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Alkusanat
Savonlinnan Pursiseura taytti 100-vuotta vuonna 2008. Seuran vuosijulkaisu
Ankkuripaikka 2008 kertoi artikkelissa "Hieman historiaa purjehduskaudelta 1912",
jossa Saimaan Purjehdusseuran (nykyinen Savonlinnan Pursiseura ry.) kilpailumatka
suuntautui Lappeenrantaan Etela-Saimaan Pmjehdusseuran vieraaksi elokuussa.
Artikkelissa on maininta, jonka julkaisun toimitus on siihen lisannyt.
" Lappeenrannan pormestari Johan Hallonblad oli myos innokas purjehtija. Han oli
perustamassa 1910 kaupunkiin Etelii-Saimaan Purjehdusseuraa, joka siis jiirjesti
matkaan liittyviiii purjehduskilpailua Sunisenseliillii". Artikkeli luettavissa tasta
julkaisusta.
Tasta lahti kiinnostukseni selvittaa Etela-Saimaan Purjehdusseuran historiaa.
Lappeenrannan Pursiseura on perustettu 24.2.1952 ja merkitty yhdistysrekisteriin
2.8.1952.
Seuran tayttaessa 50-vuotta toimitti herra ja kiijailija Petter Sairanen seuran
historiikin nimella Lokikirja- Lappeenrannan pursiseura ry 1952- 2002.
Tassa vaiheessa ei ollut viela tietoa LrPS:n edeltajasta ollenkaan.
Ulla Hjerppe istui kiijastossa tutkimassa mikrofilmeilta vanhoja sanomalehtia ja
lOysi Ita-Suomen Sanomat - lehdesta ilmoituksen tammikuun 18 pna 1910, jossa
valiaikainen toimikunta kutsuu kiinnostuneita perustamaan kaupunkiimme puijeja moottoriseuraa.
Kokous pidettiin tammikuun 19 pna 1910 klo 6 j.p.p Patria hotellissa.
Ita-Suomen Sanomat julkaisi helmikuun 3 p:na 1910 pienen artikkelin, jossa
kerrotaan anotun "vahvistusta senaatilta Etela-Saimaan Puijehdusseuran saanto ja
lippuehdotukselle".
Naiden tietojen perusteella kiijoitin Kansallisarkistoon ja sain 28.8.2009
erikoistutkija John Stromberg allekiijoittaman kiijeen, jossa kerrottiin
Kansallisarkistossa sailytettavasta senaatin talousosaston arkistosta loydetysta
Etela-Saimaan Puijehdusseuran saantojen vahvistamiseen liittyva anomusasiakirja
AD 255/36 STO 1910, seka anomukseen liittyva paatos. Senaatin talousosasto
suositteli saantojenja lippujen hyvaksymista pleenumi-istunnossa 11.2.1910.
Kiitoksen haluan lausua Savonlinnan Pursiseuralle ja erityisesti Esko Lehtoselle
artikkelista, joka kaynnisti Etela-Saimaan Puijehdusseuran historian selvityksen.
Erinomaista tietoa olen saanut myos Lappeenrannan kaupunginarkistosta, jossa
Annikki Meuronen kokosi Johan Hallonbladin edesottamuksista yhteenvedon.

