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SUOMALAISEN PURSISEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2012  

 

 
KOMMODORIN KATSAUS 
 

Kun olin ensimmäistä vuotta kommodorina v. 2008, elettiin seuran 95. purjehduskautta. 
Juhlavuotta ei käytännössä paljoakaan huomannut. Lipunlaskujuhlissa pidin juhlapuheen, Ola 
Eriksson näytti vuosikymmeniä sitten tekemänsä filmin purjehtijan talvesta ja muutenkin oli 
tavallista enemmän ohjelmaa.  
 
Nyt kun 100-vuotisjuhlat lähestyvät, meininki on tietenkin aivan toista luokkaa. Juhlatoimi-
kunta on ahkeroinut jo parinakin vuotena, mutta erityisesti tietenkin nyt juhlien alla v. 2012. 
Myytäviä tuotteita, juhlaregattaa, -kirjaa ja -elokuvaa sekä kutsuvierastilaisuutta ja varsinkin 
jäsenten omaa juhlaa on suunniteltu hartaasti ja huolella. Toivon sydämestäni, että 
järjestelyjen kanssa olemme aikataulussa, juhlat kaikkine lieveilmiöineen onnistuvat ja säiden 
haltija suosii meitä juhlapäivinämme. Toivon, että mahdollisimman monet osallistuvat 
jäsenten omaan juhlaan; onhan tällainen tilaisuus vain kerran elämässä. Olen iloinen, että 
voin vielä tämän juhlavuoden olla kommodorina ja osallistua juhliin näköalapaikalta. 
 
Vuoden aikana on tehty töitä ankarasti talkoovoimin. Vajan lattia purettiin osittain, perustuksia 
korjattiin ja laitettiin uudet lattialankut. Maanalaisen armeijan jäsenet puursivat hikeä puskien 
ja itseään säästämättä lukemattomia iltoja pimeässä vajassa, sillä aikaa kun monet muut 
paistattelivat päivää veneessänsä. Olen yrittänyt monessa yhteydessä ja myös Hannu-Ilarin 
välityksellä kiittää heitä kaikkia, mutta koko sakki ei ole koskaan paikalla yhtä aikaa. 
Toivottavasti kiitokseni nyt tässä tavoittaa kaikki Hannu-Ilarin ”pakkotöihin” osallistuneet. 
Lattian korjaaminen talkoovoimin oli myös taloudellisesti erittäin iso asia. Toivottavasti 
vähäinen ruoka- ja juomapalkka osattiin kuitenkin ottaa arvostuksen ja tyytyväisyyden 
osoituksena.  
 
Myös Tågholmenissa saatiin parannuksia aikaan. Uusi ponttonilaituri ja lankonki valmistuivat 
parahiksi ennen purjehduskauden alkua. Nyt laituriin pääsevät myös syvällä uivat veneet. 
Tågikseen rakennettiin myös tiskauspaikka altaineen ja vesipatoineen. Tästä suurkiitos 
isännille ja muille rakentajille sekä naistoimikunnalle, joka kustansi materiaalit. Tiskipaikka 
vihittiin käyttöön tuulisena ja tihkusateisena lauantaina, jolloin eskaaderiin osallistuneet 
pääsivät heti tuoreeltaan testaamaan tiskaamisen ihanuutta riittävän korkeassa pentryssä. 
Lisäksi hallitus päätti syksyllä, että Tågikseen laitetaan kaksi uutta poijua ja laiturin 
sisäsyrjällä oleva kivi poistetaan, jolloin sinne saadaan ainakin yksi paikka matalassa uivalle 
veneelle. 
 
