SMK NAISJAOSTO
1981-2012

30 vuotta naisenergiaa
Nyt ne naiset rupeavat jylläämään, jotkut
miehistämme epäilivät, kun Suomen
Moottoriveneklubissa alettiin puuhata
naisjaostoa 30 vuotta sitten. Jylläämään
emme ole ryhtyneet vieläkään. Sen sijaan toiminnasta on tullut uskollista ja
perinteikästä. Kiitosta olemme saaneet
klubin toiminnan tukemisesta ja yhteishengen luomisesta.
Vuoden 1981 lokakuussa klubisihteeri Kaija Heikkilä kirjoitti jäsenkirjeessä, että klubista puuttuu vielä naistoimikunta, vaikka
jäseniä on jo yli 800. Vuoden lopussa
jäseniä oli kaikkiaan 839. Naisia heistä oli
93. Uutta naispolvea oli kovasti tulossa,
sillä 35 juniorijäsenestä 11 oli tyttöjä.
Naiset eivät tosiaan siihen aikaan jyllänneet. Klubimme hallituksessa ei silloin ollut yhtäkään naista, ei liioin lautakunnissa.
Vain yksi poikkeus oli: Kisse Idman oli
useamman vuoden mukana merkkilautakunnan työssä.
Kaija kehotti kirjoituksessaan naisjäseniä,
jäsenien vaimoja, tyttäriä ja mummojakin tulemaan mukaan toimintaan.
Määräaikaan mennessä ilmoittautui vain
yksi: Asta Heikkilä.

Kokouksessa puhuttiin
kun
un-siitä, mitä naistoimikunesnalta
toivottiin.
Kesvat
äaikaan naiset halusivat
tyty
veneilyyn ja mereen liittyltt
vää toimintaa, retkiä, kults
stuuriaktiviteetteja, kursnseja säästä, navigoinnista, solmuista, moot-toriasioista.
Fårhol-menin ja klubiraken-nuksen
sisustamista
haluttiin avustaa. Varoja aiottiin kerätä arpajaisin, juhlin ja tapahtumin.

Kokouksessa
nimi- Pajalahden kahvion
tettiin kuuden hen- emännät vasemmalta Aulikki
gen vetäjäryhmä ja Parkkonen, Katriina Eskelinen,
erikseen pikkujoulu- Salonen ja Mirjami Wildtgrube.
toimikunta. Pikkujoulu
oli jo järjestetty muutaman kerran aiemmin, itsenäisyyspäivän aattona 5. joulukuuta. Niin oli tarkoitus nytkin tehdä. Vaikka naiset järjestäytyivät jo vuoden 1981
lopulla, klubi teki toiminnasta virallista
naisjaoston nimellä vasta seuraavan vuoden vuosikokouksessa.

Ei nostoja eikä laskuja ilman
naisten kahviota
Kenen idea naisjaosto alkuaan oli, sitä ei
taida enää kukaan muistaa. Kaija Heikkilä

-Hän ilmoittautui ihan omasta tahdostaan,
ei hän ole sukulaiseni, Kaija vakuuttaa.
Ensimmäinen järjestäytymiskokous oli
määrä pitää 9. marraskuuta 1981 ravintola
Arkadiassa. Asta otti asiakseen houkutella
naisia mukaan ja laittoi sanan kiertämään.
Lopulta paikalla oli 22 naista. Kokouksessa esiteltiin nimilista niistä naisista,
joita toiminta kiinnosti. Siinä oli kaikkiaan
33 nimeä osoitteineen ja puhelinnumeNaisjaosto kahvittamassa talkoolaisia Pornaistenroineen.
niemen telakalla vuonna 1987.

arvelee, että ajatus olisi ollut Asta Heikkilän. Asta taas epäilee, että ajatus olisi
tullut Kaijalta. Ehkä se muhi ja odotti
puhkeamistaan hallituksessa ja klubin
toiminnassa yleensä.
-Naisjaostoa tarvittiin, se oli selvä.
M
Me olimme toki olleet siihenkin asti
jä
järjestämässä kahvitusta nostoissa ja
llaskuissa, mutta vaivalloista se oli. Aina
la
p
piti erikseen soitella tuntemilleen naisille
ja kerätä porukkaa kasaan. Toiminta oli
h
helpompaa, kun oli jaosto, Asta Heikkilä
m
muistelee.
N
Naisjaoston ensimmäinen tehtävä, pikkujoulu, onnistui erinomaisesti. Paikalla oli
jo
80 jäsentä ja joulupukki.
8
Kaija

