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Kommodorin palsta 
 

 

Vuosikirja on tullut takaisin seuran vies-
tintään, samalla Kallavesj’-jäsenlehti on 
jäänyt historiaan. Kirjalla pyritään anta-
maan jäsenille etukäteen tietoa koko 
veneilyvuodelle. Kirjan tekeminen kevääl-
lä on asettanut toimikunnille vaatimuk-
sen suunnitella vuosi hyvissä ajoissa etu-
käteen. Muutoksia voi toki tulla, mutta 
kirjassa on painohetkellä paras saatavilla 
oleva tieto. 

Kuopion Pursiseura täytti helmikuussa 
126 vuotta. Perustamiskokouksen ko-
koonkutsujana toimi Juhani Aho. Hän on 
yksi seuran perustajajäsenistä. 

Juhlavuosi 2014, kun seura täytti 125 
vuotta, on tuonut kaksi huomattavaa 
tunnustusta. Suomen Purjehdus ja Venei-
ly ry valitsi seuran ”Vuoden seuraksi” ja 
Veneilytoimittajat ry huomioi seuran 
”Vuoden veneilyteko” palkinnolla.  

Tunnustukset tulevat vireästä juniorityös-
tä ja Luotsi-projektista. Tässä hankkeessa 
on luotu paremmat toimintaedellytykset 
juniorityölle, venematkailulle ja luonnon-
suojelulle. Kustannukset ovat olleet reilut 
puolitoista miljoonaa euroa. Talkootyön 
osuus on huomattava, 10 000 talkootyö-
tuntia ylittyy reippaasti. Jos projekti olisi 
toteutettu pelkällä rahalla, olisi sen kus-
tannus ollut moninkertainen. Projektia 
ovat tukeneet ELY-keskus ja Kuopion 
kaupunki. 

Erityisen kiitoksen ansaitsevat seuran 
jäsenet jotka ovat lähteneet hankkeeseen 
täysin sydämin mukaan. Talkootyöt ovat 
lujittaneet seuran yhteishenkeä ja Luotsi-
projekti on siivittänyt juniorityön uuteen 
vahvaan nousuun. Hienoa! Olen ylpeä 
näistä palkinnoista ja olen erityisen ylpeä 
seuran jäsenistä. 

Meillä on nyt puitteet valmiina juniori-
työn laajentamiselle, kilpailutoiminnalle 
ja parantuneelle veneilymatkailulle. Lai-
turipaikkoja on taas tarjolla. Ympäristön-
suojelu on yksi tärkeimmistä asioista 
seuralle ja Luotsi-projektin myötä olem-
me nousseet uudelle tasolle tässäkin 
asiassa. 

Kuopion Pursiseura toimii pitkälti talkoo-
voimin. Tämä voimavara tarvitaan edel-
leen kaikissa tukikohdissa, juniorityössä ja 
kilpailutoiminnassa sekä monessa muus-
sa tapahtumassa. Jäsenistö tekee seuran. 

Jan Jansson 
Kommodori 
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KuoPS:n hallitus ja toimihenkilöt 
 

HALLITUS 

Kommodori   1. varakommodori (talous):  
Jan Jansson   Markus Mättö 
0400-561557   050-5727917  
jan54.jansson@gmail.com  markus.matto73@gmail.com 

2. varakommodori (kiinteistöt):  Junioritoimikunta: 
Seppo Jormalainen  Mikko Kylävainio 
0400-678402   040-7075111 
seppojuhani48@gmail.com  mikko.kylavainio@me.com 

Järjestelytoimikunta:  Kilpailutoimikunta: 
Eija Laitinen   Sami Lehtonen 
050-5570247   040-5019869 
laitinen.eija1@gmail.com 

Koulutus:   Matkaveneilytoimikunta: 
Pekka Granroth   Henrik Fogelholm 
044-7856941   050-9665880 
pekka.granroth@savonia.fi  henrik.fogelholm@gmail.com 

Messutoimikunta: 
Mikko Kuparinen 
0400-606055 
mikko.kuparinen@canelco.fi 

 

TOIMIHENKILÖT 

Pääsihteeri:   Satamamestari: 
Jani Kelo   Heikki Pettersson 
040-7603446   0400-571382 
kuops@kuopionpursiseura.fi  satamamestari@kuopionpursiseura.fi 
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Toimintasuunnitelma 2015 
 

1. JOHDANTO 

1.1 Toimintaympäristö 

Kuopion Pursiseura ry (KuoPS) on vuonna 
1889 perustettu veneilyseura, jonka pe-
rustehtävänä on edistää vesillä liikkumis-
ta. 

KuoPS on Suomen Purjehdus ja Veneily 
ry:n sekä Suomen Navigaatioliiton jäsen 
ja kuuluu Valtakunnalliseen liikunta- ja 
urheiluorganisaatio ry:een (Valo), Pur-
jehduksenopettajat PORY ry:een, Pohjois-
Savon Liikunta ry:een, Pohjois-Savon 
Urheilu ry:een ja SMPS Kuopion Järvipe-
lastajat ry:een. 

Seuran keskeisiä yhteistyötahoja ovat 
Vuoksen vesistön muut veneilyseurat, 
veneilyliitot, veneilysektorin muut yhteis-
työkumppanit ja julkinen sektori. 

1.2 Päätöksenteko ja hallinto 

Seuran päätöksenteon ja hallinnon kan-
nalta keskeiset toimielimet ovat sääntö-
määräinen vuosikokous ja syyskokous, 
hallitus, hallituksen perustamat varsinai-
set ja muut toimikunnat, joiden tehtäviä 
on selostettu tarkemmin seuran sään-
nöissä. Toimintasuunnitelma perustuu 
seuran toimikuntien kokouksissaan val-
mistelemiin esityksiin ja hallituksen mää-
rittelemään strategiaan. 

Seuralla on päätoiminen pääsihteeri ja 
lisäksi satamamestari. 

1.3 Keskeiset tavoitteet 

Seuran strategiassa keskeisiä tavoitteita 
on puhtaan vesiympäristön arvostaminen 
ja säilyttäminen, hyvien veneilytapojen 
noudattaminen sekä jäsenistön ohjaami-
nen näiden arvojen hyväksymiseen. 

Vuonna 2015 suunnitelmissa on jatkaa 
seuran varsinaista toimintaa perinteiseen 
malliin, johon kuuluu aktiivista juniori- ja 
kilpailutoimintaa, monipuolista koulutus-
ta ja veneiden katsastusta, tukikohtien 
ylläpitoa ja matkaveneilyä seuran omissa 
sekä Vuoksen alueen yhteiskäyttötuki-
kohdissa. Keväällä tullaan järjestämään 
perinteinen Kallavesj’-venenäyttely jo 52. 
kerran. Näyttelystä on muodostunut 
sisävesien suurin veneilytapahtuma. 

KuoPS on aktiivisesti mukana Suomen 
Purjehdus ja Veneily ry:n toiminnassa 
toimimalla Vuoksen vesistöalueen edus-
tajana kansallisella tasolla. Olemme tii-
viissä yhteistyössä Vuoksen alueen mui-
den veneilyseurojen kanssa ja osallis-
tumme vesistöaluetta koskeviin toiminta-
linjauksiin. Toimimme yhteistyössä alu-
eemme julkisen tahon edustajien ja mui-
den keskeisten sidosryhmien kanssa, 
tavoitteenamme edistää veneilyyn liitty-
vän infrastruktuurin rakentamista ja ra-
hoitusta. 

Vuonna 2015 saadaan päätökseen seuran 
nykyhistorian suurin hanke, LUOTSI. 
Hankkeen myötä Pirttiniemeen on val-
mistunut toimintakeskus ja vuoden 2015 
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aikana alueelle saadaan 200 uutta vene-
paikkaa. 

2. ORGANISAATIO 

2.1 Hallitus 

Kommodori 

Hallituksen puheenjohtaja, toiminnan ja 
kehityksen yleissuunnittelu ja johto sekä 
kansainvälisten asioiden johto. 

I varakommodori 

Taloudellisen kehityksen seuraaminen, 
taloudellisten toimenpiteiden suunnittelu 
ja johto, rahaliikenteen ja talousprojekti-
en valvonta. 

II varakommodori 

Teknisten asioiden kehittäminen ja tuki-
kohtiin liittyvän toiminnan valvonta ja 
johto.  

Kommodorien tehtävänä on myös pitää 
yhteyttä Kuopion kaupungin johtoon ja 
päätöksentekijöihin kaikilla tasoilla ja 
vastata yhteistyösuhteiden hoitamisesta. 

Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja 

Kilpailutoiminnan suunnittelu ja johto. 
Yhteydenpito piiri- ja valtakunnan tasolle, 
kilpailukalenterin laatiminen, urheilutie-
dottaminen. 

Junioritoimikunnan puheenjohtaja 

Junioritoiminnan suunnittelu ja johto, 
kevytvenepurjehduksen ja siihen liittyvän 
kilpailutoiminnan edistäminen. 

Matkaveneilytoimikunnan puheenjohta-
ja 

Sekä purje- että moottoriveneilijöiden 
yhteisen veneilyharrastuksen kehittämi-
nen. Perhekeskeisen veneily- ja retkitoi-
minnan sekä veneilyturvallisuuden edis-
täminen.  

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 

Vastaa tilaisuuksien ja kilpailujen huolto-
toiminnasta. On mukana Kallavesj’-
messuilla seuran omien, tulosvastuullis-
ten palvelupisteiden suunnittelussa ja 
organisoinnissa. 

Messutoimikunnan puheenjohtaja 

Kallavesj’-messujen johto ja tulosvastuu. 
Seuran messutoiminnan kehittäminen ja 
toiminnan valvonta. 

Jäsen I, koulutuspäällikkö 

Seuran kaikkien jäsenryhmien koulutuk-
sen suunnittelu ja johto. 

Jäsen II, kiinteistöpäällikkö 

Kiinteistöjen käytön, kunnossapidon ja 
kehittämisen suunnittelutyö ja valvonta. 

Jäsen III  

Tiedottaminen ja osaltaan yhteiskun-
tasuhteiden hoito. 

Lisäksi toimikuntien varapuheenjohtajat 
ovat hallitukseen nimettyjen ko. toimi-
kuntien puheenjohtajien henkilökohtaisia 
varajäseniä. 
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2.2 Muut toimikunnat 

Varsinaisten toimikuntien lisäksi hallitus 
asettaa seuraavat toimikunnat: 

1. Pirttiniemitoimikunta 
2. Iivarinsalotoimikunta 
3. Jänissalotoimikunta 
4. Veneiden katsastustoimikunta 
5. Kallavesj’-messutoimikunta 
6. Vaalitoimikunta 
7. Pohjoissataman rakennustoimikunta 
8. Perinnetoimikunta 

2.3 Jäsenkunta 

Koko seuratoiminnan perusta on yksittäi-
nen jäsen. Seuran jäseniä ovat varsinais-
ten jäsenten lisäksi juniori-, perhe-, kan-
natus- ja kunniajäsenet.  Talkootyöpanos-
ta tarvitaan Kallavesj’-messuilla, tukikoh-
tien kunnossapidossa sekä juniorityön 
tukemisessa. 

2.4 Uudet jäsenet 

Seura on avoin uusille jäsenille ja sen 
tavoitteena on kasvattaa jäsenkuntaa. 
Kuopion Pursiseuran jäsenyyttä voivat 
hakea kaikki veneilystä ja pursiseuratoi-
minnasta kiinnostuneet henkilöt. Jäse-
nyyttä voi hakea täyttämällä jäsenhake-
muksen, jonka jälkeen jäsenyys vahviste-
taan hallituksen toimesta. 

3. TOIMINTA 

3.1 Kilpailutoiminta 

Kuopion Pursiseura ry järjestää tulevana 
kesänä seuraavat kilpailut: 

Viinijuhlapurjehdus purjehditaan lauan-
taina 27.6.2015 ja Kallavesj’-purjehdus 

sunnuntaina 28.6.2015. Molemmat pur-
jehdukset kuuluvat Saimaa Ranking -
kilpailusarjaan ja ne ovat myös Savon 
regatan osakilpailuja. 

Tiistaipurjehdukset järjestetään yhdessä 
juniorijaoston kanssa 26.5., 2.6., 9.6., 
16.6., 23.6., 30.6., 4.8., 11.8., 18.8. ja 
25.8. 

Kallaveden kierto Pirttiniemestä Jänissa-
loon ja takaisin purjehditaan elokuun 
lopussa. 

Kilpailutoimikunta tukee pursiseuralais-
ten kilpailutoimintaa budjettinsa puitteis-
sa maksamalla kilpailijoiden matkakuluja 
sekä osallistumismaksuja matkustusohje-
säännön perusteella. Kilpailunjärjestäjiä 
ja tuomareita koulutetaan tarpeen mu-
kaan. 

Kilpailutoimikunta osallistuu Saimaan 
alueen purjehtijoiden yhteistoimintaan. 

3.2 Junioritoiminta 

Junioritoiminnan tavoitteena on tutustut-
taa uusia lapsia ja nuoria kevytvenepur-
jehdukseen ja innostaa heitä jatkamaan 
lajin parissa sekä kannustamaan kokeile-
maan kilpailutoimintaa oman luokkansa 
kilpailuissa. Lasta ja nuorta tuetaan hä-
nen oman motivaationsa ja tavoitteiden-
sa mukaisesti harrastus- tai kilpailutasol-
la. Pursiseurassa on kolme toimivaa ju-
niori- ja kevytveneluokkaa: Optimistijolla 
7 – 14-vuotiaille ja Laser sitä vanhemmille 
yksinpurjehtijoille sekä RS Feva XL-luokka 
10 ikävuodesta alkaen kaksinpurjehduk-
sesta kiinnostuneille harrastajille.  
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Järjestämme kesällä 2015 ohjattua pur-
jehdustoimintaa eri-ikäisille ja -tasoisille 
junioreille ja kevytvenepurjehtijoille seu-
ran tukikohdassa Pirttiniemessä 4-5 päi-
vänä viikossa. Kesäkuussa järjestetään 
kaksi alkeispurjehdusleiriä Optimistijolla-
purjehtijoille. Aloittavien Laserpurjehti-
joiden kurssi järjestetään 4-6 arki-iltana 
kesä-heinäkuussa.  Jatkaville harrastajille 
järjestetään kesäkuun alussa 3-5 päivän 
mittainen leiri. Kaksinpurjehduksesta 
kiinnostuneille järjestetään RS Feva kurssi 
kesä-heinäkuussa. Mikäli kiinnostusta 
löytyy, niin seura järjestää lisäksi 3-5 
päivän mittaisen kilpapurjehdukseen 
painottuvan leirin optimistijollapurjehti-
joille yhteistyössä toisen pursiseuran 
kanssa. Jo perinteeksi muodostunut vii-
konloppuleiri järjestetään seuran Iivarin-
salon tukikohdassa elokuun puolessa 
välissä. Iivarinsalon viikonloppuleirille 
voivat osallistua myös kuluvalla kaudella 
harrastuksen aloittaneet leiriläiset. 

Kaudelle 2015 on asetettu tavoitteeksi 
40–50 uuden harrastajan tutustuttami-
nen lajin pariin leirien ja kurssien avulla, 
aktiiviharrastajien määrän kasvattaminen 
kaikissa veneluokissa, tavoitteena on 
saada 15–25 uutta harrastajaa mukaan 
toimintaan. Lisäksi jatketaan seuran omi-
en kevytveneluokkien kilpailutoiminnan 
kehittämistä sekä seuran junioreiden 
aktivointia alueellisiin, kansallisiin ja kan-
sainvälisiin kisoihin osallistumiseen. 

Leireillä käydään läpi purjehduksen teori-
aa, vesillä liikkumisen sääntöjä ja hyviä 
veneilytapoja, harjoitellaan solmujen 
tekoa ja tietysti purjehditaan mahdolli-
simman paljon. Leirillä kannustetaan 
myös muuhun kuntoa ylläpitävään ja 

kehittävään liikuntaan ja pidetään yhtei-
siä leikkimielisiä liikunta- ja pelihetkiä ja 
alkulämmittelyjä ennen vesille lähtemistä 
ja sieltä palattaessa.  

Ohjattuja harjoituksia järjestetään aloit-
taville purjehtijoille sekä jatkaville harras-
tajille optimistiluokassa kaksi kertaa vii-
kossa. Tarvittaessa molemmissa ryhmissä 
jaetaan purjehtijat omien tavoitteidensa 
mukaisesti väriryhmiin taitotason mu-
kaan. Laserpurjehtijoille järjestetään 
ohjattu päivä-/iltaharjoitus kaksi kertaa 
viikossa. Lisäksi järjestetään kaikkien 
harrastajien yhteinen harjoituskerta ker-
ran viikossa. Kilpailutoiminnasta kiinnos-
tuneille purjehtijoille perustetaan oma 
valmennusryhmä. Kilpavalmennusryhmä 
harjoittelee 1-2 kertaa viikossa ja kaikki 
veneluokat harjoittelevat yhdessä. Ohjat-
tua toimintaa järjestetään neljänä päivä-
nä viikossa, harjoitusohjelman laatimises-
ta vastaa vastuuvalmentaja.  

Harrastajilla on mahdollisuus osallistua 
seuran kesä- ja elokuussa järjestämiin 
tiistaikilpailuihin. Taitojensa kehittyessä 
juniorit voivat osallistua kadetti- ja ran-
king-kisoihin, SM-kisoihin ja ansaittuihin 
edustustehtäviin maajoukkueessa. Junio-
ritoiminta tukee kilpailijoita budjettinsa 
rajoissa maksamalla kilpailijoiden matka-
kuluja sekä osallistumismaksuja seuran 
matkustusohjesäännön mukaisesti. Lisäk-
si pursiseuraa tukee harrastajien kilpailu-
toimintaa organisoimalla kilpailumatkoja 
joissa seura tarjoaa kilpailuvalmentajan 
sekä huoltoveneen palvelut kilpailun 
ajaksi. 

Pursiseura pyrkii järjestämään kahdet 
Suomen Optimistijollaliiton kadetti-sarjan 
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kilpailut Kuopiossa kaudella 2015. Lisäksi 
resurssien salliessa pyritään järjestämään 
myös muille kevytveneluokille mahdolli-
suus osallistua kansallisen luokkaliiton 
virallisen statuksen omaaviin kilpailuihin 
Kuopiossa. 

Junioritoiminnan ohjaajien kouluttamista 
jatketaan tarjoamalla useamman vuoden 
purjehtineille harrastajille mahdollisuutta 
osallistua keväällä 2015 Suomen Purjeh-
dus ja Veneily –liiton (SPV) järjestämiin 
ohjaajakoulutuksiin (perus- ja jatkokoulu-
tus). Kesäkuukausiksi (kesä-elokuu) pal-
kataan kahdesta neljään ohjaajakoulu-
tuksen käynyttä henkilöä purjehdusoh-
jaajiksi sekä vastuuvalmentaja. Lisäksi 
käytetään apuna koulutuksessa ohjaaja-
kurssin käyneitä tai muuten päteviä hen-
kilöitä apuohjaajina tarpeen mukaan. 
Purjehdusohjaajien tehtävänä on toimia 
leirien ja purjehdusharjoitusten vetäjänä.  

Seuran purjehduskalustoa pyritään pitä-
mään yllä ja tarvittaessa hankkimaan 
lisää kalustoa. Kaudella 2015 pyritään 
hankkimaan toinen RIB-vene ohjaus- ja 
turvaveneeksi. lisäksi pyritään talousti-
lanteen salliessa hankkimaan traileri jolla 
voidaan kuljettaa useampia kevytveneitä 
sekä huoltovene purjehduskilpailuihin. 

Juniorit osallistuvat Kallavesj’ 2015 -
tapahtumaan esitellen seuran junioritoi-
mintaa ja purjehdusta yleensä. Koululai-
sille ja muille purjehduksesta kiinnostu-
neille kohderyhmille järjestetään lajiko-
keilutapahtumia. 

Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen 
kulttuurin vahvistamiseksi ja urheilullisen 
elämäntavan säilyttämiseksi junioripur-
jehtijat kokoontuvat myös talvikaudella. 

Seura järjestää 1-2 kertaa kuussa juniori- 
ja kevytvenepurjehtijoiden kokoontumi-
sen jossa käydään läpi teoriaa, sääntöjä, 
veneen trimmausta, kilpailutaktiikkaa, 
jne. Lisäksi jokaisella kokoontumiskerralla 
harrastetaan liikuntaa ja pelejä ja leikkejä 
jotka kehittävät purjehtijoiden kuntoa ja 
fysiikkaa. 

Talvikauden liikuntatapahtuma voi olla 
myös yleinen tilaisuus, kuten Kuopiossa 
järjestettävät Ice Marathon, Kuutamo-
luistelu ja Puijon laturetki. Juniorit voivat 
osallistua myös SPV:n järjestämille pur-
jehduksen viikonloppuleireille, joihin 
osallistumista seura tukee budjetin mah-
dollistamissa rajoissa. Tärkeintä, että 
junioripurjehtija pääsee mukaan tilai-
suuksiin, joissa hän voi kehittyä monipuo-
lisesti urheilullisesti tai vain nauttia lii-
kunnan riemusta ja yhdessäolosta mui-
den harrastajien kanssa. 

3.3 Koulutustoiminta 

Koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä 
turvallisuutta ja viihtyvyyttä vesillä tar-
joamalla jäsenkunnalle veneilykoulutusta 
sekä jakamalla veneilytietoutta myös 
Pursiseuran ulkopuolelle. 

Koulutuksen ja turvallisuustoiminnan 
laatu varmistetaan juniorivalmentajien, 
veneilykouluttajien, kilpailutoimitsijoiden 
ja katsastusmiesten ajantasaisella koulu-
tuksella. Veneilykoulutusta kehitetään 
seuraamalla viranomaisten ja kattojärjes-
töjen ohjeistuksia ja osallistumalla kansal-
listen järjestöjen toimintaan. 

Jäsenkunnalle järjestetään erilaisia koulu-
tustilaisuuksia tarpeen ja toiveiden mu-
kaisesti. 
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Navigointitietojen ja -taitojen hankkimi-
seksi jäsenille suositellaan Kuopion kan-
salaisopiston järjestämiä Suomen Navi-
gaatioliiton saaristo- ja rannikkonavigoin-
tikursseja.  

Vuoden 2015 teemana on turvallisuus ja 
siihen liittyvät mm. Kallavesj’ 2015 -
messuilla pidettävät yleisölle avoimet 
veneilyn turvallisuusluennot. 

Pursiseuran omana koulutuksena järjes-
tetään vuosittain tarpeen mukaan seu-
raavia koulutuksia 

 CEVNI (Keski-Euroopan sisävesisään-
nöstö) -koulutus ja -tutkinto kansain-
välisen huviveneenkuljettajan päte-
vyyskirjan I-tunnusta (sisävesi) varten. 

 Meri-VHF-kurssi ja -tutkinto rannikko-
laivurin radiotodistuksen (SRC) saami-
seksi. 

