
 

 



 

 

 

 

 

 

Vuosi kuluu nopeaan ja vaikka siihen mahtuu monenlaisia, seuran 

kannalta historiallisiakin tapahtumia, niin tämä vuosi on mennyt 

ainakin minulta vilistäen ohi. Pursiseuran toimintavuosi on ollut, 

voisiko sanoa, melkoista vuoristorataa: Lupaavista ja odotetuista 

Lapalikon laiturin avajaisista ja Veneilykoulun uusista 

ajatuksista&kursseista sekä junioritoiminnan onnistumisista 

Hasanniemen huvilan talkoissa tehtyyn tavaroiden muuttoon. Saa 

nähdä mitä seuraava vuosi tuo tullessaan – ainakin mielenkiintoista 

aikaa sekin tulee olemaan. 

 

Kun ajattelen jälkeenpäin muutama viikko sitten olleita 

Hasanniemen talkoita; ensin olin hieman mietteissäni ja kaihoin 

mielin ajoin autolla talkoisiin huvilalle. Hetken päästä kun kasasin 

tavaroita peräkärryyn ja vietiin niitä uuteen varastoon, innostuin 

mitä kaikkea uutta voimme nyt tehdä ja minkälaisia 

mahdollisuuksia kaluston siirtyminen Linnunlahdelle avaa!  

Ainakin junioritoiminta saa paremmat mahdollisuudet toimia, 

mitä Hasanniemi on tarjonnut vähään aikaan, koska 

Linnunlahdella on mahdollisuus purjehtia myös kovilta tuulilta 

suojassa. Lisäksi kalusto on paremmin sijoiteltavissa kuin 

vanhassa, parhaat päivänsä nähneessä huvilan laiturissa. 

Pursiseuran toimisto voi toimia missä tahansa on järkevät ja meille 

sopivat tilat, mutta seuran kalustolle ei Joensuussa tuon 

potentiaalin omaavaa paikkaa ole. Mielestäni tästä on erittäin hyvä 

jatkaa eteenpäin ja kehittää kaikkea Pursiseuran toimintaa. Uusille 

toiminnan avauksillekin löytyy nyt enemmän voimavaroja.  



 

 

 
Viimeistään seuraavassa vuosikokouksessa otetaan 

tilakysymyksiinkin kantaa.  

 

Toinen merkittävä asia on, että olemme saaneet aikaiseksi 

merkittäviä edistysaskelia oman seuramme 50-vuotis historiikin 

julkaisemiseksi. Teemme parhaillaan rahoitushakemuksia 

hankkeen rahoittamiseksi sekä olemme luonnostelleet 

sisällysluettelon. Näistä asioista suurin kiitos kuuluu Seija Toloselle 

ja Pekka Kupiaiselle, kuten myös koko muulle projektiryhmälle. 

Olette tehneet erinomaista työtä. 

 

Vielä ei kuitenkaan Pursiseuran 49:s toimintavuosi ole 

päätöksessään, vaan huvilalla on 28.11 pikkujoulut ja vielä 12.12. 

talkoot, jossa tarkoituksena on tyhjentää toimisto ja pöydät sekä 

viedä seuran mastoteline vajan takaa uuteen paikkaan eli 

Hasanniemen pukkien ja trailerien säilytysalueelle. Myös vanhaa 

käyttökelpoista tavaraa on vielä talkoissa kaupattavana.  

 

Tervetuloa näihin kauden 2015 päätöstapahtumiin arvoisat JPS:n 

jäsenet ja oikein hyvää Joulun odotusta! 
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Hei 

Seuraava Navigaatioliiton kuulustelu järjestetään 11.12.2015 klo 

18.00 – 22.00. Kuulustelussa voit suoritaa saaristo-  ja/tai 

rannikolaivuritutkinnon. Jos haluat osallistua tentiin, niin pyydän 

ilmoittautumaan allekirjoittaneelle 30.11.2015 mennessä. 

Tammikuun loppupuolella alkaa taas  saaristo- ja 

rannikkolaivurikurssit. Kiinnostuneita pyydän seuraamaan 

Joensuun veneilykoulun sivuja. 

Ensi kesänä Kotkalaiset veneilijät järjestävät 2 eskaaderia Kotkasta 

Pietariin. Myös meidän pursiseuramme jäsenet ovat tervetulleita 

osallistumaan eskaaderiin.  Eskaaderit ovat 15. – 26.6.2016 ja 21. – 

31.7.2016. Halukkaat voivat ilmoittautua Veijo Parviaiselle 

sähköpostiosoitteeseen veijo@kotkasailing.com. Veijo Parviainen 

on tulossa luennoimaan Suomenlahden veneilymahdollisuuksista ja 

eskaadereihin liityvistä asioista 26.2.2016 klo 18.00 – 20.15 

Joensuun kaupunginkirjaston Muikkusalissa.  

Luentoaiheet: 1. Suomenlahden veneilymahdollisuudet (20 min) 

   2. Itäisen Suomenlahden veneilymahdollisuudet (20 min) 

   3. Veneily Suomesta Venäjälle (20 min) 

   4. Veneily Suomesta Venäjän sisävesille (20 min) 

   5. Itäisen Suuomenlahden eskaaderit Venäjälle 2015 ja 2016 

(40 min) 

 

Terveisin Rauno Solja, koulutuspäällikkö 

Rauno Solja, koulutuspäällikkö 
Koulutuskuulumisia 

mailto:veijo@kotkasailing.com


 

 

 

 

 

 

Säätiedot lupasivat sadetta. Onneksi se ei ihan pitänyt paikkaansa, 

vaan selvisimme harmaalla pilvipäivällä.  

