




SISÄLLYS

Sisällys 3
Kommodorin katsaus 4
Imatran Purjehdusseura ImPS 6
Imatran Purjehdusseura ry 7
Tukikohta ja tukikohdan säännöt 8
Katsastus 9
Satamapäällikön terveiset 9
Vuoden ImPS:läinen 10
Mälaren Runt -12 16
Folkkari kestää tuulta ja aikaa 22
Toimintakertomus 2017 30
Fenno Cup 36
Kokemuksia SM-kisoista 40
ImPS jäsenluettelo 43
ImPS venerekisteri 46
ImPS toimintakalenteri 47
Valokuvakilpailu 48
Venekeittiön jälkiruokia 49
ImPS jäsenhakemus 51

Vimppeli 2018
Imatran Purjehdusseura ry:n vuosijulkaisu
Toimitus: Jani Huotilainen

3



Kommodorin katsaus
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liiankin pitkäksi venyneen laituri-
paikkojen hintakapinan takia. Krii-
siytynyt tilanne satamassa johti lo-
pulta siihen, että Imatran Veneker-
ho otti alkuvuodesta 2018 vastuun
Lammassaaren sataman paikallis-
toimintojen tuottamisesta. ImPS
toivoo vastuullisille menestystä
vaativassa tehtävässä.

Seuramme tarvitsee nyt kaikkein eni-
ten lisää tekijöitä niin hallintoon kuin
myös käsipareja operatiivisiin tehtä-
viin. Siis juuri sinua joka tätä tekstiä
luet. Olen kuullut väittämiä, ”minusta ei
ole koskaan ollut näihin yhteisiin tehtä-

Vuosi 2017 oli Imatran Purjehdusseu-
ralle haasteellinen monilla tavoin. Selvi-
simme menneestä vuodesta kuivin ja-
lon koska seurastamme löytyi vielä
jäseniä jotka olivat valmiit tekemään
mittavan määrän työtä koko seuran,
sen kaikkien jäsenten yhteisen hyvän
eteen. Tässä voi jo lainata Winston
Churchillin puhetta “Harvoin niin mo-
net ovat niin suuressa kiitollisuudenve-
lassa niin harvoille.” Haluan erityi-
sesti nostaa esiin ja kiittää Eerik Hock-
sellia hänen monipuolisesta ja jokaisen
ImPS:n jäsenen hyväksi tehdystä pyy-
teettömästä työstä.

Kun katselee taustapeilistä mennyttä
vuotta, niin mieleeni jäi positiivisia ja
onnistuneita tapahtumia, mutta valitet-
tavasti myös kotisatamaamme Lam-
massaareen liittynyttä negatiivista julki-
suutta. Suurimpana onnistumisena ha-
luan mainita Suomen H-veneliiton
ImPS:lle järjestettäväksi myöntämän
kaksipäiväisen H-veneiden lyhyen ra-
dan luokkamestaruuskisan järjestä-
mistä viikko ennen juhannuspyhiä.
Poikkeuksellisesti heinäkuuhun siirret-
ty Immenpurjehdus pystyttiin hoita-
maan vanhalla rutiinilla, muutaman ak-
tiivin vastatessa järjestelyistä. Viime
vuosi jäänee kuitenkin historiaan vene-
seurojen ja veneilijöiden nostaman ja
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viin, eikä aikanikaan riitä”. Se on
vain tekosyy, vastuun pakoilua ja
yhteisten tehtävien siirtoa muiden
tehtäväksi. Jos pystyy ostamaan
purjeveneen, rikaamaan sen keväi-
sin, huoltamaan veneen sekä toimi-
maan kipparina tai miehistön jäse-
nenä, niin pystyy myös seuramme
vaatimiin yhteisiin tehtäviin. Kaikille
riittää töitä vastuullamme olevien tehtä-
vien pyörittämiseen. Kyse on halusta.

– Junioritoiminnalle on kysyntää ja se
on saatava pikimmiten uudelleen
käyntiin, junioripäällikkö tarvitaan,
kuten myös kilpailupäällikkö –

Olemme jatkaneet yhteisen
”aarteemme” Virranparkin
vuokrasopimusta vuoteen 2022,
veneiden katsastustoiminta jatkuu,
lipunnosto purjehdus,
Immenpurjehdus, tiistaipurjehdukset
sekä muita tapahtumia järjestetään,
osallistukaa venekuntinenne
tapahtumiin. Kannetaan veneissämme
ylpeinä ImPS:n perälippua laajalti
ympäri Saimaata ja jopa merialueilla.
Aurinkoa ja hyviä tuulia kesän
purjehduksiin.

Antero Lattu



Imatran Purjehdusseura ry on perus-
tettu vuonna 1989 ja sen tarkoitukse-
na on herättää, kehittää, edistää ja
tukea Imatran seudun purjeveneilyn ja
purjehdusurheilun harrastusta ja opet-
taa jäsenille vesillä liikkumisen tietoja
ja taitoja sekä ajaa purjehtijoiden
etua. Seura on Suomen Purjehdus ja
Veneily ry:n jäsen. Seura on myös
Suomen Navigaatioliiton ja Suomen
Optimistijollaliiton jäsen.

Seuraan kuuluu nykyisin lähes 100
jäsentä ja 60 purjevenettä. Seuran
kotisatama on Lammassaaressa Imat-
ralla. Seura toimii Saimaan alueen ve-
neseurojen kanssa.

Kilpailutoiminnassa kauden aloittaa
toukokuun lopussa Lipunnostopurjeh-
dus ja kauden päättää syyskuun puo-
lessa välissä järjestettävä Ruskapur-
jehdus. Päätapahtumana on alku-
kesästä järjestettävä Immenpurjeh-
dus, matkapurjehduskilpailu, johon
osallistuu veneitä eri puolilta Saimaata.
Kilpailu kuuluu Saimaa-ranking mes-
taruussarjaan

Kesän kilpailukalenteriin kuuluu myös
ratapurjehdustapahtuma H-veneille.
Kesäkauden aikana järjestetään har-
joitus- ja kilpailupurjehduksia sekä

tiistai-iltaisin ns. tiistaikisoja, jonne voi
tulla kokeilemaan purjehdusta sata-
man lähivesillä.

Nuorisotoiminta järjestää kesän aika-
na junioreille koulutusta ja purjehdus-
harjoituksia viikoittain. Nuoremmat
juniorit harjoittelevat optimistijollilla ja
vanhemmat Laser- jollilla. Juniorit
osallistuivat kesän kuluessa alueleirei-
hin ja -kisoihin. Seuran tavoitteena on
parantaa edelleen imatralaisten nuor-
ten mahdollisuutta tulla mukaan pur-
jehdusharrastuksen pariin.

Retkeilytoiminta järjestää erilaisia es-
kaadereita ja muita retkiä, tapahtumia
ja tutustumistilaisuuksia.

Navigaatiojaoksen koulutusilloissa
perehdytään mm. navigointiin, vesillä
liikkumiseen ja veneen hoitoon.

Imatran Purjehdusseuralla on ollut jä-
sentensä käyttöön vuokrattuna saari-
tukikohta Parkonpään lähellä Vuohi-
saaressa. Saaressa on kiinnittymis- ja
uimalaiturit sekä saunamökki ja grilli-
katos.

Lisää tietoa Imatran Purjehdusseuras-
ta sekä sen toiminnasta: www.imps.fi

Imatran purjehdusseura ry ( ImPS)
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TUKIKOHTAVUOHISAAREN
LÄNSIPÄÄSSÄ
Vuokrasopimus on uusittu seuraavaksi viideksi vuodeksi ja toivon
jäsenistöltä ahkeraa käyttöä. Laiturin toinen osa on uusittu ja toinen on
tarkoitus korjata tämän kevään aikana. Maalia kaipaa lipputanko ja
pitkäpenkki, muu kalusto lienee kunnossa Puutalkoot pidetään, jos on
tarvetta.

Saari on säilynyt siistinä ja siitä KIITOS käyttäjille!

Hyvää lämmintä kesää, sopivia tuulia ja mukavia hetkiä grillillä.