Dima pieni julkaisu sisaltaa valokopiota lehtileikkeista, hakemuksesta senaatille,
seuran saannoista seka lipuista. Olen tehnyt sivut niin, etta vaikka hakemukset on
hyvalla ja kauniilla kasialalla kitjoitetut, niin olen kitjoittanut viereen tai erikseen
luettavamman tekstin.
Kansallisarkistosta sain myos lippukuvaston, jossa on seuran kommodorin leveaviiri
ja muita viireja. Arvelen viirien olevan seuran aluksille tarkoitettuja yksilollisia
maston latvassa kuljetettavia tunnuksia.
Saantojen 14§ sanotaan lipun olevan peralippu,joka on valkoinen sinisella
pystyristilla ja jonka lipputangon viereisessa ylakulmassa on Venajan kansallislippu
seka alakulmassa Lappeenrannan kaupungin vaakuna. Lippukuvastossa ei ollut kuvaa
tasta lipusta.
Etela-Saimaan Putjehdusseura nayttaa toimineen aktiivisesti 1910-luvun alussa.
Seuran perustamisen jalkeen toiminnasta kertovaa materiaalia on ainoastaan vuodelta
1912, jolloin se jarjesti kilpapurjehduksen Sunisenselalla ja jonne Saimaan
Purjehdusseura oli saapunut viiden veneen eskaaderina Savonlinnasta.
Tiedetaan, etta erilaisia putjehdus-, soutu- ja moottorivenekilpailuja jarjestettiin,
mutta dokumentteja ei ole sailynyt.
Seura oli myos rakentanut itselleen paviljongin Tupasaareen v.1911. Tupasaari on
pieni saari Mikonsaaren pohjoispuolella.
Monet pursiseurat katsovat perustamisajankohdakseen sen paivan, josta loytyy
varhaisin merkinta seuran tai sen edeltajan perustamisesta.
Purjehtijaliiton vuosikitjassa 2009 on yhteensa 152 seuraa, joista ennen 1917
perustettuja on 28. Vuosien 1918-1944 valisena aikana perustettiin ainoastaan 7
seuraa.
Suomen vanhin urheiluseura on Porissa perustettu BSF 1856, seuraavaksi NJK 1861.
Saimaan vanhin onjuuri 120 vuotta tayttanyt Kuopion Pursiseura 1889. Seura toimi
aluksi vilkkaasti 1920-luvulle saakka. Valokuvat todistavat toiminnasta1930-luvulla,
mutta seura piti perustaa uudelleen 1963.
Ennen vuotta 1918 perustetuista seuroista tuskin mikaan on toiminut taysin
yhtajaksoisesti. Taukoja on ollut vahintaan 1917-1918 ja 1939-1945. Sodan aikaan
veneiden kolit tarvittiin sotamateriaaliksi. Monilta vanhoilta seuroilta puutuu
toiminnasta kertovat poytakitjat tai osa niista vv. 1917-1950 sijoittuvalle
ajanjaksolle. Sodan jalkeen veneen rakennustarvikkeiden saanti helpottui ja
ryhdyttiin jalleen purjehtimaan seka perustamaan uusia seuroja.
LrPS:n hallitus kasitteli lyhyesti 14.9.2009 Etela-Saimaan Purjehdusseuraa.
Paatettiin, etta LrPS ei ryhdy muuttamaan historiaansa perustamispaivan osalta,
mutta voi pitaa juhlan seuran edeltajan merkeissa.
Ari Vasara

Ps. Jos tiedat lisaa Etela-Saimaan Purjehdusseurasta tai Sinulla on
purjehdusaiheisia valokuvia, niin otan niita mielihyvin vastaan.

Etela-Saimaan Purjehdusseuran hakemus
Keisarilliselle Senaatille helmikuun 11 pna 1910
461

6§) Keisarilliseen Senaattiin
jatetyn hakemuksen, jossa
Pormestari Johan Hallonblad,
Luotsipiirin paallikko
Ylander seka Taloudenhoitaja
J.E. Jaakkola ovat pyytaneet
vahvistusta hakemukseen
liitetylle ehdotukselle
saannoiksi "Etela-Saimaan
Putjehdusseura" nimiselle
putj ehdusyhdistykselle, j onka
kotipaikka tulisi olemaan
Lappeenrannan kaupunki j a
toimialueena Etela-Saimaan
vedet, ynna saman
putjehdusseuran aikomalle
lipulle, jossa valkoisella
pohjalla on sininen pystysuora
risti ja Lappeenrannan
kaupungin vaakuna
ylakulmassa lahinna
lipputankoa.

ja hakemuksen kasittely
Keisarillisessa Senaatissa helmikuun 11 pna 1910
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minka j alkeen Keisarillinen
Senaatti puolestaan paatti
vahvistaa edella mainitun
ehdotuksen "Etela-Saimaan
Purjehdusseuran" saannoiksi seka
maarayksen mukaan 19 paivana
kesakuuta 1890 annetussa
Armollisessa julistuksessa siita,
mita pursiklubien ja yleisten
purjehdusseurain tulee noudattaa
saadakseen pitaa erityista lippua ja
vnna.
Hanen Ylhaisyydelleen Kenraalikuvem66rille lahettaa Keisarillisen
Senaatin kirjeessa olevan
hakemuksen lippuehdotuksineen,
joka oli mainitun julistuksen
maaraysten mukainen.