”Naisjaosto vastasi erinomaisista järjestelyistä. Muuta ei puuttunut kuin valkoista lunta”, klubin vuosikertomus kirjaa
seuraavana vuonna.
-Meillä oli tarjolla kahvia ja torttuja ja
glögiä. Paistoimme makkaroita. Silloin
Pajalahdessa ei ollut vielä klubirakennusta, vain se pieni lautamörskä, jonka
vanhimmat jäsenet muistavat. Ei ollut vessaakaan.
-Jännitystä nostatti se, että sähköt olivat
poikki. Näytti siltä, että emme saisi edes
kahvia aikaan. Onneksi saimme kiinni
satamakapteenin, joka vaihtoi sulakkeen
ja taas hommat hoituivat.

samme.
Joulupukki
jakoi
lapsille
pieniä lahjoja. Meidän ja Riitta Penttilän
poikien piti olla tonttuina pukin apuna.
Muistan, että löysimme pojat vartiokopista syömästä niitä namuja, jotka oli määrä
jakaa lapsille. Nyt se jo naurattaa, ja riittihän karamellit toki jakoonkin.
Asta Heikkilä oli puheenjohtaja viisi vuotta. Kai tehtävä vähän jännittikin.
-Näin unia aina ennen juhlia ja tapahtumia. Joko olimme laittaneet tarjoilua ylen
määrin eikä ketään tullut. Tai sitten väkeä
oli mustanaan eikä meillä mitään tarjottavaa.
-Kaikki sujui kuitenkin aina hyvin, ongelmia ei ollut. Meitä vapaaehtoisia oli riittämiin ja jokainen osasi tehtävänsä. Se
joka ei tullut itse paikalle, lähetti leipomuksia, salaattikastiketta tai sinappia.
Nostoissa ja laskuissa kahviossa tehtiin
töitä kahdessa vuorossa.
-En itsekään ollut tietysti aina paikalla.
Kerran olin kaupassa ostoksilla, kun joku
Pajalahden miehistä osui paikalle. Minua
huvitti, kun hän ihmetteli, etten ole valvomassa kahvituksia. Sanoin, että jokainen
osaa hommansa, ei naisia tarvitse erik-

Aivan ensimmäisiä naisjaoston aktiiveja
oli myös Anneli Sellman. Päällimmäiseksi
hänenkin mieleensä ovat jääneet joulujuhlat ja nimenomaan ennen Pajalahden klubirakennusta.
-Tunnelma oli aivan mahtava ja väkeä
valtavasti. Olimme ulkona veneiden
välissä, mutta eihän meille kylmä tullut, kun pukeuduimme hyvin. Joskus
tuli rantojen miehiäkin makkaralle kans-

Klubin hopeisen ansiomerkin saivat keväällä 1990
Asta Heikkilän lisäksi Caj Fagerström, Veikko
Poikonen (Kaija Heikkilän halausvuorossa) ja Lars
Sellman. Asta Heikkilä oli naisjaoston ensimmäinen
vetäjä.

seen johtaa tai vahtia.
-Se oli hyvä porukka ja henki oli hyvä.
Tulimme hyvin toimeen keskenämme ja
puhuimme toisillemme omatkin asiat.
Joskus oli tietysti pientä kissanhännänvetoa, koska mukana oli erilaisia persoonallisuuksia, jotkut hyvinkin vahvoja.

