Iloa ja oppia veneilyyn

KUOPION PURSISEURA ry

Vuosikirja 2016
1

Nosturikuljetus Ari Hakokivi Oy

p. 0400 274 740, www.hakokivi.fi
2

Sisältö
Kommodorin kyhhäys
KuoPS:n hallitus ja toimihenkilöt
Tukikohtaisännät ja -emännät
Hallitus esittäytyy
Toimintasuunnitelma 2016
Maksut vuodelle 2016
Seuratuotteet
Tapahtumakalenteri 2016
Kuopio Veneilee matkustajasatamassa kesäkuussa
Suurimmat venekauppiaat Kuopiossa uskovat veneilykurssin
kääntyvän nousuun
Varkaudesta Tristaneita 15 maahan
OP veneilijän messissä
Junioriveneilypäivät Tahkolla
Juniori- ja kevytvenetoiminta kaudella 2016
SPV kulkee mukanasi maalla ja merellä
Kuopio-Joensuu eskaaderi
Emäsavotta
Pursiseuralainen viidellä vuosikymmenellä
Kilpailukutsut
Saimaan alueen välimatkataulukko
Tukikohdat hyvässä kunnossa
Mietteitä Iivarinsalon kesään
Iivarin kesä huipentui perinteiseen rantakalailtaan
Jänissalon kuulumisia
Ilmakuvia Pirttiniemestä
Katsastusinfo
Yhteisnostot Pirttiniemessä
Kuopion Pursiseuran säännöt
Kuopion Pursiseuran ympäristöohjeistus
Pirttiniemen tukikohtasäännöt
Pirttiniemen venepaikkasäännöt
Luotsi-toimintakeskuksen säännöt
Iivarinsalon ja Jänissalon tukikohtasäännöt

3

5
6
7
9
15
22
23
26
28
30
34
36
40
42
46
49
50
54
58
63
64
66
68
69
70
71
72
74
78
81
82
84
86

ILOA JA OPPIA VENEILYYN
Kuopion Pursiseura ry:n vuosikirja 2016
Julkaisija:

Kuopion Pursiseura ry
Vesitie 17, 70460 KUOPIO
040 760 3446
kuops@kuopionpursiseura.fi
www.kuopionpursiseura.fi

Painopaikka:

Kirjapaino Arsmat Oy, Kuopio

Painos:

700 kpl

Jakelu:

Kuopion Pursiseuran jäsenistö, ilmoittajat, yhteistyökumppanit ja -seurat, tiedotusvälineet, Kallavesj’messut

Kansikuva:

Oliver Kuustonen

4

Kommodorin kyhhäys
nille on lisäksi tarjolla Suomen Purjehdusja Veneilyliiton kaikki palvelut mm. jäsenlehti Nautic, tapaturmavakuutus ym. Kun
suurin osa seuran töistä tehdään palkatta, on jäsenmaksu etuihin verrattuna
kyetty pitämään edullisena.
Kallavesj’-messut keväällä on seuran
suurin yksittäinen ponnistus. Kuopiohallissa on käynyt 25 000 messuvierasta
vuosittain viimeisten vuosien aikana.
Tämä tekee Kallavesj’-messuista Suomen
toiseksi suurimman veneilymessun. Viime
vuonna aloitettu Kuopio Veneilee tapahtuma, jossa venealan toimijat tuovat veneitään laituriin ja koeajettavaksi,
jatkuu kesäkuussa Maljalahdessa yhtä
aikaa European Sailing League:n Suomen
toisen osakilpailun kanssa. Liigassa kilpailevat 18 pursiseuraa vastakkain. On sanomatta selvää, että seurojen parhaimmat purjehtijat osallistuvat. Tule kannustamaan Kuopsilaisia!

Juhani Aho ei varmaankaan arvannut
vuonna 1889, toimiessaan Kuopion Pursiseuran perustajajäsenenä, kuinka laajaa
veneilyharrastus tulisi olemaan Kallavedellä ja koko Saimaalla. KuoPS on sisävesien suurimpia ja koko Suomen vanhimpia veneilyseuroja. Jäseniä on n. 800
ja veneitä 350. Puolet kulkee tuulen voimalla purjeilla, toinen puoli moottorin
avulla.

Junioritoiminta kasvaa taas tänä vuonna.
On purjehduskursseja, -kilpailuja ja muita
tapahtumia pitkin kesää. Pirttiniemi ja
Luotsi-toimintakeskus antavat toiminnalle mainiot edellytykset.

Jäsenille on tarjolla paljon palveluja. On
lapsi- ja nuorisotoimintaa, purjehduskilpailuja, matkavenetapahtumia, venekatsastusta, koulutusta ja tukikohtia. Kallavedellä kotisatama on Pirttiniemessä ja
saaritukikohta Iivarinsalossa. Kirkasvetisellä Suvasvedellä on Jänissalon hieno
tukikohta. KuoPS:n jäsenistön käytössä
on koko Saimaan vesistön alueella kymmeniä muiden seurojen tukikohtia. Jäse-

Kotisivuiltamme löytyvät tarkemmat
tiedot mm. tapahtumista, ilmoittautumisesta ja miten jäsenyyttä voi hakea.
Tervetuloa mukaan veneilyharrastuksen
piiriin!
Janne Jansson
Kommodori
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KuoPS:n hallitus ja toimihenkilöt
HALLITUS
Kommodori
Jan Jansson
0400-561557
jan54.jansson@gmail.com

1. varakommodori (talous):
Markus Mättö
050-5727917
markus.matto73@gmail.com

2. varakommodori (kiinteistöt):
Ossi Sivén
040-5445518
ossi.siven@gmail.com

Junioritoimikunta:
Oliver Kuustonen
0400-546479
oliver.kuustonen@gmail.com

Järjestelytoimikunta:
Anne Serguskin
050-4902673
anne.serguskin@luukku.com

Kilpailutoimikunta:
Antti Iire
044-7856925
iireantti@gmail.com

Koulutus:
Pekka Granroth
044-7856941
pekka.granroth@savonia.fi

Matkaveneilytoimikunta:
Henrik Fogelholm
050-9665880
henrik.fogelholm@gmail.com

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

TOIMIHENKILÖT
Pääsihteeri:
Jani Kelo
040-7603446
kuops@kuopionpursiseura.fi

Satamamestari:
Heikki Pettersson
0400-571382
satamamestari@kuopionpursiseura.fi
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Tukikohtaisännät ja -emännät
Iivarinsalon isäntä:
Timothy Reid
040-4124191
timothy_raid@hotmail.com

Iivarinsalon emäntä:
Mervi Mykkänen
040-7398321
kisu_861@luukku.com

Jänissalon isäntä:
Seppo Laatikainen
040-5543052
seppo.laatikainen26@gmail.com

Jänissalon emäntä:
Anneli Reinikainen
040-8450800
anneli.reinikainen@kuopio.fi

Pirttiniemen isäntä:
Jouni Savolainen
046-8508266
jouni.savolainen@dnainternet.net
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Hallitus esittäytyy
”Janne” Jansson
Purjehtiminen vaihtui moottoriveneilyksi jo teini-iässä. Kuopion Pursiseuraan liityimme vaimoni Railin kanssa
vuonna 2005. Aikaisemmin veneilimme
Kokkolassa, synnyinseudullani. Seuran
hallitukseen olen kuulunut seitsemän
vuotta, ensin rahakirstun vartijana ja
nyt kommodorina. Viime vuonna minut
valittiin Suomen Purjehdus- ja Veneilyliiton varapuheenjohtajaksi. Päiväni
ovat täyttyneet veneilystä ja veneilyasioista aktiivisen työuran jälkeen. Harrastan ulkoilua, mielellään Ilon (labradorin)
kanssa. Liikunta, musiikki ja kulttuuri
kuuluvat vapaa-aikaan.

Markus Mättö
Olen 42-vuotias ja Kuopiosta kotoisin.
Pursiseuran jäsenenä olen ollut yli 35
vuotta ja tällä hetkellä talouspuolesta
vastaavana varakommodorina toisessa
polvessa. Toimin vahvasti koulutuspuolella ja olen myös mukana junioritoiminnassa. Perheeseen kuuluu vaimo
Annan lisäksi junioripurjehtijat Pihla ja
Kaapo. Siviilissä työskentelen ItäSuomen yliopistossa opetus- ja tutkimustehtävissä laskentatoimen ja rahoituksen parissa. Tavoitteenani seuran
hallitustyöskentelyssä on talouden
suunnittelu pitkällä tähtäimellä toiminnan turvaamiseksi ja osallistuminen
myös koulutus- ja junioritoimikuntiin.
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Ossi Sivén
Olen 52-vuotias ja aloittelen kiinteistöistä vastaavana varakommodorina.
Synnyin Alatorniossa ja nuoruuteni
vietin Etelä-Karjalassa. Nuoren luutnantin ensimmäisestä toivepaikkakunnasta
Kuopiosta muodostui vakaasti päätukikohta perheelleni. Vuoksen vesistön
monimuotoisuus kiehtoi ja matkaveneilystä kehkeytyi mieluisa harrastus.
KuoPS:n jäsenenä olen ollut viisi vuotta.
Arvokkaat tukikohtamme ovat mainiossa kunnossa ja hyvin hoidettuja. Niiden
ylläpitämisessä ja kehittämisessä näen
tärkeimpänä jäsenistömme monipuolisen osaamisen ja virkeän aloitteellisuuden kanavoinnin yhteiseksi tekemiseksi
ja huolenpidoksi.

Oliver Kuustonen
Olen 18-vuotias sekaveneilijä ja vastaan
seuran juniori- ja kevytvenetoiminnan
organisoinnista. Aloitin purjehdusurani
pikkupoikana ukin ja isän kanssa Hveneellä, josta jatkoin optimistijollan
kautta Laser-veneeseen. Nykyään suurin osa vesilläoloajasta kuluu junioripurjehtijoita opettaessa. Kesäisin irtaudun
arjesta poikkeamalla kotimatkalla kavereiden kanssa Hietasaloon. Harrastan
myös partiota ja edustan KuoPS:ia
SPV:n Lasten ja nuorten toimikunnassa.
Tahdon muistuttaa juniori- ja kevytvenetoiminnan olevan avointa niin
uusille harrastajille, talkoolaisille kuin
ideoillekin!
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Anne Serguskin
Olen 46-vuotias kuopiolainen kahden
lapsen äiti. Perheeseen kuuluu myös 2vuotias rottweiler Nemo. Mieheni Jarin
tavattuani olen veneillyt parinkymmenen vuoden ajan ja tänä aikana Kallaveden ja Saimaan saaret ovat tulleetkin
tutuiksi. Tätä ennen nuorena kesäisin
mökkeillessä olen kolunnut PohjoisKallavedellä Neulaniemen lähisaaristot
ja nauttinut veden vapaudesta. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimin
tapahtumien ruokahuollon ja kahvitusten vastaavana. Koen, että seurassa
talkootyöskentely on virkistävää ja
antoisaa.

Antti Iire
Olen 48-vuotias kuopiolainen purjehtija.
Minulla on purjehdustaustaa Saimaalta
ja Itämereltä, jos joitakin isompiakin
meriä on nähty. Seurassa olen ollut
kymmenisen vuotta. Purjehdusharrastus on tarttunut myös tyttäreeni, joka
onkin jo vuosia ollut aktiivinen seuran
junioriohjaaja. Olen aloittanut seuran
kilpailutoimikunnan vetäjänä. Tavoitteenani näin aluksi on hakea synergiaa
juniori- ja kilpailutoimikuntien välille
niin, että osaaminen laajenee ja niukat
resurssit saadaan täyskäyttöön. Onneksi
seurassa on aktiivisia ja osaavia henkilöitä, joilta saan tukea, muuten menisi
monta vuotta opetellessa.
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Pekka Granroth
Olen 59-vuotias kuopiolainen ja työskentelen Savonialla tietotekniikan opettajana. Purjehduksia Saimaalla teen
vaimoni ja ylilaivakoira Onnin kanssa s/y
Kuutilla, mukana usein myös jälkikasvua. Viimeisinä vuosina olen innostunut
valtameripurjehduksesta ja niitä maileja
on nyt kertynyt 25 000. Vastaan seuran
koulutustoiminnasta ja sen koordinoinnista. Vedän vuosittain purjehtijan alkeiskurssin teorian ja yhdessä muiden
kouluttajien kanssa toteutamme käytännön jakson. Montaa seuralaista on
kiittäminen, että koulutustoimintamme
pyörii näin hyvin eri kurssien voimin.
Mottoni on ”Aina ei voi olla myötätuulta – opettele siis myös luovimaan”.

Henrik Fogelholm
Olen syntynyt Helsingissä ja lapsuuteni
kesät vietin Villingin saaressa, jossa
aloitin veneilyn hyvin nuoressa iässä.
Purjehtimisen aloitin optarilla 9-vuoden
ikäisenä ja innostus veneilyyn on säilynyt aina niistä ajoista lähtien. Nykyisin
olen moottoriveneilijä, mutta purjehtiminen on edelleen lähellä sydäntäni.
Pursiseuran jäsenenä olen ollut noin 20
vuotta, joista aktiivisesti mukana kymmenisen vuotta mm. Iivarin toimikunnassa ja matkaveneilytoimikunnassa.
Nykyisin olen hallituksen jäsenenä ja
toimin matkaveneilytoimikunnan vetäjänä.
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Mikko Kuparinen
Olen 50-vuotias pursiseuralainen. Työskentelen toimitusjohtajana Canelco
Capital Oy:ssä. Perheeseeni kuuluu
vaimo Tiina ja 23- ja 21-vuotiaat pojat
Henri ja Hannes. Veneily on ollut harrastuksemme yli 10 vuotta. Tänä aikana
on Kallaveden ja Saimaan saaret tulleet
tutuksi, sillä olemme Tiinan kanssa
pyrkineet viettämään koko heinäkuun
veden äärellä veneillen. Muita harrastuksiani on luonnossa liikkuminen ja
jääkiekko niin kaukalossa kuin myös
kabineteissa. Toimimalla pursiseurassa
haluan tuoda oman panokseni seuran
toiminnan kehittämiseksi. Yksi teema,
johon pyrin vaikuttamaan, on ikäisteni
”nuorten” aktivoiminen toimintaan.
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Toimintasuunnitelma 2016
1.

JOHDANTO

dattaminen sekä jäsenistön ohjaaminen näiden arvojen hyväksymiseen.

1.1 Toimintaympäristö
Vuonna 2016 suunnitelmissa on jatkaa seuran
varsinaista toimintaa perinteiseen malliin,
johon kuuluu aktiivista juniori- ja kilpailutoimintaa, monipuolista koulutusta ja veneiden
katsastusta, tukikohtien ylläpitoa ja matkaveneilyä seuran omissa sekä Vuoksen alueen
yhteiskäyttötukikohdissa. Keväällä tullaan
järjestämään
perinteinen
Kallavesj’
venenäyttely jo 53. kerran. Näyttelystä on
muodostunut sisävesien suurin veneilytapahtuma.

Kuopion Pursiseura ry (KuoPS) on vuonna
1889 perustettu veneilyseura, jonka perustehtävänä on edistää vesillä liikkumista.
KuoPS on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n
(SPV) sekä Suomen Navigaatioliiton jäsen ja
kuuluu Valtakunnalliseen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:een (Valo), Purjehduksenopettajat PORY ry:een, Pohjois-Savon Liikunta
ry:een, Pohjois-Savon Urheilu ry:een ja yhdistysjäsenenä SMPS Kuopion Järvipelastajat
ry:een.

KuoPS on aktiivisesti mukana Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toiminnassa toimimalla
Vuoksen vesistöalueen edustajana kansallisella tasolla. Olemme tiiviissä yhteistyössä Vuoksen alueen muiden veneilyseurojen kanssa ja
osallistumme vesistöaluetta koskeviin toimintalinjauksiin. Toimimme yhteistyössä alueemme julkisen tahon edustajien ja muiden
keskeisten sidosryhmien kanssa, tavoitteenamme edistää veneilyyn liittyvän infrastruktuurin rakentamista ja rahoitusta.

Seuran keskeisiä yhteistyötahoja ovat Vuoksen vesistön muut veneilyseurat, veneilyliitot,
veneilysektorin muut yhteistyökumppanit ja
julkinen sektori.
1.2 Päätöksenteko ja hallinto
Seuran päätöksenteon ja hallinnon kannalta
keskeiset toimielimet ovat sääntömääräinen
vuosikokous ja syyskokous, hallitus, hallituksen perustamat varsinaiset ja muut toimikunnat, joiden tehtäviä on selostettu tarkemmin
seuran säännöissä. Toimintasuunnitelma
perustuu seuran toimikuntien kokouksissaan
valmistelemiin esityksiin ja hallituksen määrittelemään strategiaan.

2.

ORGANISAATIO

2.1 Hallitus
Kommodori

Seuralla on päätoiminen pääsihteeri ja lisäksi
satamamestari.

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

1.3 Keskeiset tavoitteet

I varakommodori

Seuran strategiassa keskeisiä tavoitteita on
puhtaan vesiympäristön arvostaminen ja
säilyttäminen ja hyvien veneilytapojen nou-

Taloudellisen kehityksen seuraaminen, taloudellisten toimenpiteiden suunnittelu ja johto,
rahaliikenteen ja talousprojektien valvonta.
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II varakommodori

Jäsen II, kiinteistöpäällikkö

Teknisten asioiden kehittäminen ja tukikohtiin
liittyvän toiminnan valvonta ja johto.

Kiinteistöjen käytön, kunnossapidon ja kehittämisen suunnittelutyö ja valvonta.

