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KOKOUSKUTSU
SPS:n syyskokous pidetään maanantaina
29.11.2010 klo 18
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505
Esillä sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat ja hallituksen
ehdotus SPS:n sääntöjen muuttamiseksi
(siirtyminen yhden vuosikokouksen järjestelmään ja
hallituksen toimikausirajoituksen poistaminen,
ks. tarkemmin www.suomalainenpursiseura.fi)
Tervetuloa!

Telakka tiedottaa:
1) Sirpalesaaressa säilytettäviin mastoihin, mieluiten toppiin, on merkittävä omistajan ja veneen nimi. Seuran jäseniä muistutetaan siitä, että muualle talvitelakoidun veneen maston talvisäilytyksestä on tehtävä telakointihakemus.
2) Mastot tulee säilyttää mastotelineissä. Vajan takana olevalle kentälle jätetyt
mastot altistuvat alueella mahdollisesti liikkuvien koneiden aiheuttamille vahingoille.
3) SPS:n mantereella olevista jollapaikoista (Carusellin edessä) on myös tehtävä hakemus ja jollat on varustettava omistajan/veneen nimellä. Merkitsemättömät ja/tai sopimuksettomat jollat joudutaan poistamaan marraskuussa.

KEVYTVENEIDEN TALVITELAKOINTI
Edelleen seuran jäseniä muistutetaan siitä, että Sirpalesaaren ravintolassa talvisäilytyksessä olevista kevytveneistä on tehtävä asianmukainen telakointihakemus.

Kansikuva: Lippu on laskettu 2010, kuva Steffi Sjöholm
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PURSI

Suomalaisen Pursiseuran jäsenlehti
Vastaava päätoimittaja
Eero Mörä
Tarkk’ampujankatu 8 A 12,
00150 Helsinki
Matkapuhelin: 050-2682
eeromora@luukku.com
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14.1.
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4.3.

vko 15

Team Gant (kuva Steffi Sjöholm)

Painopaikka Painojussit Oy, Kerava
Painos
500 kpl

Lipunlaskussa 1.10.2010 luovutettiin
SPS:n ansiomerkit seuraaville henkilöille:

SUOMALAINEN PURSISEURA RY

Marja-Terttu Eskelinen sekä Helena ja
Heikki Rantanen.

Toimisto ja postiosoite
Kankurinkatu 7, 00150 Helsinki
Puhelin 050 342 2836
Faksi
(09) 633 603
info@suomalainenpursiseura.fi
www.suomalainenpursiseura.fi

Lisäksi kokouksessa muistettiin entis
tä toimistonhoitajaa Ulla Rosenbergiä
ja Yrjö Kuuselaa, joka on tehnyt paljon
töitä Tågholmenin ja Sirpalesaaren telakan eteen.

Kankurinkadun toimisto on avoinna
ti klo 17-19 ja to klo 10-14.
Pankkiyhteys:
Nordea 101830-76028
Viitenumero on aina annettava
maksettaessa.

SPS:n uusia jäseniä:
Jonna Lehtinen
Jani Lehtinen
Mikhail Golovchenko
Tuija Piltti
Risto Saarman
Deiw Hirschovits-Gerz

Tervetuloa joukkoon!
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Pääkirjoitus
Purjehduskausi on takana ja telakkakentällä käytössä muutama sata
neliötä enemmän venepinta-alaa
kuin aiemmin. Veneiden lukumäärä
ei suuresti poikkea aiemmasta, mutta niiden peittämä pintä-ala lienee
uusi ennätys. Veneet on sijoitettu telakkakentälle aiemmasta poiketen.
Tällä on haluttu mm. varata tilaa tulevan vuoden alkupuolella mahdollisesti tehtävälle Sirpalesaaren viemäriremontille. Nykyinen vajan alla
kulkeva viemäri on nimittäin jäätymisherkkä ja kaipaa perusteellista
remonttia. Tästä syystä myös vajan
takamaastossa saattaa liikkua työkoneita, minkä vuoksi mastot tulee
siirtää mastotelineisiin vahinkojen
välttämiseksi.
Kuluvalla purjehduskaudella saatiin isoista purjehduskilpailuista esimakua junnu-PM:ien muodossa. Tulevalla kaudella, heinäkuussa 2011,
helsinkiläiset purjehdusseurat, SPS
niiden mukana, järjestävät olympialuokkien avoimet EM-kisat. Kisoihin odotetaan 1 500 urheilijaa ja 700
venettä noin 70 maasta Kisakeskus