Yhteishenki satamien välillä lujittui
-Nyt se tuntuu varmasti kovin kummalliselta, mutta Pohjoisrannan ja Pajalahden
porukoiden välillä oli pientä epäluuloa.
En vieläkään ymmärrä, mistä se johtui.
Olisiko ollut pientä mustasukkaisuutta.
Ennen oli ollut vain Pohjoisranta. Sitten
tuli uusi ja hieno Pajalahden klubirakennus
vuonna 1983 ja sen mukana uusia jäseniä
toimintaan mukaan, myös naisjaostoon.
Koskaan ei ketään käännytetty pois, kaikki
otettiin tervetulleina vastaan, Asta sanoo.
Harmillisena asiana Anneli Sellmankin
muistaa juovan Pohjoisrannan ja Pajalahden välillä. Naisjaostossa ei alkuaikoina
ollut kovin monia pohjoisrantalaisia, suurin
osa jäsenistä oli Pajalahden väkeä. Silloin
jotkut aktiivit halusivat pitää eri satamien
toiminnot erillään. Naisjaostojakin olisi
pitänyt olla kaksi.
Onneksi näin ei käynyt ja naisjaostosta tuli
kohta aidosti molempien satamien yhteinen eikä kukaan enää erottele, kummassa
satamassa kukin kesää viettää. Asenteet
lientyivät ja samaa sakkia alettiin olla.

Varat hankintoihin ja koulutukseen
Naisjaosto sai klubilta 3000 markan pesämunan toimintaansa varten.
Alusta lähtien toimintavaroja on kuitenkin
hankittu omin toimin, muun muassa kahviota pitämällä. Arpajaisia on järjestetty,
huutokauppakin joskus. Naisten tekemää
sinappia ja salaattikastiketta on myyty eri

tapahtumissa. Alkuvuosina saatiin kahviotarvikkeita lahjoituksina tai ainakin edullisesti, ja niin hinnat voitiin pitää kohtuullisina.
Saaduin varoin on kustannettu omaa
toimintaa, kokouksia, koulutusta, tutustumismatkoja. Klubin toimintaa on tuettu monin tavoin. Juniorit ovat saaneet
avustusta. Klubirakennuksiin ja saariin
on hankittu monenlaista tarviketta, esimerkiksi astioita, kalusteita, ikkunaverhoja. Pohjoisrannan juoma-automaattikin
on naisjaosto hankkinut. Samanlainen oli
Pajalahdessa, mutta siitä luovuttiin.
Ja katsokaapa esimerkiksi Pohjoisrannan
kokoushuoneen kapeaa seinää aivan terassioven vieressä. Mahtava naruteos on
naisten käsityötä.
Jo ensimmäisessä kokouksessa Arkadiassa naiset ilmoittivat halunsa oppia
veneilyssä tarvittavia taitoja. Heti ensimmäisenä toimintavuotena järjestettiinkin
solmukurssi, säätilakurssi ja ensiapukurssi. Juha Kainulainen veti solmukurssin silloin ja on samassa tehtävässä
ollut myöhemminkin. Naiset ovat myös
opetelleet ensiaputaitoja useampaankin
otteeseen.
Perusteellisin
koulutus
järjestettiin
vuosina 1998 ja 1999. Nimenomaan naisille suunnitellun ohjelman nimenä oli Meidän naisemme merellä.
-Tavoitteena oli antaa lisäosaamista veneilyyn, vahvistaa motivaatiota ja tehdä
veneilystä entistäkin nautittavampaa,
Anne Järvinen kertoo. Kun tiedot ja taidot
lisääntyvät, jokainen voi tuntea olonsa turvallisemmaksi.
-Ohjelmassa oli niin teoriaa kuin
käytäntöäkin. Aiheet vaihtelivat veneen
hallinnasta ja reitin valinnasta merikorttien
lukemiseen ja pelastautumistoimiin, Auli

Rosvopaistijuhlat

Varjosalmi luettelee. Naispurjehtijoiden
omia kokemuksiakin kuultiin.
Muun muassa Rolf Paulow ja Raine Vuorinen vastasivat luennoista. Teorian päätteeksi mentiin vesille kokeilemaan uusia
taitoja, naiset olivat tietysti itse ruorissa.
Monet naisjaoston järjestämät juhlat
ovat lisänneet yhteenkuuluvuuden tunnetta. Perinteisimpiä ovat joulujuhlat,
Fårholmenin rapujuhlat ja Pohjoisrannan
syyslystit. Muistissa ovat myös monet
kertaponnistukset, kuten iltamat VR:n tiloissa, rosvopaisti aarteenetsintöineen
Fårholmenilla, Halloween-juhlat ja rantakala Grynnanilla.