Keisarillisen Senaatin vahvistus 11. helmikuuta
1910
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Keisarillisen Senaatin vahvistus 11. helmikuuta
1910

· Nayte Etela-Saimaan Purjehdusseuran
kasinkirjoitetuista saannoista 1910

SiHitoja on kaikkiaan 10 kasinkirjoitettua sivua. Seuraavilla sivuilla saannot
kokonaisuudessaan.

Kommodorin levea viiri

Viirissa vasemmassa ylakulmassa venaj an lippu j a alakulmassa
Lappeenrannan kaupungin vaakuna.
Villimies vaakuna oli tuohon aikaan hieman eri nakoinen.
Allaoleva vaakuna on teoksesta:
Lappeenrannan kaupungin historia 1649-1741; K.J Jalkanen 1913.
Vaakuna on vuosisadan vaihteesta j a on syyta olettaa, etta se on kuvan
vaakuna, vaikka tuossa viirissa olevalla villimiehella nayttaisi olevan
punainen Iannevaate.

Seuran veneiden latvaviirit
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Latvaviireja kaytettiin veneen maston huipussa osoittamassa omistajan tunnusta.

Etela-Saimaan Purjehdusseuran Saannot
§1.
Seuralla, joka ottaa nimekseen "EteHi-Saimaan Purjehdusseura" ja jonka
kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki on tarkoituksena kilpailujen
ja yhteispurjehdusten kautta, seka muilla sopivilla keinoilla koettaa
edistaa pienempien alusten rakentamis-, taklaamis- ja ohjaustaitoja,
seka Ievittaa kaytannollista tietoa meriliikenteen alkeiskasitteista.
Seuran toimialana on Etela-Saimaa

§ 2.
Jasenina seuralla on jokainen, joka kirjallisesti tai suullisesti on seuran
johtokunnalle ilmoittanut haluavansa siihen paasta ja jonka seuran
johtokunta on siksi valinnut ja taman jasenyyteen suostunut.

§ 3.
Seura on oikeutettu vuosikokouksessaan kunniajasenekseen valitsemaan
henkilOita, joitten tiedetaan harrastavan seuran paamaaraa tarkoitusta ja
joille seura haluaa osoittaa kunnioitustansa ja kiitollisuuttansa.
Kunniajasenen, joka on vuosimaksunsa suorittamisesta vapautettu, nauttii
samoja oikeuksia kuin seuran muut jasenet.

§ 4.
Varojen hankkiminen niihin kustannuksiin, joita seuran tarkoituksen
edistaminen vaatii, muodostetaan kassa suorittamalla maksuja, jotka
vuosikokouksessa tulevaksi kalenterivuodeksi maarataan, korkeintaan
seuraaviin maariin:
- jiisenelti vuosimaksu ..................................................fmk 10:5:- aluksesta.................................................................. ''
- mittauksesta, joka kerta kun alus mitataan....................... " 3:Jasen, joka seuraa perustettaessa siihen yhtyy, suorittaa ensimmaiselta
vuodelta jasenmaksua 10 markkaa, alusveroa 5 markkaa ja mittausveroa
3 markkaa.

