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KOKOUSKUTSU
SPS:n syyskokous pidetään maanantaina
30.11.2009 klo 18
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 312
Esillä sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat.
Tervetuloa!

Telakka tiedottaa:

Mastojen säilyttämisestä
1) Sirpiksen mastotelineisiin on säilötty mastoja, vaikka vene
on talven toisaalla. Ko. veneiden omistajia muistutetaan siitä, että myös pelkän maston säilyttämisestä Sirpiksen mastotelineissä on tehtävä telakointihakemus, ja
2) mastotelineet eivät ole käytöstä poistettujen mastojen säilytyspaikkoja. Syystalkoiden 2009 yhteydessä mastotelineistä
on siirretty pois niissä yli kesän säilytettyjä mastoja ja tehty
tilaa aktiivikäytössä oleville mastoille.

Kansikuva: Inferno 31 s/y Donna, miehistönä Markku Auvinen, Heikki Auvinen ja Kari Salonen

–3–

PURSI

PURSI 4/2009
SISÄLTÖ

Suomalaisen Pursiseuran jäsenlehti
Vastaava päätoimittaja
Eero Mörä
Tarkk’ampujankatu 8 A 12,
00150 Helsinki
Matkapuhelin: 050-2682
eeromora@luukku.com
Ilmestymisaikataulu 2010
Nro

Aineistopvm

Ilmestyy

1

15.1.

vko 9

2

5.3.

vko 15

Juniori-Tompesta aikuiseksi ja unelmasta
toiseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kesäkauden 2009 vartioinnista . . . . . . 5
Inferno 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Retki armeijan Kuivasaareen . . . . . . . . 8
Eskadeeri Tågholmeniin . . . . . . . . . . . 10
Syystalkoot 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kutsu Maanalaisen Armeijan kauden
päättäjäisiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
(kartat ja aikataulu sivulla 9)

Painopaikka Painojussit Oy, Kerava
Painos
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SUOMALAINEN PURSISEURA RY
Toimisto ja postiosoite
Kankurinkatu 7, 00150 Helsinki
Puhelin 050 342 2836
Faksi
050 633 637
info@suomalainenpursiseura.fi
www.suomalainenpursiseura.fi

SPS:n järjestämän X-99 Rankingin lähtö
19.9.2009, kuva Eero Mörä

Sirpalesaaren kesätoimisto ja
kilpailutoimisto
Puhelin 050 349 7298

Lipunlaskussa 2.10.2009 luovutettiin SPS:n ansiomerkit seuraaville
henkilöille:

Pankkiyhteys:
Nordea 101830-76028
Viitenumero on aina annettava
maksettaessa.

Yrjö Buchert, Sakari Kausto, Matti
Latvalahti sekä Anne ja Sakari Tainio.

SPS:n uusia jäseniä:
Toimisto on auki 2.9.2009 alkaen
Kankurinkadulla ma klo 17 - 19 sekä
ti - to klo 12 - 14.

Hannu Hillo

Tervetuloa joukkoon!
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Juniori-Tompesta aikuiseksi
ja unelmasta toiseen
Vuonna 1977 Thomas Johanson tuli Suomalaisen Pursiseuran junnujäseneksi 7-8 vuotiaana
ja aloitti purjehduksen optarilla. Vanhemmat
olivat SPS:n jäseniä. Varsinaisen kilpapurjehduspureman Tompe sai kun spslainen Jussi
Pohjaväre voitti Opti-luokan Suomen Mestaruuden vuonna 1980. Niihin aikoihin uinunut
junioritoiminta oli alkanut saada uutta potkua uusien asiaansa omistautuneiden vetäjien myötä: kiitos Pohjaväreen Raimon, Hännisen Ilpparin, Taimisen Pekan... Myös toisiaan
innostava junnukatras (Tompe, Jykä Taiminen,
Ilari Jaakkola, Sampsa Korhonen, ym.), joita oli
useita samanhenkisiä, pitivät yllä toistensa
kilpailuvirettä sinnikkäästi treenaamalla säällä kuin säällä. Omituista porukkaa kuului joku
ihmettelevän ihastusta äänessään...
Ja siitä alkoi Tompen unelmien saavuttaminen. Rinnalla oli pitkään jääkiekkoilijan ura
espoolaisessa kiekkoseurassa, mutta polvivamma ratkaisi lopullisen lajivalinnan purjehduksen hyväksi suomalaisen purjehduksen
onneksi.
Mitä tarvitaan unelmien toteuttamiseen
kerta toisensa jälkeen? Raakaa työtä, jatkuvaa määrätietoista treeniä ja loputonta itsensä piiskaamista lajissa kuin lajissa, jos huipulle haluaa ja tällaisia unelmia saavuttaa. Mitään
ei saa ilmaiseksi, paitsi ehkä vietin voittamiseen, ja siinä se.
Junnupurjehdus ei ole vain huippujen leipomista. Se on yhdessäoloa, veneen käsittelyä, purjehduksen opettelua, veneestä huolehtimista - yhtäkaikki se on harrastamista, jonka
ei tarvitse maksaa kovin kummoisia (ainakaan
aluksi). SPS:lla on tarjota hyvää harjoittelukalustoa: optarin voi lainata käyttöönsä kaudeksi huoltoa, kunnostusta sekä ylläpitoa vastaan.
Junnupurjehdus opettaa myös yhteisöllisyyttä, sekä omasta että yhteisestä omaisuudesta
huolehtimista. Eikä se vielä aluksi muuta vaadi
kuin hiukan vaivaa. Tietysti ihanteellisinta olisi, että junnulla olisi tukenaan jompikumpi vanhemmista, joka olisi mukana toimimassa (vaan
ei tekemässä kaikkea junnun puolesta). Ja jot-