Alkuvuodesta saimme palvelukseemme uuden toimistonhoitajan. Anneli Markovaara, joka on 
tehnyt elämässään hyvin monenlaisia töitä, aloitti helmikuun alussa Kai Torven opastamana 
perehtymisen SPS:n tehtäviin, ja jatkoi sitten maaliskuusta alkaen itsenäisesti toimiston 
hoitamista. Anneli on todettu ystävälliseksi, avuliaaksi ja omatoimiseksi, joka varmasti pärjää 
jatkossakin meidän asioidemme hoitajana. Vielä kerran − tervetuloa Anneli! 
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Tunnetusti kissan hännän nostaa vain kissa itse. Harvoin hallitus kiitosta saa, joten paras 
mainita saavutuksista itse: 
 

- Taloudellisesti merkittävin asia, joka minun kommodorikaudellani on saatu aikaan, on 
ravintolasopimuksen uusiminen jo muutamaa vuotta ennen vanhan sopimuksen 
loppumista. Ravintolan kanssa saatiin solmittua SPS:lle entistä huomattavasti 
edullisempi sopimus. Muutenkin yhteistyö ravintolan kanssa on ollut toimivaa ja 
mutkatonta alusta alkaen. Soisin sen jatkuvan samanlaisena; samoin toivon, että 
ruoan ja palvelun korkea taso säilyy.  
 

- Telakka, joka on ravintolan ohella toinen suuri tulonlähde, toimii erinomaisesti ja on 
ollut jo useamman vuoden loppuunmyyty. Sillä saralla saimme jokunen vuosi sitten 
aikaan uuden palkkiojärjestelmän. Loppusyksystä sopimus tosin pantiin remonttiin, 
mutta uusi saataneen sovittua pikimmiten.  
 

- Hallitus sai vuosien puhumisen ja suunnittelun jälkeen puristettua kasaan pitkän 
aikavälin toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin vuosikokouksessa 2011 ja jota on 
tarkoitus aika ajoin päivittää. 
 

- Eskaaderiperinne elvytettiin monen vuoden tauon jälkeen. Kiinnostusta sellaiseen 
tapahtumaan ja yhdessäoloon tuntuu olevan.  
 

- Tågholmeniin on investoitu enemmän kuin moniin, moniin vuosiin. Hyvä, että siellä 
riittää kävijöitä enenevässä määrin.  
 

- Maksurästien perintää on taas ollut pakko tehostaa, koska luvattoman paljon maksuja 
on maksamatta ja seuralle kuuluva raha lepää joidenkin muiden kukkaroissa. Ikävää, 
mutta välttämätöntä, ettei kävisi kuten takavuosina, jolloin saamattomia maksuja oli 
päässyt kertymään valtavasti. Nyt on talous kuitenkin hyvässä kunnossa, 
paremmassa kuin moneen vuoteen.  
 

- Kotisivuja on uudistettu, kiitos tarmokkaan tiedottajamme Pilvin. Ainakin visuaalinen 
ilme ja toimivuus ovat hyviä päätellen siitä, että muistakin seuroista on tiedusteltu, 
kuka sivut on tehnyt.  

 
Alkuvuodesta päätettiin, että hallituksen pöytäkirjoista julkaistaan verkkosivuilla ne päätökset, 
jotka on mahdollista julkistaa ja erityisesti ne, joiden kuvitellaan kiinnostavan jäseniä. 
Hallituksessa käsitellään paljon asioita, jotka eivät ole julkisia eivätkä ainakaan missään 
tapauksessa verkkosivuilla julkaistavia. Kun sitten julkaisimme lyhennelmät pöytäkirjoista, 
alkoi rutina siitä, ettei hallitus tee mitään päätöksiä. Ei sille mitään voi, että joskus 
kokouksessa vain puidaan hankalia asioita, keskustellaan, mutta päätökseen asti ei päästä. 
Tähän on tyytyminen. Samalla voin mainita, että hallituksen pöytäkirjat eivät ole missään 
yrityksessä tai yhdistyksessä julkisia. Vuosikokousten pöytäkirjat ovat eri asia; niitä voi mennä 
vaikka toimistoon lukemaan, jos on tarvetta sellaiseen.  
 