Ensimmäiset naiset hallituksessa ja
katsastajina
Asta Heikkilästä tuli klubin historian ensimmäinen naispuolinen hallituksen jäsen
vuonna 1987. Siitä lähtien hallituksessa on
aina ollut yksi tai useampia naisia. Kommodoriksi naista ei vielä ole valittu, varakommodoriksi kylläkin. Auli Varjosalmi
valittiin ensimmäisenä naisena toiseksi
varakommodoriksi vuonna 1998 ja nyt eli
vuonna 2012 Merja Vuori on varakommodorina neljättä vuotta.

johtaja. Hän vetää vuonna 2012 Pohjoisrannan satamalautakuntaa toista vuotta.
Asta Heikkilä oli uranuurtaja myös katsastuksessa. Hän ja Ulla Karlsson aloittivat
katsastajina vuonna 1986. Ensin oli tietysti
käyty kurssit ja opittu hommat.
Nyt katsastajina on useampiakin naisia ja
katsastajien varapuheenjohtajana on Päivi
Onnela. Alkuun heitä saatettiin pitää tässä
tehtävässä outoina ilmestyksiltä.
-Kaikki miehet eivät huolineet naista katsastamaan venettään ollenkaan. Jotkut
alkoivat tentata ja selvitellä, että osaanko
mitään. Osasin toki, koska kurssit olin
käynyt. Jos jotain asiaa en tiennyt, lupasin
ottaa selvää ja otinkin, Asta kertoo.
-Niiltä ajoilta on jäänyt Junnu Vainio
mieleeni. Hän tuppasi olla aina myöhässä,

Auli on nyt klubin historian ensimmäi-nen
naispuolinen satamalautakunnan puheen-

Naisten joukkue voitti miesten joukkueen
Fårholmenin kalakilvassa. Kuvassa ottelijat
Pälvi Ruola, Kaija Salonen, Timo Kekki ja Olavi
Nurminen.
Rapujuhlat

niin oli silloinkin, kun tulin katsastamaan.
Hän seisoi veneensä vieressä ja ihmetteli
naista katsastajana. Kysyin, enkö kelpaa
ja hän vastasi, että juu juu kelpaat toki.
Junnu esitteli katsastuksen päälle uutta
demoaan. Joustimet puuttuivat veneen
köysistä, mutta hän lupasi ne hankkia.
Kun seuraan kerran kuljin ohi, joustimet
puuttuivat edelleen. Osoitin köysiä sormilla ja puistelin päätä. Seuraavan kerran
Junnu osoitteli itse köysiään - joustimet
olivat asianmukaisesti paikoillaan.

-Miten tuntuukin siltä, että silloin aina
satoi ja oli niin kaamea ilma kuin olla voi
eikä sisätiloja ollut. Silti tarjolla oli aina
syötävää ja kuumaa juotavaa.

-Minä muistelen sitä aikaa lämmöllä, jotenkin kaipaankin, vaikka nyt ovat muut
asiat mielessä eikä meillä ole enää venettäkään.

”Leikki” on toki osoittautunut kaukokatseiseksi ja hyväksi investoinniksi.

Heikkilöillä oli silloin Suursaaressa vuonna
1929 valmistettu puinen fiskari, Lennu.
-Luovuimme siitä, kun muutimme Vantaalle eikä veneilylle ollut oikein jatkajaa.
Siitä saakka vene on ollut Merimuseossa,
ensin Hylkysaaressa ja nyt Kotkassa.

Naiset
voisivat
mainostaa
enemmän itseään

Lippu
nousee
Pajalahdessa
salkoon ja naisjaosto
on pitämässä kahviota ulkosalla. Klubirakennusta ei vielä ole.

Naisjaoston
perustamisen aikaan kommodorina oli Jorma
Kettunen. Hän muistaa
naiset hyvällä ja epäilee,
että ajatus jaostosta tuli
naisilta itseltään.

-Entistä tarpeellisemmaksi naisjaosto
kävi, kun sekä Pohjoisrantaan ja Pajalahteen saatiin uudet klubirakennukset.
Puhumattakaan ulkosatamista.
-Se oli kallista leikkiä, Jorma Kettunen
muistelee isoja satsauksia.

