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Kommodorin palsta 

Arvoisat pursiseuralaiset, 

Uusi toiminnallinen vuosi alkoi ja vedet 
odottavat kulkijoita vielä jääkannen alla. 
Olemme saaneet hallitukseen uusia jäse-
niä ja toimikunnissakin on tapahtunut 
henkilövaihdoksia. Sopiva kierto on pai-
kallaan ja minulla on tunne, että olemme 
saaneet myös varsin sopivat henkilöt luot-
tamustehtäviin. Toivotan uusille toimi-
joille kelpo myötäistä alkaneelle kaudelle. 
Meidän tehtävämme on kanavoida jäse-
nistön tarpeet hyväksi hallinnoksi ja käy-
tännön toimiksi. 

Yhteistyö on vahvuutemme niin sisäisesti 
kuin ulkoisesti. Omaa yhteistyökykyämme 
mitataan kevään Kallavesj’-näyttelyssä, 
jonka valmistelut ovat tätä kirjoittaessani 
hyvällä mallilla. Onnistuneeseen vene-
näyttelyyn tarvitaan laaja-alaista osaa-
mista ja yhteen hiileen puhaltamista. Kai-
kille halukkaille löytyy varmasti tekemistä. 
Kallavesj’-näyttelyllä on tärkeä osa talou-
dellemme ja näkyvyydellemme. Päivittäi-
nen kävijämäärä tapahtumassa on samaa 
luokkaa kuin Helsingin venenäyttelyssä. 

Myös pursiseurojen välinen yhteistyö on 
ollut hedelmällistä. Veneilytoimittajat 
myönsivät Saimaan Pursiseuroille valta-
kunnallisen "Vuoden veneilyteko 2017" -
palkinnon retkisatamayhteistyöstä Metsä-
hallituksen kanssa. Kuopion Pursiseuran 
osuus on vaikuttava, sillä olemme sisäve-
sistön suurimpia pursiseuroja. Yhteistyöllä 
ylläpidetään Saimaan alueella avoimessa 

käytössä olevia retkisatamia. Uskon, että 
voimme kehittää jatkossa yhteistyötä 
myös Kuopion kaupungin kanssa. 

Alkanut vuosi tulee olemaan monipuoli-
nen. Suosittu purjehduskoulu Skuutti 
aloittaa huhtikuussa teorioilla ja pääsee 
vesille jäiden lähtiessä. Alkukesän optimis-
tijollien rankingkilpailu kerää Pirttinie-
meen noin sata nuorta huoltojoukkoi-
neen. Kesällä tehdään myös yhteinen 
matkapurjehdus ja Kuopio Veneilee -ta-
pahtumalla tavoitellaan uusia veneilyn 
harrastajia. 

Valmistaudumme ensi vuonna juhlista-
maan 130 vuoden kunniakasta histori-
aamme. Toimikunta on jo valmistele-
massa merkkivuoden ohjelmaa. Toivotta-
vasti saamme vielä kisakalentereihin isän-
nöitäväksi kansallisen tason kilpailun, 
jossa mieluusti olisi mukana oman seuran 
kisailijoita ja nuorisoa. Hallitus ottaa mie-
luusti vastaan ajatuksia juhlavuoden viet-
toon liittyen. 

Tämä vuosikirja kannattaa pitää hyvässä 
tallessa: uudet henkilöluettelomääräykset 
rajoittavat jatkossa myös jäsentieto-
jemme edelleen jakelua. Tällä opuksella 
voi vielä yhdistää jäsenistön ja veneen, 
mikä helpottaa tutustumista toisiimme. 

Hyvää uutta purjehduskautta! 

Terveisin Ossi
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Hallitus ja toimihenkilöt 

HALLITUS 

Kommodori   1. varakommodori (talous):  
Ossi Sivén   Markus Mättö 
040 544 5518   050 572 7917  
ossi.siven@gmail.com  markus.matto73@gmail.com 

2. varakommodori (kiinteistöt):  Junioritoimikunta: 
Arto Boman   Anna Mättö 
040 504 8170   050 547 5204 
arto.boman@gmail.com  anna.matto@gmail.com 

Järjestelytoimikunta:  Kilpailutoimikunta: 
Riitta Pettersson  Joni Päivinen 
040 565 5109   050 351 8922 
riittapettersson50@gmail.com  paivinen@gmail.com 

Koulutustoimikunta:  Matkaveneilytoimikunta: 
Antti Iire   Henrik Fogelholm 
044 785 6925   044 238 5533 
iireantti@gmail.com  henrik.fogelholm@gmail.com 

Messutoimikunta: 
Arja Soramäki 
050 568 0042 
arja.soramaki@web.de 

 

TOIMIHENKILÖT 

Pääsihteeri:   Satamamestari: 
Jani Kelo   Heikki Pettersson 
040 760 3446   0400 571 382 
kuops@kuopionpursiseura.fi  satamamestari@kuopionpursiseura.fi 
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Tukikohtaisännät ja -emännät 

Iivarinsalon isäntä:  Iivarinsalon emäntä: 
Timothy Reid   Mervi Mykkänen 
040 412 4191   040 739 8321   
timothy_raid@hotmail.com  kisu_861@luukku.com 

Jänissalon isäntä:  Jänissalon emäntä: 
Jari Korkalainen   Anne Kaitosalo 
044 366 6546   044 338 1132 
korkalainenjari@outlook.com  anne.kaitosalo@kuopio.fi 

Pirttiniemen isäntä: 
Pasi Hannula 
0500 860 851 
pasi.hannula@gmail.com 
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Toimikunnat 

Junioritoimikunta 

Junioritoimikunta vastaa seuran kevytvenetoiminnan kehittämisestä ja edistämisestä. 
Toimikunta järjestää harrastus-, leiri- ja kilpailutoimintaa kevytvenepurjehduksesta kiin-
nostuneille ikään katsomatta. Toimintaa on niin vasta-alkajille kuin kokeneille konkareil-
lekin ja tavoitteena on tarjota mukaansatempaava, turvallinen ja monipuolisesti kehit-
tävä harrastus, joka tukee kasvua vastuulliseksi veneilijäksi. 

Puheenjohtaja: Anna Mättö, 050 547 5204, anna.matto@gmail.com 
Jäsenet: Alvar Kuustonen, Tarmo Föhr, Martti Kerman, Sanni Kerman, Pekka Silvast, 
Jussi Hämäläinen, Minka Kumpulainen, Ella Hirvonen, Johanna Kylmäoja 

Järjestelytoimikunta 

Järjestelytoimikunta vastaa erilaisten tilaisuuksien kuten veneilykauden avajaisten ja 
pikkujoulujen järjestämisestä. Toimikunta on lisäksi mukana ruokahuollon järjestämi-
sessä erilaisiin tapahtumiin yhdessä muiden toimikuntien kanssa. 

Puheenjohtaja: Riitta Pettersson, 040 565 5109, riittapettersson50@gmail.com 
Jäsenet: Terttu Hartikainen, Eija Laitinen, Mervi Mykkänen, Anne Serguskin, Anneli Rei-
nikainen, Hanna Venäläinen 

Kilpailutoimikunta 

Kilpailutoimikunta vastaa seuran kilpailutoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta, kil-
pailukalenterin laatimisesta ja urheilutiedottamisesta. Toimikunnan perinteisesti järjes-
tämiä kilpailuja ovat mm. Viinijuhlapurjehdus, Kallavesj’ Regatta, Kallaveden kierto ja 
tiistaipurjehdukset. Kilpailutoimikunta osallistuu Saimaan alueen purjehtijoiden yhteis-
toimintaan ja huolehtii kilpailutoimintaan liittyvästä yhteydenpidosta niin piiri- kuin val-
takunnan tasolla. 

Puheenjohtaja: Joni Päivinen, 050 351 8922, paivinen@gmail.com 
Jäsenet: Jussi Hämäläinen, Oliver Kuustonen, Jari Kettunen, Erik-Mikael Eriksson, 
Kimmo Nissinen 
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Koulutustoimikunta 

Koulutustoimikunta vastaa kaikkien jäsenryhmien koulutuksen suunnittelusta ja toteu-
tuksesta. Toiminnan tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja viihtyvyyttä vesillä järjestä-
mällä monipuolista veneilykoulutusta sekä omalle jäsenkunnalle että muille asiasta kiin-
nostuneille yhteistyössä Kuopion kansalaisopiston ja Kuopion Järvipelastajien kanssa. 

Puheenjohtaja: Antti Iire, 044 785 6925, iireantti@gmail.com 
Jäsenet: Pekka Granroth, Jarmo Miettinen 

Matkaveneilytoimikunta 

Matkaveneilytoimikunta on mukana kehittämässä seuran veneilyharrastustoimintaa 
niin purje- kuin moottoriveneilijöille. Toimikunta järjestää erilaisia veneilytapahtumia, 
kuten eskaadereja ja osallistuu Kallavesj’-messujen järjestelyihin esittelemällä sekä seu-
ran toimintaa että veneilyä yleisestikin pursiseuran osastolla. 

Puheenjohtaja: Henrik Fogelholm, 044 238 5533, henrik.fogelholm@gmail.com 
Jäsenet: Jarmo Soininen, Mikko Kuparinen 

Messutoimikunta 

Messutoimikunta vastaa Kallavesj’-messujen suunnittelusta, kehittämisestä, etukäteis-
valmisteluista ja talkoolaisten rekrytoimisesta varsinaisen tapahtuman ajaksi. Messujen 
järjestäminen on kuulunut merkittävänä osana seuran toimintaan jo vuodesta 1964 läh-
tien ja ilman seuran jäsenten aktiivista talkootyöpanosta tapahtuman järjestäminen ei 
olisi mahdollista. 

Puheenjohtaja: Arja Soramäki, 050 568 0042, arja.soramaki@web.de 
Jäsenet: Ari Pietiläinen, Jari Korkalainen, Anne Kaitosalo, Riitta Pettersson, Reijo Ser-
guskin, Marja-Leena Tuhkanen, Jari Kettunen, Martti Lehtinen, Kalle Heikkinen, Anne 
Serguskin, Pasi Hannula, Ulla Vuori 

Iivarinsalotoimikunta 

Iivarinsalotoimikunta vastaa Iivarinsalon tukikohdan ylläpidosta ja järjestyksestä sekä 
järjestää tukikohdassa jäsenistölle suunnattuja tapahtumia. 

Puheenjohtaja: Timothy Reid, 040 412 4191, timothy_raid@hotmail.com 
Jäsenet: Mervi Mykkänen, Henrik Fogelholm, Arto Miettinen, Jarmo Soininen, Tero 
Hakkarainen 

 



11 

Jänissalotoimikunta 

Jänissalotoimikunta vastaa Jänissalon tukikohdan ylläpidosta ja järjestyksestä sekä jär-
jestää tukikohdassa jäsenistölle suunnattuja tapahtumia. 

Puheenjohtaja: Jari Korkalainen, 044 366 6546, korkalainenjari@outlook.com 
Jäsenet: Anne Kaitosalo, Seppo Jormalainen, Seppo Laatikainen, Heimo Reinikainen, 
Vesa Vesterinen 

Pirttiniemitoimikunta 

Pirttiniemitoimikunta vastaa Pirttiniemen tukikohdan ylläpidosta ja järjestyksestä. Toi-
mikunnan tehtäviin kuuluu myös venepaikkarekisterin ylläpitäminen sekä yhteisnosto-
jen ja vartioinnin järjestäminen. 

Puheenjohtaja: Pasi Hannula, 0500 860 851, pasi.hannula@gmail.com 
Jäsenet: Pekka Humala, Seppo Jormalainen, Heikki Pettersson, Pauli Smolander 

Veneiden katsastustoimikunta 

Katsastustoimikunnan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää seuran katsastustoimintaa sekä 
edistää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, 
varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteis-
ten asenteiden omaksumisessa. Toimikuntaan kuuluvat katsastusmiehet ovat käyneet 
katsastajakurssin ja heillä on voimassa oleva SPV:n katsastajalupa. 

Puheenjohtaja: Ari Koivisto, 040 502 3677, arikoivisto1@gmail.com 
Jäsenet: Tero Hakkarainen, Martti Hämäläinen, Seppo Laitinen, Martti Lehtinen, Olli-
Matti Miettinen, Harri Saastamoinen, Reijo Serguskin, Risto Tuhkanen, Ilkka Vainikai-
nen, Hannu Kuokkanen 

Perinnetoimikunta 

Perinnetoimikunnan tarkoituksena on vaalia KuoPS:n perinteitä. Tavoitteena on tallen-
taa seuran kirjallista ja muuta materiaalia, kerätä seuran toimintaan liittyviä lehtileik-
keitä ja huolehtia seuran arkiston asianmukaisesta kunnosta. Toimikunta haastattelee 
seuran pitkäaikaisia jäseniä ja tallentaa haastattelut vuosikirjaan ja seuran kotisivuille. 

Puheenjohtaja: Kyösti Leikas, 040 566 8622, kyosti.leikas@hotmail.com 
Jäsenet: Anna-Terttu Leikas, Lauri Ruotsalainen 
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Vaalitoimikunta 

Vaalitoimikunta valmistelee seuran varsinaiselle kokoukselle ehdotuksen erovuoroisten 
tilalle valittavista hallituksen jäsenistä ja tekee seuran hallitukselle ehdotuksen myön-
nettävistä huomionosoituksista. 

Puheenjohtaja: Seppo Karvinen, 0400 273 073, seppo.karvinen@law-kuopio.fi 
Jäsenet: Riitta Pettersson, Jan Jansson 

 

  



13 



14 

Toimintasuunnitelma 

1. JOHDANTO 

1.1 Toimintaympäristö 

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

KuoPS on Suomen Purjehdus ja Veneily 
ry:n (SPV) sekä Suomen Navigaatioliiton 
jäsen ja kuuluu yhdistysjäsenenä Pohjois-
Savon Liikunta ry:een, Pohjois-Savon Ur-
heilu ry:een ja SMPS Kuopion Järvipelasta-
jat ry:een. 

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

1.2 Päätöksenteko ja hallinto 

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

1.3 Keskeiset tavoitteet 

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

Vuonna 2018 jatketaan seuran varsinaista 
toimintaa perinteiseen malliin, johon kuu-
luu aktiivista juniori- ja kilpailutoimintaa, 
monipuolista koulutusta ja veneiden kat-
sastusta, tukikohtien ylläpitoa ja matkave-
neilyä seuran omissa sekä Vuoksen alueen 
yhteiskäyttötukikohdissa. Keväällä tullaan 
järjestämään perinteinen Kallavesj’-vene-
näyttely jo 55. kerran. Näyttelystä on 
muodostunut sisävesien suurin veneilyta-
pahtuma. Seura järjestää myös Kuopio Ve-
neilee -tapahtuman. Tapahtuma järjeste-
tään nyt neljännen kerran. 

KuoPS on aktiivisesti mukana Suomen Pur-
jehdus ja Veneily ry:n toiminnassa toimi-
malla Vuoksen vesistöalueen edustajana 
kansallisella tasolla. Olemme tiiviissä yh-
teistyössä Vuoksen alueen muiden venei-
lyseurojen kanssa ja osallistumme vesistö-
aluetta koskeviin toimintalinjauksiin. Toi-
mimme yhteistyössä alueemme julkisen 
tahon edustajien ja muiden keskeisten si-
dosryhmien kanssa, tavoitteenamme 
edistää veneilyyn liittyvän infrastruktuu-
rin rakentamista ja rahoitusta. 

1.4. Toiminnan vastuullisuus 

Seura panostaa toiminnassaan vastuulli-
suuteen. Seuran päätöksenteossa, hallin-
nossa ja toiminnassa ylipäätänsä tähdä-
tään laadukkuuteen, tasavertaisuuteen, 
toiminnan jatkuvuuteen ja kestävään ke-
hitykseen. Seura panostaa aktiivisesti 
myös työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen. 

Seuraa johdetaan hyvän hallintotavan 
mukaisesti ja päätöksenteko pidetään 
mahdollisimman avoimena. Seuran tiedo-
tustoimintaa kehitetään jatkuvasti. Seura-
toiminnan laadukkuuteen panostetaan 
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kouluttamalla ohjaajia ja kouluttajia erilai-
siin seuratehtäviin ja järjestämällä jäsenis-
tölle monipuolisesti erilaisia koulutustilai-
suuksia.  

Seuratoiminnassa otetaan huomioon ym-
päristön hyvinvointi ja kestävä kehitys. Jä-
senistölle on laadittu ympäristöohjeistus, 
jonka avulla jokainen jäsen voi omalta 
osaltaan pitää huolta tämän tavoitteen to-
teutumisesta 

2. ORGANISAATIO 

2.1 Hallitus 

Kommodori 

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

I varakommodori 

Taloudellisen kehityksen seuraaminen, ta-
loudellisten toimenpiteiden suunnittelu ja 
johto, rahaliikenteen ja talousprojektien 
valvonta. 

II varakommodori 

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

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

Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja 

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

Junioritoimikunnan puheenjohtaja 

Junioritoiminnan suunnittelu ja johto, ke-
vytvenepurjehduksen ja siihen liittyvän 
kilpailutoiminnan edistäminen. 

Koulutustoimikunnan puheenjohtaja 

Seuran kaikkien jäsenryhmien koulutuk-
sen suunnittelu ja johto. 

Matkaveneilytoimikunnan puheenjoh-
taja 

Sekä purje- että moottoriveneilijöiden yh-
teisen veneilyharrastuksen kehittäminen. 
Perhekeskeisen veneily- ja retkitoiminnan 
sekä veneilyturvallisuuden edistäminen.  

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 

Tilaisuuksien kuten veneilykauden avajais-
ten, yhteisnostojen ja pikkujoulujen ruo-
kahuollon ja ohjelman järjestäminen. 

Messutoimikunnan puheenjohtaja 

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

Jäsen I 

Tiedottaminen ja osaltaan yhteiskunta-
suhteiden hoito. 

Lisäksi toimikuntien varapuheenjohtajat 
ovat hallitukseen nimettyjen ko. toimikun-
tien puheenjohtajien henkilökohtaisia va-
rajäseniä. 

2.2 Muut toimikunnat 

Varsinaisten toimikuntien lisäksi hallitus 
asettaa seuraavat toimikunnat: 

1. Pirttiniemitoimikunta 
2. Iivarinsalotoimikunta 
3. Jänissalotoimikunta 
4. Veneiden katsastustoimikunta 
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5. Kallavesj’-messutoimikunta 
6. Vaalitoimikunta 
7. Perinnetoimikunta 
8. 130-vuotisjuhlatoimikunta 

2.3 Jäsenkunta 

Koko seuratoiminnan perusta on yksittäi-
nen jäsen. Seuran jäseniä ovat varsinais-
ten jäsenten lisäksi juniori-, perhe-, kanna-
tus- ja kunniajäsenet.  Talkootyöpanosta 
tarvitaan Kallavesj’-messuilla, tukikohtien 
kunnossapidossa sekä juniorityön tukemi-
sessa. 