Hallitustyöskentely ei valitettavasti ole ollut yhtä sopuisaa ja mukavaa kuin aiemmin, mutta 
ehkä rauha palaa vähitellen. Toivon, että tämän ja edellistenkin hallitusten toimintaa ja 
päätöksiä myös arvostettaisiin eikä vain moitittaisi. Tiedän, että moni hallituksen jäsen jakaa 
toiveen kanssani. Me kaikki teemme seuran hyväksi vapaaehtoista työtä ja käytämme siihen 
vähäistä vapaa-aikaamme. Siksi asiat eivät aina etene aivan niin nopeasti kuin työelämässä 
on totuttu. Moittimisten seurauksena motivaatio yhteisten asioiden hoitamiseen on vaarassa 
päästä karkuteille. Asiat ovat hoituneet varsin hyvin ennenkin, seura ei ole kaatunut eikä 
jäsenkatoa ole ollut havaittavissa. Jokaisen hallituksen ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. 
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Ihan lähitulevaisuudessa tarvitsemme lisää talkoohenkeä muulloinkin kuin tavanomaisina 
talkoopäivinä. Telakalla ja satamassa on kaikenlaisia askareita, joita moni pystyy ilman 
varsinaista ammattitaitoa tekemään. Näin auttamalla voi kuitata pakollisen talkoovelvoitteen-
sa. Toki myös yhteistalkoisiin saa tulla. Jos talkoisiin ei löydy tarpeeksi tekijöitä, joudutaan 
jäsenmaksuja mitä todennäköisimmin nostamaan. Jos tunnet kutsumusta askarteluun 
raittiissa ulkoilmassa ja pienessä porukassa, ilmoittaudu joko telakkapäällikölle, toimistoon tai 
vaikka minulle.  
 
Toivotan kaikille hyvää ainutkertaista juhlavuotta 2013! 
 
Heta Leppävuori 

kommodori 
 

TALOUS JA HALLINTO 

SPS:n taloudellinen tilanne on edelleen vakaa. Telakka on lähes täynnä ja laituripaikkoja on 
tarjolla vain pienemmille veneille. Jäsen- ja liittymismaksuja ei korotettu v. 2012.  
 
Vuonna 2012 ei SPS:n tulo- tai kulurakenteessa tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
Venepaikkahinnaston perusteet muutettiin kiinteiksi metrihinnoiksi, mutta muutoksella ei ollut 
merkittävää vaikutusta SPS:n talouteen. 
 
Merkittävin investointi oli Tågholmenin laiturin uusiminen. 
 
Nordea Pankista olevaa lainaa on jäljellä EUR 4 500. 
 
Hallituksen jäseninä ovat v. 2012 toimineet:  
 
Heta Leppävuori, kommodori, yhteiskuntasuhteet  
 
Ravil Asis, varakommodori, laki- ja sopimusasiat  
 
Hannu-Ilari Nuotio, varakommodori, kiinteistöt, talkoot 
 
Tuomas Aarnio, Tågholmen, ympäristöasiat, matkapurjehdus 
 
Jukka Honkimaa, 100-vuotisjuhla 
 
Risto Kaario, kalusto, kiinteistöt  
 
Joel Kanervo, kilpailupäällikkö 
 
Eero Mörä, talous ja hallinto 
 
Anne Sjöholm, seuratoiminta, Nice-toimikunnan yhteyshenkilö 
 
Juha Tolsa, telakka ja satama, IT, junioritoiminta 
 
Pilvi Vainonen, tiedotus, Pursi-lehden päätoimittaja, hallituksen sihteeri 
 
Toimistonhoitajana on toiminut Anne Markovaara ja toimihenkilöinä Satu Lehesmaa, 
vartiopäällikkö, Matti Latvalahti, katsastuspäällikkö, Jussi Auvinen, telakkapäällikkö, Pekka 
Markkanen, alusten päällikkö, Tom Liljestrand ja Markku Auvinen, Tågholmenin isännät, sekä 
Mikko Lanki, satamaisäntä. 
 