tulee Hernesaareen ja Sirpalesaari
tulee tarjoamaan tukikohdan saattoveneille. Näiden lukumäärä on vielä
arvoitus, mutta enimmillään voidaan
puhua useasta sadasta kumiveneestä. SPS toki on järjestämässä myös
kisoja ja 49er:ien radat ovat SPS:n
vastuulla.
SPS:n syyskokouksessa 29.11.
2010 on esillä seuran sääntöjen muutos, jossa kahdesta vuosikokouk
sesta (syys- ja kevätvuosikokous)
ehdotetaan siirryttäväksi käytännöllisempään yhden vuosikokouksen
järjestelmään. Lisäksi ehdotetaan,
että hallituksen jäsenten toimikausien rajoitus poistettaisiin. Nykyisissä säännöissä on nimittäin 6 vuoden
maksimiaika hallitusjäsenyydelle.
Muutoksilla hallitus haluaa toisaalta vähentää muodollisuuksia ja toisaalta tuoda toimintaan lisää joustavuutta.
Eikun hyvää uuden purjehduskauden odotusta!
Eero Mörä
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Tågiksen laiturissa uusi ennätys:

S/y Sisu ja s/y Arajeta
purjehtimassa kohti Tågholmenia
(kuva Steffi Sjöholm).

Useampi kuin joka viides
seuran vene oli paikalla
Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna
4.–5.9.2010 Tågiksen laiturissa riitti mastoja! Mini-eskaaderi veti väkeä niin, että
laiturin uusi pakkautumisennätys on nyt
25 venettä. Osa joukosta kävi yhdessä
myös Söderskärin majakalla.
Lauantaiaamun lautta pullisteli, kun se rantautui Sirppikseen. Laiturilla pidettiin pikainen kipparikokous, ja ohjeeksi annettiin
olla naftin puolen tunnin kuluttua lähtöviivalla aallonmurtajan ulkopuolella. Valmistautumisaika osoittautui liian niukaksi, sillä
Hannu-Ilarin Nuotion ampuessa tykillä läh-

tölaukauksen, vain muutama vene oli valmis starttiin. No, muut tulivat pian perässä.
Sirppiksestä lähti matkaan 12 venettä.
Tuuli rapsakasti, ja meno oli mukavan vauhdikasta. Seurasimme oman veneemme kannelta esimerkiksi Arajetan ja Sisun kamppailua siitä, kumpi niistä ensin ohittaa meidät.
- Niin, eihän tämä mikään virallinen kisa ollut, mutta kyllä monessa veneessä säädettiin herkin sormin!
Tågholmenissa meitä odotti saman verran omia aikojaan saapuneita veneitä, ja illan
tullen saapui vielä yksi. Mastot laskettiin moneen kertaan, ja perimätiedon mukaan nyt
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Tänä vuonna rantautuminen Söderskäriin
onnistui. Viime kesänä kova tuuli pilasi
suunnitelman (kuva Steffi Sjöholm).

tehtiin uusi laituriennätys. Omassa laiturissa
oli 25 venettä! Paikalla oli siis useampi kuin
joka viides seuran lipun alle rekisteröidyistä purje- ja moottoriveneistä! Ja lisäksi vielä
yksi SPS-vene kiinnittyi talvitelakkansa laituriin lahden toiselle puolelle.

