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Kesän puuhastelut Lapalikolla!

Taas on yksi kesä takana, hätäisimmät
nostivat veneet ylös ennen kuin 
hitaammat ehtivät laskea. Tänä 
kesänä oli Lapalikolla paljon 
puuhasteltavaa. Harmittavasti osa 
jäsenistämme kärsi tästä, saha lauloi 
aamusta iltaan ja ympärillä tapahtui 
lähes joka viikonloppu.  Uusi 
saunalaituri- ja grillikatos 
rakennettiin täysin talkoovoimin. 
Grillikatos tehtiin saaren omista 
puuvarannoista, joten kustannukset 
pysyivät todella kurissa. M/S 
Topreevan Topin aikaansaannosta 
voimme tulevina vuosina nauttia 
grillikatoksen suojasta. Katokseen 
saatiin myös uusi grilli saari-isännän 
Samin hitsatessa kaksiosaisen 
tulipesän grillikatokseemme. Sami ja 
Topi touhusivatkin esimerkillisesti 
jäsenistömme hyväksi. Toki talkoissa 

oli aina muitakin puuhastelijoita mukana, kiitokset siis kaikille talkoissa olleille.

Laiturin asennus tuottikin päänvaivaa 
tuulisen kesän vuoksi. Laituri saatiin 
kuitenkin asennettua 8.7.2018. 
Laiturin painot eivät alkuun riittäneet 
ja nokkelasti saatiin Samin voimin 
myös tukikohdan rannassa olleet 
kaksi isompaa noin 1000 kg painoa 
siirrettyä. Samalla konstilla saatiin 
myös muutamaa liian lähekkäin 
ollutta poijua siirrettyä. Poijuja 
tullaankin tarvitsemaan lisää, sillä 
vanhoja poijuja jouduttiin myös 
poistamaan päälaituristamme. 
Lapalikolle tuotiin varastolta 
loppukesällä myös aluksi yksi zoomi 



ja myöhemmin kaksi lisää. Zoomeilla 
päästiin purjehduksen alkeita 
opettelemaan ja ne olivatkin kovassa 
käytössä. Nyt on lapsille (jos joutavat 
aikuisilta) mukavaa tekemistä 
saaritukikohdassamme. Varastolta tuotiin 
myös paljon tavaraa, jotka olivat olleet 
käytössä huvilalla mm. puistonpenkkejä, 
haravoita, pesuaineita, pesuvateja yms. 
tavaraa, jolla on käyttöä 
tukikohdassamme. Vastaavasti 
Lapalikolta on poistettu huonokuntoisista
tavaraa ja roskia sekä vanhaa 
metalliromua. Kiitokset metalliromun 
viejille. 

Rakennusten kuntoa tutkittiin kokonaisvaltaisesti. Saunan ensiapuna tutkittiin 
saunanpiipun kunto ja myöhemmin korjattiin piippu, kiitos saari-isäntä Samille ja 
hänen isällensä. Nyt on saunamme piipun vauriot korjattu ja kuntoraportti tehty. 
Saunan jätevesijärjestelmämme myös tulvi ja senkin Sami nokkelasti huolsi sekä 
myöhemmin asensi uuden imeytyskaivon. Valitettavasti myös saunamme kaipaa 
jatkossa korjaustoimenpiteitä saunan lattia ja ovi on kärsinyt ja pehmentynyt ja 
kaipaa välitöntä korjaamista.  Saunan katto vuoti myös kovan tuulen aikana ja se 
tulee myös uusia ennen isompien vahinkojen syntymistä, mikään ei kestä ikuisesti. 
Ajatuksena on purkaa vielä saunanlattia ennen talvea kuivumaan ja keväällä 
toteutettaisiin lattiaan korjaavat toimenpiteet.



Palvaamoa korjattiin myös ja alahirsi vaihdettiin sekä samalla nostettiin loputkin 
alahirret irti maasta. Harmillisesti tämäkin rakennus on kärsinyt kovasti ja 
hirrenvaihtoa olisi tiedossa jatkossakin. Kattohan alkaa olla myös tiensä päässä ja 
tuleekin miettiä mikä on järkevää. 