1. Tukikohta on tarkoitettu seuran jäsenten ja heidän seurueidensa käyttöön.
Seuran jäsen vastaa seurueensa käyttäytymisestä.
2. Saunan käyttöoikeus on avaimen lunastaneilla (avainmaksu 50 Eur)
venekunnilla, ulkopuolisilta yöpyjiltä on maksu 10 Eur / venekunta.
3. Tukikohdan mökki on tarkoitettu kaikkien yhteiseen käyttöön.
4. Majan avainta ei saa luovuttaa ulkopuolisille.
5. Veneet on kiinnitettävä etelärannassa oleviin poijuihin tai ankkuriin saaren
pohjoispuolelle. Veneiden kiinnitystä varten on maissa kalliolenkkejä, laiturit
eivät kestä kiinnittymistä. Länsiranta on rauhoitettu uinti- ja virkistyskäyttöön.
6. Ensimmäisenä tullut jäsen nostakoon lipun salkoon ja viimeisenä lähtevä
laskekoon sen liputussääntöjen mukaisesti.
7. Jokaisen venekunnan kipparin on merkittävä vieraskirjaan käyntinsä sekä
vieraiden lukumäärä.
8. Avotulen teko on sallittu vain grillikatoksessa.
9. WC-jätteitä ei saa laskea veteen. Saaressa on käymälä.
10. Tukikohdassa kävijöiden on siivottava jälkensä ja vietävä roskat muka-
naan. Saunapuita on varattava seuraavaa saunojaa varten.

TUKIKOHDAN SÄÄNNÖT



Satamapäällikön vaihto on sujunut hyvin ja venepaikoista jo suurin osa on
varattu ja maksettu. Palaute veneilijöiltä ja kaupungin edustajilta on ollut
pelkästään positiivista. Sataman huoltotyöt ovat täydessä vauhdissa ja vesi- ja
sähkötyöt saadaan tehtyä aikataulun mukaisesti. Jäät lienevät sulaneet jo tämän
lehden ilmestyessä.

Sataman avajaisia vietetään myöhemmin toukokuussa ja siitä tiedotamme
tarkemmin lähiaikoina ja toivon purjehtijoiden tulevan mukaan esittelemään
toimintaansa.

Kahvila Kolme Ankkuria valmistautuu tulevaan veneilykauteen makeilla ja
suolaisilla tarjottavilla ja anniskelupuoltakin kehitetään uuden alkoholilain
antamilla mahdollisuuksilla. Lounasta tarjolla arkisin 7.5.alkaen.

Suotuisia tuulia odotellen.

Terveisin
Jouni Eerola

Satamapäällikön terveiset

Katsastus 

Katsastuspäivät ovat kello 17 alkaen ke 
30.5, to 7.6, ma 18.6. 

Seuran katsastajina toimivat 

• Jarmo Tiainen, p. 0400 516 390 
• Markku Kelosuo, p. 0500 553 748 
• Ismo Kurki, p.  
• Tomi Lakka, p. 040 513 0363 
• Hannu Mäkelä, 040 577 2621 

SPV:n katsastusinfoa ei oltu vielä tätä 
lehteä taitettaessa julkaistu. Mikäli info 
saadaan, julkaistaan tiedot seuran 
kotisivuilla. 



Sauli, mistä seikkailut vesillä alkoi-
vat? Veneestä olin haaveillut pik-
kupojasta lähtien ja tuntumaa olin
saanut Marino Sportista. Ensim-
mäinen oma vene oli tuulilasivene
70 hevosvoimaisella koneella, jolla
pääsimme vaimoni Seijan kanssa
ripeästi aalloille. Ensimmäinen
kesä oli telttailua Saimaan rannoil-
la. Harjaannuimme pakkaamaan
pieneen tilaan retkivarusteemme ja
nauttimaan veden äärellä olemises-
ta. Finnsport 500 palveli kyllä hy-
vin matkantekoa, mutta leirivarus-

teiden kasaaminen luontoon ja pak-
kaaminen takaisin veneeseen oli
hieman vaivalloista. Kipinä moot-
toriveneisiin ei varsinaisesti sam-
munut, mutta syksyllä kuitenkin
huomasimme olevamme yksi mo-
nista osallistujista venekerhon jär-
jestämällä purjehduskurssilla. Kiin-
nostuneita oli paljon, järjestäjien
kannalta jopa liikaa. Purjehdus har-
rastuksena eli todellista kasvuvai-
hetta, elintaso oli ollut nousussa ja
lasikuidun myötä veneitä voitiin
valmistaa isompina sarjoina. Purje-

Sauli Väisänen,
vuoden ImPS:läinen



veneiden hankinta oli kyllä edel-
leen iso ponnistus, mutta tuli kui-
tenkin yhä useammille haaveilijoil-
le mahdolliseksi.

Entä minkälainen oli ensimmäinen
purjeveneesi? No, vaikka lasikuitu
oli jo lyönyt markkinoilla läpi,
paikkasin seuraavana keväänä pi-
hassa talvella hankkimaamme puu-
rakenteista Viklaa. Pohjassa ollut
reikä korjattiin ensin ja sitten kohta
jo siirryttiin seilaamaan. No, retki-
ominaisuudet eivät tietenkään ol-
leet kehuttavat, mutta aina mentiin
purjein. Tämä oli hauskaa ja hyö-
dyllistä, opettelua tuleville legeille.

Kalusto vaihtuikin sitten useam-
man kerran: Kyllä, haaveilimme
Joe 17:stä, mutta vene tuntui tavoit-
tamattoman kalliilta ja todella isol-
ta. Hankkimatta jäi. Myöhemmin
kävi kuitenkin niin, että ostimme
uuden Guy-22:n siskoni Eijan ja

hänen miehensä Paten kanssa yh-
dessä. Hinta oli moninkertainen Jul-
leen nähden. Päätös oli liian iso,
mutta silti se tehtiin. Ajat ovat siitä
muuttunet, silloin Pakkasen Jore
myi Hatakalla veneitä ja onnistui
jotenkin sen meille myymään ja
kaupat sovittiin. Vene sai koiramme
mukaan nimekseen Netta.

 Nyt tällä tilaihmeeksi kutsutulla ja
hyvin purjeensa kantavalla veneellä
kelpasi kiertää Vuoksen vesistöä ja
opetella esimerkiksi spinaakkerin
käyttöä. Ensimmäinen veto lomilla
oli heti Kuopioon saakka. Se oli sitä
viatonta aikaa kun etikettiin kuului
kysyä lupaa rantautua saareen, jos
joku muu oli ehtinyt sinne ensin.
Poijuja ei yleensä ollut tarjolla, jo-
ten ankkurikin tuli hyvin tutuksi.

Myöhemmin tyttäremme Hannan
syntymän jälkeen kimppaveneem-
me kasvoi Sunwind 31:ksi. Kesälo-
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Saulin veneitä:

Vikla: pieni ja herkkä. Opettaa purjehtimaan.

Guy-22: tilaihme, joka liikkuu.

Sunwind 31: mukava. Sisäistä kauneutta.

H-vene: mahtava purjehtija. Pitkät punkat.

H-35: luottopeli, varsinkin kun on keliä. Sopiva.



mat vietettiin veneillen Saimaata
tutkiessa ja ihaillessa. Välillä kil-
pailtiinkin, niin kuin yleinen tapa
silloin oli. Nykyisellä mittapuulla
kaikki olivat tuolloin retkisarjalai-
sia ja miehistöinä oli monentasoisia
seiloreita. Serkkuja, vaimoja, vai-
moiksi pyrkiviä, siskonmiehiä ja
kavereita, aina noita innokkaita
gasteja. Ja olihan veneessä jo paljon
hyttejä, erillinen wc, uuni ja muita-
kin mukavuuksia.

Jossain vaiheessa sitten taas purjeh-
dimme vaimon kanssa kahdestaan.
Näin se käy kun lapset itsenäistyvät
ja etsivät omaa paikkaansa muualta.
Hankimme H-veneen ja Eija ja Pate
oman purtensa. Seija tarinoi ajaes-
samme Kotkaan katsomaan H:ta,

että voi olisipa siinä sellainen sini-
nen raita. Ja olihan siinä kyljessä se
pitkä sininen raita, joten siitä tuli
meidän vene. Uudelta nimeltään
Monza, jota myös koiramme totteli.
H:ssa oli kaikki mitä purjeveneeltä
voi Saimaan oloissa toivoa. Paitsi
seisomakorkeus. Ehkä muutakin
epäolennaista puuttui, mutta ennen
kaikkea H oli erittäin tasapainoinen
purjehtija, yhtaikaa helppo, mutta
samalla haastava. Pakko ei ole pur-
jehtia kovaa, mutta aina välillä te-
kee mieli testata päivän kuntoa. Pa-
luu juurille tuntui hyvältä.

Vuosia myöhemmin mukavuuden-
halu yltyi ja vaihdoimme H-35:een,
s/y Maijaan. Se on mukava ja siinä
on kaikki. Meille sopiva ja luotetta-
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va, reippaassakin tuulessa viihtyvä
pursi. Lienee syytä mainita sekin,
että olen innostunut myös äskettäin
Parikkalasta hankkimastani 60-lu-
kulaisesta Marino Sportista. Takai-
sin juurille! Mukavaa oli kuulla
myös, että vanha Viklamme on
edelleen seilauskunnossa, nostal-
gista!

