


Joensuun Pursiseura täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 50-vuotta. Se on jo 

itsessään historiallisen upea saavutus. Kun vielä mietitään kuinka paljon 

perinteitä, yhteistä tekemistä ja unelmia, veneilyä erilaisilla 

vesikulkuneuvoilla, vesillä liikkumista ja veneilykulttuurin kehittymistä 

mahtuu noihin vuosiin, voidaan vain jälkikäteen hämmästellä yhteistä 

matkaa. Pitää myös nöyrästi kiittää niitä kaikkia toimijoita, perheitä ja 

jäseniä, jotka ovat vuosikymmenien varrella tätä matkaa tehneet ja seuran 

olemassaolon sekä kehityksen varmistaneet. 

Juhlavuoden kunniaksi olemme valmistelleet Joensuun Pursiseura ry:n 50-

vuotisesta taipaleesta kertovaa historiikkia, joka kertaa seuran eri vaiheet 

toiminnan alkutaipaleelta tähän päivään ja sisältää mielenkiintoisia teemaan 

sopivia artikkeleita ensisijaisesti seuramme jäseniltä. Lisätietoa historiikista 

tässä Puuskassa ja laitamme tietoa myöhemmin seuran kotisivuille.  

Vuosi lähtee perinteisesti liikkeelle yhdistyksen vuosikokouksella, jossa on 

tänä vuonna sellainen alkutilanne, että muutama pitkäaikainen hallituksen 

jäsen on ilmoittanut antavansa tilaa nuoremmille ja jättäytyvänsä pois 

hallituksesta. Ainakin kilpailu- ja koulutusvastaavan paikat ovat avoinna 

ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen. Tule siis mukaan kehittämään 

toimintaa ja ottamaan vastuuta toiminnan kehittämisestä! 

Olemme muutenkin hallituksen piirissä miettineet hallituksen kokoonpanon 

pienentämistä ja siirtymistä enemmän toimimaan jaosten pohjalta. Näistä 

tehdään ehdotus vuosikokouksessa ja toivomme että jäsenistö näkee 

jaostot yhtä tärkeinä tulevaisuuden pursiseuraa rakennettaessa. Pursiseuran 

jaokset mm. juniorijaos, matkaveneilyjaos ja kilpailujaos ovat vieläkin 

olemassa ja nyt hallitus esittää vuosikokoukselle, että niiden toimintaa 

elvytetään ja niiden asema vakiinnutetaan.  
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Vuosikokouksen jälkeen olemme  vielä varanneet aikaa seuramme 

purjehtijoille. Tarkoitus on katsoa yhdessä läpi kesän kilpailuja ja miettiä 

kilpailutoiminnan ja kilpailuiden tulevaisuutta. Toivomme hallituksessa että 

mahdollisimman moni purjehtija osallistuisi tähän tapaamiseen, jossa voi 

esittää ideoita ja toivomuksia kilpapurjehduksen suhteen.  

 

Lopuksi haluan muistuttaa kaikkia seuran jäseniä Suomen purjehdus- ja 

veneilyliiton uudesta helppokäyttöisestä jäsenrekisteristä Suulista, jossa 

jokainen voi päivittää mm. yhteystietojaan. Toivon että jokainen päivittää 

yhteystietonsa kuntoon ja lisää tietoihinsa ainakin sähköpostiosoitteen. 

Lisätietoa järjestelmästä tässä Puuskassa ja pursiseuran ja SPV:n kotisivuilta.  

Nähdään vuosikokouksessa! 
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Ihmisten 

vapaa-aika on lisääntynyt mutta samalla pirstaloitunut.  Enää ei vietetä koko lomaa 

saman harrastuksen parissa.  Yhteen pitää sovittaa omien harrastusten lisäksi 

muiden perheenjäsenten toiveet ja mielellään vielä päästä kokeilemaan jotakin 

uutta.  Oman veneen hankkiminen tai kuukauden venematka eivät oikein istu näihin 

vaatimuksiin.  Ja vaikka olisikin oman vene, saattavat tutut vedet alkaa tuntua 

liiankin tutuilta.  