 

Ensimmäiset reippaat talkoolaiset saapuivat klo 10 niinkuin pitikin. 

Miesväki autoineen peräkärryineen lähti kuljettamaan zoomeja 

ynnä muuta venekalustoa Linnunlahden varastoon ja naiset 

kantoivat vintiltä tuoleja yms seuraaviin kuormiin. Keittiössä 

lämmitettiin hernekeittoa lounaaksi. 

 

Osa porukkaa rupesi hieromaan kauppaa ylimääräisistä kalusteista, 

ja niitä saatiinkin myydyksi yllättävän paljon. Vielä jäi tavaraa 

jäljelle myytäväksi tyhjennystalkoisiin 12.12.2015. 

Naisväki alkoi siivota toimiston kaappeja. Nurkista löytyi vaikka 

mitä - esimerkiksi joltain jäänyt lautaspinkka, puolitäysiä 

juomalasipakkauksia sekä vanhentunutta teetä... 

Viitisen tuntia siellä meni touhutessa. 

 

 

 

 

 

Ulla-Maija Laurila, Järjestelyvastaava 
 Talkoot Huvilalla 7.11.2015 

LÄMMIN KIITOS 

KAIKILLE 

OSALLISTUNEILLE! 

MEITÄHÄN OLI LÄHES 

20! 



 

 

Pertti Laurila, Varakommodori 
Muutama käytännön asia 

Kuten kommodori totesi mietteissään on Huvilalle aika jättää 

hyvästit ja tämä aiheuttaa muutaman asian ja toimintamallin 

muutoksen: 

 

 

12.12.2015 klo 10 alkaen 

Pidetään talkoot Huvilan tyhjentämiseksi. 

Samalla kaikilla mahdollisuus lunastaa seuran 

realisoitavaa omaisuutta, esimerkiksi 

kalusteita. 

02.01.2016 alkaen 

Jäsenistölle myytävät tuotteet ovat 

saatavilla VMP-yhtiön Joensuun toimistosta 

Koskikatu 13. Tuotteilla tarkoitetaan siis t-

paitoja, lippiksiä, veneen omistajan viirejä, 

perälippuja ja JPS-tarroja. 

 
Pursiseuran kalusto on varastoitu Linnunlahdella 

sijaitsevaan Joensuun kaupungilta vuokrattuun 

kylmään varastotilaan.  Sinne on varastoitu myös 

osa seuran kalusteista ja työkalut sekä kaikki muu 

irtaimisto. 



 

 

 
Muutamat ovatkin laittaneet viestiä, 

hyvä hyvä! 

Mikäli et ole saanut vastausta 

viestiisi, niin laittaisitko sen 

uudelleen, ettet vahingossakaan jää 

ilman kuusta :) 



 

 

Jarmo Solja, Tiedottaja 
Tiedottajan takanurkka 

Vuoden neljäs puuska ja niistä viimeinen on nyt tässä. Tiedotustoiminnan osalta 

mielenkiintoinen vuosi takana ja oikeastaan koko seurankin osalta hyvin raikkaat ja 

Puuskaisat (!) muutoksen tuulet ovat puhaltelemassa, kuten kommodori jo kertoikin 

jäsentiedotteessa sekä mietteissään. 

Tämänkertainen Puuska jäi kuvasisällöltään hieman vajaaksi, koska kuvavarannot 

olivat aikalailla ehtyneet vuoden varrella. Olen yrittänyt muistaa räpsiä kuvia vähän 

mistä vaan, kun useat teistä ovat kuitenkin toivoneet enemmän fotogeenistä 

materiaalia Puuskaan. Kansikuva napattu tällä kertaa Kirkkonummelta.  

Viime kerralla taisin lupailla jonkunlaista vuosikatsausta laajemmasta vinkkelistä. 

Rupesin itse miettimään kaikkea mitä tässä onkaan tapahtunut ja löysin yhteisen 

nimittäjän: hyvät päätökset. 

Kuka hoksaa ensimmäisenä? Pointti mitä haen takaa on se, että ainakin 

allekirjoittanut on yrittänyt päästä pois tulosorientoituneesta ajattelusta. Katsomalla 

asioita vain lopputuleman kautta altistaa ainoastaan jälkiviisastelulle ja turhalle 

valittamiselle, mikä ei johda mihinkään. 

Ajatukset on keskitettävä asioihin, joihin voi vaikuttaa. Tänä vuonna oli parikin 

tilannetta, jossa tehtiin paperilla tarvittavat taustatyöt ja kaikki olimme varmoja, että 

päätöksen odotusarvo on positiivinen, mutta riippumattomista syistä johtuen kaikki ei 

mennyt suunnitelmien mukaan. Tästäkin huolimatta suurin osa asioista on mennyt 

juurikin, kuin oletettu on ja niistä olemme suurin osa päässeet nauttimaan jossain 

muodossa seurassamme.  

Huomioiden taloudelliset ja tietotaidolliset resurssit en ainakaan itse osaa nimetä 

yhtäkään huonoa tai selkeästi virheellistä päätöstä menneeltä kaudelta, mikä on 

todella hyvä suoritus. Tästä rohkeudesta luottaa päätöksentekoomme juontuu myös 

Huvilasta luopuminen. Katsotaan millaisille reiteille päädymme tulevina kausina 

tämän ison muutoksen jälkeen. Ainakin itselläni on hyvin optimistiset ja hyvät 

tulevaisuuden näkymät seuran osalta. 

Positiivisuuden kautta talvea sekä seuraavaa veneilykautta kohti! 

 

 