 Yhteistyössä Kuopion Järvipelastajien 
kanssa annetaan tutka- ja pimeänavi-
goinnin teoria- ja käytännönkoulutus-
ta.  

 Hätärakettien ampumisen harjoitte-
lua opetellaan vuosittain 

 Elektronisen navigoinnin kurssi säh-
köisten navigointilaitteiden ja niiden 
ohjelmistojen opiskeluun. 

 Avomerilaivurikurssi ja siihen liittyvä 
avomerilaivurin tutkinto. 

Purjehduskoulu Skuutti järjestää SPV:n 
Purjehduksen alkeiskurssin. Kurssi on 
avoin niin seuralaisille kuin ulkopuolisille-
kin. Kurssin teoriaosa toteutetaan keväi-
sin yhteistyössä Kuopion kansalaisopiston 
kanssa. Käytännön purjehdusopetus 
toteutetaan purjehduskoulu Skuutin 

auktorisoitujen kouluttajien toimesta 
kesäkuussa. 

Tarvittaessa järjestetään moottoriveneili-
jöille SPV:n Veneilijän peruskurssi. 

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään 
myös veneilyn huoltokoulua ”Veneen 
huolto” kurssin puitteissa sekä purjeve-
neen trimmausta käsittelevä kurssi ”Pur-
jeveneen trimmaus” mikäli kursseille 
löytyy osaava kouluttaja. 

Kaikkia kursseja ei järjestetä vuosittain 
vaan kerätään riittävä määrä osallistujia 
esim. joka toinen vuosi pidettäviin kurs-
seihin. 

3.4 Matkaveneilytoimikunta 

Matkaveneilytoimikunta järjestää jäsen-
matkan Helsingin venemessuille helmi-
kuussa ja maaliskuussa pidetään jo perin-
teiseksi muodostuneet seuran pilkkikil-
pailut ja Pirttiniemen huvilan lämmittäjäi-
set. Matkaveneilytoimikunta osallistuu 
aktiivisesti Kallavesj’ 2015 -messujen 
järjestelyihin ja varautuu esittelemään 
sekä seuran toimintaa että veneilyä ylei-
sestikin pursiseuran osastolla. Matka-
veneilytoimikunta järjestää 4.-15.7. es-
kaaderin Lappeenrantaan, johon ovat 
tervetulleita mukaan seuramme jäsenten 
lisäksi myös yhteistyöseurojemme jäse-
net. 

3.5 Järjestelytoimikunta 

Järjestelytoimikunnan tarkoituksena on 
järjestää erilaisia tilaisuuksia sekä osallis-
tua erilaisten tapahtumien järjestelyyn 
itsenäisesti sekä yhdessä muiden toimi-
kuntien kanssa. 
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Osallistumme Kallavesj’-messujen ravin-
tolan ja kahvilan toimintojen suunnitte-
luun sekä myös talkootöihin tapahtuman 
aikana, kesän veneilykauden avajaisiin ja 
kesällä autamme junioritoimikunnan, 
kilpailutoimikunnan ja tukikohtien tapah-
tumien ruokahuollossa. Pikkujoulut jär-
jestetään marras-joulukuussa. 

3.6 Perinnetoimikunta 

Perinnetoimikunnan tärkein tehtävä on 
vaalia KuoPS:n perinteitä dokumentoi-
malla ja tallentamalla seuran kirjallisia ja 
muuta materiaalia. 

KuoPS:n pitkäaikaisia jäseniä haastatel-
laan ja haastattelut julkaistaan seuran 
kotisivujen perinnetoimikunnan osiossa. 

Perinnetoimikunnan osiossa olevaa huo-
mionosoitusten saaneiden tilastoa päivi-
tetään ja julkaistaan myös tutkituista 
arkistomapeista esiin tullutta kiintoisaa 
aineistoa. Seuran toimintaan liittyvien 
lehtileikkeiden tallentamista jatketaan. 

3.7 Pohjoissataman rakennustoimikunta 

Pohjoissataman rakennustyöt saadaan 
päätökseen huhtikuun 2015 loppuun 
mennessä. Talven aikana tullaan teke-
mään mm. maalaiturit jäiltä käsin ja ke-
vään aikana maisemointiin liittyviä istu-
tuksia. Tänä aikana tarvitaan paljon seu-
ran jäsenten talkoopanosta. Talkoista 
tiedotetaan seuran nettisivuilla, sähkö-
postitiedotteilla sekä Pirttiniemen ilmoi-
tustaululla.   

Talkoolaisten opastus ja työnjohto hoide-
taan suunnitellun työnjohtajajärjestel-
män mukaisesti. Talkootyön kertymää 

seurataan projektin rahoittajien vaatiman 
raportoinnin mukaisesti. 

Pohjoissataman rakennustoimikunta 
kokoontuu säännöllisesti ja seuraa aktii-
visesti hankkeen etenemistä, taloutta ja 
talkootyön kertymää. Projektin etenemi-
sestä ja ilmaantuneista uusista riskeistä 
raportoidaan säännöllisesti Pursiseuran 
hallitukselle. 

3.8 Vaalitoimikunta 

Vaalitoimikunnan tehtäviin kuuluu val-
mistella seuran varsinaiselle kokoukselle 
ehdotus hallituksen jäsenistä sekä mah-
dollisesti muista toimihenkilöistä. Vaali-
toimikunnan tehtäviin kuuluu myös tehdä 
hallitukselle ehdotus jaettavista huo-
mionosoituksista. 

4. KIINTEISTÖT 

Kuopion Pursiseuralla on omistuksessa 
mittava määrä erilaisia kiinteistöjä. Näi-
den jatkuvat huolto ja kunnossapito ovat 
ensiarvoisen tärkeitä kiinteistöjen arvon 
säilyttämiseksi. Kiinteistöjen ja tukikohti-
en osalta mahdollisesti syntyvää korjaus-
vajetta ehkäistään suunnitelmallisella 
toiminnalla. 

Kiinteistöjen ja rakenteiden vikojen ja 
vaurioiden ilmoittamiseen ja korjaukseen 
kehitetään järjestelmä, jonka tavoitteena 
on tehostaa korjaustoimintaa ja ehkäistä 
lisävaurioiden syntyminen. Jäsenkuntaa 
kannustetaan omatoimisuuteen korjaus-
toimenpiteiden yhteydessä. 

4.1 Pirttiniemen tukikohta 
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Pirttiniemen alueella siivotaan rakennus-
töiden jälkiä, tehdään raivaustöitä ja 
hävitetään kaikki lahoamassa olevat met-
sään ja muualle kertyneet pukkitarpeet. 
Liikkumattomat veneet siirretään omista-
jien kustannuksella pohjoisrannalle. Ve-
neiden talvisäilytysalueita pyritään edel-
leen kohentamaan. Seuran jäsenten tal-
koopanostusta tarvitaan näiden tehtävi-
en hoitamisessa. 

4.2 Satamamestarin toimisto- ja asuin-
rakennus 

Satamamestarin asuntoon ei tällä hetkel-
lä ole tiedossa korjaustoimenpiteitä, 
tarvittaessa "kuluvien osien" korjausta. 

4.3 Jänissalon tukikohta 

Jänissalon aallonmurtajan kylkeen teh-
dään maalaituria niin pitkälle kuin mah-
dollista ja kelluvan laiturin murtaja pääl-
lystetään loppuun. 

4.4 Iivarinsalon tukikohta 

Iivarinsalon uusi tiskauskatos rakenne-
taan loppuun. Saunan vanha kotapata 
siirretään tiskauskatokseen ja saunaan 
hommataan tilalle uusi. Tiskauskatoksen 
lattia päällystetään ja seinät maalataan. 
Muutoin tukikohta tarvitsee ylläpitoa. 

5. KALLAVESJ’-MESSUT 

Vuoden 2015 messut järjestetään 10.–
12.4. ja tapahtumaan on nyt kolmannen 
kerran ilmainen sisäänpääsy. Messut ovat 
olleet noususuhdanteessa kuluneiden 
parin vuoden aikana ja tulevan kevään 
messujen ennakkokysyntä ennakoi posi-
tiivisen kehityksen jatkumista. Kallavesj’-

messut on kuulunut merkittävänä osana 
seuran toimintaan jo vuodesta 1964 
lähtien ja ilman seuran jäsenten aktiivista 
talkootyöpanosta tapahtuman järjestä-
minen ei olisi mahdollista. Talkoolaisten 
panosta tarvitaan myös tulevana keväänä 
ja uudet seuran jäsenet toivotetaan läm-
pimästi tervetulleeksi talkoisiin mukaan. 
Messuilla pääsee tutustumaan seuran 
toimintaan ja jäsenistöön. 

6. TALOUS 

6.1 Taloudellinen toiminta 

Seuran talous on hyvä. Varainhankinta 
perustuu jäseniltä perittäviin maksuihin, 
messutoimintaan sekä yhteistyökumppa-
neilta saataviin tuottoihin sekä avustuk-
siin. Jäseniltä perittävät maksut kohdiste-
taan mahdollisimman tasapuolisesti ja 
oikeudenmukaisesti sekä kustannuksia 
vastaavasti seuran tuottamiin palveluihin 
ja niiden käyttöön. Olemassa olevien 
rahastosijoitusten arvon kehitystä seura-
taan ja tehdään määrän muutokset halli-
tuksen päätöksellä. 

Talouden pidon tavoitteena on ollut jo 
varsin kauan se, että varsinaisesta toi-
minnasta saaduilla tuotoilla pystytään 
peittämään siitä aiheutuvat kulut sekä 
tukikohtien ja kiinteistöjen ylläpitokulut. 
Messutoimikunnan tuotoilla on pyritty 
kattamaan pääsääntöisesti investointiku-
lut ja muut seuran kehittämiskulut. 

6.2 Jäsen- ja käyttömaksut 

Maksut erääntyvät seuraavasti: jäsen-
maksut 31.1.2015, vuosipaikka- ja katsas-
tusmaksut 30.4.2015, talvipaikkamaksut 
tulevalle kaudelle 15.12.2015. 



16 

6.3 Yhteistyökumppanit 

Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä enti-
sestään jo olemassa olevien kumppanei-
den kanssa sekä aktiivisesti etsiä uusia 
yhteistyökumppaneita etenkin kasvaneen 
juniorityön tukemiseen. 

6.4 Investoinnit 

Investoinneissa keskitytään vuonna 2015 
Pohjoissatamaan. Kiinteistöjä ylläpide-
tään ja kunnostetaan. 

7. TIEDOTUS 

Seuran asioista tiedotetaan seuran ko-
tisivuilla, sähköpostitse lähetettävillä 
kuukausitiedotteilla, Facebookissa ja 
Pirttiniemen ilmoitustauluilla. Neljä ker-
taa vuodessa ilmestynyt Kallavesj’-
jäsenlehti muutetaan kerran vuodessa 
ilmestyväksi vuosikirjaksi. Seuran sisäinen 
tiedottaminen tapahtuu seuran kotisivu-
jen jäsensivustolla. 

 

 

  

 Palkintoja Parhaille

 

 

Männistön Autohuolto Oy 
Kullervonkatu 1 
70500 Kuopio 
017-261 6467 

mannistonautohuolto@gmail.com 

 

A-Palkinto ja Kaiverrus 
T:mi Arja Suominen 
Suviniementie 27 (Julkula) 
70260 Kuopio 
puh. 0400 577 052 
palkinto@dnainternet.net 

A-Palkinto ja Kai-
verrus  
T:mi Arja Suominen  
Suviniementie 27 ( Julk u-
la)  
70260 Kuopio  
puh. 0400 577 052 
palkin-
to@dnainternet.net  
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Maksut vuodelle 2015 
 

JÄSENMAKSUT   TALVIPAIKKAMAKSUT 

Varsinainen jäsen 80 €  Leveys 2,5 m 100 €  

Perhejäsen 25 €  Leveys 3,0 m 120 €  

Juniorijäsen 25 €  Leveys 3,5 m 140 €  

Kannatusjäsen / henkilö 25 €  Leveys 4,0 m 160 €  

Kannatusjäsen / oikeuskelp. yhteisö 250 €  Leveys 4,5 m 180 €  

   Leveys 5,0 m 200 €  

LIITTYMISMAKSU      

Liittymismaksu / varsinainen jäsen 400 €  VUOSIPAIKKAMAKSUT KENTÄLLÄ 

   Soutu-/kevytveneet 40 €  

VENEPAIKAN PERUSTAMISMAKSUT   Leveys 2,5 m 160 €  

Veneen leveys alle 2,5 m 200 €  Leveys 3,0 m 200 €  

Veneen leveys alle 3,5 m 400 €  Leveys 3,5 m 240 €  

Veneen leveys alle 4,0 m 600 €  Leveys 4,0 m 280 €  

Veneen leveys yli 4,0 m 700 €  Leveys 4,5 m 320 €  

   Leveys 5,0 m 360 €  

VUOSIPAIKKAMAKSUT   Leveys yli 5,0 m  6 € / m
2
  

Leveys 2,5 m 130 €  (tilapäiset venekatokset ym.) 

Leveys 3,0 m 150 €     

Leveys 3,5 m 170 €  KATSASTUSMAKSUT   

Leveys 4,0 m 190 €  Rekisteröintikatsastus 30 €  

Leveys 4,5 m 210 €  Perus- ja vuosikatsastus 20 €  

Leveys 5,0 m 230 €  Jollien kellutustesti 20 €  

 
Vuosipaikkamaksu sisältää sekä laituri- että talvisäilytyspaikan ja talvipaikkamaksu 
sisältää pelkän talvisäilytyspaikan. Vuosi- ja talvipaikkamaksujen hinta koostuu paikka- 
ja katsastusmaksusta. 

Vuosijäsenmaksut peritään 31.1.2015, vuosipaikka- ja katsastusmaksut 30.4.2015 ja 
talvipaikkamaksut 15.12.2015 mennessä. 
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Seuratuotteet 
 

KuoPS:n seuratuotteita ja lippuja on saatavilla seuran toimistolta ja satamamestarilta. 

HINNASTO: 

Seuralippis 15 €  Sluuppi Savon vanavedessä –kirja 10 € 

KuoPS-kauluspaita 25 €  Seura-avain 7 € 

KuoPS Perälippu 80 x 131 55 €  Veneenomistajan viiri 27 € 

KuoPS Perälippu 66 x 108 45 €  Saaristolaivurin viiri 30 € 

KuoPS Perälippu 55 x 90 35 €  Rannikkolaivurin viiri 30 € 

KuoPS Perälippu 44 x 72 30 €  Avomerilaivurin viiri 30 € 
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Tapahtumakalenteri 2015 
 

Tammikuu 
La 24.1. Naisjäsenten saunailta, Luotsi-toimintakeskus 
     
Helmikuu 
La 7.2. Jäsenmatka Helsingin venemessuille 
13.–15.2. Itä-Suomen Junioripurjehduspäivät, Tahko 
     
Maaliskuu 
La 14.3. Pilkkikilpailut ja huvilan lämmittäjäiset, Pirttiniemi 
La 14.3. Luotsi-karonkka, Pirttiniemi 
La 21.3. CEVNI koulutus ja -tutkinto, Luotsi-toimintakeskus 
Ma 23.3. KuoPS:n vuosikokous, Luotsi-toimintakeskus   
     
Huhtikuu 
10.–12.4 Kallavesj' 2015 -messut, Kuopio-halli 
Ti 14.4. Skuutti purjehduskoulu, teoriaosa, Kansalaisopisto 
To 16.4. Meri-VHF koulutus, Luotsi-toimintakeskus 
La 18.4. Rakettien ja soihtujen ampuminen sekä sammutusharjoitukset 
La 18.4. Kallavesj'-talkoolaisten karonkka, Pirttiniemi   
Ti 21.4. Skuutti purjehduskoulu, teoriaosa, Kansalaisopisto 
To 23.4. Meri-VHF tutkinto, Luotsi-toimintakeskus 
Ti 28.4. Skuutti purjehduskoulu, teoriaosa, Kansalaisopisto 
      
Toukokuu 
Ti 5.5. Skuutti purjehduskoulu, teoriaosa, Kansalaisopisto 
La 9.5. Yhteisnosto, Pirttiniemi   
Ti 12.5. Skuutti purjehduskoulu, teoriaosa, Kansalaisopisto 
Ke 13.5. Juniori- ja kevytvenetoimikunnan talkoot, Pirttiniemi   
15.–17.5. Junioriohjaajakoulutus (Startti-, Perus-, Jatkokurssi), Pirttiniemi   
Ma 18.5. Uusien jäsenten tutustumisilta, Luotsi-toimintakeskus 
La 23.5. Yhteisnosto, Pirttiniemi   
Su 24.5. Pirttiniemen talkoot   
Ti 26.5. Tiistaipurjehdus  
      
Kesäkuu 
2.-6.6. Jatkavien harrastajien leiri, Pirttiniemi   
Ti 2.6. Tiistaipurjehdus  
5.-7.6. Skuutti purjehduskoulu, käytännön jakso, Pirttiniemi 
La 6.6. Iivarinsalon talkoot   
Ti 9.6. Tiistaipurjehdus 
Ke 10.6. Laserpurjehduksen alkeet, Pirttiniemi 
10.–12.6. Alkavien harrastajien leiri I (optari), Pirttiniemi   
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La 13.6. Jänissalon talkoot   
15.–17.6. Alkavien harrastajien leiri II (optari & laser) , Pirttiniemi   
Ti 16.6. Tiistaipurjehdus  
Ke 17.6. Laserpurjehduksen alkeet, Pirttiniemi 
Ti 23.6. Tiistaipurjehdus  
24.–26.6. Alkavien harrastajien leiri III (optari & feva) , Pirttiniemi   
Ke 24.6. Laserpurjehduksen alkeet, Pirttiniemi 
La 27.6. Viinijuhlapurjehdus 
Su 28.6. Kallavesj' Regatta 
Ti 30.6. Tiistaipurjehdus 
30.6.–2.7. Suomen Optimistijollaliiton Itä-Suomen alueleiri, Pirttiniemi   
     
Heinäkuu 
Ke 1.7. Laserpurjehduksen alkeet, Pirttiniemi 
3.-4.7. Optimistijollien kadettisarjan osakilpailu ”Ikkuinen OP-timisti”, Kuopio 
4.-15.7. Kuopio-Lappeenranta eskaaderi 
8.-10.7. Alkavien harrastajien leiri IV (optari) , Pirttiniemi   
29.–31.7. Challenger-leiri, Pirttiniemi 
    
Elokuu 
1.-2.8. Haastaja- ja Kadetti-sarjan Itäisen lohkon kilpailu, Kuopio   
4.-6.8. Alkavien harrastajien leiri V (optari, laser & feva) , Pirttiniemi   
Ti 4.8. Tiistaipurjehdus  
Ti 11.8. Tiistaipurjehdus  
15.–16.8. Kevytvenepurjehtijoiden yönylileiri, Iivarinsalo   
15.–16.8. Kallaveden kierto   
Ti 18.8. Tiistaipurjehdus  
Ti 25.8. Tiistaipurjehdus  
La 29.8. Perinteinen Rantakalailta, Iivarinsalo   
Su 30.8. Lasten olympialaiset, Iivarinsalo   
    
Syyskuu 
La 5.9. Mastonkaatajaiset, Jänissalo   
19.–20.9. Kevytveneiden Endurance-matkapurjehduskisa "Navithlon", Kuopio 
La 26.9. Yhteisnosto, Pirttiniemi   
      
Lokakuu 
La 3.10. Karvalakkipurjehdus   
La 10.10. Yhteisnosto, Pirttiniemi   
   
Marraskuu 
Ma 23.11. KuoPS:n syyskokous   
La 28.11. KuoPS:n pikkujoulut, Pirttiniemi   
 

 

Mahdolliset muutokset tapahtumakalenterissa päivitetään seuran nettisivuille: 
www.kuopionpursiseura.fi/kalenteri 
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 Tunnustuksia Kuopion Pursiseuralle 
 

 

 

 

Kuopion Pursiseura valittiin vuoden seuraksi 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on valinnut Kuopion Pursiseuran 
"Vuoden 2014 seuraksi". Huomionosoitus jaettiin SPV:n syysliittokokouksen 
yhteydessä lauantaina 22.11.2014 Lahdessa. 

Perusteluina Kuopion Pursiseuran valinnalle oli pitkäjänteinen työ veneilyn 
edellytysten parantamiseksi infrastruktuuriin panostamalla sekä hyvin käyn-
nistynyt ja edelleen kehittyvä juniorityö. Pirttiniemen veneilykeskuksen ke-
hittämishanke on valmistuessaan suurin taloudellinen ja talkootyöinvestoin-
ti, mitä on viime vuosina tehty veneilyn hyväksi. 

 
Luotsi-hanke valittiin vuoden veneilyteoksi 

Veneilytoimittajat ry on valinnut Pirttiniemen veneilykeskuksen kehittämis-
hankkeen, eli Luotsi-hankkeen, Vuoden Veneilyteko 2014 -palkinnon saajak-
si. Tunnustus julkistettiin Helsingin venemessuilla perjantaina 6.2.2015. 

Valintaperusteina pidettiin mm. sitä, että hanke ottaa huomioon poikkeuk-
sellisen monia veneilyharrastajien tahoja ja on hieno esimerkki siitä, kuinka 
perinteet ja nykyaikaiset arvot voivat kohdata venesatamarakentamisessa. 

Erityisen kiitettävänä pidettiin myös panostusta veneilyväen tulevaisuuteen 
junioripurjehtijoiden toimintakeskuksella. Se tuo harrastuksen kuopiolaislas-
ten ulottuville, ja parantaa veneily- ja purjehduskoulutuksen mahdollisuuk-
sia alueella myös aikuisille. 

Vuoden Veneilyteko -palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, yhdistyksel-
le, yritykselle, asialle tai tapahtumalle, joka kannustaa vesilläliikkujia hyvään 
veneilykulttuuriin ja sujuvaan yhteispeliin, parantaa veneilyturvallisuutta se-
kä edistää veneilyharrastusta. Nyt jaettu Vuoden Veneilyteko -
tunnustuspalkinto on järjestyksessä 11:s. Ehdotuksia palkinnon saajaksi tuli 
yhteensä viisi. 
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Teksti: Esa Mäkinen, kuvat: Esa Mäkinen ja Jari Hamström

 

Pirttiniemestä Euroopan kärkikahinoihin 

Jari Hamström on kasvanut opti-
mistijollapojasta 505-kevytvene-
luokan Euroopan kärkikisoihin. 

Kun yhdeksänvuotias Jari-poika tarttui 
Kuopion Pursiseuran Pirttiniemen tuki-
kohdan vesillä ensi kertaa optimistijollan 
peräsimeen, hän tuskin aavisti, että har-
rastus tulisi kestämään vuosikymmeniä ja 
viemään hänet leireille ja kilpailuihin 
ympäri maailmaa. 

Siellä ensimmäinen kosketus purjehduk-
seen tuli. Aku-niminen mahonkinen op-
timistijolla ostettiin omaksi ja sillä tuli 
kierrettyä aluekisojakin parina vuonna.  