§ 5.
Jasen eroaa seurasta:
1) ellei han kalenterivuoden kuluessa ole vuosimaksuaan suorittanut;
2) ja han rikkoo naita saantoja tai kunnian ja saadyttomyyden
vaatimuksia vastaan, joista mainittakoon laiminlyominen auttaa
merihataan joutuneita kanssaihmisia, kun sellainen avunanto
tarvittavasti oli mahdollinen; seka
3) jos han ristiriitoja voimassa olevien lakien ja asetusten kanssa on
kayttanyt tahi sallinut kayttaa seuraan kuuluvaksi merkittya alusta
tavaroitten lastaamiseen tai kuljettamiseen.
Ensimmaisesta tapauksesta riippuu eroaminen johtokunnan paatoksesta
ja voiko niin eronnut jasen paasta uudelleen paasta seuraan.
Kumpaisessakin jalkimmaisessa tapauksessa ilmoittaa johtokunta asian
vuosikokouksessa seuran ratkaistavaksi, alkaanko jasenta, joka tasta
syysta on poissuljettu, enaa otettako seuraan.
6§

Seuran jasenten omistamat alukset merkitaan seuraan kuuluviksi,
sittenkin johtokunnan hyvaksyma mittaus ja tarkastus on vuoden
purjehdusajaksi tapahtunut, josta varmistuskirje annetaan.
7§

Seuran yleisia asioita hoitaa johtokunta, jonka muodostavat paallikko
puheenjohtajana, varapaallikko ja kolme jasenta. Jotta johtokunta olkoon
paatosvaltainen vaaditaan, etta kolme sen jasenta on kokouksessa lasna.
8§

Seurankin kokouksessa toimii paallikko puheenjohtajana taikka hanen
poissa ollessaan varapaallikko, paitsi silloin, kun jaavi vaatii toisen
puheenjohtajan valitsemista. Paallikon tehtaviin kuuluu myos johtaa
seuran laivastoa kilpailuissa ja yhteispurjehduksissa seka tarpeen
vaatiessa olla seuran edustajana ja puolustajana.
9§

Johtokunta valitsee keskuudestaan kasoorin ja sihteerin.

10§
Seuran jasenet kokoontuvat vuosikokoukseen maaliskuussa sina paivana,
jonka johtokunta hyvissa ajoin sita ennen sanomalehti-ilmoituksella tahi
ilmoituskortilla kuuluttaa. Siina antaa johtokunta kertomuksen seuran
toiminnasta ynna tarkastusmiesten lausunnon, paatetaan tilinpaatoksesta
johtokunnan edellisen vuoden toiminnasta, laaditaan purjehdusohjelma
tulevaksi purjehduskaudeksi, valitaan 8§:ssa mainittu johtokunta
varajasenineen, samoin kuin kaksi tarkastusmiesta seka muut yleisessa
kokouksessa paatetyt virkailijat, niin kuin palkintotuomarit, mittaus- ja
tarkastuslautakunnat ynna muut.
Ylimaaraisen kokouksen voi johtokunta kokoonkutsua vaarinottamalla
edella mainitun kuulutusajan ja on kuulutuksessa silloin mainittava mita
asioita kokouksessa kasitellaan.
11§
Ne asiat, jotka tulevat esille yleisessa kokouksessa, paitsi 12§ mainittuja,
ratkaistaan yksinkertaisella aanen enemmistolla; kun jasenten lukumaara
on yhtalainen eri mielipiteissa, voittakoon se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Seuran jasenilla on oikeus yleisessa kokouksessa valtakirjalla edustaa yhta
toista jasenta.
Kaikki vaalit toimitetaan suljetuin lipuin.
Aanioikeus on jokaisella jasenella, joka on maksanut vuosimaksunsa
kuluvalta vuodelta.
12§
Kunniajasenta valittaessa, jasenta pois suljettaessa, yhdistyksesta, naita
saantoja muutettaessa ja seuraa hajoitettaessa vaaditaan paatoksen
patevyydeksi vahintaan kaksi kolmasosaa kaikista kokouksessa annetuista
aanista.
13§
Lahempien saadosten tai ohjeitten tekeminen seuran sisaiseen hallintoon,
seka kilpailuihin ynna muihin nahden olkoon johtokunnan toimena ja
olkoon sellaiset paatokset tai ohjeet, niin pian kuin ne ovat yleisessa
kokouksessa vahvistetut, sitovia seuran kaikille jasenille, kunnes ne
samalla tavalla ovat joko kumotut tai muutetut

