
 

Kuva: Marko Sahioja 19.5.2018 

JOENSUUN PURSISEURA RY 



Saavuthan Joensuuhun ja aina Pieliselle asti 

 

Joensuu sijaitsee Pielisjoen varrella. Kaupungin etelä- ja länsipuolelle au-
keaa upea Pyhäselkä, jonka avara näkymä ihastuttaa ja tuulisina kesinä 
voi jopa vihastuttaa. Pohjois-Karjalan Pyhäselältä pääsee seilamaan vaik-
ka merelle asti. Etelästä päin näille vesille tullessa löytyy hyviä käyntikoh-
teita, kuten Liperi ja kaunis Paksuniemi Rääkkylässä sekä tietenkin maa-
kunnan pääkaupunki Joensuu.  

Joensuun pursiseuran tukikohta, Lapaliko, sijaitsee mukavasti 15 mailin 
päässä Joensuusta, etelästä päin tullessa. Pursiseura toivottaa yhteistyö-
seurojen jäsenet tervetulleeksi Lapalikoon. Tukikohtamme on saanut pal-
jon parannuksia ja viihtyvyyten on panostettu. 

Pielisjokea pohjoiseen mennessä matkan varrelle jää mm. Jakokosken 
museokanava, jossa voit nauttia kanavateatterin tunnelmasta. Noustessa-
si vielä Kaltimon kanavan ja ajelessasi aina Pieliselle saakka (takaisin tulo-
matka menee huomattavasti nopeammin Pielisjoen myötävirrassa). Pieli-
selle saavuttaessa voit piipahtaa Ahvenisen kesäkioskilla. Tästä matka 
taittuu kohti kaunista kansallispuistoamme Kolia. Jylhän kansallismaise-
man lähimmät saaret Hiekkasaaret ja Pieni Korppi sekä Iso Korppi tarjoa-
vat ainutlaatuisen elämyksen kansallispuistossamme. Kolin alasatamasta 
voit kiivetä aina huipulle saakka ja pistäytyä Kolin kylpylässä. Nyt on tank-
kausmahdollisuuskin Kolilla ja Lieksassa sekä Nurmeksessa, joten poltto-
aine ei pääse loppumaan veneilessäsi Pielisellä. 

Kolilta voit ajella Paalasmaahan, joka on Suomen korkeinsaari (225,2 
metriä merenpinnasta). Nyt on oiva tilaisuus mennä aina Nurmekseen 
saakka, jossa Bomban kylpylä saunamaailmoineen ja uusine laitureineen 
sekä tankkauspalveluineen hellii veneilijöitä. Takaisin tulo- tai menomat-
kalla kannataa ajella Lieksan kaupunkiin, jossa on maan kuulut Vaskiviikot 
(26.7-3.8.2019) yhdistetyn hiihtoineen. Lieksan satamassa on tarjolla uu-
distuneet palvelut. 

 

 

 

 



 

 

KOMMODORIN KYNÄSTÄ 
 
Tavoitteeni seuran puheenjohtajana on yhteistyö ja yhteisöllisyys kaikkien vesillä-
liikkujien ja vesistöstä nauttivien kesken. Liikutpa tuulen, moottorin tai lihasvoi-
man avulla, hiljaista tai kovempaa nopeutta, niin samalla hyvällä asialla ollaan eli 
nautimme maapallolla ainutlaatuisen Saimaan vesistöalueen tarjoamista elämyk-
sistä. Virallisilla väylillä kannattaa tänä kesänä pysytellä johtuen poikkeuksellisen 
matalasta Saimaan vedenpinnan korkeudesta. 
 
Joensuun alueelta saavutettava vesistöalue on laaja ja vaikka pysyisi makeassa 
vedessä niin etelään päin suorinta väylää Lappeenrantaan on 158 mpk ja pohjoi-
seen Pielisellä Nurmekseen  92 mpk. Väyliltä satamiin poiketessa löytyy runsaasti 
ikimuistoisia kokemuksia tarjoavia kohteita, joista pursiseuran tukikohta Lapaliko 
on yksi helpommin saavutettavista. 
 
Toivonkin seuran oman jäsenistön ja Saimaan alueen pursiseurojen laajan jäsen-
kunnan löytävän reittinsä seuran saaritukikohtaan. Edellä mainittujen tahojen li-
säksi seura haluaa mataloittaa kynnystä tulla tutustumaan seuran ja saaritukikoh-
dan toimintaan toivottamalla tervetulleiksi myös venekunnat jotka eivät ainakaan 
vielä ole Joensuun Pursiseuraan tai johonkin yhteiskäyttöseuraan liittyneet mutta 
kiinnostusta asiaan tutustumiseen on. Laiturimaksu tietenkin peritään mutta sillä 
pääsee kokemaan mitä tukikohta tarjoaa ja millaista mukavaa seuraa meiltä löy-
tyy. Oman seuran jäseniltä edellytän uusien tulokkaiden ja tuttavuuksien toivotta-
mista tervetulleiksi laituriin sekä opastamaan saaren tavoille. Näiden hyvien tapo-
jen noudattamatta jättämiseen seuralla on nollatoleranssi. 
 
Lapsiperheidenkin viihtymiselle saaritukikohdassa on hyvät edellytykset mutta 
kuten tiedämme niin lasten viihtyminen on sitä taatumpaa mitä enemmän lapsia 
paikalla on. Tekemisen puutetta ei silloin yleensä ole. 
 
Lapalikon uudistusten lisäksi yksi näkyvimmistä muutoksista seuran toiminnassa 
on katsastustapahtuman muuttuminen laajemmaksi kokonaisuudeksi jossa päivi-
tetään jäsenistön yhteystiedot ja selvitetään veneen ja veneilijän muutkin kuin 
katsastustarpeet. Katsastusteemoista toisaalla tässä lehdessä. 
 
Lapalikolla sijaitsevat kevytpurjeveneet saivat viime kesänä vannoutuneet mootto-
rivenemiehetkin innostumaan tuulen avulla liikkumisesta ja jollat ovat tänäkin 
kesänä käytettävissä saaritukikohdassa. 
 
Ollaan iloisia kun tavataan laineilla tai lukuisissa ihanissa rantautumispaikoissa. 
 
Jarmo Pelli, kommodori 



Henri 

0405678549 tai 

Kalervo 

0400185576

                                    

VARAKOMMODORI TIEDOTTAA 

Seuran vuosikokous pidettiin 17.3. 2019 ja sen jatko 4.4.2019.  Läheskään kaikki 

eivät päässeet paikalle, joten lienee paikallaan tiedottaa muutama asia vuosiko-

kouksesta.  Jokaista seuralaista tietenkin koskee päätös aikuis- ja perhejäsenmak-

sujen laskemisesta 10 eurolla.  Toinen, joskaan ei tavalliselle seuralaiselle näkyvä 

päätös, oli seuran kirjanpidon ulkoistaminen Tilitoimisto Laskentatulos Oy:lle. 

Vastuu taloudesta jää toki hallitukselle. 

Uuden hallituksen kokoontuessa esiin on yhä vahvemmin tullut seuralaisille päin 

viestiminen sekä jäsenmaksujen lähettämien sähköpostilla. Sähköinen viestintä 

on nopeaa ja vaivatonta ja huomattavasti edullisempaa kuin kirjeiden lähettämi-

nen.  