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

Jäsen III

Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

Lisäksi toimikuntien varapuheenjohtajat ovat
hallitukseen nimettyjen ko. toimikuntien
puheenjohtajien henkilökohtaisia varajäseniä.

Tiedottaminen ja osaltaan yhteiskuntasuhteiden hoito.

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

2.2 Muut toimikunnat
Varsinaisten toimikuntien lisäksi hallitus asettaa seuraavat toimikunnat:

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Matkaveneilytoimikunnan puheenjohtaja
Sekä purje- että moottoriveneilijöiden yhteisen veneilyharrastuksen kehittäminen. Perhekeskeisen veneily- ja retkitoiminnan sekä
veneilyturvallisuuden edistäminen.

Pirttiniemitoimikunta
Iivarinsalotoimikunta
Jänissalotoimikunta
Veneiden katsastustoimikunta
Kallavesj’-messutoimikunta
Vaalitoimikunta
Perinnetoimikunta

2.3 Jäsenkunta

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Vastaa tilaisuuksien ja kilpailujen huoltotoiminnasta. On mukana Kallavesj’-messuilla
seuran omien, tulosvastuullisten palvelupisteiden suunnittelussa ja organisoinnissa.

Koko seuratoiminnan perusta on yksittäinen
jäsen. Seuran jäseniä ovat varsinaisten jäsenten lisäksi juniori-, perhe-, kannatus- ja kunniajäsenet. Talkootyöpanosta tarvitaan Kallavesj’-messuilla, tukikohtien kunnossapidossa
sekä juniorityön tukemisessa.

Messutoimikunnan puheenjohtaja

2.4 Uudet jäsenet

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

Seura on avoin uusille jäsenille ja sen tavoitteena on kasvattaa jäsenkuntaa. Kuopion
Pursiseuran jäsenyyttä voivat hakea kaikki
veneilystä ja pursiseuratoiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Jäsenyyttä voi hakea täyttämällä jäsenhakemuksen, jonka jälkeen jäsenyys
vahvistetaan hallituksen toimesta.

Jäsen I, koulutuspäällikkö
Seuran kaikkien jäsenryhmien koulutuksen
suunnittelu ja johto.
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3.

TOIMINTA

14-vuotiaille, Laser-jolla yli 14-v. yksinpurjehtijoille sekä RS Feva XL-luokka 10 ikävuodesta
alkaen kaksinpurjehduksesta kiinnostuneille
harrastajille.

3.1 Kilpailutoiminta
Kuopion Pursiseura järjestää Viinijuhlapurjehduksen ja Kallavesj’ Regatan kesä-heinäkuun
vaihteessa. Molemmat purjehdukset kuuluvat
Saimaa Ranking –kilpailusarjaan ja ne ovat
myös Savon regatan osakilpailuja.

Ohjattuja harjoituksia järjestetään aloittaville
purjehtijoille sekä jatkaville harrastajille optimistiluokassa kaksi kertaa viikossa. Tarvittaessa molemmissa ryhmissä jaetaan purjehtijat
omien tavoitteidensa mukaisesti väriryhmiin
taitotason mukaan. Laser- ja Fevapurjehtijoille järjestetään ohjattu päivä/iltaharjoitus vähintään kaksi kertaa viikossa.
Lisäksi järjestetään kaikkien harrastajien yhteinen harjoituskerta kerran viikossa. Kilpailutoiminnasta kiinnostuneille purjehtijoille on
oma valmennusryhmä. Kilpavalmennusryhmä
harjoittelee kaksi kertaa viikossa ja kaikki
veneluokat harjoittelevat yhdessä. Harjoitusohjelman laatimisesta vastaa vastuuvalmentaja sekä junioripäällikkö.

Tiistaipurjehdukset järjestetään yhdessä juniorijaoston kanssa touko-kesäkuun taitteesta
alkaen ja Kallaveden kierto Pirttiniemestä
Jänissaloon ja takaisin purjehditaan elokuun
lopussa.
Kilpailutoimikunta tukee pursiseuralaisten
kilpailutoimintaa budjettinsa puitteissa maksamalla kilpailijoiden matkakuluja sekä osallistumismaksuja matkustusohjesäännön perusteella. Kilpailunjärjestäjiä ja tuomareita koulutetaan tarpeen mukaan.

Alkeiskurssit:

Kilpailutoimikunta osallistuu Saimaan alueen
purjehtijoiden yhteistoimintaan.

Kesäkuussa järjestetään kaksi alkeispurjehdusleiriä Optimistijollapurjehtijoille. Tarvittaessa
järjestämme
lisää
alkeisleirejä
heinäelokuussa mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin kesäkuun leireillä on paikkoja. Aloittavien purjehtijoiden Laser- ja Fevakurssi
järjestetään 4-6 arki-iltana kesä-heinäkuussa.
Kaudelle 2016 on asetettu tavoitteeksi 40-50
uuden harrastajan tutustuttaminen lajin pariin
leirien ja kurssien kautta. Lisäksi pyritään
aktiiviharrastajien määrän kasvattamiseen
kaikissa veneluokissa, tavoitteena on saada
15-20 uutta harrastajaa mukaan toimintaan
kursseilta ja alkeisleireiltä.

3.2 Junioritoiminta
Junioritoiminnan tavoitteena on tutustuttaa
uusia lapsia ja nuoria kevytvenepurjehdukseen ja innostaa heitä jatkamaan lajin parissa.
Lasta ja nuorta tuetaan hänen oman motivaationsa ja tavoitteidensa mukaisesti harrastustai kilpailutasolla. Lisäksi jatketaan seuran
omien kevytveneluokkien kilpailutoiminnan
kehittämistä sekä seuran junioreiden aktivointia alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin
kisoihin osallistumiseen.
Harjoitukset:

Alkeisleireillä käydään läpi purjehduksen
teoriaa, vesillä liikkumisen sääntöjä ja hyviä
veneilytapoja, harjoitellaan solmujen tekoa ja
tietysti purjehditaan mahdollisimman paljon.
Leirillä kannustetaan myös muuhun kuntoa
ylläpitävään ja kehittävään liikuntaan ja pidetään yhteisiä leikkimielisiä liikunta- ja pelihet-

Järjestämme kesällä 2016 ohjattua purjehdustoimintaa eri-ikäisille ja -tasoisille junioreille ja
kevytvenepurjehtijoille seuran tukikohdassa
Pirttiniemessä neljänä päivänä viikossa. Pursiseura tarjoaa valmennusta kaudella 2016
kolmessa kevytveneluokassa: Optimistijolla 7-
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kiä ja alkulämmittelyjä ennen vesille lähtemistä ja sieltä palattaessa.

kilpailuihin Kuopiossa. Syksyllä 2016 järjestetään kaikille kevytveneluokille avoin Navithlon
kestävyyspurjehdus/seikkailukisa.

Leirit:
Ohjaajakoulutus:
Jatkaville harrastajille järjestetään 4-5 päiväinen kaikille veneluokille avoin oman taidon
kehittämisleiri kesäkuun alussa. Pursiseura on
tarjoutunut myös järjestämään Suomen Optimistijollaliiton alueleirin kadettikilpailujen
yhteydessä. Mikäli kiinnostusta löytyy, niin
seura järjestää lisäksi 3-5 päivän mittaisen
kilpapurjehdukseen painottuvan leirin optimistijollapurjehtijoille yhteistyössä toisen
pursiseuran kanssa meriolosuhteissa. Jo perinteeksi muodostunut viikonloppuleiri järjestetään seuran Iivarinsalon tukikohdassa elokuussa koulujen kesälomien päätyttyä. Iivarinsalon viikonloppuleirille voivat osallistua myös
kuluvalla kaudella harrastuksen aloittaneet
leiriläiset.

Junioritoiminnan ohjaajien kouluttamista
jatketaan tarjoamalla useamman vuoden
purjehtineille harrastajille mahdollisuutta
osallistua keväällä 2016 Suomen Purjehdus ja
Veneily –liiton (SPV) järjestämiin ohjaajakoulutuksiin (perus- ja jatkokoulutus). Kesäkuukausiksi (kesä-elokuu) palkataan kahdesta
neljään ohjaajakoulutuksen käynyttä henkilöä
purjehdusohjaajiksi sekä vastuuvalmentaja.
Lisäksi käytetään apuna koulutuksessa ohjaajakurssin käyneitä tai muuten päteviä henkilöitä apuohjaajina tarpeen mukaan. Purjehdusohjaajien tehtävänä on toimia leirien ja
purjehdusharjoitusten vetäjänä.
Muu toiminta:

Kilpailut:
Kaudella 2016 ei ole tarvetta tehdä merkittäviä kalustohankintoja. Junioritoimikunta keskittyy ylläpitämään olemassa olevan kaluston
asianmukaisessa kunnossa.

Harrastajilla on mahdollisuus osallistua seuran
järjestämiin tiistaikilpailuihin kesä- ja elokuussa. Taitojen kehittyessä juniorit voivat osallistua oman veneluokkansa kadetti- ja rankingkisoihin, SM-kisoihin ja edustustehtäviin maajoukkueessa. Junioritoimikunta tukee kilpailijoita budjettinsa rajoissa maksamalla kilpailijoiden matkakuluja sekä osallistumismaksuja
seuran matkustusohjesäännön mukaisesti.
Lisäksi kannustamme harrastajia kilpailutoimintaan organisoimalla kilpailumatkoja. Kilpailumatkoilla seura tarjoaa purjehtijoille
kilpailuvalmentaja- sekä huoltovenepalvelut
kilpailun ajaksi, kyytien ja majoituksen järjestämisestä vastaavat purjehtijat tai heidän
vanhempansa.

Junioritoimikunta osallistuu Kallavesj’ 2016 tapahtumaan esitellen seuran junioritoimintaa
ja purjehdusta yleensä. Koululaisille ja muille
purjehduksesta kiinnostuneille kohderyhmille
järjestetään lajikokeilutapahtumia.
Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen kulttuurin vahvistamiseksi ja urheilullisen elämäntavan säilyttämiseksi junioripurjehtijat kokoontuvat myös talvikaudella. Seura järjestää 1-2
kertaa kuussa juniori- ja kevytvenepurjehtijoiden kokoontumisen jossa käydään läpi teoriaa, sääntöjä, veneen trimmausta, kilpailutaktiikkaa, jne. Lisäksi jokaisella kokoontumiskerralla harrastetaan liikuntaa, pelejä ja leikkejä
jotka kehittävät purjehtijoiden kuntoa ja
fysiikkaa.

Pursiseura pyrkii järjestämään Suomen Optimistijollaliiton kadetti-sarjan kilpailut Kuopiossa kaudella 2016. Lisäksi resurssien salliessa
pyritään järjestämään myös muille kevytveneluokille mahdollisuus osallistua kansallisen luokkaliiton virallisen statuksen omaaviin
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Kauden 2016 aikana haetaan sinettiseurastatusta sekä tehdään sinettiseura-statuksen
edellyttämät sertifioinnit junioritoiminnan
osalta. Tavoitteena on että sinettiseura-hanke
saadaan päätökseen keväällä 2016. Pursiseura
aloittaa yhteistyön kaudella 2016 myös Kuopion Urheiluakatemian kanssa. Tavoitteena on
että oman seuran sekä mahdollisesti muiden
seurojen purjehtijat voivat jatkossa saada
valmennusta Kuopion urheiluakatemiassa
päälajinaan purjehdus. Urheiluakatemian
kanssa tehtävä yhteistyö parantaa oleellisesti
seuran kilpapurjehdusta harrastavien junioreiden mahdollisuuksia tavoitella menestystä
kansallisissa ja kansainvälisissä arvokilpailuissa.

Vuoden 2016 teemana on venehuolto ja siihen liittyvä veneilyturvallisuus.

3.3 Koulutustoiminta



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



Koulutuksen ja turvallisuustoiminnan laatu
varmistetaan juniorivalmentajien, veneilykouluttajien, kilpailutoimitsijoiden ja katsastusmiesten ajantasaisella koulutuksella. Veneilykoulutusta kehitetään seuraamalla viranomaisten ja kattojärjestöjen ohjeistuksia ja
osallistumalla kansallisten järjestöjen (esim.
SPV Suomen Purjehdus ja Veneily sekä PoRy
Purjehduksenopettajat) toimintaan.



Pursiseuran omana koulutuksena järjestetään
vuosittain tarpeen mukaan seuraavia koulutuksia








CEVNI (Keski- Euroopan sisävesisäännöstö) -koulutus ja -tutkinto kansainvälisen
huviveneenkuljettajan pätevyyskirjan Itunnusta (sisävesi) varten
Meri-VHF-kurssi ja -tutkinto rannikkolaivurin radiotodistuksen (SRC) saamiseksi
Yhteistyössä Kuopion järvipelastajien
kanssa annetaan tutka- ja pimeänavigoinnin teoria- ja käytännönkoulutusta.
Hätärakettien ampumisen harjoittelua
opetellaan vuosittain
Elektronisen navigoinnin kurssi sähköisten navigointilaitteiden ja niiden ohjelmistojen opiskeluun
Avomerilaivurikurssi ja siihen liittyvä
avomerilaivurin tutkinto (ohjattu itseopiskelukurssi)
Purjeveneen trimmauskurssi

Purjehduskoulu Skuutti järjestää Suomen
Purjehtijaliiton Purjehduksen alkeiskurssin.
Kurssi on avoin niin seuralaisille kuin ulkopuolisillekin. Kurssin teoriaosa toteutetaan keväisin yhteistyössä Kuopion kansalaisopiston
kanssa. Käytännön purjehdusopetus toteutetaan purjehduskoulu Skuutin auktorisoitujen
kouluttajien toimesta kesäkuussa.

Jäsenkunnalle järjestetään erilaisia koulutustilaisuuksia tarpeen ja toiveiden mukaisesti.
Kaikkia koulutuksia ei välttämättä järjestetä
vuosittain vaan tarpeen mukaan, osin myös
ohjattuna itseopiskeluna.

Tarvittaessa järjestetään moottoriveneilijöille
SPV:n Veneilijän peruskurssi.
Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös
veneilyn huoltokoulua ”Veneen huolto” kurssin puitteissa mikäli kursseille löytyy osaava
kouluttaja.

Navigointitietojen ja -taitojen hankkimiseksi
jäsenille suositellaan Kuopion kansalaisopiston
järjestämiä Suomen Navigaatioliiton saaristoja rannikkonavigointikursseja.
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3.4 Matkaveneilytoimikunta

Perinnetoimikunta järjestelee arkistomapit
kronologiseen järjestykseen. Samassa yhteydessä hävitetään mahdollista tarpeetonta
arkistomateriaalia.

Matkaveneilytoimikunta järjestää jäsenmatkan Helsingin venemessuille helmikuussa ja
maaliskuussa pidetään jo perinteiseksi muodostuneet seuran pilkkikilpailut ja Pirttiniemen huvilan lämmittäjäiset. Matkaveneilytoimikunta osallistuu aktiivisesti Kallavesj’messujen järjestelyihin ja varautuu esittelemään sekä seuran toimintaa että veneilyä
yleisestikin pursiseuran osastolla. Matkaveneilytoimikunta järjestää heinäkuussa eskaaderin
Joensuuhun, johon ovat tervetulleita mukaan
seuramme jäsenten lisäksi myös yhteistyöseurojemme jäsenet.

3.7 Vaalitoimikunta
Vaalitoimikunnan tehtäviin kuuluu valmistella
seuran varsinaiselle kokoukselle ehdotus
hallituksen jäsenistä sekä mahdollisesti muista
toimihenkilöistä. Vaalitoimikunnan tehtäviin
kuuluu myös tehdä hallitukselle ehdotus
jaettavista huomionosoituksista.
4.

KIINTEISTÖT

Kuopion Pursiseuralla on omistuksessa mittava määrä erilaisia kiinteistöjä. Näiden jatkuvat
huolto ja kunnossapito ovat ensiarvoisen
tärkeitä kiinteistöjen arvon säilyttämiseksi.
Kiinteistöjen ja tukikohtien osalta mahdollisesti syntyvää korjausvajetta ehkäistään suunnitelmallisella toiminnalla.

3.5 Järjestelytoimikunta
Järjestelytoimikunnan tarkoituksena on järjestää erilaisia tilaisuuksia sekä osallistua erilaisten tapahtumien järjestelyyn itsenäisesti sekä
yhdessä muiden toimikuntien kanssa.
Osallistumme Kallavesj’-messujen ravintolan
ja kahvilan toimintojen suunnitteluun sekä
myös talkootöihin tapahtuman aikana. Osallistumme myös kesän veneilykauden avajaisten
ja pikkujoulujen järjestelyihin.

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

3.6 Perinnetoimikunta
Perinnetoimikunnan tärkein tehtävä on vaalia
KuoPS:n perinteitä dokumentoimalla ja tallentamalla seuran kirjallisia ja muuta materiaalia.

4.1 Pirttiniemen tukikohta
Pirttiniemeen alueen yleisilmettä parannetaan
ja risukkoa raivataan. Veneiden talvisäilytysalueita pyritään edelleen kohentamaan ja
Pohjois-sataman osalta tehdään istutustöitä.

KuoPS:n pitkäaikaisia jäseniä haastatellaan ja
haastattelut julkaistaan seuran kotisivujen
perinnetoimikunnan osiossa.
Perinnetoimikunnan osiossa olevaa huomionosoitusten saaneiden tilastoa päivitetään
ja julkaistaan myös tutkituista arkistomapeista
esiin tullutta kiintoisaa aineistoa. Seuran
toimintaan liittyvien lehtileikkeiden tallentamista jatketaan.