14§
Seuraan merkittyjen alusten sallitaan kuljettaa peralippua, joka on
valkoinen sinisella pystyristilla ja jonka lipputangon viereisessa
ytakulmassa on kuvattuna Venajan kansallislippu seka alakulmassa
Lappeenrannan kaupungin vaakuna.
Sitapaitsi on paallikolla oikeus kayttaa paallikko-levea-viiria, joka on
yhdistyksen lippu, kaksinen liepeineen.
Sita kuljetetaan maston latvassa.
Sitapaitsi kuljettaa jokainen purjealus maston huipussa tunnusviiriaan,
jota ei purjehdusajan kuluessa saa laskea alas.

15§
Seuran jasenet oikeutetaan tunnusmerkkina pitamaan lakin reunuksessa
soikeata, yleisessa kokouksessa maaratyn mallin mukaista kokardia, jossa
on Lappeenrannan kaupungin vaakuna ja kirjaimet E.S.P.
Paallikko kayttaa sita paitsi reunuksen ymparilla kahta hopeanauhaa,
varapaallikko yhta.

16§
Seura kayttaa omaa sinettia, jossa on Lappeenrannan kaupungin vaakuna
ja kehakirjoitus E. S. Purjehdusseura.

17§
Jokaisessa seuraan kuuluvassa aluksessa tulee olla saannot laivain
yhteentormaamisen estamista tarkoittavista toimenpiteista.

18§
Jokainen seuran jasen olkoon oikeutettu ehdottamaan muutosta naista
saannoissa ja siina tarkoituksessa jattamaan kirjelman johtokunnalle, joka
omine lausuntoineen jattaa asian seuran kokouksessa keskusteltavaksi; ja
on se johtokunnan asia laillista tieta hakea vahvistusta niihin muutoksiin,
jotka seura on hyvaksynyt.

as KT.T 711166 1910 ad 255136 1910 saap 2111912

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas
Etela-Saimaan Purjehdusseuran saantojen ja lipun vahvistamista
koskevaan anomukseen liitettavaksi, saa Seura alamaisuudessa,
siihen kehotettuna, taten jattaa ehdotukset kommodorin leveaviiria
ynna Seuran tunnusviireja eli latvalippuja varten.
Samalla Seura yhta alamaisesti ilmoittaa, ettei kunniajasenen
lippua komitean tai kilpailulautakunnan lippua eika
varakommodorin viiria ole ajateltu ollenkaan kaytettavaksi, jonka
vuoksi sellaisista ei myoskaan Seuran saantoehdotuksessa ole
mitaan mainittu.
Olemme alati syvimmalla alamaisen kunnioituksella ja
uskollisuudella,

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas,
Teidiin Keisarillinen Majesteettinne
noyrin, uskollinen
Etelii-Saimaan Purjehdusseura
Avonainen valtakirja
Lappeenrannasta 31 p. Tammikuuta 1910

Etelii-Saimaan Purjehdusseuran viiliaikainen komitea:

Johan Hallonblad

Eliel Ylander

J.E. Jaakkola

Pormestari

Luotsipiirinpiiiillikko

L:rannan kaup.talaudenhoitaja

Allekirjoitukset oikeaksi todistavat:

J Gronwall

Y. Svindhufvud

SIPS:n Ankkuripaikka 2008 lehdessa julkaistu
artikkeli seuran tayttaessa 100-vuotta.
Saimaan Purjehdusseuralla oli alkuvuosina historioitsijaksi nimetty
toimihenkilO. Toimittaja Knot Sarlin oli ansiokkaasti tassa tehtavassa vuosina
1912-13. Alia on hanen kertomuksensa purjehduskaudelta 1912. Se kertoo
varikkaasti viiden seuran purjeveneen kilpailumatkasta Lappeenrantaan.
Valiotsikot ja suluissa olevat tarkennukset ovat toimituksen tekemia.