Siksi hyvät seuralaiset, jos ette ole saaneet kuluneen vuoden aikana yhtään säh-

köpostia seuralta, se on merkki siitä, että jäsenrekisterissä ei ole teidän sähköpos-

tiosoitettanne tai sitten osoite on vanhentunut.  Siispä, lähettäkää ajantasaiset 

sähköpostiosoitteenne seuran sihteerille Juha Alholle (juha.alho@helsinki.fi). 

Myös veneiden katsastuksessa kysytään sähköpostiosoitetta, kirjoittakaa se lo-

makkeeseen joka tapauksessa, vaikka se olisikin ajan tasalla. Näin helpotatte halli-

tuksen työtä.  

mailto:juha.alho@helsinki.fi


Ensimmäiset veneet on jo las-

kettu ja kauden avausviikon-

loppu Lapalikolla lähestyy. 

Kauden avausviikonloppuna  

8.6.2019 klo 12.00 

Nautimme Kontiomehun uu-

tuuskuohujuomat ja nostam-

me lipun salkoon.  

Maistelemme myös Joen Lei-

pureiden  maukkaita tuotteita 

mm. kukkoja, joilla taittuu 

isompikin nälkä talkootöissä. 

Toivottavasti pääsemme 

nauttimaan myös saunare-

montin valmistuttua leppoisis-

ta löylyistä. 



MERIRADIOIDEN TESTAUSPÄIVÄ KESKIVIIKKONA 5.6.2019 
klo 17.00 – 20.00 LINNUNLAHDELLA. 

 
Toimiva VHF -puhelin on yksi tärkeimmistä ja varmimmista tur-
vallisuusvälineistä, kun alusta ja sen miehistöä tai jotain henkilöä 
uhkaa vakava ja välitön vaara, jonka johdosta tarvitaan välitöntä 
apua. Puhelimen täytyy kuitenkin olla kunnossa, jotta siitä olisi 
apua hätätilanteessa. Suurimalla osalla veneilijöistä, joiden ve-

neessä on kiinteä VHF-puhelin, on käsitys, että puhelin toimii ja on kunnossa, kun 
siitä kuuluu esim. kanavalla 9 Saimaan VTS-keskuksen liikenteen ohjaustietoja 
isommille aluksille tms. Vain harva veneilijä kuitenkin testaa säännöllisesti, toimiiko 
puhelimessa myös lähetys ja millä teholla. 
 
Esimerkki testauspäivän tarpeesta.  
Pääkaupunkiseudulla toimiva veneseura oli järjestänyt jäsenilleen vapaaehtoisen 
testi. Testiin osallistui n. 10% seuran 300 veneestä, joissa oli VHF-puhelin. Testin 
tulokset olivat aika huolestuttavia. Tässä testaajien kommentteja. 
 Radio-järjestelmät pääsääntöisesti amatöörien itse asentamia ja usein jo 
alun perin väärin tehtyjä. 
 Veneen antennit ja niiden johdotukset usein vuosia vanhoja ja meriympäris-
tön vaikutukset selvästi näkyvissä. 
 Edellä mainituista syistä johtuen valtaosassa mitatuista järjestelmistä oli 
jokin merkittävä vika, joka heikensi suorituskykyä olennaisesti. 
 
Veneilijä, onko sinulla veneessä kiinteä MERI -VHF -puhelin? Nyt sinulla on mah-
dollisuus testata puhelimen toiminta ja saada myös vinkkejä mahdollisten viko-
jen korjaukseen. Järjestämme kaikille veneilijöille tarkoitetun vapaaehtoisen me-
riradioiden testauspäivän 5.6.2019 klo 17.00 – 20.00 Joensuun Linnunlahdella. 
Tapahtumassa mukana Joensuun pursiseura, Veneilyseura Loisto, Joensuun ve-
neilykoulu, Pohjois-Karjalan Radiokerho.  

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
testaukseen. 
Eero Muikku 
Katsastuspäällikkö 
Joensuun Pursiseura 
050 3886705 
 
Testaukset tehdään ilman ai-
kavarauksia ilmoittautumisten 
perusteella. 

Testauksessa voit todeta: 
 Oman meriradion toiminnan (lähettää/
vastaanottaa sekä DSC että puheella) 
 Antennin lähetys/vastaanottotehon 
 Ostaa nimellishintaan muutamalla 
eurolla (esim. uuden liittimen huonon tilalle) 
 



Hampurin venemessut 25.-27.10. 2019

JPS järjestää omakustanteisen matkan Hamburg Boat Show -tapahtumaan. Alusta-

va suunnitelma: 

menolento Helsinki-Hampuri illalla pe 25.10. 

la 26.10. messupäivä + omavalintainen iltaohjelma 

su 28.10. tutustuminen Hampurin satama-alueen nähtävyyksiin 

paluulento Hampuri-Helsinki illalla su 27.10. 

Kustannukset ovat suuruusluokaltaan 300 €/henkilö (= lennot + 2 hotelliyötä ). Jos 

olet kiinnostunut lähtemään mukaan, lähetä sähköpostiviesti seuran sihteerille. 

Sitovia ilmoituksia pyydämme syyskuun alussa, kun aikataulu ja yksityiskohdat 

ovat täsmentyneet. 





JOENSUUN PURSISEURA RY:N HALLITUS KAUDELLA 2019 

Jarmo Pelli 
Kommodori 
Puh. 040-531 2159 
jarmo.pelli62@me.com 
M/S Bon Voyage Sealine 37F S-19665 
S/Y  Tuulen Viemää Laser 3000 

Moottorivene lasketaan mahdollisimman aikaisin Liperistä veteen ja ylös otetaan 
vasta kun pakkaskelit siihen pakottavat. 
Keväällä ja syksyllä liikutaan vaimo-Riitan kanssa pääasiassa Liperin ja Joensuun 
välillä, ja joskus pohjoiseen Jakokoskelle saakka. 
Keskikesällä meidät löytää alempaa Saimaalta kolmiosta Savonlinna – Lappeen-
ranta – Mikkeli. 

 
 

Iiris Heino 
Varakommodori 
Puh: 040 734 2593 
iirisheino@gmail.com 
S/Y Casselot 

Nautin vesillä olosta soutaen, kajakilla meloen ja ennen kaikkea purjeveneillen. 
Kesän iloihin vesillä kuuluvat myös aamu-, ilta- ja päiväuinnit sekä norppien 
bongailu.  

 Juha Alho 
Sihteeri 
0400-271332 
juha.alho@helsinki.fi 
M/S IPE, Flipper 700 

JPS:n jäsen vuodesta 1993. Samalla veneellä mennään kuin tuolloin. Laivakoira 
Altman aina messissä. Merillä on käyty ja muilla Suomen järvillä, mutt’ ei oo 
Vuoksen vesistön voittanutta!  
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JOENSUUN PURSISEURA RY:N HALLITUS KAUDELLA 2019 

Marko Sahioja 
Hallituksen jäsen 
Puh. 0500747847 
marko.sahioja@gmail.com 
M/S Helena II  Northsteel 41 flybridge T-45141 

M/S Helena II talvehtii Jokiasemalla ja seilaa pitkin Vuoksen vesistöä.  
Vene laskettiin ennen vappua ja nostetaan lokakuussa.  
Miehistössä seilaa mukana perheeni ja laivakoira Olga.  