Veneen vuokraaminen on lisääntynyt.  Eikä se ole ihme.  Vuokravene on aina 

kunnossa, vain muutaman vuoden vanha, eikä sen ylläpidosta, talvitelakoinnista tai 

varustelusta tarvitse huolehtia.  Ja veneilyaluetta ja venetyyppiä voi vaihtaa 

halutessaan. 

Välimerelle? 

Yleensä vene vuokrataan Välimereltä.  Valintaa puolustaa Välimeren sää, pitkä 

kuuma kesä ja leuto talvi.  Veneilykausi alkaa jo huhtikuusta ja jatkuu aina lokakuun 

loppuun. Vilkkain kausi on heinäkuun alusta elokuun puoliväliin.  Silloin kaikki 

satamat ja ankkurilahdet täynnä, hinnat korkeat ja lämpötila saattaa hipoa tukalaa 

40 astetta. Suosituimmat vuokraveneilyalueet ovat itäisen Välimeren Kroatia, 

Kreikka ja Turkki.  

 

Angistri, Kreikka 2015.  Kuva Juha Pasanen 

Juha Pasanen 
Vuokraveneellä helpommin ja halvemmalla? 



Mitä kannattaa miettiä veneilyaluetta ja venettä valitessa? 

 

Jos täyden palvelun satamat ovat tärkeitä, Kroatia on hyvä valinta.  Satamat 

ovat viranomaisten valvonnassa. Valtiollisista ACI-satamista löytyy raha-

automaateista, pyykkituvista lähtien kaikki palvelut. Kreikassa 

satamamaksuja ei käytännössä ole. Veneet kiinnitetään kaupungin laituriin 

ja edessä olevan tavernan tai hotellin palvelut ovat käytössäsi.  Sillä 

odotuksella että käyt illastamassa heillä. Satamia ja ankkurilahtia on 

muutaman mailin välein. Turkissa ravintoloiden laiturit voivat olla kaukana 

kaupungista ja satamien välit pitkiä.  

 

Ajankohta on tärkeä sään ja hintojen vuoksi.  Sesongin ulkopuolella 

huhtikuussa ja lokakuussa hinnat ovat alimmillaan.  Tuulia on enemmän ja 

pieni myrskyn mahdollisuuskin.  Lentoliput ovat tällöin myös halvimmillaan. 

Joka tapauksessa varaus kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisin.  Se 

takaa edulliset hinnat. 

 

Lentokenttä lähellä lähtö- ja tulosatama on käytännöllistä, ja säästää aikaa 

ja rahaa.  Suoria lennot on esim. Splitiin tai Ateenaan. 

 

Veneet ovat nykyaikaisia matkaveneitä ja niissä on runsaasti tilaa.  Kahden 

hengen kajuutat ja vessat suihkuilla.  Suurempi vene on kuitenkin aina 

haastavampi käsiteltävä ahtaissa satamissa vaikka niissä onkin keulapotkuri.  

Purjeveneet ovat yleensä varustettu rullaisolla ja perinteinen isopurje voi 

olla jo hankala vaatimus. Veneet ovat täysin varusteltuja vuodevaatteista 

astioihin. Kroatialaiset venevuokraamot antavat nykyään paukkuliivit 

käyttöön – muualla löytyvät vielä perinteiset oranssit liivit.  Kroatian kovasta 

kilpailusta kertonee myös WIFIn yleistyminen veneisiin.  



Mitä sinulta vaaditaan? 

