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klo 17.15-19.45.

Vastaava päätoimittaja 
Eero Mörä
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Pääkirjoitus

SPS.n syyskokouksessa 29.11.2007 vali-
tuista uusista hallituksen jäsenistä esiteltiin 
kolme jo Pursi 1/2008:ssa, tässä lehdessä 
toisaalle esitellään neljäs uusi jäsen Saka-
ri Kausto.

SPS:n 31.3.2008 pidetyssä kevätkoko-
uksessa, jossa päätettiin vuoden 2007 ti-
leistä ja toimintakertomuksesta sekä halli-
tuksen vastuuvapaudesta, noteerattiin myös 
seuran talouden hyvä kunto. Yksimielises-
ti todettiin, ettei SPS suinkaan ole kuihtu-
massa, vaan tulevaisuuden haasteisiin pys-
tytään kyllä tarttumaan päättäväisesti. Ja 
niitä haasteita kyllä riittää: lähitulevaisuu-
dessa odottavat isot investoinnit mm. nos-
turin peruskunnostuksen osalta.

Kevätkokouksessa kyseltiin myös Tåg-
holmenin käytön perään. Toivottavaa oli-
si, että kaikki vierailijat muistaisivat kirjata 
käyntinsä saaren vieraskirjaan. Tågikseen 
on lisäksi suunnitteilla eskaaderipurjehdus 
6.-7.9. Jos ei aikoihin ole seuran saarituki-
kohdassa käynyt, niin nyt sen voi tyylikkääs-
ti toteuttaa.

Tämä Pursi-lehti on vähän kömpelö väli-
ne tiedottamaan kaikista niistä tapahtumis-
ta ja asioista, joita SPS:aan liittyy. Nyt kun 
seuran nettisivut on uudistettu, on niiden 
ajankohtaisuuskin taattu. Entisestä tutusta 
osoitteesta www.suomalainenpursiseu-
ra.fi  löytyvät ajankohtaisimmat tiedot seu-
ran asioista. 

Merisataman ja Hernesaaren suunnitte-
lu etenee, kuten Olavi Erikssonin esityksestä 
kevätvuosikokouksessa saatiin kuulla. Me-
risataman osalta suunnitelmat ovat jo mel-
ko pitkällä, Hernesaaresta on vasta alustavia 

suunnitelmia käsittelykierroksensa alussa. 
Jo tulevana kesänä pitäisi kuitenkin ilmaan-
tua uusi septitankin tyhjennyspiste Merisa-
taman rantaan.

Kun Merisatamaa ja Hernesaarta koske-
vien hankkeiden vuoksi erityisesti etelähel-
sinkiläisten mielenkiinto on tulevina vuosina 
suuntautunut lähirantoihin, tullaan SPS:ssa-
kin kiinnittämään tänä vuonna erityistä huo-
miota telakkakentän kesäkuntoon. Jokainen 
veneenomistaja voi edesauttaa asiaa osal-
taan siirtämällä telakointipukit pois telakka-
kentältä ja siirtämällä ne niille osoitettavaan 
paikkaan. Telakkakentälle erikoisluvalla pur-
jehduskauden ajaksi jäävät veneet tullaan 
myös siirtämään saaressa maisemallisesti 
sopivalle paikalle.

Kun SPS on urheiluseura, niin seurassa 
haluttaisiin kirjata talteen tiedot niistä pur-
jehduskisoista, joihin seuralaiset ovat osal-
listuneet. Siksi olisi mukavaa, jos venekun-
nat ilmoittaisivat kisatietojaan mielellään 
sähköpostilla Sakari Kaustolle.

Sirpiksen aktiviteettien taas käynnistyes-
sä on hyvä muistaa, että sähkön kanssa ei 
ole leikkimistä. Sisäkäyttöön kuuluvat kaa-
pelit, pistokkeet ja jakorasiat eivät kuulu Sir-
palesaareen ja sellaiset tullaan sen enempiä 
kyselemättä irrottamaan verkosta niin sata-
massa kuin telakallakin. Telakalla olevissa 
veneissä ulkoiset kaapelit saavat olla kyt-
kettyinä vain ja ainoastaan silloin kun joku 
on paikalla valvomassa.