2.4 Uudet jäsenet 

Seura on avoin uusille jäsenille ja sen ta-
voitteena on kasvattaa jäsenkuntaa. Kuo-
pion Pursiseuran jäsenyyttä voivat hakea 
kaikki veneilystä ja pursiseuratoiminnasta 
kiinnostuneet henkilöt. Jäsenyyttä voi ha-
kea täyttämällä jäsenhakemuksen, jonka 
jälkeen jäsenyys vahvistetaan hallituksen 
toimesta. 

3. TOIMINTA 

3.1 Kilpailutoiminta 

Kilpailutoimikunta vastaa seuran kilpailu-
toiminnan suunnittelusta ja toteutuk-
sesta, kilpailukalenterin laatimisesta ja ur-
heilutiedottamisesta. Kilpailutoimikunta 
osallistuu Saimaan alueen purjehtijoiden 
yhteistoimintaan ja huolehtii kilpailutoi-
mintaan liittyvästä yhteydenpidosta niin 
piiri- kuin valtakunnan tasolla. 

Kauden 2018 toiminnan runko rakentuu 
totutuille kilpailuille: Saimaa-rankingin 
osakilpailut, Kallaveden kierto sekä kölive-
neiden tiistaikilpailut ja juniorien keski-
viikkokilpailut. Seuramme on kerännyt ki-
sajärjestäjäkokemusta viime vuosina (Pur-
jehdusliigan osakilpailu 2016, optimistijol-
lien SM-rankingkisa 2017) ja kouluttanut 

omia tuomareita, joista osa on jo hankki-
nut käytännön kokemustakin. Kertynyttä 
osaamista halutaan käyttää uusien kilpai-
lujen järjestämiseen, ehkä jo kaudella 
2018. 

Seurassamme halutaan edelleen kehittää 
junioritoiminnan ja köliveneiden kilpailu-
toiminnan välistä synergiaa ja nuorten su-
juvaa siirtymistä jollista köliveneisiin. Ta-
voitteen saavuttaminen vaatii toiminnan 
yhteistä kehittämistä ja purjehtijoiden si-
toutumista siihen. 

3.2 Juniori- ja kevytvenetoiminta 

Junioritoimikunta vastaa seuran kevytve-
netoiminnan kehittämisestä ja edistämi-
sestä. Toimikunta järjestää harrastus-, 
leiri- ja kilpailutoimintaa kevytvenepur-
jehduksesta kiinnostuneille ikään katso-
matta. Toimintaa on niin vasta-alkajille 
kuin kokeneille konkareille ja tavoitteena 
on tarjota mukaansatempaava, turvalli-
nen ja monipuolisesti kehittävä harrastus, 
joka tukee kasvua vastuulliseksi veneili-
jäksi. 

Viikkoharjoitukset kaudella 2018 

Talvikaudella kokoonnutaan lauantaisin 
yhteisiin harjoituksiin, joissa teemana 
ovat liikunnalliset sekä kestävyyttä ja ket-
teryyttä parantavat harjoitteet, kun sa-
malla pidetään purjehdustiimiä koossa yli 
pitkän talvikauden. Lisäksi pyritään ylläpi-
tämään ja lisäämään kilpapurjehdukselli-
sia valmiuksia myös teoriapuolella.  

Kesäkaudella ohjattuja purjehdusharjoi-
tuksia järjestetään Optimistijolla-, Laser- 
ja Feva XL- luokille siten, että jokaisen pur-
jehtijan on mahdollista treenata vähin-
tään kahdesti viikossa. Harrastajat voivat 
yhdessä ohjaajien kanssa itse asettaa 
omat tavoitteensa. 
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Tapauskohtaisesti harjoituksissa voidaan 
jakaantua ns. kilparyhmään ja harrastaja-
ryhmään, joiden painotukset ovat joko kil-
papurjehduksellisia tai yleisiä purjehdus- 
ja veneenkäsittelytaitoja kehittäviä harjoi-
tuksia.  

Leirit ja kurssit kaudella 2018 

Talvikaudella pyritään järjestämään Suo-
men Purjehdus ja Veneily ry:n kanssa yh-
teinen valtakunnallinen kuivaleiri Kuopion 
Tahkolla. Kesäkaudella järjestetään kaksi 
lähinnä uusille harrastajille suunnattua 
optimistijollapurjehduksen alkeisleiriä 
sekä kaksi varttuneemmille nuorille ja ai-
kuisille tarkoitettua kevytvenepurjehduk-
sen alkeiskurssia iltaisin, joissa opitaan 
purjehtimaan Laser-veneillä. Tavoitteena 
on tutustuttaa lajiin mahdollisimman 
monta uutta harrastajaa ja saada heidät 
jatkamaan lajin parissa myös kokeilun jäl-
keen. Kysynnästä riippuen purjehduslei-
rejä on mahdollista järjestää enemmän 
Pirttiniemen tukikohdassa tai Iivarinsa-
lossa.  

Kilpailut purjehduskaudella 2018 

Kuopion Pursiseura on kiinnostunut järjes-
tämään kevytveneluokkien kansallisia ja 
kansainvälisiä kilpailuja aina kun kansalli-
set luokkaliitot niitä seurallemme myöntä-
vät. 

Kevytveneiden viikkokilpailu purjehditaan 
keskiviikkoisin kesä- ja elokuussa. 

Optimistijollissa kilpailevat purjehtijat 
osallistuvat mahdollisimman moneen 
kansalliseen kilpailuun: maajoukkuekar-
sintoihin, ranking-kilpailuihin ja SM-kilpai-
luihin. Karsintojen kautta maajoukkuee-
seen päässeet purjehtijat osallistuvat ta-
sonsa mukaiseen kansainväliseen mesta-
ruuskilpailuun. 

Laser-luokassa kilpaillaan SM-kilpailuissa 
ja muutamassa ranking-kilpailussa purjeh-
tijoiden omien tavoitteiden mukaisesti.    

Valmennus ja koulutukset 

Junioritoimikunta valitsee kaudelle 2018 
purjehdusvalmentajia, joiden lukumäärä 
suhteutetaan todellisiin harrastajamää-
riin. Optimistijolliin valitaan kuitenkin yksi 
kilparyhmän valmentaja ja vähintään kaksi 
harrasteryhmien valmentajaa. Kansalli-
sissa kilpailuissa optimistijollissa on aina 
mukana seuran valmentaja. Valmentajana 
toimii joko a) kilparyhmän valmentaja tai 
b) toinen muodollisesti pätevä valmentaja 
omasta tai vieraasta seurasta. 

Laser-luokan kilpailuissa seuralta ei odo-
teta valmentajan mukanaoloa vaan pur-
jehtijoiden edellytetään pystyvän toimi-
maan kilpailuissa itsenäisesti kaikilla kil-
pailumatkaan kuuluvilla osa-alueilla. 

Junioriohjaajien osaamista täydennetään 
tarpeen mukaan SPV:n ohjaajakoulutus-
ten, ensiapukurssien sekä Navigaatioliiton 
kurssien myötä.  

Muu toiminta 

Junioritoimikunta esittelee kevytvenepur-
jehdusta ja rekrytoi uusia harrastajia Kal-
lavesj´ 2018 –näyttelyssä. Lisäksi toimin-
taa markkinoidaan mm. sosiaalisessa me-
diassa. Seuran kevytvenekalustoa pide-
tään säännöllisesti hyvässä kunnossa ja 
uusia hankintoja tehdään, jos se nähdään 
tarpeelliseksi. 

3.3 Koulutustoiminta 

Koulutustoimikunta vastaa kaikkien jäsen-
ryhmien koulutuksen suunnittelusta ja to-
teutuksesta. Toiminnan tavoitteena on li-
sätä turvallisuutta ja viihtyvyyttä vesillä 
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järjestämällä monipuolista veneilykoulu-
tusta sekä omalle jäsenkunnalle että 
muille asiasta kiinnostuneille yhteistyössä 
Kuopion kansalaisopiston ja Kuopion Jär-
vipelastajien kanssa. 

Koulutuksen ja turvallisuustoiminnan 
laatu varmistetaan juniorivalmentajien, 
veneilykouluttajien, kilpailutoimitsijoiden 
ja katsastusmiesten ajantasaisella koulu-
tuksella. Veneilykoulutusta kehitetään 
seuraamalla viranomaisten ja kattojärjes-
töjen ohjeistuksia ja osallistumalla kansal-
listen järjestöjen (esim. Suomen Purjeh-
dus ja Veneily ry sekä Purjehduksenopet-
tajat PORY ry) toimintaan.  

Jäsenkunnalle järjestetään erilaisia koulu-
tustilaisuuksia tarpeen ja toiveiden mukai-
sesti. Kaikkia koulutuksia ei välttämättä 
järjestetä vuosittain vaan tarpeen mu-
kaan, osin myös ohjattuna itseopiskeluna.  

Navigointitietojen ja -taitojen hankki-
miseksi jäsenille suositellaan Kuopion kan-
salaisopiston järjestämiä Suomen Navi-
gaatioliiton saaristo- ja rannikkonavigoin-
tikursseja. 

Kuopion Pursiseuran järjestämiä koulu-
tuksia: 

• Skuutti Purjehduskoulu 
• CEVNI-kurssi 
• Meri-VHF-kurssi 
• Tutka- ja pimeänavigoinnin kurssi 
• Rakettien ja soihtujen ampuminen 

sekä sammutusharjoitukset 
• Elektronisen navigoinnin kurssi 
• Saaristolaivurikurssi 
• Rannikkolaivurikurssi 
• Avomerinavigointikurssi 

 

 

3.4 Matkaveneilytoimikunta 

Matkaveneilytoimikunta on mukana ke-
hittämässä seuran veneilyharrastustoi-
mintaa niin purje- kuin moottoriveneili-
jöille. Toimikunta järjestää erilaisia venei-
lytapahtumia, kuten eskaadereja ja osal-
listuu Kallavesj’-messujen järjestelyihin 
esittelemällä sekä seuran toimintaa että 
veneilyä yleisestikin seuran osastolla. 

Kesällä 2018 järjestettävä eskaaderi suun-
tautuu kohti etelää. Lähtö tapahtuu Kuo-
piosta heinäkuun alussa ja päättyy Mik-
keli/Ristiina akselille. 

3.5 Järjestelytoimikunta 

Järjestelytoimikunta vastaa erilaisten tilai-
suuksien kuten veneilykauden avajaisten 
ja pikkujoulujen järjestämisestä. Toimi-
kunta on lisäksi mukana ruokahuollon jär-
jestämisessä erilaisiin tapahtumiin yh-
dessä muiden toimikuntien kanssa. 

3.6 Perinnetoimikunta 

Perinnetoimikunnan tarkoituksena on 
vaalia KuoPS:n perinteitä. Tavoitteena on 
tallentaa seuran kirjallista ja muuta mate-
riaalia, kerätä seuran toimintaan liittyviä 
lehtileikkeitä ja huolehtia seuran arkiston 
asianmukaisesta kunnosta. Toimikunta 
haastattelee seuran pitkäaikaisia jäseniä 
ja tallentaa haastattelut vuosikirjaan ja 
seuran kotisivuille. 

3.7 Vaalitoimikunta 

Vaalitoimikunta valmistelee seuran varsi-
naiselle kokoukselle ehdotuksen erovuo-
roisten tilalle valittavista hallituksen jäse-
nistä ja tekee seuran hallitukselle ehdo-
tuksen myönnettävistä huomionosoituk-
sista. 
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4. KIINTEISTÖT 

Kuopion Pursiseuralla on omistuksessa 
mittava määrä erilaisia kiinteistöjä. Niiden 
ylläpito ja kehittäminen edellyttävät suun-
nitelmallisuutta, yhteistä huolenpitoa ja 
harkittua ammattilaispalvelujen käyttöä. 
Kiinteistönhoidon tavoitteena on tarjota 
pursiseuran jäsenille heidän tarvitse-
mansa tukikohtapalvelut ja turvata kiin-
teistöjen arvo.  

Kiinteistöjen ja rakenteiden vikojen ja vau-
rioiden ilmoittamiseen ja korjaukseen ke-
hitetään järjestelmä, jonka tavoitteena on 
tehostaa korjaustoimintaa ja ehkäistä lisä-
vaurioiden syntyminen. Jäsenkuntaa kan-
nustetaan omatoimisuuteen korjaustoi-
menpiteiden yhteydessä. 

4.1 Pirttiniemen tukikohta 

Pirttiniemitoimikunta ylläpitää ja kehittää 
Pirttiniemen tukikohdan toimivuutta ja 
viihtyvyyttä. Ylläpidon perusteeksi pide-
tään rekisteriä keskeisistä vuosittaisista 
huoltotoimenpiteistä. Tukikohdan kehit-
tämiseksi valmistellaan pitemmän aikavä-
lin strategia. Poijujen sijaintia korjataan 
tarpeiden mukaan ja laitureita kunnoste-
taan korjausta vaativissa paikoissa. Vieras-
venepalveluja kehitetään edelleen. Laiva-
laiturin edustan yleisilmettä kohenne-
taan. Vuosittaista ylläpitoa varten järjes-
tetään yhteisiä talkootapahtumia. Pirtti-
niemessä varaudutaan edelleen vuokraa-
maan toimitilaa Järvipelastajille. Mastojen 
säilytysjärjestelyjä valmistaudutaan kehit-
tämään yhteisesti hyväksyttävien jäsenis-
tön esitysten perusteella.  

4.2 Satamamestarin toimisto- ja asuinra-
kennus 

Rakennuksessa ei ole tiedossa merkittäviä 
korjaustarpeita.  

4.3 Jänissalon tukikohta 

Laiturien laajennustyötä valmistaudutaan 
aloittamaan tehtyjen suunnitelmien pe-
rusteella. Aallonmurtajan jatkamista var-
ten haetaan ympäristölupa. Tukikohtaa 
pidetään yllä todettavien tarpeiden mu-
kaisesti.  

4.4 Iivarinsalon tukikohta 

Iivarinsalon tukikohtaa hoidetaan samalla 
tasolla kuin tähän asti on tehty. Pääraken-
nuksen mahdollinen kunnostus- ja hoito-
tarve tarkistetaan vuoden 2018 aikana.  

5. KALLAVESJ’-MESSUT 

Kallavesj’-messut on Kuopion Pursiseuran 
vuosittain järjestämä veneilyn, matkailun 
ja vapaa-ajan suurtapahtuma. Tapahtu-
maa on järjestetty jo vuodesta 1964 läh-
tien ja siitä on muodostunut vuosien saa-
tossa varma kevään merkki, joka kokoaa 
Kuopio-halliin tuhansia kävijöitä tutustu-
maan näytteilleasettajien monipuoliseen 
tarjontaan ja tekemään hankintoja. Mes-
suilla vierailee vuosittain yli 25 000 kävijää 
ja näytteilleasettajia on noin 130. Tapah-
tumaan on ilmainen sisäänpääsy. 

Vuoden 2018 messut järjestetään Kuopio-
hallissa 6.-8.4.2018. Tapahtumaa tullaan 
kehittämään mm. panostamalla tapahtu-
man teemaan liittyvien näytteilleasetta-
jien määrään, monipuolistamalla tapahtu-
man ohjelmasisältöä sekä uudistamalla 
messujen visuaalista ilmettä. Messuille 
tullaan myös järjestämään bussikuljetus 
Kuopion keskustasta. 

Tapahtuman järjestämisen edellytyksenä 
on seuran jäsenten aktiivinen talkootyö ja 
talkoolaisten panosta tarvitaan myös tule-
vana keväänä. Talkoisiin ovat lämpimästi 
tervetulleita sekä uudet että vanhat seu-
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ran jäsenet. Messutalkoisiin osallistumi-
nen on hyvä keino tutustua seuran jäse-
niin ja toimintaan. Seuran jäsenyys ei ole 
kuitenkaan edellytyksenä osallistumiselle, 
vaan mukaan toivotetaan tervetulleeksi 
myös henkilöt, jotka eivät seuraan kuulu. 

6. TALOUS 

6.1 Taloudellinen toiminta 

Seuran talous on hyvä. Varainhankinta pe-
rustuu jäseniltä perittäviin maksuihin, 
messutoimintaan sekä yhteistyökumppa-
neilta saataviin tuottoihin sekä avustuk-
siin. Jäseniltä perittävät maksut kohdiste-
taan mahdollisimman tasapuolisesti ja oi-
keudenmukaisesti sekä kustannuksia vas-
taavasti seuran tuottamiin palveluihin ja 
niiden käyttöön. Olemassa olevien rahas-
tosijoitusten arvon kehitystä seurataan ja 
tehdään määrän muutokset hallituksen 
päätöksellä. 

Talouden pidon tavoitteena on ollut jo 
varsin kauan se, että varsinaisesta toimin-
nasta saaduilla tuotoilla pystytään peittä-
mään siitä aiheutuvat kulut sekä tukikoh-
tien ja kiinteistöjen ylläpitokulut. Messu-
toimikunnan tuotoilla on pyritty katta-
maan pääsääntöisesti investointikulut ja 
muut seuran kehittämiskulut. 

6.2 Jäsen- ja käyttömaksut 

Maksut erääntyvät seuraavasti: jäsenmak-
sut 31.1.2018, vuosipaikkamaksut 30.4. 
2018 ja talvipaikkamaksut 31.10.2018. 

6.3 Yhteistyökumppanit 

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

6.4 Investoinnit 

Kasvaneiden korjaus- ja ylläpitokustan-
nusten takia vuonna 2018 tehdään vain 
pakolliset ylläpitoon liittyvät investoinnit. 

7. TIEDOTUS 

Seuran asioista tiedotetaan seuran kotisi-
vuilla, Facebookissa ja Pirttiniemen ilmoi-
tustaululla. Keväällä ilmestyvä vuosikirja 
tarjoaa laajan tietopaketin seuran toimin-
nasta ja kuluvan vuoden tapahtumista. 
Seuran sisäinen tiedottaminen tapahtuu 
seuran kotisivujen jäsensivustolla ja säh-
köpostitse lähetettävillä kuukausitiedot-
teilla. Myös KuoPS:n mobiilijäsenkortti 
toimii informaatiokanavana jäsenistölle. 
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KUOPION PURSISEURAN 

MOBIILIJÄSENKORTTI 

Kuopion Pursiseura on ottanut käyttöönsä 

mobiilijäsenkortin. Seuran jäsenet saavat kortin avulla 

etuja yhteistyökumppaneilta ja se toimii myös erin-

omaisena informaatiokanavana. 