4.2 Satamamestarin toimisto- ja asuinrakennus
Satamamestarin asuntoon ei tällä hetkellä ole
tiedossa korjaustoimenpiteitä, tarvittaessa
"kuluvien osien" korjausta.
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4.3 Jänissalon tukikohta

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

Jänissalon aallonmurtajan kylkeen tehdään
kiinteä laituri.
4.4 Iivarinsalon tukikohta
Iivarinsalossa ylläpidetään ja kunnostetaan
rakenteita.
5.

6.2 Jäsen- ja käyttömaksut

KALLAVESJ’-MESSUT

Maksut erääntyvät seuraavasti: jäsenmaksut
31.1.2016, vuosipaikka- ja katsastusmaksut
30.4.2016, talvipaikkamaksut tulevalle kaudelle 15.12.2016.

Vuoden 2016 messut järjestetään 1.–3.4.2016
ja tapahtumaan on nyt neljännen kerran
ilmainen sisäänpääsy. Messut ovat olleet
noususuhdanteessa kuluneiden muutaman
vuoden aikana ja tulevan kevään messujen
ennakkokysyntä ennakoi positiivisen kehityksen jatkumista. Kallavesj’-messut on kuulunut
merkittävänä osana seuran toimintaan jo
vuodesta 1964 lähtien ja ilman seuran jäsenten aktiivista talkootyöpanosta tapahtuman
järjestäminen ei olisi mahdollista. Talkoolaisten panosta tarvitaan myös tulevana keväänä
ja uudet seuran jäsenet toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi talkoisiin mukaan. Messuilla pääsee tutustumaan seuran toimintaan
ja jäsenistöön.
6.

6.3 Yhteistyökumppanit
Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä entisestään jo olemassa olevien kumppaneiden kanssa sekä aktiivisesti etsiä uusia yhteistyökumppaneita etenkin kasvaneen juniorityön tukemiseen.
6.4 Investoinnit
Vuonna 2016 tehdään vain pakolliset ylläpitoon liittyvät investoinnit.
7.

TALOUS

TIEDOTUS

Seuran asioista tiedotetaan seuran kotisivuilla,
Facebookissa ja Pirttiniemen ilmoitustaululla.
Keväällä ilmestyvä vuosikirja tarjoaa laajan
tietopaketin seuran toiminnasta ja kuluvan
vuoden tapahtumista. Seuran sisäinen tiedottaminen tapahtuu seuran kotisivujen jäsensivustolla ja sähköpostitse lähetettävillä kuukausitiedotteilla.

6.1 Taloudellinen toiminta
Seuran talous on hyvä. Varainhankinta perustuu jäseniltä perittäviin maksuihin, messutoimintaan sekä yhteistyökumppaneilta saataviin
tuottoihin sekä avustuksiin. Jäseniltä perittävät maksut kohdistetaan mahdollisimman
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti sekä
kustannuksia vastaavasti seuran tuottamiin
palveluihin ja niiden käyttöön. Olemassa
olevien rahastosijoitusten arvon kehitystä
seurataan ja tehdään määrän muutokset
hallituksen päätöksellä.
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Maksut vuodelle 2016
JÄSENMAKSUT
Varsinainen jäsen
Perhejäsen
Juniorijäsen
Kannatusjäsen / henkilö
Kannatusjäsen / oikeuskelp. yhteisö

84 €
27 €
27 €
27 €
500 €

LIITTYMISMAKSU
Liittymismaksu / varsinainen jäsen

400 €

VENEPAIKAN PERUSTAMISMAKSUT
Veneen leveys alle 2,5 m
Veneen leveys alle 3,5 m
Veneen leveys alle 4,0 m
Veneen leveys yli 4,0 m

200 €
400 €
600 €
700 €

VUOSIPAIKKAMAKSUT
Leveys 2,5 m
Leveys 3,0 m
Leveys 3,5 m
Leveys 4,0 m
Leveys 4,5 m
Leveys 5,0 m

140 €
160 €
180 €
200 €
220 €
240 €

TALVIPAIKKAMAKSUT
Leveys 2,5 m
Leveys 3,0 m
Leveys 3,5 m
Leveys 4,0 m
Leveys 4,5 m
Leveys 5,0 m

110 €
130 €
150 €
170 €
190 €
210 €

VUOSIPAIKKAMAKSUT KENTÄLLÄ
Leveys 2,5 m
180 €
Leveys 3,0 m
220 €
Leveys 3,5 m
260 €
Leveys 4,0 m
300 €
Leveys 4,5 m
340 €
Leveys 5,0 m
380 €
Soutu-/kevytveneet
45 €
2
Leveys yli 5,0 m
7€/m
(tilapäiset venekatokset ym.)
KATSASTUSMAKSUT
Rekisteröintikatsastus
Perus- ja vuosikatsastus
Jollien kellutustesti

30 €
20 €
20 €

Vuosipaikkamaksu sisältää sekä laituri- että talvisäilytyspaikan. Talvipaikkamaksu sisältää pelkän talvisäilytyspaikan. Vuosi- ja talvipaikkamaksujen hinta koostuu paikka- ja
katsastusmaksusta.
Seuran nostureiden käytöstä peritään vuosittainen 10 euron käyttömaksu venepaikkalaskutuksen yhteydessä (purjeveneet). Muiden osalta nostureiden käytöstä peritään 10
euron kertamaksu.
Vuosijäsenmaksut peritään 31.1.2016, vuosipaikka- ja katsastusmaksut 30.4.2016 ja
talvipaikkamaksut 15.12.2016 mennessä.
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Seuratuotteet
KuoPS:n seuratuotteita ja lippuja on saatavilla seuran toimistolta ja satamamestarilta.
Seuralippis
KuoPS-kauluspaita
KuoPS Perälippu 80 x 131
KuoPS Perälippu 66 x 108
KuoPS Perälippu 55 x 90
KuoPS Perälippu 44 x 72

15 €
25 €
55 €
45 €
35 €
30 €

Sluuppi Savon vanavedessä –kirja
Seura-avain
Veneenomistajan viiri
Saaristolaivurin viiri
Rannikkolaivurin viiri
Avomerilaivurin viiri
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10 €
7€
27 €
30 €
30 €
30 €
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Tapahtumakalenteri 2016
Helmikuu
La 13.2.
La 20.2.
26.–28.2.

Jäsenmatka Helsingin venemessuille
CEVNI koulutus ja tutkinto
Talvileiri Tahkolla

Maaliskuu
La 19.3.
Ti 22.3.

Pilkkikilpailut ja huvilan lämmittäjäiset
KuoPS:n vuosikokous

Huhtikuu
1.-3.4.
2.-3.4.
Ke 6.4.
Ke 13.4.
La 16.4.
La 16.4.
Pe 22.4.
La 23.4.
Su 24.4.

Kallavesj’ 2016 –messut
Veneilykouluttajakoulutus
Meri-VHF koulutus
Meri-VHF tutkinto
Rakettien ja soihtujen ampuminen sekä sammutusharjoitukset
Kallavesj’-talkoolaisten karonkka
Avomerinavigointitutkinto
Kevättalkoot Pirttiniemessä
Veneilykauden avajaiset ja lipunnosto

Toukokuu
Ti 3.5.
Ti 3.5.
La 7.5.
Ti 10.5.
Ti 17.5.
Ti 17.5.
La 21.5.
Ti 24.5.
Ti 24.5.
Ti 31.5.
Ti 31.5.

Skuutti purjehduskoulu, teoria
Sammuttimien tarkastus
Yhteisnosto
Skuutti purjehduskoulu, teoria
Skuutti purjehduskoulu, teoria
Sammuttimien tarkastus
Yhteisnosto
Skuutti purjehduskoulu, teoria
Uusien jäsenten tutustumisilta
Skuutti purjehduskoulu, teoria
Tiistaipurjehdus

Kesäkuu
Ti 7.6.
7.-10.6.
10.–12.6.
13.–15.6.

Tiistaipurjehdus
Jatkavien harrastajien leiri
Skuutti purjehduskoulu, käytännön jakso
Alkavien harrastajien leiri I (optari)
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Ti 14.6.
17.–19.6.
La 18.6.
20.–22.6.
Ti 21.6.
Ti 28.6.
28.–30.6.

Tiistaipurjehdus
Purjehdusliigan osakilpailu, Kuopio
Kuopio Veneilee
Alkavien harrastajien leiri II (optari)
Tiistaipurjehdus
Tiistaipurjehdus
Kevytvenepurjehtijoiden alueleiri

Heinäkuu
La 2.7.
Su 3.7.
3.-9.7.

Viinijuhlapurjehdus
Kallavesj’ Regatta
Kuopio-Joensuu eskaaderi

Elokuu
1.-3.8.
Ti 2.8.
5.-7.8.
Ti 9.8.
13.–14.8.
Ti 16.8.
La 20.8.
Su 21.8.
Ti 23.8.
Ti 30.8.

Alkavien harrastajien leiri III (optari)
Tiistaipurjehdus
Kevytvenepurjehtijoiden yönylileiri, Iivarinsalo
Tiistaipurjehdus
Kallaveden kierto
Tiistaipurjehdus
Perinteinen Rantakalailta, Iivarinsalo
Lasten olympialaiset, Iivarinsalo
Tiistaipurjehdus
Tiistaipurjehdus

Syyskuu
La 10.9.
La 17.9.

Mastonkaatajaiset, Jänissalo
Yhteisnosto

Lokakuu
La 1.10.
La 8.10.

Karvalakkipurjehdus
Yhteisnosto

Marraskuu
La 19.11.
Su 20.11.
Ti 22.11.
La 26.11.

SPV:n seuraseminaari, Kuopio
SPV:n syysliittokokous, Kuopio
KuoPS:n syyskokous
KuoPS:n pikkujoulut

Mahdolliset muutokset tapahtumakalenterissa päivitetään seuran nettisivuille:
www.kuopionpursiseura.fi/kalenteri
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Teksti: Vesa Toivanen

Suuret veneilytapahtumat jatkuvat Kuopiossa

Kuopio Veneilee matkustajasatamassa
kesäkuussa
Kallaveden kaupunki esittelee kesävierailleen parastaan lauantaina
18. kesäkuuta. Kuopion matkustajasatamaan Pursiseuran Pirttiniemestä siirretty koko perheen veneilytapahtuma tuo paikalle runsaan tarjonnan puhtaaseen suomalaiseen järviveteen liittyviä aktiviteetteja.
Kallamarinan makasiinien edustalla tullaan näkemään viljalti maahantuojien
uutuustuotteita ja erilaisia vesiurheiluaktiviteetteja. Makasiineihin on luvassa alan
toimintaa. Aidon purjehdusfiilingin takaa
samana viikonloppuna satamanselällä
purjehdittava Euroopassa suureen suosioon nousseen purjehdusliigan osakilpailu.

Eurooppalainen purjehduskilpailu
Saksassa huomattiin, että maasta puuttui
yksittäinen seurojen välinen korkeatasoinen purjehduskilpailu vuonna 2013. Siellä
samana vuonna perustettu SegelBundesliga levisi nopeasti halki Euroopan,
Venäjälle ja USA:han. Tänä kesänä suomalaisten pääsystä kansainvälisiin Cham-
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pions League -kilpailuihin purjehditaan
neljässä eri osakilpailussa Suomessa.

voi seurata reaaliajassa niin kotisohvien
ääreltä kuin rannalta.

Purjehdusliigan idea on yksinkertainen.
Suomen parhaimmat pursiseurat kilpailevat toisiaan vastaan useammassa regatassa. Jokaisesta pursiseurasta osallistuu
nimetty miehistö edustamaan seuraansa
kilpaillakseen Suomen parhaimman pursiseuran mestaruudesta.

Mielenkiinnon ylläpitämiseksi kilpailut
pyritään järjestämään paikoissa joissa on
väenpaljoutta ja joissa kilpaileminen
rantojen läheisyydessä on mahdollista.
Kuopion matkustajasatamaa parempaa
paikkaa terasseineen tuskin löytyy.
Huikea suosio
Suomen purjehdusliiga sai alkunsa vuonna 2015 ja mestaruudesta taisteli 12
seuraa. Nyt mukaan tavoitellaan 18 seuraa, etelästä pohjoiseen ja idästä länteen.
Kansainvälisillä vesillä löytyy maita joissa
mukaan haluavia purjehdusseuroja on
niin paljon että on perustettu 1. ja 2.
divisioonat. Yhtenä maan suurimmista
juniorikasvattajista Kuopion Pursiseura
on luonnollisesti mukana Fleetracetyyppisessä, yleisöystävällisessä kisassa.
Yleisöystävällinen kilpailu
Kuopio Veneilee -tapahtuman yhteydessä
järjestettävää ”EM-osakilpailua” on helppo seurata. Kilpailumuoto on nopeatempoinen ja rata sijaitsee lähellä rantaa.
Kerrallaan radalla on kuusi venettä kilpailemassa toisiaan vastaan ja miehistöjä/seuroja vaihdetaan nopeaan tahtiin
vesillä. Yhden viikonlopun aikana näitä
seurojen välisiä purjehduksia on useita
kymmeniä ennen kuin voittajaseura selviää.

Helppo seurata
Purjehdusliigan tarkoitus on olla kiinnostava niin purjehtijoille kuin myös yleisölle.
Tämän johdosta kilpailumuoto on nopeatempoinen. Kilpailun seuraamista helpotetaan seurantalaitteiden ja teknologisten työkalujen avulla. Tekniikasta vastaa
Suomen purjehdusliigan yhteistyökumppani SAP (www.sapsailing.com). Kilpailuja

Merkitse siis kalenteriisi kesäkuun kolmas
viikonloppu ja tule Kuopio Veneilee tapahtumaan, ”keskelle kauneinta JärviSuomea sen parraan palavelun tyyssijoille”, Kuopion matkustajasatamaan.

29

Teksti: Vesa Toivanen, kuva: Lauri Koponen

Suurimmat venekauppiaat Kuopiossa

Uskovat veneilykurssin kääntyvän nousuun
Tuleva veneilykesä näyttää ennakkomyynnin valossa paria edellisvuotta vilkkaammalta. Kysyimme alan suurimmilta tekijöiltä tuntemuksia
venekaupassa näin aikana, kun huono talous pyörii otsikoissa. Kaupan
luonne on muuttunut, mutta veneily tuntuu kiinnostavan yhä. Varsinkin taloutensa tasapainoon saanutta varttuneempaa sukupolvea.
VML-Sponsorin perheyrittäjä Pasi Huhtinen määrittelee nykyisen veneostajakunnan. He ovat taloutensa kuntoon saaneita
varttuneempia suomalaisia. Vielä kymmenen vuotta sitten Itkonniemen myymälään saapui nuoria aikuisia, jotka ostivat veneen saamansa rahoituksen turvin.
Nyt monien ansiot menevät asuntovelkaan ja epävarmuus töiden jatkumisesta
painaa jarrua kulutukseen.

Venekaupan suhteen Huhtinen on positiivisella mielellä, ennakkomyyntiä on
tehty enempi kuin vuosiin, välillä jopa
erityisen vilkkaasti. Asiakas, joka astuu
sisään, on useimmiten oikeasti ostoaikeissa. Heittokalastusveneiden osuus
näyttäisi kasvavan. Parhaiten VMLSponsorilta kaupaksi käyvät 20-50 hevosvoiman pulpettiveneet niin alumiini- kuin
lasikuitumalleinakin.
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”päiväristeilijöitä” eli Day Cruisereita
kysytään päivittäin. Kuudesta seitsemään
metriin keulahytilliset kuopiolaiset Bellan
Flipperit kiinnostavat rahakkaampaa
ostajakuntaa. Uudet mekaanisesti ahdetut Mercuryt eivät ole enää vanhan maineensa mukaisia isoruokaisia ameriikkalaisia. Jo vuosia mustat perämoottorit
ovat olleet testeissä alansa kärkituotteita,
niin tehon kuin kulutuksenkin suhteen.

Savolainen erikoisuus
Kuopion Venevälitys Ky:n Pauli Rämä
kertoo, että paikallisille vesille hänen
myymistään veneistä suuntautuu noin
joka kymmenes. Loput menevät ympäri
Suomen. Merialueilla, siis Suomen rannikolla arvostetaan sisämaan makeassa ja
vähäleväisessä ympäristössä hyvin pidettyjä vaihtoveneitä. Savolaiset puolestaan
ostavat mielellään halvan tuntuisen
isomman veneen rannikolta. Rämä kuitenkin muistuttaa, että suolainen merivesi kuluttaa paitsi veneen rakenteita, myös
sen sähkölaitteita ja moottoria. Suolavesi
syövyttää muutaman tuhannen hintaisen
lämmönvaihtimen, tai moottoreissa,
jossa sitä ei ole, moottorin lohkon. Hän
sanoo suoraan, että sisävesiltä ostettu
vene tulee pidemmässä käytössä huomattavasti edullisemmaksi ja rahtikulut
pienemmiksi.

Solmu kertoo, että vaijerit alkavat jäädä
historiaan. Mercuryt ohjautuvat sähköisesti. Hurjankokoinen 250 hv Verado on
suorakuutoskoneellaan niin tasakäyntinen, että se sopii myös uisteluun.
Uusi omistaja uskoo Kallaveden voimaan
Yamaha Center siirtyi keväällä joensuulaislähtöisen K-Rauta Naumasen omistukseen. Yrittäjä Matti Naumanen siirsi
samalla liikkeen Volttikadulta Kuopion KRaudan viereen Kauppakeskus Hermanniin. Näin Naumaselle syntyi samankaltainen keskittymä kuin Joesuussa, jossa
rautakauppa ja konekauppa ovat rinnakkain. Huoltotilat ja talvisäilytys siirtyivät
samalla Hermanniin.