Eskaaderin osanottajat (kuva Steffi Sjöholm).

Veden heittoa - myös kiukaalle
Hessu ja Inkku Rantanen olivat järjestäneet
tänäkin vuonna mukavaa tekemistä. Luontopolulta löytyi arvoituksia, ja rannassa sai
kokeilla taitojaan erilaisissa heittolajeissa.
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Esimerkiksi vettä heitettiin sademittariin. Ja sitten saunan kiukaalle. Ensinnä saunavuorossa olivat naiset, ja sitten miehet.
Inkku sekoitti illan aikana kaikkiaan kahdeksan litraa lettutaikinaa. Räiskäleitä paistettiin nuotiolla aluksi useammankin hengen
voimin, ja Markkasen Pekka teki taidokkaasti viimeiset yön pimeinä tunteina. Laulua pukkasi muillakin kuin Kaukolla. Luimme
sanoja taskulampun valossa, ja Pekka Niemi säesti kitaralla.
Sunnuntaina Söderskäriin
Tuuli onneksi tyyntyi, joten sunnuntaiaamuna pystyimme purjehtimaan Söderskäriin
suunnitelman mukaisesti. Laiturit oli varattu meille, ja saimme niihin turvallisesti kiinni 14 venettä. Lisäksi mukana oli kahden Tågikseen jätetyn
veneen miehistöt.
Jakauduimme kahdeksi ryhmäksi, ja kiipesimme oppaan
kanssa ylös majakaan. Kuulimme
majakan mielenkiintoista historiaa muun muassa sotavuosilta,
ja ihailimme valokuvanäyttelyä.

Montako SPS:n jäsentä
tarvitaan vaihtamaan
majakan lamppu?
(kuva Steffi Sjöholm).

Iltapäivän kuluessa veneet jättivät kauniin majakkasaaren, ja purjehtivat kohti kotilaituria. Monen kohdalla mini-eskaaderi jatkui vielä tässäkin kohdin, ja heiluttelimme
matkan varrella veneistämme toisillemme.
Anne ja Steffi Sjöholm
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Vartiokirjasta poimittua
tänä vuosisadan/tuhannen kuumimpana
kesänä 2010:
Aika moni vartija on tänä kesänä äitynyt kirjoituksissaan ihastelemaan kesän
ja Sirpiksestä avautuvan maiseman kauneutta, Sirpalesaaren rauhallisuutta, sijantia ja toimivuutta satamana. Myöskin
tämän purjehdussesongin aikana saaren
väkiluku kasvoi pariksi kuukaudeksi noin
nelin- ellei viisinkertaiseksi. Sauna tuntuu olleen tiheämmässä käytössä, kuin
aikoihin. Öisiä työvuorolaisia sekä yöaikaan satamaan saapuvia taidettiin soutaa useammin Suomen puolelle kuin aikaisempina kesinä.

16.5.

...useina öinä haavia käytetty aallonmurtajan
rouhean roskan keräämiseksi pois...

...Laittamaan töpseli kiinni saaren (kaiketi koko Suomen) vanhimpaan purkkariin pressurakennelman sisään. Vene valmistettu 1898! Haettu kuulemma Ruotsista...

...useana yönä jonkun veneen kulkuvalot
jääneet päälle, joista vartijat ovat ilmoittaneet veneenomistajille tai saaneet ohjeet,
kuinka sammuttaa ne...
...useana yönä puuveneiden turpoamista
tarkkailtiin...
...useasti jännitystä mantereen puolella: mölyäviä jengejä, yöllisiä uimaretkeilijöitä, kaukaisia avunhuutoja, tappeluita...
...monena yönä on kiristetty peräköysiä kovissa tuulissa...