No niin siinä sitten kävi, ettei meri jäätynyt 
tänä talvena.

Eero Mörä
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Hallituksen jäsenenä v. 
2008 alusta aloittanut 
Sakari  Kausto on ollut 
SPS:n jäsen 1980-luvun 
alkupuolelta ja purjehtii/
kilpailee nyt aktiivises-
ti X-99 (Nautilus) ja 6mR 
(Irma) -luokissa. 

Sakari aloitti kisaamisen 
470:llä 80-luvulla, jonka 
jälkeen paljon avomeri/
IMS kisoja X-95’llä, min-
kä jälkeen H-vene rankin-
gia useita kausia. Cruisai-
lu on jäänyt melko vähiin. 

Vartiovuorolista ilmestyy huhtikuun toise-
na viikonloppuna vartiotuvan seinälle ja 
vartiovuoro on varattava toukokuun lop-
puun mennessä.

Sen jälkeen arvotaan seuran toimes-
ta vartiovuorot.

Muista laittaa myös kännykkänume-
rosi selvästi kirjoitettuna. ja varatessasi 
elokuun puolen välin jälkeisiä öitä katso 
auringonlaskun ajankohdat (myös vartio-

Kesän vartioinneista:
kopista löydettävissä) jo vuoroa varates-
sasi.

Kiitos kaikille aktiivisuudesta jo etukä-
teen.

PS. Ota oma hyvä taskulamppu mukaa-
si vartioimaan tullessasi.

Satu Lehesmaa, vartiopäällikkö

 Liikennöinti Sirpalesaareen 
huhtikuussa 2008

Liikennöinti aloitetaan 12.4. lauantaina.
Lähtöajat ovat samat mantereelta ja saaresta.

Tämä aikataulu on voimassa 30.4. asti.

VIIKON JOKAISENA PÄIVÄNÄ 
10.00  12.00  14.00  16.00  17.00  18.00  20.00

Perinteinen Liikennöinnin kausikortti 
SPS:n jäsenille:

- kausikortti, 1. perheenjäsen 20,00 €/kpl
- kausikortti, seuraavat perheenjäsenet 30,00 €/kpl
- myynti sps:n toimistossa alkaen huhtikuu 2008
- kausikortti voimassa ajalla 1.5.–27.9.2008

UUTUUS!!
Erikseen ostettava kausikortin jatkoaika:

- ajalle 12.4.–30.4.2008 ja 28.9.–2.11.2008  yhteensä 10,00 €/kpl
- myynti sps:n toimistossa alkaen huhtikuu 2008
-  HUOM! Ostettava yhdessä perinteisen kausikortin kanssa 

Matkaliput (meno-paluu)
Aikuiset 3,50 €
Aikuiset sarjalippu 10 matkaa 30,00 €
Lapset alle 15 v.  1,00 €

Hinnat sisältävät alv. 8 %.

www.blueshipline.fi 
Gsm. 0400-844 172 / Mikko Lanki
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Vesille laskut aloitetaan kuten aiemminkin viikolla 17 ja päätetään 

viikolla 23. Alkavalla kaudella laskupäivien lukumäärä kuitenkin 

puolitetaan eli veneita lasketaan veteen vain keskiviikkoisin (15 kpl/

ilta) ja viikolla 18 veneitä ei lasketa laisinkaan.

Muutoksen taustalla on aiemmat kokemukset alkuviikkojen hil-

jaiselosta. Esimerkiksi viime kevään viikoilla 17, 18 ja 19 listoilla oli 

yhteensä vain18 venettä.

Nostolistat tulevat huhtikuun puolivälissä telakan ilmoitustaulul-

le. Kannattaa varata laskuaika hyvissä ajoin ja varmistaa, että vene 

myös tuolloin on laskukunnossa. Viime hetken peruutukset ovat 

harmillisia, paitsi telakalle, niin myös toisille jäsenille.

Laskettavien veneiden lukumäärän iltaa kohden nyt kasvaessa, 

tulisi homman nopeuttamiseksi  pukkien ja tönäreiden tassujen alu-

set maalata ennen nostoa. Apuna maalauksessa voi käyttää seuran 

tönäreitä. Jos olet epävarma miten niitä käytetään niin kysy vaikka-

pa minulta (Jussi Auvinen / p 0400 211 100).