Tämän hetken ennakkomyyntiin mies on
tyytyväinen. Helsingin venemessuilta aisti
positiivisen hengen. Kun ennen asiakas
asteli sisään venepörssilehti kainalossaan,
nyt hän etsii kiinnostavan veneen netistä
ja kysyy siitä sähköpostissa. Asiakaskäynnit ovat venealalla siirtyneet nettiin ja
monien laadukkaiden veneiden valmistus
Euroopan
työvoimakustannuksiltaan
halvimpiin maihin. Esimerkiksi laadustaan
tunnettu Kaisla tehdään Virossa.

Ison investoinnin Kuopioon tehneenä
kauppiaana Matti Naumanen uskoo Kallaveden ja vesistöjen rannalle rakentamisen edistävän venekauppaa. Veneily on
perhekeskeinen laji, jonka suosio on
tasaisesti kasvanut lamapuheista huolimatta. Hän kiteyttää venekaupan ajatuksen, että veneitä ja tarpeita on erilaisia.
Joku tarvitsee soutuveneen, toinen ison
retkiveneen myös sisämaassa. Meidän
paikkamme on Järvi-Suomessa.

Isompikin kelpaa
Kauppias Jaakko Solmu Konesolmu
Oy:stä kertoo, että myös isompitehoisille
veneille löytyy ostajakuntaa. Periaatteessa 1-2 yön veneilyreissuille kehitettyjä
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Teksti ja kuva: Vesa Toivanen

Varkaudesta Tristaneita 15 maahan

Vuonna 1950 syntynyt savolainen syntyi
uudestaan
Tristan on tuotemerkki, joka tunnetaan. Veneveistämö Korhonen aloitti Varkaudessa 1950 valmistaen Serena ja Trista -matkaveneitä. Uppoamarunkoisista varkautelaisveneistä syntyi eräänlainen matkaveneiden Mersu, kun tuotteet yhdistettiin jalon ja oikeamielisen kelttiläisritarin mukaan Tristan-merkin alle.
Jokaisella myyvällä tuotteella tulee olla
tarina, sanovat kauppatieteilijät. Tristanin
tarina Varkaudessa pitää sisällään vaiheet
niin LähiTapiolan nykyisen toimitusjohtaja Erkki Moisanderin kuin venäläissijoittajienkin komennossa. Alun perin up-

poamarunkoinen Tristan tehtiin ensin
puoliliukuvaksi ja sitten plaanin nousevaksi matkaveneeksi. Vuonna 2008 venekauppa tyrehtyi koko maassa. Tristan
taisteli ritarin lailla, mutta ostajat olivat
vähissä. Tehdas hiipui.
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haastamaan hollantilaiset teräsveneet. Se
soveltuu niin merelle kuin sisävesille, sen
kansi on tasainen ilman ylimääräisiä rappuja ja kaiteet ovat turvalliset lapsiperheellekin. Ruostumaton alumiini kestää
enemmän kuin isältä pojalle. Suurin etu
perinteisiin teräsveneisiin verrattuna on
matkanopeus. Eero Harilaisen kehittämän puolitunneliratkaisun ansiosta potkuri saadaan uimatason alle hyvin pieneen kulmaan. Tämä parantaa Voyagerin
hyötysuhdetta kilpailijoihinsa verrattuna.
Pienipäästöinen 220 hevosvoiman moottori pyörittää potkuria puhtaassa pintavedessä. Iso vene ei nouse plaaniin, mutta kulkee 10 - 12 solmun nopeudella alle
10 litran kulutuksella.

Savolainen uskoi asiaan

Timo Kinnunen.

Timo Kinnunen oli tehnyt Tristaneita
vuodesta 1989 alkaen. Hän tunsi tilanteen läpikotaisin. Kinnusen kumppaniksi
löytyi etevä myyntimies Jarmo Tiainen ja
miehet ostivat venemerkin kaikkine oikeuksineen
tasaosuuksin.
Perinteinen
merkki säilyi, mutta saavuttaakseen uuden käyttäjäkunnan Tristanin piti myös
uusiutua. Venevälitystä harjoittaneet
uudet omistajat päättivät ottaa rohkean
askeleen kohti historiaa. Tristan päätettiin palauttaa rauhallisesti kulkevaksi,
ekologiseksi matkaveneeksi ja lisätä sen
kestävyyttä valmistamalla se alumiinista.
Vuodessa syntyi uusi Tristan Voyager.

Ulkonäkö paljastaa
Kinnunen paljastaa, että veneen suunnittelijaksi valittiin mm. Targa -veneitä
suunnitellut Ilpo Kjellman. Suunnittelijan
valintakin osoittaa, että tavoite on luoda
uudesta alumiinirunkoisesta Tristanista
huippuvene. Uusi Tristan on samalla
kertaa sekä toimiva että tyylikäs. Sen
vaativista alumiinirunkotöistä vastaa
alihankkija ja vene sisustetaan ja varustellaan Varkaudessa. Poikkeuksellinen
vene herättää katseita, sen taloudellisuus
ja ketteryys ihailua. Kysymykseen onko
tässä nyt varkautelainen veneiden Mersu
Kinnunen naurahtaa, että on se ainakin
hienoja hollantilaisia teräsveneitä vastaava kotimainen tuote edulliseen hintaan.

Hollantilaisten haastaja
Kinnunen sanoo suoraan, että syksyllä
esiteltävä Tristan Voyager 11.4 tulee
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OP veneilijän messissä
Veneilykauden alussa on veneenomistajalla paljon muistettavaa. Mitä
paremmin kauteen valmistautuu, sitä todennäköisemmin välttyy vahingoilta.
- OPn venevakuutusasiakkaille sattuu
vuosittain noin 1500 korvattavaa vahinkoa. Korvattujen vahinkojen arvo vuonna
2015 oli yli 3 miljoonaa euroa. Tyypillisin
vahinko on perämoottorivarkaus, erityisesti moottorin alaosan varkaus, joka
sattuu yleensä kevättalvella, kertoo OPn
vakuutuspäällikkö Hannu Partanen.

teinen navigointivirhe. Suhteellisen usein
vahinko tapahtuu vuosia käytetyllä tutulla reitillä. Yks kaks kuitenkin kolahtaa,
koska vesi on poikkeuksellisen matalalla.
Toisaalta saatetaan luottaa elektroniikkaan. Plotteri ei näytä sumussa vastaan
tulevia veneiltä.
- Yllä mainittujen vahinkojen lisäksi OP
venevakuutuksesta korvataan, kun keula
osuu naapuriveneeseen, poijun kettinki
rikkoo peräsintä tai potkuria. Tai mikäli
kiinnitysköydet hirttäytyvät omaan pot-

Kesän edetessä yleistyvät kiville ajot,
joissa useimmiten vaurioituu perämoottorin alavaihteisto tai purjeveneen köli.
Haverin syynä on useimmiten jonkinas-
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kuriin tai purjehtiessa masto hajoaa rajussa myrskyssä, yli 15 m/s, Hannu Partanen jatkaa.

tämistä myös käytettyä venettä ostettaessa, kertoo Hannu Partanen.
Alennusta Trossi-jäsenpalvelusta

Huolla, valmistaudu, ennakoi
Uuteen kauteen valmistautuminen alkaa
jo syksyllä. Huolelliset talvisäilytystoimet
ovat tärkeitä. Katos tai suoja tulee kestää
myrskyt ja lumet. Pääsy asiattomille vieraille on tehtävä vaikeaksi ja tyhjennettävä vene tavaroista, ettei varas tai eläin
tuhoa paikkoja ja tavaroita. Alaosa moottorista kannattaa lukita tai irrottaa se
omaan lukittuun säilytykseen.
- Keväällä ennen ensimmäistä vesille
laskua on hyvä huolehtia, että kaikki
tarpeelliset huollot on tehty ja että veneen varusteet ovat kunnossa. Monesti
meistä vakuutusyhtiössä tuntuu, että
vahinko sattuu jo ”neitsytristeilyllä”. On
tärkeää muistaa ottaa muut vesillä liikkuvat huomioon turhaa kiirettä välttäen ja
veneilyn sääntöjä noudattaen. Myös
veneilytaidot on hyvä pitää ajan tasalla.
Näillä selviää jo pitkälle, vinkkaa Hannu
Partanen.

OPn venevakuutusasiakkaana saat alennusta 20 euroa Trossi-jäsenpalvelusta,
jolla varmistat veneellesi maksuttoman
avun esimerkiksi moottorivian yllättäessä. Vesillä toimintakyvyttömäksi joutuneen veneen pelastaminen on pääsääntöisesti maksullista, jos ihmishenkiä ei ole
vaarassa.

Katsasta vene vuosittain - Kaskosta
alennusta

Uuden veneen hankinta mielessä?
- Tavoitteena on, että asiakkaittemme
veneet ovat hyvässä kunnossa. Siksi annamme Superkaskon ja Kaskon maksusta
20 %:n alennuksen, kun veneesi katsastetaan vuosittain Suomen Purjehdus ja
Veneily -liiton mukaisesti 1-, 2- tai 3luokkaan tai Finnboatin hyväksymä kuntokartoittaja tarkastaa veneen vuosittain.
Suosittelemme kuntokartoituksen teet-

Unelmiesi veneen hankintaan järjestyy
kätevimmin venekaupan yhteydessä OPn
rahoituksella. Vene toimii rahoituksen
vakuutena.
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OP vakuuttaa ja rahoittaa veneesi
→ Veneesi vakuutusturvan laajuuden voit valita tarpeesi mukaan ja vakuuttaa
veneesi esimerkiksi karilleajon, törmäyksen, myrskyn, vahingonteon ja varkauden varalta.
→ Laajin turva korvaa myös menetettyjä käyttöpäiviä. Voit ostaa vakuutuksen ja
ilmoittaa vahingosta kätevästi op.fi:ssä.
→ Tiesitkö, että vesillä toimintakyvyttömäksi joutuneen veneen pelastaminen
on useimmiten maksullista, jos ihmishenkiä ei ole vaarassa?
→ Jos matka vesillä yllättäen keskeytyy, saat Meripelastusseuran Trossipalvelulla veneellesi hinauksen lähimpään satamaan, mihin on saatavissa korjauspalveluita ja apua veneen väliaikaisen säilytyspaikan hankkimisessa. Lisätiedot: meripelastus.fi/trossi
→ OP on Suomen Meripelastusseuran yhteistyökumppani ja OPn venevakuutusasiakkaana saat 20 euron alennuksen Trossi-palvelusta.
→ OPn rahoitus unelmiesi veneen hankintaan järjestyy kätevimmin venekaupan
yhteydessä venemyyjän avulla. Vene toimii rahoituksen vakuutena.
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Teksti: Anniina Iire, kuvat: Helmi Hollo

Viime vuonna SPV:n jo perinteeksi muodostunut talvileiri Tampereella
Varalan urheiluopistolla jaettiin alueellisiksi leireiksi, joista paras järjestettiin täällä Savossa, Tahkon talvisissa maisemissa. Tahkolle junioriporukkamme suuntasi myös tänä vuonna, autot täynnä tavaraa ja
purjehtijoita mutta myös hyvää mieltä ja innokasta odotusta.
Perjantai-iltana, hotelliin majoittumisen
ja enemmän tai vähemmän hikisen tavaroiden kannon jälkeen, leirin avauksena
toimi yhteinen päivällinen. Seuraava
päivä alkoi tehokkaasti aamureippailun
merkeissä, minkä jälkeen pääsimme
nauttimaan herkullisesta hotelliaamiaisesta. Sää suosi meitä erityisesti aamupäivällä, eikä edes odotettua kovempi
pakkanen haitannut menoa. Rakensimme
pihalle Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton
Juniorirantapelastajan
viesti -radan, jossa juniorit pääsivät harjoittelemaan muun muassa pelastusliivi-

en pukemista sokkona sekä hädässä olevan toverin siirtämistä. Radan vieressä oli
roikkumakiikkuja, joilla pystyi kisailemaan
kavereiden kanssa siitä, kuka jaksoi parhaiten tai testailemaan, saiko keinun
pysymään tasapainossa.
Vielä ennen lounasta ”kuvauspäällikkömme” Helmi Hollo kuvasi videonpätkiä,
joissa rämmimme erilaisten veneilyrekvisiittojen kanssa lumihangessa ja lopuksi
räpsi muutaman iloisen ryhmäkuvan. Itse
kenenkin kengät olivat tämän jälkeen
täynnä lunta, mutta mitä pienistä! Lou-
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naan jälkeen vuorossa oli Kasva urheilijaksi –ominaisuustesti, johon kaikkien
suureksi harmistukseksi ei kuulunutkaan
punnerrustestiä. Noh, kyllä tahditettu
viivajuoksu vei voimat sen verran tehokkaasti että ehkä parempi näin. Monille
päivän kohokohta oli varmasti Tahkon
laskettelurinteiden koluamiseen varattu
aika. Illalla vielä syötiin yhdessä, venyteltiin ja katsottiin päivän aikana otettuja
kuvia ja videoita.

testata taitojamme Wibit-temppuradalla.
Tätä seurasi tehokas pakkaaminen ja
huoneiden luovutus, jonka jälkeen söimme vielä yhteisen lounaan ja päätimme
leirin.
Kokonaisuutena tapahtuma oli onnistunut, tekemistä riitti, ohjelma oli mielekästä, yhteishenki hyvä ja ruoka erinomaista.
Valitettavaa oli, että vietimme leiriä muutamaa ilahduttavaa poikkeusta lukuun
ottamatta Kuopion Pursiseuran omalla, jo
jokseenkin tutulla porukalla. Tavoitteena
ja toiveena on saada ujutettua tapahtuma myös etelän pursiseurojen kalentereihin, jotta hyvin potentiaalinen leiri
pääsisi täysin oikeuksiinsa. Video leirin
tunnelmista julkaistaan seuran kotisivuilla.

Sunnuntaikin alkoi eräänlaisella aamureippailulla, kun pääsimme Tahko Span
uima-altaille muutamaksi tunniksi. Harjoittelimme hengenpelastuksen perustaitoja ja altaille tuodun optimistijollan
purjeen alla uimista. Loppuajan saimme
lillua porealtaan lämpimässä vedessä tai
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Juniori- ja kevytvenetoiminta kaudella 2016
Talvitreeneillä jo tammikuussa alkanut
uusi kausi pääsi täyteen vauhtiin Tahkon
junioriveneilypäivillä, vaikka käytiinpä
vaikutteita hakemassa myös Vene 2016 –
näyttelystä. Seuraava isompi koitos junnuille, kuten muillekin seuralaisille, on
Kallavesj’-näyttely, jossa esittelemme
rakasta lajiamme sekä pidämme huolta
lapsiparkin ohjelmasta yhdessä partiolippukunta Petosen Polunetsijöiden kanssa.
Messuosastolla on junioreilla mahdollisuus päästä muun muassa kokeilemaan
purjehdusta simulaattorissa. Kevään
kuluessa ennen varsinaisen purjehduskauden alkua on myös aika päivittää
ohjaajien osaamista SPV:n purjehdusohjaajakoulutuksissa, EA-kursseilla sekä
omissa ohjaajatreeneissä ja huoltaa kalusto purjehduskuntoon.

50 € ja Laser sekä RS Feva XL –veneistä
tai nimikoidusta kisaoptarista 150 €.
Laser- ja RS Feva XL –purjehtijoille on
myös saatavissa kymmenen harjoituskerran kortti, joka sisältää sekä treeni- että
kalustomaksun. Kortteja myydään seuran
toimistolta 100 € hintaan. Lisätietoja
kesän leireistä ja kursseista sekä harjoitusmaksuista löytyy seuran kotisivuilta.
Entistä suurempi junioritoimikunta alkaa
olla järjestäytynyt ja valmiina tulevan
kauden koitoksiin. Myös huoltovenekalustoa on jo kunnostettu vastaamaan
muun muassa Purjehdusliigan tarpeita.
Optimistijollaluokan alempi kansallinen
Kadetti-kilpailusarja uudistuu tulevalle
kaudelle, mikä avaa purjehtijoille tasapuolisemmat mahdollisuudet kotiseuran
sijainnista riippumatta. Huonosti toimineesta alueellisuudesta luovutaan ja
uuden järjestelmän mukaiset kisat pyritään jakamaan tasaisesti ympäri Suomen.
Yksi tulevan kauden Kadetti-sarjan kisoista purjehditaan Kuopiossa. Ensi kesänä
osa KuoPS:n kadetti-sarjan purjehtijoista
siirtyy myös ylempään Ranking-sarjaan.
Uusia henkäyksiä kesän toimintaan tuo
myös partiolaisten kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen, mikä näkyy esimerkiksi uudessa partio- ja veneilytaitoja
yhdistävässä Navithlon-kisassa.

Kesäkauden vesiharjoittelu aloitetaan
heti säiden salliessa ja lomakauden treeniohjelmaan siirrytään Jatkavien harrastajien leirin (7. – 10.6.) jälkeen. Kesäkauden 2016 harjoitusmaksu on 200 € / koko
kausi tai 150 € / puoli kautta. Kilparyhmän harjoitusmaksu on 400 € sisältäen
kaikki kesäkaudella järjestettävät harjoitukset. Kalustomaksu optimistijollasta on

Hyvän tuulista purjehduskautta toivottaen,
Oliver Kuustonen
Junioripäällikkö
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OPTIMISTIJOLLAPURJEHDUKSEN ALKEISLEIRIT





13.6.–15.6.2016
20.6.–22.6.2016
1.8.–3.8.2016
iltakurssi (katso alla)

Nämä leirit on suunniteltu purjehduksesta ja veneilystä kiinnostuneille alle 15vuotiaille uimataitoisille lapsille ja nuorille. Leirien tavoitteena on oppia yhdessä turvallisen purjehduksen ja veneilyn perusteita leikkien, pelien ja hauskanpidon lomassa.
Kolmipäiväiset päiväleirit koostuvat käytännön harjoitteista vesillä ja maissa sekä ytimekkäistä oppimistuokioista veneilytietouden parissa. Aiempaa veneilykokemusta,
omaa venettä tai purjehdusvarusteita ei vaadita. Leiripäivät (ma-ke) kestävät klo 8.00 –
16.00 ja leirin hinta 120 € (100 € / toinen perheenjäsen) sisältää lounaan, välipalan,
seuran kaluston käytön sekä opetuksen leirin aikana ja 50 € alennuksen kesäkauden
harjoitusmaksuun.