Peter Skogström 
Tiedottaja 
Puh: 0443333147 
pskogstrom@gmail.com 

Vesille on mieleni tehnyt aina. Purjehtimisen aloitin 80- luvun alussa optarilla ja 
siitä sitten Laseriin. Kevytvenetausta myös kilparadoilta on siis vahva. Nykyisin pur-
jehdin Toscalla (FE83) sen minkä ehdin eli liian vähän. 

 

Nautin veneilystäni omavalmisteisella veneelläni M/S Jo´annalla perheeni kanssa. 

Toivo Raassina 
Katsastaja, hallituksen jäsen 
Puh: 0400375040 
toivo.raassina@hotmail.fi  
M/S Topreeva 

Sami Venäläinen 
Saari-isäntä, kiinteistövastaava 
Puh. 0505710554 
svenalainen@gmail.com 

Retkeilen Saimaan vesistössä. Pielinen on tullut tutuksi, koska toimin Karelia 
soudun turvaveneenä. Saaritukikohdassa osallistun viihtyvyyden parantamiseen 
ja korjaustöihin innokkaasti. Hyvää veneilykesää kaikille! 

mailto:pskogstrom@gmail.com




Veneile Nurmekseen! 

Polttoainejakelupiste on avattu 
Bomban satamaan. 

Nurmes (keskusta) 
 
 
Vierasvenelaituri 
WC 
Suihkut 
Pyykinpesu 
Kioski 
Vesi ja sähkö 
200 m keskustaan 

Nurmes (Bomba) 

 

Polttoainejakelupiste (avattu) 

Vierasvenelaituri (uusi) 

Vesi 

Polkupyöränvuokraus 

Kylpylä 

Ravintolatarjontaa 

Kuva: Nurmeksen keskusta 





Hiekkasaari 
613̊8,25’     291̊0,34’ 
- tulipaikka, puuvarasto ja wc 
 
Iso Korppi 
630̊6,3’     295̊2,9’ 
- tulipaikka, wc 
 
Pieni Korppi 
630̊6,6’     295̊2,7’ 
- tulipaikka, wc 
 
Laitosaari 
630̊3,0’     295̊5,9’ 
- tulipaikka, wc 

Vuonissalmi 
630̊8,7’     295̊9,7’ 
-laituri 
 
Vuonislahti 
630̊9,2’    295̊8,7’ 
- laituri, jätepiste. Lähellä satamaa kylä-
keskus, jossa mm. lounaskahvila. 
 
Liklamo (Lieksan Pursiseura) 
Kommodori Kari Vartiainen 0400-672704 
631̊5,0’     294̊9,7’ 
- laituri, wc:t ja sauna 

Pielisen parhaita helmiä 

Lieksan sataman Grillitupa 
Lieksan sataman Grillituvalta herkulliset munkit 
ja grilliruuat. Tule tankkaamaan itsesi ja paatti.  
Anniskeluoikeudet 
 

Lieksan sataman Grillitupa 
050 4491241 
rauni@ruunaa.eu 
Olemme myös facebookissa 



Kanavien ja siltojen aukioloajat ja yhteystiedot 

löytyvät Väyläviraston (entinen Liikennevirasto) sivuilta netistä googlaamalla: 

kanavien ja siltojen aukioloajat. 

Sivuilta löytyvät myös tiedot kanavien itsepalvelukäytöstä, kanaviin kiinnittymi-

sestä ja alusten kokorajoitukset. 

Palvelukanavien puhelinnumeroita (noudettu 16.04.2019): 

Joensuun kanava, Kaltimon kanava, Kuurnan kanava: P. 0295 34 4154 

Taipaleen kanava: P. 0295 34 4156 

Saimaan kanava: P. 0295 34 4157 

Kyrönsalmen sillat: Puh. (maantiesilta) 0207 363 440, (rautatiesilta) (015) 555 

0122. 

Kanavien ja siltojen aukioloajat 

Ahvenisen kesäkioski 
Ahvenisentie 1500  81260 AHVENINEN 
Satu Penttinen puh. 040-
7536593 
62˚56,5’     30˚06,6’ 
Palvelut: 
- laituri 
- kioski–ja kahvilapalvelut 

PURJEHTIOILLE TIEDOKSI 

SLPS: Laitaatsillan uusi syväväylä avautuu liikenteelle 17.5.2019 jonka jälkeen 

Kyrönsalmen sillat eivät aukea enää huviveneliikenteelle. Kyrönsalmen alituskor-

keudeksi tulee jäämään 7,5 m.  

PuPs: Tuunaansaaren 12 m sähkölinja on purettu pois ja jatkossa purjeveneille 

korkeuden puolesta ei ole enää esteitä päästä Punkaharju Resortin, Kesämaan, 

Retretin ja Hotelli Punkaharjun palvelujen piiriin.  



LAPALIKON KUULUMISIA 

Lapalikolle kuuluu hyvää. Parina viime vuotena yhdessä tehdyt talkootyöt ja toi-

menpiteet ovat alkaneet näkyä. Ympäristöä on siistitty, nurkkia raivattu, roskia 

toimitettu pois sekä siivoiltu varastoja.  Olemme yrittäneet saada Lapalikoa ns. 

järjestykseen. 

Parina edellisenä kautena suoritetut ympäristönhoitotoimenpiteet saattoivat 

vaikuttaa ensialkuun jopa karkeilta. Palautetta tuli, mutta suurimmaksi osaksi 

ihmiset pitivät tehtyjä toimenpiteitä positiivisina ja tarpeellisina. Metsän ja ran-

tojen siistiminen kuitenkin näkyi jo viime kesänä varsin positiivisesti. Siistiä ran-

taa ja metsää oli ilo katsella. Metsässä pilkottaa jo uusia taimia kun valo saa-

vuttaa alimmat kasvustot. 

Tulevan kauden aikana Lapalikolle laaditaan korjaus-suunnitelma. Nyt on käyty 

läpi rakennuksia ja niiden kuntoa, ja tämän jälkeen laaditaan suunnitelma, kuinka 

tulevaisuudessa huoltoja ja korjauksia suoritetaan. Suunnitelma laaditaan kä-

sittämään kaikki Lapalikon rakennukset  ja ympäristö. Esimerkiksi iso laituri on jo 

useita vuosia vanha, ja alkaa olla huollon tarpeessa, jotta se kestää vielä pitkään 

hyvässä kunnossa. Tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka meidän tulee huo-

lehtia seuran omaisuudesta. Pidetään se hyvässä käyttökunnossa, niin seuran 

nykyiset ja tulevat jäsenet voivat huoletta nauttia saaren puitteista. Tähän suun-

nitelman on tarkoitus vastata. Voidaan jakaa suunnitellusti kuluja ja ennakoida 

paremmin tulevat korjaustarpeet. 

Saimaan alueelle on laadittu  Järvi-Suomen Peruskirja, josta tässä Puuskassa on 

erillinen juttu. Tähän asiaan meidän on seurana myös laitettava oma osamme. 

Tästä konkreettinen esimerkki sattui omalle kohdalleni viime kesänä. Saimme 

viestiä vierailijoilta, että meiltä puuttuu astianpesupaikka. Satuin olemaan paikal-

la, kun vieraileva venekunta pesi astiansa meidän kalanperkuualtaalla. Hyvä allas 

se on, mutta eipä tosiaankaan paras mahdollinen astianpesuun. Keskustelimme 

aiheesta ja totesimme, että voisihan meillä tosiaan olla jokin hyvin merkattu paik-

ka kyseiseen hommaan.  Viesti meni perille, ja tänä vuonna Lapalikolla pitää tätä 

asiaa parantaa vastaamaan yhteiskäyttöseurojen käytäntöjä. 