Mikä on tärkeää? Välineitäkin
olennaisempaa on ollut vesien va-
pauden ja ympäröivän luonnon ko-
keminen. Sopiva keli, kaunis ja
puhdas luonto ja sitä osana olemi-
nen on sitä parasta purjehdusta. Hy-
vin olennaista on myös mukava ve-
neväki ja veneilykulttuuri, sosiaali-
nen kanssakäyminen, ystävät ja
seura. Joskus on mukava mitellä
kilpailuissakin, mutta ei kuitenkaan
liian totisesti. Hyvään purjehduk-
seen pyrkiminen ja siihen pääsemi-
nen antaa onnistumisen tunteen, jo-
hon haluaa vielä myöhemminkin
palata.

Mikä on ikimuistoinen kokemuksesi
vesillä? Kohtasimme muutama
vuosi sitten ääritilanteen Pullikai-
sen ja Satamosaaren välillä, kun
ukkosmyräkkä iski. Olimme kyllä
saaneet purjeet jo alas, mutta keli
oli niin raju, että mitään ei nähnyt.
Olimme lähellä luotoja, mutta py-
syimme paremmalla puolella itä-
viittaa sikäli kun merkkiä nyt edes

näki. Oli avuton tunne, kun vene
pyöri lähes ohjailukyvyttömänä
moottorin voimin lähellä matalia.
Vaimo puristi kiinni kaiteista, eikä
paljon ollut tehtävissä itsellän-
ikään. Tilanne kesti onneksi vain
muutamia minuutteja. Tiistai-ki-
sassa oli kerran vastaava, mutta on-
neksi miedompi tilanne. Silloin
osallistujat saivat seurata kauem-
paa tuulen laantumista.

On kuultu huhuja perunanhaku-
reissuista, kerropa vähän. Lähipu-
bissamme Karhunpesassä tuli 30
vuotta sitten juttua Puumalan isän-
nän kanssa. Mies haastoi hieman ja
väitti veneilijöiden olevan lähinnä
roskaavia haittatekijöitä. Siis nyky-
kielellä turhakkeita. Puolustuksena
yritin selittää veneilijöiden tuovan
tuloja ja elämää kuntaan, sen mark-
kinoille ja kuppiloihin. Illan edetes-
sä tilanne kehittyi kuitenkin suotui-
saan suuntaan ja paiskattiin kättä
sovinnon merkiksi. Todisteeksi ve-
neilyn maaseutua elvyttävästä vai-
kutuksesta sovittiin ostettavaksi
isännältä 200 kiloa perunoita. Potut
rahdattiin sitten Puumalasta Imat-
ralle tuulen voimin. Lajikkeet vaih-
tuvat, mutta peruna on peruna edel-
leen. Sitä on nyt rahdattu Puuma-
lasta purjehtien viimeiset 30 vuotta,
siis jo 6 tonnia!

Onkohan tuo edes laillista, joku
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tuulivero pitäisi kyllä perunarah-
dista maksaa! Mutta vakavoidu-
taanpa lopuksi. Olet ollut kommo-
dorina edelliset kaksi vuotta. Ker-
toisitko hieman seuratoiminnasta?
Aloitin jo venekerhon aikoina kat-
sastusmiehenä. Kun myöhemmin
Imatran Purjehdusseura perustettiin,
tulin valituksi hallitukseen. Seuras-
samme on paljon aktiivisuutta. On
osoitusta luovuudesta ja voimava-
roista. Esimerkiksi viime vuonna H-
veneiden lyhytrata SM-kisat oli
mahtava ponnistus, joka onnistui

hienosti. Kiitokset vielä kerran vas-
tuunkantajille.

Välillä on kyllä jouduttu improvisoi-
maankin. Viime vuonna Immenpurjeh-
duksen starttijärjestelyt olivat aamulla
hakusessa, mutta taas löytyi aktiivi-
suutta. Nyt yllättävältä suunnalta.
Vanha tuttu vuosien takaa sattui
aamukävelyllä rannalla vastaan ja
kohta ajettiinkin hänen teräsve-
neensä kohti starttilinjaa. Rouvakin
sitten herättyään asteli yläkannelle
ja kuuli yllätyksekseen päässeensä
osaksi purjehduskilpailujen järjes-
telyorganisaatiota. Mikä hauskinta,
nämä avuliaat veneilijät pitivät ko-
kemusta oikein mukavana.

Kommodorina olet varmaan joutu-
nut sukeltamaan hieman tummem-
piinkin vesiin. Kyllä, sataman tilan-
ne on ollut ikävä ja tuntuma on, että
tilanne lähti käsistä heti alussa, kun
kaupunki teki valintojaan. Toivo-
taan nyt tilanteen asettuvan suotui-
saksi. Uuden kommodorin roolia
oli varmasti haastavaa ottaa vastaan
nyt kun laineet lyövät lujaa yli Lam-
massaareen laitureiden. On tärkeää,
että seuran toiminta jatkuu ja kehit-
tyy ja on hyvä, että veneilijän asiaa
ajetaan. Oli tietysti välttämätöntä,
että seuraaja löytyi ja hallitus on nyt
valmis toimimaan. Seuramme ikä-
jakauma on yläkantissa. Se ei kyllä
näytä vauhtia haittaavan kun katsoo
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kuinka aktiivista porukka on. Uusia
jäseniä liittyy seuraan melko har-
voin. Junioritoiminta on vetänyt
välillä ihan mukavastikin ja myös
kalusto on pidetty tasokkaana har-
rastuksen aloittamiseen. Toisaalta
jollailun aloittaminen on ollut hel-
pompaa kuin harrastuksen parissa
jatkaminen. Kaiholla muistelen
myös aikaa, jolloin purjehduskil-
pailut olivat isoja sosiaalisia tapah-
tumia. Toki edelleenkin on rohkai-
sevia esimerkkejä, mm. Oopperare-
gatta vetää osallistujia ja retkisarja
on ollut siinä jopa isoin luokka.
Retkisarjan palkinnot arvotaan,
mikä sekin psykologisella tasolla
näyttää rohkaisevan osallistumaan
tapahtumaan.

Miltä nyt tuntuu olla purjehdusseu-
ralainen? ImPS:n jäsenet ovat tie-
tenkin kaikkein tärkeimpiä ja meil-
le tämä seura on perustettu. On aina
upeaa tulla satamaan, jossa tuttu
lippu liehuu. Tukikohtamme on
Saimaan helmi, purjehtijan henki-
reikä ja tärkeä osa elämää. Sekin
helpottaa, kun tietää vuokrasopi-
muksen jatkuvan ja vastuunkanta-
jia edelleen riittävän.

Arvostan valintaa vuoden
ImPS:läiseksi, kiitos!

Osmo Hänninen kirjoitti. Reima
Väinölä oli mukana haastattelemas-
sa Saulia.



Mälaren Runt -12
Kesäkuun alussa lähdettiin matkaan
ilman tarkempaa suunnitelmaa Hel-
singin kautta reittiä Hanko –
Korppoo. Korppoon eteläpuolella
Birrskärin retkisatamassa heräsi
ajatus, jospa nyt Mälarenille.
Sitä varten piti hankkia kartta ja jos
sen saisi Maarianhaminasta, voi-
simme toteuttaa suunnitelman.

Juhannus Kökarissa ja sieltä Maari-
anhaminaan. Ensimmäisestä kirja-
kaupasta löytyi kartta, sitten tar-
vittiin vielä sinikeltaruudullinen lii-
na avotilan pöydälle, sekin löytyi.
Siis karttaa tutkimaan ja pöytäliinaa
sovittamaan. Vanha liina unohtui
Imatralle ja Ruotsissahan avotilassa
on aina liina pöydällä!

Maarianhaminasta purjehdittiin
Ruotsinlaivareittiä Furusundiin, 36
mpk. Sopiva satama puolivälissä
Tukholmaan. Illalla sataman ohitti
9 Ruotsinlaivaa peräkanaa, tulossa
Helsingistä, Turusta, Tallinnasta
saaden laiturit veneineen kellumaan
kuin ongenkohot laineilla. Aamulla
matkaa jatkettaessa ne tulivat
sitten kaikki meitä vastaan kapealla
reitillä.
Tukholman ympäristössä on muu-
tenkin paljon sisäistä reittiliikennet-
tä joten vilkasta oli.

Illalla kiinnityttiin Djurgårdenin
eteläpuolen Navishamnin koti/vie-
rassatamaan, 34,5 mpk. Salmen toi-
sella
puolen on Vikinglinen terminaali,



jonka vierestä alkaa Hammarbyn
kanava sulkuineen; portti Mälareni-
lle. Navishamnin sijainti on ihan-
teellinen. Sataman portilla raitio-
vaunupysäkki, polkupyörillä pääsee
keskustaan sujuvasti. Kävellenkään
matka ei ole liian pitkä. Matkan
varrella Gröna Lund, Nordiska Mu-
set, Abba Museet, Vasa Museet
sekä paljon muuta. Muutama päivä
kului nopeasti kaupungilla ja Mäla-
renin kiertoa suunnitellessa.