KEVYTVENEPURJEHDUKSEN ILTAKURSSI


Kesäkuu 2016

Suuren suosion saavuttanut erityisesti aikuisille suunnattu kevytvenepurjehduksen
alkeiskurssi järjestetään taas, mutta nyt kurssin yhteyteen on mahdollista muodostaa
oma ryhmä myös optimistijollapurjehtijoille. Tälle kurssille voi siis osallistua koko perhe! Neljästä harjoitusillasta (keskiviikkoisin) ja yhdestä harjoituspäivästä (lauantai)
koostuvalla kurssilla opitaan kevytvenepurjehduksen perusteita Laser-, RS Feva XL tai
optimistijollalla. Tiedot kurssista tarkentuvat kotisivuilla. Leirin hinta 150 € (optimistijollapurjehtijalta 120 €, jos toisena perheenjäsenenä 100 €) sisältää iltapalat harjoitusiltoina, lounaan harjoituspäivänä, seuran kaluston käytön sekä opetuksen leirin
aikana.

JATKAVIEN HARRASTAJIEN LEIRI


7. –10.6.2016

Kesälomakauden huikea avaus yhdistää tehokkaan harjoittelun Pirttiniemessä ja yhteisen hauskanpidon Iivarinsalossa! Tiistaina ja keskiviikkona treenataan totuttuun päiväleirityyliin Pirttiniemessä. Torstaiaamuna järjestetään leirikisa ja lounaan jälkeen suuntaamme kohti Iivarinsaloa. Säästä riippuen menemme Iivariin joko moottoriveneillä tai
purjehtimalla. Perillä on luvassa yhteistä iltaohjelmaa: saunomista, pelejä ja iltapalaa
nuotion ääressä. Majoittuminen tapahtuu päärakennuksessa tai omissa teltoissa. Per-
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jantai vietetään Iivarissa erilaisten partio- ja veneilytaito -rastien parissa. Takaisin Pirttiniemeen palataan perjantaina iltapäivällä. Leirin hinta 120 € sisältää ruoat ja opetuksen sekä seuran veneiden käytön leirin aikana.

ALUELEIRI


28.–30.6.2016

Yhteistyössä SPV:n ja luokkaliittojen kanssa järjestetään alueleiri Kuopiossa ainakin
optimistijolla, Laser ja RS Feva XL –luokille. Leirin tavoitteena on antaa kovatasoista
opetusta kilpailemisesta kiinnostuneille purjehtijoille. Leirin kruunaa sen päätteeksi (1.2.7.) järjestettävät kisat.

IIVARINSALON LEIRI


5.-7.8.2016

Jo kestosuosikiksi muodostunut Iivarinsalon leiri järjestetään taas, mutta nyt ensikertaa kesälomakaudella ja kaksipäiväisenä! Iivariin purjehditaan aiemmasta poiketen jo
perjantaina. Majoittuminen tapahtuu puolijoukkueteltoissa, ja lauantaina ohjelmassa
on ohjattua toimintaa ryhmissä sekä pientä kisailua. Takaisin Pirttiniemeen saavutaan
sunnuntai-iltapäivällä. Leirin hinta 60 € sisältää ruoat ja seuran kaluston käytön leirin
aikana.

NAVITHLON


27.–28.8.2016

Tietääksemme historian ensimmäinen jollapurjehduksen kestävyyskisa pyritään järjestämään Kallaveden aalloilla elokuussa. Tämän yhteistyössä SPV:n kanssa järjestettävän
kilpailun ja leirin yhdistelmän tarkoituksena on mitellä purjehdus-, veneily- ja partiotaidoista vuorokauden ympäri kestävässä joukkuekisassa. Kilpailu rakentuu määrätyistä rasteista ja niiden välisistä purjehdusetapeista. Tiedot Navithlonista tarkentuvat
kotisivuilla. Tule mukaan luomaan aivan uudenlainen purjehduskilpailu!

Kaikille leireille ja kursseille ilmoittaudutaan seuran kotisivuilla:
www.kuopionpursiseura.fi/juniori-ja-kevytvenetoiminta

44

45

SPV kulkee mukanasi maalla ja merellä
Suomen Purjehdus ja Veneily tarjoaa jäsenseurojen jäsenille useita
erilaisia jäsenetuja.
LAPSET JA NUORET
Järjestämme
lajiesittelytapahtumia,
kuten Go Expo - ja Vene-messut, yhdessä seurojen kanssa, autamme seuroja koululaistapahtumien järjestelyissä
sekä materiaaleissa ja tuotamme Pikkukipparin kirjan. Koulutamme ohjaajia
ja junioritoimintaa, konsultoimme
Menestysseurahankkeen seuroja lasten
ja nuorten toiminnan kehittämisessä ja
teemme yhteistyötä Valo ry:n kanssa.
Autamme lisäksi seuroja hakemaan
Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksia, kuten seuratukea.

VENEILY
Tuemme seuroja hyvien veneilytaitojen
ja -asenteiden omaksumisessa valtakunnallisesti, tarjoamme konkreettista
apua kaavoitus- ja satamasuunnitteluprojekteissa ja puolustamme suomalaisten oikeuksia kansainvälisessä lainsäädännössä sekä jaamme tietoa siitä.
Lisäksi ylläpidämme vieras- ja palvelusatamatietoja keräävää Venesatamakomiteaa sekä liputuskulttuuria vaalivaa Lippukomiteaa ja pyrimme lisäämään liikuntaharrastuksia vesillä sekä
retki- ja kotisatamissa.
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KOULUTUS
Järjestämme jäsenillemme monipuolista koulutusta ja opastusta. Koulutamme
seuroihin veneily- ja purjehduskouluttajia, ylläpidämme kursseihin ja näyttöihin
perustuvaa koulutuspolkua veneilijöille, autamme Kansainvälisen huviveneenkuljettajakirjan hakemisessa sekä järjestämme muun muassa katsastaja-, erotuomari- ja kilpailujärjestäjäkursseja myös maakunnissa.

TURVALLISUUS
Ylläpidämme ja kehitämme katsastusjärjestelmää, pidämme katsastaja- ja venerekisteriä sekä koulutamme katsastajat. Suomalainen veneilee turvallisesti, ottaa
muut vesillä liikkujat sekä luonnon huomioon ja nauttii kokemastaan.

HALLINTO JA JÄRJESTÖASIAT
SPV:n henkilöjäsenyys syntyy liiton jäsenseurojen jäsenyyden kautta. Seurojen
ilmoittamat jäsenet liitetään jäsenrekisteriin ja he voivat nauttia liiton jäseneduista, kuten tapaturmavakuutuksesta ja Nautic-lehdestä. Tarjoamme rekisterin kautta seuroille tehokkaita työkaluja jäsen- ja venerekisterien ylläpitoon,
laskutukseen ja venepaikkahallintoon. Pidämme myös huolen seurojen neuvonnasta, ansiomerkkien hallinnoinnista, aluevastaavien kouluttamisesta, seuratukihakemusten ohjauksesta ja aktiivisesta kouluttamistyöstä tapahtumien kautta. Hallintomme vastaa talouden lisäksi laskutusjärjestelmän tukipalveluista,
seurojen liittokokousäänimäärien tuottamisesta sekä SPV:n kustannuspaikkakohtaisesta tuloslaskennasta liittokokousten käyttöön.

VIESTINTÄ
Tuemme seurojen toimintaa sekä ulkoisella että sisäisellä viestinnällä. Teemme
suomalaista veneilyä ja purjehdusta tutuksi sekä pidämme esillä seurojen toimintaa ja tarjolla olevia palveluja. Tuotamme Nautic-lehteä ja uutiskirjeitä jäsenillemme samoin kuin järjestämme mediakoulutusta maajoukkueillemme. Ylläpidämme monipuolista uutistarjontaa internetsivuillamme sekä Facebookissa.
Näin löydät meidät:
www.spv.fi
www.purjehdusmaajoukkue.fi
www.facebook.com/SailingTeamFinland
www.facebook.com/Suomenpurjehdusjaveneily
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Kuopion Pursiseura järjestää kesällä eskaaderin Joensuuhun. Matka alkaa
sunnuntaina 3.7. Iivarinsalosta ja Joensuuhun saavutaan lauantaina 9.7. 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 omien suunnitelmien mukaisesti.
Suunnittelun ja ennakkovalmisteluiden takia pyydämme alustavia ilmoittautumisia eskaaderille. Sitovat ilmoittautumisen 15.5. mennessä.
Tarkempi kutsu, ohjelma ja mahdollinen osallistumismaksu julkaistaan huhtikuun aikana seuran nettisivuilla. Tapahtuma on esillä myös 1.-3.4. Kallavesj’-messuilla.

Alustava ohjelma:
Saapuminen
IIVARINSALO
su 3.7. KONNUS/KORKEASAARI
ma 4.7. YÖLINNUNSALMI/TAIPALEENKANAVA
ti 5.7.
ORAVI
ke 6.7. SAVONRANTA
to 7.7. HEINONIEMI
pe 8.7. LAPALIKO/RÄÄKKYLÄ
la 9.7. JOENSUU

Lähtö
su 3.7.
ma 4.7.
ti 5.7.
ke 6.7.
to 7.7.
pe 8.7.
la 9.7.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Henrik Fogelholm, henrik.fogelholm@gmail.com, 050 966 5880
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Teksti ja kuvat: Kyösti Leikas

Emäsavotta
Kuopion Pursiyhdistys perustettiin 1889. Nimi muuttui Savon Pursiseuran kautta Kuopion Pursiseuraksi 1920. Dokumentteja noilta ajoilta on
jäljellä hyvin vähän. Pääasiallinen informaatio löytyy sen aikaisista
sanomalehdistä. Pitkän tauon jälkeen seura herätettiin uudelleen henkiin vuonna 1963. Siitä lähtien on syntynyt kunnioitettava määrä arkistomateriaalia.
Seuran luottamushenkilöt ovat vaihtuneet useasti. Jatkuvaa systemaattista
arkistointia ja poistettavan aineiston
hävitystä on vuosikymmenten aikana
tehty satunnaisesti tai ei lainkaan. Siksi
alkuperäisiä mappeja on kertynyt kymmenittäin. Kun mapit ovat vielä sekalaisessa järjestyksessä, on niiden selvittely
haasteellinen, etten sanoisi helvetinmoinen urakka.

Perinnetoimikunnan aloite
Perinnetoimikunta kiinnitti tähän epäkohtaan huomiota jo vuosia sitten. Aloitettiin mappien tutkiminen ja järjestely.
Tämä oli melkein tyypillinen savolainen
projekti. Aloittamaan sentään päästiin,
mutta siihen se jäi. Vain puolenkymmentä mappia saatiin tutkituksi.
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Kun pääsihteeri toi mapit varastosta
Luotsiin, oli pakko huomata, että tarttis
tehdä jotakin. Noin 15 muuttolaatikollista
mappeja oli aina jonkun tiellä ja niitä piti
siirrellä paikasta toiseen. Oli tullut arkistointitalkoiden aika.

tuloksena on runsaasti kopioita vanhoista
lehtileikkeistä.
Seuran perusti herraseurue viiniravintola
Bodegassa 4.2.1889. Kokoonkutsuja oli
Juhani Aho, joka tuli valituksi myös ensimmäisen hallituksen jäseneksi. Merkittävä tekijä oli kauppias Aapeli Tolonen,
joka toimi kommodorina vuoteen 1911
saakka. Hänet nimitettiin seuran ensimmäiseksi kunniakommodoriksi.

Aluksi laadittiin hankkeelle, ja toivottavasti jälkipolvillekin, arkistointiohjeet. Ne
on muokattu yleisistä seurojen ja yhdistysten arkistointiohjeista. Tärkeintä on,
että arkisto pidetään ajan tasalla vuosittain. Hankittiin 32 kpl tukevia arkistomappeja.
Kaikki klemmarit ja nitojan niitit sekä
muovitaskut oli poistettava. Jokainen
mappi oli käytävä läpi yksi kerrallaan.
Turhat ja vanhentuneet paperit oli poistettava. Esim. tiliotteista ja tositteista
kertyi hyvä jätesaalis. Lähes kaikki paperit
piti järjestää kokonaan uudelleen. Tavoitteena oli loogisuus ja helppo löydettävyys. Jäljelle jäänyt aineisto sijoitettiin
aikajärjestyksessä
arkistomappeihin,
jotka suojaavat pölyltä ja valolta. Varsinainen arkistotila on jätekatoksen päädyssä oleva puolilämmin varasto. Varasto
olisi pidettävä siistinä ja puhtaana. Arkistohyllyjen eteen ei saisi kasata muuta
tavaraa. Nykyisin varastosta on tullut
mitä sekalaisimman tavaran säilytyspaikka.

Tästä alkoi Kuopion Pursiseuran historia.

Arkiston aarteita
Kun mappeja on käyty läpi, on löytynyt
paljon tärkeää ja mielenkiintoista aineistoa. Erityisen kiinnostavia ovat muutamat
jäsenluettelot ja kilpailuesitteet 1920
luvulta. Kunniakommodori Kojonkosken
aikana on tehty hyvin arvokasta ja ainutlaatuista seuran historian tutkimusta. Sen

Seuran ensimmäinen kommodori Aapeli Tolonen.

Perinnetoimikunta on etsinyt Tolosen
hautapaikan Kuopion vanhalta hautausmaalta. Haudalla ei ole minkäänlaista
hautakiveä tai muuta muistomerkkiä.
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Kommodori emeritus Seppo Karvinen on
löytänyt Aapeli Tolosen elämästä kertovan kirjasen, jonka kopio on luettavissa
seuran toimistolla. Aapeli Tolosen sukulainen ja seuran entinen jäsen Kalle Koskinen lahjoitti Luotsin avajaisten yhteydessä pursiseuralle sekstantin.

Vuonna 1964 pidettiin ensimmäinen
Kallavesj’-näyttely. Tämä näyttelyperinne
jatkuu yhtäjaksoisesti edelleen.
Helmikuun loppuun mennessä arkiston
järjestäminen on saatu hyvään vauhtiin.
Noin 60 mappia on käyty läpi. Talkootunteja on kertynyt liki 100 ja talkoomatkaajoa yli 300 km. On kertynyt suuri määrä
silppuriin meneviä papereita ja ämpärillinen nitojan paukkuja ja klemmareita.
Käytännössä tämä perinnetoimikunnan
alkuun panema projekti on hoidettu
yhden miehen talkootyönä.

Kuopion Pursiseura herätettiin siis uudelleen henkiin vuonna 1963. Seuralla ei
ollut tukikohtaa, eikä omia laituripaikkoja. Toiminta pääsi kuitenkin alkuun hyvin
ripeästi. Tunnusomaista oli kilpailujen
runsaus ja monipuolisuus. Seuraan perustettiin jaostoja ja alaosastoja. Oli moottori- ja purjevenejaostot, Vesimäkäräkerho,
vesihiihto- ja melontajaosto, navigaatiokerho, Vikla-laivue jne.

Mielenkiinnolla odotan asiaankuuluvaa
karonkkaa!

Tapahtumarikas purjehduskausi 1972.
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Teksti ja kuva: Esa Mäkinen

Pekka Kerman on ollut pitkään mukana Kuopion Pursiseuran toiminnassa. Esimerkkinä voisi mainita, että hän on toiminut seuran sihteerinä 23 vuoden ajan.
Kerman on jo toisen polven purjehtija.
Hän purjehti 1970 -luvun alussa omalla
lautarakenteisella Lightning -veneellään.
Vene oli kesäpaikassa Pölläkässä, mutta
matkat suuntautuivat ympäri Kallavettä.
Eräänä kesäpäivänä vuonna -71 Ritoniemen laiturissa häntä pyydettiin mukaan
Seuran toimintaan. Siitä alkoi hänen yhä
jatkuva jäsenyytensä ja myös toiminta
seurassamme.

assa kommodorina vuosina 2000–2003.
Tuona aikana Kerman muistaa päähuomion suuntautuneen tukikohtien kunnostukseen ja ylläpitoon. Seuran sihteerinä
hän toimi todella pitkän rupeaman, kaikkiaan 23 vuotta.
- Yrjö Tenhunen oli pitkäaikainen virallinen sihteeri ja minä toimin hänen apunaan. Kun Yrjö sitten loukkaantui polkupyöräonnettomuudessa ja myöhemmin
menehtyi, otin tehtävän kokonaan hoitaakseni, muistelee Pekka Kerman.

Luottamustehtäviä on vuosien varrella
kertynyt runsaasti, hän toimi muun mu-
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Kuopion Pursiseura on muistanut Kermania myös huomionosoituksilla. Hän on
järjestyksessä neljäs kunniakommodori ja
myös neljäs kunniakippari.

- Talous pakotti etsimään edullisia ratkaisuja ja tekemään lähes kaikki itse, mutta
vene valmistui kohtuullisen ripeässä tahdissa ja laskettiin vesille vuonna 1975.