Hieman historiikintapaista purjehduskaudelta 1912
Jollei olisi "ukkia" varakommodooria [merikapteeni Hendrik Kock, Savonlinnan
merimieskoulun opettajia], ja hanelHi. ihmeita tekevaa termos pulloa, ja jollei ukin
viimeinen rakkaus olisi paaasiallisesti kohdistunut purjehdusurheiluun, olisi
allekirjoittaneellakin, Saimaan purjehdusseuran koyhalla historiankirjoittajalla
vahemman oljenkorsia, mihin turvautua piirrellessa muistiinpanoja.
Mutta kun mina viimeksi hinasin Puumalan salmessa "Doloresta" [omistaja
Matkailijahotellin ravintoloitsija John Bergstrom} laivarantaan ja ukkonen oli
nousemassa ja tuuli yltyi minuutissa myrskyksi ja "Doloreksen" joukko oli paluumatkalla
Lappeenrannasta silta matkalta, joka muodostui kesan tapausrikkaimmaksi, silloin otti
auringonpaisteinen varakommodoori sen hymyn paallensa, joka on omiaan lehauttamaan
niin purjehdus- kuin jahtiseuraan sen oikean tunnelman, ja han nosti termospullonsa ja
voiteli nelja viikkoa paastonneen laihan historioitsijan keskiruumiin balsamilla, joka on
vie lakin aiheuttanut minut juuri tasta kohdasta kesakauden hilpeissa purjehdusretkissa
alkamaan.
Sen paalle sanottiin pomja "Doloreksen" matruusit samosivat Puumalan poliisipaallikon
luo vapaaehtoisesti - saunaan, kapteenin jaadessa lepuuttamaan ansiosta vasyneita
jaseniaan majatalon liijan kapeaan kerrossankyyn.
Lappeenranta on maailman kuivin kaupunki, vaan vesikauhuttomia kuin siella yleensa
ovat, on siella hengissa purjehdusseura kuitenkin, ja kun toiselta puolen sitavastoin
kaupungin mies- ja naisporvalisto periaatteessa ja hienossa kaytannossakin kannattavat
vesikauhua, voi siella seuraelama toisinaan kayda ripeaksi.
Koreasta kutsusta savonlinnalaiset purjehtijat sinne yleisiin kisoihin elokuun alkupaivina
laksivat, oli venheita kaipa viitisen- yhdessa ikaankuin paremmaksi vakuudeksi ja ettei
matkalla olevilta merikarhuilta katoaisi tyyten kasitys kauniimmasta sukupuolesta
matruusina kaksi ylen sorjaa neitosta. Taman sanotaan aiheuttaneen kaikenlaisia
itsenkieltaymisia matkan varrella, varsinkin mita kokemattomiin nuorukaisiin tulee.
-Hyvin varustuksin kului matka herttaisen tyynen vallitessa rattoisasti ohi Variskongin,
jolloin katsottiin sopivaksi ottaa piiskaryyppy tuulen herran arsyttamiseksi. Ja merilakien
noudattamisen nimessa otettiin senjalkeen ohjeeksi ukko Kockin purjehduspaivakirjan
kolme lehtea, joista 1:lle oli kirjoitettu jotakuinkin selvalla kasialalla: vi hissade segel kl
12 pa, och sedan satte vi kaffe pa [ nostimme purjeet klo 12 )a kahvittelimme].
2:lla lehdella seisoi horjuvin bokstafvein: och sedan satte vi kaffe pa och kl var Yz 7.
Kolmannella lehdella oli kaksi tummaa rivia, joitten valista selveni ajatus, "att man satte
sedan kaffe pa".