 



Maalarinpolku 10 
80400 Ylämylly 
Puh. (013) 22 2222 
Ma-Pe 8-17  

Muutamia remonttijuttuja on myös tiedossa innokkaille talkoolaisille. Tähän vai-

heeseen pieni muistutus talkootoiminnasta. Talkoisiin ei ole pakko kenenkään 

osallistua, vaan ne perustuvat täysin vapaaehtoisuuteen. Jos joku ei halua tehdä 

talkootyötä, hän voi rentoutua muulla tavoin, vaikka toiset tekisivätkin puuhaste-

lujaan, ilman huonoa omatuntoa. Kaikkien tulee tuntea viihtyvänsä Lapalikolla. 

Pääasia että jokainen rentoutuu haluamallaan tavalla ottaen muut kanssaihmiset 

huomioon. Poijuja on tarkoitus uudistaa ja korjata ensi kesänä. Muutamia tarjouk-

sia on vetämässä, ja niiden perusteella homma lähtee käyntiin. Mitään suurta re-

monttia ei ole aikomus tehdä, vaan suunniteltu korjaustoimenpide rikkoontunei-

den ja vaarallisena poistettujen poijujen korjaamiseksi. Tämä voi aiheuttaa het-

kittäisiä työliikkeitä kesän aikana. Myös joidenkin siirtyneiden poijujen paikkaa 

korjataan paremmaksi.  

Laituriin suoritetaan pieniä huoltotoimenpiteitä ja mahdollisesti laiturin rannan-

puolen rantahiekkaa poistetaan ponttoonien alta. Talkootoimista informoidaan 

seuran nettisivuilla ja facebookissa kun ajankohdat on tiedossa.  

Saunan lattian korjaus viedään loppuun saakka alkukesään mennessä. Talven aika-

na ovat innokkaimmat jo suorittaneet useita reissuja, kävelypelissä jäätä pitkin, 

remonttihommiin. Lattian runko alkaa olla hyvällä mallilla. Tavoitteena on että 

sauna olisi käyttökunnossa heti termisen lomakauden alussa.  Työhön saatiin apua 

paikallisilta asukkailta ja muilta jäsenten tuttavilta. Kiitoksia innokkaille osallistujil-

le. 

Toivotaan rentouttavaa tulevaa kautta kaikille Lapalikon käyttäjille tasapuolisesti. 

Saari-isäntä Sami 

 

 



AIKAANSAANNOKSIA SAARITUKIKOHDASSA KAUDELLA 2018 

Pursiseuran saaritukikohdassa ta-
pahtui kaudella 2018 paljon johtuen 
osin siitä että tarvetta tekemiselle 
oli ja tätäkin suuremmalta osin siksi 
että seurassa on innokasta ja ai-
kaansaapaa porukkaa. 
Heti keväällä asennettiin opastaulu 
kertomaan satamasta. 

 Laiturin päähän laitettiin ilmoitustaulu opastamaan 
laituriin saapujaa. Lapalikon uudet säännöt on nyt 
heti tervehtimässä saapujaa. 

 
Grillirakennus eli 
”Palvaamo” tarvitsi ko-
hotusta ja alahirsien 
uusintaa. 

 Korhonen Yhtiöt 
mahdollisti hulp-
pean uimalaiturin, 
jota talkoiltiin po-
rukalla. 
 



Lapalikolla myös syötiin ja levättiin hyvin. 

 
Grillikatoksesta tuli  

rakenteeltaan kaunis ja 
toimiva rakennus. 

Kevytpurjeveneet otettiin 

ahkeraan käyttöön. 

Syksyllä aloitettiin saunan remontti purkamalla 
lattia. Talven mittaan aloitettiin jäitä myöden 

kulkien uuden lattian rakentaminen. Toivotta-
vasti innokkuutta löytyy myös tälle kesälle, 
jotta saunomaan päästään ennen  
juhannusta! 





Järvi-Suomen Peruskirja - Finnish Lakeland Statement 

Kommodorien kokouksessa Kuopiossa oli vahvasti esillä Mikkelistä aloitteen saanut 
Järvi-Suomen peruskirja. Sen ajatuksena on turvata Järvi-Suomen vesistöjen pu-
htaus, monimuotoisuus ja elinvoimaisuus tuleville sukupolville. Kommodorien ko-
kouksessa asiaa ei kukaan näyttänyt vastustavan ja viesti olikin viedä asiasta tietoa 
jäsenistölle päin. Asia liittyy oleellisesti veneilyyn ja vesilläliikkumiseen. Pursiseuro-
jen osalta tiedottaminen ja myrkkymaalien poistaminen sisävesillä käytettävistä 
veneistä on hyvä esimerkki työstä, jota teemme ympäristön hyväksi. 
 
Lainaus etelä-saimaaan julkaisusta: “Peruskirjalla halutaan vahvistaa jo käytössä 
olevia toimenpiteitä, jotka edesauttavat kestävää ja vastuullista kehitystä ja mat-
kailua, elinvoimaa, tutkimustoimintaa, tuotekehitystä ja vesienhoitoa. Se kannustaa 
kehittämään uudenlaisia tuotannon ja suojelun toimintoja. Peruskirjalla halutaan 
siirtää järvialueen ympäristöperintöä eteenpäin muun muassa toteuttamalla kes-
tävää kehitystä, tukemalla monitieteistä Saimaa-tutkimusta ja parantamalla ve-
sistön elinympäristöjä sekä veden laatua. Peruskirja allekirjoitetaan 25 vuodeksi, 
minkä jälkeen uusi sukupolvi määrittelee sen uudestaan ja allekirjoittaa seuraavaa 
sukupolvea varten.” 
 
”Meidän sukupolvemme on saanut perinnöksi upean Vuoksen vesistön Saimaan, 
Kallaveden, Höytiäisen ja Pielisen. Alue on ainutlaatuinen kokonaisuus puhtaita 
vesistöjä, tuhansia saaria ja henkeäsalpaavia maisemia. Puhdas vesi ja järviluonto 
tarjoavat elinvoimaa ja hyvinvointia. Elinvoima ei synny itsestään. Se vaatii meiltä 
sitoutumista ja tekoja tutkimukseen perustuvaa tuotekehitystä teollisuudessa ja 
oikeaa asennetta ympäristöä kohtaan. Järvemme ovat  meillä lainassa ja siksi 
tehtävänämme on turvata alueen puhtaus, monimuotoisuus ja elinvoimaisuus tule-
ville sukupolville isältä pojalle, äidiltä tyttärelle. 
Tämän peruskirjan allekirjoituksella haluamme siirtää järvialueemme ympäristöper-
intöä eteenpäin: toteuttamalla kestävää kehitystä, vahvistamalla alueen elin-
voimaa, edistämällä vastuullista matkailua ja virkistyskäyttöä, tukemalla moni-
tieteistä Saimaa-tutkimusta ja parantamalla vesistön elinympäristöjä sekä veden 
laatua. Me allekirjoittajat sitoudumme suojelemaan alueemme vesistöä ja 
edistämään alueen elinvoimaa. Allekirjoitukset hoidetaan maailman 
ympäristöpäivänä 5.6.2019 Mikkelissä. Peruskirjan allekirjoittajiksi valmisteluryhmä 
on kutsunut 33 kuntaa Saimaan, Kallaveden, Pielisen ja Höytiäisen rannoilta sekä 
Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntaliitot ja alu-
eiden neljä ELY-keskusta.             Lähteet: 
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/95793753-5b9c-4c9f-a114-a0196f42993e 
https://www.pohjois-karjala.fi//-/osallistuminen-jarvi-suomen-peruskirjaan-finnish-
lakeland-statement- 
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/PKmkl/kokous/2019283-15-1.PDF 

https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/95793753-5b9c-4c9f-a114-a0196f42993e




LIPERIN RANTAMAKASIINI 

Heinävedentie 2 

83100 Liperi 

Puh. 050-4646310 

Avoinna 27.4 - 30.9 

623̊1,60’     292̊3,33’ 

- pizzeria/kahvila A-oikeudet, 

septi, sauna, suihku, WC: t 

 ja kauppaan 300m 

 
 

VIERASVENESATAMIA 

PAKSUNIEMEN KESÄKEIDAS 
Täyden palvelun vierasvenesatama! 