-Naisjaoston ansiosta saatiin naisia mukaan toimintaan muutenkin, esimerkiksi
hallitukseen. Kerro lämpimiä terveisiä
naisille, Jorma Kettunen lisää vielä.
Yhtä tarpeellisena naisjaostoa pitää
nykyinenkin kommodori, Rolf Paulow.
-Aina minä olen tiennyt naisjaoston, onhan sillä ollut näkyvä rooli. Näin sanoo
Rolf, joka tuli klubimme jäseneksi vuonna
1981 eli samana vuonna, kun naisjaosto
aloitti toimintansa. Paremmin hän tuli
naisten toiminnan tuntemaan sitten, kun
jaosto alkoi sponsoroida Katajaluodon
kierroksen palkintoja.
Rolf toivoo, että naisjaoston kautta tulee
kuuluviin naisten ääni ja toiveet klubin

-Hyvin tarpeellisena me
näimme nais-jaoston.
Naiset huolehtivat hyvin aktiivi-sesti monista tapahtumista. Siihen
aikaan Pajalahdessa ei ollut klubirakennusta, se pieni mörskä vain. Silti naisjaosto järjesti siellä tarjoilua nostojen ja laskujen ja joulujuhlien aikaan.

Merirosvot

toiminnan ja koulutuksen suhteen, onhan
jäsenistöstä suuri osa naisia.

venekerhoihin ja usein niiden toiminta on
varsin ukkoontunutta.

-Naisten rooli on tärkeä niin venettä hankittaessa kuin veneilyssä yleensäkin. Usein
matkassa on kaksi henkeä ja molempien
pitäisi osata jotain, ainakin ohjata vene
turvallisesti takaisin satamaan. Jos kipparille sattuu jotain, vastuu jää sille toiselle
osapuolelle.

Rolfin mielestä naisjaosto voisi pitää
enemmän meteliä itsestään, mainostaa toimintaansa. Voisihan joukko olla
suurempikin kuin se nyt on.
Näkyvämpään mainostamiseen yllytti
myös Marjatta Ahtiainen veneiden laskussa jokin aika sitten. Eiväthän kaikki edes
tiedä naisjaoston kahviosta mitään, hän
sanoi. Marjatta oli alkuaikoina vuosikaudet naisjaoston rahastonhoitajana, silloin
nimi oli Leino.

Rolf uskoo, että naisilla olisi tarjottavana
hyviä ideoita, millaisia tapahtumia järjestetään, miten klubirakennuksia hyödynnetään, miten viedään tietoa klubista
ulospäin ja hankitaan uusia jäseniä. Rolf
heittää ajatuksen tavaratorista ja yhteistyöstä muiden venekerhojen kanssa.
Hän luottaa myös naisten silmään, he
voisivat vinkata eteenpäin aina, jos havaitsevat puutteita ja kohennettavaa klubirakennuksissa tai niiden ympäristössä.

Tervetuloa naisjaostoon!

-En nyt tarkoita, että kaikki tämä olisi naisjaoston tehtävää, lähinnä kyse on ideoista
ja yhteistyöstä lautakuntien kanssa.

-Seuratoiminnassa on aina paljon asioita
ja tehtäviä, joiden kaikki olettavat hoitu-

Naisjaoston puheenjohtajavuorossa on
vuonna 2012 Prime Kiikka. Kerropa, miksi
naisjaosto on voimissaan vielä vuosikymmenien jälkeen?

-Toki naisjaosto on ollut ja on edelleen
mukana monessa. Minusta on hienoa,
että meillä on näin elinvoimainen naisjaosto. Olen vuosien varrella tutustunut moniin

Kesäpäivän viettoa Fårholmenilla. Naisjaosto on hankkinut molempiin saariin kalusteita, muun
muassa näitä jo vuosien kuluttamia istuimia.

van itsestään. Todellisuudessa juuri näitä
asioita hoitavat yleensä naiset. Meidän
seurassamme esimerkkeinä voisivat olla
onnistuneet veneiden lasku- ja nostotilaisuudet sekä yhteisten tapahtumien
järjestely.
Prime itse liittyi naisjaostoon muutama
vuosi sitten siksi, että halusi olla omalta
osaltaan hyödyksi seuran toiminnassa.
-Parasta tässä on ollut tutustuminen moniin jäseniin ja yhteiset tapahtumat.
Nykyinen naisjaoston sihteeri, Eeva OjaLipasti kuuli naisjaostosta uusien jäsenten
tilaisuudessa. Pälvi Ruolan esittely tuotti
tulosta.
-Ajattelin heti että vaude, tuonne minä haluan.
-Naisjaostossa on ollut mielenkiintoista ja
hauskaa toimia. Uudelle jäsenelle avautui
osallistumisen myötä ovi koko venekerhon toimintaan. Parasta naisjaostossa
ovat ihanat ihmiset ja yhdessä tekeminen,
Eeva kertoo.
Molemmat toivottavat
tervetulleiksi toimintaan.