Lue lisää netistä ja lataa kortti puhelimeesi! 

www.kuopionpursiseura.fi/jasenkortti 

 

Ajankohtaiset jäsenedut löydät osoitteesta: 

www.kuopionpursiseura.fi/jasenedut 
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Maksut 

JÄSENMAKSUT 
  

Kylkipaikka 10 m 349 € 

Varsinainen jäsen 88 € 
 

Kylkipaikka 15 m 486 € 

Perhejäsen 29 € 
 

Kylkipaikka 20 m 598 € 

Juniorijäsen 29 € 
 

Soutu-/kevytveneet 47 € 

Kannatusjäsen / henkilö 29 € 
 

Vuosipaikka kentällä 8 € / m2 

Kannatusjäsen / oikeuskelp. yhteisö 500 € 
  

    
TALVIPAIKKAMAKSUT 

 

LIITTYMISMAKSUT 
  

Leveys 2,5 m 125 € 

Varsinainen jäsen 400 € 
 

Leveys 3,0 m 142 € 

Varsinainen jäsen (18-25 v.) 200 € 
 

Leveys 3,5 m 159 €    
Leveys 4,0 m 177 € 

LAITURIPAIKAN PERUSTAMISMAKSUT 
  

Leveys 4,5 m 194 € 

Leveys 2,5 m 250 €  Leveys 5,0 m 212 € 

Leveys 3,0 m 300 € 
   

Leveys 3,5 m 350 € 
 

KATSASTUSMAKSUT 
 

Leveys 4,0 m 400 € 
 

Rekisteröintikatsastus 30 € 

Leveys 4,5 m 450 €  Perus- ja vuosikatsastus 20 € 

Leveys 5,0 m 500 €       
SEURATUOTTEET JA LIPUT  

VUOSIPAIKKAMAKSUT 
  

Seura-avain 10 € 

Leveys 2,5 m 147 € 
 

Perälippu 131 x 80 55 € 

Leveys 3,0 m 167 € 
 

Perälippu 108 x 66 45 € 

Leveys 3,5 m 188 € 
 

Perälippu 90 x 55 35 € 

Leveys 4,0 m 208 € 
 

Perälippu 72 x 44 30 € 

Leveys 4,5 m 229 €  Veneenomistajan viiri 27 € 

Leveys 5,0 m 249 €  Laivuriviiri 30 €  

 
Vuosipaikkamaksu sisältää sekä laituri- että talvisäilytyspaikan. Talvipaikkamaksu sisäl-
tää pelkän talvisäilytyspaikan. Vuosi- ja talvipaikkamaksut sisältävät katsastusmaksun. 

Seuran nostureiden käytöstä peritään vuosittainen 10 euron käyttömaksu venepaikka-
laskutuksen yhteydessä (purjeveneet). Muiden osalta nostureiden käytöstä peritään 10 
euron kertamaksu. 

Vuosijäsenmaksut peritään 31.1.2018, vuosipaikkamaksut 30.4.2018 ja talvipaikkamak-
sut 31.10.2018 mennessä. 

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

Tammikuu 
12.-14.1. Kevytvenepurjehtijoiden talvileiri  
 

Helmikuu 
La 17.2. CEVNI-kurssi 
 

Maaliskuu 
17.-18.3. Katsastajakurssi Kuopiossa 
Ti 20.3. Vuosikokous 
La 24.3. Pilkkikilpailut 
 

Huhtikuu 
6.-8.4. Kallavesj’ 2018 -messut 
Ke 11.4. Meri-VHF-kurssi 
La 14.4. Hätämerkinantoharjoitus 
La 14.4. Kallavesj’ karonkka 
Ti 17.4.  Skuutti purjehduskoulu (teoria) 
Ke 18.4. Meri-VHF-tutkinto 
Ti 24.4.  Skuutti purjehduskoulu (teoria) 
La 28.4. Pirttiniemen kevättalkoot 
La 28.4. Veneilykauden avajaiset 
 

Toukokuu 
Ke 2.5. Skuutti purjehduskoulu (teoria) 
Ke 2.5. Katsastuspäivä 
Ke 2.5. Sammuttimien tarkastus 
La 5.5. Yhteisnosto 
Ti 8.5.  Skuutti purjehduskoulu (teoria) 
12.-13.5. Kevytvenepurjehduksen alueleiri, 1. osa 
Ti 15.5.  Skuutti purjehduskoulu (teoria) 
Ke 16.5. Katsastuspäivä 
Ke 23.5. Sammuttimien tarkastus 
La 26.5. Yhteisnosto 
26.-27.5. Optimistijollien rankingkilpailut 
Ke 30.5. Katsastuspäivä 
 

Kesäkuu 
4.-7.6. Optimistijollapurjehduksen perusteet 
Ma 4.6. Kevytvenepurjehduksen iltakurssi 
Ti 5.6. Tiistaipurjehdus (matkaveneet) 
Ke 6.6. Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet) 
Ke 6.6. Katsastuspäivä 
8.-10.6. Skuutti purjehduskoulu (käytännön jakso) 
11.-13.6. Jatkavien harrastajien leiri (opti) 
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11.-13.6. Laserpurjehduksen perusteet 
Ma 11.6. Kevytvenepurjehduksen iltakurssi 
Ti 12.6. Tiistaipurjehdus (matkaveneet) 
Ke 13.6.  Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet) 
Ke 13.6. Katsastuspäivä 
15.-17.5. Kevytvenepurjehduksen alueleiri, 2. osa 
Ma 18.6. Kevytvenepurjehduksen iltakurssi 
Ti 19.6. Tiistaipurjehdus (matkaveneet) 
Ke 20.6.  Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet) 
Ke 20.6. Katsastuspäivä 
Ma 25.6. Kevytvenepurjehduksen iltakurssi 
Ti 26.6. Tiistaipurjehdus (matkaveneet) 
Ke 27.6.  Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet) 
La 30.6. Viinijuhlapurjehdus 
30.6.-7.7. Kuopio-Matari eskaaderi 
 

Heinäkuu 
30.6.-7.7. Kuopio-Matari eskaaderi 
Su 1.7. Kallavesj’ Regatta 
Ti 31.7. Tiistaipurjehdus (matkaveneet) 
 

Elokuu 
Ke 1.8.  Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet) 
3.-5.8. Kevytvenepurjehtijoiden yönylileiri 
La 4.8. Kuopio Veneilee 
Ti 7.8. Tiistaipurjehdus (matkaveneet) 
Ke 8.8.  Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet) 
11.-12.8. Kallaveden kierto 
Ti 14.8. Tiistaipurjehdus (matkaveneet) 
Ke 15.8.  Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet) 
La 18.8. Rantakalailta 
Su 19.8. Lasten olympialaiset 
Ti 21.8. Tiistaipurjehdus (matkaveneet) 
Ke 22.8.  Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet) 
Ti 28.8. Tiistaipurjehdus (matkaveneet) 
Ke 29.8.  Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet) 
 

Syyskuu   
La 8.9. Mastonkaatajaiset 
La 22.9. Yhteisnosto 
 

Lokakuu 
La 13.10. Yhteisnosto 
La 27.10. Saimaan alueen veneilypäivät Kuopiossa 
 

Marraskuu 
Ti 20.11. Syyskokous 
La 24.11. Pikkujoulut
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Kallavesj’-messuille yli 120 näytteilleasettajaa 

Kuopio-hallissa 6.-8.4.2018 järjestettäville Kallavesj’-messuille on il-
moittautunut yli 120 näytteilleasettajaa ja mukana on viime vuoden ta-
voin useita yrityksiä, joita messuilla ei aiemmin ole nähty. Tapahtu-
maan on ilmainen sisäänpääsy ja kävijöitä odotetaan viimeisten vuo-
sien tapaan yli 25 000. 

Messuovet ovat auki perjantaina klo 11-
18, lauantaina klo 10-17 ja sunnuntaina 
klo 10-16. Tapahtuman avajaiset pidetään 
perjantaina 6.4. klo 13. Avaajana toimii 
maailmanympäripurjehtijana, liikemie-
henä ja kansanedustajana tunnettu Hjallis 
Harkimo. 

Näytteilleasettajien kiinnostus Kallavesj’-
messuja kohtaan on kasvanut viimeisten 
vuosien aikana ja näyttelypaikat myytiin 
tänä vuonna ennätysajassa loppuun. 

Veneitä, SUP-lautailua ja työnäytöksiä 

Veneitä Kuopio-hallissa tullaan näkemään 
monipuolisesti aina isoista matkaveneistä 
pieniin kajakkeihin saakka. Venemerk-
keinä mukana on mm. Bella, Flipper, 
Aquador, Silver, Faster, Terhi, AMT, Sting, 
Quicksilver ja Tristan. Esittelyssä on myös 
kuopiolaisen Bella-Veneet Oy:n Falcon uu-
tuusalumiiniveneitä. 

Messuilla tullaan näkemään veneiden ja 
veneilytarvikkeiden lisäksi runsaasti myös 
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matkailuun ja vapaa-aikaan liittyviä toimi-
joita ja palvelun tarjoajia mm. vesistömat-
kailun ja kalastuksen maailmoista. 

Messuilla on mahdollista kokeilla SUP-lau-
tailua lämpimissä sisätiloissa ilman kastu-
misen vaaraa. Tämä on mahdollista Ve-
siurheilu.fi osastolla, johon tuodaan pe-
räti 27 metriä pitkä allas. Kokeileminen on 
maksutonta ja soveltuu kaikenikäisille ja 
kokoisille sekä erityisesti ensikertalaisille. 

 

Villen Vene -telakalla opastetaan veneen 
huoltoon liittyvissä asioissa ja päivittäi-
sissä työnäytöksissä saadaan oppia lujite-
muoviveneen kiillotukseen, keinotiikin 
asennukseen ja perämoottorin keväthuol-
toon. 

Kevytveneilystä kiinnostuneet pääsevät 
myös tänä vuonna kokeilemaan purjeh-
dusta simulaattorin avulla. Simulaattori 
löytyy Kuopion Pursiseuran junioritoimin-
nan osastolta ja sieltä saa myös lisätietoa 
kevytveneharrastuksen mahdollisuuksista 
Kuopiossa. 

Ilmainen bussikuljetus Kuopion keskus-
tasta 

Kallavesj’-messuille on tänä vuonna en-
tistä helpompi tulla. Messuille on järjes-
tetty ilmainen bussikuljetus Kuopion kes-
kustasta. Bussin lähtö- ja päätepysäkki si-
jaitsee Maljalahdenkadulta kaupunginta-
lon takana, josta lähdöt tunnin välein. 
Käynnin ajaksi auto on helppo pysäköidä 
Toriparkkiin. 

Myös Kuopio-hallin edustalla on maksulli-
sia pysäköintipaikkoja entiseen tapaan. 
Paikkoja on kuitenkin rajallinen määrä ja 
kannattaa varautua siihen, että ne täytty-
vät melko nopeasti. 

Hauskaa tekemistä myös lapsille 

Vanhempien tutustuessa messujen tar-
jontaan, voivat yli 3-vuotiaat lapset tou-
huta ohjatusti Jenga-Jengalan järjestä-
mässä maksuttomassa Pikku-Kipparin 
puuhanurkassa. Puuhanurkka sijaitsee 
hallin pohjoispäädyssä parkettisalissa ja 
on avoinna la klo 11–16 ja su klo 11–15. 
Messualueelta löytyy myös tehtäväras-
teja, joiden vinkkejä seuraamalla pikku-
seilorit voivat lunastaa osansa merirosvo-
jen aarteesta. Jenga-Jengalan halittavan 
hurmaava Jenguli-maskotti ilahduttaa 
muksuja sunnuntaina kiertelemällä alu-
eella. 
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Huomionosoitukset 

 

  

 

Vuonna 2017 myönnetyt huomionosoitukset 

Seuran vuosikokouksessa 21.3.2017 nimettiin Heikki Hartikainen Tukikip-
pariksi nro 83 ja Heimo Reinikainen Tukikippariksi nro 84. Messutoimi-
kunta muisti Allan Puistoa Kallavesj´ kunniakirjalla. 

Seuran syyskokouksessa 21.11.2017 myönnettiin Pekka Humalalle seuran 
kunniajäsenen arvo. Simo Kokko nimettiin Tukikippariksi nro 85, Sami 
Lehtonen Tukikippariksi nro 86 ja Mikko Kuparinen Tukikippariksi nro 87. 

Matkaveneilytoimikunta julkisti vuoden veneilijäperheen palkinnon saa-
jaksi Tuukka, Anne-Christine, Eino, Väinö ja Tuomo Tinkalan. 

Kilpailu- ja junioritoimikunta palkitsivat Erik-Mikael Erikssonin (matka-
vene), Joni Päivisen (laser) ja Pihla Mätön (opti) mestariviireillä osoituk-
sena menestymisestä kilpailukauden aikana. 

Junioritoimikunta palkitsi Kaapo Mätön KuoPS harrastuspokaali –kierto-
palkinnolla ja Johanna Kylmäojan Vuoden kevytvenepurjehtija –kierto-
palkinnolla. Osuuspankin stipendit myönnettiin Aaro Silvastille, Carla Päi-
viselle ja Alvar Kuustoselle. 

Kilpailutoimikunta palkitsi Antti Järvenpään Seilorin taulu –kiertopalkin-
nolla ja Henri Humalan Haastajan kiulu –kiertopalkinnolla. 

 

 

Jari Hamström valittiin Saimaan alueen vuoden purjehtijaksi 

Kuopion Pursiseuran Jari Hamström on valittu Saimaan alueen vuoden 
purjehtijaksi Varkaudessa 28.10.2017 järjestetyillä veneilypäivillä. 

Jari on hallitseva Pohjoismaiden mestari 505-luokassa ja myös Suomen 
mestari. Jari on harrastanut purjehdusta yli 30 vuotta ja kilpaillut aktiivi-
sesti Saimaa Rankingissa niin kipparina kuin miehistön jäsenenäkin. 
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Teksti: Milla Kahelin, kuvat: Milla Kahelin, Heikki Pettersson

 

Hessun vene 

Pienestä kunnostuksesta tulikin 15 vuoden projekti 

Pirttiniemen satamamestarin Heikki Pet-
terssonin veneprojekti alkaa kääntyä jo 
loppusuoralle. Matkan varrelle on mahtu-
nut onnistumisia, epäonnistumisia ja kaksi 
uutta koulutustakin. 

Kun Heikki Pettersson osti vaimonsa 
kanssa 15 vuotta sitten Botnia 6 -purjeve-
neen, oli heidän tarkoituksena vain uusia 
teak-kansi ja lähteä seuraavana kesänä 
purjehtimaan. 

- Rakensimme kannen uusimista varten 
teltan. Nyt tuosta seuraavasta kesästä on 
mennyt jo 15 vuotta ja vene on edelleen 
siellä teltassa, Pettersson naurahtaa. 

Pienen remontin sijaan Pettersson alkoi-
kin tehdä vuonna -74 valmistuneesta Bot-
niasta aivan uutta venettä. 

- Kyllä kai tässä jonkinlaisesta hölmöy-
destä on kyse. Olen itse sanonut, että kah-
den maalipinnan välissä on pieni pala van-
haa venettä tallessa. 

Kaksi koulutusta rakentamisen ohella 

Pettersson on siis muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta suunnitellut ja toteutta-
nut veneen uudistamisen täysin itse aivan 
kaikista pienimpiä yksityiskohtia myöten. 
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Veneprojektin myötä Pettersson on käy-
nyt kaksi koulutustakin, sillä ensin hän 
opiskeli Ingmanin Käsi- ja taideteollisuus-
oppilaitoksessa puuveneartesaanitutkin-
non ja myöhemmin veneenrakentajan 
ammattitutkinnon Sakkyssa. 

Vaikka Pettersson on tehnyt suurimman 
osan kunnostustyöstä yksin, on hänen ve-
neprojektinsa herättänyt suurta kiinnos-
tusta ja myös apua on ollut saatavilla. 

- Täältä pursiseurasta löytyy ihan valtavan 
paljon tietoa ja osaamista. Erittäin hanka-
lassa kölin valussa minulla oli 5 henkilöä 
apuna. 

Heikki Petterssonin luovuus ja kädenjälki näkyy ve-
neen jokaisessa pienemmässäkin yksityiskohdassa, 
kuten tässä takatoraden venttiilin kannessa. 

 

Yllätyksiä ja onnistumisia 

Pettersson myöntää, että jos olisi 15 
vuotta sitten tiennyt mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan, olisi hän ostanut uuden ve-
neen. 

- Mutta toisaalta sitten olisi jäänyt 2 kou-
lua käymättä. Eikös sitä sanota, että oppia 
ikä kaikki? Onhan sitä moni ihmetellyt, mi-
ten tässä näin kauan on mennyt, mutta en 
olisi sitä ikinä itsekään uskonut. 

Joskus rakennusvaiheen aikana Petters-
son on noussut veneensä kannelle, pitänyt 
ruoria kädessään ja kuvitellut itsensä ja 
veneensä vesille. 

- Kyllähän se koko ajan käy mielessä, että 
onko tässä mitään järkeä. Matkan varrella 
on ollut koko ajan yllätyksiä ja joitakin työ-
vaiheita olen joutunut tekemään koko-
naan uudelleen. Mutta onhan tässä ollut 
myös onnistumisia. Olen tyytyväinen ve-
neen ulkomuotoon, jossa olen päässyt to-
teuttamaan omaa mielikuvitustani. 

Vene päätyy kaikkien nähtäväksi 

Eikä Pettersson ole sitä ihmistyyppiä, joka 
jättää hommat puolitiehen. 

- En ole missään vaiheessa edes harkinnut 
luovuttamista tämän suhteen. Kyllä vene 
lähtee ensi kesänä järveen ja tarkoitus on, 
että se olisi kaikkien nähtävillä vuoden 
2019 Kallavesj’-messuilla. 

Ja silloin venettä on syytä lähteä kaikkien 
katsomaan, sillä tällaisia on taatusti vain 
tämä yksi ainoa koko maailmassa.  
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Teksti: Milla Kahelin, kuva: Antti Iire 

 

Veneilyn perinteet muuttuvat 

Koulutuksen tarve säilyy 

Kuopion Pursiseuran uusi koulutusvastaava Antti Iire kertoo astu-
neensa vastuuseen hyvällä hetkellä.  

– Koulutuksen määrä on nyt hyvä laadulli-
sesti ja määrällisesti. Noudatamme Suo-
men Purjehdus ja Veneily ry:n koulutusjär-
jestelmää, minkä lisäksi meillä on oma, 
myös Suomen Purjehduksenopettajat ry:n 
auktorisoima purjehduskoulu, Iire kertoo.  

Vaikka KuoPSin koulutus painottuu vielä 
retkiveneilijöille suunnattuun veneily- ja 
turvallisuuskoulutukseen, suuntaus on 
selkeästi muuttumassa. Iire arvioi, että lin-
jan muutos on tehtävä 3–5 vuoden 
päästä. 

- Veneily on muuttumassa. Perheitä kiin-
nostaa jatkuvasti enemmän illaksi kotiin -
tyyppinen veneily, ja day cruisereiden ja 
päiväpurjehduksen suosio on sen myötä 
selvästi kasvanut, Iire perustelee ja jatkaa:  

– Päiväveneilijöiden koulutustarpeet ovat 
hyvin toisenlaiset, eivätkä he kaipaa esi-
merkiksi avomeripelastuksen kursseja. 
Navigoinnin ja muun turvallisen vesillä liik-
kumisen perusasiat pitää kuitenkin kaikilla 
vesillä liikkujilla olla hallussa. Kysyntä pe-
ruskoulutuksille pysyykin varmasti va-
kaana, Iire arvioi.  
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Seurojen merkitystä pitää pohtia 

Perinteisen matkaveneilyn vähentyessä 
myös Pursiseuran tulevaisuuden toimin-
taa tullaan uudistamaan. 