Rauhallisuus ja pitkäkestoisuus kuvastuvat myös Pekka Kermanin veneilyssä.
Nimittäin sama Botnia 6 -mallinen purjevene on palvellut häntä jo neljänkymmenen vuoden ajan. Vene on hänen runkovalmiista itse rakentamansa. Botnioitahan
tehtiin Oulun seudulla ja sieltä tuli Saimaalle 12 kappaletta pelkkiä runkoja,
joiden osat imatralainen Tyvex Oy liitti
yhteen.

Sine-nimen saanut vene onkin ollut valmistumisensa jälkeen ahkerassa käytössä.
Saimaan vesistö tuli tutuksi ja osallistuipa
Pekka Kerman myös monien muistelemaan ja tapahtumarikkaaseen Leningradin regattaankin.
- Sillä matkalla oli todella paljon sattumuksia, huonoa keliä ja ukkosmyrskyäkin.
Navigointilaitteet eivät olleet silloin mitenkään kehittyneitä ja välillä oltiin jossakin määrin eksyksissäkin. Porukka myös
hajosi osin kovassa kelissä ja koska kunnon radiolaitteita ei ollut, oli yhteydenpito hankalaa.

- Ostin yhden näistä rungoista ja se tuotiin Kettulanlahden kotitalon tontille.
Rakentelu kesti sitten kaksi, kolme vuotta.
Innokkuutta toki oli, mutta ei paljon rahaa, joten lähes kaikki piti tehdä itse.
Kaikista osakokonaisuuksista ei ollut kunnollisia piirustuksiakaan saatavina, joten
paikoitellen piti käyttää omaa mielikuvitusta. Esimerkiksi masto teetti runsaasti
ajatustyötä.

Kerman osallistui veneellään myös kilpailuihin, alkuvuosina ahkerammin, nyt enää
vain lähivesillä.
- Gastit ovat nykyään kultaa kalliimpia.
Miehet vanhenevat ja monilla on jo omat
veneet. Ennen oli monia, joilla ei ollut
omaa venettä, mutta oli innostusta olla
mukana.

- Se oli vain pelkkä putki, johon piti esimerkiksi saada profiili. Piirustuksia ei
ollut, joten nämäkin asiat maston suhteen piti ”säveltää”. Peräsimen piirustukset sentään löytyivät Tyvexiltä.

Nykyisin Botnia on jo 40-vuotias, mutta
pysynyt hyvässä kunnossa säännöllisellä
huolenpidolla. Pekka Kerman purjehtii
sillä tässä Kallaveden maisemissa ja
useimmiten yksin. Mutta kuten mies
itsekin toteaa, ”eihän sitä koskaan tiedä...”.

- Se on ruostumatonta terästä, jota sain
sitten Hackmanin Sorsakosken tehtaalta
levynä. Se tehtiin sitten edullisesti ammattikoululla. Samasta teräslevyerästä
syntyivät sitten muutkin tarvittavat teräsosat.
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TIISTAIPURJEHDUKSET 2016 (matkaveneet)
KILPAILUKUTSU
Järjestäjä

Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio

Kilpailun järjestelyt Matkaveneet purjehtivat 4 - 5 mpk radan. Matkaveneiden kilpailu
alkaa klo 18.00 ja kilpailuaika päättyy klo 20.00.
Kilpailuohjelma

Toukokuu: 31.5.
Kesäkuu:
7.6. / 14.6. / 21.6. / 28.6.
Elokuu:
2.8. / 9.8. / 16.8. / 23.8. / 30.8.

Ilmoittautuminen / ajanotto
Matkaveneiden ilmoittautuminen klo 18.00 mennessä tekstiviestillä
(numero ilmoitetaan myöhemmin). Tekstiviestiin: kipparin nimi, veneen nimi, purjenumero, LYS-luku. Vain ilmoittautuneet hyväksytään.
Lähetä tekstiviestillä purjenumero ja maaliintuloaika samaan numeroon ennen klo 21.00.
Rata

Rata Pirttiniemen edustalla. Käytettävä ratamalli ilmoitetaan valmiusviestin yhteydessä. Rata kierretään taulukon 1 mukaisesti.
Lähtölinja ja maalilinja on moottoriveneen ja poijun muodostama linja.
Kahdeksan ensimmäistä lähtöä ajetaan yhteislähtönä: 5 min – 4 min –
1 min - Lähtö.
Finaalilähdöt (23.8. ja 30.8.) ajetaan takaa-ajona: Veneet lähtevät eri
aikaan porrastetusti taka-ajona, kunkin tasoituskertoimen mukaisesti.
Lähtöaika ilmoitetaan seuran nettisivulla. Kilpailun järjestys määräytyy maalintulojärjestyksen mukaisesti.

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

Kunkin kilpailun jälkeen
toimintakeskuksessa.
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sauna

ja

kisan

jälkipuinti

Luotsi-

Matkaveneiden rata

1

3

M

L

4

2

Merkki-(1):
Merkki-(2):
Merkki-(3):
Merkki-(4):
Lähtölinja-(L):
Maali-(M):

Poiju kelloselän itäviitan läheisyydessä
Poiju Iso-Itko saaren itäviitan läheisyydessä
Poiju Pieni-Telkko saaren länsipoulella
Poiju Pieni-Telkko saaren itäpuolella
Yhteinen lähtölinja kevytveneiden kanssa
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
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VIINIJUHLAPURJEHDUS 2016
KILPAILUKUTSU
Savon Regatan ensimmäinen osakilpailu ja Saimaa Ranking osakilpailu Kuopiossa lauantaina
2.7.2016
Järjestäjä

Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia ISAF:n kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä, veneiden luokkasääntöjä, Saimaa ranking sääntöä, tätä purjehdusohjetta sekä kipparikokouksessa tehtyjä tarkennuksia. Yksittäisessä varaslähdössä (palautuksessa) kierrettävä lähtölinjan poiju tai tuomarivene riippuen siitä kumpi on lähempänä. Kilpailun 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.

Kilpailuohjelma

Perjantai 1.7.2016
Kilpailutoimisto auki klo 17.00–18.00
Sauna miehille ja naisille klo 17.00–19.00
Lauantai 2.7.2016
klo 08.00-09.00
klo 09.30
klo 11.00 alkaen
klo 15.00 alkaen

Ilmoittautuminen
Kipparikokous
Lähtö
Saunat lämpimänä
Palkintojenjako heti tulosten selvittyä

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse kuops@kuopionpursiseura.fi viimeistään 29.6.2016 kello 10.00. Tämän jälkeen ilmoittautuneet osallistuvat peruskertoimella. Osallistuminen vahvistettava kilpailutoimistossa 2.7.2016 klo 08.00-09.00.

Kilpailumaksu

25 € (maksu käteisellä, varaa tasaraha) kilpailutoimistossa 2.7.2016

Lisätietoja

Sami Lehtonen / kuops@kuopionpursiseura.fi / 040-5019869
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KALLAVESJ’ REGATTA 2016
KILPAILUKUTSU
Savon Regatan toinen osakilpailu ja Saimaa Ranking osakilpailu Kuopiossa sunnuntaina
3.7.2016
Järjestäjä

Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia ISAF:n kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä, veneiden luokkasääntöjä, Saimaa ranking sääntöä, tätä purjehdusohjetta sekä kipparikokouksessa tehtyjä tarkennuksia. Yksittäisessä varaslähdössä (palautuksessa) kierrettävä lähtölinjan poiju tai tuomarivene riippuen siitä kumpi on lähempänä. Kilpailun 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. 2-5 mpk. Purjehdusrata
ilm. 3.7.2016 kipparikokouksessa.

Kilpailuohjelma

Perjantai 1.7.2016
Kilpailutoimisto auki klo 17.00–18.00
Sauna miehille ja naisille klo 17.00–19.00
Lauantai 2.7.2016
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
Palkintojenjako heti tulosten selvittyä

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse kuops@kuopionpursiseura.fi viimeistään 29.6.2016 kello 10.00. Tämän jälkeen ilmoittautuneet osallistuvat peruskertoimella. Osallistuminen vahvistettava kilpailutoimistossa 3.7.2016 klo 09.30–10.30.

Kilpailumaksu

25 € (maksu käteisellä, varaa tasaraha) kilpailutoimistossa

Lisätietoja

Sami Lehtonen / kuops@kuopionpursiseura.fi / 040-5019869
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KALLAVEDEN KIERTO 2016
KILPAILUKUTSU
Kallaveden kierto purjehditaan 13.–14.8.2016.
Pirttiniemi – Vehmersalmi – Jänissalo – Pirttiniemi
Sarjat

Pieni LYS -1,10
Iso LYS
1,11H-veneet kilpailevat pienessä lysissä

Kilpailuohjelma

Lauantai 13.8.2016
klo 10.00
Kipparikokous Pirttiniemessä
klo 11.00
1. lähtö Pirttiniemen edustalta
(reitti päätetään kipparikokouksessa)
Lauantai 14.8.2016
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 erikseen. Kertoimen voi ilmoittaa lauantain osalta kipparikokouksessa.
Sunnuntain osalta kerroin ilmoitetaan soittamalla tai tekstaamalla
sunnuntaina klo 11.30 mennessä numeroon, joka ilmoitetaan lauantain kipparikokouksessa. Jos kilpailee peruskertoimella, ilmoittamatta
jättäminen riittää.
Tuloslaskennassa käytetään pistelaskujärjestelmää. Tasapisteissä 2.
lähtö on vahvempi. Muuten noudatetaan LYS-sääntöjä ja ISAFsääntöjä.
Jänissalossa on luvassa saunomista ja grillailua, omat eväät mukaan.
Palkintojen jako tapahtuu sunnuntaina Pirttiniemessä heti tulosten
selvittyä.

Lisätietoja

Antti Iire / kuops@kuopionpursiseura.fi / 044-7856925
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Saimaan alueen välimatkataulukko
Välimatkat meripeninkulmina lyhintä reittiä (1 mpk = 1,852 km).
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Tukikohdat hyvässä kunnossa
Vuosien saatossa tehty työ kantaa hedelmää, sillä tukikohtamme ovat rakenteiltaan ja yleisilmeiltään mallikelpoisessa kunnossa. Valmistaudumme tulevaan kauteen luottavaisin mielin huolellisella suunnittelulla ja yhteistyöhön
perustaen.
On hyvä muistaa, että tukikohtien runsas
käyttö edellyttää myös hoitoa ja ylläpitoa.
Puuta palaa purjehduskaudella reippaasti
saunoissa ja grillinuotioilla, saunoja ja
yhteisiä tiloja pidetään puhtaana ja ympäristöstä huolehditaan – yhdessä toimien tukikohtamme pysyvät viihtyisinä.
Tämä kaikki kuuluu veneilykulttuuriin ja
hyviin tapoihin vesillä.

mään vastaamaan paremmin jäsenistön
tarpeita niin, että Pirttiniemi säilyy turvallisena paikkana.
Tulevan kauden tavoitteena on hoitaa
yhteiset talkoot hyvässä ja kannustavassa
hengessä vapaaehtoisuuteen perustuen.
Kukin saa osallistua oma aikataulunsa ja
voimavarojensa sallimissa rajoissa. Ketään ei tarvitse osoitella, vaikka joskus on
halu ja tarve käyttää oma aikansa lepäämiseen ja rentoutumiseen. Tarkoitus on
tukea työhön osallistuvia sopivalla muonituksella ja pistetään toki lopuksi myös
saunat lämpenemään. Tulemme jatkamaan mukavaa yhdessäoloa tukikohdissamme ja järjestämme perinteisiä viihtyisiä kesän juhlia totutulla tavalla.

Meillä on loistavat ja osaavat isännät ja
emännät tukikohdissa, mutta tarjotaan
heille heidän ansaitsemaansa tukea.
Välillä tarvitaan useampia käsipareja
kerralla yhteisiin töihin. Kerromme talkoorupeamista etukäteen ja jatkamme
Luotsi-hankkeen aikana koettua yhdessä
tekemisen mallia, jossa parhaimmillaan
näkee työn tuloksen konkreettisesti. Jokaiselle halukkaalle löytyy sopivaa tekemistä. Myös vartiovuoroja tullaan säätä-

Pirttiniemessä aloittaa tukikohtaisäntänä
Jouni Savolainen. Pyydän kiinnostuneita
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ottamaan yhteyttä Jouniin, että saamme
nimettyä päätukikohtaamme myös aktiivisen toimikunnan. Lisääntyneiden venepaikkojen ylläpidosta vastaavat pääsihteeri Jani Kelo ja satamamestari Heikki
Pettersson. Luotsi-hankkeen menestyksekästä läpivientiä jatketaan siirtämällä
poijuja parempiin paikkoihin ja säätämällä uuden sataman laitureita riittävän tilan
saamiseksi veneille. Purjehdusharrastusta
varten rakennetaan sopivat rampit. Vähitellen myös vanhemmat laiturit vaativat
kunnostusta ja kiinnikkeitä siirretään
uuden järjestyksen mukaiseksi. Pirttiniemessä järjestetään kevättalkoot lipunnostoa edellisenä päivänä lauantaina 23.4.
Aikataulusta, ohjelmasta ja tarjoilusta
tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Iivarinsalossa isäntänä aloittaa Timothy ”Timi” Reid ja emäntänä toimii Mervi
Mykkänen. Suositun saaritukikohdan
puuhuolto vaatii oman panoksensa ja
muuten suunnitelmassa on ylläpitäviä
toimenpiteitä ja hankintoja.
Jänissalon isäntänä ja emäntänä ovat
edelleen Seppo Laatikainen ja Anneli
Reinikainen. Tukikohdan ylläpitoon kuuluvat polttopuuhuolto ja laiturirakenteillekin suunnitellaan muutoksia.
Tukikohtiemme osalta tuleva kausi näyttää lupaavalta!
Keväisin terveisin,
Tukikohtakommodori
Ossi Sivén
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Mietteitä Iivarinsalon kesään
Iivarinsalon toimikunta kokoontui tammikuun lopulla uuden Iivarin
isännän Timothy Reidin (Timin) johdolla miettimään tulevan kesän
suunnitelmia ja muistelemaan edellistä kesää. Uuden tukikohtaisännän myötä Iivariin saadaan myös emäntä, kun Mervi Mykkänen aloittaa uuden perinteen Iivarin emännyydestä.
Tukikohta oli ahkerassa käytössä kesällä
2015 ja saunakirjasta löytyikin yli 500
merkintää. Kesän aikana vierailleiden
kävijöiden todellisen määrän arvioitiin
olevan 1500 kieppeillä. Toivottavasti
tulevanakin kesänä kävijöitä olisi vähintään saman verran ja uusi isäntä Timi ja
emäntä Mervi toivottavatkin kaikki vanhat ja uudet jäsenet purjeilla ja purjeettomilla veneillä tervetulleeksi Iivarin
tukikohtaan.

Viime kesänä Iivarissa kisattiin perinteiseen malliin ja uusia mestareitakin löytyi.
Laitisen Mikko nousi upealla suorituksella
mölkkykisan mestariksi ja karaokemestaruus meni komealla lurituksella Korkalaisen Arille. Lasten armottomissa olympialaisissa Kaikki olivat mestareita ja jokainen palkittiin!
Valmistautuminen tulevaan veneilykauteen alkoi perinteisesti Helsingin vene-
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messuilla helmikuussa ja seuraavaksi
onkin luvassa seuran omat Kallavesj’messut huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Iivarissa kesäkausi avataan lauantaina 28.5. pienten puuhastelujen
merkeissä ja paikalle toivotaan paljon
osallistujia. Erityisesti uudet jäsenet ovat
tervetulleita katsomaan tukikohdan antia.

Uutuutena Iivariin saadaan kesällä sulkapalloverkko ja myös uudet optimistijollat
Foksun ja Jarkin purjehtimina/hinattuina
Kuopiosta. Tarkempi ajankohta selviää
myöhemmin kesän aikana.

IIVARIN SAUNAVUOROT
Perjantai:
Naiset klo 18.00–20.00
Miehet klo 20.00–22.00

Muista Iivarinsalon tapahtumista mainittakoon perinteinen Juhannuksen vietto
hyvässä ja rennossa seurassa 25.–26.6. ja
kevytvenepurjehtijoiden yönylileiri 5.-7.8.
Perinteinen rantakalailta mölkky- ja karaokekisoineen järjestetään lauantaina
20.8. ja lasten armottomat olympialaiset,
jossa kaikki osallistujat palkitaan sunnuntaina 21.8.

Lauantai-torstai:
Naiset klo 17.00–18.30
Miehet klo 18.30–20.00
Muina aikoina saunamaksu 10 € /
venekunta.

Tukikohta on siisti ja hyvässä peruskunnossa ja pidetään se jatkossakin sellaisena. Aina löytyy pientä tekemistä ja yhdessä tekemällä niitä on mukava tehdä.
Muistetaan, että Iivarissa ei edelleenkään
ole jätepalvelua ja toivottavasti kaikki
vievät omat roskansa pois. Myös puuta
palaa reilusti ja jokainen tukikohdassa
kävijä vastaa omalta osaltaan nuotio- ja
saunapuiden tekemisestä. Näillä toimilla
lisätään meidän kaikkien yhteistä viihtyvyyttä.