uusia

jäseniä

Naisjaoston puheenjohtajat
Asta Heikkilä 1981-1986
Irina Istomin 1987-1990
Pirkko Luoto 1991-1992
Ulla Salojärvi 1993
Ritva Sahlman 1994
Kaisa Kojo 1995
Sirkka Tilus 1996-1997
Anne Järvinen 1998-2001
Auli Varjosalmi 2002
Marja Enqvist 2003-2005
Anneli Tammelin 2006-2008
Primerose Kiikka 2009-

Sihteerit
Ann-Christin Österman 1981-1993
Pirkko Luoto 1994
Ritva Sahlman 1995-1997
Sirkka Tilus 1998-1999
Teija Pekonen 2003-2008
Eeva Oja-Lipasti 2009-

Rahastonhoitajat
Marjatta Leino, nykyisin Ahtiainen 19811991
Ulla Kaske 1992-1993
Pirkko Luoto 1994-1996
Eeva Meling 1997-

Naisjaoston vuosikymmenet
pähkinänkuoressa
1981-1989
Naiset koontuvat ravintola Arkadiassa
9.11.1981 ja päättävät perustaa naistoimikunnan. Ensimmäisenä tehtävänä
järjestetään pikkujoulu itsenäisyyspäivän
aattona.
Virallisesti naisjaosto hyväksytään SMK:n
vuosikokouksessa 8.3.1982. Naiset alkavat heti kouluttaa itseään ja järjestävät
solmukurssin, säätilakurssin ja osallistu-

vat ensiapukurssiin. Nostoissa ja laskuissa järjestetään kahvio Pajalahdessa joka
vuosi. Pornaistenniemelläkin järjestetään
ainakin kerran kahvitarjoilu ja käytettyjen
venetarvikkeiden vaihtomarkkinat.
Naiset ovat mukana talkoissa, kun Grynnanin satamaa tehdään toimintakuntoon
kevään ja kesän 1985 aikana. Saunaan
lahjoitetaan kiuas. Tarjoilusta vastataan Klubi täytti 60 vuotta vuonna 1990 Juhlavihkiäisissä 17.8.
vastaanottoa Pajalahdessa valmistelemassa Irina
Ensimmäiset
naiset
koulutetaan katsastajiksi 1986.
Seuraavana vuonna nainen
valitaan ensi kerran klubin hallitukseen.

Istomin ja Ulla Kaske.

Naisjaosto huolehtii tarjoilusta
niin Pajalahden klubirakennuksen vihkiäisissä vuonna 1983
kuin Pohjoisrannan uuden klubirakennuksen vihkiäisissäkin
vuonna 1987.
Juhlavieraat parveilevat Irinan ja Ullan kattaman upean

Avustusta saa muun muassa
pöydän ääressä juhlavastaanotolla 1990.
juniorijaosto. ”Naisjaosto on
myötävaikuttanut yhteenkuuluKymmenvuotistaipaleen kunniaksi naisvaisuuden tunteen kasvamiseen ja suorit- jaosto saa klubin hallituksen myöntämän
tanut hoitaakseen ottamansa tehtävät”, viirin.
Holger Idman kirjoittaa 80-luvun kronikassaan vuosikirjassa.
Katajaluodon kierrokset alkavat 1992.
Naisjaosto sponsoroi vuosia kisan palkintoja.
1990-1999
Vuosikymmenen alussa opiskellaan hyviä merimiestaitoja ja –tapoja. Solmujen
tekemistäkin opetellaan. Veneapteekkiin
tutustutaan kaikille avoimessa tapahtumassa.