Tukholmasta lähdettiin 1.7. ja sa-
malle päivälle sattui Gotland Run-
tin lähtö. Navishamnista ei päässyt
liikkeelle ennen kuin kaikki veneet
olivat sen ohittaneet. Iltapäivällä
ylitettiin salmi ja siirryttiin kana-
vaan ja sululle, ylöspäin 0,7m.
Muutama kääntösilta ja illalla en-
simmäiseen satamaan, Sundby-
bergs Båtklubbenin Askskäretiin.
Veneseuran satama oli avoin vierai-
lijoille pientä maksua vastaan.



puisto ja pitkä laituri, johon kiinni-
tyttiin lähelle Pekka Töpöhännän
patsasta. Edelleen olimme yksin lai-
turissa.

Uppsala, vanha yliopistokaupunki,
on tunnettu 1500-luvulta peräisin
olevasta linnasta. Skandinavian
suurimmasta tuomiokirkosta, jonka
korkeus on 119m samoin pituus.
Kasvitieteellisestä puutarhasta ja
tietenkin kuuluisan kasvitieteilijän
Linnén museosta. Ilman Carl Lin-
nétä tuskin olisimme koulussa
päntänneet keräämiemme kasvien
latinalaisia nimiä! Jokirannan puis-
to, jonka laiturissa lilluimme, on
suosittu illanviettopaikka. Monikie-

Ja laiturilla meidät toivotettiin läm-
pimästi tervetulleiksi. Skoklosterin
linnan laiturissa oltiin ainoa vene.
Barokkilinna oli aikoinaan yksityi-
nen palatsi, jonka rakennutti sota-
marsalkka C.G.Wrangel 1600-lu-
vun loppupuoliskolla. Nykyisin lin-
na on kruunun ja toimii museona,
paljon aseita esillä. Linnaa ympäröi
hyvin hoidettu, iso puisto. Uppsa-
laan mentäessä kuljettiin viimeiset
5 mpk kapeaa Fyrisån jokea pitkin.
Pari kääntösiltaa, peltoja molem-
min puolin ja pelloilla paljon lai-
duntavia lehmiä. Muita veneitä ei
näkynyt, vaikka oli heinäkuun alku.
Jokea riitti melkein Uppsalan kes-
kustaan. Joen toisella reunalla on
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linen puheensorina kuin Baabelin
tornissa. Grillit savusivat ja saattoi
savuta jotain muutakin päätellen
silloin tällöin liikkuvista
poliiseista nuuskivine koirineen.
Muutama päivä pyöräiltiin kaupun-
gilla ja ympäristössä. Pois lähtiessä
risteilyalus Linnéa lähti samaan ai-
kaan. Selvisimme vanavedessä sil-
tojen availustakin sujuvasti. Pala-
simme takaisin Mälarenille ja Sig-
tunaan, Ruotsin vanhimpaan kau-
punkiin. Pieni, tiiviisti rakennettu
vanha kaupunki täynnä puutaloja,
joukossa jokunen kivitalokin. Sig-
tuna tunnetaan myös Elsa Beskowi-
sta. Tuo tunnettu lastenkirjailija,
joka sai innoituksen kirjoihinsa Sig-
tunasta. Parhaiten me hänet tun-
nemme ”Täti Ruskeasta,Täti Vihre-

ästä ja Täti Retuliinistä”. Kirja kir-
joitettu tasan 100-vuotta sitten. Hy-
vin tädit oli valjastettu turistien
kukkaroille. Keskusta oli täynnä
kahviloita ja kaikenlaisia Täti-tava-
roita myyviä putiikkeja.

Sigtunan sataman poijut olivat lä-
hellä laituria ja varustettu lyhyillä
ketjuilla. Kiinnityttiin kahteen poi-
juun, jotka jäivät n. 2m perän etu-
puolelle. Lähtiessä toinen poiju
unohtui kiinni ja ehdittiin hinata
sitä 10m kunnes joku huuteli laitu-
rilta. Hej, ta inte bojen med! No
irrotettiin poiju ja jätettiin siihen.
Nyt voi kiinnittyä pidemmälläkin
veneellä...

Seuraava yö vietettiin Harjarön lei-

19



rintäalueen laiturissa. Kovin hiljais-
ta täälläkin. Laiturissa muutama
vene meidän lisäksemme. Seuraa-
vana aamuna jatkettiin Sundbyhol-
min Tegelvikeniin. Pieni vierassa-
tama harvaan asutulla alueella. To-
sin täältäkin löytyi 1650-luvulla ra-
kennettu linna. Täältä siirryimme
Strängnäsiin, Vestervikenin vieras-
satamaan, joka on aivan kaupungin
keskustassa. Satamassa paljon ve-
neitä, vieraspaikatkin täynnä. On-
neksi olimme varanneet netistä lai-
turipaikan. Strängnäs on kukoistava
kesäkaupunki, jossa paljon turiste-
ja, monia kesätapahtumia ja vilkas-
ta katukahvilaelämää.

Strängnäsistä Mariefrediin, jossa si-
jaitsee Gripsholmnin linna. Linna

rakennettiin 1500-luvulla Kustaa
Vaasan toimesta. Linnaa on käytetty
vankilanakin, tosin asiakkaina pää-
osin kuninkaiden veljiä perheineen.
Kuninkaallisena asuntona linnaa
käytti Kustaa III, jonka 1700-luvul-
la rakennuttama teatteri kunnostet-
tiin myös linnan entisöinnissä vuon-
na 1903. Linna on asutunoloinen,
paljon vanhoja huonekaluja, eri ai-
kakausien tyyliin sisustettuja huo-
neita sekä taidetta. Täältä löytyy
myös Ruotsin valtion muotokuva-
kokoelma, merkkihenkilöiden muo-
tokuvia Kustaa Vaasan ajoilta alka-
en.

Mariefredin kaupungin yleisilme on
hyvin mälarenilainen. Vanhaa ruot-
salaista asutusta. Rautatiemuseo,



vanha tyylikäs rautatieasema sekä
kesäisin liikennöivä höyryjuna is-
tuu myös maisemaan. Satama täyn-
nä vierasveneitä. Laituripaikan va-
raus ennakkoon kannatti. Lopuksi
Birka, nykyisin Björkö, joka ku-
koisti viikinkiaikana 700–950-lu-
vulla. Myöskin Ruotsin ensimmäi-
seksi kaupungiksi mainittu oli ai-
kansa tärkeimpiä Pohjois-Euroopan
kauppapaikkoja. Tavaraa oli Euroo-
pasta, turkiksia toimittivat saame-
laiset. Saarelta on löytynyt myös
Kauko Idän silkkiä. Kristinuskokin
tuli Birkan kautta, kun vuonna 828
veli Ansgar astui maihin. Ensim-
mäinen ruotsalainen seurakunta pe-
rustettiin parivuotta sen jälkeen.
Vierailumme aikana saarella oli vii-
kinkikokoontuminen. Asian harras-
tajat olivat majoittuneet saareen ve-
neineen ja telttoineen. Nähtävillä
viikinkielämää taisteluin ja soutu-
kilpailuin höystettynä. Simaakin oli
myytävänä. Birkassa koimme mah-
tavan kaatosateen, joka korkeilta
kallioita nähtynä alas järvelle sopi
tunnelmaan hienosti. Birka oli vii-
meinen kohde järven kierrossa.

Täältä palattiin muutamiksi päivik-
si Navishamniin, Tukholmaan.
Hammarbyn sulussa laskeuduttiin
0,7m. Sulkuun mahtui kymmeniä
veneitä. Mälarenille pääsi ilmaisek-
si. Rahastus tapahtui takaisin tulles-
sa.

Mieleenjäänyttä:
Mälarenilla on hyvin Saimaan
oloista, kapeita salmia, ei suuria
selkiä. Kesämökit tosin isompia;
paljon kartanoita ja linnamaisia ta-
loja. Vaurasta, hyvin hoidettua
maaseutua. Vähän veneitä liikkeel-
lä, satamissa tilaa. Leppoisaa me-
noa. Kääntösiltoja on jonkin verran.
Eteneminen täytyy ajoittaa siltojen
avausten mukaan. Merikortista löy-
tyy kaikkien siltojen avausajat,
VHF-kanavat ja puhelinnumerot.
Aikaa kului 2,5 viikkoa. Maileja
kertyi Tukholmasta Tukholmaan
200. Koko kesän mailit Saimaalta
Saimaalle 1250.

Mukavaa kesää kaikille!