 -Satamaravintola 
 -Meijerin Majatalo & aitat 

 -Satamapuoti 
 -Paksuniemen kesäteatteri 

 -Myllygalleria 
 -Saunat & uimarannat 

Kun kesäjano yllättää. 
Maista Paksut Pojat olut/siideri! 

www.paksuniemi.com 
040-6838748 







KATSASTUSASIAA 
2019 

VUODEN 2019 KATSASTUKSEN TEEMAT: 

Ilmatäytteiset pelastusliivit  

Tämän vuoden katsastuksen yhdeksi teemaksi on nostettu ilmatäytteiset pelastus-

liivit (paukkuliivit). Ohjeita huoltoon löytyy SuperPuuskasta 2018. Liivit tulee huol-

taa vuosittain valmistajan ohjeita noudattaen ja tehdystä huollosta tulee olla mer-

kintä liiveissä. Ilmatäytteisten pelastusliivien mukana täytyy olla varaosasarja jo-

kaista liiviä kohti. Ilman huoltomerkintää tai varaosasarjaa olevaa ilmatäytteistä 

pelastusliiviä ei hyväksytä katsastuksessa. 

 

 Veneiden ”vanhojen” myrkkymaalien käytön lopettaminen Saimaan alueella 

Katsastusten yhteydessä jaetaan veneilijöille tietoa sisävesillä kiellettyjen tartun-

nanestomaalien, niin sanottujen vanhojen antifouling-maalien käytön lopettami-

sesta Saimaalla. Nämä maalit on sisävesillä kiellettyjä ja täysin tarpeettomia. 

 

KATSASTAJAT 2019 

Moottoriveneet 
 

Eero Muikku  050 3886705  
Katsastuspäällikkö 
Toivo Raassina 0400 375040  
Matti Hämäläinen 040 7089520 

 
Purjeveneet 

 
Jukka Saharinen 040 5352936  
Arto Ilvonen 040 5219140  
Petri Laitinen 041 4699336  
 

Luminen talvi on takana ja veneet pikkuhiljaa 
lasketaan vesille. Myös veneiden katsastusai-
ka on pian käsillä. Tässä muutamia muistetta-
via asioita veneiden katsastuksesta. Pääosin 
katsastussäännöt ja katsastuksessa tarvittavat  
varusteet ovat samat kuin ennenkin.  

Hätämerkinantovälineiden kohdalla on pieniä muutoksia, mutta ne olivat voi-
massa jo kevään 2017 katsastuksissa.  





 
HÄTÄMERKINANTOVÄLINEET 3 -KATSASTUSLUOKKA 

Tässä sisävesillä yleisimmän 3 katsastusluokan hätämerkinantovälineiden vaihto-
ehdot. Muiden katsastusluokkien vaihtoehdot löytyvät mm. JPS:n nettisivuilta 
kohdasta Aluskatsastus – Katsastusinfoa. 
 
3-luokka, vaihtoehto A:  
Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ulkosaaristossa suositellaan: kiinteästi 
asennettu VHF-DSC (ota huomioon radiolupa), sekä 1 kpl led-soihtu varaparistoi-
neen (vaihtoehtoisesti 2 kpl punasoihtuja)  Suositellaan lisäksi: 2 kpl punaisia las-
kuvarjoraketteja sekä 2 kpl punasoihtuja 
 
3-luokka, vaihtoehto B:  
2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (vaihtoehtoisesti led-
soihtu varaparistoineen) tai 4 punasoihtuja, tai 2 kpl punasoihtuja ja 1 kpl LED-
soihtu. Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna ja VHF 
Mikäli käyttää perinteisiä pyroteknisiä hätäilmoitusvälineitä, niiden kelpoisuus-
ajan tulee olla valmistajan merkinnän mukaan voimassa katsastushetkellä. 
 
MUUTA KATSASTUSINFOA 
 
Varsinaiset katsastuspäivät ovat tänä keväänä poikkeuksellisesti torstai 
6.6.2019 ja perjantai 7.6.2019. Purjeveneet klo 17.00 – 20.00 ja moottoriveneet 
klo 15.00 – 20.00 molempina päivinä.  
Katsastusten ajanvarauslistat ovat laitureiden A (11) purjeveneet ja H (22) 
moottoriveneet porteilla noin viikkoa ennen varsinaisia katsastuspäiviä. 
Katsastuspaikat varsinaisina katsastuspäivinä ovat Linnunlahti ja torin puoleinen 
jokiranta. Muualla tehtävät katsastukset sovittava erikseen. 
 
Lisäksi huomioitavaa! Kauden jäsenmaksu tulee olla maksettu ennen katsastusta. 
Katsastushinnat: peruskatsastus 30 € ja vuosikatsastus 20 € 
 
Katsastustapaamisen yhteydessä 
Katsastaja täyttää lomakkeen jossa kirjataan mm:  

yhteystiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite 
onko tarvetta perälipun uusinnalle  
osallistuminen soihtujen tai rakettien yhteisostoon kaudelle 2020 
muu seuratuotteiden tarve 
mahdolliset koulutustarpeet 
mahdollinen vapaa palaute seuran hallitukselle 
 

Aurinkoisia ja turvallisia veneilypäiviä kaikille!  
Eero Muikku, katsastuspäällikkö, JPS 





JOENSUUN JETTEILIJÄT  
 

 
 
Jetteilijät kohtaavat usein ennakkoluuloja. Nykyiset vesijetit ovat eri asia kuin taka-
vuosien kiikkerät ja kovaääniset vesiskootterit, ja pitkälti käyttötavatkin ovat 
muuttuneet. Joensuun Jetteilijöiden jäsenet ajavat valtaosin matka-ajoa.  
Seuran tarkoitus onkin muuttaa näitä ennakkoluuloja. Toki jettejä on paljon myös ei 
seuraan kuuluvilla harrastajilla ja näiden kuskien tekemisiin emme valitettavasti voi 
vaikuttaa vaan se on viranomaisten tehtävä. Hurjastelijat ovat kuitenkin marginaali-
nen osa kaikista jetteilijöistä.  
 