Samalla kun maalaat myrkkyjä pohjaan niin piirrä pukkiisi siitä 

mahdollisesti puuttuvat veneen nimi ja ”keula”/”perä”.

Viime vuosina ja varsinkin edellisenä kesänä seuramme telakka-

kenttä on mantereelta katsottuna näyttänyt luvalla sanoen ”Raat-

teen tieltä” kesäksi sinne sikin sokin jääneine veneineen ja pukkei-

neen. Tähän haetaan muutosta kesätelakoinnin uusilla säännöillä, 

joista hallitus tiedottanee toisaalla tarkemmin. Kevättalkoiden oh-

jelmaan lisätään pukkien siirto kentältä näkösuojaan.

Jussi Auvinen

Vesillelaskuista 
ja vähän muustakin
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Nicetoimikunta tiedottaa:

BUFFETIT:

Huhtikuun viikonloppuina 
jatketaan buffeteilla.

Seuraa ylikulkuveneen ilmoitustaululta, 
jos buffetin aukioloaika jollain lailla 
poikkeaa tutusta totutusta 11.30-14.50.

TERVETULOA kahvitauolle!

Nicetoimikunta

SAMMUTINHUOLTO:

Voi miten vaivatonta ja helppoa!!!

Sammutinhuolto on lauantaina 26.4. 
entiseen malliin kello 9.00-14.00 
Caruselin edessä.

Hinta ennallaan se samainen 8 euroa/
sammutin.

Uusia sammuttimia on myös kaupan, 
kuten savuhälyttimiä ja sammutuspeitteitä.

TERVETULOA SANKOIN JOUKOIN!

Toivottelee Nicetoimikunta.
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Vaikka menneenä talvena olisikin voi-
nut pitää veneen vesillä koko ajan, ovat 
useimmat kuitenkin telakoineet ja peitel-
leet veneensä talvikaudeksi. Nyt kuitenkin 
monet ovat jo aloittaneet kevätkunnostuk-
sen ja halajavat kohta vesille. 

Näin kevään korvalla on hyvä palaut-
taa mieliin katsastukseen liittyviä perus-
asioita. Tässä niistä muutamia:

Veneessä täytyy tehdä peruskatsastus 
esim. silloin, kun
- edellisestä peruskatsastuksesta on ku-

lunut viisi vuotta
- veneeseen on tehty rakenteellisia muu-

toksia
- moottori on vaihdettu
- omistaja on vaihtunut
- vene rekisteröidään ensimmäistä ker-

taa seuraan
- uusi vene rekisteröidään ensimmäistä 

kertaa seuraan

Peruskatsastus käsittää rungon sekä ulko- 
että sisäpuolisen tarkastuksen. Ulkopuoli-
nen runkokatsastus tehdään luonnollises-
ti silloin, kun vene on maissa ja muu osa 
katsastuksesta sitten, kun vene on vedes-
sä, rikattu ja valmiina lähtemään vesille.

Suomalaisessa Pursiseurassa on ollut 
sellainen käytäntö, että katsastajat teke-
vät ulkopuolisen runkokatsastuksen tal-
ven aikana omine aikoineen liikkuessaan 
muutenkin telakka-alueella. Vasta sitten, 
jos rungossa ilmenee jotain sellaista, jos-
ta halutaan keskustella veneen omista-
jan kanssa, otetaan yhteys omistajaan ja 
sovitaan jatkotoimenpiteistä. Nykyisin on 
kuitenkin olemassa katsastusmääräyksis-
sä kohta, joka edellyttää myös omistajan 
läsnäolon. Katsastuspöytäkirjaan on mer-
kittävä alin vuotoaukko, jonka arvioiminen 
vain ulkoa käsin on vaikeaa tai mahdo-
tonta.