Homeisen mökin kuntoa tutkittiin myös ja yhtenä isona syynä kosteusvaurioille on 
esimerkiksi katon vuotaminen piipun juuresta. Piippu on kostunut myös sisäpuolelta 
ja kosteus tulee läpi mm. takasta. Kosteus on lahoittanut mökin lattian takan vierestä. 
Lattiaan tuli reikä, kun vähän kopautti. Kukkamultaa on siis tulossa myös mökin 
lattiarakenteista. Ulkokalusteissahan kukkamultaa olikin kunnolla ja ne poltettiin heti 
kun grillikatos saatiin kuntoon.
Ilmanvaihtuvuutta mökissä tutkittiin myös ja todettiin, että ilma ei ole vaihtunut 
ollenkaan. Piipun ilmanvaihtoreikä oli lehtiä ja havunneulasia täynnä. Ensiavuksi 
katto tiivistettiin piipunjuuresta ja ilmanvaihtohormi puhdistettiin, lisäksi tehtiin 
tuloilmalle pari reikää ovien alareunaan sekä yksi poistoilmanvaihdonreikä lisättiin 
myös. Harmillista on, että näillä toimenpiteillä ei valitettavasti mökin kuntoa enää 
pelasteta. Toki mökin kuntoon on osaltaan myös vaikuttanut keittiön tiskialtaan 
poistoveden valuminen suoraan rakennuksen kivijalkaan. Kaikkea muuta pientä 
ilmeni myös, mikä osaltaan aiheuttaa kosteusvahinkoa mökkiimme. Mutta 
onneksemme veneiden koko on vuosien saatossa kasvanut ja mökin tarve onkin 
jäänyt todella vähäiseksi.



Perinteiset puutalkoot pidettiin 8.9.2018 Lapalikolla. Iloksemme voidaan todeta 
talkoiden suuri osanottomäärä 10 venettä. Talkoot eivät rasittaneet ketään liiaksi, 
rantaa raivattiin ja polttopuuta tehtiin napakasti. Talkoolaisille oli ruoka- ja juoma 
tarjoilua ja juttu lensi mukavasti viimeistään talkoosaunan lauteilla.  

Talkoita olikin koko kesän ja 
päättäjäisviikonloppunakin 



puuhasteltiin, mutta myös visailtiin 
erilaisten tehtävien parissa. 
Valitettavasti saunalaiturin 
poisottaminen ei onnistunut kovan 
etelätuulen vuoksi. 

Saunalaiturin siirto saatiin 
toteutettua 29.9.2018 
aurinkoisessa säässä. Yöllä 
oli pakkasta mutta päivä oli
mitä mainioin veneilysää. 

Lapalikon sauna- ja pesuhuoneen lattiat purettiin kuivamaan 6.10.2018. Saunominen 
ei ole nyt mahdollista ennen korjaavia toimenpiteitä, jotka on tarkoitus tehdä ennen 
kauden avausviikonloppua Lapalikolla 2019.

 

Mukavaa syksynjatkoa ja odotellaan ensi kesän talkootapahtumia. Kiitoksia kaikille 
kuluneesta kesästä.

Marko Sahioja (M/S Helena II )  Kiinteistövastaava 



Lapalikon onkikilpailut 25.8.2018

Tyypillistä onginta säätä oli jälleen 
luvassa. Sadetta ja tuulta mutta kuusi 
venekuntaa saapui urhoollisesti 
kisaamaan kalastusmestarin 
herruudesta.

Tästä pystistä lähdettiin 
taistelemaan…

Kun madot oli koulutettu ja onget viritetty, kisaaminen alkoi klo 14.00

…  ja uusi saunalaituri osoittautui tällä kertaa todella hyväksi kalapaikaksi.
Sieltä nousi suurin ja pienin kala sekä paljon saalista.