Jäseniä oli vuoden 2012 lopussa 475 ja katsastettuja veneitä 137 kpl. 
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SATAMA JA TELAKKA 
 
Telakka oli v. 2012 lähes täynnä. Muutamia laituripaikkoja oli vapaana sisäsataman puolella. 
Isoja veneitä ei enää mahdu telakalle eikä satamaan ilman nykyisten poistumista.  
 
Kunnostustöitä tehtiin runsaasti. Aallonmurtajasataman kaikki poijut uusittiin. Sukeltajat 
tarkastivat ja osittain kuvasivat sisäsataman poijukettingit, joista osa joudutaan uusimaan 
kulumisen vuoksi. Osa uusittavista poijukettingeistä on omia, osa kaupungin omistamia. 
Vesiletkuihin asennettiin uusia hanoja. 2-ponttonille hankittiin yksi aisa lisää. 
 
Yhteysaluksia huollettiin ja korjattiin tarpeen mukaan. Mikko Pitkäniemeen tehtiin iso 
koneremontti ja puuosia kunnostettiin. 
 
Liikuntaviraston kanssa sovittiin, että aallonmurtajalla oleva iso sortuma korjataan, mutta 
syystä tai toisesta korjausta ei ole vielä tehty. 
 
 
KIINTEISTÖT JA TALKOOT 

Vajarakennuksen katon tulevaa kunnostusta edistettiin korjauslupahakemusten valmistelulla. 
Rakennesuunnittelija on 4.11.2012 tutkinut vajan ja pajan katot, ja niistä teetetään 
rakenneselostus ja -kuvat rakennusluvan myöntävälle Rakennusvalvontavirastolle. Ennen 
lupahakemuksen jättämistä Liikuntavirasto tarkastaa rakennussuunnitelman. 
 
Vajan lattiaa perusparannettiin elo- ja syyskuussa Maanalaisen armeijan talkootyönä. 
Parannusta jatketaan 2013. 
 
Kevättalkoot pidettiin 4.6. ja syystalkoot 10.9. Normaalien kausitöiden lisäksi mm. tehtiin 
Tågholmeniin polttopuita ja jatkettiin vajan seinän kalkitsemista. Elokuussa pidettiin 
ylimääräiset kalkitustalkoot.  
 
Kompostoiva kuivakäymälä valmistui vajan taakse lähinnä talvikäyttöön. Naisten wc avattiin 
Sirpalesaaren toimiston yhteyteen. Liikuntaviraston suunnittelema viemäröinnin korjaustyö ei 
edistynyt vuonna 2012. 
 
Käynnistettiin Sirpalesaaren sähkönkulutuksen seuranta. 
 

 
100-VUOTISJUHLA 
 
Koko viime vuosi oli SPS:n juhlavuoden valmistelun aktiivista aikaa.  
 
Työteliäin yksittäinen tehtävä on ollut juhlavuoden kirjan kirjoittaminen sekä juttu- ja kuva-
materiaalin kerääminen. 
 
Vastaavanlaista aktiivisuutta ovat vaatineet myös juhlaviikonlopun 15.–17.8.2013 valmistelu 
kolmelle päivälle siten, että ensin juhlivat kutsuvieraat, sitten seuran oma väki ja vielä 
syödään juhlien jälkeinen brunssikin juhlaviikonlopun päätteeksi.  
 
Juhlavuoteen on valmisteltu ja loppuvuodesta jo ohjelmoitukin juhlaregatta Helsinki Regatan 
yhteyteen 29.–30.6.2013. Samoin vuoden aikana on suunniteltu juhlavuoden tuotteita,  
juhlavuoden erityismerkki eli juhlatunnus, ja juhlavuosifilmi on ollut työn alla. Juhlavuoden 
tiedotus ja näkyvyys on suunniteltu siten, että juhlavuosi näkyy kaikessa toiminnassamme 
niin seuran sisällä kuin seuran ulkopuolellekin.  
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Juhlavuoden valmistelussa on ollut Satu Lehesmaan johdolla mukana paljon aktiivisia seuran 
jäseniä. Työtä tehtiin koko vuosi ja toki edelleen jatketaan siten, että 100-vuotias seura saa 
ansaitsemansa juhlallisuudet ja muistettavan juhlavuoden.  
 