... Kiertämään. Idästä länteen. Vajasta ei löydy lännenpuoleista ”nappia”. Pekan Pätkällä
ekasta pylväästä lamppu palanut. Lokit rauhallisia vielä näin alkukesästä. Kello 23 vielä
18 astetta lämmintä!...
...Hyvä tuuri sään suhteen loppui. Vettä rupesi satamaan reilusti. Ilman pysyi kuitenkin
lämpimänä... Ravintolan luona sekä Marinarakennuksen läheisellä reitillä pomppi ”kämmenen kokoisia” sammakoita! Siis juomana
vain Cokista. Sade tuo myös kasiaiset esiin,
tietysti. Liukasta...

2.6.

...Adalia sai uuden pumpun, pumput kävi ja
vesi lorisi...
...pumput pitävät jo vähän taukoakin, vuoto
alkaa rauhoittua...

12.6.

... korjattu paria puominpeitettä, tuulta piisaa...
...II ponttoonin tyven makeavesilinja irronnut liitoksestaan, hana suljettu, sataa mahdottomasti...
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13.6.

...aallonmurtajan ulkopuolelle rantautui
motskari, jolta bensa loppu. Soudettu bensikselle missä kortti/seteliautomaatti rikki.
Soudettu Suomeen ja takas. Happy end...

27.6.

...kaikki liput alas: seuran lippu, Suomen,
Saksan, Hollannin, Viron ja Ruotsin liput alas
- Juhannusvieraita laitureissa...
... 24.00 sitkeä veneen lakkaaja soudettu
maihin...

30.6.

...peura nähty Aallonmurtajalla 1.55...
...2.50 kävin tutustumassa vieraaseemme,
peura, kauris tms. lymyää Aallonmurtajan
pusikossa. Annoin sen olla rauhassa...
...3.15 lähdin kierrokselle. Mielenkiintoinen
juttu, että sarvipää näyttää kadonneen. Aurinko on nousussa, valo paljasti elikolle,
kuinka vähän näköesteitä on. Mistä se tuli minne meni? Voiko keskustassa olla kauriita tai peuroja tai saaressa?...

2.7.

...ravintolassa paljon hyväntuulisia ihmisiä.
Positiivinen ilmapiiri oli lähes käsin kosketeltava

n. 2.30 Suomen puolelta kuului avunhuutoja (kaukaa Ex-Wärtsilän telakan suunnalta)
ja hetken kuluttua sinne meni useita poliisiautoja.

16.7.

...ja taas piippailemaan. Kierrelty ja kaarreltu, jolla haettu, vessaa siivottu. Hyvä uutinen on, ettei se vuoda, huono uutinen on
että joku pissii lattialle...
piippailemme taas. Aurinko paljasti Suomen
puolelta monia aamuseurueita – ilmankos
ääntä riitti.

28.7.

...lämmin ja hieno ilta, rafla ääriään myöten
täynnä (28 ° C)... ravut huiviin... rasvatyyni,
ilma kuin samettia – eilen Lahdessa oli 38,5°,
kuuminta 70 vuoteen...

17.8.

...Helsingin yllä salamoi - saaressa vielä rauhallista. Ripottelee. Kauempana jyrisee... Ei
tullutkaan sadetta...
...kaikki on kaunista ja hyvää...

25.8.

...Hollannin alkuasukkaat haluavat lipun
alas auringon mukana. Suotakoon se heille... Saari hiljentyi... - ei mitään mainittavaa...
Tylsää touhua... Tulis nyt edes joku Rosvo
mitä vois ojentaa aikansa kuluksi...

...Nousuvesi on piilottanut monen veneen
poijut lähes veden alle. Päästin Brilliksen
poijun ”vetämään henkeä”...Kevyttä tuulta
koillisesta. Elokuun yöt ovat hienoja. ...Kuu
vielä paistaa ja eteläisellä taivaalla alkaa näkyä sadepilvien tornimuodostelmia? Miten
mahtaa grillijuhlat onnistua tänään?

5.7.

30.8.

