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Koko perheen purjehdusetapiksi tar-
joaa mainiot puitteet SPS:n merelli-
nen tukikohta Tågholmen, joka sijaitsee 
passelin purjehdusmatkan päässä 
Sirpalesaaresta.
   Harppauksen päässä laiturialueelta
sijaitsee vaja, jonka seinällä olevassa
laatikossa on vieraskirja. Siihen Tåg-
holmenin isännät Yrjö Kuusela ja Ari Aro
soisivat kävijöiden kirjoittavan paitsi
saaressaoloajan, veneen ja miehistön
tiedot myös risut ja ruusut tai muita
mietteitä ja huomioita.

Tågholmen

S/Y Hornarin kippari A. Hänninen
suorittamassa kirjausvelvollisuutta.

Ylempänä mäellä sijaitsee hyyskä.
Hyvä sps-läistapa on viedä sinne oma
vessapaperirulla ja merkitä se veneen
nimellä.
   Hyyskässä on saarenkäytön epä-
viralliset ‘säännöt’, joihin voi istunnon
aikana tutustua. Samoin käynnin yhtey-
dessä voi perehtyä saaren kasvilli-
suuteen, joka on koottu yksiin kansiin 
- kiitos Maija Narisen.

  Hyyskän takana alkaa polku saaren
korkeimmalle kohdalle. Kannattaa käy-
dä vilkaisemassa upeita maisemia.
   Eikä saaritukikohta ilman saunaa ole
mistään kotoisin. SPS:n sauna sijaitsee
mainiolla paikalla satamaan johtavan
salmen kohdalla.
   Hyvä sps-läistapa on tuoda muka-
naan Sirpalesaaresta pari pönikkää/
kävijä ‘makeaa’ vettä saunomista var-
ten. Samoin poistuttaessa voi ylimää-
räiset vedet veneen vesitankista tyh-
jentää saunalla mahdollisesti oleviin
tyhjiin pöniköihin.
   Normaali kutyymi on, että käytössä
ovat venekohtaiset saunavuorot, kun
kävijöitä on vähän. Naisten ja miesten
saunavuorot puolestaan otetaan käyt-
töön, kun paikalla on paljon veneitä.

SPS:n hyyskä Tågholmenissa
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Eikä makkaraa ilman tulta, joten tietysti
Tågholmenissa on grillauskatos.

Hyvä sps-läistapa on viedä katoksen
penkkien alle sytykkeitä (esim.luetut
sanomalehdet tai muuta paperiroskaa)
ja ajankuluksi pilkkoa grillipuita pienem-
miksi. Polttopuita on saunan takana.
Hyvään sps-läistapaan (ja erämies-
tapaan) kuuluu se, että viimeinen grillin
käyttäjä varmistaa, ettei grilli jää roi-
huamaan käytön jälkeen. Tietysti saa-
rella on myös soutuvene (perämootto-
rivenekin on, mutta sen käytöstä anta-
vat ohjeita Tågholmenin isännät Yrjö ja
Ari, jos paikalla ovat.)

Tervemenoa Tågikseen!!!!

Hyvä sps-läistapa on myös se, että
viimeinen saunassakävijä siivoaa pai-
kat, ts. lakaisee tarvittaessa lattian ja
portaat, avaa löyly- ja pukeutumishuo-
neen oven tuuletuksen vuoksi, kantaa
löylyhuoneeseen tarvittaessa lisää
vesipöniköitä sekä puita kuistilla olevan
penkin alle. Viimeisenä saarelta poistu-
ja tarkastaa vielä em. seikat ja lukitsee
oven.
   Saunalaiturin suuren kiven päällä
saattaa vahtia lokki, joten ujoimmat voi-
vat pukeutua uimapukuun.

SPS:n sauna Tågholmenissa

    Tågholmenin ‘saunavahti’ vartiopaikallaan.(Huom.
    Taustalla näkyvä viitta on eteläviittta, vaikka sitä
    ei kenties sellaiseksi heti huomaakaan.)

    Grillauskatos, jossa taaatusti paistuvat niin
    hookooblööt kuin entrecôtit ja sisäfileetkin.

s/y Esmeralda III:n Tuula ja Kai Torvi ovat
jo lähdössä.