Jos aiot kipparoida vuokraamaasi venettä itse, tarvitset kansainvälinen huviveneen 

kuljettajan lupakirjan. Tämä on yleiseurooppalainen asiakirja, jonka myöntää kunkin 

maan oma viranomainen.  Suomessa liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Lupakirjan 

saaminen vaatii rannikkonavigoinnin taidot (vuorovedet) ja todistuksen käytännön 

veneilytaidosta, esim. päällikkötutkinnon. Kreikassa myös kakkoskipparilla tulee olla 

em. lupakirja tai sitten hänen tulee vakuuttaa osaavansa purjehtia (Official 

Statement – I can sail).  Kroatiassa kipparilla pitää olla myös meriradion 

käyttämiseen lupakirja (SRC – rannikkolaivurin meriradiolupa).  Miehistöluettelo 

(Crew List) toimitetaan vuokraajalle hyvissä ajoin.  Siitä käy ilmi miehistön 

syntymäajat ja passinnumerot.  

Jos vaadittuja todistuksia ei ole tai muuten haluaa huolettoman loman, veneitä voi 

vuokrata myös kippareilla.  Hintaa tulee lisää n. 100 euroa päivässä. Tai sitten lähdet 

mukaan Joensuun Veneilykoulun järjestämille eskaadereita.  Seuraava on viikolla 42 

Kreikassa. 

 

 

Hvar, Kroatia 2013. Kuva Juha Pasanen 



Eroja totuttuun 

Itse veneily on helppoa kivikkoisiin väyliin Suomessa tottuneelle.  Rannat ovat syviä 

ja vedet selkeitä. Sen sijaan satamien ahtaus voi yllättää.  Veneen hallinta, 

erityisesti ison veneen, on vaativaa. Veneitä suosituimpiin satamiin voidaan 

parkkeerata kolmeenkin kerrokseen.  

Sinulle osoitetaan paikka laiturissa ja sinne mennään peruuttamalla.  Kreikassa 

tämä tarkoittaa keula-ankkurin laskemista ja perästä kiinnittymistä laituriin.  

Kroatiassa keskusankkuria eli valmiin keula-ankkurin kiinnittämistä veneen 

keulaknaapiin samalla kun ajat perää laituriin.   

Satamiin tulo voi vaatia VHF yhteydenottoa englanniksi.  Muutenkin meriradiota 

kuunnellaan erilaisten merenkulkua koskevien ilmoitusten ja tuulivaroitusten 

vuoksi. 

Pimeällä ei saa vuokraveneillä. Ja kun aurinko laskee, pimeä tulee heti.  Ahtaaseen 

säkkipimeään ankkurilahteen ajaminen kymmenien ankkurivalojen sekaan on 

kutittavaa. 

Veneen ainakin yhdessä wc:ssä on septitankki.  Septin tyhjennyspisteitä ei 

kuitenkaan ole vaan käymäläjäte lasketaan mereen satamista ja ankkurilahdista 

ulos ajettua.  Turkissa on otettu käyttöön ns. Blue Card, jolla vuokraveneen pitää 

käydä vähintään kerran tyhjentämässä septi siihen tarkoitetusta paikassa ja tästä 

pitää myös esittää kuitti venevuokraamolle. 

 

Pupa Marina, Turkki 2012. Veneen lähtöselvitys. Kuva Juha Pasanen 



Takuutalletus vai omavastuun poistomaksu? 

Ennen lähtöä tehdään aina inventaario kaikesta mitä veneessä on ja samalla 

vuokraaja saa opastuksen laitteiden käytöstä. Tarkasta vene hyvin ennen lähtöä ja 

valokuvaa mahdolliset naarmut tai viat kaiken varalta. Tee vikalista vuokraamolle.  

Siitä on hyötyä myös heille. Paluun jälkeen vene tarkistetaan uudestaan. Sukeltaja 

tarkistaa pohjan, kölin ja peräsimen.  Jos kaikki on OK, asia selvä.   

Onnettomuuksien varalta edellytetään takuutalletusta tai omavastuun 

poistomaksua.  Omavastuun poistomaksua ei palauteta matkan jälkeen.  

Poistomaksu on 100 euroa – 450 euroa riippuen veneen koosta.  Se ei korvaa 

vastapuolelle aiheutuneita kuluja, ainoastaan omaan veneeseen tulleet mahdolliset 

vauriot. Ei myöskään kadotettua jollaa, ankkuria eikä ankkuriketjua. 

