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SUOMALAINEN PURSISEURA 100 VUOTTA 
 

Sata vuotta sitten Helsinkiin perustettiin ensimmäinen suomenkielinen venekerho, joka sai ajan suomalaisuus-
aatteen mukaisesti nimen Suomalainen Pursi-Seura (SPS). Loppuvuonna 1913 se hyväksyttiin Suomen Purjehtija-
liiton jäseneksi. Merisataman Sirpalesaaressa majaansa pitävä SPS juhlii sataa vuottaan monin tapahtumin sekä 
julkaisemalla kirjan ja lyhytelokuvan.  
 
KADONNEELTA SAARELTA SIRPALESAAREEN 
 

Suomalaisen Pursiseuran alkuvuosikymmenten tukikohta oli Nihtisaari Kruunuvuorenselällä. Sompasaaren sataman laajetessa 
1960-luvun alussa Nihti jäi täyttömaan alle, ja SPS muutti Helsingin kaupungilta vuokraamaansa Sirpalesaareen Merisata-
maan. Pala Nihtiä seurasi mukana, sillä sen louhetta käytettiin Sirpalesaaren aallonmurtajan rakennusaineena. Helsingin 
kaupunginmuseoon talletettu SPS:n ainutlaatuinen valokuvakokoelma näyttää varhaisen pursiseuratoiminnan lisäksi Nihdin 
ja Kruununhaan 1900-luvun alkupuolen maisemia aina satamatyömaan ajoille, mutta myös Sirpalesaaren muuttumista 1960-
luvun alusta nykyiseksi toimeliaaksi purjehduskeskukseksi. Ennen pursiseuraa saaressa toimi mm. konepaja, telakka ja tulli. 
 

KILPAILUJA, MATKAPURJEHDUSTA JA SEURATOIMINTAA 
 

Vaikka kaikki SPS:n perustajat olivat moottorivenemiehiä, purjehduskilpailujen järjestäminen ja kilpapurjehdus on ollut alusta 
asti seuran tärkeä toimintamuoto. Vuosien mittaan SPS:a on edustanut monta menestynyttä kilpapurjehtijaa, joista kaksi on 
saavuttanut olympiamitalin: Bertel Broman jollaluokan pronssia Amsterdamissa 1928, ja Thomas Johanson yhdessä Jyrki 
Järven kanssa 49er-luokan kultaa Sydneyssä 2000. Seurassa on myös MM-ykkösiä: Jyrki Taiminen 1990 (E-jolla) ja Thomas 
Johanson 1993 (Laser). 
 

Matkapurjehdus tarkoitti alkuaikoina etupäässä reissuja lähisaaristoon, mutta nykyisin SPS on ennen kaikkea 130 veneen 
aktiivinen matkapurjehdusseura. Myös seuratoiminta on ollut kaiken aikaa vilkasta: ensimmäisenä toimintavuotena perus-
tettiin mm. naistoimikunta eli ’neulaliitto’, ja vuonna 1929 alettiin julkaista lehteä, joka ilmestyy nykyisin neljä kertaa vuodessa. 
1900-luvun alkupuolella Nihdin seuramajassa pidettiin ravintolaakin, jonne oli saatu anniskeluoikeudet; nyt Sirpalesaaren 
upeissa maisemissa muutaman minuutin yhteysvenematkan päässä Merisatamasta toimii suosittu kesäravintola Saari (A&S 
Restaurants). Sirpalesaareen otetaan kesäisin vastaan myös vierasveneitä. 
 

JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA JA HANKKEITA 
 

Juhlavuoden 2013 kunniaksi kesäkuussa julkaistaan Suomalaisen Pursiseuran 100-vuotisjulkaisu jatkoksi 1988 ilmestyneelle 
75-vuotishistoriikille. 
 

Lyhytelokuva Suomalainen Pursiseura 100 vuotta / The Finnish Yacht Club's Centenary Year on myös valmistumassa. Sen on 
käsikirjoittanut ja ohjannut seuran jäsen Aleksi Bardy. Elokuvaa esitetään Helsingin kaupungintalolla VIRKA Galleriassa 
5.6.−1.9.2013, jolloin esillä on myös valokuvanäyttely Aarresaaret, sekä VIRKA Kinossa viikolla 33. Elokuvan voi katsoa myös 
SPS:n verkkosivuilta. Tiistaina 13.8. klo 14−18 VIRKA Galleriassa vietetään SPS-teemapäivää, jolloin paikalla ovat mm. 
filmintekijät, olympiavoittajapari, Purjebägit ja seuran toimihenkilöitä. 
 

100-vuotisjuhlaregatta purjehditaan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna 29.−30.6. Helsinki Regatan yhteydessä. Klassiset 
puuveneluokat (mm. 8mR, 6mR, Hai, A-veneet) kisaavat sunnuntaina perinteisillä saaristoradoilla, joita samojen luokkien 
purret seilasivat jo SPS:n alkuvuosikymmeninä. Kauniit puuveneet ovat näyttävästi koolla samassa laiturissa Sirpalesaaressa 
vesiltä palattuaan, joten niitä voi ihailla esim. Merisataman rannasta. 
 

Sirpalesaaressa on ke 14.8. klo 17−20 avoimet ovet, kun SPS kutsuu helsinkiläisiä tutustumaan satamaansa sekä telakkaan, 
mm. alun perin koneverstaana toimineeseen telakkarakennukseen 1800−1900-luvun vaihteesta. Myös veneissä voi vierailla. 
Yhteysvene m/s Nihti kulkee puolen tunnin välein Merisataman lähtölaiturista, menopaluu maksaa 5 euroa. 
 
Lehdistökuvia osoitteessa www.suomalainenpursiseura.fi > Media. 
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