– Päivävenettä pystyy säilyttämään hel-
pommin omassa laiturissa, eikä sen huol-
toon ja kausisäilytykseen tarvita seuran 
nykyisen kaupunkitukikohdan kaltaista 
infrastruktuuria. Kiinnostaako päivävenei-
lijöitä enää pursiseuran tarjoama yhteen-
kuuluvuus seuran muiden jäsenten 
kanssa, perinteinen talkootoiminta tai tur-
vallisuustoiminta, Iire pohtii.  

Jo nyt veneilytoiminta ja siihen liittyvä 
koulutus on segmentoitu eri alaryhmille; 
purje- ja moottoriveneilijöille, matkave-
neilijöille ja päiväveneilijöille.  

– Tämä on otettava huomioon jatkossa 
kaikessa meidän toiminnassa, Iire toteaa.  

Koulutus lisää turvallisuutta vesillä 

Perinteisin kaikista purjehduskursseista 
on Saaristolaivurin tutkinto. Sen suosio 
kestää vuodesta toiseen.  

– Suosikkilistalla kakkoseksi kiilaa seuran 
oman Purjehduskoulu Skuutin purjehdus-
koulu. Kun käy nämä kaksi, saa jo riittävän 
tiedon turvalliseen veneilyn aloittamiseen, 
Iire toteaa.  

Skuutin purjehduskoulun suosiota selittää 
erityisesti käytännön harjoittelun mahdol-
lisuus, mikä kiinnostaa aloittelevia purjeh-
tijoita.  

– Teoriailtojen jälkeen toteutettavana 
käytännön viikonlopun aikana kaikki pää-

sevät testaamaan purjehdusta, ohjausma-
nöövereitä, laiturista irtautumista ja 
muita käytännön asioita, Iire esittelee.  

Rannikkolaivurin ja avomerilaivurin tut-
kinnoille on sisävesillä ymmärrettävästi 
vähemmän osallistujia, mutta niitäkin to-
teutetaan kysynnän mukaan. Myös yksit-
täisten osaamisalueiden, kuten tutka- ja 
pimeänavigoinnin, meri-VHF:n ja elektro-
nisen navigoinnin kurssit kiinnostavat.  

Iire muistuttaa, että vaikka uusissa ve-
neissä on turvallisuutta lisäävää laitteisto, 
kuten karttaplotterit, niiden varaan ei kos-
kaan tule jättäytyä.  

 –  Kaikkien tulisi hallita veneilyn perus-
säännöt ja veneen käsittely, ennen kuin he 
lähtevät vesille. Jos plotterista häviää säh-
köt, pitää osata navigoida myös ilman 
sitä, Iire muistuttaa. 

 

 

Kuopion Pursiseuran järjestämiä 

koulutuksia: 

• Skuutti Purjehduskoulu 

• CEVNI-kurssi 

• Meri-VHF-kurssi 

• Tutka- ja pimeänavigoinnin kurssi 

• Hätämerkinantoharjoitus 

• Elektronisen navigoinnin kurssi 

• Saaristolaivurikurssi 

• Rannikkolaivurikurssi 

• Avomerinavigointikurssi 
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Teksti: Hanna Kallio, kuvat: Pasi Hannula, Sunsets Kuopio  

 

 

 

 

 

 

Kuopio Veneilee ja Sunsets Kuopio yhdistävät 

voimansa 

Kuopion Pursiseura järjestää ensi kesänä 

jo neljättä kertaa Kuopio Veneilee -tapah-

tuman Satamatorin läheisyydessä 

4.8.2018. Tapahtumassa kävijät pääsevät 

koeajamaan markkinoiden uusimpia ve-

nemalleja ja tutustumaan erilaisiin vesiur-

heiluaktiviteetteihin Hotelli Scandicin lai-

turilla. Menossa on mukana venealan yrit-

täjiä sekä muita toimijoita ja tahoja. Sa-

maan aikaan järjestetään myös Sunsets 

Kuopio -tapahtuma, joka tarjoaa Satama-

torilla tänäkin kesänä laadukasta beach 

volleyta, liudan muita viihdyttäviä hyvän 

mielen urheilulajeja sekä muita aktiviteet-

teja. Tämä koko perheen ilmaistapahtuma 

tarjoaa monipuolista ohjelmaa torstaista 

lauantaihin 2.-4.8.2018. 

"Sunsets Kuopion ohjelmistoon on panos-

tettu tänä kesänä entistä enemmän. Pi-

dämme tärkeänä sitä, että yhdistämme 

voimamme muiden samanhenkisten toi-

mijoiden kanssa, joten yhteistyö Kuopion 

Pursiseuran täydentää molempien toimi-

joiden kesäistä tapahtumakokonai-

suutta." kertoo Sunsets Kuopion tapahtu-

majärjestäjä Tatu Säisä. "Satamassa kun 

ollaan niin mikäpä sen parempaa kuin 

päästä ihastelemaan teemaan sopivia ve-

neitä!" 
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Teksti: Milla Kahelin

 

Pirteä alku venekaupassa lupaa hyvää 

koko vuodelle

Vaikka talouskasvua hehkutetaan, vapaa-
ajan kaupassa se ei käytettyinä euromää-
rinä ole vielä merkittävästi näkynyt. Kone 
& Vene Centerillä veneiden kysyntää on 
lupaavasti, mutta mitään merkittävää kas-
vua edellisvuosiin ei ole näkyvillä.  

– Tarjouspyyntöjä on tullut hieman enem-
män kuin viime vuonna tähän aikaan. Ihan 
positiiviset odotukset on tästä vuodesta. 
Parempi vuosi kuin edellinen, Timo Heis-
kanen arvioi. 

Kuopion Konesolmun kauppias Jaakko 
Solmu taas uskoo suurempaan nousuun: 

– Positiivisten talouslukujen myötä ihmi-
set uskaltavat tehdä ostopäätöksiä. Var-
masti tulee liikevaihto nousemaan.  

Kaikilla jotain uutta 

Myyntiä piristävät myös uudet edustuk-
set. Kone & Vene Centerillä uusia edustet-
tavia merkkejä on peräti kolme, joiden se-
asta löytyy myös vuoden 2018 parhaaksi 
yhteys- ja retkeilymoottoriveneeksi Hel-
singin Venemessuilla helmikuussa valittu 
Sting 630 Fast Track.  

Kuopion Venevälitys taas piristää omaa 
kauppaansa aloittamalla oman veneval-
mistuksen. 

– Hankimme muotit ja valmistamme itse 
venemerkkiä, jonka saatavuudessa on 
aiemmin ollut ongelmaa. Tarkoituksena 
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on valmistaa 150 pienvenettä juhannuk-
seen mennessä, Kuopion Venevälityksen 
Pauli Rämä kertoo.  

Konesolmulla luotetaan Bellan uuden Fal-
con -malliston suosion vetävän myynnin 
kasvuun. 

– Meillä oli myynnillisesti parhaat Helsin-
gin venemessut koskaan. Myimme mes-
suilla kaksi isoa venettä ja muutamia pie-
nempiä ja tarjouspyyntöjä tuli todella run-
saasti, Solmu iloitsee.  

Kylmä kesä vaikuttaa 

Viime kesän kylmyys on näkynyt vene-
kauppiaiden arjessa läpi syksyn. Toisilla se 
siirsi kysynnän alkua normaalia aiempaan 
vaiheeseen ja toisilla suojaisampiin mallei-
hin.  

– Kiinnostusta on ollut pikkuisen katetum-
piin malleihin jo syksystä lähtien. Myös os-
topäätöksiä siirtyi viime kesältä tälle vuo-
delle, Heiskanen kertoo.  

– Meillä on ollut syksystä asti vilkasta. Ka-
juuttaveneitä kysellään kylmän kesän jäl-
keen enemmän, Rämä sanoo. 

Kauppiaat kertovat, että tällä hetkellä ky-
sytyimpiä ovat 5–7 metriset veneet noin 
60-150 hevosvoiman perämoottoreilla.  

Elintaso ja aurinko vauhdittajina 

Ajankuva, ihmisten kiireisyys ja harrastu-
neisuus näkyvät myös venekaupassa. 

– Enää ei lähdetä viikoiksi veneilemään, 
vaan tehdään lyhyempiä pyrähdyksiä hy-
vällä säällä. Day cruisereita on jo monta 

vuotta myyty enemmän, Heiskanen ker-
too.  

Suuntaus näkyy myös tämän vuoden ve-
neuutuuksissa ja mallien päivityksissä.  

– Uutuusmalleissa painotetaan oleskelu-
alueisiin, joissa mahdollistetaan yhteinen 
ajanvietto pöydän ääressä tai aurinkoa ot-
taen, Heiskanen esittelee.  

Toisaalta vähentyneeseen vapaa-aikaan 
panostetaan enemmän taloudellisesti. Ko-
nesolmun Jaakko Solmu näkee jo vuosia 
kestäneen muutoksen olevan seurausta 
elintason muutoksesta.  

– Veneitä hankitaan kesämökin jatkeeksi, 
joilla käydään veneilemässä hyvällä säällä 
ja joskus käydään yksittäinen yöreissu, 
Solmu arvelee.  

Kaikki venekauppiaat toivovat tulevasta 
kesästä aurinkoista ja lämmintä.  

– Aurinko on meidän paras myyntimies. 
Kuten veneillessäkin, myynnissä ollaan 
säiden armoilla, Solmu naurahtaa. 
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Kilpailutoiminta kaudella 2018 

Kuopion Pursiseura järjestää toukokuun viimeisenä viikonloppuna Optimistijollien ran-
kingkilpailun. Se on seuramme selkeästi suurin kilpailutapahtuma kaudella 2018 ja tu-
lee vahvistamaan kilpailujen järjestämisosaamistamme ja asemaamme kansallisten 
purjehduskilpailujen järjestäjänä.  

Kesä-heinäkuun vaihteessa järjestämme Viinijuhlapurjehduksen ja Kallavesj’ Regatan. 
Molemmat purjehdukset kuuluvat Saimaa Ranking –kilpailusarjaan ja ne ovat myös Sa-
von Regatan osakilpailuja. 

Tiistaipurjehdukset järjestetään kesä-elokuun aikana ja Kallaveden Kierto Pirttiniemestä 
Vehmersalmelle ja takaisin purjehditaan elokuun loppupuolella. Tiistaipurjehdukset, Vii-
nijuhlapurjehdus, Kallavesj’ Regatta ja Kallaveden Kierto muodostavat matkaveneiden 
kilpailukokonaisuuden, jonka tuloksien perusteella paras purjehtija on seuran matkave-
neiden mestari, josta seuran syyskokouksessa annetaan Mestariviiri. 

Kesäkuussa ja elokuussa kevytvenepurjehtijat purjehtivat viikkokilpailut keskiviikkoisin. 
Kilpailuluokkina ovat optimistijollat, laser ja Feva XS. Kaikille luokille lasketaan tulokset, 
mutta mestariviirin voi voittaa vain optimistijolla- ja laser -luokassa. Keskiviikkokilpailu-
jen käytännön järjestelyistä vastaa junioritoimikunta, mutta säännöistä ja tuloslasken-
nasta kilpailutoimikunta. 

Kilpailutoimikunta tukee pursiseuralaisten kilpailutoimintaa budjettinsa puitteissa mak-
samalla kilpailijoiden matkakuluja sekä osallistumismaksuja matkustusohjesäännön mu-
kaisesti. Kilpailunjärjestäjiä ja tuomareita koulutetaan tarpeen mukaan. 

Kilpailutoimikunta osallistuu Saimaan alueen purjehtijoiden yhteistoimintaan.   

 

 

Gastipörssi 

Kuopion pursiseuralle on avattu gastipörssi, jonka tarkoitus on kisamie-
histöjen saaminen tiistaikisoihin ja muihin järjestettäviin kisoihin ja tarjota 
kaikille purjehtimisesta kiinnostuneille mahdollisuus päästä vesille kokei-
lemaan purjehdusta ilman omaa venettä. 

Miehistöön haluavia pyydetään ilmoittautumaan Jari Kettuselle, 
jari.kettunen@ohjelmointirengas.fi, 040 732 1854. 
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 TIISTAIPURJEHDUKSET 2018 (matkaveneet) 

 
KILPAILUKUTSU 
  
Järjestäjä Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio 
  
Kilpailun järjestelyt Matkaveneet purjehtivat 4 - 5 mpk radan. Matkaveneiden kilpailu al-

kaa klo 18.00 ja kilpailuaika päättyy klo 20.00. 
 
Kilpailuohjelma Kesäkuu:  5.6. / 12.6. / 19.6. / 26.6. 
 Heinäkuu: 31.7.  
 Elokuu: 7.8. / 14.8. / 21.8. / 28.8. 
 
Ilmoittautuminen / ajanotto 
 
 Matkaveneiden ilmoittautuminen klo 18.00 mennessä tekstiviestillä 

(numero ilmoitetaan myöhemmin). Tekstiviestiin: kipparin nimi, ve-
neen nimi, purjenumero, LYS-luku. Vain ilmoittautuneet hyväksytään. 
Lähetä tekstiviestillä purjenumero ja maaliintuloaika samaan nume-
roon ennen klo 21.00. 

 
Kipparikokous Noin puoli tuntia ennen starttia Luotsi-toimintakeskuksen edustalla. 
 
Rata Rata Pirttiniemen edustalla. Käytettävä ratamalli ilmoitetaan kippari-

kokouksessa. 
 

Lähtö- ja maalilinja sijaitsee Pirttiniemen edustalla olevan itä/länsiviit-
taparin muodostaman linjan Pirttiniemen puolella. 
 
Veneet lähtevät eri aikaan porrastetusti takaa-ajona, kunkin tasoitus-
kertoimen mukaisesti. Lähtöaika ilmoitetaan seuran nettisivulla. Kil-
pailun lopullinen järjestys määräytyy tarkistuslaskennan jälkeen. 
 

Käytettävä LYS-luku Kilpailuissa käytetään FINLYS 2016 -taulukon mukaista LYS-lukua. 
 
Jälkilöylyt Kunkin kilpailun jälkeen sauna ja kisan jälkipuinti Luotsi-toimintakes-

kuksessa. 
 
Radan kiertäminen 
 

Kun tuulen suunta on enemmän pohjoisesta kuin etelästä, rata kierre-
tään seuraavasti: 
1. Kelloselällä oleva itäviitta jätetään veneen vasemmalle puolelle 
2. Iso-Itkon itäpuolella oleva itäviitta jätetään veneen oikealle puo-

lelle 
3. Kuopion sataman edustalla oleva punainen poijuviitta jätetään ve-

neen vasemmalle puolelle 
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4. Pieni-Kaijan luoteispuolella oleva pohjoisviitta jätetään veneen va-
sem-malle puolelle 

5. Iso-Itkon itäpuolella oleva itäviitta jätetään veneen vasemmalle 
puolelle 

6. Maali 
 

Kun tuulen suunta on enemmän etelästä kuin pohjoisesta, rata kierre-
tään seuraavasti: 
1. Iso-Itkon itäpuolella oleva itäviitta jätetään veneen oikealle puo-

lelle 
2. Pieni-Kaijan luoteispuolella oleva pohjoisviitta jätetään veneen oi-

kealle puolelle 
3. Kuopion sataman edustalla oleva punainen poijuviitta jätetään 

veneen oikealle puolelle 
4. Iso-Itkon itäpuolella oleva itäviitta jätetään veneen vasemmalle 

puolelle 
5. Kelloselällä oleva itäviitta jätetään veneen vasemmalle puolelle 
6. Maali 

 
Pistelasku 
 

Tiistaipurjehdukset, Viinijuhlapurjehdus, Kallavesj’ Regatta ja Kallave-
den kierto muodostavat yhdessä kilpailusarjan, jonka voittaja on seu-
ran mestari ja josta seuran syyskokous jakaa Mestariviirin. 
 
Tiistaipurjehdus hyväksytään laskettavaksi Mestariviiripurjehdukseksi, 
jos yksikin vene on tullut maaliin ennen määräaikaa kello 20.00. 
 
Mestariviirin osapurjehduksia on kaudella 2018 yhteensä 13, jos kaikki 
purjehdukset saadaan hyväksytysti ajettua:  

 
• Tiistaipurjehdukset (9) 

• Viinijuhlapurjehdus (1) 

• Kallavesj’ Regatta (1) 

• Kallaveden kierto (2) 
 

Pienimmän pistemäärän saavuttanut purjehtija on seuran mestari. 
Mestariviiripisteet lasketaan osakilpailujen tuloksista seuraavin peri-
aattein: 

 
1. Sijaluku = piste 
2. Jos kauden aikana hyväksyttyjen osapurjehdusten kokonaismäärä 

on 

• 13: venekunnan 5 huonointa sijoitusta jätetään laskematta 
lopputuloksiin 

• 12 tai 11: venekunnan 4 huonointa sijoitusta jätetään laske-
matta 
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• 10 tai 9: venekunnan 3 huonointa sijoitusta jätetään laske-
matta 

• 8 tai 7: venekunnan 2 huonointa sijoitusta jätetään laske-
matta 

• 6 tai vähemmän: venekunnan huonoin sijoitus jätetään las-
kematta 

3. Vene, joka on ylittänyt lähtölinjan osallistuakseen kilpailuun, 
mutta joka ei saavu maaliin määräajassa kello 20.00, katsotaan 
keskeyttäneeksi. Kaikille keskeyttäneille veneille tulee sijoi-
tukseksi maaliin ajaneiden veneiden määrä + 1.  

4. Jokainen venekunta, joka on osallistunut yhteen tai useampaan 
osapurjehdukseen saa pisteitä jokaisesta osapurjehduksesta joko 
loppusijoituksensa perusteella, keskeyttäneenä tai poissa olleena. 
Vene, joka ei ole osallistunut kilpailuun, saa pistemääräksi osallis-
tuneiden veneiden määrän + 2. 

5. Muilta osin noudatetaan purjehduksen kilpailusääntöjä 
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VIINIJUHLAPURJEHDUS 2018 

 
KILPAILUKUTSU 
 
Savon Regatan ensimmäinen osakilpailu ja Saimaa Ranking osakilpailu Kuopiossa lauantaina 
30.6.2018 
  
Järjestäjä Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio 
  
Säännöt   Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia ISAF:n kansainvälisiä kilpapur-

jehdussääntöjä, 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 jär-
jestäjä 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 KuoPS:n Pirttiniemen tukikohdassa. 
  
Rata-alue Kallavesi Kuopion edustalla, radan pituus n. 20 mpk. 

  
Kilpailuohjelma Perjantai 29.6.2018 
 Kilpailutoimisto auki klo 17.00–18.00 
 Sauna miehille ja naisille klo 17.00–19.00 

 
Lauantai 30.6.2018 
klo 08.00-09.00 Ilmoittautuminen 
klo 09.30 Kipparikokous 
klo 11.00 alkaen Lähtö 
klo 15.00 alkaen Saunat lämpimänä 

Palkintojenjako heti tulosten selvittyä 
  
Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen sähköpostitse kuops@kuopionpursiseura.fi viimeis-

tään 27.6.2018 kello 10.00. Tämän jälkeen ilmoittautuneet osallistuvat 
peruskertoimella. Osallistuminen vahvistettava kilpailutoimistossa 
30.6.2018 klo 08.00-09.00. 