Kalastusmestarin tittelin saa Tiina 2126 g, toiseksi tuli Pirjo 826 g ja kolmanneksi 
pääsi Sami 722 g. Suurimman kalan onki Tiina 794 g ja pienimmän Lauri 11 g. 
Miehistä ei siis ollut kalastusmestarin titteliin, joten jatkossa voi säännöt muuttua 
takaisin miesten ja naisten sarjoiksi….



Illalla naisten saunavuoron alkaessa miehet kisasivat vielä zoomeilla, jotka ovat olleet
kesän aikana ahkerassa käytössä.

Saunomisen ja uimisen jälkeen siirryttiin 
nuotiolle ja tuulikin rauhoittui. Syksy 
saapuu ja ilta hämärtyy hiljalleen.
Kiitos kaikille osallistujille ja ensi kesänä 
jälleen kisataan!

Marko Sahioja (M/S Helena II )



Ossi Ronkainen -purjehduskilpailu

Kilpailu järjestettiin tänä 
vuonna elokuun 12. päivä. 
Sää oli kaunis mutta kovin 
vähätuulinen. Kisaa 
lyhennettiin jo heti 
kipparikokouksessa, mutta 
sekään ei auttanut. Mukana 
olleet 7 venekuntaa ehtivät 
kellua reilun kolmen tunnin 
ajan, jonka jälkeen kisa oli 
pakko keskeyttää. Kukaan ei
tulisi ehtimään 
kipparikokouksessa sovitulle
kääntöpaikalle määräajassa. 

Uusintakilpailu järjestettiin 23.8. perinteisen torstaikilpailun tapaan. Nyt ei kelluttu 
tyvenessä. Sadepilvet ehtivät onneksi väistyä, mikä tiesikin vain yltyvää tuulta. 
Tuiskavanluodon mittari näytti parhaillaan illan aikana puuskissa n. 13 m/s.  

Tässä kilpailun tulokset:

Joensuun Pursiseura ry.

KILPAILU: Torstaikisa 1-2018 PVM: 23.8.2018

TUULEN SUUNTA: 260-310 astetta

REITTI: Linnunlahti TUULEN NOPEUS: 6-8 m/s

MATKA: 4,5 mpk JÄRJESTÄJÄ:

Sij.        Nimi         Tyyppi                    LYS      Kippari                       Purj.aika         LYS-aika

1. Muru     Najad 320 1,07 Matti Hämäläinen  00:51:23 00:54:59

2. Tosca     FE 83 1,07 Peter Skogström 00:56:17 01:00:13

3. Bianna   Siesta 32 1,15 Otto Kuivalainen 00:55:13 01:03:30

4.     Oceanis 323 1,14 Petri Burman 00:56:18 01:03:37

5. Otium    Comfortina 32 1,14 Jaakko Kettunen 00:56:03 01:03:54



Eskaaderi kesällä 2019

Kuopion pursiseura järjestää 130 -vuotisen taipaleensa kunniaksi ensi kesänä 
eskaaderin, johon kaikkien Saimaan alueen pursiseurojen jäsenet ovat tervetulleita. 
Tässä viesti Henrik Fogelholmilta ensi kesän suunnittelun pohjaksi. Palataan asiaan 
myöhemmin.

Hei kaikki 

Tämä 2018 kausi lähenee loppuaan ainakin täällä pohjoisessa Kallaveden rannalla. Nyt on aika jo 
suunnitella ensi kesää. Laitan tähän alustavan aikataulun juhlavuotemme eskaaderista. Mukaan ovat 
tervetulleita kaikki Saimaan alueen pursiseurojen jäsenet.  Ja niin kuin aiempina vuosina mukaan voi 
tulla missä kohdin vain ja lähteä omille teilleen milloin vain. Virallinen lähtö tapahtuu 
Lappeenrannasta 2.7.2019. Kuopio-Lappeenranta etapille voi myös liittyä, tai sitten ajaa oma 
veneensä Lappeenrantaan itsekseen. Pyrin järjestämään laituripaikkoja,  jos on toivetta ajaa veneet 
Lappeenrantaan etapeissa.
Tässä alustava ohjelma