Pirjo ja Jussi



mahtuu niin retkeilijöitä kuin SM-
tittelistä kilpailevia venekuntia.
Folkkarilla voi aloittaa
purjehdusharrastuksen, mutta
folkkarin pinnaan on myös palattu
isommilla veneillä tehdyiltä
purjehduksilta. Kansanveneen
kauneutena voi pitää sen
yksinkertaisuutta. Sisätiloiltaan
kansanvene on varsin niukka
uudempiin venemalleihin nähden.
Veneen runko on pituuteensa nähden
kapea ja kansitaso matalalla
mahdollistaen ruffin alle lähinnä
istumakorkeuden. Folkkari on
runkomalliltaan pitkäkölinen ja
loppujäykkä. Veneen kölipaino on

Harva venemalli on saavuttanut yhtä
pitkäaikaisen suosion kuin
pohjoismainen kansanvene. Folkkarin
suunnitelmat julkaistiin 1941 Tord
Sundenin allekirjoittamina, mutta
tarkalleen ottaen venemalli syntyi
Skandinaavisen purjehtijaliiton
suunnittelukilpailuun saapuneiden
ehdotusten pohjalta. Kansaveneen
tarina on jatkunut nyt yli 70 vuotta, ja
matkan varrella tarinaan on liittynyt
myös sivujuonteita.

Pitkäkölinen pursi merelle ja
sisävesistöön

Kansanvenepurjehtijoiden joukkoon

Folkkari kestää tuulta ja aikaa

Solina poijussa Juojärvellä heti Outokummun Pitkälahteen saapumisen jälkeen.



suhteellisen suuri veneen
kokonaispainoon nähden, ja
purjepinta-ala maltillinen verrattaessa
lukuja moderneihin nopeisiin veneisiin.
Luovilla Folkkari asettuu reilusti
kallelleen ja suunnanmuutokset
tehdään pitkäkölisen rungon
rauhallisella luonteella. Folkkareita
purjehtii yhtälailla niin suolaisessa
vedessä kuin järvialueillakin.

Kansanvene on yksityyppivene

Lähtökohdiltaan kaikki kansanveneet
ovat keskenään samanlaisia
luokkasääntöjen määräämissä
puitteissa. Piirustukset ja säännöt
antavat pieniä liikkumavaroja ja
valinnan mahdollisuuksia, mutta

lähtökohtaisesti säännöt ovat melko
tiukat varmistaen veneiden
tasavertaisuuden kilpailutilanteessa.
Yksityyppivene on rakennettava
säännöissä määrättyjen toleranssien
puitteissa, ja vene mitataan
rakentamisen eri vaiheissa
mittamiehen toimesta. Virallisiin
kilpailuihin osallistuminen edellyttää
veneen mittakirjaa osoittamaan
veneen olevan suunnitelmien
mukainen. Kaikilla kansanveneen
piirustuksilla rakennetuilla veneillä ei
kuitenkaan välttämättä ole
mittakirjaa. Tarkat
rakennusmääräykset ja -piirustukset
ovat kuitenkin yksityyppiveneen etu
myös itserakentajia ajatellen.
Rakentajan näkökulmasta katsoen

Solina II rakenteilla Lammassaaren veistämön hallissa.
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mahdollisimman samankaltainen kuin
puusta rakennetut veneet.
Tavoitteena oli, ettei lujitemuovista
valmistettu folkkari olisi puista
sisartaan kevyempi tai nopeampi
luokan kilpailuissa. Luokkasääntöihin
lisättiin 1976 yksityiskohtaiset
piirustukset lujitemuovirakenteelle, ja
siitä lähtien puu- ja muoviveneet ovat
asettuneet kilpailuissa rinnakkain
lähtölinjalle. Puuveneiden
rakentaminen väheni lähestyttäessä
2000-lukua, 1970-luvulla
puufolkkareiden rakentamisen ollessa
vielä vauhdissa. Yksittäisiä veneitä on
kuitenkin rakennettu myös puusta
vielä 2000-luvullakin. Suurelta osin
puinen kansanvenekanta alkaa
kuitenkin olla jo melko iäkästä.
Veneitä kuitenkin korjataan ja
käytetään edelleen, eikä
viisikymmenvuotias puuvene ole
harvinaisuus.

Päijänne-Folkkari

Folkkarin piirustuksia on vuosien
varrella käytetty myös hieman
soveltaen haluttaessa hyödyntää
veneen runkomallia ja suunnittelmia.
1970-luvulla uudet materiaalit ja
uudet liimaustekniikat mahdollistivat
aiempaa paremmat mahdollisuudet
rakentaa veneitä, ja eräs tuohon
aikaan suosiotaan nostanut
menetelmä oli

piirustuksista saa hyvät
yksityiskohtaiset tiedot veneestä ja
sen rakenteista, sillä käytännössä
kaikki oleellinen on valmiiksi
mitoitettu ja määritelty.

Yksittäisistä veneistä kohti
sarjavalmistusta

Perinteisiä laudasta valmistettuja
puufolkkareita rakennettiin
piensarjoina veneluokan suosion
ollessa kuumimmillaan. Suomessa
Folkkareita rakensivat muunmuassa
veistämöt Sandell&Mäntymäki,
N.Andersson, sekä Suomen
Kalastus. Folkkareita on rakennettu
myös omatoimisesti omaan käyttöön
ja tarpeeseen. 1960-70 -luvuilla
eväköliset veneet, kuten Hans
Groopin suunnittelema H-vene,
alkoivat saavuttaa suosiotaan ja
pitkäkölinen kansanvene alkoi
edustaa hieman vanhempaa
aikakautta suunnittelunsa osalta.
Samaan aikaan lujitemuovin käyttö
yleistyi mahdollistaen aiempaa
monipuolisempien ja edullisempien
veneiden valmistamisen
sarjatuotantona yhä useammalle
veneilystä kiinnostuneelle. 1970-luvun
lopussa myös kansanvene sai
lasikuidusta valmistetun sisaren
alkuperäisen puurakenteisen rinnalle.
Lasikuituversiosta pyrittiin
rakentamaan ominaisuuksiltaan
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ristiinlaminointi.Vanerisuikaleista
liimattiin ristikkäisiä kerroksia
rakennusjigin antaessa veneelle
muodon, ja lopputuloksena oli
jäykkä vanerilaminoitu veneen runko.
Kansanveneen tarinassa on myös
tähän tekniikkaan liittyvä sivujuonne
nimeltä Päijänne-Folkkari, joka oli
eräänlainen vastaus aikansa
tarpeeseen luoda rakenteeltaan
perinteistä lautavenettä modernimpi
versio hyväksihavaitusta venemallista.
Päijänne-Folkkari ei ole
luokkasääntöjen mukainen
konstruktio, mutta sen yhteys
alkuperäiseen kansanveneeseen on
vahva. Päijänne-Folkkareita
valmistettiin Suomessa pitkälti
harrastajien toimesta ja veneen
runkomuoto oli lähestulkoon
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identtinen kansanveneen kanssa.
Päijänne-Folkkareita on rakennettu
myös Imatralla.

Veneemme Solina

1978 -rakennettu Solina oli
vanhempieni ensimmäinen purjevene
1980-luvun alkuvuosina.
Mäntyrunkoinen kaunotar oli
Savonlinnan ammattikoulun
veneenrakennuslinjan rakentama ja
lukuisat kuulemani tarinat
vanhempieni purjehdusharrastuksen
alkumetreiltä Juojärveltä Pohjois-
Karjalasta ovat liittyneet tuohon
Folkkariin. Myöhemmin puufolkkari
vaihtui modernimpaan
lujitemuoviseen Guy Christer
Lönngrenin suunnittelemaan Guy22-

Lammassaaren Veneveistämön Hannu Mäkelä teki Solina II puisen maston.
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veneeseen, jossa oli tuohon aikaan
edistykselliset sisätilat veneen
kokoon nähden. Hieman
myöhemmin Guy vaihtui kuitenkin
vielä Hans Groopin
suunnittelemaan H-Stariin, jonka
pinnassa itsekin ehdin vierailla.
Eniten tarinoita olen kuitenkin
kuullut puufolkkarista, siitä
ensimmäisestä veneestä, jonka
viehätyksen vanhempani vähintään
sivulauseessa mainitsevat veneestä
kertoessaan. Jokunen vuosi sitten
päätimme laittaa H-Starin

myyntiin ja hankimme tilalle
keskeneräisen puuveneprojektin.
Folkkarin piirustuksiin perustuva,
Etelä-Karjalan männystä 2000-
luvulla veistetty vene on saanut
alkunsa Savonlinnassa. 40 vuotta
Solinan valmistumisen jälkeen
Solina II:n ensimmäinen
vesillelasku on lähestymässä.
Ympyrä sulkeutuu.