Terveisin,
Iivarin uusi isäntä Timi ja emäntä Mervi

Iivarin tukikohdasta löytyy myös lapsille
paljon ajanvietettä. Saaresta löytyy mm.
salkotennis, frisbeegolf, trampoliini ja
tietysti supersuosittu Pikku-Iivarin hiekkalaatikko tykötarpeineen. Talosta löytyy
myös koronapöytä, lehtiä, lautapelejä
yms.
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Iivarinsalon perinteinen rantakalailta ja lasten olympialaiset järjestettiin elokuun viimeisenä viikonloppuna. Alun haastavista sääolosuhteista ja rantautuvia kiusanneesta tuulesta huolimatta, tapahtuma veti
tälläkin kertaa laiturin täydeltä iloisia pursiseuralaisia veneineen.
Lauantaiaamu aloitettiin pienellä puuhastelulla. Miehet, ja tietenkin osa naisista,
purkivat vanhaa skeittialustaa ja latoa sen
vierestä, moottorisaha lauloi ja parrua
kannettiin urakalla.

Lapset aloittivat karaoken laulamisen
viimeisten vielä syödessä, ja pieniä laulajia riitti. Aikuisten laulujen alkaessa tunnelma olikin jo katossa, ja iltaa vietettiin
iloisesti laulaen ja tanssien. Illan pimetessä Korkalaisen Arilta (karaokemestari
2015) löytyi myös kitara, ja lauleskelua
jatkettiin nuotion äärellä.

Naiset valmistelivat jo perinteistä kalakeittoa, unohtamatta nakkikeittoakaan.
Petosen leipomo oli taas ystävällisesti
toimittanut leivät ja Maurin venekunta
yllätti juhlaväen tarjoamalla todella herkullisia uunituoreita kevätkääryleitä.

Sunnuntaiaamuna laituriparlamentti ruoti
tekemisiä ja tekemättä jättämisiä. Kaikilla
tuntui olleen hauskaa. Päivällä pidettiin
vielä lasten suositut olympialaiset, johon
otti osaa tusinan verran lapsia ja nuoria.
Palkintoja riitti kaikille!

Iltapäivällä päästiin perinteisen Mölkkypelin pariin, jonka voiton tällä kertaa vei
Mikko Laitinen. Peli eteni erityisen ripeästi, koska m/s Veljmiehen nuoriso toimi
ansiokkaasti heittokapulan palauttajana.

Iivarin toimikunta kiittää kaikkia järjestelyihin osallistuneita!

Pelin edetessä lämpeni myös sauna ja
saunassa riittikin lämpöä ja porukkaa.
Ensin oli naisten vuoro ja heti perään
tietenkin miesten vuoro. Saunasta päästiinkin suoraan keiton kimppuun.

Terveisin,
M/S Monalisan miehistö (järjestelyvastaavat) ja entinen isäntä Jarkki (M/S Charlotte II)
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Jänissalon kuulumisia
Kuulopuheiden mukaan Jänissalon tukikohdan alkukesä 2015 oli hiljainen. Epävakainen sää mahtoi verottaa kävijöitä myös heinäkuussa,
jolloin allekirjoittanut oleskeli tukikohdassa jo itsekin. Vieraskirjan
mukaan laituri on ollut täynnä Juhannuksena, mutta sen jälkeen se
täyttyi vasta koulujen alkua edeltävänä viikonloppuna.
Myös talkoiden osalta kesä oli ”hiljainen”.
Perinteinen talkooviikonloppu jäi Kuopio
Veneilee –tapahtuman alle. Polttopuut
siirtyivät siitä huolimatta kesän aikana
ulkoa liitereiden suojaan. Lämmin kiitos
teille, jotka urakoitte puiden osalta.

Kesän 2016 mittavin haaste lienee viime
keväänä vaurioituneen betoniponttoonin
tilalle rakennettava laituri. Jos innostuit
ko. haasteesta, ota yhteyttä IsäntäEnskaan (Seppo Laatikainen) tai muihin
toimikunnan jäseniin.

Mastonkaatajaiset syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna onnistui taas kerran
yli odotusten, ainakin ruuan osalta. Jos
rosvolammas paranee viimesyksyisestä,
minulla ainakin menee kieli mukana tulevana syksynä – isot kiitokset siis rosvopaistimestari Erkalle ja sherrykastikemestari Eijalle.

Perinteiset alkukesän siivoustalkoot on
sovittu pidettäväksi 11.6. ja syksyn kohokohta, Mastonkaatajaiset, 10.9. Suunnitteilla on myös moton vierailu tontilla ja
mikäli suunnitelma toteutuu, järjestetään
parin vuoden kaltaiset talkoot puiden
pinoon saattamisen osalta loppusyksystä.
Kesää 2016 odotellen, tapaamisiin Kallavesj´-näyttelyssä!

Lämmin kiitos kaikille muillekin ko. talkoisiin osallistuneita. PeeÄssälle karitsanpaisteista ja Petosen Leipomon Maurille
riihiruisleivistä ja sämpylöistä suurkiitos!

Tukikohtaemäntä Anneli
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Ilmakuvia Pirttiniemestä

Kuva: Pasi Hannula

Kuva: Pasi Hannula
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Katsastusinfo
Katsastuksen painopistealueet 2016
1.

Merikartat: Katsastuksessa hyväksytään paperiset merikartat, jotka perustuvat
riittävän tuoreeseen tai korjaamalla ajan tasalla pidettyyn kartta-aineistoon. Kartan tuottajaksi hyväksytään Liikenneviraston tai vastaavaa materiaalia käyttävä
toimittaja. Karttojen tarpeessa huomioidaan veneen käyttämä vesialue.

2.

Veneen sähkölaitteet: Sähkölaitteista tarkastetaan toiminta, sähköjärjestelmän
yleiskunto sekä kytkentäkaavio ja maasähköjärjestelmä.

3.

Sammutusvälineet: Käsisammuttimien kelpoisuusajaksi hyväksytään yksi vuosi
valmistusajankohdasta tai tarkastuksesta. Moottoritilan sammutin ei korvaa käsisammutinta/käsisammuttimia.

Hätämerkinantovälineet
Siirtymäaika vanhasta pyrotekniikan kelpoisuuden lisäajasta on päättynyt ja 1.1.2016
alkaen hyväksyntä tapahtuu tuotteeseen merkityn kelpoisuusajan mukaan.
Vaadittavat hätämerkinantovälineet:
Katsastusluokka 1:

4 rakettia, 4 soihtuja ja 2 oranssisavua

Katsastusluokka 2:

4 rakettia ja 4 soihtua tai 4 rakettia, 2 soihtua ja 1 ledhätämerkinantoväline, lisäksi suositellaan 1 oranssisavua

Katsastusluokka 3:

2 rakettia ja 2 soihtua tai 4 soihtua tai 2 rakettia ja 1
led-hätämerkinantoväline tai 2 soihtua ja 1 ledhätämerkinantoväline

Katsastusluokka 4:

suositellaan 2 soihtua tai 1 led-hätämerkinantovälinettä

Lisäksi tulee huomioida led-hätämerkinantovälineiden varaparistot ja suositellaan
matkapuhelinta latureineen vedenpitävällä suojakotelolla.
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Kuopion Pursiseuran katsastusmiehet:
Moottoriveneet
Ari Koivisto
Olli-Matti Miettinen
Harri Saastamoinen
Seppo Laitinen
Martti Hämäläinen
Reijo Serguskin
Martti Lehtinen
Tero Hakkarainen

Purjeveneet
Juhani Hakkarainen
Erkki Kerttula
Henrik Hamström
Ilkka Vainikainen
Risto Tuhkanen
Esa Mäkinen

040 502 3677
040 735 3210
0400 466 465
0500 572 962
050 567 6263
044 094 4590
040 532 4010
050 379 3225

0500 575 518
0400 175 365
044 272 2588
050 306 7152
0400 907 746
0400 392 684

Yhteisnostot Pirttiniemessä

Kevät
Lauantai 7.5. (ilmoittautuminen 24.4. mennessä!)
Lauantai 21.5. (ilmoittautuminen 8.5. mennessä!)

Syksy
Lauantai 17.9. (ilmoittautuminen 4.9. mennessä!)
Lauantai 8.10. (ilmoittautuminen 25.9. mennessä!)
Yhteisnostoihin tulee ilmoittautua ennakkoon seuran toimistolle yllä mainittuun päivään mennessä (kuops@kuopionpursiseura.fi / 040 760 3446).
Nostojärjestys ja tarkempi aikataulu tulee nähtäville seuran nettisivuille ja
Pirttiniemen ilmoitustaululle viikkoa ennen nostopäivää.
Noston hinta ennakkoon ilmoittautuneilta 80 € / 15 min,
jälki-ilmoittautuneilta 100 € / 15 min.

HUOM!
Maksu suoritetaan käteisellä Luotsi-toimintakeskuksessa ennen omaan
veneen nostoa. Noston voi käydä maksamassa myös ennakkoon ennen
nostopäivää.
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Kuopion Pursiseuran säännöt
pussa, jonka aikana hän täyttää 18 vuotta.

1§ Seuran nimi
Yhdistyksen nimi on Kuopion Pursiseura
ry. ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Jäljempänä näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä seura.

Perhejäseneksi voi liittyä seuran varsinaisen jäsenen aviopuoliso tai varsinaisen
jäsenen ilmoituksesta tämän kanssa pysyvästi yhteistaloudessa asuva henkilö.

2§ Seuran tarkoitus ja sen toiminnan
laatu

Kannatusjäseneksi voi seuran hallitus
hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia
yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kunniajäseneksi voi seura hallituksen esityksestä
vuosikokouksessaan kutsua seuran tarkoitusperiä erityisesti edistäneitä henkilöitä.

Seuran tarkoituksena on vesillä liikkumisen ja siihen liittyvien urheilumuotojen
edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen vesillä
liikkumista edistäviä palveluksia, harjoittaa valistus- ja neuvontatoimintaa, toimeenpanee kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestää kilpailuja ja muita
tilaisuuksia. Seura voi tarkoitusperiensä
edistämiseksi omistaa kiinteää ja irtainta
omaisuutta sekä harjoittaa näyttely-,
kerho- ja ravintolatoimintaa.

5§ Jäsenen erottaminen
Jäsen erotetaan seurasta, jos hän rikkoo
seuran sääntöjä, mainetta tai hyviä tapoja tai jos hän väärinkäyttää seuran lippua.
Erottaminen tapahtuu seuran kokouksessa ja erottamispäätökseen tarvitaan 2/3
annetuista kokouksessa edustetuista ja
annetuista äänistä. Vuosimaksunsa maksamatta jättäneen toteaa hallitus päätöksellään 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 saatuaan.

3§ Seuran jäsenet
Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä,
juniorijäseniä, perhejäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä.
4§ Jäseneksi ottaminen
Seuran varsinaisen ja juniorijäsenen ottaa
hallitus vahvistamaansa menettelytapaa
noudattaen. Varsinaisen jäsenen on oltava 18 vuotta täyttänyt.
Juniorijäsen muuttuu, mikäli haluaa edelleen kuulua jäsenenä seuraan, varsinaiseksi jäseneksi sen kalenterivuoden lo-

6§ Maksut
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Jäseniltä kannettavista liittymis-, katsastus-, venepaikka- ja jäsenmaksuista ja
niiden suuruudesta päättää vuosittain
seuran syyskokous talousarviosta päättäessään.

mikuntien puheenjohtajat korkeintaan
kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Toimikunnan puheenjohtaja nimittää
oman toimikautensa pituiseksi toimikaudeksi vähintään neljä seuran jäsentä
hoitamaan toimikunnan tehtäviä. Puheenjohtaja voi erottaa toimikunnan
jäsenen kesken toimikaudenkin perustellusta syystä. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

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 jäsenmaksuista.

Toimikunnan puheenjohtaja kutsuu koolle toimikunnan kokoukset. Kutsu on lähetettävä kutsuttaville hyvissä ajoin ennen
kokousta.

Seuran varsinainen syyskokous voi hallituksen esityksestä erityisin perustein
vapauttaa nimeltä mainitut henkilöt liittymismaksun maksamisesta tai seuraavana kalenterivuotena perittävästä muusta
maksusta.

Toimikunnan kokouksesta pitää puheenjohtaja pöytäkirjan, joka on saatettava
seuran puheenjohtajiston tai asiasta
vastaavan hallituksen jäsenen tiedoksi
mahdollisimman pian. Toimikunnan puheenjohtajan on huomioitava kokousten
selvät päätökset ja toivomuksen tehdessään toimikunnan toimialaan kuuluvia
esityksiä.

7§ Toimikunnat sekä niiden erikoissäännöt
Seuran hallitus voi perustaa epäitsenäisiä
toimikuntia herättämään ja ylläpitämään
harrastusta seuran asettamien päämäärien toteuttamiseksi hallituksen rajaamilla
toiminnan aloilla.

Toimikunnan varapuheenjohtaja toimii
puheenjohtajan estyneenä ollessa puheenjohtajana.

Toimikunnat:

8§ Seuran hallitus ja toimihenkilöstö

Hallitus voi perustaa varsinaisia toimikuntia enintään kuusi ja muita toimikuntia
tarpeelliseksi katsomansa määrän toimikaudeksi, jonka pituuden hallitus määrää.
Hallitus määrää myös toimikunnan toiminnan alueen.

Seuran asioita ja taloutta ja sen toimintaa
johtaa seuran jäsenistä koostuva hallitus,
johon kuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, seuran 7 §:n mukaan
perustettujen varsinaisten toimikuntien
puheenjohtajat, kuitenkin enintään kuusi
(6) sekä neljä (4) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan seuran syyskokouksessa seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että toinen varapuheenjohta-

Toimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien on oltava seuran jäseniä.
Seuran varsinainen kokous nimittää toi-
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ja ja kaksi muuta jäsentä on vuosittain
erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla valitaan hallituksen jäsenet vain erovuoroisten tilalle. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa ja hänen ollessa estynyt jommankumman varapuheenjohtajansa kutsusta
tarvittaessa tai kun puolet hallituksen
jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun joku puheenjohtajista ja vähintään puolet sen jäsenistä on
saapuvilla.

ja loka-marraskuussa syyskokous. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun
vähintään 1/10 seuran äänivaltaisista
jäsenistä sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten. Hallitus kutsuu koolle
kokoukset vähintään viikkoa ennen määräaikaa ilmoittaen siitä paikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä tai kirjallisesti jäsenille heidän viimeksi yhdistykselle ilmoittamalla osoitteella lähetetyllä
kutsulla. Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi yhdistyksen sääntöjen muuttamista,
kiinteistön luovuttamista tai kiinnittämistä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta
muun omaisuuden luovuttamista, äänestys- tai vaalijärjestystä, hallituksen tai sen
jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä
tai yhdistyksen purkamista koskeva asia,
on tästä kokouskutsussa mainittava.

Hallitus valitsee seuralle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Näiden lisäksi hallitus voi
asettaa toimikuntia hoitamaan seuran
kannalta tarpeellisia erikoistehtäviä.
9§ Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittavat seuran hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri kaksi aina yhdessä taikka hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt kaksi
henkilöä yhdessä.

12§ Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:

10§ Toimintakausi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös yhdessä toimintakertomuksen kanssa on annettava toimintavuotta seuraavan helmikuun aikana tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tarkastuksesta on annettava vuosikokoukselle
osoitettu kirjallinen lausunto, joka on
jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin ennen
vuosikokousta.

1. Kokouksen järjestäytyminen. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
3. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

11§ Seuran kokoukset ja niiden koollekutsuminen
Seuran varsinaisia kokouksia pidetään
vuosittain helmi-huhtikuussa vuosikokous
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5. Valitaan ne varsinaisten toimikuntien
puheenjohtajat sekä niiden muiden
toimikuntien puheenjohtajat, joiden
valinnan vuosikokouksessa hallitus on
katsonut tarpeelliseksi ja joiden valinnasta on ilmoitettu kokouskutsussa.
6. Käsitellään muut esityslistalla olevat
asiat.

Puhe- ja äänivalta seuran kokouksissa on
jokaisella 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä. Muilla jäsenillä on puhevalta. Seuran
hallituksen sekä toimikuntien kokouksissa
äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen
äänten enemmistö.
Äänten menneissä tasan voittaa kokouksen puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa
ratkaisee arpa. Henkilövaalit toimitetaan
suljetuin lipuin.

13§ Syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:

15§ Hallituksen antamat ohjeet ja määräykset

1. Kokouksen järjestäytyminen. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
3. Määrätään seuran jäseniltä seuraavan
vuonna kannettavat maksut ja niiden
suuruus sekä maksuaika ja päätetään
hallituksen esittämistä maksuvapautuksista.
4. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
5. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle.
6. Valitaan ne toimikuntien puheenjohtajat, joita ei ole valittu vuosikokouksessa.
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa
tarkastamaan
seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
8. Käsitellään muut esityslistalla olevat
asiat.

Hallituksella on oikeus antaa näiden
sääntöjen täydennykseksi ohjeita ja määräyksiä kunnia- ja ansiomerkkien käytöstä, lippu- ja venemerkkien käyttämisestä,
veneiden tarkastuksesta, veneluettelon
pitämisestä, seuramajan, seuran tukikohtien 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 äänistä.
17§ Seuran omaisuuden käyttö seuran
purkautuessa
Jos seura purkautuu, on sen jäljelle jäänyt
omaisuus jätettävä seuran kokouksen
päätöksen mukaan jollekin toiselle suomalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle
seuran tarkoitusperien toteuttamista
edistäviin tarkoituksiin käytettäväksi.