Suomalaisia veneenvälittäjiä 

Sail A Round – Midnight Sun Sailing, Taalintehdas, www.midnightsunsailing.fi 
Yhteistyökumppanit: Sun Sail ja Leboat 

Onsail – Travelon Matkat, Lauttasaari, http://www.onsail.fi/ 
Finlandia Sailing, Kasnäs, http://www.finlandiasailing.fi/  

Yhteistyökumppani: Navigare Yachting 

Purjehduskouluja jotka välittävät vuokraveneitä: 
Sea Lady Sailing: http://www.purjehduskurssi.com/  
Kesäpurje: http://purjehdus.net/  

http://www.midnightsunsailing.fi/
http://www.onsail.fi/
http://www.finlandiasailing.fi/
http://www.purjehduskurssi.com/
http://www.purjehduskurssi.com/
http://purjehdus.net/
http://purjehdus.net/


 

 

 

Saaristolaivurikurssi alkaa 4.2.2016, jos mukaan tulee riittävästi osallistujia. 

Veijo Parviainen on tulossa luennoimaan Suomenlahden 

veneilymahdollisuuksista ja Kotka – Pietari- eskaadereihin liityvistä asioista 

26.2.2016 klo 18.00 – 20.15 Joensuun kaupunginkirjaston Muikkusalissa.  

VHF-kurssi on 19. – 20.03.2016 ja VHF-tutkinnon voi suorittaa 30.3.2016. 

Tutkintoon osallistuminen ei edellytä kurssille osallistumista. 

Storwind veneily- ja navigointisimulaattorin esittely on tarjolla 28.3.2016 klo 

12.30 

Rannikkonavigoinnin viiikonloppukurssi järjestetään  1.4.2016 

Navigaatioliiton kevään kuulustelupäivä on  22.4.2016 ja silloin voit suorittaa 

saaristo-tai rannikkolaivuritutkinnon lisäksi myös avomerilaivuritutkinnon. 

Alkukesästä on tarjolla myös ainoastaan naisille suunnattu käytännön 

purjehduskurssi. 

Kaikista yllä olevista kursseista  löytyy tarkemmat tiedot ja 

ilmoittautumisohjeet JoensuunVeneilykoulun nettisivuilta 

(www.joensuunveneilykoulu.fi)  

Cevni-kurssista kiinnostuneita pyydän ottamaan yhteyttä Juha Pasaseen 

(juha.pasanen@jns.fi) 

 

 

Rauno Solja, koulutuspäällikkö 
Kevään 2016 koulutuksista 



 

Seija Tolonen, Projektipäällikkö 
Joensuun Pursiseuran 50-vuotistaival saa oman historiikin 

Joensuun Pursiseura viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan ja 
sen suunnitteluun nimetty projektiryhmä on kokoontunut jo 
kahdeksan kertaa. Vuosien varrella tapahtunutta toimintaa 
kootaankin nyt yksiin kansiin tuhdin historiikin muodossa.  

Sivuja tulee olemaan lähes 200, sillä monenlaista on vuosien varrella 
tapahtunut.  Kirjoittajia on yli 20, jotka toimittivat aineistonsa 
tammikuun loppuun mennessä julkaisun toimittajana olevalle Pekka 
Kupiaiselle. Lämmin kiitos jo tässä vaiheessa kaikille artikkelien 
kirjoittajille! 

Arkistoja ja kaappeja on koluttu pitkin alkutalvea ja kuvia muutettu 
digitaaliseen muotoon. Kuvia voi toimittaa vielä Pekka Kupiaiselle, jos 
sellaisia kätköistä löytyy (kupiainenpekka@gmail.com).  