- Purjehdus oli silloin alussa minulle oike-
astaan kakkoslaji, jalkapallo oli ykkönen, 

muistelee Jari Hamström noita lähes 
kolmen vuosikymmenen takaisia aikoja. 

Seuraavana oli venetyypin vaihto 380 -
jollaan, joka oli tuohon aikaan varsin 
suosittu luokka. 

- Seuralla oli kaksi näitä jollia, ensin pur-
jehdin Jaakko Savolaisen, sitten Vuorin-
teen Johannan kanssa. Se oli hauskaa 
aikaa, kun kierrettiin kilpailumatkoilla 
ympäri Suomen ja näki tuttuja kilpa-
kumppaneita. Silloin se taisi kilpailuvietti-
kin kunnolla syttyä. 

Aluekisoista kokemusta 

Hamström kiittelee noihin aikoihin Sai-
maan alueella vallinnutta yhteishenkeä ja 
tekemisen meininkiä. 

505-luokan MM-kilpailut 2014. 
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- Vaikka olosuhteet eivät kaikilta osin 
olleet sellaisia kuin nyt, niin harjoiteltiin 
paljon. Pidettiin myös muiden paikkakun-
tien purjehtijoiden kanssa yhteisleirejä ja 
kisoja. Saatettiin esimerkiksi olla viikon-
loppu Joensuussa leirillä, jätettiin veneet 
sinne odottamaan ja seuraavana viikon-
loppuna sitten pidettiin siellä kisat. 

Seuraava askel oli 16-vuotiaana siirtymi-
nen Laser-luokkaan, jossa oli Kuopiossa-
kin useampia purjehtijoita. 

- Muutama hyvä purjehtija oli ja heidän 
vanavedessään oppi itsekin. Kun he lopet-
tivat, oli jo välillä aika yksinäistä. Silloin ei 
ollut vielä esimerkiksi valmentajille venei-
tä ja vaatteitakin vaihdettiin ulkona van-
han saunan kuistilla. Se oli aika kylmää 
puuhaa esimerkiksi toukokuussa. 

Uuteen alkuun 

Vuosituhannen vaihteessa purjehtiminen 
jäi muutamaksi vuodeksi, kun opinnot ja 
perheen perustaminen sekä muutto pää-
kaupunkiseudulle veivät kaiken ajan. 
Oma laserkin meni myyntiin. 

Vuonna 2004 taas kipinä iski. Hamström 
näki Helsingin venenäyttelyssä 505-
veneen ja vanha kilpakumppani Tuomas 
Laurila alkoi houkutella miestä mukaan 
venekimppaan. 

- Vene hankittiin ja eka vuonna ajettiin 
yksi kisa, jonka ensimmäinen startti vielä 
voitettiin. Siitä sai uutta kipinää lajiin. 
Seuraavana vuonna meillä olikin sitten jo 
totisempaa treenausta ja kierrettiin koti-
maan kisoja. Oppimista riitti, sillä 505 on 
hyvin haastava veneluokka. 

Vuonna 2006 olikin aika lähteä hakemaan 
oppia ja kokemusta ulkomailta. 

- Kuultiin, että saksalaiset ovat aivan 
ylivoimaisia, joten lähdimme sinne leirei-
lemään ja saatiinkin heiltä vinkkejä ja 
otettiin hieman heidän etumatkaansa 
kiinni. Ensin kisattiin Saksassa ja sieltä 
mentiin EM-kisoihin Tanskaan, kaikkiaan 
siitä tuli 3-4 viikon reissu. 

Menestystä karttuu 

 
Jari Hamström haluaa jakaa kokemuksiaan nuorille 
purjehtijoille. 

Kokemuksen myötä alkoi menestystäkin 
tulla, vuonna 2007 kaksikko oli Sopotin 
EM-kisoissa parhaana suomalaisvenekun-
tana sijalla 28, kotimaan rankingissa tuli 
jo kakkossija. Seuraavana vuonna alla oli 
uudempi vene ja purjeet, saaliina SM-
hopea ja kotimaan rankingin kolmostila. 
Vuonna 2009 tuli SM-pronssia, 2010 SM-
hopeaa ja 2011 sijoitus kirkastui SM-
kullaksi. 
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Vuosina 2010-2011 Hamström ja Laurila 
rakensivat itselleen uuden kisaveneen. 
Tehtaalta ostettiin pelkkä runko, jonka 
miehet heloittivat ja varustelivat mielei-
sekseen.  

Menestystä tuli tasaisesti, esimerkiksi 
2012 EM-kisoissa yhdestoista sija. Seu-
raavana vuonna vene oli koko ajan Eu-
roopassa, jonka kisoista tuli muun muas-
sa Trans Alp -kiertueelta voitto. Leireiltä 
tutun Garda-järven kisan voitto maistui 
miehistä makeimmalle.  

Viime vuonna MM-kisat pidettiin tutuilla 
vesillä Saksan Kielin olympiavesillä. Työ-
esteet haittasivat kisoihin valmistautu-
mista, mutta yritys oli kuitenkin kova. 

- Mukana oli noin 150 venettä ja keli oli 
kova ja aallokko korkeaa koko ajan. Pari 
kisapäivää jäi jopa ajamatta. Meille kova 
keli on kuitenkin aina sopinut ja nytkin 
nopeus oli hyvä, mutta otimme joitakin 
huonoja startteja. Sijoitus oli lopulta 28., 
vaikka yksi päivä piti jättää väliin väline-
vaurion takia.  

Tästä vuodesta tulee eräänlainen välivuo-
si. Euroopan viikkojen sijaan treenaus 
tapahtuu pääosin kotimaassa, jo siitäkin 
syystä, että gasti Tuomas Laurila sai vast-
ikään perheenlisäystä.  

- EM- ja PM-kisat ovat lähellä Ruotsissa ja 
vain viikon välein. Niihin tähtäämme, 
erityisesti PM-kisoihin. Ensi vuonna on 
taas kovempi kisavuosi, tähtäin on MM-
kisoissa, jotka pidetään Englannin Wey-
mouthissa olympiaregatasta tutuilla 
vesillä. 

 

Kokemusta ja oppia muillekin 

Jari Hamström kokee saaneensa purjeh-
dusharrastuksesta paljon. 

- On tullut sekä onnistumisia että petty-
myksen katkeraa kalkkia. Olen saanut 
paljon ystäviä ja kavereita ympäri Eu-
rooppaa, se on hieno asia. Kiertäessä on 
myös oppinut järjestelemään ja organi-
soimaan asioita. 

Hän myös haluaa jakaa oppejaan ja ko-
kemuksiaan muillekin. 

- Olen yrittänyt jakaa tietoutta ja koke-
musta seuralaisille. Nyt minulla on eteläs-
sä valmennettavana oman seuran Pietari 
Airakorpi, joka nousi ensin optareiden 
SM-voittoon ja on nyt kärjessä E-jollissa. 

- Nyt Kuopiossa on olosuhteet hyvässä 
kunnossa, pitäisi vaan saada nuoria har-
rastuksen pariin. Kilpailu nuorista on tänä 
päivänä kovaa eri harrastusten välillä.  
Suuri haaste on myös löytää valmentajia 
ja muuta henkilöstöä. 

 

 

505 
 
- Nopea ja vaativa kahden hengen 

kevytvene 
- Veneluokan suunnitteli englanti-

lainen John Westell 1950-luvulla 
- Pituus: 5,05 metriä 
- Leveys: 1,88 metriä 
- Minimipaino: 127,4 kg 
- Purjeala: Iso 12,30 m

2
 

- Fokka 4,94 m
2
 

- Spinnun maksimikoko: 27 m
2
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Teksti ja kuvat: Vesa Toivanen 

 

Veneilyharrastuksen aloittaminen 

Kuin pistäisi rahaa pankkiin

KuoPS on Vuoksen vesistön merkittävin junioriseura. Uusi toimintakes-
kus mahdollistaa juniorikoulutuksen Kallaveden rannalla Pirttiniemen 
laajentuneen laiturialueen edustalla. Luotsi toimintakeskuksen keulas-
sa sijaitsee viihtyisä koulutustila. Venekielellä ahterissa, peräpäässä 
ovat puolestaan sauna- ja peseytymistilat, sekä harrastuksessa tärkeä 
varusteiden kuivatushuone. 

Junioripäällikkö Mikko Kylävainio koros-
taa, että purjehdus on yleisestä käsityk-
sestä poiketen edullinen harrastus aloit-
taa. Kuopion Pursiseuralla on käytössään 
optimistijollat ja yhteistyökumppani OP 
Pohjois-Savon lahjoittama laser-luokan 
purjevene. Omaa venettä ei siis tarvitse 
hankkia. Kylävainio nauraa, että juniori-
kursseilla on niin hauskaa, ettei tähän 

saakka kukaan ole lopettanut kurssia 
kesken. Kaikki ovat oppineet menemään 
tuulen voimalla vesillä ja saaneet samalla 
veneilyn perustaidot, joista on hyötyä 
vanhemmallakin iällä. Veneen ohjaami-
nen, vaikka kysymyksessä olisi moottori-
vene, poikkeaa auton ajamisesta. Vesi ja 
asfaltti ovat erilaisia pintoja ohjata kulku-
välinettä. 

Nuorena aloitettu purjehdusharrastus antaa valmiudet liikkua  
turvallisesti vesillä myös aikuisena isommilla veneillä. 
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Yhteistyö Osuuspankin kanssa 

KuoPS solmi vuonna 2013 merkittävän 
yhteistyön OP Pohjois-Savon kanssa. 
Asiakkaidensa omistama pankki tukee 
seuran juniorikasvatusta. Yhtenä konk-
reettisena osoituksena junnuilla on käy-
tössään OP:n lahjoittama laser-luokan 
purjevene. Laser on luokka, jossa kilpail-
laan myös MM ja Olympia-tasoilla. Kylä-
vainio sanoo, että Järvi-Suomen sisävesil-
lä on täysi mahdollisuus kehittyä maail-
manluokan purjehtijaksi. 

OP Pohjois-Savo hoitaa myös veneilyhar-
rastuksessa tärkeät vakuutukset. Itsekin 
veneilyä harrastava vakuutusmyyntijoh-
taja Kaisa Stigell sanoo, että veneen 
matkustajineen ja irtaimistoineen pystyy 
vakuuttamaan samalla tapaa kuin auton 
täyskaskolla. Kattava vakuutusturva hoi-
taa jopa karilleajosta syntyneet siirtokus-
tannukset. Stigell hymyilee, että myös 
veneilijän laivakoira on vakuutettavissa. 
Hän suosittelee veneilijöitä ottamaan 
yhteyttä näin veneilykauden kynnyksellä 
oman paatin vakuutusturvan tarkistami-
seksi. Se onnistuu helposti pankin asian-
tuntijan kanssa. Veneen ja perheen va-
kuutusasioiden hoito käy luovimatta 
vastatuuleen. Hyvässä myötätuulessa 
koko homma hoituu muutamassa minuu-
tissa. 

Hyvä sijoitus 

Veneilyharrastuksesta innostuvan junio-
rin vanhempien kannattaa harkita oman 
kilpapurjeveneen hankkimista. Hyvin 
pidettynä ja huollettuina, ne säilyttävät 
arvonsa. Pääsihteeri Jani Kelo tietää 
kertoa, että toisinaan veneen hinta jopa 
nousee hankintahetkestä. Isommissa 

hankinnoissa apuun tulee luonnollisesti 
lajin tunteva OP Pohjois-Savo. Kannattaa 
muistaa myös pankin tarjoamat edut 
seuran jäsenille. 

 
Uusi Luotsi-toimintakeskus mahdollistaa ympärivuo-
tisen junioritoiminnan Pirttiniemessä. 

Kasvun paikka 

Purjehdus harrastuksena opettaa myös 
sosiaalisia taitoja. Yhdessä olo ja turvalli-
suuden takia tiukat säännöt vastaavat 
hiukan armeijakoulutusta. Samaan ta-
paan kuin armeijassa, vanhempi ikäluok-
ka neuvoo nuorempiaan. Kylävainio nau-
raa, että harjoituksissa on kyllä monin 
verroin hauskempaa kuin poteroa kaiva-
massa. Stigell sanoo, että maininta pur-
jehdusvalmentajana toimimisesta omassa 
cv:ssä saattaa tulevaisuudessa ratkaista 
jopa työpaikan saannin. 

Helposti mukaan 

Purjehduskursseja järjestetään uuden 
Luotsi-toimintakeskuksen ansiosta entistä 
enemmän. Seuran jäsenmaksu junioreilla 
on 25 euroa ja peruskurssi sekä leirit 
saarimajoituksineen ja ruokailuineen 
maksavat vuodessa pari sataa euroa. 
Siihen sisältyvät siis myös harjoitteluve-
neet ja turvavälineet. 
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Viimeisin veneilykausi toi mukanaan paljon uutta, mutta jos meiltä 
kysytään, toiminnassa tapahtuneet muutokset veivät asioita ehdotto-
masti parempaan suuntaan. Kauden hienoin uusi asia oli käyttöön vi-
hitty Luotsi-toimintakeskus, joka nosti purjehtijoiden rantaolosuhteet 
aivan uudelle tasolle. 
 
Seuramme järjestikin enemmän juniori - 
ja kevytvenetoimintaa kuin pitkään ai-
kaan, aloittavien harrastajien leireiltä 
sekä iltakursseilta saimme jälleen uusia 
innokkaita purjehtijalupauksia ja meidät 
otettiin mukaan SPV:n menestysseura-
hankkeeseen. 
 
Purjehduskausi avattiin kesäkuun alussa 
jatkavien harrastajien yhteisellä viikon 
kestäneellä leirillä, jonka viimeisenä päi-
vänä järjestettiin leirikilpailu. Viikko vie-
rähti nopeasti jo opittuja asioita kertail-
lessa, uusia asioita harjoitellessa ja ystä-

vien seurasta nauttiessa. Pääsimme myös 
ottamaan ensimmäistä kertaa tuntumaa 
seuran uusiin kaksin purjehdittaviin RS 
Feva XL -luokan veneisiin, jotka sekä 
junioreiden että ohjaajien suureksi iloksi 
ovat osa kalustoamme myös tulevina 
kausina. 
 
Kun kausi oli virallisesti potkaistu käyntiin 
ja porukka lämmitelty tulevaa purjehdus-
kesää varten, oli ensimmäisen aloittavien 
harrastajien optimistijollaleirin aika. Toi-
nen samanlainen leiri järjestettiin kesä-
kuun puolivälissä, ja kummallekin osallis-

Kuva: Mari Hamara 
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tui noin 20 lasta ja nuorta. Leirien kon-
septia ei juuri muutettu edellisistä vuosis-
ta, tavoitteena on opettaa purjehduksen, 
veneenkäsittelyn ja veneilyturvallisuuden 
perusteita junioreita innostavalla ja kiin-
nostavalla tavalla, mutta ohjelmaa ja 
opetusmetodeja hiottiin entistä parem-
miksi, niin kuin itseään kehittävän juniori-
toiminnan kuuluukin.  
 
Ensimmäisen leirin jälkeen käyntiin pyö-
rähtivät viikoittaiset harjoitukset. Opti-
mistijollapurjehtijat jaettiin kahteen ryh-
mää jotka harjoittelivat eri aikaan kaksi-
kolme kertaa viikossa, Laser-luokalle oli 
omat harjoitukset ja näiden lisäksi järjes-
tettiin vielä avoimet harjoitukset, joihin 
kaikki harrastajat olivat tervetulleita 
veneluokasta ja purjehduskokemuksesta 
riippumatta. Harjoitusten lisäksi purjehti-
jat osallistuivat perinteisiin tiistaikilpai-
luihin ja osa kiersi viikonloppuisin kansal-
lisia kilpailuja kokemusta hankkimassa. 
Saimme myös yhden maajoukkuepaikan 
ja seuraamme junioreiden PM-kisoissa 
Hortenissa edusti Alvar Kuustonen. 
 
Heinäkuun ensimmäisellä viikolla Kuopi-
ossa järjestettiin Suomen Optimistijollalii-
ton alueellinen kadettileiri, jonka vastaa-
vana valmentaja toimi Kari Hokka. Leiri 
kokosi ohjaajia ja purjehtijoita eri puolel-
ta Suomea yhteen harjoittelemaan, ja 
leirin päätti optimistijollien kadetti-sarjan 
osakilpailu. Seurallemme leirin ja kisan 
järjestäminen oli jännittävä ja iso urakka, 
mutta tapahtuma onnistui loistavasti! 
 
Kausi huipentui Iivarinsalon yönylileiriin 
elokuun puolivälissä. Jo perinteeksi muo-
dostuneessa tapahtumassa Iivariin pur-
jehdittiin kevytveneillä: optimistijollilla, 

Fevoilla ja Lasereilla. Illalla järjestettiin 
leirikisa, herkuteltiin pyttipannulla ja 
muurinpohjaletuilla sekä pelattiin tasku-
lamppuhippaa. Majoittuminen tapahtui 
kahdessa partiolaisilta lainatussa puoli-
joukkueteltassa. Monelle nuorelle koke-
mus oli ensimmäinen laatuaan ja keitto-
lounaalle Pirttiniemeen saavuttiin sun-
nuntaina väsyneinä, mutta naama iloises-
sa virneessä. "Milloin on seuraava Iivarin 
leiri?", kuului kysymys. 
 
Harjoittelua vesillä jatkettiin aina loka-
kuun alkupuolelle saakka. Syksyn reip-
paat tuulet tarjosivat hyviä harjoitus-
mahdollisuuksia, joita pyrimme hyödyn-
tämään entistä paremmin. Kautta piden-
nettäessä kuiva- ja märkäpukujen merki-
tys kasvaa, mikä vaatii usein myös tukea 
vanhemmilta. Kauden virallista päätöstä 
vietettiin joulukuussa Kuopion Keilahallil-
la herkuttelun ja keilauksen merkeissä. 
 
Kausi 2015 on alkanut reippaasti, vaikkei 
vesille ollakaan vielä päästy. Talvitreenit 
Luotsissa aloitettiin jo tammikuussa ja 
talvikauden huipputapahtuma Tahkolla 
nostatti uusia odotuksia kesäkaudelle. 
Yhteensä noin 60 purjehdusaktiivia, joista 
suurin osa Kuopiosta, kokoontui oppi-
maan ja urheilemaan yhdessä. Jollan 
kaataminen kylpylässä ja laskettelu hyväl-
lä porukalla tuntui maistuvan niin junnuil-
le kuin vähän vanhemmillekin. Kylpylä-
purjehdus taisi enemmän lisätä kuin 
vähentää junnujen purjehduskuumetta. 
Siispä varusteiden ollessa kunnossa laite-
taan jollat veteen heti jäiden lähdettyä, 
sitä tässä odotellessa! 
 
- Coachit 
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Juniori- ja kevytvenetoiminta kaudella 2015 
 

Kesäkaudella 2015 harjoittelemme neljänä päivänä viikossa ja kaikki tutut hyväksi ha-
vaitut viikko-ohjelman elementit ovat ennallaan. Uusiakin juttuja on tullut kauden 
2015 ohjelmaan, mm. kilpavalmennusryhmän harjoitukset jotka on tarkoitettu jatkavil-
le optari- ja laserpurjehtijoille joilla on halu kehittää kilpailullisia valmiuksiaan. Kilpa-
valmennusryhmässä purjehtija saa runsaasti lisää vesiaikaa ja ryhmässä harjoitellaan 
ensisijaisesti kilpailuissa tarvittavia purjehdustaitoja. 

Uutta ohjelmatarjontaa on myös leiripuolella, tulevalla kaudella KuoPS järjestää mah-
dollisuuden osallistua EMK:n järjestämälle merileirille Järvössä. Optimistijollaliiton 
Itäisen lohkon kadettisarjan osakilpailuja järjestämme tänä vuonna kahdet täällä Kuo-
piossa. 

Viikosta 24 eteenpäin pyörivät omat viikkoharjoitukset optaripurjehtijoille (alkavien-, 
jatkavien- ja kilpavalmennusryhmä). Kilpavalmennusryhmässä harjoittelevat sekä opta-
ri- että laserpurjehtijat jotka haluavat kehittää kilpailullisia valmiuksia. Laserpurjehti-
joille järjestetään iltaharjoitukset sekä tarvittaessa omatoiminen viikonlopputreeni. 
Harjoituksia pidetään neljänä päivänä viikossa. 
 
Kesäkauden 2015 viikko-ohjelma: 
 
Maanantai klo 13.00–16.30 Aloittavien optaripurjehtijoiden treenit  
Maanantai klo 17.30–20.30  Kevytvenepurjehtijoiden vapaat iltatreenit 
Tiistai  klo 08.30–12.00   Jatkavien optaripurjehtijoiden treenit 
Tiistai klo 13.00–16.30  Kilpavalmennusryhmän treenit 
Tiistai klo 18.00 Tiistaikisa 
Keskiviikko  klo 13.00–16.30  Aloittavien optaripurjehtijoiden treenit  
Keskiviikko  klo 17.00–21.00  Laserpurjehduksen alkeet iltakurssi (kesäkuu) 
Torstai  klo 08.30–12.00  Jatkavien optaripurjehtijoiden treenit 
Torstai  klo 13.00–16.30 Kilpavalmennusryhmän treenit 
Torstai  klo 17.30–20.30  Laserpurjehtijoiden iltatreenit ”Taren kikkailukoulu” 
 
Harrastusmaksut kaudella 2015: 
 
o Harjoitusmaksu (alkavat ja jatkavat optarit sekä laserit) 200 €/kausi (kesä-

syyskuu), alkeiskurssin käynneille 50 € alennus 1. kauden treenimaksuun. 
o Kilpavalmennusryhmän treenimaksu 200 €/kausi. 
o Seuran optimistijollien käyttömaksu 50 €/kausi. 
o Seuran Laserien/Fevojen käyttömaksu 150 €/kausi. 
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Ilmoittautumiset: 
 
Junioritoiminnan nettisivuille avataan maaliskuun aikana ilmoittautumissivusto. Sivus-
ton välityksellä voit ilmoittautua kaikkiin kauden tapahtumiin. Myös jatkavat harrasta-
jat ilmoittautuvat kesäkauden treeneihin ja kilpavalmennusryhmään osallistumisestaan 
ko. sivustolla. Yksittäisiin treeneihin osallistuminen/poissaolo ilmoitetaan totuttuun 
tapaan Team KuoPS:n sivuilla nimenhuudossa. 
 
Leireille, kurssille ja harjoituksiin osallistumisen edellytyksenä on kohtuullinen uimatai-
to. 
 
Lisätietoja:  
 
Junioripäällikkö Mikko Kylävainio, mikko.kylavainio@me.com, puh. 040 7075 111 
 
Seuran junioritoiminnan sivut: 
 
www.kuopionpursiseura.fi/juniori-ja-kevytvenetoiminta 
 

Tervetuloa viettämään ikimuistoinen kesä kanssamme! 
 