 
MATKAPURJEHDUS 
 
Matkapurjehdusta harrastettiin kuluneena vuonna perinteisesti: purjehtimalla itse omalla 
veneellä, yksi pitkälle ja toinen ei niin pitkälle.  
 
Perinteinen SPS-eskaaderi Tågholmeniin järjestettiin syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 
1.−2.9. Osallistujien purjehduskunto todella punnittiin, sillä molempina päivinä oli tanakka 
vastatuuli ja useimmat osallistujista lähtivätkin jo perjantaina 31.8., jolloin tuuli oli vielä 
kohtuullinen. Venekuntia oli kuitenkin paikalla 11.  
 
Matkapurjehduspalkinnot jaettiin, kuten Pursi-lehdestä 1/2013 olemme saattaneet lukea: 
kommodori Pentti Heikkilän palkinto Rainer Korhoselle, s/y Noppa, ja Merikarhujen plaketti 
matkapurjehdukseen Tågholmenin isännille Tom Liljestrandille ja Markku Auviselle.  
 
Varsinainen matkapurjehdustoiminnan virittäminen siirtyi vuodelle 2013. 
 
 
TÅGHOLMEN 
 
Tågholmenin käyttö oli edelleen vilkasta, jopa niin, etteivät kaikki halukkaat aina mahtuneet 
laituriin. Hallitus päättikin rajoittaa seuraan kuulumattomien veneiden tuloa saareen, ja SPS:n 
jäsenten muualle rekisteröityjen veneiden edellytettiin käyttävän SPS:n viiriä. Ensi kaudella 
rantautumista helpottaa kaksi uutta poijua.  
 
Tågholmeniin valmistui uusi laituri, joka todettiin erinomaiseksi ja joka on varmaan lisännyt 
saaren houkuttelevuutta. Samoin saatiin saareen tiskikatos, erityisesti helpottamaan itäisen 
Suomenlahden ravinnekuormitusta.   
 
Grillikatoksessa oleskelijat ovat huomanneet savun joskus jäävän grillaajien riesaksi katoksen 
sisään, ja tilanteen parantamista esim. huuvalla ja piipulla harkitaan. 
 
Kävijämääriä 

 Vuosi Veneitä Eri veneitä 

 2006    121 46 

 2007    100 36 

 2008    132 50 

 2009    190 61 

 2010    196 69 

 2011    199 68 

 2012 xx xx 
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KILPAILUTOIMINTA  

Kilpailuja järjestettiin kuluneena vuonna tuttuun tapaan monia, joista peräti kolmet olivat SM-
tasoisia. Juhlavuoteen 2013 kerättiin kokemusta kilpailunjärjestämisen puolella ja hankittiin 
myös muodollista pätevyyttä kilpailunjärjestäjille SPV:n kursseilta. Lisäksi seuramme jäsenet 
menestyivät hyvin kilpailuissa myös muualla. Tuloksia seuramme sai aikaan siis niin 
järjestäjä- kuin osallistujapuolellakin.  
 

- Kesä alkoi järjestämispuolella mukavasti Helsinki Regatan parissa. Seuramme järjesti 
radan Finnjollien ja 470-luokan SM-kisoja varten. Molemmissa luokissa kilpailu oli 
kovatasoista ja kolmipäiväisen taiston lopputulosta saatiin jännittää viimeiseen 
lähtöön saakka.  
 

- Kesän kolmannet Suomen-mestaruuskilpailut järjestettiin kansanveneille elokuun 
puolivälin tienoilla. Nämäkin kisat olivat mestaruuskisoille tyypilliseen tapaan 
kolmipäiväiset. Folkkaripurjehtijoiden iloinen asenne valtasi Sirpalesaaren, ja 
hyväntuulinen kisaporukka oli varsin tyytyväinen kisaamiseen ja vapaa-ajan 
ohjelmaan. 
 