Ja naitten ikuisesti nuorten merilakien voimalla ja syoden rantahietikoiden pehmeilla
vuoteilla loistavia paivallisia, joiden aikana runollisuus alkoi vaivata yhta ja toista, lipui
matka lahemmas Lappeeta.
Eskaaderi heratti ansaittua huomiota rantakylissa; akat, lapset oinastelivat naita herrojen
vehkeita korkealla kunnioituksella - yopaikoissa autiolla rannalla piti hra Bergstrom
juhlapuheen hieroen mielihyvan voimalla kasiaan ja lausuen aluksi ja lopuksi: fyi fan,
hvad det ar dock harligt, hor du ukki, manne vi ej tar oss en. [ Hitto vie, onpa ihanaa,
eikohiin oteta taas ... ?]
Yleiso, johon kuului myos vakaasorttinen, vastaleivottu rahavarainhoitaja, osoitti
mieltymystaan puheelle - ja senjalkeen eskaaderin elolliset olennot vaipuivat unen
helmaan kansien ja purjeitten ja isonpuomin alustoihin, erahta pehmeaan mattaaseen
katajapehkon juurella rannan viidakossa.
Niinpa iltana moniahtana osa seurueesta kaikkien vaivojen lamaannuttamana kiipesi
eraan L:rantalaisen isannan huvilaan, toisen osan etsiessa tyyssijaa kaupungissa. Ja siina
seurassa, joka huvilaan kiipesi, vallitsi hilpea mieliala. Eras jasen sanoo ruokapoydan
pyorineen karusellina hanen silmissaan, ennustaen hyvaa purjehduslykkya huomisena
paivana. Ja hyva se olikin; Savonlinnan tapulikaupunki itsensa kunnosti purjehtijoittensa
kautta.
Sitten piti Lappeenranta meita vieraana ja pitipa herroiksi ja naisiksi: syotiin, puhuttiin,
runoiltiin, maljoja maistettiin, tanssittiin kunnes loydettiin itsemme pormestarin Iidan
ystavallisessa ruokasalissa Juhon leveitten hartiain turvallisessa suojuksessa- ja Iidan
kirjoissa oli allekirjoittanutkin hra pormestari.[ Lappeenrannan pormestari Johan
Hallonblad oli myos innokas purjehtija. Han oli perustamassa 1910 kaupunkiin EteliiSaimaan Purjehdusseuraa, joka siis jiirjesti matkaan liittyviiii purjehduskilpailua
Sunisenseliillii].
Saatua aamutuimaan tusina paitoja Juhon suurenmoisella valityksella L:rannan
ekiperingsafaarista ja koska klo oli jo kesaisena aamuna 4, tuli vieraille ikava musiikkia
ja aulis isanta suvaitsi osoittaa kaupunginpaan mahtia telefoneeraamalla poliisikamariin
kaskyn, etta kaupunkiin tiettavasti edellisena paivana saapunut posetiivari oli viipymatta
heratettava kasiin ja lahetettava pormestarin asuntoon.
Ja kun terssi oli parahiksi juhlallisen tunnelman vallitessa heitetty alamakeen, kajahti
polyfooninen "Donau-wellen" akkunan alla, ja sita me avoimien ikkunain aaressa
liikutettuina kuuntelimme, kesaauringon ensi sateitten suudellessa haljakoita silmiamme
hyvailevasti, mutta varakommodoorin itkiessa, ei musikaalisuudesta vaan siita, etta hanen
silmansa olivat monipaivaisen, auringonpaisteisen purjehduksen jalkeen ryhtyneet
tapansa mukaan janoamaan pumpulia ja boorivetta. Musiikki tehosi myos historioitsijaan
siksi voimallisesti, etta han nukkui seisaalleen "Patriassa" varakommodoorin vuoteen
vtereen.
Muistot matkasta elavat ja taysjasenisina purjehtijat kotikylaan saapuivat mika mitenkin.
Yksi ainoa purjevenhe sai - niin asianomaiset vakuuttavat, loikoa pontissa Etela-Saimaan
paakaupungissa viikonpaivat. Tamapa pitka-purjehdus se muodostui kesan paaretkeksi.
Savonlinnassa toukokuun 17.paivana 1913
Historioitsijan pyhan viran puolesta kumartaen
Knut Sarlin

lta-Suomen Sanomat-lehdessa 8.8.1912
j ulkaistun purj ehduskilpailun tulokset,
joka pidettiin 4.8.1912.