ta toiminnalla olisi suunta niin tarvitaan junnuvetäjä. Ja jotta saadaan junnuvetäjä – tarvitaan junnuja.
Meillä on olemassa resurssit: otetaan ne
käyttöön. Nyt on talvi aikaa hankkia seuran
optareille käyttäjiä. Junioritoiminnalla on kaikki edellytykset nousta uuteen kukoistukseeen,
koska SPS:lla on tarjota junnuilleen harjoitusjolllien lisäksi aika poikkeukselliset purjehdusolosuhteet. On sisäsatama aloittelijoille ja
AAVA ISO MERI saaren tuolla puolen tuuleen
totuttelemiselle. HSS:lla näyttää junnuja olevan melko paljon. Meilläkin voisi olla.
Kaikki eivät synny voittajiksi (tekisi mieleni sanoa, että KUKAAN ei synny voittajaksi),
mutta jos on unelma ja piinkova tarve saavuttaa se, niiin monelle voittaminen on mahdollista - kun itse niin päättää. Tompe päätti, että
hän haluaa voittaa Suomen Mestaruuden - ja
teki sen - voittaa Euroopan Mestaruuden - ja
teki sen - voittaa Maailman Mestaruuden - ja
teki sen - voittaa Olympialaiset - ja teki sen
- kiertää maapallon purjehtien kilpaa - ja teki
sen.
Kaikista optaripurjehtijoista ei tarvitse tulla eikä voi tulla huippupurjehtijoita - ykkössijoja on kerrallaan vain yksi. Tompeja on vain
yksi - mutta niin on Immuja, Heikkejä, Kristoja, Marioja, Sirrejä, Viivejäkin... Olennaista on
se, että kun jollakulla on unelma, jonka tahtoo
saavuttaa - tarvitaan oman tahdon lisäksi hieman vetoapua. Vetoapuja tarjoava juniorityö ei
mene hukkaan - vaikka kaikki eivät tähtääkään
mestareiksi. Yhtä tärkeä unelma voi olla se,
että oppii käsittelemään venettä, oppii sopeutumaan erilaisiin sääolosuhteisiin, oppii tuntemaan itseänsä erilaisissa tilanteissa - kenties voittamaan pelkonsa - ja nauttimaan siitä
(saattoipa olla, että Tompen ajatukset noilta
osin olivat samankaltaisia, vaikka mittasuhteet
olivatkin hiukan eri suuruusluokkaa).
Tompe oli lipunlaskussa 2.10. 2009 siivittämässä juniorityötä uuteen nousuun kertomalla omista seikkailuistaan pinnamiehenä
Ericsson 3 veneessä Volvo Ocean Racessa
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- erikoistoivomuksenaan saada SPS:n junnutoiminnalle lisäresursseja. SPS:n istuva
hallitus otti ja tarttui asiaan järjestämällä alkajaisiksi arpajaiset, joiden tuotto 380 euroa
menee lyhentämättömänä junioritoiminnan kehittämiseen, näin hienolla alulla ei voi olla kuin
upea jatko - tuskin maltamme odottaa..
Arpajaispalkintoja oli paljon ja niiden voittajat iloisia. Kiitoksen sana kaikille lahjoittajille, sekä innokkaille arpoja ostaneille spslaisille.
Junnuja oli määrällisesti vain muutama lipunlaskuillallisella, mutta sentään sen verran, että