- Alkusyksystä seuramme järjesti niin 49er:ien SM-sarjan päätösosakilpailun kuin myös 
X99-luokan kauden viimeisen kilpailun. Seuramme sisäinen Olympiamalja-kilpailu 
järjestettiin jo toistamiseen köliveneille. Seuran sisäisen mestaruuden nappasi Cosa 

Nostra. 
 

- Kilpailumenestystä seuraamme toivat erityisesti köliveneet. Esimerkiksi Shere Khan 
saavutti toisen sijan LYS2-luokassa Volvo Suursaari Race:ssa sekä neljännen sijan 
Helsinki Tallinna Race:ssa. Donna oli Emäsalon lenkillä 4. LYS2-luokassa. Raita II 
purjehti Merenkävijöiden järjestämässä ORCi MM-kisoissa B-luokan Silver-fleetissä 
10. sijalle. Kyseiset venekunnat ovat vain esimerkkejä, menestystä löytyi toki monella 
muullakin veneellä. 
 
 

JUNIORI- JA KEVYTVENETOIMINTA 

Kulunut kausi oli kevytvene- ja junioripuolella varsin aktiivinen. Seuramme järjesti muutaman 
vuoden tauon jälkeen ensimmäisen optimistijollakurssin, jolle osallistui yli kymmenen 
innokasta nuorta. Lisäksi seuramme sai uusia kevytveneillä kilpailevia jäseniä yhden 29er-
venekunnan liityttyä SPS:an.  
 

- Nuorille jäsenille järjestettiin peruskurssi jollapurjehduksen oppeihin syyskuun ja 
lokakuun puolella. Nuoret oppivat niin purjehduksen teoriaa kuin käytäntöäkin 
osaavien opettajiensa Maria Oksan ja Lauri Mörän johdolla. Opetusjollatyyppinä toimi 
optimistijolla.  
 

- Kyllikki-nimisen 29er:in naisisto koostuu kippari Nelli Kotomäestä ja gasti Laura 
Björkistä. Tulevaisuudessa on siis kiintoisaa seurata, miten kilpaileva venekunta 
menestyy kisoissa. Ehkäpä 49erFX:n tultua naisten olympialuokaksi saamme 
jännittää tälläkin saralla? 
 

 
SEURATOIMINTA JA NICE-TOIMIKUNTA 
 
Vuoden 2012 aikana järjestettiin tapahtumia ja toimintaa seuraavasti: 
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- Itämeri-ilta 12.1. Tutustuimme merentutkimusalus Arandaan ja saimme kaksi 
tietopakettia: SPS:n jäsen, vanhempi tutkija Antti Räike (SYKE) kertoi Itämeren 
oireilusta, ja tutkija Antti Kangas (Ilmatieteenlaitos) selvitti aaltoennusteiden 
mahdollisuuksia. 
 

- Gotlanti-ilta 8.2. järjestettiin yhteistyössä IBM Sea Clubin kanssa. IBM tarjosi 
auditorion, Nice ohjelman. Katsottiin Steffi Sjöholmin kuvia, puhuttiin Gotlannista ja 
matkapurjehduksesta. Paikalla oli 47 henkilöä. SPS:stä ilmoittautuneita oli 38. 
 

- Talvipäivänä 4.3. oli täydellinen sää, ja jää kantoi tukevasti Kaivarin ja Sirpiksen 
välissä. Inkku ja Hessu Rantanen järjestivät kivaa ohjelmaa, mm. jo perinteeksi 
muodostuneen mäkihyppykisan nukkehiihtäjillä – se pääsi illan Seitsemän Uutisiin, 
kuten myös hernesoppamestari ”Lilli” Liljestrand. Buffetissa myytiin mm. yli 50 soppa-
annosta, 140 grillimakkaraa, 92 munkkia sekä pullaa ja omenapiirakkaa. Tavattiin 
omaa porukkaa ja tehtiin seuraa tunnetuksi sunnuntaikävelyllä olleille. 
 