 
 

Kuva: Mari Hamara 
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JATKAVIEN HARRASTAJIEN LEIRI 

Ajankohta: 2.-6.6. (klo 8.00–16.00) 
Paikka: Pirttiniemi 
Kohderyhmä: 8-100+ vuotiaat 
Hinta: 150 € (sis. lounaan ja välipalan leirin aikana) 
 
Jatkavien kevytvenepurjehtijoiden yhteinen leiri heti kesäkauden alussa! Leirille voivat 
osallistua kaikki purjehdusharrastuksen jo aloittaneet lapset, nuoret ja aikuiset. Leirillä 
purjehditaan optimistijollilla, Lasereilla ja RS Feva XL:llä. Leirin aikana olemme mahdol-
lisimman paljon vesillä, jotta saamme treenikauden kunnolla käyntiin! Leirillä on myös 
mahdollisuus tutustua uusiin veneluokkiin.  

Lisäksi harjoitellaan kilpapurjehduksessa tarvittavia taitoja ja leirin lopuksi järjestetään 
kauden ensimmäinen purjehduskisa. Lauantai-iltana leirin päätteeksi pidetään nuotioil-
ta johon ovat tervetulleita myös leiriläisten perheenjäsenet. Uutuutena kaudelle 2015: 
jatkavien leirin viimeinen yö (pe-la) yövytään Pirttiniemessä. 

KEVYTVENEPURJEHDUKSEN ALKEISLEIRIT 

Ajankohta:  I-leiri 10.–12.6., II-leiri 15.–17.6., III-leiri 24.–26.6., IV-leiri 8.-10.7. 
ja V-leiri 4.-6.8. (klo 8.00–16.00) 

Paikka:  Pirttiniemi 
Kohderyhmä:  yli 7-vuotiaat 
Hinta:  125 € (sis. lounaan ja välipalan sekä seuran jollien käytön leirin aikana) 
 
Leirit I-V optimistijollapurjehtijoille 7-13-v. (20–45 kg), II- ja V-leireillä Laser-ryhmä 14-
vuotiaista alkaen (45–100 kg), III-leirillä RS Feva XL-ryhmä 12-vuotiaista alkaen (35–85 
kg). Painorajat ovat viitteellisiä. Minimiosallistujamäärä 6 hlö/ryhmä. 
 
Leirillä opetellaan purjehduksen ja vesillä liikkumisen perustaitoja, sääolosuhteet 
huomioiden mahdollisimman paljon käytännön harjoituksissa vesillä. Lisäksi optimisti-
jollaryhmien ohjelmaan kuuluu erilaisia pelejä ja leikkejä sekä esimerkiksi perussolmu-
jen harjoittelua ja veneilyteoriaa.  Osallistumisen edellytyksenä on kohtuullinen uima-
taito, 10 m avovedessä, 25 m pelastusliivien kanssa. 

LASERPURJEHDUKSEN ALKEET (ILTAKURSSI) 

Ajankohta: 10.6., 17.6., 24.6. ja 1.7. 
Paikka: Pirttiniemi 
Kohderyhmä: yli 14-vuotiaat (45-100 kg) 
Hinta: 150 € (sis. seuran lasereiden käytön kurssin aikana) 
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Kurssilla perehdytään laserpurjehduksen perusteisiin, opitaan laserin purjehduskun-
toon laittaminen, rannasta lähteminen ja rantautuminen. Kurssi soveltuu sekä uusille 
purjehduksen harrastajille että optimistijollasta laseriin siirtyville purjehtijoille. Lisäksi 
kurssilla harjoitellaan kilpapurjehduksen perusteita ja kurssin päätteeksi järjestetään 
leikkimielinen matchrace-kisa osallistujien kesken.  

OPTIMISTIJOLLIEN RANKING- & KADETTISARJAN OSAKILPAILU 

Ajankohta: 26.–28.6. 
Paikka: OPS, Oulu 
 
Team KuoPS järjestää kilpailumatkan Ouluun, lähtö perjantaina klo 17 Pirttiniemestä, 
paluu sunnuntaina kisojen päätyttyä. Kisoissa Team KuoPS järjestää joukkueenjohtajan 
ja kilpailuvalmentajan palvelut matkalle. Lisätietoja seuran nettisivuilla ja nimenhuu-
dossa. 

Osallistuminen edellyttää purjehtijalta peruskisavalmiuksia ja yksinkertaistettujen 
sääntöjen tuntemusta (opetetaan jatkavien harrastajien leirillä, ks. yllä). 

OPTIMISTIJOLLALIITON ITÄISEN LOHKON ALUELEIRI 

Ajankohta: 30.6.–2.7. (klo 8.00–16.00) 
Paikka: Pirttiniemi 
Kohderyhmä: 7-14-vuotiaat 
Hinta: 150 € (sis. lounaan ja välipalan leirin aikana sekä Optimistijollaliiton 

Kuopion kadettikisan osallistumismaksun, erikseen 50 €. Pelkkä leiri 
ilman kilpailujen osallistumismaksu 120 €) 

 
Team KuoPS:n purjehdusmestareiden lisäksi leiriä ohjaa SPV:n / Optimistijollaliiton 
koulutettu valmentaja joka toimii leirin vastuuohjaajana. Leiri on tarkoitettu purjehti-
joille jotka haluavat kehittää kilpailullisia valmiuksiaan. Leirillä harjoitellaan runsaasti 
rata-ajoa ja muita kadettikisan kannalta tärkeitä taitoja.  Optimistijollaliiton itäisen 
lohkon alueleirille ovat tervetulleita kaikki optimistijollapurjehtijat jotka kykenevät 
ajamaan jollaa sekä hallitsevat rannasta lähtemisen ja rantautumisen itsenäisesti. Osal-
listujia KuoPS:n lisäksi muista pursiseuroista. 

Leirin yhteydessä järjestetään mahdollisesti myös 14–20-vuotiaille junioripurjehtijoille 
oman taidon kehittämisleiri (Zoom, Laser, 29er, RS Feva, ym. luokat) mikäli on kiinnos-
tuneita osallistujia. 
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OPTIMISTIJOLLIEN KADETTISARJAN OSAKILPAILU ”IKKUINEN OP-TIMISTI” 

Ajankohta: 3.-4.7. 
Paikka: Kuopio 
Kohderyhmä: 8-14-vuotiaat 
Hinta: 50 € (sis. lounaan ja välipalan kisojen aikana) 

KuoPS:n oma kadettisarjan osakilpailu on kauden purjehduskisojen kärkitapahtuma 
Kallavedellä! Kaksipäiväinen kisa purjehditaan satamanselällä. Kisan pääyhteistyö-
kumppanina toimii OP-Pohjola.  

Team KuoPS järjestää joukkueenjohtajan ja kilpailuvalmentajan palvelut KuoPS:n opta-
ripurjehtijoille. Lisätietoja seuran nettisivuilla ja nimenhuudossa. 

JÄRVÖN MERILEIRI 

Ajankohta: 7.-10.7. 
Paikka: Järvö, Espoo 

Jatkavien purjehtijoiden leiri yhteistyössä EMK:n kanssa. Leiri järjestetään Järvön saa-
ressa Espoon saaristossa. Leiri on tarkoitettu edistyneemmille optimistijollapurjehtijoil-
le. Leirillä harjoitellaan rata-ajoa meriolosuhteissa. Leirille osallistumisen edellytyksenä 
on että purjehtija hallitsee veneensä ja huolehtii varusteistaan ohjaajien valvonnassa. 

Erityisesti nuorempien harrastajien vanhemmat voivat halutessaan osallistua huoltaji-
na leirille. KuoPS järjestää osallistujien veneille kuljetuksen Kuopiosta Porkkalaan sekä 
ESF:ltä takaisin Kuopioon. 

Leirin hinnasta ja järjestelyistä tiedotetaan seuran nettisivuilla ja nimenhuudossa. 

VALKYRIAN CUP, KADETTISARJAN KISA 

Ajankohta: 11.–12.7. 
Paikka: ESF, Espoo 
 
Klassikko-kadettisarjan kisa ESF:llä. Järvön merileirille osallistujat siirtyvät kilpailupai-
kalle vesiteitse purjehtimalla tai hinauksessa. Kyseessä on yksi Suomen kovatasoisim-
mista Kadetti-sarjan kisoista jonka osallistujamäärä on runsaslukuinen. 

Team KuoPS järjestää joukkueenjohtajan ja kilpailuvalmentajan palvelut KuoPS:n opta-
ripurjehtijoille. Lisätietoja seuran nettisivuilla ja nimenhuudossa. 
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OPTIMISTIJOLLIEN SM-KISAT, RANKING- & KADETTISARJAN KISA 

Ajankohta: 7.-9.8. 
Paikka: ESF, Espoo 

Team KuoPS järjestää kilpailumatkan Espooseen, lähtö perjantaina klo 17 Pirttiniemes-
tä, paluu sunnuntaina kisojen päätyttyä. Kisoissa Team KuoPS järjestää joukkueenjoh-
tajan ja kilpailuvalmentajan palvelut matkalle. Lisätietoja lähempänä seuran nettisivuil-
la ja nimenhuudossa. 

Osallistuminen edellyttää purjehtijalta peruskisavalmiuksia ja yksinkertaistettujen 
sääntöjen tuntemusta (opetetaan jatkavien harrastajien leirillä, ks. yllä). 

KEVYTVENEPURJEHTIJOIDEN YHTEINEN IIVARINSALON VIIKONLOPPULEIRI 

Ajankohta: 15.–16.8. 
Paikka: Iivarinsalo 
Kohderyhmä: kaikki juniori- ja kevytvenepurjehtijat 
Hinta: 50 € (sis. ruokailut leirin aikana) 

Aikaisempina kesinä suuren suosion saanut yönylileiri Iivarinsalossa järjestetään 15.–
16.8. Lauantai-iltapäivällä tai sunnuntaina ennen paluumatkaa järjestetään historian 
ensimmäinen Iivarinkierto-regatta optimistijollilla ja Lasereilla joukkuekilpailuna. Ko-
koontuminen Pirttiniemeen klo 9.00, lähtö Iivarinsaloon klo 10.00, paluu sunnuntaina 
iltapäivällä Pirttiniemeen tuulista riippuen. Pirttiniemessä keittolounas leiriläisille ja 
vastaanottokomitealle. 
 

 
Kuva: Mari Hamara 
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Kuopion Pursiseura järjestää kesällä eskaaderin Lappeenrantaan. Matka al-
kaa lauantaina 4.7. Iivarinsalosta ja Lappeenrantaan saavutaan keskiviikko-
na 15.7. Paluu tapahtuu omaan tahtiin. 
 
Eskaaderille toivotetaan tervetulleeksi mukaan kuopiolaisten lisäksi kaikki 
Vuoksen vesistöalueen yhteistyöseurojen jäsenet! 
 
Eskaaderille voi liittyä mukaan matkan varrelta ja jättäytyä pois välillä omi-
en suunnitelmien mukaisesti. 
 
Suunnittelun ja ennakkovalmisteluiden takia pyydämme alustavia ilmoit-
tautumisia eskaaderille. Sitovat ilmoittautumisen 15.5. mennessä. 
 
Tarkempi kutsu, ohjelma ja mahdollinen osallistumismaksu julkaistaan huh-
tikuun aikana seuran nettisivuilla. Tapahtuma on esillä myös Kallavesj’-
messuilla. 
 

Alustava ohjelma: 
 

La 4.7. IIVARINSALO  Pe 10.7. SULKAVA 
 20 mailia   32 mailia 
Su 5.7. KONNUS/KORKEASAARI  La 11.7. SAHANLAHTI 
 13/17 mailia   18 mailia 
Ma 6.7. YÖLINNUNSALMI/TAIPALEENKAN.  Su 12.7. RUUHONSAARI 
 20 mailia   12 mailia 
Ti 7.7. JÄRVISYDÄN   Ma 13.7. MÄNTYSAARI 
 23 mailia    13 mailia 
Ke 8.7. SAVONLINNA, CASINO  Ti 14.7. RAUHA 
To 9.7. SAVONLINNA, CASINO   20 mailia 
 26 mailia  Ke 15.7. LAPPEENRANTA 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Henrik Fogelholm, henrik.fogelholm@gmail.com, 050 966 5880          
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Veneilykoulutus antaa hyvät vinkit 

turvalliseen veneilyyn 

Osaatko veneilyn taidot? Tunnet-
ko olosi vesillä varmaksi ja turval-
liseksi? Olisiko vielä jotain opitta-
vaa ja kehitettävää? 

Kuopion Pursiseuran koulutustoiminnan 
tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja 
viihtyvyyttä vesillä tarjoamalla veneily-
koulutusta sekä jakamalla veneilytietout-
ta niin pursiseuran jäsenille kuin muille-
kin veneilystä kiinnostuneille. 

Koulutustoiminnan teemana vuonna 
2015 on veneilyn turvallisuus ja teemaan 
liittyen Kallavesj’-messuilla pidetään 
yleisölle avoimia turvallisuusluentoja. 
Luentoja on pitämässä pursiseuran pur-
jehduskouluttajat Antti Iire ja Pekka 
Granroth. 

Luvassa on hyviä vinkkejä niin aloittelevil-
le veneilijöille kuin kokeneemmille kon-
kareillekin - aina on mahdollista oppia 
uutta. 

Purjehduskoulu Skuutin suosio pysyy 

Kuopion Pursiseuran purjehduskoulu 
Skuutti on järjestänyt kaikille avoimia 
purjehtijakursseja jo yli kahdenkymme-
nen vuoden ajan. Purjehtijakurssi järjes-
tetään yhteistyössä Kuopion kansalais-
opiston kanssa. 

Teoriaosuus järjestetään tänä vuonna 
14.4.–12.5. ja se sisältyy kansalaisopiston 
kurssitarjontaan. Käytännön jakso järjes-
tetään 5.-7.6., jolloin purjehdusopetuk-
sesta vastaavat Skuutin auktorisoidut 
kouluttajat. 

Kuva: Petteri Mussalo 
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KuoPS järjestää monipuolisesti veneilyyn liittyviä koulutuksia: 
 

 Skuutti Purjehduskoulu yhteistyössä Kuopion kansalaisopiston kanssa. 

 CEVNI (Keski-Euroopan sisävesisäännöstö) -koulutus ja -tutkinto kan-

sainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyskirjan I-tunnusta (sisävesi) 

varten. 

 Meri-VHF-kurssi ja -tutkinto rannikkolaivurin radiotodistuksen (SRC) 

saamiseksi. 

 Tutka- ja pimeänavigoinnin teoria- ja käytännönkoulutus yhteistyössä 

Kuopion järvipelastajien kanssa. 

 Hätärakettien ampumisen harjoittelua opetellaan vuosittain 

 Elektronisen navigoinnin kurssi sähköisten navigointilaitteiden ja niiden 

ohjelmistojen opiskeluun. 

 Avomerilaivurikurssi ja siihen liittyvä avomerilaivurin tutkinto. 

 
Kaikkia yllä mainittuja koulutuksia ei välttämättä järjestetä vuosittain. 
 
Lisätietoa koulutuksista ja ilmoittautumisohjeet: ww.kuopionpursiseura.fi/ 
koulutustoiminta. 
 
Tule mukaan hankkimaan tietoa ja taitoa – osaavana veneilijänä veneily 
on lisäksi paljon hauskempaa! 

 

 

Kuopion Pursiseuran kouluttajat: 
 
Antti Iire, 044 785 6925, antti.iire@dnainternet.net 

Heikki Lukkarinen, 0400 157 787, hjlukkarinen@luukku.com 

Henrik Hamström, 044 272 2588, hhamstrom@gmail.com 

Markus Mättö, 050 572 7917, markus.matto73@gmail.com 

Martti Lehtinen, 040 532 4010, marttijo@gmail.com 

Martti Suominen, 050 436 1075, martti.suominen@iwn.fi 

Pekka Granroth, 044 785 6941, pekka.granroth@savonia.fi 

Petteri Mussalo, 045 202 1446, mup@iki.fi 
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Teksti: Kaija Honkanen, kuvat: Hannu Kosunen

 

Me tulemme apuun! 

Suomen Meripelastusseura on valtakunnallinen vapaaehtoisten meri- 
ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, jonka toiminta perustuu 
yksittäisten meripelastajien auttamishaluun ja pyyteettömään työhön. 
Meripelastusseuran päätehtävä on auttaa merihätään joutuneita ran-
nikolla ja sisävesillä. Lisäksi seura edistää toiminnallaan yleistä vene-
turvallisuutta ja hyvää merimiestapaa. 

Vapaaehtoinen meripelastustoiminta on 
merkittävä osa valtakunnallista pelastus-
palvelua. Meripelastusseuran miehistöt 
auttavat joka vuosi vesillämme yli kahta-
tuhatta ihmistä, joista noin parikymmen-
tä pelastetaan todennäköisesti varmalta 
menehtymiseltä. Avunsaajista pääosan 
muodostavat huviveneilijät, joiden matka 
katkeaa tekniseen vikaan tai merimiestai-
tojen puutteeseen. Vapaaehtoisyksiköi-
den ympärivuorokautinen päivystys avo-
vesikaudella sitoo vuosittain yli 730 mies-
työvuotta (noin 34 M €). 

Ammattitaitoinen miehistö ja tehokas 
kalusto 

Meripelastusseura kouluttaa kaikki pelas-
tusmiehistönsä jäsenet. Vuonna 2007 
otettiin käyttöön uusi koulutusjärjestel-
mä, joka perustuu kuuden eri koulutusta-
son osaamistavoitteisiin.  Opiskeltavia 
asioita ovat mm. merimiestaidot, meren-
kulku, alustekniikka, ensiapu, viestiliiken-
ne, etsintä-, pelastus- ja avunantotoimin-
ta sekä johtaminen aluksella. Koulutus-
putkessa on mahdollista edetä kansimies-
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harjoittelijasta aina pelastusaluksen pääl-
liköksi asti. 

Meripelastusseuralla on noin 150 pelas-
tusalusta rannikolla ja sisävesillä Hangos-
ta Inariin. Alukset on jaettu viiteen pelas-
tusveneluokkaan ja pelastusristeilijäluok-
kaan. Kalustoa uusitaan 5-10 aluksen 
vuosivauhtia. Kaikki uudet alukset ovat 
nopeita, itsenäiseen toimintaan pystyviä, 
valmiiksi meripelastustehtäviin varustel-
tuja sekä erityisesti Suomen olosuhteisiin 
ja vapaaehtoismiehistöjen käyttöön 
suunniteltuja. Seuran lippulaiva on Hel-
sinkiin sijoitettu pelastusristeilijä Jenny 
Wihuri. 

Bågaskärin toimintakeskus 

Keväällä 2009 valmistui Meripelastusseu-
ran toimintakeskus Bågaskärin saarelle 
Inkoon edustalle. Keskuksessa järjeste-
tään laadukasta ja monipuolista käytän-
nön meripelastus- ja turvallisuuskoulu-
tusta vapaaehtoisille meripelastajille ja 
mahdollisuuksien mukaan myös Seuran 
sidosryhmille. Lisäksi keskus tarjoaa par-
tiotukikohdan alueen meripelastusyhdis-
tyksille ja tarvittaessa turvasataman ve-
neilijöille. Bågaskärissä kurssitetaan vuo-
sittain yli 400 vapaaehtoista meripelasta-
jaa. 

SMPS Kuopion Järvipelastajat ry 

Kuopion Järvipelastajat on Suomen Meri-
pelastusseuran paikallisyhdistys. Tehtä-
viimme kuuluvat etsintä-, pelastus- ja 
avustustehtävät Vuoksen vesistöalueella.  
Toimialueemme on Karvion, Varistaipa-
leen ja Konnuksen kanavilta Ahkiolahden 
ja Karjalankosken kanaville, Summan 
kanava Suvasvedeltä Melalahteen. Toi-

minta-alueeseen kuuluu myös Juojärvi, 
Vuotjärvi ja Syväri. 

Hoidamme tehtäviä sekä itsenäisesti, että 
viranomaisten tukena. Lisäksi edistämme 
toiminnallamme yleistä veneturvallisuut-
ta ja hyvää merimiestapaa jakamalla 
tietoa sekä opastamalla vesillä liikkujia. 

Yhdistyksemme on perustettu 1971. 
Jäsenmäärämme on noin 400, joista vajaa 
kolmekymmentä on aktiivista miehistöä. 
Avustustehtäviä yhdistyksellä on vuosit-
tain noin 50. 

 
Kuopion Järvipelastajat harjoittelevat tositilanteita 
varten. 

Tule mukaan! 

Vapaaehtoisena meripelastajana toimi-
minen on haastava, mutta mielenkiintoi-
nen ja palkitseva harrastus. Erityisosaa-
mista ei vaadita - hyvä kunto, reipas mieli 
ja auttamishalu riittävät. Pelastusmiehis-
tön jäsenen on oltava 18 vuotta täyttä-
neitä, mutta harjoittelijaksi alukselle 
pääsee jo 16-vuotiaana. Tilaisuus auttaa 



46 

muita ihmisiä on useimmille vapaaehtoi-
sille meripelastajille tärkeintä. Lisäksi 
harrastus tarjoaa mahdollisuuden hank-
kia monipuolista merenkulkuun ja pelas-
tustoimintaan liittyvää koulutusta. Hyvän 
porukan kanssa yhteistyö toimii ja juttu 
luistaa - unohtamatta vesillä liikkumisen 
fiilistä. ”Elämäni paras harrastus!”, sanoo 
moni. 

Lue lisää ja täytä yhteydenottolomake! 

www.kjp.fi/jasenyys.php

 

 

 

 

 www.meripelastus.fi/kuopio 
 

 www.meripelastus.fi/trossi 
 

 www.facebook.com/smpskjp  

 

Avunpyynnöt 

112 

VHF 16 tai VHF DSC 70 

0294 1000 merellä 

SMPS Kuopion Järvipelastajat ry 

0400 122 500 (24/7) kiireettömät 
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Teksti ja kuva: Esa Mäkinen 

 

 

 

Luotsi-toimintakeskuksen seinälle 
nostetaan kunniapaikalle H-ve-
neen peräsin, jolla on tarina ker-
rottavanaan. 

Tarina alkaa kesällä 1990, kun kolme 
kuopiolaisvenettä osallistui itärajan taka-
na Laatokan Regattaan. Parhaiten pärjäsi 
H-vene NORPPA, jota kipparoi Matti 
Turunen. Miehistönä olivat Petterssonin 
veljekset Hannu ja Heikki sekä kolmen 
ensimmäisen purjehduksen aikana myös 
Vesa Kaskenpää. Vene voitti luokkansa ja 
myös pääpalkintona olleen Laatokan 

Maljan. Voitto tuli, mutta melkoisten 
vaiheiden jälkeen. 

Kolmas osakilpailu, pitkä matkapurjehdus 
päättyi Valamon luostarisaarelle. Väsy-
nyt, nälkäinen ja likainen miehistö siirsi 
illalla venettään kohti parempaa laituri-
paikkaa, kun peräsin osui kiveen. Kun 
venettä sitten siirrettiin moottorilla, kävi 
selväksi, että peräsin oli vaurioitunut. 

