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Pursiseuramme perinnetoimikunta on tähän mennessä haastatellut puolentusinaa aktiivista
pursiseuralaista. Muutakin on Kyösti Leikkaan johtama porukka toki tehnyt. Unto ja Marketta
Hirvosen kertomus on tässä tarjolla kaikkien luettavaksi sellaisena, kuin se arkistoon meni. Ei
siis mikään varsinainen haastattelureportaasi, vaan dokumentti sellaisenaan:
Unto, ammatiltaan sähköteknikko, syntyi 5.7.1932 Punkaharjulla, puoliso Marketta, koulutukseltaan sosiaalikasvattaja, syntyi 26.7.1941 Jyväskylässä.
Toimintaa KuoPSissa:
Unto kilpailujaoston vetäjänä 1987-91 ja Skuutti-purjehduskoulun opettajana
Kunniajäsen vuodesta 2007
Unto ja Marketta kumpikin 90-luvulla Kallavesj-näyttelyn järjestelyjaostossa.
Näin Hirvoset kertoivat:
Perheen veneilyharrastus alkoi 70-luvulla optimistijollan rakentamisesta. Perheen poika
Antti Hirvonen oli optarista kiinnostunut. Optareita tuohon aikaan rakennettiin hallissa porukalla. Lisäksi hallissa tehtiin E-jollia pursiseuran käyttöön.
Isät rakensivat ja pojat, optari-ikäiset, olivat mukana puuhassa. Hirvosen jolla syntyi vanerista.
Se tehtiin mittatarkasti kilpailukelpoiseksi. Vanerijollan lisäksi pojalle sitten hankittiin myös
muovijolla. E-jollia rakennettiin Kalevi Kojonkosken hankkimien muottien avulla. Hirvosen rakentama optari on yhä käytössä. Lapsenlapset purjehtivat sillä.
Optarien kilpailutoiminta oli vireää. Kisoissa kierrettiin ahkerasti. Äidit ja isät ottivat lapsia
autot täyteen. Jollat kulkivat mukana autojen katoilla ja tarvittaessa peräkärryllä. Marketta
muistaa eräänkin paluumatkan Sköldvikistä, kun mukana oli kolme poikaa ja kolme jollaa.
Naantalista Hirvosten mieleen jäi episodi Kultarannan vesillä. Kisoissa oli 130 jollaa. Samaan
aikaan Kultarannassa oli presidentti Mauno Koiviston vieraana USAn presidentti Bush vanhempi. Optariparvi seilasi kunniakierroksen Kultarannan laiturin päähän. Kun jollat myötätuulessa lähestyivät Kultarantaa, turvamiehiin tuli säpinää. Kaikki meni silti hyvin.
Innokkaista tuon ajan optaripurjehtijoista Hirvoset mainitsevat erityisesti Joni Päivisen
(Jorma Päivisen poika), Timo Räisäsen, Hugo Gävertin, Juho Hännisen, Jaakko Nevalaisen ja
Miikka Mätön. Kaikkiaan toiminnassa oli kymmenkunta sellaista aktiivista junioria, joita vanhemmat kuljettivat kisoissa kaukanakin. Toinen mokoma lisäksi purjehti seuran omissa kisoissa.
Junnuille vanhemmat järjestivät toimintaa vuoden ympäri. Marketta kertoo mm. hiihtoloman
aikaisesta optarileiristä Haminalahden nuorisoseuralla. Purjehtia ei voitu, mutta hiihtokilpailut pidettiin. Lisäksi oli mm. oppitunteja purjehtimisesta. Marketta Hirvonen ja Anu Räisänen
huolehtivat ruuanlaitosta. Talvella nuoret lisäksi kokoontuivat tiistaisin pelaamaan sählyä ja
jumppaamaan.

Tällaisella toiminnalla kaikkiaan oli merkityksensä poikien – ja myös tyttöjen, sillä heitäkin
mukana oli – yhteishengelle. Osallistujat olivat 10-14-vuotiaita.
Kesällä Pirttiniemen ”Kummituslinnassa” – sittemmin tulipalon tuhoamassa rakennuksessa –
leiriläiset yöpyivät. Mieliin jäivät lipunnostot ”linnan” pihassa.
Kaikki edellä kerrottu ajoittui 70- ja 80-luvuille.
KuoPS menestyi optarikisoissa hyvin. Saimaan alueen pursiseuroilla oli optarien parissa tiivistä yhteistoimintaa. Keväällä esimerkiksi käytiin purjehtimassa Savonlinnassa, kun muualla
vedet vielä olivat jäässä.
Antin pisin kilpailumatka suuntautui Italiaan Garda-järvelle. Isä Unto ja savonlinnalainen Jussi
Aho puolisonsa kanssa ottivat matkaan poikansa Antti Hirvosen ja Jukka-Pekka Ahon henkilöautoon. Jollat kiinnitettiin katolle. Unto muistelee vauhdikasta menoa, 160 km/h ja ylikin
Euroopan halki viiletettiin.
Leiri Italiassa oli pääsiäisen aikoihin. Osallistujia parisataa. Ikimuistoinen matka sekä pojille
että vanhemmille.
Marketta Hirvonen vuorostaan kävi kisamatkalla Ahvenanmaalla. Poikien Antti Hirvosen ja
Jaska Nevalan huoltajina olivat Marketta sekä Jaskan isä Timo Nevalainen.
Aikuisten Hirvosten veneily alkoi Tyvexillä. Pallero-nimisen purren he ostivat Aulis Miskalalta
29.9.76. Päivämäärä on säilynyt lokikirjassa. Vuonna 1992 Hirvoset hankkivat nykyisen varttitonnarinsa, jonka Guess Who -nimi herättää yleistä huomiota. Veneellään he ovat seilanneet
Saimaan vesistöä pitkin ja poikin.
Syksyllä, kun Guess Who nostetaan telakalle, Hirvoset suuntasivat vuosina 1987-2006 Välimerelle. Siellä Kreikassa he olivat osakkaina kimppaveneessä neljän syksyisen viikon osuudella. Vaihtosatama oli aluksi Dubrovnik, kunnes vene siirrettiin sodan tieltä Kreikkaan.
Seuratoiminnassa oma lukunsa Unto Hirvosen osalta on ollut Kallavesj-näyttelyjen sähköistä
huolehtiminen. Pursiseurassahan itse kukin mahdollisuuksiensa mukaan tekee sitä, mitä osaa.
Haastattelun yhteydessä Hirvoset luovuttivat pursiseuran haltuun noin 250 diaa lähinnä
KuoPSin kilpailutoiminnasta.