- Venekokkausilta 21.3. Tusina innokasta venekokkaajaa vaihtoi SPS:n toimistolla 
kokemuksia, vinkkejä ja reseptejä. Hyviä ideoita lensi ilmassa! 
 

- Kevään buffetit Nicen palvelu pelasi pääsiäisenä 6.–9.4. sekä huhtikuun 
viikonloppuina. Tarjoilu oli vaihtelevaa. Perinteisten leivonnaisten ja grillituotteiden 
lisäksi listalta löytyi viikonlopusta riippuen esim. karjalanpiirakoita, hernekeittoa ja 
muurinpohjalettuja. Sydämellisiä kiitoksia sateli jokaisena viikonloppuna.  
 

- Sammutinhuolto 5.5. Sammuttimia tarkistettiin ennätysmäärä: reilut 140 eli 
parikymmentä enemmän kuin edellisenä vuonna.  
 

- Gerda 14.5. SPS:n jäsen ja Gerdan jungmanni Kimmo Kuusela kertoi Gerdasta ja 
raakapurjealuksista yleensäkin. Ihastelimme parinkymmenen hengen voimin 
kapteenin hyttiä ja muutenkin kaunista, tervantuoksuista laivaa. Lopuksi Kimmo 
näytti, miten kiivetään toppiin. 
 

- Kevään grillibileet 6.6. kokosi kolmisenkymmentä henkeä venevajan päätyyn 
herkuttelemaan ja turisemaan kesän veneilysuunnitelmista.  
 

- Syksyn grillibileet 21.8. nautittiin elokuun lämpimässä illassa parinkymmenen 
hengen voimin. Joku oli lainannut luvatta Nicen grilliä, ja se ei suostunut toimimaan. 
Onneksi paikalla oli insinööritiimi, joka nouti varaosat omasta veneestä ja sai 
kaasugrillin kuumaksi.  
 

- Lipunlaskujuhlassa 28.9. Tuija Piltti veti vauhdikkaita ohjelmanumeroita, ja Hessu ja 
Inkku Rantanen innostivat väkeä yhteislauluihin. Nice järjesti myös arpajaiset 
junnupurjehtijoiden hyväksi ja tuotto oli 527 €. 
 

- Tågis-eskaaderin 1.−−−−2.9. yhteydessä pystytettiin ja vihittiin käyttöön Nicen 
kustantama tiskipöytä ja pata vedenkuumennusta varten. Isännille ja talkooväelle iso 
kiitos hankkeen toteuttamisesta! Nice kuljetti Tågikseen valtaisan määrän soppa-
aineita ja keitti ison kattilallisen aasialaista keittoa Anita Navaratnamin tarkkojen 
ohjeiden ja esivalmisteluiden pohjalta.  
 

- Syksyllä buffetti oli auki viitenä viikonloppuna: syyskuun viimeisenä sekä kaikkina 
lokakuun viikonloppuina. Ennen viimeisiä ”kattauksia” ripsaisi jo luntakin, mutta itse 
viikonloppuna sää oli upean aurinkoinen.  
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Nicen toimintaan osallistuivat Mervi Aarnio, Marja-Terttu Eskelinen, Hanna Havulinna, Maarit 
Kankare, Tuula Liljestrand, Pirkko Majapuro, Helena Rantanen, Laila Riekkinen, Rina 
Rinkinen, Saila Tenhiälä ja vetäjänä Anne Sjöholm. 
 
Nicen toiminnan tuotolla rahoitettiin myös Tågholmenin grillipaikan verhojen uudistaminen. 
 

 
KATSASTUS 
 
Purjehduskautena katsastettiin yhteensä 137 venettä. Purjeveneitä oli 125 kpl ja 
moottoriveneitä 12 kpl. Näiden lisäksi muun seuran (Yhdistyneet Purjehtijat) veneitä 
katsastettiin yhteensä 2 kappaletta.  
 