Uudessa laituripaikassa oli jonkinlainen 
nosturi ja sille löytyi jostakin käyttäjätkin. 
Vene ylös roikkumaan nosturin nokkaan 
ja miehet tutkimaan peräsintä. 

     Voittajien on helppo hymyillä. Vasemmalta Heikki 
Pettersson, Vesa Kaskenpää, kippari Matti Turunen ja Hannu Pettersson. 
Neljännesvuosisata sitten otetussa kuvassa oleva Laatokan Malja on 
palautettu kiertoon, mutta peräsin on edelleenkin tallessa. 
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- Se oli haljennut aika pahasti. Me olimme 
jo valmiita luovuttamaan ja korjaamaan 
peräsimen lattaraudoilla ja pulteilla sii-
hen kuntoon, että saisimme veneen edes 
pois Valamosta, muistelee Vesa Kasken-
pää tapahtunutta. 

Suomalaisten miettiessä mitä tehdä, 
ilmestyi paikalle joukko miehiä, jotka 
kävivät ripeästi ja ammattitaitoisesti 
peräsimen kimppuun. Se irrotettiin, hal-
kaistiin kokonaan ja joku lähti viemään 
akselia ja tukirautoja sepän pajalle oikais-
taviksi. Auttajat kehittivät puhalluslam-
pusta ja ruosteisesta rautaputkesta kui-
vaajan kastuneelle peräsimelle ja taikoi-
vat jostakin esiin myös lasikuitumattoa 
sekä hartsia. Peräsimelle tehtiin maahan 
peti, johon se kasattiin ja nosturin tassu 
laskettiin varovasti painoksi. Paikalla kävi 
myös luostarin munkki ja siunasi työmaan 
ja tekijät. 

Suomalaisten ihmetellessä ”avustuspri-
kaatin” toimintaa, kertoi joku heidän 
olevan Leningradin laivanrakennusinsti-
tuutin käyneitä ammattilaisia. He työnte-
livät suomalaisia syrjään ja vakuuttivat 
hoitavansa peräsimen kuntoon, tyhjensi-
vät vielä yhden veneenkin nukkumapai-
kaksi väsyneille kilpailijoille. 

Virkistävien yöunien jälkeen kuopiolaiset 
totesivat naapureiden pitäneen lupauk-
sensa: peräsin oli korjattu ja valmiina 
asennettavaksi paikoilleen. Työpalkaksi 
kuopiolaiset luovuttivat korjaajille muka-
na olleen akkuporakoneen, jollaiset olivat 
tuolloin noilla vesillä hyvin harvinaisia ja 
arvossaan. 

Korjaus kannatti, sillä NORPPA jatkoi 
kisassa jäljellä olevat kaksi osapurjehdus-
ta ja veikin luokkansa voiton sekä kome-
an pokaalin. 

 

 

 

 

 
Kuopion Pursiseuran kirjanpidon hoitaa 

Tilipalvelu SER Ky 
 

www.tilipalveluser.com 
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Kesällä 2014 kokeiltiin uusittuja 
ratoja ja tulosten laskennassa 
käytettiin liukuvaa LYS-kerrointa. 
Saatujen palautteiden pohjalta 
on tulevan kesän kilpailuja muo-
kattu vastaamaan paremmin pur-
jehtijoiden toiveita.  

Tulevan kesän mestaruus ratkaistaan 
kaikkien kotivesillä pidettävien kilpailujen 
yhteistuloksesta - sopii filosofiaan: "kan-
nustetaan osallistumaan”. 

Mestaruusviiripurjehdukset muodostu-
vat seuraavista kilpailusta: 

1) Tiistaipurjehdukset 
2) Viinijuhlapurjehdus 27.6. 

Saimaan Rankingin osakilpailu,  
matkakilpailu 

3) Kallavesj’ Regatta 28.6. 
Saimaan Rankingin osakilpailu,  
ratakilpailu 

4) Kallaveden kierto 15–16.8. 
Perinteinen kilpailu Vehmersalmeen 
ja takaisin 

Pistelasku ja palkinnot 

Kustakin osakilpailusta saa pisteitä voite-
tut veneet + 1 (vain oman seuran veneet 

huomioidaan). Eniten pisteitä kerännyt 
venekunta on mestari. 3 parasta palki-
taan. 

Tiistaipurjehduksista touko- ja kesäkuun 
lähdöt ja elokuun kaksi ensimmäistä 
kilpailua ajetaan seuraavasti: yhteislähtö 
ja perus LYS, jolloin saadaan hyvää harjoi-
tusta kesän muiden kilpailujen lähtötilan-
teita varten. 

Elokuussa ajetaan mestaruuskisojen 
finaalilähdöt (kaksi viimeistä tiistaita). 
Finaaleissa käytettävä seuran sisäinen 
LYS-kerroin ilmoitetaan kullekin veneelle 
seuran sivulla. Kerroin määräytyy vene-
kohtaisesti ja siihen huomioidaan ko. 
veneen kaikki mestaruusosakilpailut. 
Näin saadaan aloitteleville venekunnille 
mahdollisuus kisata loppuun asti osakil-
pailuvoitosta ja kannustetaan keskitason 
purjehtijoita yrittämään enemmän sekä 
haastetaan huiput pysymään tarkkana.  

Tule mukaan, sillä kaikkien osallistuneit-
ten kesken arvomme kauden lopuksi 
yllätyspalkintoja. 

Asko Hämäläinen 
Kilpailutoimikunta 
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TIISTAIPURJEHDUKSET 2015 (matkaveneet) 

 
KILPAILUKUTSU 
  
Järjestäjä Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio 
  
Kilpailun järjestelyt Matkaveneet purjehtivat 4 - 5 mpk radan ja hoitavat ilmoittautumi-

sen ja maaliintuloajan rekisteröinnin itsepalveluna. Kilpailu alkaa klo 
18.00 ja kilpailuaika päättyy matkaveneillä klo 20.00. 

 
Kilpailuohjelma Toukokuu:  26.5. 
 Kesäkuu: 2.6. / 9.6. / 16.6. / 23.6. / 30.6.  
 Elokuu: 4.8. / 11.8. / 18.8. / 25.8. 
 
Ilmoittautuminen / ajanotto 
 
 Matkaveneiden ilmoittautuminen klo 18.00 mennessä tekstiviestillä 

numeroon 040-7603446. Tekstiviestiin: kipparin nimi, veneen nimi, 
purjenumero, LYS-luku. Vain ilmoittautuneet hyväksytään. Lähetä 
tekstiviestillä purjenumero ja maaliintuloaika samaan numeroon en-
nen klo 21.00. 

 
Rata Rata Pirttiniemen edustalla. Käytettävä ratamalli ilmoitetaan valmi-

usviestin yhteydessä. Rata kierretään taulukon 1 mukaisesti. 
   

Lähtölinja ja maalilinja on moottoriveneen ja poijun muodostama lin-
ja. 

 
Kahdeksan ensimmäistä lähtöä ajetaan yhteislähtönä: 5 min – 4 min – 
1 min - Lähtö. 

 
Finaalilähdöt (18.8 ja 25.8) ajetaan takaa-ajona: Veneet lähtevät eri 
aikaan porrastetusti taka-ajona, kunkin tasoituskertoimen mukaisesti. 
Lähtöaika ilmoitetaan seuran nettisivulla. Kilpailun järjestys määräy-
tyy maalintulojärjestyksen mukaisesti. 
 

Käytettävä LYS-luku Kahdeksassa ensimmäisessä lähdössä käytetään FINLYS 2014 -
taulukon mukaista LYS-lukua. Finaalilähdöissä käytetään seuran si-
säistä LYS-lukua. 

 
Jälkilöylyt Kunkin kilpailun jälkeen sauna ja kisan jälkipuinti Luotsi-

toimintakeskuksessa. 
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Matkaveneiden rata 
 

 

Merkki-(1):   Poiju kelloselän itäviitan läheisyydessä 
Merkki-(2):   Poiju Iso-Itko saaren itäviitan läheisyydessä 
Merkki-(3):   Poiju Pieni-Telkko saaren länsipoulella 
Merkki-(4):   Poiju Pieni-Telkko saaren itäpuolella 
Lähtölinja-(L): Yhteinen lähtölinja kevytveneiden kanssa 
Maali-(M): Yhteinen maalilinja kevytveneiden kanssa 

 
Rata (Taulukko 1) 
 

Rata Tuulen suunta Kiertojärjestys Merkkien kierto Lähtö Maali 

1 Pohjoinen L - 1 - 4 - 2 - 1 - 2 - M Myötäpäivään Vastatuuli Vastatuuli 

2 Koillinen L - 1 - 2 - 3 - 2 - 4 - 2 - M Vastapäivään Vastatuuli Vastatuuli 

3 Itä L - 4 - 3 - 4 - M Vapaa Vastatuuli Myötätuuli 

4 Kaakko L - 2 - 1 - 3 - 1 - 4 - 1 - M Vastapäivään Vastatuuli Vastatuuli 

5 Etelä L - 2 - 4 - 1 - 2 - 1 - M Vastapäivään Vastatuuli Vastatuuli 

6 Lounas L - 2 - 4 - 2 - 3 - 2 - 1 - M Vastapäivään Vastatuuli Vastatuuli 

7 Länsi L - 4 - 3 - 4 - M Vapaa Myötätuuli Vastatuuli 

8 Luode L - 1 - 3 - 1 - 4 - 1 -2 - M Myötäpäivään Vastatuuli Vastatuuli 
  

L 
M 

1 

2 

3 4 
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VIINIJUHLAPURJEHDUS 2015  

 
KILPAILUKUTSU 
 
Savon Regatan ensimmäinen osakilpailu ja Saimaa Ranking osakilpailu Kuopiossa lauantaina 
27.6.2015  
  
Järjestäjä Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio 
  
Säännöt   Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia ISAF:n kansainvälisiä kilpa-

purjehdussääntöjä, veneiden luokkasääntöjä, Saimaa ranking sään-
töä, tätä purjehdusohjetta sekä kipparikokouksessa tehtyjä tarken-
nuksia. Yksittäisessä varaslähdössä (palautuksessa) kierrettävä lähtö-
linjan poiju tai tuomarivene riippuen siitä kumpi on lähempänä. Kil-
pailun järjestäjä varaa oik. muutoksiin. 

 
Vakuutus Veneillä on oltava vastuuvakuutus ja veneet on oltava katsastettuna 

vähintään luokkaan 3 (H-veneet turvallisuusvarustus katsastusluokka 
4). 

 
Luokat 3 LYS luokkaa, (-1.08, 1.09–1.17 ja 1.18-) 
  
Kilpailukeskus Kilpailutoimistossa, joka sijaitsee Pirttiniemessä Kuopion Pursiseuran 

tukikohdassa. 
  
Rata-alue Kallavesi Kuopion edustalla, radan pituus n. 20 mpk. Purjehdusreitti 

ilm. 24.6. mennessä (www.kuopionpursiseura.fi). 
  

Kilpailuohjelma Perjantai 26.6.2015 
 Kilpailutoimisto auki klo 17.00–18.00 
 Sauna miehille ja naisille klo 17.00–19.00 

 
Lauantai 27.6.2015 
klo 08.00-09.00 Ilmoittautuminen 
klo 09.30 Kipparikokous 
klo 11.00 alkaen Lähtö 
klo 15.00 alkaen Saunat lämpimänä 
klo 17.30 Palkintojenjako 

  
Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen sähköpostitse kuops@kuopionpursiseura.fi viimeis-

tään 24.6.2015 kello 10.00. Tämän jälkeen ilmoittautuneet osallistu-
vat peruskertoimella. Osallistuminen vahvistettava kilpailutoimistos-
sa 27.6 klo 08.00-09.00. 

 
Kilpailumaksu 20 € (maksu käteisellä, varaa tasaraha) kilpailutoimistossa 27.6. 
 
Lisätietoja Sami Lehtonen / kuops@kuopionpursiseura.fi / 040-5019869 
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KALLAVESJ’ REGATTA 2015  

 
KILPAILUKUTSU 
 
Savon Regatan toinen osakilpailu ja Saimaa Ranking osakilpailu Kuopiossa sunnuntaina 
28.6.2015  
  
Järjestäjä Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio 
  
Säännöt   Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia ISAF:n kansainvälisiä kilpa-

purjehdussääntöjä, veneiden luokkasääntöjä, Saimaa ranking sään-
töä, tätä purjehdusohjetta sekä kipparikokouksessa tehtyjä tarken-
nuksia. Yksittäisessä varaslähdössä (palautuksessa) kierrettävä lähtö-
linjan poiju tai tuomarivene riippuen siitä kumpi on lähempänä. Kil-
pailun järjestäjä varaa oik. muutoksiin. 

 
Vakuutus Veneillä on oltava vastuuvakuutus ja veneet on oltava katsastettuna 

vähintään luokkaan 3 (H-veneet turvallisuusvarustus katsastusluokka 
4). 

 
Luokat 3 LYS luokkaa, (-1.08, 1.09–1.17 ja 1.18-) 
  
Kilpailukeskus Kilpailutoimistossa, joka sijaitsee Pirttiniemessä Kuopion Pursiseuran 

tukikohdassa. 
  
Rata-alue Kallavesi Kuopion edustalla, radan pituus n. 5-10 mpk. Purjehdusrata 

ilm. 24.6. mennessä (www.kuopionpursiseura.fi). 
  

Kilpailuohjelma Perjantai 26.6.2015 
 Kilpailutoimisto auki klo 17.00–18.00 
 Sauna miehille ja naisille klo 17.00–19.00 

Lauantai 27.6.2015 
ks. edellinen sivu 
Sunnuntai 28.6.2015 
klo 09.30–10.30 Ilmoittautuminen 
klo 11.00 Kipparikokous, Kallavesj Regatta 
klo 12.30 alkaen  Lähdöt 1-3 kpl / luokka 
klo 16.00 alkaen Saunat lämpimänä 
klo 18.00 Palkintojen jako 

  
Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen sähköpostitse kuops@kuopionpursiseura.fi viimeis-

tään 24.6.2015 kello 10.00. Tämän jälkeen ilmoittautuneet osallistu-
vat peruskertoimella. Osallistuminen vahvistettava kilpailutoimistos-
sa 28.6 klo 09.30–10.30. 

 
Kilpailumaksu 20 € (maksu käteisellä, varaa tasaraha) kilpailutoimistossa 28.6. 
 
Lisätietoja Sami Lehtonen / kuops@kuopionpursiseura.fi / 040-5019869 
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KALLAVEDEN KIERTO 2015  

 
KILPAILUKUTSU 
 
Kallaveden kierto purjehditaan 15.–16.8.2015. 
 
Pirttiniemi – Vehmersalmi – Jänissalo – Pirttiniemi 
 
Sarjat Pieni LYS -1,10 

Iso LYS 1,11- 
H-veneet kilpailevat pienessä lysissä 

 
Kilpailuohjelma Lauantai 15.8.2015 
 klo 10.00 Kipparikokous Pirttiniemessä 
 klo 11.00 1. lähtö Pirttiniemen edustalta 
  (reitti päätetään kipparikokouksessa) 
 

Lauantai 16.8.2015 
klo 12.00 2. lähtö Vehmersalmen sillan läheisyydestä 

(maali sijaitsee Pirttiniemen edustalla olevan itä/länsi 
viittaparin linja Pirttiniemen puoli) 

 
Kilpailumaksu EI OSALLISTUMISMAKSUA! 
 
Muuta  Käyttämänsä LYS kertoimen saa ilmoittaa kumpaankin lähtöön erik-

seen. Kertoimen voi ilmoittaa lauantaina kipparikokouksessa ja sun-
nuntaina klo 11.30 mennessä soittamalla tai tekstaamalla 044-
7185191. Jos kilpailee peruskertoimella, ilmoittamatta jättäminen 
riittää. 

 
Tuloslaskennassa käytetään pistelaskujärjestelmää. Tasapisteissä 2. 
lähtö on vahvempi. Muuten noudatetaan LYS sääntöjä ja ISAF sääntö-
jä. 
 
Jänissalossa on luvassa saunomista ja grillailua, omat eväät mukaan. 
 
Palkintojen jako tapahtuu sunnuntaina Pirttiniemessä heti tulosten 
selvittyä. 

 
Lisätietoja Sami Lehtonen / kuops@kuopionpursiseura.fi / 040-5019869 
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PETOSEN LEIPOMO 
Ruisleipiä perinteitä kunnioittaen! 

 

Riihiruisleivät ja ruisleivät saatavilla seuraavista marketeista: 

K-Supermarket Petonen 
S-Market Petonen, S-Market Puijonlaakso 
S-Market Ykkösrasti, Prisma 
K-Citymarket Kolmisoppi 
K-Citymarket Päiväranta 

 
Petosen Leipomo 
Jalkasenkatu 7 
0400 674930 
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3 upeaa tukikohtaa seuran jäsenten käytössä 

Kuopion Pursiseuralla on käytössään 
kolme upeaa tukikohtaa. Kotisatamana 
toimii Pirttiniemen tukikohta, joka sijait-
see Kallaveden rannalla muutaman kilo-
metrin päässä Kuopion keskustasta. Saa-
ristotukikohdat sijaitsevat eteläisellä 
Kallavedellä Iivarinsalossa ja Suvasvedellä 
Jänissalossa. 

Kuopion Pursiseuran jäsenillä on myös 
oikeus käyttää muiden Saimaan alueen 
pursiseurojen yhteiskäytössä olevia tuki-
kohtia paikkakohtaisin laiturimaksuin. 
Lisätietoa tukikohdista löydät Saimaan 
Pursiseurojen nettisivuilta: www.sai-
maanpursiseurat.fi. 

Pirttiniemestä löytyy myös huvila, jota 
Kuopion Pursiseura vuokraa juhla- ja 

kokouskäyttöön niin yksityisille henkilöille 
kuin yrityksillekin. Huvila toimii myös 
useiden seuran järjestämien tapahtumi-
en, kuten pikkujoulujen, viettopaikkana. 
Huvilan lisäksi käytössä on myös saunati-
lat. 

Kuopion Pursiseuran jäsenillä on mahdol-
lista vuokrata Pirttiniemen huvilaa ja 
saunaa jäsenhintaan. 

Pirttiniemen Huvilan rakennutti kirjailija 
Juhani Ahon veli Kaarlo Brofeltd vuonna 
1903. Huvilan on suunnitellut Lars Sonck 
(1870–1956), jonka myöhempiä kuuluisia 
töitä ovat mm. tasavallan presidentin 
kesäasunto Kultaranta ja Jean Sibeliuksen 
Ainola. 

Kuva: Petteri Mussalo 
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PIRTTINIEMEN TUKIKOHTA 

Sijainti: 

Lat. 62° 54,20' P Long. 27° 43,95' I 
Saimaan vesistön karttasarja M, Savonlinna-Kuopio, karttalehti nro: 234 

Kuopion Pursiseuran kotisatama sijaitsee n. kolmen kilometrin etäisyydellä keskustas-
ta. Pirttiniemestä löytyy seuran omien venepaikkojen lisäksi 40 vierasvenepaikkaa, 
matkustajalaivalaituri, veneiden nostoluiska ja huoltolaituri, joka on varustettu hiabilla 
(2 tn) ja mastonosturilla. Pirttiniemessä on käytössä septin tyhjennyslaite, josta jäteve-
det ohjataan kunnalliseen viemäriin. Laitureilla on vesi ja sähkö. Seuran toimisto sijait-
see Pirttiniemessä Luotsi-toimintakeskuksessa.  

Etäisyydet: 

Iivarinsalon tukikohta n. 6 mpk, Jänissalon tukikohta n. 19 mpk, Vehmersalmi (Millibaa-
ri) n. 13 mpk. 

IIVARINSALON TUKIKOHTA 

Sijainti: 

Lat. 62° 49,05' P Long. 27° 50,40' I 
Saimaan vesistön karttasarja M, Savonlinna-Kuopio, karttalehti nro: 234 

Iivarinsalo on monipuolinen veneilijöiden suosima rentoutumispaikka lyhyen veneily-
matkan päässä kaupungista. Saaresta löytyy upeita hiekkarantoja ja lukuisia nuo-
tiopaikkoja, sieltä kerätään runsaita marjasaaliita ja sieniä sieltä löytyy rouskuista kan-
tarelleihin ja herkkusieniin. Saari kuuluu karhujen muuttoreitille niiden vaeltaessa 
Kallaveden yli ja varsinkin syksyisin veneilykauden loppuessa ja jäiden tulon lähestyes-
sä saaresta löytyy useita jälkiä ohikulkeneista karhuista. 

Kuopion Pursiseuran tukikohta sijaitsee Iivarinsalon suojaisessa etelärannassa, jossa on 
kelluva sekä kiinteä laituri poijuineen veneiden kiinnitystä varten. Myös saunarannassa 
sijaitsee kiinteä laituri, johon veneiden kiinnittäminen on kuitenkin kielletty. Pääraken-
nuksessa on keittiö, tupa, majoittumiskelpoinen yläkerta, terassi. Sähköä tai vesijohtoa 
ei Iivarinsalossa ole. Rannassa on erinomainen sauna ja loivasti syvenevä uimaranta. 
Saunarannassa on soutuvene saarivieraiden käyttöön. Tukikohdasta löytyvät nuotio-
paikat erikseen aurinkoiselle sekä sateiselle säälle ja käymälöinä toimivat PuuCeet. 
Lapsia varten Iivarinsalosta löytyy pikku-iivarin hiekkalaatikko, salkotennis, trampoliini, 
keinu ja sulkapalloverkko, ja kuntoilijalle saari tarjoaa elämyksellisen luontopolun saa-
ren ympäri. 
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Iivarinsalon tukikohdassa järjestetään vuosittain perinteisesti Rantakalailta ja Lasten 
Olympialaiset.  

Etäisyydet: 

Kuopio n. 6 mpk, Jänissalon tukikohta (oikoväylä) n. 14 mpk, Jänissalon tukikohta (reit-
tiä pitkin) n. 17 mpk, Vehmersalmi (Millibaari) n. 7 mpk. 

Iivarinsalon isäntä: Jarmo Soininen, 050 551 0155 

JÄNISSALON TUKIKOHTA 

Sijainti: 

Lat. 62° 49,20' P Long. 28° 12,95' I 
Saimaan vesistön karttasarja M, Savonlinna-Kuopio, karttalehti nro: 236 

Jänissalon tukikohta sijaitsee ympärivuotisen asutuksen läheisyydessä Heinäveden 
reitin varrella Vehmersalmen Jänissalossa ja on varustukseltaan tukikohdista korkeata-
soisin. 

Jänissalon suojaisessa tukikohdassa aallonmurtajan takana on kelluva laituri, jossa on 
tilaa 15 veneelle. Sähköistetty päärakennus sijaitsee eteläisessä niemessä. Pääraken-
nus on varustettu vesijohdolla, ja sen kalustukseen kuuluvat sähköliesi, mikro, jää-
kaappi ja takka. Jänissalon sauna on jatkuvalämmitteinen ja sinne tulee paineellinen 
kaivovesi. Käymälöinä toimivat PuuCeet. Grillauspaikka kenttäkeittiöineen löytyy pää-
rakennuksen eteläpuolelle rakennetusta kodasta, ja majan ympäristö on valaistu hä-
märäkytkimin varustetuilla pihavaloilla. Vierailijoiden käyttöön tukikohdassa on soutu-
vene, surffilauta ja frisbeegolfrata. Tukikohdasta löytyy uimapaikka lapsille. 