Seuraavana on taittovaihe ja kesän kynnyksellä valmis historiikki, jota 
jäsenet voivat tilata ennakkotilaushintaan, 20 €/kpl (tilaukset: 
info@joensuunpursiseura.fi). Ennakkotilaushinta on voimassa 
1.5.2016 saakka, jonka jälkeen kirjan myyntihinta on 30 €/kpl. 
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Kutsu jäsenistölle koskien 28.2.2016 klo 14.00 pidettävää Joensuun Pursiseuran ry:n 

sääntömääräistä vuosikokousta.  

Kokous pidetään Ravintola Sulon tiloissa osoitteessa: Telitie 5, 80100 Joensuu 

(Samassa rakennuksessa toimii Katsastus Kovalainen Oy) 

Kokouksen asialista: 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

2. Kokouksen järjestäytyminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

3 Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien 

lausunto 

4.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle 

5. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tai eronneiden tilalle tai 

täydennetään hallitusta 

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja (kommodori) tai varapuheenjohtaja 

(varakommodori) sekä sihteeri ja taloudenhoitaja 

Nykyiset: 

Kommodori Mikko Nenonen 

Varakommodori: Pertti Laurila 

Sihteeri: Ossi Tolonen 

Taloudenhoitaja: Pirjo Tolonen 

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varahenkilöä 

8. Päätetään seuraavan vuoden osalta yhdistyksen liittymis- ja vuosimaksusta 

8. Päätetään seuraavan vuoden osalta yhdistyksen liittymis- ja vuosimaksusta 

9. Vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio 

10. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma 

11. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista 

12.  Kokouksen päättäminen   



     SPV:n jäsenrekisteri Suuli on avattu!  

Kirjaudu SPV:n jäsennumerolla ja salasanalla osoitteessa: https://suuli.spv.fi/#/login 

Liiton jäsennumeron saat ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin tai laittamalla 

viestiä info@joensuunpursiseura.fi. Ensimmäisellä kerralla salasanan voi tilata 

sähköpostiin: Mikäli et ole ilmoittanut sähköpostia, laita viestiä: 

info@joensuunpursiseura.fi 

Omat tiedot välilehdeltä näet mm. yhteystietosi. Päivitä ne ja pidä ne ajantasalla 

sekä lisää seuran kannalta tarvittavat tiedot (yhteystiedot). Voit vaihtaa täällä 

palvelun salasanan. 

Voit päivittää myös veneesi tiedot, mikäli ne eivät ole ajantasalla. 



 Jarmo Solja. Tiedottaja 
Tiedottajan takanurkka 

Terrrvehdys vain! 

Vuoden ensimmäinen Puuska lihoi aika mukavasti, toisinkuin 

pilkkisaaliit tähän mennessä, viitaten kansikuvaan, mutta jälleen 

kerran ei se määrä vaan se laatu.. :) 

Rupatellaas taas hetki säästä, yksi lempiaiheistani. Eikös ollutki n 

melko vilpoisaa tammikuussa? No olI! Karvalakkifillarointia tuli 

harrastettua enemmän kun lähivuosina yhteensä. Tosin sitten hajosi 

fillari ja joutuikin tyytymään vaihtoehtoisiin tapoihin päästä paikasta 

toiseen. Eipä se herkkua tuntunut autoilijoillakaan olevan; harvasen 

päivä akut paukkui ja kahvipöydässä varavirran kysely oli suhteellisen 

kuuma topikki. 

Noh nytpä kelit pikkaisen lämpenee, niin samalla seuran hyvinkin 

toiminnantäyteinen vuosi pyörähtää kunnolla liikkeelle. Venemessut 

ovat tätä kirjoittaessa jo viikon päässä! 

Kuitenkin aiemmin Puuskassa mainittu Vuosikokous-kutsu on 

varmasti ykköstapahtumia moneltakin kantilta. Toivon omasta 

puolestani aktiivista osanottoa—varmasti jotain itseään koskettavia ja 

kiinnostavia aiheita on luvassa. 

Yritän taas keksiä parempia vitsejä seuraavaan Puuskaan... Vai olenko 

takanurkassa enää ensi kerralla..? 

 

 

 