Katsastukset hoidettiin käytännössä kahdeksan katsastajan toimesta, joten vuodelle 2013 
olisi tarve saada katsastusryhmään pari henkilöä lisää. 
 
 
TIEDOTUS 
 
Pursi-lehti ilmestyi neljä kertaa: helmikuussa, huhtikuussa, elokuussa ja marraskuussa. 
Jäsenet osallistuivat aktiivisesti lehden sisällön tuottamiseen. Kolmen ensimmäisen numeron 
painos oli 500 kpl, neljännen painos tarkistettiin 450 kappaleeseen. Kesäkuussa julkaistiin 
Vuosikirja 2012, jonka taittoa selkiytettiin edellisvuodesta. Sekä lehden että vuosikirjan painoi 
Painojussit Oy. 
 
Verkkosivut uudistettiin rakennetta ja ulkoasua keventämällä. Ajankohtaiset tiedotusasiat ja 
uutisvalikko säilytettiin etusivulla. Sivustolle lisättiin sivukartta, sähköiset lomakkeet ja linkki-
sivu. Sisältöpuolen uutuuksina verkkoon alettiin toimittaa lyhennelmät hallituksen kokouksista, 
ja Maanalaisen armeijan tiedotteet saivat oman paikan etusivulla muiden ajankohtaisen 
asioiden alla. Juhlavuodelle avattiin oma pääsivu. 
 
Pursi-lehden ja verkkosivujen lisäksi tärkeimmistä ajankohtaisista asioista ja tapahtumista 
tiedotettiin jäsensähköposteilla.  
 
Juhlavuodelle 2013 laadittiin alustava tiedotussuunnitelma. 
 
Seuran SPS-kirjaintunnus piirrettiin uudelleen kirjekuoren ja leimasimen uusimisen 
yhteydessä ja tunnukselle määriteltiin väri. Suunnittelutytöt teki mainostoimisto Priimus.  
 

 

VARTIOINTI 
 
SPS:ssa vartiointi on toiminut säntillisesti jo usean vuoden ajan. Vuoron on voinut valita 
itselleen sopivaan ajankohtaan, kun sen on tehnyt toukokuun 15:een päivään mennessä. 
Useissa pursiseuroissa vartiointivuorot arvotaan kaikille ja vartiovuoroja saattaa olla 
useampia vuodessa tai niin, että vuoro puolittuu keskellä yötä. Näitäkin vaihtoehtoja on 
joskus puntaroitu otettavaksi meille käyttöön. Muutoksiin ei ole mielestäni syytä. 
 
Kovatuulisia öitä oli aika monta, ja veneiden kiinnitykset joutuivat koetukselle – ajoittain myös 
vartijat. Vartiokirjassa oli useita ehdotuksia, että jolla pidettäisiin koko ajan Sirpalesaaressa. 
Näinhän onkin silloin, kun vartijoiden ei tarvitse soutaa sillä vartiovuoron päätyttyä 
päästäkseen mantereelle. 
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Korvenkoukkaajien lippukunta vartioi korvausta vastaan niiden puolesta, jotka olivat syystä tai 
toisesta estyneitä vartioimaan. Kiitokset heille hyvin hoidetusta yhteistyöstä. 
 
Kesän 2012 vartioinnit hoidettiin pääosin hyvin. Vartioinnista huolimatta veneet ovat 
omistajiensa vastuulla! Kiitos kaikille vartiointivelvollisuutensa hyvin hoitaneille. 
 
Satu Lehesmaa 

 
 
YMPÄRISTÖ 
 
SPS:n ympäristöohjelmaa alettiin pohjustaa, mutta ohjelman valmistelu tapahtuu vuoden 
2013 puolella. Hallitus on jo tehnyt päätöksen asiasta. Jäsenistön toivotaan osallistuvan 
ohjelman valmisteluun.   
 
Konkreettisena toimena rakennettiin Tågholmeniin tiskienpesupaikka, jossa voi lämmittää 
vettä, ja pesuvedet johdetaan ravinteineen maaperään.   