Jänissalon perinteisiin tapahtumiin kuuluvat syksyiset mastonkaatajaiset ja se on myös 
pidempien purjehduskilpailujen maalipaikka.  

Etäisyydet: 

Kuopio n. 19 mpk, Iivarinsalon tukikohta (oikoväylä) n. 14 mpk, Iivarinsalon tukikohta 
(reittiä pitkin) n. 17 mpk, Vehmersalmi (Millibaari) n. 7 mpk. 

Jänissalon isäntä: Seppo Laatikainen, 040 554 3052 

Jänissalon emäntä: Anneli Reinikainen, 040 845 0800 
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Mietteitä kottoo ja Iivarista

Talvi on hellittämässä otettaan ja 
kevät on jo hyvässä vauhdissa. 
Tässä vaiheessa alkaakin jo väki-
sin tähyämään horisontista tule-
vaa kesää. 

Iivarinsalon tukikohdassa tulevaan ke-
sään liittyy vapaamuotoisen oleilun, sau-
nomisen ja uimisen lisäksi perinteisesti 
talkoita, Rantakalailta ja Lasten (ja las-
tenmielisten) Olympialaiset.  

Lauantaina 6.6. on Iivarissa talkoot. Sil-
loin olisi tarkoitus maalata viime kesänä 
pystytetty uusi keittokatos, ja saattaa se 
käyttökuntoon kaikkien iloksi ja hyödyksi. 
Talon ikkunat kaipaavat pesua, samoin 
koko talo talven jälkeen pientä puhdis-

tusta, näin olisi tarpeen tullen mukavam-
pi hyödyntää esim. talon remontoitua 
keittiötä.  Ympäristössä olisi hyvä tehdä 
pientä pintasiivousta ja haravointia kaik-
kien viihtyvyyden lisäämiseksi. Polttopuut 
ovat hyvin kysyttyä tavaraa, varsinkin kun 
ne ovat loppu. Nyt niitä olisikin hyvässä 
seurassa mukava tehdä enemmänkin.  Ja 
jotta talkoosauna olisi parhaimmillaan, 
sauna olisi myös tarkoitus kuurata katos-
ta lattiaan. 

Talkootyötä on tarjolla jokaiselle taidoista 
ja kunnosta riippumatta; jos kirves, pens-
seli tai luuttu ei pysy käsissä, aina tarvi-
taan myös tunnelmankohottajia, tarinan 
kertojia ja pientä huoltohommoo tekeviä. 

Piällysmiehiä Sawossa riittää!  

Kuva: Mari Hamara 
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Kaikki ovat tervetulleita ikään, sukupuo-
leen ja kuntoon katsomatta. 

Myöskin uudet jäsenet tervetuloa  rohke-
asti mukaan, saa tulla kysymään/jutte-
lemaan. 

Lauantaina 29.8. vietetään Iivarin perin-
teinen Rantakalailta venetsialais-
tunnelmissa. Luvassa kalasopan lisäksi 
iltasella tietysti myös tanssia karaoken 
tahtiin. Päivän mittaan kisaillaan tavoitel-
luista Mölkky- ja Karaoke-mestarin titte-
leistä. 

Sunnuntaina 30.8. on perinteisesti lasten 
päivä, jolloin seuraa lasten leikkimieliset 
(ja lastenmielisten armottomat) Olympia-
laiset. Kaikki osallistujat tietysti palkitaan. 

Tulevana kesänä tukikohdan majaan 
tulee uusi kirja, joka varmastikin suurinta 
osaa jäsenistä ja vierailijoista kiinnostaa. 
Kyseessä on Tauno Karjalaisen historiikki 
Iivarinsalosta; Juuret Iivarissa. Kirja on 
vapaasti kaikkien luettavissa. Tarkoitus 
on, että se säilytetään talossa, eikä viedä 
esim. veneisiin, joihin se saattaa helposti 
unohtua. 

Iivarin tukikohta on meidän kaikkien 
yhteinen ja me kaikki yhdessä vastaam-
me sen viihtyisyydestä, siisteydestä ja sen 
antamasta kuvasta meistä ja seurastam-
me myös vierailijoille.  Iivarissa ei ole 
ainuttakaan palkattua työntekijää, jonka 
tehtävänä olisi siivota tai passata muita 
tukikohdassa kävijöitä. Toimikunta mah-
dollistaa puitteet ja pyrkii toteuttamaan 
toiveita, mitä seuralaisilta tulee. Avain-
asemassa kaiken toimivuudelle olemme 
kuitenkin me itse. Vessaan voi viedä itse 

lisää vessapaperia (löytyy talon takaetei-
sestä), polttopuita tulisi jokaisen käyttä-
jän tehdä niin, että seuraavillekin riittäisi, 
saunan lattian saa harjata, ja saunan voi 
lämmittää kuka tahansa siten, että se 
olisi valmis vuoron alkaessa jne. Jos kaikki 
tekevät vähän yhteisen viihtyvyyden 
eteen, kenenkään taakka ei käy ylivoimai-
seksi. Lisäksi pitäisi myös huomioida 
ajoittain unohtunut asia Iivarin jätehuol-
losta: sitä ei ole.  Jokaisen on siis huoleh-
dittava oman venekuntansa roskista, eikä 
niitä saa jättää lojumaan/jemmaan mui-
den pois kuljetettaviksi. 
 
Saunavuorot on ilmoitettu ilmoitustaulul-
la, mutta muistin virkistykseksi  laitan ne 
myös lehteen, joten pistäkäähän ylös. 
 

 
 
Porukassa on woimaa! 
 
Tehdään yhdessä Iivarista vielä parempi 
tukikohta! 
  
Lämmintä ja aurinkoista kesää odotelles-
sa, 
 
Iivarin isäntä Jarkki :-) 

 

Perjantai: 
Naiset klo 18.00–20.00 
Miehet klo 20.00–22.00  
 
Lauantai-torstai: 
Naiset klo 17.00–18.30 
Miehet klo 18.30–20.00 
 
Muina aikoina saunamaksu 10 € / 
venekunta. 
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Teksti: Esa Mäkinen, kuvat: Petteri Mussalo

 

Kuopion Pursiseuran suurhanke, joka sisältää muun muassa Luotsi-
toimintakeskuksen ja uuden sataman, alkaa olla loppusilausta myöten 
valmiina. Satama vastaa kasvaneeseen kysyntään tuomalla käyttöön 
200 uutta venepaikkaa. 

Mittava urakka alkoi kuutisen vuotta 
sitten, jolloin ensimmäiset louhekuormat 
sataman aallonmurtajiin ajettiin Pirtti-
niemeen. Hankkeen kokoluokkaa kuvas-
taa hyvin, että louhetta ja mursketta 
ajettiin paikalle kaikkiaan 35 000 auto-
kuormallista. Kiinteistöistä vastaavan 
kommodorin Seppo Jormalaisen mukaan 
louheen hankinnassa ja ajossa pyrittiin 
toimimaan mahdollisimman taloudelli-
sesti. 
 
- Heti kun tuli vähänkään tietoa murs-
keesta tai louhoksesta jossakin, niin kävin 
paikan päällä tarkistamassa asian ja 
otimme tänne kaikki, mitä saimme. Täy-
tyy antaa myös iso kiitos paikallisille 
maansiirtourakoitsijoille, sillä täysin hin-
noin maanajo olisi tullut huomattavasti 
kalliimmaksi. 
 
Miljoonaluokan hanke 
 
Satamahanke on ollut jättiponnistus yh-
den seuran tehtäväksi. Kokonaiskustan-
nusarvio, joka sisältää myös Luotsi-

keskuksen ja koko Pirttiniemen alueen 
mittavat viemäröinti- ja sähköistystyöt, on 
1,5 miljoonaa euroa. Sataman osuus tästä 
on noin 800.000 euroa. Hanke on toteu-
tettu seuran, Kuopion kaupungin ja ELY-
keskuksen yhteistyönä. 
 
Erilaisten tarvikkeiden määrä on myös 
päätä huimaava, esimerkiksi laitureiden 
kansiin meni 1 500 neliömetriä lankutusta 
ja niiden runkoihin 120 000 kiloa ratakis-
koja. Lankkujen kiinnitykseen meni noin 
30 000 ruuvia. Hanke on ollut voimain-
ponnistus myös seuralaisilta, koska työt 
on tehty pääosin talkoovoimin. Kaikkiaan 
talkootyötä on kertynyt yli 10 000 tuntia. 
 
- Tämä on ihan käsittämätön suoritus ja 
siitä on annettava suuri kiitos kaikille 
osallistuneille, kiittelee Jormalainen. 
Lopputuloksena seura sai 200 uutta ve-
nepaikkaa, pääosin kelluvissa laitureissa, 
joita on 210 metriä, ja koska laitureiden 
molemmat puolet ovat käytettävissä, 
kokonaismitta on 420 metriä. Suuremmil-
le veneille on lisäksi peräpoijupaikkoja 
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aallonmurtajalla. Kaikille paikoille on 
saatavana vettä ja sähköä. Paikoista 40 on 
tarkoitettu vierasveneille. 
 
- Mehän kuulumme Saimaan alueen pur-
siseurojen yhteiskäyttöjärjestelmään ja 
tämä satama toimii myös muiden seuro-
jen veneiden käyntisatamana. Koska 
meillä ei ole ympärivuorokautista päivys-
tystä, emme voi järjestää aivan kaikkia 
palveluja, esimerkiksi ravintola- tai kios-
kipalveluja, mutta normaalit käyntisata-
mapalvelut löytyvät täältä, toteaa Seppo 
Jormalainen. 
 
Paikoille on kysyntää 
 
Vaikka talouden lama on hieman hillinnyt 
veneilyharrastuksen kasvua, on Kuopion 

alueella ollut jatkuva tarve kunnollisista 
satamapalveluista ja laituripaikoista. 
Tähän on vaikuttanut myös Maljalahden 
alueen vähentynyt laituri- ja talvisäilytys-
paikkojen tarjonta. Uusi satama tulee siis 
todelliseen tarpeeseen. Laituripaikkojen 
tarvetta on lisännyt myös huviveneiden 
jatkuvasti kasvanut koko – kun ennen 
selvittiin kolme metriä leveillä paikoilla, 
on neljä metriä nykyisin melkeinpä perus-
leveys. 
 
Uusiin laitureihin on siis tulijoita, mutta 
vielä mahtuu mukaan. Kiinnostuneiden 
veneilijöiden kannattaa ottaa yhteyttä 
Kuopion Pursiseuran toimistoon ja var-
mistaa veneelleen hyvä laituripaikka 
tuleviksi vuosiksi.  

 

 
Läpivirtausputkien asennusta 6/2014 
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Ratakiskojen asennusta 8/2014 

Laitureiden tekoa 1/2015 
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Laitureiden tekoa 1/2015 

Ruokahuolto toimi talkoissa 1/2015 
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Poijujen asennusta 3/2015 

Poijujen asennusta 3/2015 
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Liipasintie 8, 70460 Kuopio 

puh. (017) 264 7220 

www.savonpalokalusto.com 

 

Sammuttimet 
& 

Sammutusjärjestelmät 

Veneelle, mökille ja kotiin 
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Kallavesj, Kallavesj 

Näillä sanoilla alkaa kaikille meille tuttu laulu niin rakkaasta Kallave-
destämme. ”Kallavesj, kallis kaeslarantonesj” herättää meissä kuopio-
laisissa veneilijöissä suuria tunteita, sillä Kallaveden rannoilla ja aal-
loilla vietetään paljon aikaa ja siellä myös viihdytään niin kesällä kuin 
talvellakin.  Ei siis ihme, että Kuopion Pursiseuran monivuotinen yleisö-
tapahtuma ”Kallavesj’-messut” on saanut nimensä rakkaan vesistöm-
me mukaan. 

Kallavesj’-messuilla on vankat perinteet.  
Se on ollut Kuopion Pursiseuran osaami-
sen, yhteistyön ja talkoohengen osoitus 
jo yli 50 vuotta.  Vuosikymmenien aikana 
Kallavesj’-messut on muuttunut paljon.  
Vaikka muutoksia on ollut, ovat messut 
aina eläneet ajassa ja pyrkinyt siten pal-
velemaan mahdollisimman hyvin lukuisia 
messuvieraita, joita onkin tullut ympäri 
Suomen.  

Muutoksia on vuosikymmenien aikana 
ollut myös messupaikassa, joka on vaih-
dellut useasti. Messuja on järjestetty niin 
ammattikoululla, teknisellä opistolla kuin 
Kuopion jäähallissakin. Järjestettiinpä 
messut vuonna 1966 parempien tilojen 
puutteessa jopa Kallaveden jäällä.  Nykyi-
seksi messupaikaksi on vakiintunut Kuo-
pio-halli, joka soveltuukin erinomaisesti 
Järvi-Suomen suurimman veneilyn, mat-
kailun ja vapaa-ajan messujen paikaksi.  
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Vaikka Kallavesj’-messut ovat vuosien 
aikana muuttuneet paljon, ovat messujen 
perusajatukset kuitenkin aina olleet sa-
mat. Messujen keskeisenä tavoitteena on 
esitellä veneilyyn ja muuhunkin vapaa-
ajanviettoon liittyviä välineitä sekä antaa 
niiden käyttöön ja huoltoon liittyvää 
opastusta. Turvallisuus-, tapa- ja ympäris-
tökasvatus niin veneilijöille kuin myös 
muille liikkujille ovat läpi vuosikymmeni-
en olleet messujen keskeisiä teemoja. 

Kallavesj’-messut on toiminut näyteik-
kunana myös tulevaisuuteen, sillä useat 
koti- ja ulkomaiset veneuutuudet ovat 
esitelty siellä ensikertaa Järvi-Suomen 
yleisölle. Uutuuksiaan messuilla on esitel-
lyt myös messujen keskeinen yhteistyö-
kumppani ja monivuotinen esille panija 
Bella-Veneet, jonka uutuudet ovat esillä 
myös tämän vuotisilla messuilla. 

Osana Kallavesj’-messujen vuotuista 
konseptia ovat olleet lukuisat luentosar-
jat, joilla useat seuralaiset ovat kertoneet 
kokemuksiaan niin Järvi-Suomen aalloilta 
kuin myös maailman meriltä. Luentosar-
jat ovat merkittävä osa Kuopion Pursiseu-
ran veneilykulttuurin levittämisen ja 
juurruttamisen tehtävää, jossa Kallavesj’-
messut ovat vuosien aikana olleet yksi 
merkittävimmistä foorumeista. 

Kallavesj’-messut ovat Järvi-Suomen 
suurin veneilyn, matkailun ja vapaa-ajan 
messutapahtuma. Messuille tullaan laa-
jalta alueelta, joka onkin ollut jo vuosia 
Kuopion Pursiseuran tavoite. Kuopion 
Pursiseura haluaa omalta osaltaan olla 
kehittämässä alueen veneilykulttuuria 
sekä olla luomassa puitteita upeasta 
järvistämme nauttimiseen.   

 

 

 

 

KALLAVESJ’-KARONKKA 
 

Kallavesj’-messuilla mukana olleille talkoolaisille  

järjestetään Pirttiniemen huvilalla karonkka (K-18)  
 

lauantaina 18.4. klo 19–23 

 

Luvassa ruokaa, juomaa, musiikkia ja 
hyvää seuraa. Tervetuloa! 

 
Messutoimikunta 
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1) TARKISTA SÄÄTIEDOTUS 
 

2) ALUKSEN VARUSTELU 
   

Varmista, että kaikki on kunnossa ja tarvittavat 
pelastustarvikkeet ovat mukana. 

 
o ensiapulaukku 
o hätäraketti, valo 
o sammutin (moottoroiduissa aluksissa) 
o äyskäri 
o tekniikan lisäksi myös kartta ja kompassi 

 

3) OMAT VARUSTEET 
 

Vaatetus suojaa viimalta ja tarvittaessa auringolta, kuivapuku 
on oikea valinta syksyn ja kevään kylmillä vesillä liikkuessa.  

 
o varavaatteet vesitiiviisti pakattuna 
o päähine ja aurinkolasit 
o muona ja juoma (myös hätävaraksi) 
o puhelin kuivapussiin pakattuna ja pelastusliiviin 

kiinnitettynä 
o alkoholi ei kuulu vesille 

 

MUISTA ETTÄ VAIN PÄÄLLE PUETTU PELASTUSLIIVI AUTTAA! 
 

Näin autat myös auttajaasi! 

 
Raija Höök 
VAPEPA 
etsinnän johtaja- ja kouluttaja 
Hokka Oy 
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Katsastus 
 

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvalli-
suutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, va-
rustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turval-
lisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa. 

Katsastuksen tärkeimpänä perusteena on 
Merilain 8 §: "Aluksen tulee, sitä meren-
kulkuun käytettäessä, olla niin rakennet-
tu, varustettu, miehitetty, lastattu ja 
vaadittavin tarvikkein varattu, että ih-
mishenki ja omaisuus voidaan, ottaen 
huomioon sekä kulkuveden laatu että 
liikenne, johon alusta käytetään, katsoa 
turvalliseksi." 

Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöi-
den turvallisuudesta on veneen omista-
jalla tai haltijalla, ja kulussa oltaessa pääl-
likkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta 
heitä tästä vastuusta. Päällikön on ennen 
purjehdukselle lähtöä parhaansa mukaan 
varmistauduttava siitä, että vene on 
täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittä-
västi varustettu sekä miehitetty. 

Kilpailussa noudatettavista katsastusoh-
jeista määrätään kilpailukutsussa. Kilpai-
luturvamääräysten mukainen katsastus 
koskee vain kulloistakin kilpailutapahtu-
maa eikä korvaa sen ulkopuolella näiden 
sääntöjen mukaista katsastusta. 

Katsastus jaetaan peruskatsastukseen ja 
vuosikatsastukseen. Katsastus tehdään 
purjehduskauden alussa kesäkuun lop-
puun mennessä, ja se on voimassa seu-
raavan vuoden kesäkuun loppuun. Seura 
voi harkintansa mukaan myöntää piden-

nystä katsastuksen voimassaoloon tai 
poikkeuksia katsastuskaudesta. 

Katsastettu vene merkitään vuosittain 
seuran venerekisteriin, jolloin vene saa 
oikeuden käyttää seuransa lippua. 

Katsastuksen suorittavat seuran siihen 
valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet 
katsastajat, joilla on liittojen myöntämä 
katsastajalupa. Vene voidaan katsastut-
taa myös vieraan seuran katsastajalla. 

Kuopion Pursiseuran turvallisuuspäällik-
könä ja katsastuslautakunnan puheenjoh-
tajana toimii Ari Koivisto, 040 502 3677, 
arikoivisto1@gmail.com. 

Peruskatsastus 

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, 
sekä silloin, kun vene on vaihtanut omis-
tajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene 
on vaurioitunut. Seura voi myös perus-
katsastuttaa veneen aina kun siihen kat-
sotaan olevan aihetta. Peruskatsastus 
tehdään kaksivaiheisena, toinen runko-
katsastuksena veneen ollessa maissa ja 
toinen veneen ollessa vesillä purjehdus-
valmiina. 

Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulko-
puolelta veneen runko, ohjauslaitteet, 
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voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisä-
puolelta tarkastetaan vastaavat kohteet 
sekä moottori. 

Vuosikatsastus 

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi ve-
neen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin 
tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat 
varusteet ja laitteet. 

Katsastusmaksut 

Perus- ja vuosikatsastuksen hinta Pirtti-
niemessä katsastettuna on 20 € (hinta 
sisältyy Pirttiniemen vuosi- ja talvipaik-
kamaksuun). Rekisteröinnin yhteydessä 
peruskatsastuksen hinta on 30 €. Jollien 
kelluvuustestin hinta on 20 € 

KATSASTUSLUOKAT 

Katsastettavat huviveneet jaetaan nel-
jään luokkaan siten, että jokaiselle ve-
neelle löytyy sopiva katsastusluokka. 
Luokkajakoon vaikuttaa veneen pääasial-
linen käyttöalue ja veneen soveltuvuus 
kyseiselle vesialueelle. Luokkajako nou-
dattelee pääpiirteissään Huvivenedirek-
tiivin määrittelemää jakoa erilaisiin suun-
nittelukategorioihin. 

Perusajatuksena on, että tietyt suunnitte-
lukriteerit täyttävä vene myös varustet-
taisiin suunnitellulla käyttöalueella vas-
taan tulevien olosuhteiden vaatimusten 
mukaisesti. Ennen huvivenedirektiivin 
voimaantuloa markkinoille tulleiden ve-
neiden osalta joudutaan yleensä käyttä-
mään harkintaa. 

 

Katsastusluokka 1: Avomeri 

Avomeriolosuhteisiin rakenteeltaan ja 
kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pys-
tyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. 
Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, 
Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan 
niemimaan rannikot, Brittein saaret, 
Biskajan, Espanjan ja Portugalin rannikon 
sekä Välimeren (= Euroopan rannikkove-
det ja Välimeri).  

Veneet on tarkoitettu avomeriolosuhtei-
siin pitkille matkoille. Veneen tulee kes-
tää ylimurtuvat aallot ja oltava itseoikai-
seva suuristakin kallistumista monirunko-
veneitä lukuun ottamatta. Rungon, kan-
nen ja kajuutan on aukkoineen ja luuk-
kuineen oltava riittävän vesitiivis koko-
naisuus. Kulkuaukko avotilasta kajuut-
taan tulee voida sulkea pääkannen tasol-
ta, ja kaikki luukut on kiinnitettävä siten, 
että ne pysyvät kiinni veneessä mahdolli-
sessa kaatumistilanteessakin. Kaikki au-
kot täytyy pystyä tarvittaessa sulkemaan. 
Istuinkaukalon tulee olla nopeasti itsetyh-
jentyvä.  

Katsastusluokka 2: Rannikko 

Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä 
rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat 
veneet, jotka pystyvät olemaan tarvitta-
van omavaraisia. Purjehdusalue kattaa 
Perämeren ja Suomenlahden, suotuisissa 
olosuhteissa Pohjois-Itämeren Hanko-
Gotlanti –linjan länsipuolella, sekä Etelä-
Itämeren linjan Öölanti-Bornholm-Rügen 
länsipuolella.  
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Veneet on tarkoitettu meriolosuhteisiin 
rannikkojen läheisyydessä. Veneen on 
oltava itseoikaiseva monirunkoveneitä 
lukuun ottamatta, ja kohtuullisen vesitii-
vis. Kulkuaukko kajuutasta avotilaan pitää 
voida sulkea pääkannen tasolta roisketii-
viisti. Ilma- ja muut aukot on sijoitettava 
suojaiseen paikkaan ja niissä on oltava 
vesiloukut. Istuinkaukalon tulee olla no-
peasti itsetyhjentyvä.  