 
Kilpailumaksu 25 € (maksu kortilla tai käteisellä) kilpailutoimistossa 
 
Lisätietoja kuops@kuopionpursiseura.fi / 040 760 3446 
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KALLAVESJ’ REGATTA 2018  

 
KILPAILUKUTSU 
 
Savon Regatan toinen osakilpailu ja Saimaa Ranking osakilpailu Kuopiossa sunnuntaina 
1.7.2018 
  
Järjestäjä Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio 
  
Säännöt   Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia ISAF:n kansainvälisiä kilpapur-

jehdussääntöjä, 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 jär-
jestäjä 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 KuoPS:n Pirttiniemen tukikohdassa. 
  
Rata-alue Kallavesi Kuopion edustalla, radan pituus n. 2-5 mpk. Purjehdusrata 

ilm. 1.7.2018 kipparikokouksessa. 
  

Kilpailuohjelma Perjantai 29.6.2018 
 Kilpailutoimisto auki klo 17.00–18.00 
 Sauna miehille ja naisille klo 17.00–19.00 

Lauantai 30.6.2018 ks. edellinen sivu 
Sunnuntai 1.7.2018 
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 viimeis-

tään 27.6.2018 kello 10.00. Tämän jälkeen ilmoittautuneet osallistuvat 
peruskertoimella. Osallistuminen vahvistettava kilpailutoimistossa 
1.7.2018 klo 09.30–10.30. 

 
Kilpailumaksu 25 € (maksu kortilla tai käteisellä) kilpailutoimistossa 
 
Lisätietoja kuops@kuopionpursiseura.fi / 040 760 3446 
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KALLAVEDEN KIERTO 2018 

 
KILPAILUKUTSU 
 
Kallaveden kierto purjehditaan 11.–12.8.2018. 
 
Pirttiniemi – Vehmersalmi – Jänissalo – Pirttiniemi 
 
Sarjat Pieni LYS -1,10 

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

 
Kilpailuohjelma Lauantai 11.8.2018 
 klo 10.00 Kipparikokous Pirttiniemessä 
 klo 11.00 1. lähtö Pirttiniemen edustalta 
  (reitti päätetään kipparikokouksessa) 
 

Lauantai 12.8.2018 
klo 12.00 2. lähtö Vehmersalmen sillan läheisyydestä 

(maali sijaitsee Pirttiniemen edustalla olevan itä/länsi 
viittaparin muodostaman lijan Pirttiniemen puolella) 

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

seen. Kertoimen voi ilmoittaa lauantain osalta kipparikokouksessa. 
Sunnuntain osalta kerroin ilmoitetaan soittamalla tai tekstaamalla sun-
nuntaina klo 11.30 mennessä numeroon, joka ilmoitetaan lauantain 
kipparikokouksessa. Jos kilpailee peruskertoimella, ilmoittamatta jät-
täminen riittää. 

 
 Tuloslaskennassa käytetään pistelaskujärjestelmää. Tasapisteissä 2. 

lähtö on vahvempi. Muuten noudatetaan LYS-sääntöjä ja ISAF-sään-
töjä. 

 
 Jänissalossa on luvassa saunomista ja grillailua, omat eväät mukaan. 
 
 Palkintojen jako tapahtuu sunnuntaina Pirttiniemessä heti tulosten 

selvittyä. 
 
Lisätietoja kuops@kuopionpursiseura.fi / 040 760 3446 
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KUOPIO SAILING WEEKEND  

 
KILPAILUKUTSU 
 
Optimistijollaliiton rankingsarjan kilpailu 26.-27.5.2018. Tapahtuma on avoin kaikille Opti-
mistijolla-luokkasäännön täyttäville veneille. 
 
Järjestäjä Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio 
  
Kilpailukeskus  Pirttiniemen veneilykeskus, Vesitie, 70460 Kuopio 
 
Kilpailukanslia Luotsi-toimintakeskus Pirttiniemessä. Kilpailukanslia auki pe 25.5. klo 

17:00-22:00, la 26.5. ja su 27.5. klo 08:00-19:00. 
 
Rata-alue Kallavesi Kuopio Satamanselkä. Purjehdusaika rata-alueelle 15-30 min. 
 
Kilpailuohjelma Perjantai 25.5. 
 18:00-22:00  Saapumisilmoittautuminen ja tarkastukset 
 
 Lauantai 26.5. 
 8:00-9:00  Saapumisilmoittautuminen ja tarkastukset 
 9:15  Joukkueenjohtajien ja valmentajien kokous 
 10:00  Aloituskokous purjehtijoille 
 10:55  Ensimmäinen varoitusviesti 
 
 Sunnuntai 27.5. 
 9:00  Joukkueenjohtajien ja valmentajien kokous 
 9:55  Ensimmäinen varoitusviesti 
 16:00  Palkintojenjako 
 

 Jos kolme tai useampia purjehduksia on suoritettu, varoitusviestiä ei 
anneta sunnuntaina 27.5. kello 15:00 jälkeen. Kilpailussa purjehditaan 
yhteensä enintään kuusi (6) lähtöä ja enintään neljä lähtöä päivässä. 

  
Ilmoittautuminen Viimeistään 16.5.2018 tapahtuman nettisivuilta löytyvällä lomak-

keella: www.kuopiosailingweekend.fi. 
  
Kilpailumaksu 60 € 
 
Mainonta Mainonta rajoitetaan ryhmään A ulkomaisten veneiden osalta ja koti-

maisten veneiden osalta ryhmään C. 2.2 Veneitä voidaan vaatia näyt-
tämään kilpailun järjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia. 

 
Lisätietoja www.kuopiosailingweekend.fi 
 
Muutokset Kaikki muutokset tähän ennakkokilpailukutsuun julkaistaan 6.5. men-

nessä tapahtuman nettisivuilla: www.kuopiosailingweekend.fi. 
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Purjehdusta kaiken ikää ja koko kesän! 
 
Vuoden 2018 painopiste juniori- ja kevyt-
venetoiminnassa on monipuolisen venei-
lyharrastuksen mahdollistaminen kaiken 
ikäisille ja erityyppisesti vesillä liikkumi-
sesta nauttiville kotivesillämme Kallave-
dellä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
olemme käynnistäneet yhteistyötä Sai-
maan alueen pursiseurojen kanssa. Ensim-
mäinen yhteinen ponnistus on ollut perin-
teinen Tahkon kuivaleiri tammikuussa, 
jossa päästiin jo veneisiin, tosin pulkkamä-
keä Fevalla laskien. 

Toukokuussa ja kesäkuussa järjestämme 
yhteistyössä muiden Saimaan alueen seu-
rojen kanssa alueelliset Kevytvenepurjeh-
duksen alueleirit Mikkelin lähellä hotelli 

Heimarissa. Leireillä tarjoutuu mahdolli-
suus kokeilla eri kevytveneluokkia (mm. 
Zoom, E-jolla, 2.4mR, Laser, Still 525, 29er) 
ja ehkä löytää uusi, itselle mieluinen vene-
luokka. Syksyllä yhteistyö jatkuu valmen-
tajien kouluttamisen merkeissä. Yhteisiä 
valmentajaresursseja olisi tarkoitus pystyä 
jatkossa hyödyntämään Saimaan alueella 
laajemmaltikin, jolloin jokaisen seuran 
omavaraisuus valmentajien suhteen ei ole 
niin haavoittuva.  Lisää aiheesta: www.sai-
maanpursiseurat.fi/lapset-ja-nuoret 

Koska kaikille ei kuitenkaan purjehdus ole 
se kaikkein mieluisin tapa liikkua vesillä, 
järjestämme myös moottoriveneilystä 

Kevytveneharrastus vie myös maailmalle. Kuva vuoden 2017 PM-kisoista Pärnusta, jossa mukana 
joukkueessa oli myös KuoPS:n opti-purjehtijoita. 
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kiinnostuneille nuorille koulutusta moot-
toriveneen käsittelyssä. Tämä tapahtuu 
kolmen päivän kestoisena kurssina kesä-
kuun puolessa välissä ja tämän jälkeen 
iästä riippuen toimintaa yhdessä seuran 
muun kevytvene- ja junioritoiminnan 
kanssa. Juniori- ja kevytvenetoiminnassa 
voi siis jatkossa olla mukana, vaikka pur-
jeen voimin liikkuminen ei olisikaan se ai-
van omin juttu. 

Uusina kursseina tulevat myös kolmen 
päivän kestoinen, päiväaikaan toteutuva 
Laser-purjehduksen perusteet nuorille ke-
säkuussa ja Kevytvenepurjehduksen per-
heleiri heinäkuussa. Näillä kursseilla tarjo-
taan mahdollisuus purjehdusharrastuksen 
aloittamiseen opti-iän jälkeen suoraan La-
ser-veneillä ja toisaalta perheille mahdol-
lisuutta tulla kokeilemaan koko perheen 
yhteistä harrastusta, joko yksinpurjehdit-
tavilla tai kaksin purjehdittavilla kevytve-
neillä.  

Perinteiset OPTI-leiri perusteet heti en-
simmäisellä koulujen kesälomaviikolla ja 
Kevytvenepurjehduksen iltakurssi neljänä 
maanantai-iltana kesäkuussa ovat myös 
ohjelmistossa. Kesäkuun toisella viikolla 
kaikki jatkavat nuoret, sekä aiemmilta ke-
siltä, että kesältä 2018 voivat ryhmäytyä ja 
syventää osaamistaan juniori- ja kevytve-
nepurjehduksen jatkavien leirillä. Viikko-
treenit vesillä alkavat jäitten lähdöstä ja 
päättyvät lokakuussa. Siinä välissä pide-
tään hauskaa vesillä, opitaan uutta, nauti-
taan kesästä, kilpaillaan järvillä ja merillä 
ja ennen kaikkea nautitaan hienosta har-
rastuksesta. Kevytveneillä Kallavedelle ke-
sällä 2018! 

Purjehdusterveisin,  

Anna Mättö 

JUKE-toimikunnan vetäjä 
anna.matto@gmail.com, 050-5475204 

 
 

Kallaveden Vene- ja Autohuolto 
Poijutie 2, Kuopio 

 

● Veneiden nostot, huollot, korjaukset, 

asennukset, pesut/vahaukset 
 

● Autojen huollot/korjaukset (myös takuunalaiset), 

pesut, sisäpesut, vahaukset, ilmastoinnin huollot 
 

www.kallavedenvene.com 

 

040 - 6754457 
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Katsastustoiminta kaudella 2018 

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja 
opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa 
koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa. 

Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsas-
tajat, joilla on liiton myöntämä katsastajalupa. Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan 
seuran katsastajalla. Tällöin veneen omistaja on velvollinen toimittamaan katsastusasia-
kirjat oman seuran rekisteriin. 

Veneen vuosikatsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä 
ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Tämän lisäksi veneeseen on 
tehtävä peruskatsastus vähintään joka viides vuosi. 

Kaikki katsastukset pyritään tekemään määrättyinä katsastuspäivinä touko- ja kesäkuun 
aikana. Runkokatsastukset pyritään tekemään kahtena ensimmäisenä katsastuspäivänä. 
Katsastuspaikkana toimii Pirttiniemen tukikohta. 

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

Katsastuspäivät 2018: 

• Ke 2.5. klo 16-20 (runkokatsastukset) 

• Ke 16.5. klo 16-20 (runkokatsastukset) 

• Ke 30.5. klo 16-20 

• Ke 6.6. klo 16-20 

• Ke 13.6. klo 16-20 

• Ke 20.6. klo 16-20 

Katsastukseen tulee ilmoittautua katsastuspäivää edeltävään maanantaihin mennessä 
seuran nettisivuilta löytyvällä lomakkeella: www.kuopionpursiseura.fi/katsastus/katsas-
tuspaivat tai sähköpostitse kuops@kuopionpursiseura.fi tai puhelimitse 040 760 3446. 

Yhdelle katsastuspäivälle otetaan enintään 40 katsastettavaa venettä ilmoittautumisjär-
jestyksessä. 

Yleisten katsastuspäivien ulkopuolella tehtävistä katsastuksista tulee sopia suoraan kat-
sastusmiesten kanssa. Katsastusmiesten yhteystiedot löydät seuran nettisivuilta osoit-
teesta: www.kuopionpursiseura.fi/katsastus/katsastusmiehet 
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Kuopion Pursiseuran tukikohdat 

PIRTTINIEMI Lat. 62° 54,20' P Long. 27° 43,95' I 

  

Kuopion Pursiseuran kotisatama Pirttiniemi sijaitsee n. kolmen kilometrin etäisyydellä 
Kuopion keskustasta (Vesitie, 70460 Kuopio). 

Pirttiniemestä löytyy laituri- ja talvisäilytyspaikkoja seuran jäsenten veneille sekä vieras-
venepaikkoja. 

Seuran toimisto sijaitsee Luotsi-toimintakeskuksessa Pirttiniemessä. 

Pirttiniemestä löytyy myös Lars Sonckin suunnittelema huvila, jota vuokrataan juhla- ja 
kokouskäyttöön niin yksityisille henkilöille kuin yrityksillekin. 

Pirttiniemen tukikohta kuuluu Saimaan alueen pursiseurojen tukikohtayhteistyön piiriin. 

Vierasvenepaikat 

Kuopion Pursiseuran Pirttiniemen tukikohdassa on seuran omien venepaikkojen lisäksi 
myös vierasvenepaikkoja. 

Vierasveneilijöitä pyydetään ilmoittautumaan satamamestarille, puh. 0400 571 382. 

Satamamaksu on 10 € / vrk ja se sisältää saunan yleisellä saunavuorolla, laiturisähkön 
sekä vesipisteen ja septitankin tyhjennyspisteen käytön. 

Yleinen saunavuoro päivittäin (1.6.-31.8.) klo 17.00-18.30 (oma sauna sekä naisille että 
miehille). 

Muina aikoina tilaussauna 20 € / h. 
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IIVARINSALO Lat. 62° 49,05' P Long. 27° 50,40' I 

 

Iivarinsalo on monipuolinen veneilijöiden suosima rentoutumispaikka lyhyen veneily-
matkan päässä kaupungista. Saaresta löytyy upeita hiekkarantoja ja lukuisia nuotiopaik-
koja, sieltä kerätään runsaita marja- ja sienisaaliita ja kuntoilijalle saari tarjoaa elämyk-
sellisen luontopolun saaren ympäri. 

Kuopion Pursiseuran tukikohta sijaitsee Iivarinsalon suojaisessa etelärannassa, jossa on 
kelluva sekä kiinteä laituri poijuineen veneiden kiinnitystä varten. Myös saunarannassa 
sijaitsee kiinteä laituri, johon veneiden kiinnittäminen on kuitenkin kielletty. 

Päärakennuksessa on keittiö, tupa, majoittumiskelpoinen yläkerta ja terassi. Sähköä tai 
vesijohtoa ei Iivarinsalossa ole. Rannassa on erinomainen sauna ja loivasti syvenevä ui-
maranta. Saunarannassa on soutuvene saarivieraiden käyttöön. Tukikohdasta löytyvät 
nuotiopaikat erikseen aurinkoiselle sekä sateiselle säälle ja käymälöinä toimivat Puu-
Ceet. Lapsia varten Iivarinsalosta löytyy hiekkalaatikko, salkotennis, trampoliini, keinu ja 
sulkapalloverkko. 

Iivarinsalon tukikohdassa järjestetään vuosittain perinteisesti rantakalailta ja lasten 
olympialaiset. 

Iivarinsalon tukikohta kuuluu Saimaan alueen pursiseurojen tukikohtayhteistyön piiriin. 

Laituripaikkamaksu (ei koske KuoPS:n jäseniä) on 10 € / vrk ja se sisältää saunan yleisillä 
saunavuoroilla. 

Saunavuorot 

Perjantai: naiset klo 18.00-20.00, miehet klo 20.00-22.00 

Lauantai-torstai: naiset klo 17.00-18.30, miehet klo 18.30-20.00 

Muina aikoina saunamaksu 10 € / venekunta. 
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JÄNISSALO Lat. 62° 49,20' P Long. 28° 12,95' I 

 

Jänissalon tukikohta sijaitsee Heinäveden reitin varrella Vehmersalmen Jänissalossa 
(Huuhmarintie 32, 71360 Kuopio). Suojaisessa tukikohdassa aallonmurtajan takana on 
kelluva laituri, jossa on tilaa 15 veneelle. 

Sähköistetty ja vesijohdolla varustettu päärakennus sijaitsee eteläisessä niemessä. Pää-
rakennuksen kalustukseen kuuluvat sähköliesi, mikro, jääkaappi ja takka. Jänissalon 
sauna on jatkuvalämmitteinen ja sinne tulee paineellinen kaivovesi. Grillauspaikka kent-
täkeittiöineen löytyy päärakennuksen eteläpuolelle rakennetusta kodasta. Käymälöinä 
toimivat PuuCeet. Vierailijoiden käyttöön tukikohdassa on soutuvene, surffilauta ja fris-
beegolfrata. Tukikohdasta löytyy myös uimapaikka lapsille. 

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

Jänissalon tukikohta kuuluu Saimaan alueen pursiseurojen tukikohtayhteistyön piiriin.  

Laituripaikkamaksu (ei koske KuoPS:n jäseniä) on 10 € / vrk ja se sisältää saunan yleisillä 
saunavuoroilla. Laiturisähkö 2 € / vrk. 

Saunavuorot 

Perjantai: naiset klo 18.00-20.00, miehet klo 20.00-22.00 

Lauantai-torstai: naiset klo 18.00-19.30, miehet klo 19.30-21.00 

Muina aikoina saunamaksu 10 € / venekunta.
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Yhteisnostot Pirttiniemessä 

Pirttiniemessä järjestetään keväisin ja syksyisin kaksi yhteisnostopäi-
vää. 

Kevät 2018 

Lauantai 5.5. (ilmoittautuminen 25.4. mennessä) 
Lauantai 26.5. (ilmoittautuminen 16.5. mennessä) 

Huom! Lauantaina 26.5. ei lasketa veneitä Luotsi-toimintakeskuksen 
ja pohjoisrannan huoltolaiturin edustalta. Lisätietoja seuran toimis-
tolta. 

Syksy 2018 

Lauantai 22.9. (ilmoittautuminen 12.9. mennessä) 
Lauantai 13.10. (ilmoittautuminen 3.10. mennessä) 

 

Yhteisnostoihin tulee ilmoittautua ennakkoon seuran nettisivuilta 
löytyvällä lomakkeella: www.kuopionpursiseura.fi/tukikohdat/pirtti-
niemi/yhteisnostot tai sähköpostitse kuops@kuopionpursiseura.fi tai 
puhelimitse 040 760 3446. 

Nostojärjestys ja tarkempi aikataulu tulee nähtäville seuran nettisi-
vuille ja Luotsi-toimintakeskuksen ilmoitustaululle viikkoa ennen nos-
topäivää. 

Noston hinta on 65 € / vene. Erillisestä maston nostosta veloitetaan 
35 €. 

Jälki-ilmoittautuneilta peritään 20 € lisämaksu. Mahdolliset lisäpainot 
laskutetaan sopimuksen mukaisesti. 