toimivat onnettarina junnuarpajaisissa =) Kiitos tytöille- he hoitivat homman rivakasti, tehokkaasti ja iloisesti!
Tompelle, n. 30 vuotta sitten Suomalaisessa Pursiseurassa junnuna aloittaneelle
- entiselle optaripurjehtijalle - suurenmoiset
kiitokset, kun tuli kertomaan purjehduskokemuksistansa hieman optaria suuremmassa
veneessä ja kannustamaan nykyisiä ja tulevia
junnuja omien unelmiensa saavuttamisessa.
Satu Lehesmaa

Kesäkauden 2009 vartioinnista
Ajoittain kovatuulisissa säissä vartijaparkamme ovat olleet tiukoilla kiristellessään
veneiden kiinnitysköysiä ja siinä samalla hampaitansa. Onneksi on ollut asiaa
ymmärtäviä vartijoita liikkeellä! Kuitenkaan - ja kaikesta huolimatta - veneet eivät ole vartijoiden vastuulla, joten kiinnitysköysien riittävästä kireydestä on kukin
veneenomistaja itse vastuussa. Muutamana yönä ilman valppaita vartijoita olisi
käynyt kehnosti.
Tämän kauden uutuuksiin kuului Partiolippukunnan, Korvenkoukkaajien paluu
vartiovelvoitteen korvaajina ja koukkaajina. Ilmeisesti ja kaikesta päätellen yhteistyö toimi hyvin. Toivomme yhteistyömme
jatkuvan. Yhteystiedot löytyvät mm. vartiokopin seinältä tulevanakin kesänä, jos
haluatte tukea partiolaisten purjehdusharrastusta pestaamalla heidät vartioimaan
puolestanne.
Varsinainen Korkeasaari on Sirpis öiseen aikaan. Monenlaiset eläimet ovat
tulleet vahteja vastaan heidän öisillä kierroksillaan: jäniksiä, rottia, minkkejä, hiiriä,
myyriä, päästäisiä, sammakoita, ja kaikenmoisia lintuja (lokkeja, hanhia, meriharakoita, västäräkkejä, merimetso, pääskyjä, tiiroja, joutsenia, sorsia ym.), mm.
näistä kohtaamisista on ollut mainintoja
kesäöiden muistiinpanoissa.
Vartiotuvan ovessa sisäpuolella on ilmoitustaulu, johon pääasiassa Mikko kirjoittaa reaaliaikaista informaatiota var-

tijoille tiedoksi. Se kannattaa lukea myös
vartiovuoron aikana - koska sinne voi tulla
uutta informaatiota alkuyön aikana. Helppo
ottaa rutiiniksi, kun käy kierroksen aluksi leimaamassa vartiokopin napin.
Joitakin kertoja on mainittu saunan olleen päällä ilman varausmerkintää. Tällaisissa tapauksissa kannattaa kysäistä Mikolta asiaa.
Oletteko kiinnittäneet huomiota siihen,
että aallonmurtajasataman vedessä on ollut huomattavasti vähemmän muovipussi/
pullo –roskaa kuin aiempina kesinä. Luulen
kiitoksen kuuluvan haaveilulle.
Mainintoja siitä, että valonheitin ei toimi, on tullut useita. Se on tiensä päässä ja
odottaa uutta rakennetta. Mutta hyvä, että
asia on huomattu. Ykkösponttoonin nappi oli pitkään poissa – kadonneena jonnekin - eikä ilmaantunut ennekuin hankittiin
uusi. Muutamia mainintoja nappien toimimattomuudesta on luettavissa vartiokirjasta, yleensä syynä on hyvin kostea ilmanala.
Lukijalaitteeseen saa hyväksytyn leimauksen kun pyyhkäisee napin kuivalla paperilla ennen leimausta. Tämä vinkiksi ensi vuodelle.
Todennäköisesti lukijalaitteet tullaan
ensi vuonna vaihtamaan, mutta siitä lähemmin tietoa tulevan kauden alussa.
Kiitos kaikille vartijoille hyvin tehdystä
työstä ja hyviä talviöitä.
Satu
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INFERNO 31

Inferno 31 s/y Donna, miehistönä Markku Auvinen, Heikki Auvinen ja Kari Salonen

Inferno 31 on oikeastaan
Finngulf 31. Inferno nimittäin oli edesmenneen Tallberg
Nautican brandi myymilleen veneille, nimen kerrotaan tulleen
Kreikassa sijaitsevan yökerhon
mukaan.