Ikimuistoiset 15-vuotisjuhlat vietetään
VR:n diskovaunussa vuonna 1997. Yli
viisikymmentä juhlijaa matkustaa Jy-

Pohjoisrantaan ja Pajalahteen lahjoitetaan
astioita: lautasia, kattiloita, veitsiä, haarukoita. Pajalahti saa joulukuusen. Molempiin satamiin hankitaan myös virvoitusjuoma-automaatti. Pohjoisrannassa se
edelleen toimii Syyslystien aikaan.
Pohjoisrantaan saatiin uusi klubirakennus vuonna
1987. Vihkiäisten tarjoilusta vastasi naisjaosto.

väskylään ja parin tunnin päästä takaisin.
Kuuntelemme hauskoja puheita, syömme
ja juomme hyvin, tanssimmekin. Naisjaosto saa klubilta ansioistaan rakkoleväpatsaan, jota voi ihailla Pohjoisrannassa.

naisemme merellä. Koulutusiltoja on useita kahden vuoden aikana ja ohjelmassa on
niin teoriaa kuin käytännön harjoittelua.
”Purjeveneilijät ja naisjaosto voimissaan”
Esko Nurmi otsikoi historiikissaan jaostojen toiminnasta kertovan tekstin. Vuosikertomuksista on nähtävissä naisjaoston
innostuksen kasvu, hän jatkaa ja luetteloi naisjaoston monia aikaansaannoksia
90-luvulla.

2000-2009
Suosituksi tullut regatta järjestetään
Fårholmenilla ensimmäistä kertaa vuonna
2001. Naisjaosto järjestää ruokailua talkoovoimin silloin ja joka kesä sen jälkeen.

Naisjaoston 15-vuotisjuhlia vietettiin VR:n
diskovaunussa. Vasemmalla Auli Varjosalmi,
niin tämän kuin monen muunkin hauskan
juhlan pääjärjestäjä. Sirkka Tilus nostaa lasia ja
takana Esa Sahlman, joka ojensi klubin puolesta
naisjaostolle rakkoleväpatsaan.

Oktoberfest järjestetään pari kertaa, mutta
sen suosio ei osoittaudu yhtä vakaaksi
kuin Syyslystien Pohjoisrannassa. Syyslystit onkin järjestetty vuosi toisensa jälkeen. Emäntinä ja isäntinä ovat naisjaosto
ja satamalautakunta yhteistuumin.
Satamissa kohennetaan suihkutiloja monin tavoin. Naisjaosto alkaa suunnitella
keittiöremonttia Pajalahteen. Fårholmenin
majalle hankitaan pöytiä ja penkkejä, jotta
entistä useampi löytäisi istumapaikan juhannusta ja regattaa juhlittaessa.
Fårholmenin regatta on innostanut runsain määrin
osanottajia vuodesta toiseen.

Vuonna 1998 klubin varakommodoriksi
valitaan naisjaoston esityksestä ensimmäisen kerran nainen, Auli Varjosalmi.
Verkkosaaren telakan vihkiäisiä vietetään
vuonna 1999, naisjaosto huolehtii tarjoilusta.
Vuosikymmenen lopulla naisjaosto kouluttaa taas itseään. Teemana on Meidän

Naisjaosto jatkaa aktiivista
toimintaa tälläkin
vuosikymmenellä
perinteiseen tapaan!

Syyslystejä valmistelemassa Eeva Meling, Mirjami
Wildtgrube, Sirkka Tilus, Aulikki Parkkonen, Marja
Enqvist ja Anne Järvinen.

Tule mukaan
hauskaan
joukkoomme!

Junioreita muistetaan muun muassa lippalakein. Naisjaosto jatkaa kouluttautumista ja järjestää itselleen muun muassa
ensiapuopetusta.

2010 –
Vuonna 2010 tehdään onnistunut keittiöremontti Pajalahdessa. Klubin 80-vuotisjuhlissa naisjaosto myy arpoja. Tuotosta
osa lahjoitetaan Puhdas Itämeri –säätiölle.
Grynnanille hankitaan pöytä ja penkkejä
uusitun saunan terassille.

Kaija Salonen ja Eeva Oja-Lipasti myivät arpoja klubin
80-vuotisjuhlilla. Voitosta lahjoitettiin osa Itämeri
puhtaaksi –projektiin.

Kuva viimeisimmältä naisjaoston hengennostatus reissulta
Tallinnasta.

Loppuun vielä kysymys - mahtaako joku muistaa mikä juhla on
n
kyseessä? Kenties Oktoberfest?