Luotsi-toimintakeskuksessa toimii yhteisnostopäivinä kahvio. 
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Sunnuntain kunniaksi 21.5. Jänissalon tu-
kikohta laitettiin ns. kesäkuntoon. Varsi-
naiset talkoot olivatkin sitten nelipäiväiset 
24.5.-28.5. sillä majakka sai uuden hienon 
huopakatteen. Arto Bomanin johdolla 
työskentelevä talkooporukka hääri itse-
ään säästelemättä pitkää päivää. Ei ollut-
kaan sitten ihme, että kykenimme vain 
nauramaan iltaisin majassa. 

Jos nuo olivat varsinaiset talkoot niin seu-
raavat talkoot 10.6. olivat sitten kesätal-
koot. Reippaasti ahkeroiden porukalla 
kaikki oli kunnossa kuudessa tunnissa. 

Yötöntä yötä vietimme perinteisesti. Mu-
kavan lisukkeen ohjelmaan tarjosi Antti 
Eskelisen suorittama taitolentonäytös lai-
turin yllä. Se oli huima esitys! Kokkokin oli 
suurin piirtein kokoa XL. Ledentsän paris-
kunnan (mökkinaapurit) puuvene muutti 
tulessa muotoaan. 

Jänissalon kesään kuuluivat tietenkin Er-
kan ja Enskan pyytämät muikut, joita 

saimme nauttia useassa eri muodossa pit-
kin kesää. Kodassa nautimme myös muu-
rinpohjalettuista, mainioista tarinoista ja 
karaokesta. 

Kauden lopulla 9.9. koittivat Mastonkaa-
tajaiset, joita porukalla valmistelimme 
muutama päivä edeltävästi. Rosvopaistin 
tekeminen näytti näin ensikertalaisesta 
melko työläältä ja raskaalta prosessilta. 
Kiitos kuuluu Erkalle ja hänen apujoukoil-
leen. Ilta oli mukava, menu maistuva ja 
mastot kaatuivat. 

Vaikka kesä oli sateinen, eikä veneilykau-
sikaan päässyt alkamaan kuin noin 3 viik-
koa odotettua myöhemmin, Jänissaloon 
rantautuneita ja vieraskirjaan merkinnän 
tehneitä aluksia oli pitkälti yli 200.  

Mukava kausi oli ihanissa maisemissa ja 
loistoseurassa. 

Uutta kesää odottaen Jari ja Anne

Veneilykausi 

Jänissalossa 

v. 2017 
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Teksti: Kyösti Leikas, kuva: Anna-Terttu Leikas 

 

Rannikkolaivuri Niilo (Nikke) Korhonen on toimen mies. Laitosmiehen 
vakanssia KYS:ssa hän hoiteli yli 30 vuotta. Homma vaati monenlaisia 
taitoja. Rottien pyydystämisestä taulujen ripustamiseen ja kaikkea 
mahdollista siltä väliltä. Eläkkeelle Nikke jäi vuonna 2009. 

Annikkinsa kanssa hän on pitänyt yhtä yli 
40 vuotta. Kun hän aikoinaan muutti sa-
maan huusholliin Annikin kanssa, oli eh-
tona, että höyläpenkki saisi muuttaa mu-
kana. Hyväkuntoinen penkki palvelee ny-
kyisin kuitenkin enemmän kasetti- ja ääni-
levytelineenä.  

Nikke liittyi Kuopion Pursiseuraan 70-lu-
vun alkupuolella. Seura oli tuolloin aivan 
erilainen kuin tänä päivänä. Iivarinsalon 
tukikohta oli vuokrattu 1966 ja siellä olivat 
paikoillaan talon ulkorakennuksetkin. Sau-
narannan laituri palveli myös venelaitu-
rina. 

Pirttiniemen tukikohtakin oli ostettu jo 
1971 ja molemmissa paikoissa oli yltäkyl-
läisesti remontoitavaa. Kaikki työt tehtiin 
talkoovoimin. Nikellä ei seurassa aluksi ol-
lut ketään tuttua, mutta talkootöiden 
kautta hän pääsi nopeasti mukaan toimin-
taan. 

Jäseniä 70-luvun alussa oli n. 400 ja ve-
neitä vähän yli 100. Purjehduksen Nikke 
aloitti Optimistijollalla. Ensimmäiseksi 
omaksi veneekseen hän hankki puolival-
miin kuusi metriä pitkän vanerisen purje-
veneen ja rakensi sen itse valmiiksi. 
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Veneprojekti 

80-luvun loppupuolella Nikke alkoi raken-
taa uutta metallirunkoista purjevenettä. 
Kolmen-neljän vuoden kuluttua Van de 
Stadt 28 piirustuksilla tehty vene oli jo 
siinä kunnossa, että sillä pääsi vesille. Ra-
kentaminen jatkui verkkaisesti purjehduk-
sen ohella. Ainakin kuusi vuotta meni en-
nen kuin paatti oli valmis. Kaikki muu 
paitsi hiekkapuhallus on omaa työtä. Mas-
tonkaatojärjestelmäkin veneessä aluksi 
oli, mutta hankaluutensa takia se jäi vä-
hälle käytölle, ja Nikke purki sen pois.  Ra-
haa hän käytteli sitä mukaa kun sitä riitti, 
eikä kokonaiskustannuksia ole yritetty-
kään laskea. 

S/Y Annika on hyvin varusteltu purjevene, 
jossa on kaikki tarpeellinen pitkiäkin pur-
jehduksia varten. Vene talvehtii trailerin 
päällä, joten nostot ja laskut voi tehdä 
omaan tahtiin. 

Eräs S/Y Annikan erikoisvaruste on poltto-
kenno. Tämä vehje on kytketty akkuihin ja 
se käynnistyy automaattisesti, kun akun 
jännite laskee. Kun jännite on normaali, 
laite sammuu. Veneestä löytyy myös pot-
kulauta, ompelukone ja puosuntuoli. 

Merellä 

Niilo ja Annikki, sekä Anja ja Ilkka Vainikai-
nen olivat S/Y Annikalla mukana KuoPS:n 
järjestämällä Riian eskaaderilla kesällä 
2003. Eskaaderi oli varsin merkittävä ja 
jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. Kuo-
piosta lähti matkaan peräti 12 venettä, 
joista 10 pääsi perille Riikaan. Se seikkailu 
onkin Niken pisin yksittäinen purjehdus-
matka. Kaikki sujui suunnitelmien mukai-

sesti. Loman loppuminen pakotti kotimat-
kalle hiukan muita aiemmin, mutta sa-
malla S/Y Annika säästyi kovalta vastatuu-
liselta myräkältä, joka riepotteli myöhem-
min muita eskaaderiin osallistuneita. On 
Nikke purjehtinut Kreikan vesilläkin. Hän 
on seilannut Unto Hirvosen ja Erkka Nuu-
tisen osakkuusveneen miehistössä. Krei-
kan karut saaret eivät Nikkeä miellyttä-
neet. Hän pitää omia Järvi-Suomen saaria 
paljon kauniimpina. 

Vastuullisia tehtäviä 

Nikke on ollut Iivarinsalon tukikohdan 
isäntänä pariinkin otteeseen. Ensimmäi-
nen pesti alkoi 1996. 

70-luvun puolivälin seutuvilla hän oli yh-
den kesän myös Pirttiniemen satamames-
tarina. Purjeveneiden katsastuksen Nikke 
aloitti vuonna 1990 ja jatkoi sitä kymmen-
kunta vuotta. 

Jatkuvia talkoita 

Nikkeä ahkerampaa talkoolaista saa ha-
kea. Tukikohtien remontointi, laitureiden 
rakentaminen ja kunnossapito, poijuhom-
mat sekä Kallavesj’-näyttelyiden ja -mes-
sujen talkoot ovat saaneet hänestä takuu-
varman osallistujan. Erikoisen suuren pa-
noksen Nikke antoi seuran lautan kunnos-
tuksessa vuonna 2014. Lautan kyljet olivat 
kuin paperia ja ne korvattiin paksummalla 
raudalla eli lautta sai uuden kuorrutuksen. 
Lauttatalkoissa ahkeroivat myös Seppo 
Laitinen ja Martti Hämäläinen. Alun pitäen 
Seppo-niminen lautta muutettiinkin sitten 
Nikke-lautaksi. Kallavesj-talkoissa mies sa-
noo toimivansa hajulukkona, koska hän 
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vastaa siitä, että messuravintolan vesi-
johto ja varsinkin viemäri on asianmukai-
sesti kytketty. 

Huomionosoituksia 

Vuonna 2000 Nikke ja Annikki valittiin 
vuoden veneilijäperheeksi. Nimikkolautan 
lisäksi Nikkeä on muistettu vuonna 2007 
Tukikipparin plakaatilla ja vuonna 2010 
hänet kutsuttiin seuran kunniajäseneksi. 
Annikille myönnettiin Kallavesj’-kunnia-
kirja vuonna 2013. 

Muita harrastuksia 

Maratonluistelu on ollut aikoinaan Nikelle 
tärkeä harrastus, joka on vienyt hänet kil-
pailumatkoille Tuusulanjärveltä Ouluun ja 
Imatralle saakka. Helsingin kilpailuista jäi 

mieleen, että 30 km:n matka luisteltiin 
400 metrin ellipsiradalla. Kesäinen polku-
pyöräily on tukenut luistelua ja molemmat 
lajit ovat pitäneet miehen solakkana. Ny-
kyisin Nikke hemmottelee itseään sähkö-
polkupyörällä. Veneen potkulauta on 
myynnissä. 

Niken mielestä seura kulkee eteenpäin 
omalla painollaan, tukikohdat ovat hy-
vässä kunnossa ja melkein jokainen on eri 
mieltä samasta asiasta. Tällainen sanan ja 
mielipiteen vapaus on hänen mielestään 
positiivinen asia. 

Uusia pursiseuran jäseniä Nikke kannus-
taa kyselemään ja pyytämään apua ja neu-
voja pääsihteeriltä, satamestarilta ja van-
hemmilta jäseniltä. Apua saa kun osaa ja 
uskaltaa sitä pyytää.
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Teksti ja kuva: Kyösti Leikas 

 

Loppusuora

Ensi vuonna Kuopion Pursiseura täyttää 130 vuotta. Alkuajoilta ei ole 
jäänyt juuri minkäänlaista arkistomateriaalia. Vain muutamien asiakir-
jojen ja aikalaissanomalehtileikkeiden kopioita. Aivan yhtä jatkumoa ei 
ole seuran historiakaan. Noin kolmea ensimmäistä vuosikymmentä on 
tutkittu ja saatu hahmotettua alkuaikojen toimintaa.  

1920-luvun jälkeen on n. 40 vuoden 
musta aukko. Viisi sodan vuotta ja so-
danjälkeinen köyhä aika ovat luonnol-
lisesti pois pursiseuratoiminnasta. 
Vasta 1963 perustettu nykyinen pursi-
seura alkoi tuottaa arkistomateriaalia. 
Sitä lienee kaiken kaikkiaan ollut liki 
200 mapillista.  Huhupuheet kertovat, 
että papereita on summittaisesti kär-
rätty kaatopaikalle suuria määriä. Eikä 
ihme. 

Arkistomapeista syntyi vuosikymmen-
ten aikana kasvava riesa. Ne olivat 
aina jonkun tiellä. Mappeja siirreltiin 
paikasta toiseen, eivätkä säilytysolo-
suhteet aina ole olleet suotuisat. 

Kun Kuopion Pursiseuraan perustet-
tiin perinnetoimikunta vuonna 2009, 
asetti se tärkeimmäksi tavoitteekseen 
arkiston järjestämisen. Tämä ei ollut 
savolainen projekti, koska se aloitet-
tiin. Projekti ajautui kuitenkin tana-
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kasti karille ja sille se jäi. Ei asia erityi-
semmin ole seuran hallituksiakaan 
kiinnostanut. 

Tilanne oli mahdoton. Mappivuori kas-
voi, ja levittäytyi pitkin lattioita. Koska 
olen perinnetoimikunnan perustajajä-
sen, painoi tämä arkistotaakka ras-
kaana mieltäni. Aloitin sen perkaami-
sen 1.2.2016 ja olen jatkanut sitä näi-
hin päiviin saakka. Pääosan työstä 
olen tehnyt kotona laatiessani sisällys-
luetteloita ja välilehtiä. 

Kun 1.2.2018 jatkoin seuran toimis-
tolla, oli n. 150 mapista jäljellä vielä 
50. Jätekatoksen puolilämpimässä 
”arkistohuoneessa” kaikenlaisen ro-
mun keskellä oli 60 uutta arkisto-
mappia. Sata käsiteltyä normaalia 
mappia oli sulanut kuudeksikymme-
neksi arkistomapiksi. Useita muutto-
laatikollisia turhia papereita on men-
nyt silppuriin. 

Tavoitteenani on saada projekti lop-
puun tämän vuoden aikana. Silloin 
kaikki seuran tärkeät paperit ovat loo-
gisessa järjestyksessä omissa arkisto-
mapeissaan. Arkistosta tulee sisällys-
luettelo, josta näkee helposti mitä ja 
mihin mappiin on säilötty. 

Jotkut ovat jo kyselleet, voisiko map-
peja selailla ja muistella menneitä. Ei 
voi! Mapit ovat halpoja ja heppoisia 
koteloita, ja ne on tarkoitettu vain 
asiapapereiden säilytykseen. Jos niitä 
selaa, menevät ne heti rikki. Toivotta-
vasti hallitus ottaa asiaan kantaa ja 
laatii ohjeet arkiston käytöstä. Olisi-
han harmi, jos kolmen vuoden työ me-
nisi hukkaan, eivätkä halukkaat seura-
laiset pääsisi nauttimaan arkiston rik-
kaasta sisällöstä. 

”Arkistohuoneeseen” jää vielä kaksi pi-
ripintaista muuttolaatikkoa lehtileik-
keitä ja valokuvia. Niiden penkomisen 
jätän suosiolla tuleville sukupolville. 

Sellaisen kainon toivomuksen esittäi-
sin jäsenillemme, ettei seuran arkistoi-
tavaksi tuotaisi päiväämättömiä ilman 
kuvatekstiä olevia valokuvia ja muuta 
epämääräistä materiaalia. Ne ovat ar-
vottomia ja omistaja voisi heittää itse 
ne suoraan roskikseen. 

Voin vain kadehtia sitä mahdollista kir-
joittajaa, joka laatii KuoPS:n seuraavan 
historiikin. Pöytä on hänelle katettu. 
Toisin olivat asiat, kun me Jämsän An-
teron kanssa värkkäsimme vuosina 
2008-2009 nykyistä juhlakirjaa osaksi 
seuran 120 vuotisjuhlallisuuksia. 

  



65 

  



66 

Teksti: Kyösti Leikas

 
Kuopiolainen kauppaneuvos Gustav Ranin 
oli menestyvä mies. Savonlinnalaissyntyi-
nen Gustav arvosti suomalaista järvimai-
semaa ja luonnonrauhaa. Raninit olivat 
vuokranneet Honkalahdesta tontin jo 
1860-luvulla ja Gustav oli rakentanut 
sinne pienen kesäkodin. Vaimon kuole-
man jälkeen hän osti Koivumäen kartanon 
ja luopui kesäkodistaan. 

Kun Gustavin poika Petter Emanuel aika-
naan tuli yhtiön johtoon, alkoi hän raken-
nuttaa Honkalahden tontille upeaa kesä-
huvilaa arkkitehti Eskil Hinderssonin pii-
rustusten mukaan. Hindersson on piirtä-
nyt myös Peräniemen Kasinon, Kaupun-

ginhotellin eli Renkun ja monia muita kuo-
piolaisrakennuksia. Samana vuonna Pet-
ter osti Karhonsaaren sahan, joten puuta-
vara lienee tullut omalta sahalta. Honka-
linna valmistui vuonna 1899. Isä Gustav 
Ranin oli kuollut 71 vuotiaana vuonna 
1893, joten hän ei ehtinyt Honkalinnaa 
nähdä. Kovan veron joutui Raninin perhe 
maksamaan luonnonrakkaudestaan, sillä 
kaksi Gustavin poikaa hukkui purjehdus-
retkellään Kallaveteen. 

Kovin lyhyeksi jäi myös Petterin elämä, 
sillä hän kuoli 40 vuotiaana vuonna 1906. 
Viola vaimo piti Honkalinnan omistukses-
saan vuoteen 1936 saakka. 
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Silloisen Kuokkaniemen, nykyisen Pirtti-
niemen kärkeen ilmestyi toinenkin kesä-
koti. Kaarlo Brofeldtistä, Juhani Ahon vel-
jestä, oli tullut Gust. Raninin Perilliset yh-
tiöön prokuristi. Arvattavasti hän oli tuttu 
vieras Honkalinnassa. Brofeldtin veljekset 
tunsivat Pirttiniemen maisemat jo ennes-
tään, sillä he tekivät kesäisin sinne purjeh-
dusretkiä. Gasteina oli usein Järnefeldtin 
ja Savolehden kustantajan ja kirjapainon 
omistaja Gust. Bergrothin tyttäriä. 

Arkkitehti Lars Sonck oli käymässä Kuopi-
ossa ja tapasi siellä Kaarlon. Sonck sai teh-
täväkseen piirtää prokuristille kesäkodin 
Pirttiniemen kärkeen. Huvila valmistui 
vuonna 1902. Yhden ainoan kesän ehti 
Kaarlo perheineen huvilastaan nauttia, 
sillä Bobrikov hätyytti hänet maanpa-
koon. Huvila siirtyi Minna Canthin tyttären 
Elli Canthin omistukseen. Tämä Pirttinie-
men huvila on nyt KuoPS:n arvorakennus. 

On poikkeuksellisen onnellinen sattuma, 
että Kuopion Pursiseura saa jatkaa 1889 
perustetun Kuopion Pursiyhdistyksen pe-
rinteitä yhden perustajajäsenensä Juhani 
Ahon veljen kesäkodissa Honkalahden 
kulttuurimaisemissa. Näissä samoissa 
maisemissa ovat ilakoineet Raninit, Bro-
feldtit, Canthit ja Järnefeldtit.                                                        

Honkalinna KuoPS:lla 1978-2000 

1970-luvun alussa koko Pirttiniemen alue 
oli kurjassa kunnossa. Pirttiniemen huvi-
lan oli rantaremmi ominut käyttöönsä. 
Rantasauna oli poltettu ja itse huvilasta oli 
jäljellä seinät ja osa vesikattoa. Honkalin-
nakin oli ollut vuosia asumattomana ja 
päässyt pahoin rapistumaan. Vuosina 
1942-1943 siinä kerrotaan toimineen puo-

lustusvoimien miinatehtaan ja sitä on ni-
mitetty myös Ruutihuvilaksi. Molempien 
huviloiden hyvin hoidetut ympäristöt oli-
vat pusikoituneet pilalle. Varsinkin Honka-
linnan puisto oli ollut aikoinaan nähtävyys 
sireenimajoineen, heisipuineen, jasmiinei-
neen ja sinisiä lemmikkejä kasvavine nur-
mikoineen. Sinisiä lemmikkejä kasvaa 
edelleen runsaasti Pirttiniemen alueella. 