Katsastusluokka 3: Saaristo 

Saaristoon ja sisävesille rakenteeltaan ja 
kunnoltaan soveltuvat veneet. Purjeh-
dusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, 
Ahvenanmeren, Suomenlahden perukan 
Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan, sekä 
suotuisissa olosuhteissa Merenkurkun ja 
välin Helsinki-Tallinna.  

Veneet on tarkoitettu saaristo-
olosuhteisiin ja sisävesistöihin. Veneen 
rakenteiden pitää olla siten toteutettu, 
ettei niistä aiheudu veneen uppoamis-
vaaraa. Istuinkaukalon ei tarvitse olla 
itsetyhjentyvä, mutta se on suositeltavaa.  

Katsastusluokka 4: Suojaiset vesialueet 

Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja 
kunnoltaan soveltuvat veneet, sekä val-
votuissa olosuhteissa tapahtuvien pur-
jehdustapahtumien veneet.  

Veneet on tarkoitettu suojaisille vesialu-
eille tai veneilytapahtumiin, esim. rata-
purjehduskilpailuihin, joissa on jatkuva 
valvonta ja pelastusvalmius. 

 

  

 

Kuopion Pursiseuran katsastusmiehet: 
 

Moottoriveneet Purjeveneet 
Ari Koivisto 040 502 3677 Juhani Hakkarainen 0500 575 518 
Olli-Matti Miettinen 040 735 3210 Erkki Kerttula 0400 175 365 
Harri Saastamoinen 0400 466 465 Henrik Hamström 044 272 2588 
Seppo Laitinen 0500 572 962 Ilkka Vainikainen 050 306 7152 
Martti Hämäläinen 050 567 6263 Risto Tuhkanen 0400 907 746 
Reijo Serguskin 044 094 4590 Esa Mäkinen 0400 392 684 
Martti Lehtinen 040 532 4010 
Tero Hakkarainen 050 379 3225 
 
Lue tarkempi katsastusinfo: www.kuopionpursiseura.fi/katsastus 
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Liputusohje 
 

 

Lipun paikka ja koko 

Veneen arvokkain paikka on sen perä. 
Niinpä perälipun tulisi muita lippuja ja 
viirejä suurempana olla perässä olevassa 
10 - 15 astetta kallistetussa lipputangos-
sa. Satamassa se on aina mahdollista ja 
useimmissa venetyypeissä lippu sopii 
perätankoon myös merellä. Silloin tangon 
tulee olla sellaisessa paikassa, ettei lippu 
häiritse perävalon näkymistä eikä se 
pääse likaantumaan pakokaasuista tai 
koskettamaan joitain likaavia esineitä, 
kuten kaiteeseen kiinnitettyä perämoot-
toria.  

Perätangon käytön esteenä merellä voi-
vat olla esimerkiksi purjeveneessä pitkä 

matalalla oleva puomi, joka ottaisi lippu-
tankoon kiinni, tai moottoriveneessä 
korkea kansirakennelma, joka aiheuttaa 
kulussa lipun kiertymisen lipputangon 
ympäri, jolloin lippu ei voi täyttää sen 
tärkeintä tehtävää, näkymistä. 

Jos lippua ei kulussa voi pitää perätan-
gossa, voi sitä pitää 

 ketsissä ja joolissa mesaanimaston 
huipussa, jossa on usein sitä varten 
sopiva jatke, 

 kahveli- tai varpatankorikatussa ve-
neessä mesaani- tai ainoan maston 
kahvelissa tai varpatangossa 

 moottoriveneen merenkulkumaston 
kahvelissa, 

 moottoriveneen selvästi taaksepäin 
kallistetun tai putkirakenteisen riittä-
vän korkean 

 varustekaaren keskelle kiinnitetyssä 
lippuliinassa.  

Lippua ei voi pitää 

 perämaston huipussa, jos masto on 
kuten kuunarilla pitempi tai yhtä pitkä 
kuin muut mastot, 

 purjeveneen peräharuksessa, 

 moottoriveneen maston huipussa, 

 moottoriveneen antennissa tms.  

Pienessä purjeveneessä, jolla kaatuminen 
on tavanomaista, ei käytetä lippua. 
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Lipun kooksi ja lipputangon pituudeksi 
suositellaan seuraavaa: 

Veneen pit. Lipun koko Lipputang. pit. 
alle 7 m 33 x 54 cm 80 cm 
 44 x 72 cm 100 cm 

7-10 m 55 x 90 cm 120 cm 

10-12 m 66 x 108 cm 145 cm 

12-15 m 80 x 131 cm 175 cm 

yli 15 m 100 x 163 cm 210 cm 

Kahvelissa ja mesaanimaston huipussa 
voi käyttää suunnilleen samankokoista 
lippua. Perälipputangossa lipun yläreu-
nan pystyetäisyyden kannesta tulisi olla 
vähintään 10 cm pitempi kuin tangossa 
käytettävän lipun lävistäjä. Lipun on aina 
oltava puhdas ja ehjä. Kulunut lippu tulee 

hävittää arvokkaalla tavalla, esimerkiksi 
polttamalla. 

Liputusajat 

Kulussa olevassa veneessä pidetään perä-
lippu nostettuna koko ajan vuorokau-
denajasta riippumatta. Pitkillä avomeri-
purjehduksilla voi kuitenkin lipun pitää 
laskettuna, jos muita aluksia ei ole näky-
vissä. Kiinnitetyssä (satamassa, poijussa, 
ankkurissa) miehitetyssä veneessä ja 
veneseuran maatukikohdassa lippu nos-
tetaan kello 08.00 ja lasketaan auringon 
laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 
21.00. Juhannusyönä lippu pidetään nos-
tettuna koko yön. 
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Yhteisnostot Pirttiniemessä 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Kevät 
Lauantai 9.5. (ilmoittautuminen 26.4. mennessä) 
Lauantai 23.5. (ilmoittautuminen 11.5. mennessä) 
 
Syksy 
Lauantai 26.9. (ilmoittautuminen 14.9. mennessä) 
Lauantai 10.10. (ilmoittautuminen 28.9. mennessä) 
 
Yhteisnostoihin tulee ilmoittautua ennakkoon seuran toimistolle (040 760 
3446 / kuops@kuopionpursiseura.fi) yllä mainittuun päivään mennessä. 
 
Nostojärjestys ja tarkempi aikataulu tulee nähtäville seuran nettisivuille ja 
Pirttiniemen ilmoitustaululle viikkoa ennen nostopäivää. 
 
Noston hinta 70 € / 15 min. Maksu suoritetaan käteisellä noston yhteydessä. 
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Kuopion Pursiseuran säännöt 
 

1§ Seuran nimi 

Yhdistyksen nimi on Kuopion Pursiseura 
ry. ja sen kotipaikka on Kuopion kaupun-
ki. Jäljempänä näissä säännöissä käyte-
tään yhdistyksestä nimitystä seura. 

2§ Seuran tarkoitus ja sen toiminnan 
laatu 

Seuran tarkoituksena on vesillä liikkumi-
sen ja siihen liittyvien urheilumuotojen 
edistäminen. Tarkoituksensa toteuttami-
seksi seura järjestää jäsenilleen vesillä 
liikkumista edistäviä palveluksia, harjoit-
taa valistus- ja neuvontatoimintaa, toi-
meenpanee kursseja ja käytännön harjoi-
tuksia sekä järjestää kilpailuja ja muita 
tilaisuuksia. Seura voi tarkoitusperiensä 
edistämiseksi omistaa kiinteää ja irtainta 
omaisuutta sekä harjoittaa näyttely-, 
kerho- ja ravintolatoimintaa. 

3§ Seuran jäsenet 

Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, 
juniorijäseniä, perhejäseniä, kannatusjä-
seniä tai kunniajäseniä. 

4§ Jäseneksi ottaminen 

Seuran varsinaisen ja juniorijäsenen ottaa 
hallitus vahvistamaansa menettelytapaa 
noudattaen. Varsinaisen jäsenen on olta-
va 18 vuotta täyttänyt. 

Juniorijäsen muuttuu, mikäli haluaa edel-
leen kuulua jäsenenä seuraan, varsinai-
seksi jäseneksi sen kalenterivuoden lo-

pussa, jonka aikana hän täyttää 18 vuot-
ta. 

Perhejäseneksi voi liittyä seuran varsinai-
sen jäsenen aviopuoliso tai varsinaisen 
jäsenen ilmoituksesta tämän kanssa py-
syvästi yhteistaloudessa asuva henkilö. 

Kannatusjäseneksi voi seuran hallitus 
hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia 
yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toi-
mintaa suorittamalla vuotuisen tai kerta-
kaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kunnia-
jäseneksi voi seura hallituksen esityksestä 
vuosikokouksessaan kutsua seuran tar-
koitusperiä erityisesti edistäneitä henki-
löitä. 

5§ Jäsenen erottaminen 

Jäsen erotetaan seurasta, jos hän rikkoo 
seuran sääntöjä, mainetta tai hyviä tapo-
ja tai jos hän väärinkäyttää seuran lippua. 
Erottaminen tapahtuu seuran kokoukses-
sa ja erottamispäätökseen tarvitaan 2/3 
annetuista kokouksessa edustetuista ja 
annetuista äänistä. Vuosimaksunsa mak-
samatta jättäneen toteaa hallitus päätök-
sellään seurasta eronneeksi. Muutoin 
kuin jäsenmaksun laiminlyönnin johdosta 
erotettavaksi aiotulle jäsenelle on ennen 
erottamisesta päättämistä varattava 
tilaisuus antaa seuran hallitukselle selitys 
kahden viikon kuluessa erottamisasian 
käsittelystä todistettavasti tiedon saatu-
aan. 

6§ Maksut 
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Jäseniltä kannettavista liittymis-, katsas-
tus-, venepaikka- ja jäsenmaksuista ja 
niiden suuruudesta päättää vuosittain 
seuran syyskokous talousarviosta päättä-
essään. 

Liittymismaksua ei peritä varsinaiseksi 
jäseneksi liittyvältä sellaiselta henkilöltä, 
joka on ollut seuran jäsen liittymistä 
edeltäneiden viiden vuoden aikana, eikä 
ole erotettu 5§:n mukaisesti seurasta. 

Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsen-
maksuista. 

Seuran varsinainen syyskokous voi halli-
tuksen esityksestä erityisin perustein 
vapauttaa nimeltä mainitut henkilöt liit-
tymismaksun maksamisesta tai seuraava-
na kalenterivuotena perittävästä muusta 
maksusta. 

7§ Toimikunnat sekä niiden erikoissään-
nöt 

Seuran hallitus voi perustaa epäitsenäisiä 
toimikuntia herättämään ja ylläpitämään 
harrastusta seuran asettamien päämääri-
en toteuttamiseksi hallituksen rajaamilla 
toiminnan aloilla. 

Toimikunnat: 

Hallitus voi perustaa varsinaisia toimikun-
tia enintään kuusi ja muita toimikuntia 
tarpeelliseksi katsomansa määrän toimi-
kaudeksi, jonka pituuden hallitus määrää. 
Hallitus määrää myös toimikunnan toi-
minnan alueen. 

Toimikuntien puheenjohtajien ja varapu-
heenjohtajien on oltava seuran jäseniä. 
Seuran varsinainen kokous nimittää toi-

mikuntien puheenjohtajat korkeintaan 
kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Toimikunnan puheenjohtaja nimittää 
oman toimikautensa pituiseksi toimikau-
deksi vähintään neljä seuran jäsentä 
hoitamaan toimikunnan tehtäviä. Pu-
heenjohtaja voi erottaa toimikunnan 
jäsenen kesken toimikaudenkin perustel-
lusta syystä. Toimikunta valitsee keskuu-
destaan varapuheenjohtajan. 

Toimikunnan puheenjohtaja kutsuu kool-
le toimikunnan kokoukset. Kutsu on lähe-
tettävä kutsuttaville hyvissä ajoin ennen 
kokousta. 

Toimikunnan kokouksesta pitää puheen-
johtaja pöytäkirjan, joka on saatettava 
seuran puheenjohtajiston tai asiasta 
vastaavan hallituksen jäsenen tiedoksi 
mahdollisimman pian. Toimikunnan pu-
heenjohtajan on huomioitava kokousten 
selvät päätökset ja toivomuksen tehdes-
sään toimikunnan toimialaan kuuluvia 
esityksiä. 

Toimikunnan varapuheenjohtaja toimii 
puheenjohtajan estyneenä ollessa pu-
heenjohtajana. 

8§ Seuran hallitus ja toimihenkilöstö 

Seuran asioita ja taloutta ja sen toimintaa 
johtaa seuran jäsenistä koostuva hallitus, 
johon kuluu puheenjohtaja, kaksi vara-
puheenjohtajaa, seuran 7 §:n mukaan 
perustettujen varsinaisten toimikuntien 
puheenjohtajat, kuitenkin enintään kuusi 
(6) sekä neljä (4) muuta jäsentä. Hallituk-
sen jäsenet valitaan seuran syyskokouk-
sessa seuraavaksi kahdeksi kalenterivuo-
deksi siten, että toinen varapuheenjohta-
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ja ja kaksi muuta jäsentä on vuosittain 
erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla vali-
taan hallituksen jäsenet vain erovuorois-
ten tilalle. Hallitus kokoontuu puheenjoh-
tajansa ja hänen ollessa estynyt jomman-
kumman varapuheenjohtajansa kutsusta 
tarvittaessa tai kun puolet hallituksen 
jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on 
päätösvaltainen, kun joku puheenjohta-
jista ja vähintään puolet sen jäsenistä on 
saapuvilla. 

Hallitus valitsee seuralle sihteerin, talou-
denhoitajan sekä muut tarpeelliset toi-
mihenkilöt. Näiden lisäksi hallitus voi 
asettaa toimikuntia hoitamaan seuran 
kannalta tarpeellisia erikoistehtäviä. 

9§ Seuran nimen kirjoittaminen 

Seuran nimen kirjoittavat seuran hallituk-
sen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
sihteeri kaksi aina yhdessä taikka hallituk-
sen siihen valtuuttamat henkilöt kaksi 
henkilöä yhdessä. 

10§ Toimintakausi 

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenteri-
vuosi. Tilinpäätös yhdessä toimintaker-
tomuksen kanssa on annettava toiminta-
vuotta seuraavan helmikuun aikana tilin-
tarkastajien tarkastettavaksi. Tarkastuk-
sesta on annettava vuosikokoukselle 
osoitettu kirjallinen lausunto, joka on 
jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin ennen 
vuosikokousta. 

11§ Seuran kokoukset ja niiden koolle-
kutsuminen 

Seuran varsinaisia kokouksia pidetään 
vuosittain helmi-huhtikuussa vuosikokous 

ja loka-marraskuussa syyskokous. Ylimää-
räisiä kokouksia pidetään silloin, kun 
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun 
vähintään 1/10 seuran äänivaltaisista 
jäsenistä sitä kirjallisesti anoo jotain mää-
rättyä asiaa varten. Hallitus kutsuu koolle 
kokoukset vähintään viikkoa ennen mää-
räaikaa ilmoittaen siitä paikkakunnalla 
ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjalli-
sesti jäsenille heidän viimeksi yhdistyksel-
le ilmoittamalla osoitteella lähetetyllä 
kutsulla. Jos kokouksessa tulee käsiteltä-
väksi yhdistyksen sääntöjen muuttamista, 
kiinteistön luovuttamista tai kiinnittämis-
tä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta 
muun omaisuuden luovuttamista, äänes-
tys- tai vaalijärjestystä, hallituksen tai sen 
jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemis-
ta tai erottamista, tilinpäätöksen vahvis-
tamista ja vastuuvapauden myöntämistä 
tai yhdistyksen purkamista koskeva asia, 
on tästä kokouskutsussa mainittava. 

12§ Vuosikokous 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat: 

1. Kokouksen järjestäytyminen. Puheen-
johtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkas-
tajien ja ääntenlaskijain valinta. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösval-
taisuuden toteaminen. 

3. Esitetään hallituksen toimintakerto-
mus ja tilinpäätös sekä tilintarkastaji-
en niiden johdosta antama lausunto 
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvis-
tamisesta. 

4. Päätetään vastuuvapauden myöntä-
misestä hallitukselle ja muille tilivel-
vollisille. 
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5. Valitaan ne varsinaisten toimikuntien 
puheenjohtajat sekä niiden muiden 
toimikuntien puheenjohtajat, joiden 
valinnan vuosikokouksessa hallitus on 
katsonut tarpeelliseksi ja joiden valin-
nasta on ilmoitettu kokouskutsussa. 

6. Käsitellään muut esityslistalla olevat 
asiat. 

 
13§ Syyskokous 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat 
asiat: 

1. Kokouksen järjestäytyminen. Puheen-
johtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkas-
tajien ja ääntenlaskijain valinta. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösval-
taisuuden toteaminen. 

3. Määrätään seuran jäseniltä seuraavan 
vuonna kannettavat maksut ja niiden 
suuruus sekä maksuaika ja päätetään 
hallituksen esittämistä maksuvapau-
tuksista. 

4. Käsitellään hallituksen laatima toimin-
tasuunnitelma ja vahvistetaan seu-
raavan vuoden talousarvio. 

5. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskau-
deksi hallituksen puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja ja jäsenet erovuo-
roisten tilalle. 

6. Valitaan ne toimikuntien puheenjoh-
tajat, joita ei ole valittu vuosikokouk-
sessa.  

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi 
varatilintarkastajaa tarkastamaan 
seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.  

8. Käsitellään muut esityslistalla olevat 
asiat. 
 

14§ Äänestys kokouksissa 

Puhe- ja äänivalta seuran kokouksissa on 
jokaisella 18 vuotta täyttäneellä jäsenel-
lä. Muilla jäsenillä on puhevalta. Seuran 
hallituksen sekä toimikuntien kokouksissa 
äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen 
äänten enemmistö. 

Äänten menneissä tasan voittaa kokouk-
sen puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa 
ratkaisee arpa. Henkilövaalit toimitetaan 
suljetuin lipuin. 

15§ Hallituksen antamat ohjeet ja mää-
räykset 

Hallituksella on oikeus antaa näiden 
sääntöjen täydennykseksi ohjeita ja mää-
räyksiä kunnia- ja ansiomerkkien käytös-
tä, lippu- ja venemerkkien käyttämisestä, 
veneiden tarkastuksesta, veneluettelon 
pitämisestä, seuramajan, seuran tukikoh-
tien ja sataman käytöstä, noudatettavista 
esiintymistavoista ym. asioista, joiden 
ohjaamista hallitus pitää tarpeellisena. 

16§ Sääntöjen muuttaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta, seuran 
purkamisesta tai yhdistyksen omaisuuden 
pääosan luovuttamisesta vaatii, että sitä 
kannattaa vähintään 3/4 annetuista ää-
nistä. 

17§ Seuran omaisuuden käyttö seuran 
purkautuessa 

Jos seura purkautuu, on sen jäljelle jäänyt 
omaisuus jätettävä seuran kokouksen 
päätöksen mukaan jollekin toiselle suo-
malaiselle rekisteröidylle yhdistykselle 
seuran tarkoitusperien toteuttamista 
edistäviin tarkoituksiin käytettäväksi. 
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Kuopion Pursiseuran ympäristöohjeistus 
 

Kuopion Pursiseuran keskeisiä tavoitteita toiminnassa on puhtaan ve-
siympäristön arvostaminen ja säilyttäminen, hyvien veneilytapojen 
noudattaminen sekä jäsenistön ohjaaminen näiden arvojen hyväksy-
miseen. Seuran ympäristöohjeistuksessa on otettu huomioon asioita, 
joiden avulla jokainen jäsen voi omalta osaltaan pitää huolta tämän 
tavoitteen toteutumisesta. 

1. Jätteet 

Suomen ja EU:n jätepolitiikan tavoitteena 
on varmistaa, etteivät jätteet vaaranna 
ympäristön hyvinvointia tai ihmisten 
terveyttä.  Jätelaissa velvoitetaan nou-
dattamaan etusijajärjestystä, jonka tar-
koituksena on ensisijaisesti vähentää 
jätteen syntymistä ja jätteen haitallisuut-
ta. Syntyvä jäte on valmisteltava uudel-
leenkäyttöön tai kierrätettävä. Jos kierrä-
tys ei ole mahdollista, jäte on hyödynnet-
tävä muilla tavoilla, kuten energiana. 
Loppusijoitus kaatopaikoille tulee kysy-
mykseen vain, jos jätteen hyödyntäminen 
ei ole mahdollista. 

Ruuantähteitä tai pakkauksia ei saa heit-
tää luontoon tai polttaa nuotiopaikoilla, 
vaan ne on sijoitettava jäteastioihin. 
Pakkausmateriaalit, etenkin muovit voi-
vat poltettaessa vapauttaa myrkyllisiä 
kaasuja jotka ovat haitallisia luonnolle ja 
terveydelle. 

1.1 Pirttiniemi 

Pirttiniemessä on jätepiste, johon veneil-
lessä kertyneet jätteet voi sijoittaa. Kerä-
ysastioita on sekajätteelle, pahville, 
pienmetallille sekä lasille. Myös jäteöljylle 

on oma säiliö ja hyvin valutetut öljypullot 
ja -kanisterit voi sijoittaa öljyisten jättei-
den astiaan. Jätehuollon ylikuormituksen 
välttämiseksi suositellaan kuitenkin omi-
en jätteiden poisvientiä. Akkujen jättämi-
nen jätepisteeseen on kielletty. 

Pirttiniemessä on käytössä septin tyhjen-
nyslaitteet. Pilssivesien tyhjennys näihin 
on ehdottomasti kielletty, koska ne rikko-
vat pumput. Tarkemmat käyttöohjeet 
löytyvät laitteista. 

1.2 Jänissalo 

Jänissalon tukikohdassa on jätehuolto, 
mutta jätehuollon ylikuormituksen vält-
tämiseksi suositellaan omien jätteiden 
poisvientiä. 

1.3 Iivarinsalo 

Iivarinsalon tukikohdassa ei ole järjestet-
tyä jätehuoltoa ja jokainen venekunta vie 
omat jätteensä pois. Jätteet voi tuoda 
esimerkiksi Pirttiniemen tukikohtaan. 

2. Vaaralliset jätteet 

Vaarallisiksi jätteiksi luokitellaan jätteet, 
jotka aiheuttavat jo pieninä pitoisuuksina 
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tai määrinä riskin ihmisen terveydelle tai 
luonnolle. Vaarallisten jätteiden ominai-
suuksia ovat esimerkiksi räjähdysherk-
kyys ja syövyttävyys. Yleisimpiä vaarallisia 
jätteitä ovat paristot, akut, lääkkeet, 
maalit, ohenteet, käytetyt öljyt ja loiste-
putket sekä -lamput. 