Seura on perustettu toukokuussa 2011. Tämän hetkinen jäsenmäärä on n. 20 jäsen-
tä. Seuran tarkoitus on koota yhteen saman henkisiä harrastajia jotka tykkäävät 
liikkua vesillä. Seuraan voi liittyä, vaikka ei omistaisikaan vesijettiä.  
Pyrimme joka kesä tekemään isommalla porukalla 1-2 pidempää ajoreissua, esi-
merkkinä Kuopion viinijuhlat ja Savonlinnan oopperajuhlat. Lisäksi kauden aikana 
tehdään muutamia yhteisiä ilta-/päiväajeluja, määrä vaihtelee säiden mukaan. 
 
Mika Karvonen 
 
   



Veneiden ja työkoneiden kuljetukset  

ammattitaidolla 

 

 



JOENSUUN PURSISEURA RY   

                                  LAPALIKON SÄÄNNÖT  

 
Lapaliko on Joensuun Pursiseura ry:n (JPS) saaritukikohta. 
Näiden sääntöjen ohella noudatetaan Saimaan pursiseurojen tukikohtayhteistyö-
majojen vierailusääntöjä. 
 
 1 Käyttöoikeus 

JPS:n sekä Saimaan alueen yhteiskäyttöseurojen jäsenet. 
Edellä mainittujen lisäksi seura haluaa mataloittaa kynnystä tulla tutustu-
maan seuran ja saaritukikohdan toimintaan toivottamalla tervetulleiksi myös 
venekunnat, jotka eivät vielä ole seuran jäseniä. 
Hinnasto ja tieto maksutavoista sijaitsevat päälaiturin ilmoitustaululla. 
 

 2 Laituriin saapuvaa avustetaan turvallisessa kiinnittymisessä sekä toivotetaan 
tervetulleeksi. 
Ensimmäistä kertaa tukikohtaan rantautuvaa opastetaan käytännöistä saa-
ressa. 
 

 3 Päärakennuksessa olevaan vieraskirjaan kävijä merkitsee 
 - saapumis- ja lähtöpäivän 
 - veneen nimen 
 - veneseuran nimen 
 - miehistön jäsenten (ml. lemmikkien) nimet 
 - halutessaan vapaata tekstiä ja kuvia 
 
4 Tukikohdan rakennukset, laitteet, työkalut ja harrastevälineet ovat käytettä-

vissä, ja jätetään asianmukaisessa kunnossa seuraavalle käyttäjälle. 
Grillipaikoille on huolehdittava pilkkeitä seuraavaa käyttäjää varten. 
Tukikohdasta viimeinen poistuja varmistaa, että paikat ovat lukittuina. 
Huolehdithan omasta jätehuollostasi. 
 

5 Tulipaikat grillituvassa ja päärakennuksen edessä ovat luvallisia tulenteko-
paikkoja. 
Varmistathan että arinat ovat puhtaina käytön jälkeen. 
Paloturvallinen tuhkasäiliö löytyy grillipaikkojen ja saunan luota. 
 

 



Hoidamme puolestasi veneen vesiltä noston, laskun, 
pesun ja säilytyksen uudessa lämpimässä hallissa. 
Tarjoamme myös monipuolisia moottorin sekä  
 veneen huoltopalveluita. 

 
Veneilijälle tehty varastohotelli 
kaikilla palveluilla. Saimaan ainut TI
-halli, varastotilaa 3600m2 sekä tila-
va huoltohalli. 

”Saimaan paras” 
040 0164139  
info@mattilanmarine.com  
 



JOENSUUN PURSISEURA RY  

LAPALIKON SÄÄNNÖT 

 6 Yleiset saunavuorot sisältyvät laiturimaksuun: 
- naiset klo 18:00 – 19:30 (vaihto kuistin kelloa kilauttamalla)
- miehet klo 19:30 – 21:00
Saunavuorojen pituuksia voidaan muuttaa yhteisesti sopien.
Muina aikoina saunaa voi maksua vastaan varata yksityiskäyttöön.
Hinnasto löytyy ilmoitustaululta sekä saunan varauskirjasta.
Oma varaus on aina merkittävä varauskirjaan joka sijaitsee saunan pukuhuo-
neessa.
Saunoja varmistaa, että vettä ja pilkkeitä riittää seuraavalle saunojalle tai sau-
nan lämmittäjälle sekä että tilat jäävät siisteiksi.

7 Klo 22:n jälkeen on toivottavaa toimia niin ettei meteli häiritse muita. 

8 Ryhdy toimenpiteisiin, ilmoita muille ja kirjaa tarvittaessa lokikirjaan jos ha-
vaitset jotain korjattavaa tai vaaraa aiheuttavaa. 

9 Polttopuiden tekeminen on suotavaa mutta älä kaada puita ilman seuran hal-
lituksen jäsenen lupaa. 

10 Pidä lemmikkisi kytkettynä. 

Toimitaan niin että meillä kaikilla on mukavaa ja viihtyisää Lapalikolla. 

2019-04-28

Joensuun Pursiseura ry:n hallitus 





Kiinnostava Paikka - Vuolteenmutka 
 
 

Puumalasta alaspäin mennessä kannattaa välillä suunnata länteen, kohti Sulkavaa 
ja Mikkeliä. Siellähän on ennen Sulkavaa Luonterikin pistäytymietäisyydellä. - Hieno 
kirkasvetinen erämaajärvi, jonne JPS teki eskaaderinkin 1990-luvulla. 
 
Sulkavan eteläpuolelta, Louhivedeltä pääsee Varkaantaipaleen avokanavaa pitkin 
Ristiinan edustalle Yövedelle. Siellä kaiku näyttää paikoin yli 80 m ja on jyrkkiä kal-
liorantoja. Sieltä löytyvät myös Astuvansalmen esihistoriallisen ajan kalliomaalauk-
set, joita ei kannata jättää väliin. 
 

 

 

Kuva 1. Pohjoiseen päin mennään. Punaiset kepit jäävät vasemmalle. 



Varkaantaipaleen avokanava on ehdotto-
masti näkemisen arvoinen ja monelle seu-
ralaiselle tuttu. Iltanuotiokeskusteluiden 
perusteella arvelen, että harvempi on läh-
tenyt tutkimaan vaihtoehtoista reittiä, joka 
myös yhdistää Louhiveden ja Yöveden. Tai 
toisin päin, jos tulee etelästä, Savitaipaleel-
ta tai Suur-Saimaalta, ja tarkoitus on edetä 
Sulkavan suuntaan, niin Yövedeltä voi kään-
tyä suoraan itään ja siitä sitten pohjoiseen. 
 
Ensimmäisenä, Lehtisenselän itäpäässä 
tulee vastaan tien 4323 siltä, jonka korkeus 
on 3 m. - Google Mapsistä löytyy hyviä ku-
via sekä sillasta että sillalta, joskin autoilijan 
näkökulmasta. Ruununvedellä käännytään 
pohjoiseen ja tullaan kohteeseemme, Vuol-
teenmutkaan. Varkaantaipaleen kanava on 
kaivettu 1870-luvulla. Sitä ennen laivaliiken-
ne kulki Vuolteenmutkan kautta. Reitti oli 
perattu kulkukelpoiseksi 1830-luvulla. 
 

Kuvassa 1 näkyy, miltä reitti näyttää etelästä katsoen. Kanava on kapeimmillaan 
ehkä 6-7 m leveä. Virta on pohjoisesta muttei ainakaan kesällä kovin vuolas. Ka-
nava kääntyy 90 astetta itään ja Kuvassa 2 on eteen aukeava näkymä. Reimaripa-
rin jälkeen on 90 asteen käännös pohjoiseen. Aika pian avokanava on ohi ja edes-
sä on kaunis kapea vesireitti Louhiveden itäpuolelle. - Google Mapsistä löytyy 
hakusanalla "Vuolteenkanava, Mikkeli" selkeä ilmakuva, josta kanavan piirteet 
käyvät ilmi. 
 