Henrik Frondelius

Mastoa lakkaammassa Helmeri Frondelius.
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Folkkari tiivistettynä:

Pituus 7,64
Leveys 2,20
Minimipaino 1930 kg
Purjeala 24 m2

Alunperin limisaumainen
lautavene. 1976 alkaen veneitä
valmistettu myös lasikuidusta.
Puu- ja lujitemuoviveneet
kilpailevat yhdessä. Alunperin
puumasto, myös alumiinimasto
hyväksytään. Ensimmäinen
valmistunut vene rakennettu
1942, Suomessa kansanveneitä
rakennettu noin 350, koko
maailmassa yli 4000 kpl
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1 Yleistä

Imatran Purjehdusseuran vuoden
2016 ydintoimintaa ovat olleet kölive-
neiden kilpa-, harjoitus- ja retkipur-
jehdukset Saimaalla sekä nuorison
jollapurjehdukset sataman edustalla.
Seuran taloudellisessa tilanteessa ei
ole tapahtunut suuria muutoksia.

2 Seuran hallinto

Seuran hallituksen ovat muodostaneet:
Sauli Väisänen kommodorina ja Jani
Huotilainen varakommodorina, Jukka
Kallonen sihteerinä, Ismo Kurki, Han-
nu Mäkelä ja Risto Hietamäki. Hallitus
on kokoontunut toimintakau-
della kymmenen kertaa.

Eerik Hocksell on toiminut jäsenrekis-
terin ylläpitäjänä, taloudenhoitajana ja
kirjanpitäjänä. Seuran toiminnan-
tarkastajina ovat olleet Risto Vesanto
ja Sauli Kanerva, varalla Esko Pekka-
la ja Asko Tuomainen.

Katsastajina ovat toimineet Jarmo Ti-

ainen, Tomi Lakka, Markku Kelosuo
ja Hannu Mäkelä. Markku Kelosuo
toimi myös tukikohdan majavastaava-
na. Nuorisotoimintaa veti Kari Sipiläi-
nen ja navigaatiojaostoa Risto Hyypö-
läinen. Seuran Internet-kotisivustoa
ylläpiti Jani Huotilainen.

3 Kokoukset

Seuran kevätkokous pidettiin 5.4
2017 Imatran Kylpylän Messi-kabi-
netissa. Kokoukseen osallistui 19 jä-
sentä.

Kokouksessa esitettiin toimintakerto-
mus sekä vahvistettiin tilinpäätös vuo-
delta 2016 sekä myönnettiin vastuu-
vapaus hallitukselle ja muille tilivelvol-
lisille.

Vuoden ImPSläiseksi valittiin Tomi
Lakka.

Kokouksen jälkeen ratkaistiin valoku-
vauskilpailun voittajat. Voittajaksi va-
littiin Tomi Lakka kuvalla ”Herra
kom-

Imatran

Purjehdusseura ry:n

toimintakertomus 2017
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modorin vanavedessä”. Toiseksi tuli
Eerik Hocksell kuvalla ”Ja me nauret-
tiin niin” sekä kolmanneksi Tomi Lak-
ka ”Loistava purjehdussää”.

Seuran syyskokous pidettiin
22.11.2017 Imatran Kylpylän Messi-
kabinetissa. Kokoukseen osallistui 12
jäsentä.

Kokouksessa hyväksyttiin toiminta-
suunnitelma sekä talousarvio vuodelle
2018 sekä päätettiin jäsenmaksuista,
ilmoituslehdestä sekä navigaatiojaos-
ton jaostotoimikunnan koollekutsujas-
ta sekä toiminnantarkastajista.

Erovuorossa olevien hallituksen jä-
senet Hannu Mäkelä, Risto Hietamäki
valittiin edelleen jatkamaan hallituksen
jäseninä.

Seuran kommodorin valinnasta ei saa-
tu päätöstä. Annettiin hallitukselle
päätös valita kommodori.

4 Jäsenistö ja veneet

Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli
82  jäsentä, joista nuorisojäseniä 3.
Venerekisterissä oli 52 venettä, joista
32 katsastettu kesällä 2017.

5 Tiedotustoiminta

Seuran tiedotuslehtenä oli Uutisvuok-
si, jossa julkaistiin kokouskutsut. Jä-

sentiedotteita lähetettiin vuoden aika-
na sähköpostilla niille jotka ovat il-
moittaneet sähköpostiosoitteensa,
muille paperipostilla.

Seuran internet-sivuja www.imps.fi on
myös hyödynnetty tiedottamiseen.

Keväällä julkaistiin seuran 40-sivuinen
vuosijulkaisu Vimppeli, joka jaettiin tai
postitettiin jäsenille. Lehden työ-
ryhmä rakensi sisällön ja haki mainok-
set minkä jälkeen Jani Huotilainen ko-
kosi aineiston ja teki taiton. Painatus
teetettiin aikaisempien vuosien tapaan
Top-Mainoksella. Leena Kelosuo
hoiti jakelun. Mainoksista kertyi taas
tuloja. Kuitenkin vähemmän kuin
edellisinä vuosina.

6 Purjehdukset

Kauden avaus, Lipunnostopurjehdus,
purjehdittiin retkipurjehduksena Lam-
massaaresta Vuohisaareen lauantai-
na 27.5. Erinomaisessa säässä mat-
kaan osallistui useita venekuntia. Vuo-
hisaaressa seuran lippu nostettiin yh-
dessä ja purjehduskausi 2017 julistet-
tiin avatuksi asiaankuuluvin menoin.

H-vene lyhytrata SM kisat järjestettiin
17.–18.6.2017. Kilpailuun osallistui
14 venekuntaa. Kilpailu johtajana toi-
mi
Eerik Hocksell. Järjestelyt onnistuivat
hyvin.
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Tulokset:
1. Huuhka Oy / Heikki Nieminen /
NPS
2. Cascade / Stefan Winqvist / NJK/
HSK
3. Erika 3 / Petro Pälviranta / N
Seuran 42. Immenpurjehdus järjestet-
tiin 15.7.2017. Sauli Väisänen toimi
kisan järjestelyryhmän vetäjänä. Ismo
Kurki sekä Risto ja Päivi Vesanto
avustivat. Lähetysvene saatiin Joutse-
non veneseuralta käyttöön miehistöi-
neen.

Kisa purjehdittiin perinteisellä reitillä
Puumala-Imatra. Kilpailuun osallistui
14 venettä. Mukavissa tuulissa pur-
jehditussa kisassa hitaampienkin ve-
neiden keskinopeudet nousivat lähes
viiteen solmuun.

Luokkien voittajat:
Pieni-LYS: Adele / Teemu Hietamies /
LrPS
Keski-LYS: Fatmai / Tommi Isotalo /
LpPS
Iso-LYS: Tuulia / Jorma Haapasalo/
LpPS
Tiistai- kisasarjaan osallistui viime
vuoden tapaan vain harvalukuinen
joukko veneitä mm. huonojen säiden
takia. H-veneilijät olivat aktiivisia har-
joitellessaan H-venekisaan. Tuloksia
ei sen vuoksi kirjattu.

Ruskapurjehdus 16.9.2017 seilattiin
syksyisessä lähes tuulettomassa sääs-

sä (0-4 m/s) 1 venekunnan voimin.
1.10 järjestettiin H-vene kilpailu johon
osallistui kolme venekuntaa. Kilpailun
voitti Jenny kipparina Ari Pärnänen.

7 Retkeilytoiminta

Tallinnan Merimuseoon matkattiin 25
jäsenen voimin 14.–15.1.2017.
Kevään pilkkikilpailut jouduttiin peru-
maan huonon jäätilanteen takia. Kiso-
jen järjestysvuoro 2018 on edellisellä
voittaja seuralla joka on ImVK.

8 Navigaatiotoiminta

Imatran Purjehdusseuran Navigaatio-
jaoston jaostotoimikuntaan kuuluivat
Tomi Lakka, Jari Lammela, Hannu
Mäkelä, Jukka Kallonen ja kokoon-
kutsujanaan Risto Hyypöläinen.
Jaoston jäsenmäärä vuonna 2017 oli
22 henkilöä. Navi-iltoja järjestettiin 3
kappaletta 2017.

9 Nuorisotoiminta

Toukokuun loppupuolella järjestettiin
urheilutalolla Vesisankarit-tapahtuma.
Sen tarkoituksena oli tutustuttaa
ala-asteen oppilaita vesielementtiin liit-
tyviin lajeihin eri rastipisteissä. Paikalla
oli useita Imatran urheiluseuroja.
ImPS:n rastipisteellä opastettiin jolla-
purjehdukseen roikuntalaudan avulla
ja veneilyturvallisuuteen. Ohjaajina
toimivat Mika Hollo SPV:stä ja Kari
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Sipiläinen.