Ulkomailla sama vene tunnetaan valmistajan Finngulf Marinen mukaan nimellä Finngulf 31. Kaikkiaan Inferno 31:ä on valmistettu reilu 120 kappaletta. Samasta muotista
on tehty myös Saint 31 ja 313.
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Inferno 31:n suunnittelija on Håkan Södergren. Strategiset mitat
Pituus
Leveys
Syväys
Uppouma
Isopurje
Genoa I
Genoa III
Spinnu
Masto
LYS 1,15

9,45
2,99
1,65
4,5 tn, köli 1,8 tn
32 m2
32 m2
21 m2
72 m2
15,5 m

Käyttäjien mukaan Inferno 31:ssä on
hyvä laatu, se on hyvä purjehtia, joillakin on
ilmennyt peräsimessä heikkoutta.
SPS:n lipun alla purjehtivasta Inferno 31
s/y Donnasta kertoo veneen kippari Markku
Auvinen seuraavasti:
S/y Donnan syntyhistoria menee vuoteen 1983, jolloin menimme koepurjehtimaan Inferno 29:ää. Samaan aikaan Tallberg
Nautican rantaan tuli myös porukka, joka oli
menossa 31:llä koepurjehdukselle. Me menimme mukaan ja niin siinä sitten kävi, että
vielä kerran laskettiin rahoja ja rahat riittivät puolivalmiseen Inferno 31:een. Keväällä
1984 uitettiin SPS:lle pelkkä runko ja sisutusta tehtiin ahkerasti SPS:llä koko seuraava vuosi.
Vene oli siihen aikaan iso vene ja sillä
tehtiin heti pitkiä lomareissuja. Oli tosi hienoa lähteä viideksi viikoksi lomalle ilman
kännykkää, matkat suuntautuivat silloin aina
Saksaan asti. Pari kertaa veneellä on käyty
myös kipparin kotirannassa Kuopiossa.

Kilpailuja käytiin hyvin ahkeraan parikymmentä lähtöä kesässä. Muutaman kerran on osallistuttu Gotland Runtiin, joka on
edelleenkin kiinnostava kisa. Kisa vaan vaatii porukalta viikon heinäkuussa, joka on hieman vaikea toteuttaa.
Mieleen painuvimpia ovat olleet 80-luvun Emäsalon lenkit, joihin siihen aikaan
osallistui 150- 200 venettä. Erään kisan lähdössä näytettiin kiertosuunta lipulla, noin
kolmannes veneistä tunnisti lipun väärin ja
kiersi Emäsalon eri suuntaan kuin toiset.
Nämä kaksi veneryhmää sitten kohtasivat
aamuyöstä heikossa tuulessa Emäsalon lossin seutuvilla, siinä herja lensi veneestä toiseen. Kukaan ei ollut aivan varma, kuka kiersi oikeaan suuntaan.
Kisoja on ajettu pääasiassa LYS-luokassa, joka on purjehduksen ”jokamiesluokka”.
Panostukset ovat myös sen mukaisia eli purjeet on vaihdettu 8 - 11 vuoden käytön jälkeen ja siirretty kisapurjeet lomapurjeiksi.
Menestystä vuosien varrella on tullut
sen verran, että innostusta on riittänyt kiertää Emäsaloa ja Suursaarta aina vuodesta
toiseen. Veneen käsittelytaito ja luottamus
veneeseen ovat kasvaneet kisoissa, joissa tulee purjehdittua kovemmissa tuulissa
ja aallokossa kuin lomapurjehduksilla tulisi.
Kisat ovat hyvä tilaisuus kokeilla veneen ja
miehistön rajoja. Ja jos jotain sattuisi, olisi
apu lähellä. Viime vuosina kilpailevia Inferno
31:siä on lähdöissä ollut jopa 5- 6 venettä.

Inferno purjehtijoilla on omat nettisivut
http://www.infernopurjehtijat.org/
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Suomalaisen Pursiseuran
retki Kuivasaareen
Lomien jälkeen elokuussa SPS teki retken
Kuivasaareen, Helsingin edustan puolustuslinnakkeeseen, jonka
pohjoispuolelta usein
purjehdimme itään mm.
Tågholmeniin. Aurinkoisena ja kohtuutuulisena elokuun iltana meitä lähti Mikon kuljettaman
Nihdin täydeltä SPS:laisia
kohti Kuivasaarta.
SPS:n miehet suuntaavat koroa - vai oliko se sivua?