KuoPS oli ostanut 27.5.1971 Pirttiniemen 
huvilan Kuopion Osuuskaupalta kahdella 
tuhannella markalla, 2017 rahassa 2 724 
eurolla. Seuran venemäärän kasvaessa 
tontti kävi ahtaaksi. 16.11.1978 KuoPS:n 
kommodori Kalevi Kojonkoski kirjoitti 
Kuopion kaupungingeodeetti Kersalolle: 
”...olisimme jo tulevana vuonna haluk-
kaita vuokraamaan käyttöömme Raninin 
huvilan ja sen ympäröivän maa-alueen”.  

Halukas olisi ollut myös SPR:n Pohjois-Sa-
von piiri. KuoPS kuitenkin voitti ja solmit-
tiin vuokrasopimus 1.5.1979-1.5.1980 vä-
liseksi ajaksi. Vuokra oli 50 mk eli 2017 ra-
hassa 31,95 €. Asian johdosta esiintyi ur-
putusta. 

Vartiopäällikkö Utriainen raportoi väijyha-
vaintojaan Honkalinnan sisätiloista 
1.10.1978: ”Sisältä siisti ja hyväkuntoinen, 
seinät ja katot kauniisti paneloitu. Huone-
korkeus riittävä, ilmaa piisaa. Parvekkeet 
osittain lahot. Keittiö alkeellinen, ei vettä, 
ei viemäriä, eikä sähköä. Ulkokatto peltiä, 
osittain korjauksen tarpeessa. Takat käyt-
tökunnossa. Arvattavasti kylmä, kesäkäyt-
töön”. 

Pohjois-Savon Järvipelastusyhdistyskin 
tiedusteli 1-2 huoneen saamista kokous- 
ja arkistointikäyttöön. KuoPS:n hallitus 
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näyttää hyväksyneen yhteistyötarjouksen, 
mutta ei ole tullut esille dokumentteja 
hankkeen toteutumisesta.  

 
Honkalinna 1978 

”Kummituslinnaa” kaavailtiin ensisijaisesti 
junioreiden ja melontajaoston käyttöön. 
Laadittiin käyttäytymissäännöt, joissa kiel-
lettiin mm. ”alkoholin käyttö, tupakointi 
tai muu pahantapainen toilailu”. 

31.5.1982 päivätyllä sopimuksella Pirtti-
niemen tontin vuokra-aikaa jatkettiin 
30.5.2002 saakka. Vuokrasopimuksen mu-
kaan ”Vuokramies on velvollinen kohtuul-
lista korvausta vastaan varaamaan vierai-
leville veneille viisi venepaikkaa”. Alueelle 
pääsyä ei saanut rajata koskemaan vain 
seuran jäseniä. 

 

 

Lisämaan saamiseksi piti ostaa huvila 

31.5.1982 Kuopion kaupunki myi 
KuoPS:lle Honkalinnan 45 000 markalla, 
2017 rahassa 18 230 eurolla.  Seura olisi 
tarvinnut vain lisämaata vuokralle, mutta 
sen ehtona oli ostaa markkinahinnalla 
Honkalinna, sillä se sijaitsi vuokrattavalla 
alueella.  

Sitten tuli lunta tupaan! 14.12.1983 KuoPS 
kirjoitti Kuopion kaupungin tekniselle lau-
takunnalle: ”Kaupantekohetkellä ei ilmei-
sesti kenelläkään asianosaisella ollut tie-
dossa, että rakennuksen perustukset liik-
kuvat huomattavasti vuodenaikojen mu-
kana. Rakennus ei nykyisessä kunnossa ole 
käyttökelpoinen mihinkään tarkoituk-
seen”. Vesikatto pitäisi uusia kokonaan, 
perustukset pitäisi korjata, lahonneet tuki-
rakenteet pitäisi uusia ja vesi- ja viemäri-
järjestelmä suunnitella osaksi ympäristön 
vesihuoltojärjestelmää. Honkalinnasta oli 
tullut pursiseuralle ongelma. 

Laadittiin perusteellinen kustannusarvio 
ja pyydettiin lausunto Kuopion Museolta. 
Museonjohtaja Helena Riekki puolsi katon 
ja perustusten kunnosta huolehtimista, 
sillä ne olivat rakennuksen säilyttämisen 
kannalta keskeisiä. Korjaustöiden alustava 
kustannusarvio oli 153 500 mk, 2017 ra-
hassa 53 500 euroa. Kun Kuopion kaupun-
gin tekninen virasto puolestaan teki vas-
taavan kustannusarvion 8.12.1989, oli se 
200 000 mk, 2017 rahassa 54 900 euroa, 
joten samoilla linjoilla korjauskustannus-
ten määrässä oltiin. 

Suma taisi seisoa, sillä 8.5.1991 tuli Kuo-
pion kaupunginhallitukselta tyly kirje 
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KuoPS:lle: ”...olette velvollisia säilyttä-
mään ja kunnossapitämään ns. Raninin 
huvilan. Ko. huvilan kunto ja ympäristö 
ovat huonossa kunnossa ja ne vaativat pi-
kaisia säilyttäviä toimenpiteitä. Keho-
tamme Teitä ryhtymään sopimuksen mu-
kaisiin ko. rakennuksen säilyttämis- ja 
kunnossapitotoimenpiteisiin ja ilmoitta-
maan suunnitelmistanne kaupunginhalli-
tukselle.” 

Tämä sai Honkalinnatoimikuntaan vauh-
tia. 23.5.1991 pidettiin kokous ja käytiin 
Honkalinnassa katsomassa paikkoja. Oltiin 
kaupunginhallituksen kanssa yhtä mieltä 
siitä, että rakennus ja sen ympäristö eivät 
näytä hyvältä. Sisätiloja pidettiin komeina 
ja yllättävän hyväkuntoisina. Ryhdyttiin 
myös jatkotoimenpiteisiin ja puntaroitiin 
Honkalinnan käyttömahdollisuuksia. Pur-
siseuralla ei näyttänyt olevan rakennuk-
selle omaa käyttöä. Kesäravintolatoiminta 
todettiin kannattamattomaksi, mutta pi-
topalvelutilaisuudet saattaisivat onnistua. 
Taidenäyttelyt ja sisävesimuseokin vilahti-
vat vaihtoehtoina. 

Kaupungin kanta oli edelleen tyly: ”seura 
on rakennuksen aikoinaan halunnut ja sen 
velvollisuus on kustannuksellaan pitää 
talo kunnossa”. 

Kokousten pitoa jatkettiin ja uusia Honka-
linnan käyttöideoita pulpahteli: huvila-
kulttuurimuseo kahvioineen, kesäteatteri, 
keramiikkakäsityöpaja ja myymälä, purje-
neulomo ja puuveneen tekoverstas. Pää-
tettiin käyttää 30 000 markkaa vuoden 
1991 aikana välttämättömiin kunnostus-
töihin. Lisäksi varattiin 20 000 mk vuoden 
1992 budjettiin kaidepuiden teettämiseen 
ammattikoululla. Kaupunginhallitukselle 

lähetettiin 18.6.1991 vastine, jossa luvat-
tiin tehdä kaikki mahdollinen Honkalinnan 
saattamisessa arvoiseensa kuntoon. 

18.6.1991 tekniseltä lautakunnalta tulikin 
hyväksyvä päätös: ”...kunnostusselvityk-
sen toimenpiteet täyttävät kiinteistön 
kunnossapitoehdot”. 

Honkalinnaa yritettiin myös vuokrata ul-
kopuoliselle. 24.5.1992 tulikin kahdelta 
naisarkkitehdilta ilmoitus halukkuudesta 
vuokrata Honkalinna huvilakäyttöön. Toi-
vottiin jatkoneuvotteluita. Hanke ei liene 
toteutunut. 

Vuosina 1992 ja 1993 tehtiin runsaasti re-
monttia: uusittiin lahonneita rakenteita, 
salaojitettiin perustuksia, vedettiin Hon-
kalinnaan sähkökaapeli, peltikattoa pin-
noitettiin ja saumoja tiivistettiin. Kaupun-
gin metsäosasto kävi poistamassa raken-
nuksen säilymistä haittaavaa puustoa. 

Usko alkoi loppua 

Pursiseuran usko alkoi loppua. Jatkuva il-
kivalta tuotti ylimääräisiä kustannuksia, 
järkevää käyttöä Honkalinnalle ei onnis-
tuttu löytämään ja pahimpana peikkona 
oli Valtatie n:o 17 suunnitelma, jonka mu-
kaan Honkalinna jää siltavaihtoehdossa 
suoraan siltapenkereen alle. Ennakkotieto 
oli, että vuosi 2008 olisi tielinjauksen ra-
kentamisen aloitusvuosi. Pidettiin Honka-
linnan mittavia korjaus- ja investointi-
suunnitelmien toteuttamista taloudelli-
sesti mahdottomina. 

11.8.1999 KuoPS sai Kuopion kaupungilta 
selvityspyynnön. Henkilöstösihteeri 
Markku Mattila oli tehnyt aloitteen, jonka 
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mukaan pursiseuran pitäisi palauttaa Hon-
kalinna kaupungin omistukseen ja raken-
nus hinattaisiin kokonaisena jäätä pitkin 
Kuopion satamaan. Loppusijoituspaikaksi 
tulisi aallonmurtajan päähän rakennet-
tava keinosaari.  

KuoPS antoi 30.8.1999 kaupungille perus-
teellisen selvityksen, johon sisältyi las-
kelma siitä, paljonko seura oli käyttänyt 
rahaa Honkalinnan kunnostukseen. Vuo-
sien 1990-1999 välisenä aikana rahamäärä 
vuoden 2017 rahassa nousi lähes 40 000 
euroon, josta vuoden 1999 luku oli budje-
toitu. Ei mennyt Mattilan aloite läpi. Hon-
kalinna pysyi Pirttiniemessä.  

15.10.1999 KuoPS antoi Pohjois-Savon 
Ympäristökeskukselle pyydetyn lausun-
non Vaajasalon silta- ja tunnelivaihtoehto-
jen ympäristövaikutusten arviointiselos-
tuksesta. Pursiseura piti parhaana entisen 
tielinjauksen parantamista ja totesi, että 
jos silta tai tunneli toteutetaan, Honka-
linna tuhoutuu. 

Esisuunnitelmissa oli esitetty rakennetta-
vaksi palvelurakennus Wellcome-Center 
valtatien läheisyyteen ennen kaupunkiin 
saapumista opastus-/informaatio- sekä le-
vähdyspaikaksi matkailijoille. KuoPS esitti, 
että Honkalinnan rakennus luonnonkau-
niilla mäellä Pirttiniemessä voisi toimia 
osana tällaista hanketta. Näin saataisiin 
arvokas rakennus säilymään jälkipolville 
merkkinä aikakautensa rakennustaiteesta 
sekä palvelemaan matkailua. 

Paloi kuin soihtu 

Elettiin syyskuun 2. päivää vuonna 2000. 
Olimme juuri lähteneet vaimoni kanssa 

Pirttiniemestä Iivarisaloon kun hiukan en-
nen Kaijansalmea huomasimme paksun 
savun nousevat Pirttiniemen seutuvilta. 
Pahat aavistukset heräsivät ja ne vahvis-
tuivat Iivarin laiturissa. Joku oli saanut 
sinne kännykkäviestin, että Honkalinna 
palaa. Ja hyvin paloi. Kuiva puurakennus ei 
kovin kummoisia syttyjä tarvinnut. Vartio-
vuorolaiset olivat juuri kiertäneet Honka-
linnan, eikä mitään poikkeavaa havaittu. 
Siellä jossakin pusikon suojassa pyromaani 
piileksi ja hoiteli homman väijymiesten 
poistuttua. Vielä tänäkään päivänä tuho-
polttajaa ei ole saatu kiinni, mutta tuskin 
kukaan uskoo, että talo syttyi omia aiko-
jaan. ”Poliisi epäilee, että tulipalo on ta-
hallaan sytytetty” kirjoitti Savon Sanomat. 

 
Honkalinna 2.9.2000 

Näin haihtui taivaan tuuliin esimerkki 
1800-luvun jälkipuoliskolla Kuopiossa 
yleistyneestä säätyläisten huvilarakenta-
misesta ja tuolloin suositusta monikerrok-
sisesta rikasmuotoisesta (näköalatorneja, 
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verantoja, koristeellisia yksityiskohtia) hu-
vila-arkkitehtuurista. Rakennus oli ainoa 
jäljellä ollut lajinsa edustaja Kuopiossa. 
Onneksi ovat edes muistot tallella. 

Lapsuusmuistoja Honkalinnasta 

KuoPS:n jäsenellä Pekka Pulkkisella on 
mieluisia lapsuusmuistoja Honkalinnassa 
vietetyistä kesistä. Pekka kertoo: 

”Se oli aikaa, jolloin hovioikeudenneuvos 
Arvid Snellman omisti Honkalinnan. Snell-
man vuokrasi Honkalinnaa siten, että 
siellä vietti kesiä aina kaksi perhettä. Toi-
selle perheelle oli vuokrattu Honkalinnan 
ala- ja toiselle yläkerta siten, että Snell-
man piti molemmissa kerroksissa yhden 
huoneen itsellään. 

Perheemme vuokrasi yläkerran huoneet 
vuodesta 1948 alkaen aina vuoteen 1970 
asti. Silloin alakerrassa kesäisin asui leh-
tori ja kirjailija Jorma Korpela perheineen. 

He asuivat siellä vain muutaman kesän. 
Sen jälkeen Honkalinnan alakerrassa asui 
johtaja Leo Eloranta perheineen usean 
vuoden ajan. Leo Eloranta on KuoPS:n jä-
senen Mikko Elorannan isä. 

Elorantojen jälkeen Honkalinnaa kesäkoti-
naan piti johtaja Aarne Rautiainen perhei-
neen vuoteen 1970 saakka. 

Vaikka minun vanhemmillani oli 1960-lu-
vun alkupuolelta alkaen oma kesämökki, 
he vuokrasivat Honkalinnaa kesäksi myös 
tällöin, koska se sijaitsi lähellä kaupunkia. 
Isäni kasvatti siellä mm. perunoita ja pork-
kanoita sekä piti siellä moottorivenettä, 
jolla usein kuljettiin omalle kesämökille.” 

 
Lähteet: 
Savon Sanomat 26.8.1998 ja 3.9.2000 
Helena Riekki: Kuopion kaupungin rakennushistoria 
Kuopion Pursiseuran arkisto 
Lauri Ruotsalaisen kertomaa 
Pekka Pulkkisen kertomaa 
 

 
 

Honkalinnan omistajat 

Petter Emanuel ja Viola Ranin 1899-1906 

Viola Ranin                                 1907-1936 

Väinö Säynevirta                        1937-1945 

Puolustusvoimat (vuokrattu) 1942-1943 

Lastensiirtola (vuokrattu)      1944 

Arvid Snellman ja Robert Rainio 1946-1970-luv. 

Eino Halonen 1970-luvulla 

Kuopion kaupunki -1982 

Kuopion Pursiseura 1982-2000 
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NAUTIONE  

– ME VÄLITÄMME VENEESTÄSI 

 

MEILTÄ SAAT KAIKKI VENEALAN PALVELUT 

• Uudet Tristan-veneet 

• Vaihto- ja välitysveneet 

• Venevarusteet www.nautistore.fi 

• Talvisäilytys: Varkaus/Naantali 

• Vauriokorjaukset 

• Varusteasennukset 

• Safire vene- ja mökkilämmittimet 

NAUTIONE OY 

Kuvansintie 16, 78850 Varkaus 

0400 619366, info@nautione.fi 

www.nautione.fi 

Tutustu myös kattavaan venetarjontaamme www.nautione.fi 
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Kuopio-Matari eskaaderi 

 

Kuopion Pursiseura järjestää kesällä eskaaderin Matariin. Matka 

alkaa lauantaina 30.6. Kuopiosta ja Matariin saavutaan lauan-

taina 7.7. Paluu tapahtuu sunnuntaina 8.7. omaan tahtiin. 
 

Eskaaderille toivotetaan tervetulleeksi mukaan kuopiolaisten li-

säksi kaikki Vuoksen vesistöalueen yhteistyöseurojen jäsenet! 
 

Eskaaderille voi liittyä mukaan matkan varrelta ja jättäytyä pois 

välillä omien suunnitelmien mukaisesti. 
 

Suunnittelun ja ennakkovalmisteluiden takia pyydämme alusta-

via ilmoittautumisia eskaaderille. Sitovat ilmoittautumiset 31.5. 

mennessä. 
 

Tarkempi kutsu, ohjelma ja mahdollinen osallistumismaksu jul-

kaistaan huhtikuun aikana seuran nettisivuilla. Tapahtuma on 

esillä myös 6.-8.4. Kallavesj’-messuilla. 
 

Ohjelma: 
la 30.6. KUOPIO – IIVARINSALO 6 mpk 

Su 1.7. IIVARINSALO – KORKEASAARI (LePS) 20 mpk 

Ma 2.7. KORKEASAARI – YÖLINNUNSALMI (VPS) 13 mpk 

Ti 3.7. YÖLINNUNSALMI – JÄRVISYDÄN 20 mpk 

Ke 4.7. JÄRVISYDÄN – CASINON VIERASVENESATAMA 23 mpk 

To 5.7. CASINON VIERASVENESATAMA – KANKAINEN (SLPS) 5 mpk 

Pe 6.7. KANKAINEN – VUORILAHTI 17,5 mpk 

La 7.7. VUORILAHTI – MATARI (PuPs) 10 mpk 
 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 

Henrik Fogelholm, henrik.fogelholm@gmail.com, 044 238 5533 
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Foxu järjesti kivan eskaaderin Tuusniemelle 27.-30.7.2017. Veneitä sii-
hen osallistui n. 12-13. Myöskin Varkauden Pursiseurasta ja Leppävir-
ralta oli yksi vene. Jokainen vene hankkiutui Jänissaloon omatoimisesti 
torstaina. Siellä meille tarjottiin herkullisia lettuja ja kahvia Jänissalon 
emännän Annen toimesta. 

Perjantai aamupäivällä läksimme tyynessä 
kelissä ylittämään Suvasvettä ja kohti Va-
ristaipaleen kanavaa ja sen neljää sulkua. 
Meitä oli suluissa aina useampi vene ker-
rallaan. M/S Santtu joutui aina sulussa 
etuosaan, missä sai pitää venettä aivan to-
sissaan. Heti seuraavana oli Taivallahden 
kaksisulkuinen kanava ja sen jälkeen aje-
limme Heinäveden luostarin laituriin. 
Kaikki veneet siihen mahtuivatkin. Kana-
vissa meni koko päivä. 

Meillä oli mielenkiintoinen ja hauska vis-
kin ja viininvalmistusesittely luostarin Isä 
Andrein toimesta. Esittelyn jälkeen saim-
me myös maistiaisia mm. 55 % viskistä. Isä 

Andreilla oli sana hallussa, häntä olisi mie-
lellään kuunnellut pitempäänkin. Esittelyn 
jälkeen söimme maittavan päivällisen 
Luostarin seisovasta pöydästä. 

 
Illalla luostarin viinituvassa esiintyi venäläinen Kone-
vitsa-laulukvartetti. 
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Lauantaina jatkoimme tyynessä kelissä 
Juojärven selkien yli Tuusniemelle. Nos-
timme juhlaliputukset illaksi. Siellä oli 
mahdollisuus ruokailla ja saunoa Juovesi-
laivassa. Iltaa istuimme laiturilla ja grilliko-
dassa ja jotkut menivät viihtymään Hojo-
Hojoonkin, jossa esiintyi Texas Oil. 