Optipurjehdukseen vesillä oli mahdol-
lisuus venesatamassa viikkoa myö-
hemmin veneilykauden avaustapahtu-
massa. Koulun kevätkiireistäkö johtui,
mutta yhtään junnua ei tullut paikalle
kokeilemaan jollapurjehdusta.

Myöhemmin siirrettiin Laser-jollat
rantaan ja kunnostettiin optimistijollat
purjehduskuntoon. Sekä korjattiin
syksyllä pois.
Osanottajapula aiheutti sen, että jollai-
lua ei harrastettu.

10 Satamatoiminta

Veneiden laskut ja nostot on järjestet-
ty omatoimisesti.
Yhteistyössä paikallisten toimijoiden
kanssa osallistuttiin ”Satamassa ta-
pahtuu”-päiviin toukokuussa.
ImVK:n järjestämiin venekilpailuiden
järjestelyihin osallistui kaksi seuran
venettä miehistöineen. Risutalkoisiin
osallistui kaksi seuran jäsentä kevääl-
lä.

11 Tukikohta

Virranparkissa oli noin 130 käyntiä,
käyttömäärässä pientä nousua edellis-
vuosiin nähden. Juhannusjuhlat vietet-
tiin perinteisin menoin. Halkotalkoot
olivat 26.8 kahdeksan venekunnan
voimin.

Majaisäntänä toimi Markku Kelosuo.

12 Edustustoiminta

Sauli Väisänen ja Risto Hyypöläinen
osallistuivat Saimaan purjehtijapäiville
28.10. Varkaudessa. Siellä päätettiin

mm. Saimaa rankingin säännöistä ja
kilpailukalenterista vuodelle 2018.
Palkittiin vuoden 2017 aikana ansioi-
tuneet purjehtijat. Risto osallistui kou-
lutus osioon.

Vuoden 2018 purjehtijapäivien
27.10.2018 järjestäjäksi valittiin
Kuopion Pursiseura.

13 Taloudellinen toiminta

Seuran tulot ovat koostuneet pääasi-
assa jäsenmaksuista sekä Vimppelin
mainostuloista.

Menoista suurimpia vuonna 2017 oli-
vat tukikohdan vuokra ja seuran jä-
senmaksu Suomen Purjehdus ja Ve-
neilyliittojärjestölle.

Seuran taloudellinen tulos vuodelta
2017 on tappiollinen.
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Fenno-Cup H-veneiden
lyhytradan
luokkamestaruuskisa

 Viime kesänä Imatran Purjehdusseu-
ra järjesti H-veneiden lyhytradan
luokkamestaruuskisan. Kisa nimi
Fenno-CUP tuli sponsorin mukaan.
Kisaan osallistui 14 Suomen parhaim-
piin kuuluvaa venekuntaa, mm. pari
venekuntaa tuli suoraan Tanskasta
viikko aikaisemmin purjehdituista
Pohjoismaiden mestaruuskilpailuista.

Kisan valmistelut aloitettiin lopputal-
vesta asettamalla viisihenkinen järjes-
telytoimikunta, joka kokoontui ke-
vään mittaan viisi kertaa. Ensimmäise-
nä toimenpiteenä oli kisan anominen

H-veneliitosta ja anomus hyväksyttiin
nopeasti – “Myönnän” oli liiton presi-
dentin Jyrki Lindströmin ytimekäs
vastaus. ImPS havaittu hyväksi järjes-
täjäksi pari vuotta aikaisemmin pide-
tyn H-veneiden ranking-kisan koke-
musten perusteella. Ranking-aikatau-
luun sopi kuitenkin vain 17.-18.6.
jonka vuoksi Immen kisa siirrettiin
heinäkuulle.

Kisakeskuksen paikaksi suunniteltiin
Kylpylän rantaa, johon kuitenkin tar-
vittiin laiturit ja poijut kilpaveneitä var-
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ten. Kaupungille tehtiin talousarvio ja
raha-anomus, mutta onneksi kaupunki
tuli vastaan ja hoiti ilman rahan siirtely-
jä lisäpojuja kylpylän laituriin.

Tarvittavien kilpailutuomareiden hou-
kuttelu aloitettiin myös aikaisin
keväällä.ja tuomareiksi saatiinkin pä-
tevät miehet: Mikko Jokela (TTPS) ja
Tomi Huovinen (N). Kummallakin on
SPV:n kansallisen tuomarin pätevyys.
Kolmanneksi tuomariksi tuli omasta
seurasta Risto Vesanto.

Kilpailukutsu laadittiin ja lähetettiin
SPV:n kilpailukalenteriin, nettiin sekä
lähetettiin aiemmin kisoissa olleille H-
kilpailijoille. Ilmoittautumislomake
avattiin Google Docsissa.

Tottumattomia kun olimme, niin pur-
jehdusohjeissa pitäydyttiin tiukasti H-
vene lyhytrata LM sääntöihin. Kilpaili-
joiden mukaan aiemmissa kilpailuissa
on näistä poikettu ja meilläkin muu-
toksia tehtiinkin vielä kilpailun aikana.
Esim. päivän purjehdusten jakoa kah-
teen sessioon ruokataukoineen ei ole
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käytetty, yhden kierroksen rangais-
tus käytössä, kolmen kierroksen
rata jne.

Etukäteisvalmisteluihin kuului myös
radalla tarvittavien tarvikkeiden han-
kinta. Vuonna 2015 pidetyn H-ran-
king-kisan jälkeen kilpailijoille lähetet-
tiin palautekysely ja sen parannuseh-
dotusten mukaisesti hankittiin mm.
kolme isompaa poijua ja niille ankku-
rointitarpeet. Äänimerkkien kuuluvuu-
den parantamiseksi hankittiin kaksi
sähköistä äänitorvea. Samoin hankit-
tiin kaksi radiopuhelinta kilpailulauta-
kunnan ja rataveneen yhteydenpitoa
varten.

Nosturiauto oli varattu perjantai-iltana
ja sunnuntaina ja nostot ja laskut sujui-
vatkin nopeasti. Trailerit saatiin Hiet-
sun aidan taakse turvalliseen parkkiin.
Radantekoporukka hinasi H-veneet
lahden yli kilpailusatamaan, josta tuli
ylimäärästä kiitosta kilpailijoilta.

Jo lokakuussa lähetettiin tarjouspyyn-
tö Kylpylälle, tehtiin Messin ja huonei-
den alustava varaus. Kesän alussa

laadittiin lehdistölle uutisjuttu ki-
sasta. Kisaa varten tehtiin Extra-
Vimppeli (käsiohjelma) jossa sisäl-
tönä oli mm. ImPS:n H-venehisto-
riaa, osallistuvat veneet, kilpailusta
tietoa ja mainoksia.

Lähetysveneeseen tarvittiin “silmiä”
mahdollisten varaslähtöjen ja maaliin-
tulojärjestyksen varmistamiseksi ja
neljällä pärjättiin, sillä kilpailijat tuntui-
vat ottavan lähdöt aika rauhallisesti.
Rataa rakentamassa ja satamatoimin-
nassa oli myös neljä henkilöä ja kilpai-
lutoimistossa vielä kaksi, joten 10
hengellä (+ kolme tuomaria) saatiin
kisa viedyksi läpi.

Tässäkin kisassa oli mahdollisuus ve-
neiden reaaliaikainen seuranta ra-
ceQs- järjestelmällä, jota on suositeltu
käytettäväksi myös Saimaan pursiseu-
rojen kilpailussa. Seurantaa käytti
muutama vene, mutta jäljet ovat yhä
nähtävissä http://raceqs.com/regattas/
58324. Tämän sovelluksen avulla olisi
myös mahdollista saada ratageometria
kuntoon koska veneiden reitit osoitta-
vat radan poijujen paikat kartalla.



Radan teko vei yhdeltä veneeltä
paljon aikaa ja esim. alaportin
asentaminen kohtisuoraan tuulta
vasten ei aina onnistunut. RadeQS-
sovellusta tai tarkkaa GPS-plotte-
ria olisi kannattanut käyttää myös
radan rakentamisveneessä.

Ennen viimeistä lähtöä tuulet rata-
alueella pyörivät siihen malliin, että
poijujen siirtelystä huolimatta ei hyvää
rata syntynyt. Tuomareilta saatiin hyvä
neuvo; kone käyntiin ja kyllä kilpailijat
seuraavat. Ja niin siirryttiin toiselle
alueelle ja H-veneet tulivat perässä
kuin sorsapoikue. Tosin tuuli tyyntyi
kokonaan juuri kun poijut oli saatu
uusille paikoilleen ja ainoa mahdolli-
suus oli nostaa AP ja A- liput: päivän
loput lähdöt perutaan. Seitsemälläkin
lähdöllä saatiin mestaruus selville: H-
veneiden lyhytradan luokkamestariksi
purjehti Heikki Nieminen Naantalin
Pursiseurasta Haahka Oy veneellään.
Imatran pursiseuraa edustaneet neljä
venekuntaa sijoittuivat kovassa kilpai-
lussa sijoille 11-14. parhaimpana Rei-
ma Väinölän ikinuori Lady Alice.