Vuolteenmutka on hieno esimerkki Vuoksen vesistön moninaisuudesta. Purjeve-
neillä ja isoilla moottoriveneillä sinne ei ole asiaa, mutta meidän 7-metrisellä m/s 
Ipellämme ongelmia ei ole ollut, lähestyttiinpä mutkaa etelästä tai pohjoisesta. 
Suosittelemme!    
   
J.A. 
 

 

 

Kuva 2. Keula nyt itään, keppien vä-
listä mennään ja sitten vasemmalle, 
kohti pohjoista. 





  Jäseneksi Joensuun pursiseuraan 

 

Joensuun pursiseuran jäseneksi voivat hakea kaikki veneilystä ja pursiseuran toi-
minnasta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. Jäsenyys ei vaadi erillisiä suosittelijoi-
ta. Jäsenetuja ovat mm. oikeus käyttää seuran tukikohtaa Lapalikon saaressa sekä 
edulliset veneiden katsastusmaksut.  
 
Vuoden 2019 liittymismaksu on 200 €. Jäsenmaksut vahvistetaan vuosittain Joen-
suun pursiseuran kevätkokouksessa. Liittymisvuonna uusi jäsen ei maksa jäsen-
maksua vaan ainoastaan liittymismaksun. 
Jäsentiedustelut ja -kaavakkeen saat sähköpostilla  
seuran sihteeriltä: juha.alho@helsinki.fi  puh: 0400-271332 
 
Jäsenmaksut henkilöille vuonna 2019 
Perhejäsenmaksu 120 € 
Aikuisjäsenmaksu 90 € 
Juniorit  35 € 
Jäsenetuna myös Saimaan alueen yhteiskäyttötukikohdat.  
 
Saimaalla toimii pursiseurojen verkosto, jonka perusteella syntynyt tukikohtayh-
teistyö hakee laajuudessaan vertaistaan. Se on myös osoitus siitä yhteishengestä, 
jolla veneilyä Saimaan alueella halutaan kehittää. Lisää infoa yhteiskäyttötukikoh-
dista ja niiden yhteiskäytöstä: 
 
https://www.saimaanpursiseurat.fi/matkaveneily/tukikohtayhteistyo/ 



messu-
tuotteet

käynti-
kortit

esitteet

kyltit
bannerit

toimisto-
tarvikkeet

kaikki
lomakkeet

hinnastot

mainokset

info@lasermedia  www.lasermedia.fi 
Pamilonkatu 1, 80100 Joensuu 

puh. 050 343 8075

PAPERILLE, KARTONGILLE  & TARRALLE

TÄYDEN PALVELUN PAINOTALO

DIGIPAINO • ARKKIOFFSET • RULLAOFFSET 
SUURKUVATULOSTEET • KOHOPAINO •

RAKENNUSPIIRUSTUKSET

LaserMedia Oy on jo yli neljännesvuosisadan täyttänyt 
asiakkaidensa monipuoliset  ja muuttuvat tarpeet. 
 
Olemme laajentaneet palveluvalikoimaamme:

100%
Pohjois-

Karjalasta

palv
el

ev
a p

aikallinen painotalo •

VÄRIÄ 30 VUOTTA  

· Monipuolinen suurkuvatuotanto: Julisteet, banderollit, roll-upit, kyltit,        
 tarrat, liput ym.

· Messutuotteet

· Rakennuspiirrustusten kopioinnit, tulostukset ja digitoinnit.

· Mainostoimistopalvelut käyntikorteista esitteisiin ja aina
 yritysilmeiden suunnitteluun saakka.

· Kaikki kirjapainopalvelut.



Saimaan alueen pursiseurojen tukikohtien yhteiskäyttö 

Saimaan alueen pursiseurojen yksi hienoimmista yhteistyömuodoista on pursiseu-

rojen tukikohtayhteistyö. Myös Joensuun pursiseura kuuluu tähän verkostoon ja 

toivottaa tervetulleeksi tukikohtaansa muiden yhteistyöseurojen jäsenet. Tarkem-

paa tietoa yhteiskäyttöön sitoutuneista pursiseuroista sekä tukikohdista löytyy 

muun muassa nettisivuilta: https://www.saimaanpursiseurat.fi/ 

Netistä löytyvät myös yhteiskäytön säännöt, jotka on ratifioitu Saimaan pursiseuro-

jen kommodorikokouksessa 25.10.2014. https://www.saimaanpursiseurat.fi/

matkaveneily/tukikohtayhteistyo/ 

 

Joensuun pursiseura toivottaa  

yhteistyökäyttöseurojen jäsenet  

tervetulleeksi uudistuneeseen Lapalikoon. 

https://www.saimaanpursiseurat.fi/
https://www.saimaanpursiseurat.fi/matkaveneily/tukikohtayhteistyo/
https://www.saimaanpursiseurat.fi/matkaveneily/tukikohtayhteistyo/


 

JOENSUUN PURSISEURA RY:N MYYTÄVÄT TUOTTEET  

Muuten kuin katsastuksen yhteydessä JPS:n tuotteita voi saada ottamalla yhteyttä 
seuran sihteeriin. Jos olet kiinnostunut, lähetä  hänelle sähköposti, tekstiviesti tai 
soita. Yhteystiedot ovat hallituksen esittelyn yhteydessä.   

LIPUT      HINTA 

PERÄLIPUT  33X44 CM  22,- 

   44X72 CM  28,- 

   55X90 CM  38,- 

   66X108 CM  38,- 

MOOTTORIVENEVIIRI   17,- 

VENEENOMISTAJAN VIIRI   21,- 

SEURAN 50V. HISTORIIKKIKIRJA  20,- 

TARRAT 

ISO      3,50 

KESKIKOKO     2,- 

PIENI      1,- 

LIPPIS      5,- 

T-PAITA S-XXL    5,- Myös lasten kokoja 

LAPALIKON AVAINPANTTI   20,- 

                    LAPALIKON LAITURIMAKSUT 2019 

 Yhteiskäyttöseurojen jäsenet 10 €/vrk 

 Muut kanssaveneilijät  20 €/vrk 

 Yksityiset saunavuorot  10 €/h 

 Laiturimaksu sisältää tukikohdan yleisen saunavuoron käyttämisen. 



Joensuun Veneilykoulu  

Kaikille JPS:n jäsenille ei liene tiedossa, että paikkakunnalla toimii Joensuun Venei-

lykoulu.  Kyseessä on vapaamuotoinen yhteistyöfoorumi, jonka tarkoituksena on 

yhdistää alueen veneily- ja vesillä oloon liittyviä toimijoita. Toiminta on mutkatonta 

ja joustavaa, eikä kyseessä ole yhdistys.  Veneilijöiden ohella siinä on ollut mukana 

osallistujia mm. kansalaisopistosta, Riveriasta,  kesäyliopistosta, meripartiosta, 

melojista, suppareista, teemana esimerkiksi veneilykurssien ja -tapahtumien yh-

teissuunnittelu ja markkinointi. Esimerkkeinä yhteistoiminnasta kesällä 2019: - 5-

päiväinen nuorten purjehdusleiri  9-13 vuotiaille (Jokisuun Kipparit, Joensuun järvi-

pelastajat, kesäyliopisto). Meri-VHF-radiopuhelimen testauspäivä Linnunlahdella 

(JPS, Loisto, P-K Radiokerho). Syksyisin Veneilykoulu järjestää retkipurjehduksia 

Välimerellä, ensi lokakuussa Kreikassa.  