EHiHi-Saimaan Purjehdusseuran
purjehdus- ja moottorivenekilpailusta,
josta tapahtumat viime sunnuntaina.
Sunisen seHilla Saimaalla saavutettiin
9 meripeninkulman matkalla seuraavat
ennatykset:
purjehdusaika
laskettusaika
vene
2
h
1
min
15
s
2 h 9 min 56 s
Blanea
2 h 1 min 54 s
2 h 10 min 12 s
Briha
2
h
10
min
9
s
2
h 13 min 7 s
He ran
2 h 13 min 9 s
2 h 18 min
Hei
2
h
21
min
57
s
2
h 23 min 53 s
HeIIi
2 h 24 min 9 s
2 h 23 min 8 s
Kora
2
h
24
min
39
s
2
h 23 min 38 s
Dolores
2 h 27 min 19 s
2 h 20 min 28 s
Tahti
Omist. bra Juntunen Mikkelista

K olmen ensimmaista sai palkinnon, siron
pokalin kukin.
Taman jalkeen starttasivat moottoriveneet.
Ajettava matka oli samoin 9 merinpeninkulmaa.
·
E nsimmaisen palkinnon sai eversti
Balmrothin Lappeenrannanta Stella,
purjehdittu aika 48'36"
laskettu aika 1 t 32'42"
2. palk. bra D. Sokkasen Mikkelista
Nuoli, purjehdittu aika 46'28"
Jaskettu aika 1 t 37'8" ja
3. palk. pankinjohtaja Gnistenin
Lappeenrannasta Rochester
purjehdittu aika 1 t 31'22"
laskettu aika 1 t 44 '11"

Elettiin toista sortokautta, Venajalla
saadettiin 1912 yhdenvertaisuuslaki,
jolla annettiin venalaisille Suomessa
kansalaisoikeudet aanioikeutta lukuun
ottamatta; lappeenrantalaiset
osoittivat laajasti mieltaan lakia
vastaan.
Pormestari Hallonblad seka
raatimiehet eivat myoskaan
suostuneet kasittelemaan taman lain
mukaisesti Venajan kansalaisen
elinkeinoanomusta.

Johan Herman Fredrik Hallonblad
varatuornari, Lappeenrannan pormestari
(1908-191 5)

s. 6.8.1882
k. 1.3.1935; haudattu Hietaniemeen
Helsingissa
Mahdollisista lapsista tai puolisosta ei
tietoja
Vanhemmat:
Johan Fredrik Hallonblad ( 1830-1884 ),
Kakisalmen tuomiokunnan tuomari ja
Anna os. Wiiger ( 1855-1937);
Seta valtioneuvos ja lahjoittaja
Herman Hallonblad
(tiedot lnternetin sukututkimussivuilta)
Valittiin Lappeenrannan pormestariksi
1908 nuorsuomalaisen ja ruotsalaisen
puolueen tuella.
Sai aikaan sen, etta kaupunginvaltuusto
alkoi perustella paatoksensa.
Etela-Saimaan purjehdusseura aloitti
toimintansa 1910 pormestari
Hallonbladin johdolla;
seura piti seka purjehdus-, soutu- etta
moottorivenekilpailuja.
Purjehdusseura rakensi itselleen
paviljongin Tupasaareen 1911.

Hallonblad ja raatimiehet tuomittiin
Pietarin piirioikeudessa vuoden
vankeuteen ja kuudeksi vuodeksi
kelpaamattomiksi julkiseen virkaan.
Heidat siirrettiin Krestyn vankilaan
Pietariin kesalla 1914 kaupunkilaisten
huutaessa heille elakoota ja laulaessa
Karjalaisten laulua.
Hallonblad jatti eroanomuksen 1915,
jotta hanen virkaansa voitaisiin valita
uusi vakinainen viranhaltija.
Vankeusaika paattyi armahdukseen
25.1 .1915.
Hallonblad oli jo ennen vankeutta
avannut asianajotoimiston
Lappeenrannassa.

Em. tiedot: Castr€m, Lappeenrannan
kaupungin historia seka
Talka - Puntanen, Linnoitus ja
kaupunki Lappeenrannan historia
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