerroin 
sekä koneella ajo sorvasivat lop-
puajaksemme 23vrk 5h57”, jolla 
heltisi sija 96 Cruising- luokan 
147 veneen joukossa. Maaliintu-
lojuhlat alkoivat heti laiturilla, 
kun kisajärjestäjän vastaanotto-
komitea tarjoili punssia heti, kun 

olimme saaneet veneen kiinni. Satama-alueelta löytyi vielä yksi auki oleva kuppila klo 5.00, 
joten akuutti nestetasapainon korjaus voitiin suorittaa loppuun. Rodney Bayn hienossa sa-
tamassa on veneilijöiden palvelut kohdallaan, pyykit haettiin veneeltä ja melkein kaikki pa-
lautuikin jo samana päivänä. Hedelmiä sai ostaa laitureiden välissä kiertelevästä jollasta, 
kaasupullotkin täytettiin venttiilien 
tai pullon mallista riippumatta. Ve-
neitä tuli maaliin tasaiseen tahtiin, 
joten aina oli juhlat jossain menossa. 
Veneiden miehistöt olivat selvästi 
rennompia päästyään perille kuin 
ennen lähtöä Las Palmasissa. Laitu-
rilla kävellessä sai olla useasti vaih-
tamassa kuulumisia tai nauttimassa 
muiden veneiden 
vieraanvaraisuudesta. Eräänä iltana 
olimme paikallisen purjehdusseuran 
järjestämissä iltajuhlissa. Kerrankin 
oli syötävää ja juotavaa riittävästi, 
jakelulinjastoja oli useita ja vaihtoeh-
toja paljon. Noin tuhat henkeä saatiin 
tehokkaasti syötettyä ja juotettua. 
Juomatarjoilun riittävyydestä kertoi 
se, että ihmisiä makoili nurmikoilla 
pitkin poikin jo melko aikaisessa 
vaiheessa. Paikallinen rommipunssi 
on petollinen juoma!  
 
 
Vietimme viikon siivoten ja huoltaen 
venettä. Päivälämpötilat olivat sen 
verran kohdallaan, että päivässä ei 
jaksanut montaa tuntia puuhailla.  

Siivouspäivä maaliintulon jälkeen. 

Miehistön iltapäivärutiinia. 



 43 

 
Iltapäivän tunnit makoiltiin kannella varjopaikkaa etsien ja nestetasapainosta huolehtien. 
Satamaa ruopattiin ja pari päivää vieressä möyrysi ruoppaaja. Suunnittelimme vakavasti 
ankkuriketjun viemistä ruoppaajan imukärsän tukkeeksi jotta melu lakkaisi. Onneksi ruop-
paajan kuskit olivat varustettu paikallisella työmoraalilla ja siksi koneen käyntijaksot olivat 
kohtuullisen lyhyitä. Muutoinkin paikallisväestössä oli havaittavissa elokuvista tuttua rento-
utta ja vaikutti siltä, että keskityttiin oleelliseen eli elämästä nauttimiseen. Laiskojen latitu-
dit–nimitys tuntui olevan kohdallaan. 
 
Viikon lomailun jälkeen oli haikean kotiinpaluun vuoro. Karibialaiseen elämänrytmiin olisi 
ollut helppo tottua, mutta etukäteen hankitut lentoliput oli käytettävä ajallaan. Risto olikin 
nokkelasti hankkinut meille bisnesluokan lennot Lucialta Lontooseen mikä hieman helpotti 
kotiinpaluun ahdistusta. Lontoossa tehdyn lentokentänvaihdon aikana sai esimakua pimeäs-
tä ja sateesta, joka sitten kotisuomessa iski päälle täysillä. Ensimmäisenä työaamuna, kun 
raappasi auton ikkunoita pimeässä ja räntäsateessa meinasi itku päästä, onko ihmisen pakko 
elää tällaisissa olosuhteissa? Onneksi on saatu maistiaisia toisenlaisestakin elämästä, vielä 
sinne Karibialle palataan! 
 

Mika Aunola  
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SOLMUJA 

  

 

umpisolmu 

 
kahdeksikko 

  

  

  

 
merimiessolmu, 

reivisolmu 
 

jalussolmu 

  

  

  

 
kaksoisjalussolmu 

 

 
paalusolmu 
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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  

Rekisterinumero 
 
 
Veneen tyyppi  Katsastusluokka 
 
 
Veneen valmistusvuosi  Veneen radiot (VHF/LA/gsm) 
 
 
Laituri ja –paikka 
 
 
Päiväys   Allekirjoitus 
 
 
 
Palautus:   Jäsenmaksut 2009: 
 
Imatran purjehdusseura ry Perhekohtainen liittymismaksu 50 € 
Jorma Hautamaa  Vuosijäsenmaksu 30 € 
Punatulkunkuja 3  Nuorisojäsenmaksu 5 € 
55120 Imatra  Kannatusjäsenmaksu 400 € 
puh. 432 2313, 040 820 5033 Tukikohtamaksu 35 € 
jorma.hautamaa@pp.inet.fi     
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IMATRAN PURJEHDUSSEURA RY. 
  
Imatran Purjehdusseura ry, ImPS, on perustettu vuonna 1989 ja sen tarkoi-
tuksena on herättää, kehittää, edistää ja tukea Imatran seudun purjeveneilyn 
ja purjehdusurheilun harrastusta ja opettaa vesillä liikkumisen tietoja ja tai-
toja sekä ajaa purjehtijoiden etua. 
 
Seuraan kuuluu nykyisin n. 100 jäsentä ja 60 purjevenettä. Seuran kotisata-
ma 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 lähel-
lä 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 purjeh-
dusseuran kilpailutoiminnan päätapahtumana on kesäkuun alku- tai puolivä-
lissä järjestettävä Imatran Immen matkapurjehdus, joka tänä vuonna pur-
jehditaan jo 34. kertaa. Joka viikko on mahdollisuus harjoitella tiistaipurjeh-
duksilla. Kesän lopulla järjestetään H-veneille ratakilpailu.  
 
Keväällä ja syksyllä ImPS järjestää veneiden nosto- ja laskupäivät omakus-
tannushintaan. Sataman vartioinnista seura myös huolehtii omilla vuoroil-
laan. 
 
Imatran purjehdusseuran toiminnasta tiedotetaan sataman ilmoitustaululla 
ja seuran kotisivuilla osoitteessa www.imps.fi. 