14§ Äänestys kokouksissa
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Kuopion Pursiseuran ympäristöohjeistus
Kuopion Pursiseuran keskeisiä tavoitteita toiminnassa on puhtaan vesiympäristön arvostaminen ja säilyttäminen, hyvien veneilytapojen
noudattaminen sekä jäsenistön ohjaaminen näiden arvojen hyväksymiseen. Seuran ympäristöohjeistuksessa on otettu huomioon asioita,
joiden avulla jokainen jäsen voi omalta osaltaan pitää huolta tämän
tavoitteen toteutumisesta.
on oma säiliö ja hyvin valutetut öljypullot
ja -kanisterit voi sijoittaa öljyisten jätteiden astiaan. Jätehuollon ylikuormituksen
välttämiseksi suositellaan kuitenkin omien jätteiden poisvientiä. Akkujen jättäminen jätepisteeseen on kielletty.

1. Jätteet
Suomen ja EU:n jätepolitiikan tavoitteena
on varmistaa, etteivät jätteet vaaranna
ympäristön hyvinvointia tai ihmisten
terveyttä. Jätelaissa velvoitetaan noudattamaan etusijajärjestystä, jonka tarkoituksena on ensisijaisesti vähentää
jätteen syntymistä ja jätteen haitallisuutta. Syntyvä jäte on valmisteltava uudelleenkäyttöön tai kierrätettävä. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muilla tavoilla, kuten energiana.
Loppusijoitus kaatopaikoille tulee kysymykseen vain, jos jätteen hyödyntäminen
ei ole mahdollista.

Pirttiniemessä on käytössä septin tyhjennyslaitteet. Pilssivesien tyhjennys näihin
on ehdottomasti kielletty, koska ne rikkovat pumput. Tarkemmat käyttöohjeet
löytyvät laitteista.
1.2 Jänissalo
Jänissalon tukikohdassa on jätehuolto,
mutta jätehuollon ylikuormituksen välttämiseksi suositellaan omien jätteiden
poisvientiä.

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

1.3 Iivarinsalo
Iivarinsalon tukikohdassa ei ole järjestettyä jätehuoltoa ja jokainen venekunta vie
omat jätteensä pois. Jätteet voi tuoda
esimerkiksi Pirttiniemen tukikohtaan.

1.1 Pirttiniemi

2. Vaaralliset jätteet

Pirttiniemessä on jätepiste, johon veneillessä kertyneet jätteet voi sijoittaa. Keräysastioita on sekajätteelle, pahville,
pienmetallille sekä lasille. Myös jäteöljylle

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

koissa, joissa pesuaineita pääsee paljon
veteen, esiintyy myös sinilevää. Olisikin
hyvä, että hiukset ja vartalo huuhdeltaisiin pesuaineista saunassa, jotta pesuaineet eivät päätyisi suoraan järviveteen.
Vaikka yksilönä oma pesuaineen käyttö ei
tunnu isolta määrältä, niin suuressa joukossa pesuaineen määrä kertautuu suureksi.

Vaarallisia jätteitä ei saa heittää sekajätteeseen vaan ne on vietävä vaarallisten
jätteiden vastaanottopisteisiin. Joitakin
vaarallisiin jätteisiin luettavia jätteitä voi
viedä tuottajavastuun nojalla niiden ostopaikkaan. Vaaralliset jätteet voi toimittaa 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.

Markkinoilla on myynnissä ympäristömerkittyjä shampoita ja saippuoita. Niiden tarkoituksena on varmistaa ympäristöystävällisyys koko tuotteen elinkaaren
ajan oikein käsiteltynä. Markkinoilla on
myös olemassa kokonaan biohajoavia
shampoita ja pesuaineita. Näitä käyttämällä säästetään ja suojellaan luontoa
parhaiten. Niitä käyttämällä voi myös
käydä huuhtomassa itsensä järvessä,
saastuttamatta vesiä. Biohajoavia tai
ympäristömerkittyjä pesuaineita saa
päivittäistavarakaupoista.

3. Pesu- ja tiskausvedet

3.3 Tiskaus tukikohdissa

3.1 Pesuvesien päästön rajoittaminen
vesistöön

Astianpesuaineet sisältävät myös fosforia, joka aiheuttaa järvien rehevöitymistä,
sekä tiskauksesta tulevat ruuantähteet
samentavat rantavettä ja houkuttelee
haittaeläimiä tukikohtien rannoille. Siksi
onkin suositeltavaa, että astioiden tiskaukset tehdään niille varatuilla paikoilla.
Jänissalon päärakennukseen tulee kunnan vesijohto ja siellä on käsitiskialtaat
tiskausta varten. Pesuaine valinnoilla
jokainen pystyy omalta osaltaan vaikuttamaan ympäristöön ja vesien puhtaana
pysymiseen. Myös tiskiaineissa on ympäristömerkittyjä tuotteita.

Tukikohdissa saunomisen ja tiskaamisen
yhteydessä tulisi välttää pesuvesien tarpeetonta pääsemistä vesistöön.
3.2 Saunominen ja uinti tukikohdissa
Shampoot, hoitoaineet ja vartalonpesuaineet sisältävät paljon järviä rehevöittäviä 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-

4. Veneiden kunnossapito ja huolto
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Veneiden kunnossapitoon ja huoltoon on
säädöksiä, joiden tarkoitus on vähentää
kunnossapidosta aiheutuvia ympäristökuormituksia. Säädökset rajoittavat veneiden pesussa käytettäviä pesuaineita
sekä veneen pohjamaalin poistoon käytettäviä kemikaaleja.

4.3 Veneiden tankkaus
Veteen joutuvat polttoainepäästöt aiheuttavat terveys-, ympäristö- ja turvallisuusriskejä. Polttoainepäästöjä ei saa
yrittää peittää astianpesuaineella, sillä
polttoaineen ja astianpesuaineen sekoitus on vaarallista vesieliöille. Kemikaalien
yhteisvaikutukset voivat olla yllätyksellisiä. Esimerkiksi dieselöljyn polyaromaattisten hiilivetyjen, eli PAH-yhdisteiden
haitalliset ympäristövaikutukset voivat
jopa satakertaistua joutuessaan tekemisiin astianpesuaineen kemikaalien kanssa. Vaikka kertatankkauksen yhteydessä
polttoainetta läikkyy korkeintaan desilitra, suosituissa pienvenesatamissa useat
pienet päästöt aiheuttavat ongelmia.

4.1 Veneiden pesu
Veneitä pestäessä hiilivetyliuottimia
sisältävillä pesuaineilla on pesun tapahduttava tätä tarkoitusta varten rakennetuilla pesupaikoilla, joista jätevedet voidaan johtaa öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Talvisäilytysalueilla veneitä
voidaan pestä pesuaineilla, jotka eivät
sisällä hiilivetyliuottimia. Tällöin jätevedet imeytetään maaperään tai johdetaan
sadevesiviemäriin.

4.4 Veneiden maalaaminen

Pesuvesien johtaminen suoraan vesistöön 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.

Pohjissa käytettävien haitallisten maalien
eli kiinnittymisenestovalmisteiden myyntiä ja markkinointia on rajoitettu Suomessa. Rajoitusten syynä ovat maalien aiheuttamat 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 eliöstöön.

Veneen pohjan peseminen ja huolto on
edullinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto pinnan uusimiselle. Puhdas pohja
vähentää myös polttoainekulutusta.
4.2 Veneiden huolto

Myrkyllisten maalien vaikutus vesieliöihin
on suurimmillaan keväällä, kun veneet
lasketaan vesille uudessa maalissa. Tilannetta hankaloittaa se, että keväällä on
myös eliöiden lisääntymisaika jolloin ne
ovat erityisen herkkiä haitallisille kemikaaleille.

Veneiden pohjamaaleja poistettaessa
maalin poisto on tehtävä tiiviillä alustalla,
joka estää maalijätteen pääsyn maaperään ja josta maalijäte voidaan kerätä
talteen. Veneitä hiottaessa hiontapölyn
leviäminen ympäristöön on estettävä.
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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. Jätehuollon
ylikuormituksen välttämiseksi suositellaan kuitenkin omien jätteiden poisvientiä.

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 ilmoitettava tukikohtaisännälle tai satamamestarille.
15. Tukikohdan valvojana toimii hallituksen vuosittain määräämä toimikunta ja satamamestari.
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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 toimistolta.

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 haltijan kustannuksella.
Mikäli vene telakoidaan muulloin kuin seuran järjestäminä yhteisnostopäivinä, asiasta tulee
ilmoittaa etukäteen seuran toimistolle. Venepaikan haltijalla on myös ilmoitusvelvollisuus,
jos vene jää talvisäilytyspaikalle kesän ajaksi.
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 tekemiseen 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.

9.

Sähkön lyhytaikainen ja valvottu käyttö (esim. akkujen lataus) on sallittu, mutta jatkuva
käyttö (esim. lämmitys) on kielletty. Veneiden kunnostustöiden edellyttäessä suurempaa
sähkön tarvetta (esim. hitsaus), seurataan sähkön kulutusta kulutusmittarilla. Tällöin sähköstä peritään kulutuksen mukainen korvaus.
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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 hallituksen lupaa.
12. Laiturivedet on tarkoitettu veneiden pesuun (järvivesi). Vesitankkien täyttöön tarkoitetut
juomavesipisteet on merkitty kyltein.
13. Seuran venepaikkoja ei saa käyttää liiketoimintaan.
14. Seuralla on oikeus ottaa venepaikka tilapäiseen käyttöön Pirttiniemessä järjestettävien
tapahtumien ajaksi.
15. 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.
b.

vaihtaa vuoroa toisen jäsenen kanssa. Vaihto on merkittävä vartiointilistaan sekä
vartiointipäiväkirjaan.
sopia, että joku toinen seuran jäsen hoitaa hänen vuoronsa. Vaihto on merkittävä
vartiointilistaan sekä vartiointipäiväkirjaan.

16. 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.

2.
3.

Luotsi-toimintakeskuksen tilat ovat seuran jäsenten vapaassa käytössä toimiston aukioloaikoina sekä yhteisnosto- ja talkoopäivinä. Toimintakeskus toimii myös yövartijoiden taukotupana.
Seuran toimisto on avoinna pääsääntöisesti ma-pe klo 8.00–16.00. Toimiston ollessa
suljettuna, pääsihteerin tavoittaa numerosta 040 760 3446.
Luotsi-toimintakeskuksen takana olevaan WC:hen käynti seura-avaimella.

SIIVOUS JA YLLÄPITO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Luotsi-toimintakeskuksen siivous kuuluu sen käyttäjille.
Jokainen käyttäjä vastaa siitä, että tilat jäävät käytön jälkeen siistiin kuntoon.
Roska-astiat tulee tyhjentää ja viedä jätekatokseen niiden täytyttyä.
Papereiden, pesuaineiden ym. täydennyksestä vastaa satamamestari.
Rikkonaisista tavaroista ja muista huoltotoimenpiteitä vaativista seikoista on ilmoitettava välittömästi satamamestarille, 0400 571 382.
Ulkokengät tulee jättää eteiseen ja märät varusteet riisua kuraeteisessä.
Varusteiden kuivaus on sallittu vain kuivaushuoneessa.
Tupakointi Luotsi-toimintakeskuksessa ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty.

TOIMINTAKESKUKSEN TILAT
Kokous- ja koulutustila
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Kokous- ja koulutustila on tarkoitettu pääsääntöisesti seuran järjestämiä kokouksia ja
koulutuksia varten. Tila toimii myös kilpailutoimistona Pirttiniemessä järjestettävien
kilpailujen aikana.
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.
Tilasta löytyvä videotykki ja valkokangas ovat käyttäjien vapaassa käytössä.
Pöydät ja tuolit tulee palauttaa käytön jälkeen omille paikoilleen.
Jokainen käyttäjä vastaa siitä, että kokous- ja koulutustila jää käytön jälkeen siistiin
kuntoon.
Viimeinen lähtijä huolehtii, että valot tulevat sammutetuiksi ja ovet lukituiksi.
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Keittiö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Keittiö on tarkoitettu pääsääntöisesti välipalojen valmistukseen seuran järjestämien
leirien ja harjoitusten yhteydessä.
Keittiö on myös yövartijoiden sekä kokousten ja koulutusten järjestäjien käytössä.
Jääkaapit on tarkoitettu eväiden ja muiden ruokien lyhytaikaista säilytystä varten ja jokainen käyttäjä vastaa omien syömättä jääneiden elintarvikkeiden poisviennistä.
Keittiön sähkölaitteiden (kahvinkeitin, liesi ym.) virrat tulee katkaista käytön jälkeen.
Astiat ja ruoanlaittovälineet tulee tiskata ja palauttaa paikoilleen käytön jälkeen.
Astianpesukonetta ei saa jättää päälle ilman valvontaa.
Jokainen käyttäjä vastaa siitä, että keittiö jää käytön jälkeen siistiin kuntoon.

Suihku- ja saunatilat
1.

2.
3.
4.
5.

Suihku- ja saunatilat on tarkoitettu käytettäväksi pääsääntöisesti Pirttiniemessä järjestettävien leirien, harjoitusten ja kilpailujen yhteydessä sekä erilaisissa seuran järjestämissä tilaisuuksissa.
Kiukaista tulee katkaista virrat käytön jälkeen ja käytetyt kertakäyttöiset laudeliinat ja
muut roskat on vietävä roska-astioihin.
Varusteiden säilytys pukuhuoneissa on kielletty.
Jokainen käyttäjä vastaa siitä, että suihku- ja saunatilat jäävät käytön jälkeen siistiin
kuntoon.
Viimeinen lähtijä huolehtii, että valot tulevat sammutetuiksi ja ovet lukituiksi.

Kuivaushuone
1.
2.
3.
4.
5.

Kuivaushuone on tarkoitettu juniori- ja kevytveneharrastajien sekä kilpailijoiden varusteiden kuivausta varten.
Kuivatut varusteet tulee kerätä pois mahdollisimman pian.
Varusteiden säilytys kuivaushuoneessa on kielletty.
Puhallin tulee sammuttaa käytön jälkeen – puhaltimen käyttö yöaikaan on kielletty.
Pesukone ja kuivausrumpu ovat pääsääntöisesti juniori- ja kevytveneharrastajien sekä
kilpailijoiden varusteiden pesemistä / kuivausta varten.

Varustekaapit
1.
2.
3.
4.

Lukolliset varustekaapit on tarkoitettu henkilökohtaisten tavaroiden säilytystä varten
Pirttiniemessä järjestettävien leirien, harjoitusten ja kilpailujen aikana.
Varustekaapin pidempiaikaisesta käytöstä tulee sopia seuran pääsihteerin kanssa.
Kadonneesta avaimesta tulee ilmoittaa välittömästi seuran pääsihteerille.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Iivarinsalon ja Jänissalon tukikohdat kuuluvat Saimaan alueen pursiseurojen tukikohtien
yhteiskäyttöverkostoon.
Tukikohtien käyttöoikeus on Kuopion Pursiseuran ja yhteistyöseurojen jäsenillä. Hätätilanteessa muutkin veneilijät voivat käyttää aluetta turvasatamanaan.
Yhteistyöseurojen jäsenten yhtäjaksoinen oleskeluaika tukikohdissa enintään 2 vrk.
Seuraan kuulumattomien seurueiden vierailusta tukikohtiin on sovittava etukäteen tukikohtaisännän kanssa.
Veneiden kiinnittäminen saunan laituriin on kielletty.
Laituri-, sauna- ja sähkömaksut on ilmoitettu tukikohtien ilmoitustauluilla.
Septitankittoman vesi-WC:n käyttö sataman alueella on kielletty.
Tukikohtarakennuksissa yöpymisen tulee olla tilapäistä ja siihen tulee olla tukikohtaisännän
lupa. Yöpymisessä on otettava huomioon paloviranomaisten määräykset.
Tukikohdissa noudetaan hyvän merimiestavan mukaisia käyttäytymissääntöjä. Yöt on varattu nukkumiseen, joten kunnioittakaamme jokaisen oikeutta häiriöttömään uneen.
Avotulen teko on sallittu vain siihen osoitetuilla paikoilla.
Takkojen käytössä on noudatettava varovaisuutta ja tukikohtakohtaisia ohjeita.
Jokainen siivoaa omat jälkensä tukikohtarakennuksessa, saunassa ja grillikatoksessa ja
huolehtii, että polttopuita on tuotu varastosta seuraavia kävijöitä varten.
Iivarinsalon tukikohdassa ei ole järjestettyä jätehuoltoa ja jokainen venekunta vie omat
jätteensä pois. Jänissalon tukikohdassa on jätehuolto, mutta jätehuollon ylikuormituksen
välttämiseksi suositellaan omien jätteiden poisvientiä.
Jätteiden käsittelyssä on noudatettava Kuopion Pursiseuran ympäristöohjeistusta.
Jokainen tukikohtien käyttäjä on vastuussa siitä, että paikat pysyvät kunnossa. Rikkonaisista
tavaroista on ilmoitettava tukikohtaisännälle.
Seura ei vastaa alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista.
Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä. Kotieläimille on varattu oma käymäläalue.
Saunavuorojen ajankohdat on ilmoitettu tukikohtien ilmoitustauluilla. Uiminen tapahtuu
aina omalla vastuulla ja vanhemmat ovat vastuussa alaikäisistä lapsistaan.
Seuran tukikohtia ei saa käyttää jäsenten henkilökohtaiseen liiketoimintaan.
Tukikohtien valvojana toimii hallituksen vuosittain määräämä toimikunta. Mikäli ketään
toimikuntaan kuuluvaa ei ole paikalla, on jokaisella varsinaisella jäsenellä samat velvollisuudet.
Valvojalla on oikeus kehottaa venekuntaa, joka ei noudata näitä tukikohtasääntöjä, poistumaan välittömästi.
Viimeinen lähtijä huolehtii, ettei alueelle jää avotulta, ovet tulevat lukituiksi ja mahdolliset
valot ja sähkölaitteet tulevat sammutetuiksi.
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