Kilpailutoimiston tulospalvelu toimi
loistavasti. Sailwave tuloslaskentaoh-
jelmalla saatiin tilanne selville joka
lähdön jälkeen ja ajantasainen tilanne
oli kilpailijoilla kädessä heti satamaan
tullessa.

Kilpailun jälkeen tulokset lähetet-
tiin sähköpostilla kilpailijoille, net-
tisivulle, H-veneliittoon, sekä kir-
joitettiin pieni tulosjuttu ja kuva
Uutisvuokseen. Kisaa kuvattiin
useammallakin kameralla ja kuvos-
ta tehtiin kuvagalleria nettisivulle
ja Facebookiin sekä lähetetiin
muutama kuva H-veneliiton sivul-
le.

Taloudellisesti kisan tulos oli nolla-
luokka. Kisasta opittiin taas paljon ja
kisaa varten hankittiin uusia poijuja
ym. jotka mahdollistavat hyvät järjes-
telyt myös tulevissa kilpailuissa.

Lyhytrata

Purjeveneiden ratapurjehduksessa
käytetään tavallisesti suoraa vastatuu-
li-myötätuulityyppistä rataa, jonka pi-
tuus on noin 1 mpk. Radan tuulen
puolella on ns. ylämerkki ja tuulen
alapuolella alamerkki. Ala- ja ylämer-
kin väli kierretään tavallisesti kahdesti,
eli matkaa voi tulla 4 mpk, noin 6-7
km.
Lyhytratakilpailussa merkkien väli on
vain alle 0,5 mpk, eli alle kilometrin.
Tämä tuo kisaan tiettyä sähäkkyyttä ja
kilpailussa korostuu manööverien on-
nistuminen ja oikea-aikaisuus.
Tällaisen lyhyen radan tarkoituksena
on myös olla katsojaystävällinen, sillä
se voidaan sijoittaa lähelle rannalla
olevia katsojia.

39



Ratakilpailuja H-veneillä on käyty
Saimaalla 1970-luvulta lähtien. Me
imatralaiset olemme järjestäneet
oman vuosittaisen kisan yli kah-
denkymmenen vuoden ajan. Alku-
vaiheessa mukana oli mukana
myös joutsenolaisia ja lappeenran-
talaisia veneitä. Nyttemmin Sai-
maan innokkaita kilpapurjehtijoita
on siirtynyt paljolti muihin luok-
kiin. Toisaalta uusi sukupolvi on
löytänyt H-veneen ja on alkanut
kilpailla aktiivisesti, eikä pelkäs-
tään Suomessa vaan myös muualla
Euroopassa. H-luokassa taso onkin
nykyisin varsin korkea.

Meillä imatralaisilla H-purjehtijoil-
la on ollut viime vuosina oiva mah-
dollisuus tutustua maamme huip-
pupurjehtijoihin omilla kotivesil-
lämme. Parisen vuotta sitten Imat-
ralla pidettiin ranking-osakilpailu
ja viime kesänä lyhytradan luokka-
mestaruuskilpailu. Edellisessä ki-
sassa purjehdin Hietamäen Riston
miehistössä ja mukana oli myös
Hännisen Osmo. Viime kesän ki-
sassa olin mukana omalla veneellä
ja miehistönä oli Osmon lisäksi
Jaakkosen Arska.
Aktiivisesti kilpailevat veneet ovat

luonnollisesti huippukunnossa ja
miehistö on harjoitellut manööve-
rejä niin paljon, että harvoin varsi-
naisia mokia sattuu. Joka tapauk-
sessa oli lohduttavaa nähdä, että
ero   venevauhdissa meidän ja huip-
pujen välillä oli vain marginaali-
nen. Jossain lähdössä taisimme olla
jopa ensimmäisenä ylämerkillä!
Lopputuloksissa emme kuitenkaan
“ammattilaisille” mitenkään pär-
jänneet. Seuraavia maininnan ar-
voisia havaintoja jäikin mieleen.

Yhteistä näytti olevan, ettei säätöi-
hin purjehduksen aikana juuri kos-
keta. Vastakäännökset sujuvat to-
della lennokkaasti, kun miehistö
siirtyy nopeasti tuulen puolelle, jos-
ta käsin myös fokka jalustetaan.
Vinssiäkään ei välttämättä tarvita.
Vaikka minulla on vuosikymmen-
ten kokemus H-veneestä, tulee jat-
kuvasti mietittyä ja kokeiltua onko
trimmi, esimerkiksi fokan nostin,
hekki tai puomiliikki kohdillaan.
Näin käy varsinkin silloin,  jos
muut näyttävät lähestyvän meitä.
Ehkä olisi vain uskottava että trim-
mi on OK ja keskityttävä vain tark-
kaan ajoon! Tarkkaan ajoon liittyy
yksi seikka, mikä omasta veneestä-
ni puuttuu. Se on isopurjeen masto-

Kokemuksia H-
veneiden SM-kisoista



liikin ikkuna, josta näkee fokan ta-
kaliikin liehun tuulen puolelta.
Ehkä silti kaikkein oleellisin seikka
vauhdin kannalta on se, että vene
kulkee mahdollisimman pystyssä.
Roikkumaremmit olivat H-luokas-
sa pitkään kielletyt, mutta nykyisis-
sä kilpaveneissä ne ovat must.
Omassa veneessäni ei remmejä ole,
ja meillä on ollut molemmissa ki-
soissa aika alipainoinen miehistö.
Suorituskyvyn kannalta olisi syytä
päästä lähelle suurinta sallittua
miehistöpainoa 300 kg. Useissa ve-
neissä onkin neljä purjehtijaa. Vas-
tatuulessa tietenkin roikutaan rem-
mien varassa, mutta myötätuulella
osa miehistöä siirtyy keulakannelle.
Näin aktiivinen vesilinja pitenee ja
vauhti kasvaa.

Yhtä kaikki – vaikka purjehdus on
välineurheilua, ei kuitenkaan riitä,
että vene on huippuvireessä ja sää-
döt toimivat vaivatta. Tekniikka ja
manööverit on hallittava, mutta
taktisia virheitä sattuu kaikille,
myös huippupurjehtijoille. Sään ja
tuulen oikkuja on kenenkään mah-
dotonta täysin ennakoida, vaikka-
kin kokemus siinäkin auttaa. Usein
myös onnenkantamoilla on vahva
osuus, ainakin yksittäisissä lähdöis-
sä. Juuri tästä syystä purjehtijoista
ei juurikaan löydy niin ylivoimaisia
voittajia kisasta toiseen kuin jois-
sain muissa urheilulajeissa. Siinä
on minusta kilpapurjehduksen suo-
la.

Reima Väinölä
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Valokuvakilpailun voitti Eerik Hocksell kuvalla Ilta

2. Lammassalmi, Eerik Hocksell

3. Hoot ja Sarviniemi, Eerik Hocksell

Valokuvakilpailun parhaat
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Marjaisat bruschetat
250g kesämarjoja: mansikoita, vadelmia, herukoita

1,5 tl sokeria

8 pullaviipaletta

200g appelsiinin makuista tuorejuustoa

Puhdista marjat kulhoon, sirota sokeri päälle.

Anna mehustua hetken. Grillaa pullaviipaleet

molemmin puolin ruskeiksi.

Levitä jäähtyneille pullaviipaleille tuorejuusto ja mehustuneet marjat.

Kevyitä , kesäisiä ja helposti valmistuvia jälkiruokia
grillillä tai veneessä nautittavaksi

Sitruunainen mansikkakakku
valmis sokeritorttupohja

1 rkl mehutiivistettä

1,5 dl lemon curdiä

0,5l tuoreita mansikoita, vadelmia, herukoita

2 dl kuohukermaa

1 dl paksua jugurttia

Kostuta sokeritorttupohja mehulla. Levitä lähes kaikki lemon curd

torttupohjalle. Anna vetäytyä hetkisen. Laita tuoreet marjat täytteen päälle.

Vatkaa kuohukerma. Lisää vaahtoon varovasti jugurtti ja 1 rkl lemon curdiä.

Tarjoa kastike erikseen.

250g mustikoita
250g Valion vaniljarahkaa
2-4 digestive- tai kaurakeksiä
Kerrosta mustikat ja rahka neljään lasiin.
Murskaa keksit ja ripottele annosten päälle.
Tarjoile heti.

Melkein kuin juustokakkua

Bon Appétit!
Pirjo ja Jussi s/y Shark
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