Saaressa meidät vastaanotti todella osaava
ja tarinansa elävästi kertova Suomenlinnan
Rannikkotykistökillan opas Martti Holma.
Kuulimme Kuivasaaren roolista osana koko
Itämeren puolustusjärjestelmää. Venäjän Itämeren laivasto, joka oli purjehtinut sotaan
Japania vastaan, oli käytännössä tuhoutunut taistelussa 1905. Pääkaupunki Pietari oli
siis alttiina merelliselle hyökkäykselle ja siksi
päätettiin rakentaa merilinnoitus, joka sulkisi
vihollisen eli silloin lähinnä saksalaisten etenemisen meriteitse Pietariin. Tämä linnoitus
poiki lukuisia rannikkolinnakkeita –linnoitusjärjestelmän - Itämerelle, joista Kuivasaari on
meitä pursiseuralaisia lähinnä oleva museoitu saari. Myöhemmin itsenäisyyden aikana
Kuivasaari on ollut osa oman rannikkomme
ja Helsingin puolustusta.
Ehdottomana vetonaulana Kuivasaaren linnakkeella seisoo ylväs 12-tuumainen
tykkivanhus kunnostettuna ja ampumakuntoisena. Tykki kokonaisuudessaan ammus-

varastoineen, tykkitorneineen ja tulenjohtoasemineen on 5 kerroksinen vahva bunkkeri,
jonka maapäällinen osa – tykkitorni ja 17
metriset putket osoittavat nyt rauhanomaisesti saareen päin. Kuvaa-antavaa tykeille
on, että yksi putki painaa 50 tonnia!! Siksipä
saaressa olevia varaputkia ei ole sen kummemmin katsottu tarpeelliseksi lukita.
Tunnelma retkellämme oli aidon innostunut. Kysymyksiä ja keskustelua syntyi paljon
ja retki venähtikin suunniteltua pidemmäksi.
Palasimme hyvän tietopaketin saaneena ja
kokemusta rikkaampana mantereelle pimeän saattelemana. Keskustelu paluumatkalla
oli sen verran positiivista, että uskon seuran
tarvitsevan enemmänkin tämänkaltaista yhteistä seuratoimintaa, joka edesauttaa meitä jäseniä tuntemaan toisiamme muutenkin
kuin vain ’veneen nimen’ perusteella. Kiitos
kaikille mukaan lähteneille.
Jukka Honkimaa
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Maanalaisen Armeijan päättäjäiset – kutsu takasivulla
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Eskaaderi Tågholmeniin
4.- 6.9.2009
Perinteistä Tågholmenin eskaaderipurjehdusta suosivat hyvät purjehdus- ja hengailuolosuhteet. Meno- ja tulomatkalla riitti tuulta
ja perillä oli t-paitaolosuhteet. Inkku ja Hessu Rantasen ideoima ja toteuttama ohjelma

opetti mielenkiintoisia asioita seilorille tärkästä luonnosta ja maailmankaikkeudesta,
yhdessäoloa siivittivät niin tikan, kettingin
kuin veden heittokin. Eskaaderiin osallistui
7 venekuntaa.

Kuvat Eero Mörä
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SYYSTALKOOT 2009
SPS:n syystalkoisiin Sirpalesaaressa osallistui reilu 70 seuran jäsentä. Lähes kesäisessä kelissä parannettiin vartiojollan slipiä,
rakennettiin varustekaapin runko
marinakomerorakennuksen seinustalle, tehtiin vesomishommia,
topparoikka vaihtoi torninosturin
radan pölkkyjä, yli kesän mastotelineissä säilytettyjä mastoja siirrettiin toisaalle ja tehtiin näin tilaa
aktiivikäytössä oleville mastoille
sekä siivottiin telakkakenttää ja vajaa ym. Talkoot päättyivät hernerokkaan ja virvokkeisiin ravintola Saaressa.
Mastotelineisiin tehdään tilaan aktiivikäytössä oleville
mastoille, kuva Eero Mörä.

Topparoikka korjaamassa torninosturin rataa, kuva Eero Mörä.

*
*

* Kartta ja aikataulut sivulla 9.