Vaarallisia jätteitä ei saa heittää sekajät-
teeseen vaan ne on vietävä vaarallisten 
jätteiden vastaanottopisteisiin. Joitakin 
vaarallisiin jätteisiin luettavia jätteitä voi 
viedä tuottajavastuun nojalla niiden os-
topaikkaan. Vaaralliset jätteet voi toimit-
taa paikallisille jäteasemille ja Kuopiossa 
kaikkia kotitalouksien vaarallisia jätteitä 
ottaa vastaan Ekokem. Poikkeuksena 
lääkkeet, jotka on vietävä apteekkiin ja 
räjähteet kuten ilotulitteet ja ammukset 
joita ottaa vastaan poliisi. Kotitalouksien 
vaarallisista jätteistä ei peritä maksua 
jätepisteillä tai -keskuksilla. 

3. Pesu- ja tiskausvedet 

3.1 Pesuvesien päästön rajoittaminen 
vesistöön 

Tukikohdissa saunomisen ja tiskaamisen 
yhteydessä tulisi välttää pesuvesien tar-
peetonta pääsemistä vesistöön. 

3.2 Saunominen ja uinti tukikohdissa 

Shampoot, hoitoaineet ja vartalonpesu-
aineet sisältävät paljon järviä rehevöittä-
viä aineita, kuten fosfaatteja, jotka ovat 
fosforihapon suoloja. Niitä käytetään 
pesuaineissa sitoja-aineena. Fosfori on 
suurin tekijä järvien rehevöitymisessä. 
Levät, kuten ihmiselle haitallinen sinilevä 
pystyy käyttämään osaa fosfaateista 
suoraan ravintonaan. Tästä syystä pai-

koissa, joissa pesuaineita pääsee paljon 
veteen, esiintyy myös sinilevää. Olisikin 
hyvä, että hiukset ja vartalo huuhdeltai-
siin pesuaineista saunassa, jotta pesuai-
neet eivät päätyisi suoraan järviveteen. 
Vaikka yksilönä oma pesuaineen käyttö ei 
tunnu isolta määrältä, niin suuressa jou-
kossa pesuaineen määrä kertautuu suu-
reksi.  

Markkinoilla on myynnissä ympäristö-
merkittyjä shampoita ja saippuoita. Nii-
den tarkoituksena on varmistaa ympäris-
töystävällisyys koko tuotteen elinkaaren 
ajan oikein käsiteltynä. Markkinoilla on 
myös olemassa kokonaan biohajoavia 
shampoita ja pesuaineita. Näitä käyttä-
mällä säästetään ja suojellaan luontoa 
parhaiten. Niitä käyttämällä voi myös 
käydä huuhtomassa itsensä järvessä, 
saastuttamatta vesiä. Biohajoavia tai 
ympäristömerkittyjä pesuaineita saa 
päivittäistavarakaupoista. 

3.3 Tiskaus tukikohdissa 

Astianpesuaineet sisältävät myös fosfo-
ria, joka aiheuttaa järvien rehevöitymistä, 
sekä tiskauksesta tulevat ruuantähteet 
samentavat rantavettä ja houkuttelee 
haittaeläimiä tukikohtien rannoille. Siksi 
onkin suositeltavaa, että astioiden tiska-
ukset tehdään niille varatuilla paikoilla. 
Jänissalon päärakennukseen tulee kun-
nan vesijohto ja siellä on käsitiskialtaat 
tiskausta varten. Pesuaine valinnoilla 
jokainen pystyy omalta osaltaan vaikut-
tamaan ympäristöön ja vesien puhtaana 
pysymiseen. Myös tiskiaineissa on ympä-
ristömerkittyjä tuotteita. 

4. Veneiden kunnossapito ja huolto 
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Veneiden kunnossapitoon ja huoltoon on 
säädöksiä, joiden tarkoitus on vähentää 
kunnossapidosta aiheutuvia ympäristö-
kuormituksia. Säädökset rajoittavat ve-
neiden pesussa käytettäviä pesuaineita 
sekä veneen pohjamaalin poistoon käy-
tettäviä kemikaaleja. 

4.1 Veneiden pesu 

Veneitä pestäessä hiilivetyliuottimia 
sisältävillä pesuaineilla on pesun tapah-
duttava tätä tarkoitusta varten rakenne-
tuilla pesupaikoilla, joista jätevedet voi-
daan johtaa öljynerottimen kautta jäte-
vesiviemäriin. Talvisäilytysalueilla veneitä 
voidaan pestä pesuaineilla, jotka eivät 
sisällä hiilivetyliuottimia. Tällöin jäteve-
det imeytetään maaperään tai johdetaan 
sadevesiviemäriin. 

Pesuvesien johtaminen suoraan vesis-
töön on sallittua vain silloin, kun veneitä 
pestään satunnaisesti pelkällä vedellä. 
Näissä tapauksissa jätevedet sisältävät 
vain vähäisiä määriä haitta-aineita ja 
vesistöön johdettavat vesimäärät ovat 
pieniä. 

Veneen pohjan peseminen ja huolto on 
edullinen ja ympäristöystävällinen vaih-
toehto pinnan uusimiselle. Puhdas pohja 
vähentää myös polttoainekulutusta. 

4.2 Veneiden huolto 

Veneiden pohjamaaleja poistettaessa 
maalin poisto on tehtävä tiiviillä alustalla, 
joka estää maalijätteen pääsyn maape-
rään ja josta maalijäte voidaan kerätä 
talteen. Veneitä hiottaessa hiontapölyn 
leviäminen ympäristöön on estettävä. 

4.3 Veneiden tankkaus 

Veteen joutuvat polttoainepäästöt aihe-
uttavat terveys-, ympäristö- ja turvalli-
suusriskejä. Polttoainepäästöjä ei saa 
yrittää peittää astianpesuaineella, sillä 
polttoaineen ja astianpesuaineen sekoi-
tus on vaarallista vesieliöille. Kemikaalien 
yhteisvaikutukset voivat olla yllätykselli-
siä. Esimerkiksi dieselöljyn polyaromaat-
tisten hiilivetyjen, eli PAH-yhdisteiden 
haitalliset ympäristövaikutukset voivat 
jopa satakertaistua joutuessaan tekemi-
siin astianpesuaineen kemikaalien kans-
sa. Vaikka kertatankkauksen yhteydessä 
polttoainetta läikkyy korkeintaan desilit-
ra, suosituissa pienvenesatamissa useat 
pienet päästöt aiheuttavat ongelmia. 

4.4 Veneiden maalaaminen 

Pohjissa käytettävien haitallisten maalien 
eli kiinnittymisenestovalmisteiden myyn-
tiä ja markkinointia on rajoitettu Suomes-
sa. Rajoitusten syynä ovat maalien aihe-
uttamat ympäristö- ja terveyshaitat. 

Kiinnittymisenestovalmisteissa käytetään 
tehoaineina kupari- sekä sinkkiyhdisteitä 
ja orgaanisia aineita. Veteen liuetessaan 
tehoaineet ovat myrkyllisiä eliöille ja 
haitat kohdistuvat erityisesti herkkien 
rannikkovesien ja satama-alueiden eliös-
töön.  

Myrkyllisten maalien vaikutus vesieliöihin 
on suurimmillaan keväällä, kun veneet 
lasketaan vesille uudessa maalissa. Tilan-
netta hankaloittaa se, että keväällä on 
myös eliöiden lisääntymisaika jolloin ne 
ovat erityisen herkkiä haitallisille kemi-
kaaleille.   



85 

Pirttiniemen tukikohtasäännöt 
 

1. Pirttiniemi toimii Kuopion Pursiseuran kotisatamana ja kaupunkitukikohtana. 
 

2. Tukikohdassa on tarjolla sekä laituri- että talvisäilytyspaikkoja seuran jäsenten 

veneille sekä tilapäisiä vierasvenepaikkoja (ks. Pirttiniemen venepaikkasäännöt). 
 

3. Pirttiniemen huvila on tarkoitettu erilaisiin seuran järjestämiin tilaisuuksiin sekä 

vuokrattavaksi yksityiskäyttöön. 
 

4. Luotsi-toimintakeskus toimii seuran kokous-, koulutus- ja huoltotilana. Seuran 

toimisto sijaitsee toimintakeskuksessa (ks. Luotsi-toimintakeskuksen säännöt). 
 

5. Pirttiniemessä on jätepiste, johon veneillessä kertyneet jätteet voi sijoittaa. Jäte-

huollon ylikuormituksen välttämiseksi suositellaan kuitenkin omien jätteiden pois-

vientiä. 
 

6. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava Kuopion Pursiseuran ympäristöohjeistusta. 
 

7. Autojen pysäköinti kulkuväylillä ja pysäköintikieltomerkein osoitetuilla alueilla on 

kielletty. Autojen pesu alueella on kielletty. 
 

8. Laitureilla oleskelu on sallittu ainoastaan venepaikan haltijoille. Asiaton oleskelu 

huoltolaitureilla on kielletty. 
 

9. Septitankittoman vesi-WC:n käyttö sataman alueella on kielletty. 
 

10. Avotulen teko on sallittu vain siihen osoitetuilla paikoilla. 
 

11. Seura ei vastaa alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista. 
 

12. Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä. 
 

13. Alue on suljettu liikenteeltä klo 22.00–07.00, jolloin alueella myös hiljaisuus. 
 

14. Jokainen tukikohdan käyttäjä on vastuussa siitä, että paikat pysyvät kunnossa. 

Rikkonaisista tavaroista ja muista huoltotoimenpiteitä vaativista seikoista on ilmoi-

tettava tukikohtaisännälle tai satamamestarille. 
 

15. Tukikohdan valvojana toimii hallituksen vuosittain määräämä toimikunta ja sata-

mamestari. 
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Pirttiniemen venepaikkasäännöt 
 

1. Pirttiniemessä on tarjolla sekä laituri- että talvisäilytyspaikkoja seuran jäsenten 

veneille. 
 

2. Venepaikkaa voi hakea henkilö, joka on seuran varsinainen jäsen tai juniorijäsen. 

Venepaikkaa haetaan seuran nettisivuilta löytyvällä lomakkeella tai seuran toimis-

tolta. 
 

3. Venepaikan saamisen edellytyksenä on, että vene on katsastettu, vakuutettu ja 

merkitty seuran rekisteriin.  
 

4. Venepaikka nimetään jäsenelle henkilökohtaisesti yhdeksi kaudeksi kerrallaan.  
 

5. Venepaikan perustamismaksu peritään porrastetusti veneen koon mukaan. Jos 

vene vaihtuu suurempaan, peritään maksua lisää hinnaston mukaisen erotuksen 

verran. 
 

6. Venepaikan haltija on velvollinen ilmoittamaan seuran toimistolle välittömästi, jos 

veneen tiedoissa tapahtuu muutoksia tai haltija luopuu paikasta. 
 

7. Venepaikka- ja katsastusmaksut on ehdottomasti suoritettava laskussa määrättyyn 

eräpäivään mennessä. 
 

8. Talvitelakoinnissa tulee noudattaa venepaikkatoimikunnan määräämiä paikkoja. 

Mikäli veneen todetaan olevan väärässä paikassa, tulee seura kehotuksen jälkeen 

siirrättämään veneen toiseen, parhaaksi katsomaansa paikkaan venepaikan halti-

jan kustannuksella. 
 
Purjeveneet telakoidaan maalla pääsääntöisesti mastot kaadettuina. Mastot on 

säilytettävä niille osoitetuissa paikoissa. Telakointi takiloituna (masto pystyssä) on 

sallittu vain venepaikkatoimikunnan luvalla. Lupa on anottava 31.8. mennessä. 
 
Mikäli talvitelakoinnin aikana on tarkoitus tehdä veneeseen suurehkoja korjauksia, 

tulee asiasta ilmoittaa etukäteen venepaikkatoimikunnalle ja hakea töiden teke-

miseen lupa seuran hallitukselta. 
 
Veneen ja omistajan nimi tulee olla sekä veneessä että erikseen säilytettävissä 

varusteissa helposti nähtävissä talvitelakoinnin aikana. 
 
Talvisäilytyspaikat on siivottava 15.6. mennessä. Myös pukit on poistettava. 
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9. Sähkön lyhytaikainen ja valvottu käyttö (esim. akkujen lataus) on sallittu, mutta 

jatkuva käyttö (esim. lämmitys) on kielletty. Veneiden kunnostustöiden edellyttä-

essä suurempaa sähkön tarvetta (esim. hitsaus), seurataan sähkön kulutusta kulu-

tusmittarilla. Tällöin sähköstä peritään kulutuksen mukainen korvaus. 
 

10. Ylimääräisten laiturirakennelmien rakentamiseen ja säilyttämiseen on haettava 

venepaikkatoimikunnan lupa. Venepaikan haltija vastaa laiturin kannen kunnosta 

oman venepaikkansa kohdalla. 
 

11. Veneen uudisrakentaminen Pirttiniemen tukikohdan alueella edellyttää hallituk-

sen lupaa.  
 

12. Laiturivedet on tarkoitettu veneiden pesuun (järvivesi). Vesitankkien täyttöön 

tarkoitetut juomavesipisteet on merkitty kyltein. 
 

13. Seuran venepaikkoja ei saa käyttää liiketoimintaan. 
 

14. Venepaikan haltijalla on velvollisuus hoitaa vartiointivuoronsa Pirttiniemessä. 

Vartiointilista julkaistaan keväällä ja se tulee nähtäville Luotsi-toimintakeskukseen 

ja seuran jäsensivuille. Mikäli paikan haltija ei pysty suorittamaan velvollisuuttaan 

ko. ajankohtana, hän voi: 
 

a. vaihtaa vuoroa toisen jäsenen kanssa. Vaihto on merkittävä vartiointilis-

taan sekä vartiointipäiväkirjaan. 

b. sopia, että joku toinen seuran jäsen hoitaa hänen vuoronsa. Vaihto on 

merkittävä vartiointilistaan sekä vartiointipäiväkirjaan. 
 

15. Kun seuran jäsen hakee ja vastaanottaa venepaikan Pirttiniemessä, sitoutuu hän 

samalla noudattamaan näitä sääntöjä. 

Mikäli venepaikan haltija ei noudata sääntöjä tai hän niitä rikkoo, katsotaan jäsenen 

menettäneen oikeutensa venepaikkaan seuraavalle veneilykaudelle Pirttiniemessä. 
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Luotsi-toimintakeskuksen säännöt 
 

LUOTSI-TOIMINTAKESKUKSEN KÄYTTÖ 

1. Luotsi-toimintakeskuksen tilat ovat seuran jäsenten vapaassa käytössä toimiston au-
kioloaikoina sekä yhteisnosto- ja talkoopäivinä. Toimintakeskus toimii myös yövartijoi-
den taukotupana. 

2. Seuran toimisto on avoinna pääsääntöisesti ma-pe klo 8.00–16.00. Toimiston ollessa 
suljettuna, pääsihteerin tavoittaa numerosta 040 760 3446. 

3. Luotsi-toimintakeskuksen takana olevaan WC:hen käynti seura-avaimella. 

SIIVOUS JA YLLÄPITO 

1. Luotsi-toimintakeskuksen siivous kuuluu sen käyttäjille. 
2. Jokainen käyttäjä vastaa siitä, että tilat jäävät käytön jälkeen siistiin kuntoon. 
3. Roska-astiat tulee tyhjentää ja viedä jätekatokseen niiden täytyttyä. 
4. Papereiden, pesuaineiden ym. täydennyksestä vastaa satamamestari. 
5. Rikkonaisista tavaroista ja muista huoltotoimenpiteitä vaativista seikoista on ilmoitet-

tava välittömästi satamamestarille, 0400 571 382. 
6. Ulkokengät tulee jättää eteiseen ja märät varusteet riisua kuraeteisessä. 
7. Varusteiden kuivaus on sallittu vain kuivaushuoneessa. 
8. Tupakointi Luotsi-toimintakeskuksessa ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty. 

TOIMINTAKESKUKSEN TILAT 

Kokous- ja koulutustila 

1. Kokous- ja koulutustila on tarkoitettu pääsääntöisesti seuran järjestämiä kokouksia ja 
koulutuksia varten. Tila toimii myös kilpailutoimistona Pirttiniemessä järjestettävien 
kilpailujen aikana. 

2. Seuran jäsenillä on mahdollisuus varata kokous- ja koulutustilaa erilaisia tilaisuuksia 
varten. 

a. Varaukset tehdään seuran toimistolle, 040 760 3446 / 
kuops@kuopionpursiseura.fi. 

b. Tilan käytöstä peritään käyttömaksu 20 € / h. 
3. Tilasta löytyvä videotykki ja valkokangas ovat käyttäjien vapaassa käytössä. 
4. Pöydät ja tuolit tulee palauttaa käytön jälkeen omille paikoilleen. 
5. Jokainen käyttäjä vastaa siitä, että kokous- ja koulutustila jää käytön jälkeen siistiin 

kuntoon. 
6. Viimeinen lähtijä huolehtii, että valot tulevat sammutetuiksi ja ovet lukituiksi. 
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Keittiö 

1. Keittiö on tarkoitettu pääsääntöisesti välipalojen valmistukseen seuran järjestämien 
leirien ja harjoitusten yhteydessä. 

2. Keittiö on myös yövartijoiden sekä kokousten ja koulutusten järjestäjien käytössä. 
3. Jääkaapit on tarkoitettu eväiden ja muiden ruokien lyhytaikaista säilytystä varten ja jo-

kainen käyttäjä vastaa omien syömättä jääneiden elintarvikkeiden poisviennistä. 
4. Keittiön sähkölaitteiden (kahvinkeitin, liesi ym.) virrat tulee katkaista käytön jälkeen. 
5. Astiat ja ruoanlaittovälineet tulee tiskata ja palauttaa paikoilleen käytön jälkeen. 
6. Astianpesukonetta ei saa jättää päälle ilman valvontaa. 
7. Jokainen käyttäjä vastaa siitä, että keittiö jää käytön jälkeen siistiin kuntoon. 

Suihku- ja saunatilat 

1. Suihku- ja saunatilat on tarkoitettu käytettäväksi pääsääntöisesti Pirttiniemessä järjes-
tettävien leirien, harjoitusten ja kilpailujen yhteydessä sekä erilaisissa seuran järjestä-
missä tilaisuuksissa. 

2. Kiukaista tulee katkaista virrat käytön jälkeen ja käytetyt kertakäyttöiset laudeliinat ja 
muut roskat on vietävä roska-astioihin. 

3. Varusteiden säilytys pukuhuoneissa on kielletty. 
4. Jokainen käyttäjä vastaa siitä, että suihku- ja saunatilat jäävät käytön jälkeen siistiin 

kuntoon. 
5. Viimeinen lähtijä huolehtii, että valot tulevat sammutetuiksi ja ovet lukituiksi. 

Kuivaushuone 

1. Kuivaushuone on tarkoitettu juniori- ja kevytveneharrastajien sekä kilpailijoiden varus-
teiden kuivausta varten. 

2. Kuivatut varusteet tulee kerätä pois mahdollisimman pian. 
3. Varusteiden säilytys kuivaushuoneessa on kielletty. 
4. Puhallin tulee sammuttaa käytön jälkeen – puhaltimen käyttö yöaikaan on kielletty. 
5. Pesukone ja kuivausrumpu ovat pääsääntöisesti juniori- ja kevytveneharrastajien sekä 

kilpailijoiden varusteiden pesemistä / kuivausta varten. 

Varustekaapit 

1. Lukolliset varustekaapit on tarkoitettu henkilökohtaisten tavaroiden säilytystä varten 
Pirttiniemessä järjestettävien leirien, harjoitusten ja kilpailujen aikana. 

2. Varustekaapin pidempiaikaisesta käytöstä tulee sopia seuran pääsihteerin kanssa. 
3. Kadonneesta avaimesta tulee ilmoittaa välittömästi seuran pääsihteerille. 
4. Kuopion Pursiseura ei vastaa varustekaappeihin jätetyistä tavaroista. 

Parvi 

1. Parvi on tarkoitettu seuran ja toimikuntien varastotilaksi. 
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Iivarinsalon ja Jänissalon tukikohtasäännöt 
 

1. Iivarinsalon ja Jänissalon tukikohdat kuuluvat Saimaan alueen pursiseurojen tukikohti-

en yhteiskäyttöverkostoon. 

2. Tukikohtien käyttöoikeus on Kuopion Pursiseuran ja yhteistyöseurojen jäsenillä. Hätäti-

lanteessa muutkin veneilijät voivat käyttää aluetta turvasatamanaan. 

3. Yhteistyöseurojen jäsenten yhtäjaksoinen oleskeluaika tukikohdissa enintään 2 vrk. 

4. Veneiden kiinnittäminen saunan laituriin on kielletty. 

5. Laituri-, sauna- ja sähkömaksut on ilmoitettu tukikohtien ilmoitustauluilla. 

6. Septitankittoman vesi-WC:n käyttö sataman alueella on kielletty. 

7. Tukikohtarakennuksissa yöpymisen tulee olla tilapäistä ja siihen tulee olla tukikoh-

taisännän lupa. Yöpymisessä on otettava huomioon paloviranomaisten määräykset. 

8. Tukikohdissa noudetaan hyvän merimiestavan mukaisia käyttäytymissääntöjä. Yöt on 

varattu nukkumiseen, joten kunnioittakaamme jokaisen oikeutta häiriöttömään uneen. 

9. Avotulen teko on sallittu vain siihen osoitetuilla paikoilla. 

10. Takkojen käytössä on noudatettava varovaisuutta ja tukikohtakohtaisia ohjeita. 

11. Jokainen siivoaa omat jälkensä tukikohtarakennuksessa, saunassa ja grillikatoksessa ja 

huolehtii, että polttopuita on tuotu varastosta seuraavia kävijöitä varten. 

12. Iivarinsalon tukikohdassa ei ole järjestettyä jätehuoltoa ja jokainen venekunta vie omat 

jätteensä pois. Jänissalon tukikohdassa on jätehuolto, mutta jätehuollon ylikuormituk-

sen välttämiseksi suositellaan omien jätteiden poisvientiä. 

13. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava Kuopion Pursiseuran ympäristöohjeistusta. 

14. Jokainen tukikohtien käyttäjä on vastuussa siitä, että paikat pysyvät kunnossa. Rikko-

naisista tavaroista on ilmoitettava tukikohtaisännälle. 

15. Seura ei vastaa alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista. 

16. Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä. Kotieläimille on varattu oma käymäläalue. 

17. Saunavuorojen ajankohdat on ilmoitettu tukikohtien ilmoitustauluilla. Uiminen tapah-

tuu aina omalla vastuulla ja vanhemmat ovat vastuussa alaikäisistä lapsistaan. 

18. Tukikohtien valvojana toimii hallituksen vuosittain määräämä toimikunta. Mikäli ke-

tään toimikuntaan kuuluvaa ei ole paikalla, on jokaisella varsinaisella jäsenellä samat 

velvollisuudet. 

19. Valvojalla on oikeus kehottaa venekuntaa, joka ei noudata näitä tukikohtasääntöjä, 

poistumaan välittömästi. 

20. Viimeinen lähtijä huolehtii, ettei alueelle jää avotulta, ovet tulevat lukituiksi ja mahdol-

liset valot ja sähkölaitteet tulevat sammutetuiksi. 
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