ESKAADERI 2019 B
 
25.6 TIISTAI IIVARI-KORKEASAARI 20NM
26.6 KESKIVIIKKO KORKEASAARI-VARKAUS 20NM
27.6 TORSTAI VARKAUS-PORONSALMI 15NM
28.6 PERJANTAI PORONSALMI-SAONLINNA 23NM
29.6 LAUANTAI SAVONLINNA-PUUMALA 38NM
30.6 SUNNUNTAI PUUMALA-PARKONPERÄ 12NM
1.7 MAANANTAI  PARKONPERÄ-LAPPEENRANTA 28NM
2.7 TIISTAI LAPPEENRANTA-VIIPURI 30NM
3.7 KESKIVIIKKO VIIPURI
4.7 TORSTAI VIIPURI-KLAMILA 45NM
5.7 PERJANTAI KLAMILA-KOTKA 22NM
6.7 LAUANTAI KOTKA-KAUNISSAARI 9NM
7.7 SUNNUNTAI KAUNISSAARI-LOVIISA 20NM
8.7 MAANANTAI LOVIISA-PELLINKI 23NM
9.7 TIISTAI PELLINKI-PRANGLI 40NM
10.7 KESKIVIIKKO PRANGLI-TALLINNA 18NM
11.7 TORSTAI TALLINNA
12.7 PERJANTAI TALLINNA-HELSINKI HSK? 45NM

Pyytäisinkin teitä jakamaan jäsenistöllenne tämän. Helpottaa suuresti järjestelyjä, jos saan 
jonkinlaista ennakkotietoa osallistujien lukumäärästä. Palaillaan asiaan

Terveisin
Henrik Fogelholm
Kuops
0442385533
henrik.fogelholm@gmail.com



Seuralainen – koulutustoiveita?

Hallitus on miettinyt koulutustilaisuuden järjestämistä seuralaisille ensi vuonna. 
Mutta ettemme järjestäisi turhia tilaisuuksia, toivomme teiltä ajatuksia ja ideoita 
veneilyyn liittyvistä koulutuksista tai miksei myös muista veneilyyn liittyvistä 
tilaisuuksista. Näitä ajatuksia voi lähettää hallitukselle sähköpostilla: 
hallitus@joensuunpursiseura.fi. Tai vaikka virittää keskustelua aiheesta 
pikkujouluissa. 

Ovatko yhteystietosi ajan tasalla? 

Oletko muuttanut tai muuten vaihtanut yhteystietojasi? Tuntuuko siltä, että viesti ei 
kulje. Seuran jäsenrekisteristä puuttuu tietoja ja osa saattaa olla vanhentunutta. Jos 
tiedät tietojesi vaihtuneen viime aikoina tai muuten vain haluat varmistaa 
yhteystietosi, voit lähettää ne suoraan seuran sihteerille osoitteeseen:

iirisheino@gmail.com 

mailto:hallitus@joensuunpursiseura.fi
mailto:iirisheino@gmail.com


PIKKUJOULUT

Tervetuloa Joensuun Pursiseuran pikkujouluihin 17.11. kello 18:00 – 22:00
Jääkarhujen Karhusaliin osoitteessa Mäntyniementie 1.

Luvassa pientä ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa. 

Tarjolla myös purtavaa:

Ja lisäksi pari lasia viiniä tai olutta.

 

Omakustannushinta 25 €/henkilö

Ilmoittautuminen 8.11. mennessä osoitteeseen pskogstrom@gmail.com tai
pirjon.posti@suomi24.fi 

(minimi osallistujamäärä 15 henkeä)
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http://kartta.jns.fi/IMS/fi?layers=Opaskartta&cp=6941656,487912&z=4&title=M%C3%A4ntyniementie%201&language=fin