Alla on lueteltu ne veneet, joilla runko-
katsastus on vuorossa tänä vuonna. 
Jos löydät veneesi ja nimesi listalta, ole 
hyvä ja ota yhteyttä allekirjoittaneeseen 
tai johonkin muuhun katsastajaan, niin 
sovitaan, miten veneesi runkokatsastus 
hoidetaan. Erityisesti toivon yhteyden-
ottoa niiltä veneenomistajilta, joiden 
vene on telakoitu muualle kuin Sirpa-
lesaareen ja luonnollisesti myös niiltä, 
joiden vene on vasta tulossa, uutena tai 
vaihdettuna, seuran rekisteriin!

Katsastuksista 2008
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Gilda Paavo Eskelinen
Joviaali Jouko Saarto
Klaudia Seppo Raitolahti 
La Perle Leila Sorakari-Mikkonen
Leila  Pekka Markkanen
Lotta Bjårs & Tenhunen
Meriliisa Seppo Kukkonen 
Petite Sirene Pekka Luoma
Tuulentyttö Riitta Kalin
Ulrika Ensio Nikkari
Vela  Jaakko Raito
Veronica Kalle Pitkälä
Briolet Yrjö Buchert

Katsastusillat ovat vanhaan tapaan tiis-
tai ja torstai touko-kesäkuussa. Katsas-
tukset on kaavailtu aloitettavaksi tiistaina 
6.5. Viimeinen katsastuspäivä on tiistai 
17.6.05. Tämän jälkeen katsastetaan ai-
noastaan ja vain veneet, joiden omistajilla 
on erittäin pätevä syy myöhästymiseensä. 
Asiasta on kuitenkin sovittava katsastaji-
en kanssa hyvissä ajoin ennen viimeistä 
virallista katsastuspäivää, koska useim-
mat katsastajatkin ovat juhannuksen jäl-
keen lomalla. Samoin katsastusmaksu on 
maksettava ajoissa, sillä toimisto on kiinni 
juhannuksen jälkeen koko heinäkuun.

Hallituksen päätöksen mukaan niiltä 
veneiltä, jotka katsastetaan viimeisen vi-
rallisen katsastuspäivän jälkeen, peritään 
korotettu maksu. Jos siis haluat saada ve-
neesi katsastettua mahdollisimman edul-
lisesti, hoida asia kuntoon viimeistään 
17.6.

Jos raketit, soihdut tai sammuttimet 
eivät ole kunnossa, katsastus keskey-
tetään. Samoin voidaan menetellä, jos 
veneestä tai varusteista löytyy useita pie-
nempiä puutteita. Seuran sääntöjen mu-

kaan uusintakatsastuksesta voidaan pe-
riä uusi maksu. 

Muistathan, että seuran lippua saa 
käyttää vain katsastetussa veneessä. 
Kilpailuihin saa osallistua vain katsastetul-
la veneellä. Katsastamattomalta veneel-
tä peritään korotetut laituri- ja telakointi-
maksut.

Ne veneet, joita ei ole katsastettu vii-
me kesänä, poistetaan seuran rekisteris-
tä eivätkä siis ole tänä keväänä ilmesty-
vän vuosikirjan veneluettelossa. Samalla  
ne poistuvat myös Suomen Purjehtijaliiton 
venerekisteristä. Jos vene on ollut katsas-
tamatta yhden kauden, se on seuraavana 
kautena peruskatsastettava. Huolehdit-
han siis, että veneesi tulee katsastettua 
joka vuosi!

Jos olet epätietoinen katsastusvaati-
muksista, tutustu Purjehtijan vuosikirjaan 
tai Suomalaisen pursiseuran vuosikirjaan, 
joissa molemmissa on katsastusvaati-
mukset ja luettelo vaadittavista varusteis-
ta. Myös katsastajilta saa mielellään ky-
syä neuvoja.

Veneiden rekisteröinti on muuttunut 
1.10.2007 alkaen. Tästä aiheesta on Kai 
Torven ansiokas kirjoitus edellisessä Pur-
si-lehdessä, Pursi 1/2008. Kirjoitus löytyy 
myös SPS:n nettisivujen kohdasta Ajan-
kohtaista/Veneiden rekisteröinti 30.9.2008 
mennessä.

Toivotan kaikille hyviä veneenkunnostus-
säitä ja suotuisia tuulia purjehduskaudel-
le 2008!