Lisätietoja: juha.pasanen.jp@gmail.com. 



5500 Savonranta, kirkonkylä 
412 62°10,1’ N 29°12,9’ E 
 
5524 Kitee, Myllyniemi 
413 62°05,8’ N 29°52,6’ E 
 
5546 Liperi, Kirkkoranta 
414, 415 62°31,6’ N 29°23,6’ E 
 
5573 Rääkkylä, Paksuniemi 
414 62°19,9 N 29°38,0’ E 
 

Lähialueen imutyhjennyspaikat 

5626 Liperi, Saaristo 
414 62°26,1’ N 29°38,1’ E 
 
5647 Joensuu, Hasanniemi 
415, 272, 273 62°35,4’ N 29°44,5 E 
 
5650 Joensuu, matkustajasatama 
272, 415 62°35,6’ N 29°45,8’ E 
 
5752 Lieksa, Koli 
424, 425 63°06,7’ N 29°48,7’ E 
 
5797 Lieksa, Kaupunginniemi 
425 63°18,5’ N 30°01,0’ E 



Toukokuu 
Mahdollisia talkootapahtumia voi esiintyä viikonloppuisin Lapalikolla 
(saunaremontin loppuun saattaminen, saunalaiturin asennus, haravointia ja sii-
vousta yms.) 
 
Kesäkuu 
Mahdollisia talkootapahtumia Lapalikolla (poijujen asennus laiturin korjaus yms.) 
3.6. klo 16.00 - 19.00 Hallituksen kokous  
5.6. klo 17.00 - 20.00 Meriradioiden testauspäivä Linnunlahdella 
6. -7.6. Katsastuspäivät. Purjeveneet klo 17.00 – 20.00  
ja moottoriveneet klo 15.00 – 20.00 molempina päivinä. 
8. - 9.6. Kauden avausviikonloppu Lapalikolla (lipunnosto kuohujuomineen ja tal-
koo ruokineen ) 
21. - 23.6. Juhannus Lapalikolla (juhannuskokko ja toivottavasti pääsemme juhan-
nussaunaan) 
 
Heinäkuu 
Talkoita vähemmän nyt lomaillaan 
6.7. klo 12.00 Saimaan laivojen regatta rantautuu Joensuun satamaan 
 
Elokuu 
5.8. klo 16.00 - 19.00 Hallituksen kokous  
24.8. klo 13.00 - 15.00 Perinteiset mato-ongintakilpailut kisasaunoineen (talkoo 
puuhastelua saattaa esiintyä) 
 
Syyskuu 
2.9. klo 16:00 - 19:00 Hallituksen kokous  
13. - 15.9 Kauden päätösviikonloppu Lapalikolla (talvikuntoon laittaminen) 
 
Lokakuu 
7.10. klo 16:00 - 19:00 Hallituksen kokous  
23.-27.10. Hampurin venemessut 
 
Marraskuu 
16.11. Pikkujoulut Piparkakkutalolla 

Joensuun Pursiseuran tapahtumakalenteri 



Omistaja Veneen nimi Rek.nro 
Purje 
nro. Purjeveneen malli 

EIRO OLLI Rose S 17202 4141 Maxi 77 

HÄMÄLÄINEN MATTI Muru O-12691 5760 Najad 320 

ILVONEN ARTO Gavia Arctica  FIN6450 Diva 35 

KAKKO ANTERO Chaloupe K 44616 9433 Becker 27 

KETTUNEN JAAKKO Otium A53378 7084 Comfortina 32 

KOKKO PASI Hoyabella S 17009 L-5303 Finn Express 83 

KOKKO TIMO Tara M29147 10702 Y33 

KOKKONEN VEIKKO Pikku Ashera A53182  Degerö 28 

KOMULAINEN ESA Clemency L 6604 3041 Finn Express 84 

KUIVALAINEN OTTO Bianna L9233 5216 Siesta32 

KUKKONEN TOIVO Victoria Plum L 6381 7343 Mamba 29 

ONTTONEN ARVI Shalimar S 16981 3093 Ohlson30 

PIIPPONEN HARRI Holiday L 6479 4679 Beneteau First 26 

ROOS JYRKI Navis S 17531 2070 Ohlson29 

SAHARINEN JUKKA Casselot L 6556 2030 Ohlson 29 

SKOGSTRÖM PETER Tosca A62369  FE 83 

SOLJA RAUNO Espirite S19842 11359 Sun Odyssey 33i 

TIILIKAINEN ESA Tiira V21478 999999 Albin Vega 

TURTIAINEN MATTI Sirene L 9449 4742 First 305 

JOENSUUN PURSISEURAAN VUONNA 2018 

 KATSASTETUT PURJEVENEET 

(Hallitusten jäsenten veneet lihavoituna, nykäise hihasta ja kerro 

toiveitasi seuran edistämiseksi) 



Tämä lehti on Joensuun Pursiseuran ry:n julkaisu. 
Julkaisuajankohta: Toukokuu 2019  

Painosmäärä: 500 kpl. 
 

Toimitus ja mainosmyynti: Joensuun Pursiseuran Hallitus 
Taitto: Marko Sahioja 

Iloisia talkoolaisia! 

Omistaja Veneen nimi Rek.nro Veneenmalli 

ALHO JUHA  Ipe S-6319 Flipper 700 

BROMAN HARRI Carpe Diem II H73303 Azimut 55 S 

BROMAN VÄINÖ  Elisabet P 58260 Nord Star 42 Patrol 

HAKALISTO SIRKKA Frida U-7673 Family Cruiser  

IKONEN TIMO Beatrice III S-8387 Bella 652 

JÖNHEDE MARKO Lunni X14661 Norppa 9 TK 

KONTRO VELI-MATTI Kulkuri III S-5877 MR-32 

KORHONEN ARI Lempi L 9824 Strollö 23 

KORHONEN PERTTI Tuulia III S-435 Storebro 435 Commander 

LAHTINEN MATTI Adventure S 20249 Princess P42 

LAURILA PERTTI KaiMaar L-10203 Pedro Aspre 35 

MONONEN PEKKA Pauliina II S-7857 Korsö 

MUIKKU EERO Siiseo T-31999 Princess 35 

PATRIKAINEN RISTO Patriarkki II S5591 Proficat Kruiser 

PELLI JARMO Bon Voyage S-19665 Sealine 37 

RAASSINA TOIVO Topreeva S17654 MR 36 

SAHIOJA MARKO Helena II T-45141 Northsteel 41 flybridge 

TARVA PEKKA  Cirrus R50556 Nauticat 33 

TOIVANEN JARI Karoliina II T-55800 Galeon 290 

TÖRRÖNEN RAUNO Silvia U 40077 Tristan 345 

VATTULAINEN PERTTI Eliza M-27164 Maria 24 

VENÄLÄINEN SAMI Jo`anna S-19844 Sisämoottorivene OMV 

JOENSUUN PURSISEURAAN VUONNA 2018  

KATSASTETUT MOOTTORIVENEET 