...1.47 mietin, että olihan aallonmurtajalla
kaikki ok, sillä kaikki energia meni aggressiivisten lokkien hätyyttelyyn...

...Busterissa paljon sadevettä, tyhjensin
sen...
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10.9.

...mielenkiintoisia huomioita: yllättävän moni
vene kiinni vain yhdellä peräköydellä, yhdessä poijussa kaksi venettä...

12.9.

...1. ponttoonin yhdellä peräköydellä varustetut pakkautuneet...
Sirpalesaaren faunaa vaan ei floraa:
kämmenen kokoisia laiskasti hyppiviä sammakoita, paskovia hanhia, aggressiivisia,
hautovia, hyökkäileviä, kirkuvia lokkeja, tiiroja ja pääskysiä, sorsia, rantasipejä, variksia, mustarastas aamukävelyllä, sarvipääpeura, joutsenpariskuntia ja poikasia ym.
Muutaman moitteen sanankin poimin:
joskus vartiojollatelineessä (rampilla) on ollut Sirpiksen puolella useita muita jollia niin,
ettei vartiojollaa ole saatu vedettyä vedestä telineelle.
Kiitos kaikille veneenomistajille kesän
vartioimisista. Paljon tehtiin hyödyllisiä toimenpiteitä ja huomioita pitkin kesää yöllisillä vartiointikierroksilla.
Lisäksi haluaisin kiittää Korvenkoukkaajia hyvin hoidetuista vartiointituurauksista.
Hyvää talvisesonkia kaikille jäsenille ja kiitos.
Satu Lehesmaa

Vuosia ja päiviä,
syyskokouksia ja
sattumia
Sen lisäksi että tämän vuoden
lokakuussa sattuu olemaan
• 3 perjantaita
• 3 lauantaita ja
• 3 sunnuntaita
(kerran 823 vuoden aikana),
sattuu syyskokous samalle viikonpäivälle - maanantaille 29.11.
- kuin vuonna 1994. Mainittu vuosi oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että syyskokous pidettiin Sirpalesaaressa Captain’s Tablessa
(sen aikaisessa ravintolassa), melko arktisissa oloissa.
Paukkupakkasten vuoksi yhteysaluksemme ”Mikko Pitkäniemi”
ei ollut vimmatun yrittämisenkään
jälkeen käytettävissä, jolloin ylikulku järjestettiin nykyisen Iha-Linesin
Merisaukolla. Jäätilanne olikuitenkin kohtuullinen - ei tarvittu murtajaa avuksi.
Vuosikokouksen jälkeen vietimme vedetöntä pikkujoulua (kuka
sitä oikeastaan pikkujouluna kaipasikaan). Takkatuli ja tiivis tunnelma loivat tunnelmaa...
Sen lisäksi vuoden 1994 syyskokous oli laatuaan ensimmäinen
sääntömääräinen syyskokous
SPS:n historiassa.
Menneitä muisteli
Satu Lehesmaa
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MAANALAISEN ARMEIJAN KAUDEN PÄÄTTÄJÄISET
Tervetuloa kauden päättäjäisiin Merisotakoulun saunaan
Suomenlinnaan torstaina 18.11. klo 17-20.
Maanalaisen armeijan perinteinen kauden päätöstilaisuus
on nykyisin avoin kaikille seuralaisille.
Saunavuoro on ensin naisille, vaihto noin klo 18.30.
Miehet voivat odotella vuoronsa alkua rantakasarmin
Panimoravintolassa. Parhaiten tilaisuuteen pääsee
Kauppatorilta klo 16.40 lähtevällä lautalla.
Saunomisesta peritään 4 € suuruinen maksu/henkilö, varaa tasaraha
mukaan. Kukin tuo myös saunajuomat makunsa mukaan.

Lippu on laskettu...

Ola Eriksson ja Lauri Mörä (kuva Steffi Sjöholm).

Telakka toimii: köli kohdalleen ja vene vaateriin (kuva Steffi Sjöholm).