Heta Leppävuori
kommodori, katsastuspäällikkö
0400-829 891
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Kohti Tågholmenia
Kuva: Kyösti Siltala



Esko Poltto

Joukostamme poistui 15.1.2008 todellinen purjehtija ja ystävä, joka oli veneillyt mel-
kein kaikilla merillä. Hän oli ylittänyt Atlantin valtamerenkin jo pari kertaa ennen kuin 
useimmat nykypurjehtijat olivat ylittäneet Itämeren. Atlantin ylityksillä ja ensimmäisellä 
Tyynen meren purjehduksella hän toimi navigaattorina, navigoiden sekstantin avulla.

Omalla veneellä s/y Vahinella Esko purjehti vaimonsa Eilan kanssa, myös joskus lasten 
perheet ja ystävät vierainaan, Välimerta ristiin rastiin kahdeksan vuoden ajan. Noilta 
retkiltä Vahine palasi käyden Irlannissa ja kiertäen Skotlannin, Orkney- ja Shetlannin 
saarten kautta Norjaan ja sieltä kotiin. Me jotka olimme Eskon kanssa purjehtineet s/y 
Vahinella, opimme tuntemaan Eskon tarkkana, taitavana ja asiallisena Kipparina isolla 
K:lla. Kapteenina ollessaan hän ei unohtanut ystävällisyyttä ja toisten huomioimista.

Kokemuksillaan ja taidoillaan Esko osasi yhdistää miehistönsä yhteistyökykyiseksi ja 
toimivaksi. Yhteisiä retkiä on ollut reiteillä Helsinki - Benalmadena, Välimereltä Azoreille 
ja Shetlanti - Helsinki sekä veneellä s/y Tindora Raiatea - Bora Bora - Tonga - Uusi 
Seelanti. Näillä samoilla Polynesian vesillä ja veneellä Esko oli jo aiemmin purjehtinut 
vaimonsa Eilan kanssa.

Eskon kanssa purjehtijoista muodostui toveripiiri, joka kokoontuu aika-ajoin muiste-
lemaan yhteisiä purjehdusretkiä ja -kilpailuja. Tammikuun alun tapaamisessa Esko 
muisteli myös omia lapsuus- ja nuoruusvuosiensa purjehduksia Raahen vesillä. 
Erityisesti hän kertoi ensimmäisestä purjehduksestaan Raahesta Ouluun, jolloin au-
ringonpaiste muuttui rajuksi ukonilmaksi, kovaksi tuuleksi ja lopulta sumuksi ennen 
sataman löytymistä.

Meidän yhteisten purjehdustemme lisäksi on syytä mainita hänen olleen Suomen edus-
tusjoukossa mm. Admirals Cup -kilpailussa ja muissa kansainvälisissä arvokilpailuissa, 
kuten Gotland Runt ja One Ton Cup -kilpailussa.

Talvisena harrastuksena Eskolla oli kuorolaulu Kalevan laulajissa ja Sotaveteraanien 
kuorossa sekä laskettelu keväisillä hangilla.

Joukostamme poistunutta Herramies-Kipparia kaivaten

Eskon purjehdusystävät

IN MEMORIAM



1.5. – 1.6. ja 1.-28.9. 
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00

2.6. – 31.8.
10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 
15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 

21.00 21.30 22.00 22.30 23.00

Lisävuorot ja poikkeukset
Lisävuorot aina lauantaisin ja sunnuntaisin 
sekä 1.5. ja 11.5.:  09.00 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30

Lisävuorot ravintolasta: 23.30 24.00 00.30 01.00

Juhannuksena: 20.6. viimeinen vuoro 14.00
 21.6. ei vuoroja
 22.6. ensimmäinen vuoro 16.00

Syyskuussa: 15.9. – 28.9. viimeinen vuoro 22.00

Matkaliput (meno-paluu)
Aikuiset 3,50 €
Aikuiset 10 matkan sarjalippu 30,00 €
Lapset alle 15 v.  1,00 €

www.blueshipline.fi 
Gsm. 0400–844 172 / Mikko Lanki

Yhteysaluksen aikataulu 
Sirpalesaareen
kesällä 2008