Sunnuntaiaamuna läksimme palailemaan 
kotiinpäin. Kanavat tuntuivat takaisin tul-
lessa helpommilta. Keli oli meille suotuisa 
eli tyyni. Mutta kyllä esimerkiksi Anja ja 
Ilkka purjehtivatkin. 

Kolme venettä jatkoi vielä yhdessä Pai-
mensaareen, johon me pääsimme nyt en-

simmäistä kertaa. Se on kiva saari. Maa-
nantaina ajoimme vielä Iivarinsaloon 
yöksi. 

Eskaaderissa on turvallisempi liikkua, kun 
on muitakin veneitä. Meidänkin Santtu-
venevanhus pelasi koko matkan hyvin. 

Karille tuli lisää veneilykipparointikoke-
musta. Kiva, kun joku jaksaa eskaadereita 
järjestää. 

Kiitos kaikille mukavasta seurasta! 

Mari ja Kari, M/S SANTTU 
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Kuopion Pursiseuran säännöt 

1§ Seuran nimi 

Yhdistyksen nimi on Kuopion Pursiseura ry. ja sen ko-
tipaikka on Kuopion kaupunki. Jäljempänä näissä 
säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä seura. 

2§ Seuran tarkoitus ja sen toiminnan laatu 

Seuran tarkoituksena on vesillä liikkumisen ja siihen 
liittyvien urheilumuotojen edistäminen. Tarkoituk-
sensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen ve-
sillä liikkumista edistäviä palveluksia, harjoittaa valis-
tus- ja neuvontatoimintaa, toimeenpanee kursseja ja 
käytännön harjoituksia sekä järjestää kilpailuja ja 
muita tilaisuuksia. Seura voi tarkoitusperiensä edis-
tämiseksi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta 
sekä harjoittaa näyttely-, kerho- ja ravintolatoimin-
taa. 

3§ Seuran jäsenet 

Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, juniorijäse-
niä, perhejäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä. 

4§ Jäseneksi ottaminen 

Seuran varsinaisen ja juniorijäsenen ottaa hallitus 
vahvistamaansa menettelytapaa noudattaen. Varsi-
naisen jäsenen on oltava 18 vuotta täyttänyt. 

Juniorijäsen muuttuu, mikäli haluaa edelleen kuulua 
jäsenenä seuraan, varsinaiseksi jäseneksi sen kalen-
terivuoden lopussa, jonka aikana hän täyttää 18 
vuotta. 

Perhejäseneksi voi liittyä seuran varsinaisen jäsenen 
aviopuoliso tai varsinaisen jäsenen ilmoituksesta tä-
män kanssa pysyvästi yhteistaloudessa asuva hen-
kilö. 

Kannatusjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä hen-
kilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yh-
distyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai ker-
takaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kunniajäseneksi 
voi seura hallituksen esityksestä vuosikokouksessaan 
kutsua seuran tarkoitusperiä erityisesti edistäneitä 
henkilöitä. 

5§ Jäsenen erottaminen 

Jäsen erotetaan seurasta, jos hän rikkoo seuran 
sääntöjä, mainetta tai hyviä tapoja tai jos hän väärin-
käyttää seuran lippua. Erottaminen tapahtuu seuran 
kokouksessa ja erottamispäätökseen tarvitaan 2/3 
annetuista kokouksessa edustetuista ja annetuista 
äänistä. Vuosimaksunsa maksamatta jättäneen to-
teaa hallitus päätöksellään seurasta eronneeksi. 
Muutoin kuin jäsenmaksun laiminlyönnin johdosta 
erotettavaksi aiotulle jäsenelle on ennen erottami-
sesta päättämistä varattava tilaisuus antaa seuran 
hallitukselle selitys kahden viikon kuluessa erotta-
misasian käsittelystä todistettavasti tiedon saatu-
aan. 

6§ Maksut 

Jäseniltä kannettavista liittymis-, katsastus-, vene-
paikka- ja jäsenmaksuista ja niiden suuruudesta 
päättää vuosittain seuran syyskokous talousarviosta 
päättäessään. 

Liittymismaksua ei peritä varsinaiseksi jäseneksi liit-
tyvältä sellaiselta henkilöltä, joka on ollut seuran jä-
sen liittymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana, 
eikä ole erotettu 5§:n mukaisesti seurasta. 

Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista. 

Seuran varsinainen syyskokous voi hallituksen esityk-
sestä erityisin perustein vapauttaa nimeltä mainitut 
henkilöt liittymismaksun maksamisesta tai seuraa-
vana kalenterivuotena perittävästä muusta mak-
susta. 

7§ Toimikunnat sekä niiden erikoissäännöt 

Seuran hallitus voi perustaa epäitsenäisiä toimikun-
tia herättämään ja ylläpitämään harrastusta seuran 
asettamien päämäärien toteuttamiseksi hallituksen 
rajaamilla toiminnan aloilla. 

Toimikunnat: 

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

Toimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohta-
jien on oltava seuran jäseniä. Seuran varsinainen ko-
kous nimittää toimikuntien puheenjohtajat korkein-
taan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Toimikunnan puheenjohtaja nimittää oman toimi-
kautensa pituiseksi toimikaudeksi vähintään neljä 
seuran jäsentä hoitamaan toimikunnan tehtäviä. Pu-
heenjohtaja voi erottaa toimikunnan jäsenen kesken 
toimikaudenkin perustellusta syystä. Toimikunta va-
litsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Toimikunnan puheenjohtaja kutsuu koolle toimikun-
nan kokoukset. Kutsu on lähetettävä kutsuttaville 
hyvissä ajoin ennen kokousta. 

Toimikunnan kokouksesta pitää puheenjohtaja pöy-
täkirjan, joka on saatettava seuran puheenjohtajis-
ton tai asiasta vastaavan hallituksen jäsenen tiedoksi 
mahdollisimman pian. Toimikunnan puheenjohtajan 
on huomioitava kokousten selvät päätökset ja toivo-
muksen tehdessään toimikunnan toimialaan kuulu-
via esityksiä. 

Toimikunnan varapuheenjohtaja toimii puheenjoh-
tajan estyneenä ollessa puheenjohtajana. 

8§ Seuran hallitus ja toimihenkilöstö 

Seuran asioita ja taloutta ja sen toimintaa johtaa seu-
ran jäsenistä koostuva hallitus, johon kuluu puheen-
johtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, seuran 7 §:n mu-
kaan perustettujen varsinaisten toimikuntien pu-
heenjohtajat, kuitenkin enintään kuusi (6) sekä neljä 
(4) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan seu-
ran syyskokouksessa seuraavaksi kahdeksi kalenteri-
vuodeksi siten, että toinen varapuheenjohtaja ja 
kaksi muuta jäsentä on vuosittain erovuorossa. En-
simmäisellä kerralla valitaan hallituksen jäsenet vain 
erovuoroisten tilalle. Hallitus kokoontuu puheenjoh-
tajansa ja hänen ollessa estynyt jommankumman va-
rapuheenjohtajansa kutsusta tarvittaessa tai kun 
puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun joku puheen-johta-
jista ja vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. 

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 pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi aina 
yhdessä taikka hallituksen siihen valtuuttamat hen-
kilöt kaksi henkilöä yhdessä. 

10§ Toimintakausi 

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilin-
päätös yhdessä toimintakertomuksen kanssa on an-
nettava toimintavuotta seuraavan helmikuun aikana 
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tarkastuksesta on 
annettava vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lau-
sunto, joka on jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin en-
nen vuosikokousta. 

11§ Seuran kokoukset ja niiden koollekutsuminen 

Seuran varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain 
helmi-huhtikuussa vuosikokous ja loka-marras-
kuussa syyskokous. Ylimääräisiä kokouksia pidetään 
sillin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun 
vähintään 1/10 seuran äänivaltaisista jäsenistä sitä 
kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten. Halli-
tus kutsuu koolle kokoukset vähintään viikkoa ennen 
määräaikaa ilmoittaen siitä paikkakunnalla ilmesty-
vässä sanomalehdessä tai kirjallisesti jäsenille heidän 
viimeksi yhdistykselle ilmoittamalla osoitteella lähe-
tetyllä kutsulla. Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi 
yhdistyksen sääntöjen muuttamista, kiinteistön luo-
vuttamista tai kiinnittämistä taikka yhdistyksen toi-
minnan kannalta muun omaisuuden luovuttamista, 
äänestys- tai vaalijärjestystä, hallituksen tai sen jäse-
nen taikka tilintarkastajan valitsemista tai erotta-
mista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapau-
den myöntämistä tai yhdistyksen purkamista kos-
keva asia, on tästä kokouskutsussa mainittava. 

12§ Vuosikokous 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen järjestäytyminen. Puheenjohtajan, 
sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlas-
kijain valinta. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 
toteaminen. 
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3. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilin-
päätös sekä tilintarkastajien niiden johdosta 
antama lausunto sekä päätetään tilinpäätök-
sen vahvistamisesta. 

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

5. Valitaan ne varsinaisten toimikuntien puheen-
johtajat sekä niiden muiden toimikuntien pu-
heenjohtajat, joiden valinnan vuosikokouk-
sessa hallitus on katsonut tarpeelliseksi ja joi-
den valinnasta on ilmoitettu kokouskutsussa. 

6. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat. 

13§ Syyskokous 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen järjestäytyminen. Puheenjohtajan, 
sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlas-
kijain 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 toimintasuunni-
telma ja vahvistetaan seuraavan vuoden ta-
lousarvio. 

5. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi halli-
tuksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jä-
senet erovuoroisten tilalle. 

6. Valitaan ne toimikuntien puheenjohtajat, joita 
ei ole valittu vuosikokouksessa.  

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilin-
tarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden ti-
lejä ja hallintoa.  

8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat. 

14§ Äänestys kokouksissa 

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

Äänten menneissä tasan voittaa kokouksen puheen-
johtajan mielipide ja vaaleissa ratkaisee arpa. Henki-
lövaalit toimitetaan suljetuin lipuin. 

 

15§ Hallituksen antamat ohjeet ja määräykset 

Hallituksella on oikeus antaa näiden sääntöjen täy-
dennykseksi ohjeita ja määräyksiä kunnia- ja ansio-
merkkien käytöstä, lippu- ja venemerkkien käyttämi-
sestä, veneiden tarkastuksesta, veneluettelon pitä-
misestä, seuramajan, seuran tukikohtien ja sataman 
käytöstä, noudatettavista esiintymistavoista ym. asi-
oista, joiden ohjaamista hallitus pitää tarpeellisena. 

16§ Sääntöjen muuttaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta, seuran purkami-
sesta tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovutta-
misesta vaatii, että sitä kannattaa vähintään 3/4 an-
netuista äänistä. 

17§ Seuran omaisuuden käyttö seuran purkautu-
essa 

Jos seura purkautuu, on sen jäljelle jäänyt omaisuus 
jätettävä seuran kokouksen päätöksen mukaan jolle-
kin toiselle suomalaiselle rekisteröidylle yhdistyk-
selle seuran tarkoitusperien toteuttamista edistäviin 
tarkoituksiin käytettäväksi. 
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Kuopion Pursiseuran ympäristöohjeistus 

Kuopion Pursiseuran keskeisiä tavoitteita toimin-
nassa on puhtaan vesiympäristön arvostaminen ja 
säilyttäminen, hyvien veneilytapojen noudattami-
nen sekä jäsenistön ohjaaminen näiden arvojen hy-
väksymiseen. Seuran ympäristöohjeistuksessa on 
otettu huomioon asioita, joiden avulla jokainen jäsen 
voi omalta osaltaan pitää huolta tämän tavoitteen 
toteutumisesta. 

1. Jätteet 

Suomen ja EU:n jätepolitiikan tavoitteena on varmis-
taa, etteivät jätteet vaaranna ympäristön hyvinvoin-
tia tai ihmisten terveyttä.  Jätelaissa velvoitetaan 
noudattamaan etusijajärjestystä, jonka tarkoituk-
sena on ensisijaisesti vähentää jätteen syntymistä ja 
jätteen haitallisuutta. Syntyvä jäte on valmisteltava 
uudelleenkäyttöön tai kierrätettävä. Jos kierrätys ei 
ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muilla ta-
voilla, kuten energiana. Loppusijoitus kaatopaikoille 
tulee kysymykseen vain, jos jätteen hyödyntäminen 
ei ole mahdollista. 

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

1.1 Pirttiniemi 

Pirttiniemessä on jätepiste, johon veneillessä kerty-
neet jätteet voi sijoittaa. Keräysastioita on sekajät-
teelle, pahville, pienmetallille sekä lasille. Myös jä-
teöljylle on oma säiliö ja hyvin valutetut öljypullot ja 
-kanisterit voi sijoittaa öljyisten jätteiden astiaan. Jä-
tehuollon ylikuormituksen välttämiseksi suositellaan 
kuitenkin omien jätteiden poisvientiä. Akkujen jättä-
minen jätepisteeseen on kielletty. 

Pirttiniemessä on käytössä septin tyhjennyslaitteet. 
Pilssivesien tyhjennys näihin on ehdottomasti kiel-
letty, koska ne rikkovat pumput. Tarkemmat käyttö-
ohjeet löytyvät laitteista. 

1.2 Jänissalo 

Jänissalon tukikohdassa on jätehuolto, mutta jäte-
huollon ylikuormituksen välttämiseksi suositellaan 
omien jätteiden poisvientiä. 

1.3 Iivarinsalo 

Iivarinsalon tukikohdassa ei ole järjestettyä jätehuol-
toa ja jokainen venekunta vie omat jätteensä pois. 
Jätteet voi tuoda esimerkiksi Pirttiniemen tukikoh-
taan. 

2. Vaaralliset jätteet 

Vaarallisiksi jätteiksi luokitellaan jätteet, jotka ai-
heuttavat jo pieninä pitoisuuksina tai määrinä riskin 
ihmisen terveydelle tai luonnolle. Vaarallisten jättei-
den ominaisuuksia ovat esimerkiksi räjähdysherk-
kyys ja syövyttävyys. Yleisimpiä vaarallisia jätteitä 
ovat paristot, akut, lääkkeet, maalit, ohenteet, käy-
tetyt öljyt ja loisteputket sekä -lamput. 

Vaarallisia jätteitä ei saa heittää sekajätteeseen vaan 
ne on vietävä vaarallisten jätteiden vastaanottopis-
teisiin. Joitakin vaarallisiin jätteisiin luettavia jätteitä 
voi viedä tuottajavastuun nojalla niiden ostopaik-
kaan. Vaaralliset jätteet voi toimittaa paikallisille jä-
teasemille ja Kuopiossa kaikkia kotitalouksien vaaral-
lisia jätteitä ottaa vastaan Ekokem. Poikkeuksena 
lääkkeet, jotka on vietävä apteekkiin ja räjähteet ku-
ten ilotulitteet ja ammukset joita ottaa vastaan po-
liisi. Kotitalouksien vaarallisista jätteistä ei peritä 
maksua jätepisteillä tai -keskuksilla. 

3. Pesu- ja tiskausvedet 

3.1 Pesuvesien päästön rajoittaminen vesistöön 

Tukikohdissa saunomisen ja tiskaamisen yhteydessä 
tulisi välttää pesuvesien tarpeetonta pääsemistä ve-
sistöön. 

3.2 Saunominen ja uinti tukikohdissa 

Shampoot, hoitoaineet ja vartalonpesuaineet sisältä-
vät paljon järviä rehevöittäviä aineita, kuten fosfaat-
teja, jotka ovat fosforihapon suoloja. Niitä käytetään 
pesuaineissa sitoja-aineena. Fosfori on suurin tekijä 
järvien rehevöitymisessä. Levät, kuten ihmiselle hai-
tallinen sinilevä pystyy käyttämään osaa fosfaateista 
suoraan ravintonaan. Tästä syystä paikoissa, joissa 
pesuaineita pääsee paljon veteen, esiintyy myös sini-
levää. Olisikin hyvä, että hiukset ja vartalo huuhdel-
taisiin pesuaineista saunassa, jotta pesuaineet eivät 
päätyisi suoraan järviveteen. Vaikka yksilönä oma 
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pesuaineen käyttö ei tunnu isolta määrältä, niin suu-
ressa joukossa pesuaineen määrä kertautuu suu-
reksi.  

Markkinoilla on myynnissä ympäristömerkittyjä 
shampoita ja saippuoita. Niiden tarkoituksena on 
varmistaa ympäristöystävällisyys koko tuotteen elin-
kaaren ajan oikein käsiteltynä. Markkinoilla on myös 
olemassa kokonaan biohajoavia shampoita ja pesu-
aineita. Näitä käyttämällä säästetään ja suojellaan 
luontoa parhaiten. Niitä käyttämällä voi myös käydä 
huuhtomassa itsensä järvessä, saastuttamatta vesiä. 
Biohajoavia tai ympäristömerkittyjä pesuaineita saa 
päivittäistavarakaupoista. Lisätietoja ympäristömer-
kityistä tuotteista: www.joutsenmerkki.fi. 

3.3 Tiskaus tukikohdissa 

Astianpesuaineet sisältävät myös fosforia, joka ai-
heuttaa järvien rehevöitymistä, sekä tiskauksesta tu-
levat ruuantähteet samentavat rantavettä ja houkut-
telee haittaeläimiä tukikohtien rannoille. Siksi onkin 
suositeltavaa, että astioiden tiskaukset tehdään niille 
varatuilla paikoilla. Jänissalon päärakennukseen tu-
lee kunnan vesijohto ja siellä on käsitiskialtaat tis-
kausta varten. Pesuaine valinnoilla jokainen pystyy 
omalta osaltaan vaikuttamaan ympäristöön ja vesien 
puhtaana pysymiseen. Myös tiskiaineissa on ympä-
ristömerkittyjä tuotteita. 

4. Veneiden kunnossapito ja huolto 

Veneiden kunnossapitoon ja huoltoon on säädöksiä, 
joiden tarkoitus on vähentää kunnossapidosta aiheu-
tuvia ympäristökuormituksia. Säädökset rajoittavat 
veneiden pesussa käytettäviä pesuaineita sekä ve-
neen pohjamaalin poistoon käytettäviä kemikaaleja. 

4.1 Veneiden pesu 

Veneitä pestäessä hiilivetyliuottimia sisältävillä pe-
suaineilla on pesun tapahduttava tätä tarkoitusta 
varten rakennetuilla pesupaikoilla, joista jätevedet 
voidaan johtaa öljynerottimen kautta jätevesiviemä-
riin. Talvisäilytysalueilla veneitä voidaan pestä pesu-
aineilla, jotka eivät sisällä hiilivetyliuottimia. Tällöin 
jätevedet imeytetään maaperään tai johdetaan sa-
devesiviemäriin. 

Pesuvesien johtaminen suoraan vesistöön on sallit-
tua vain silloin, kun veneitä pestään satunnaisesti 

pelkällä vedellä. Näissä tapauksissa jätevedet sisältä-
vät vain vähäisiä määriä haitta-aineita ja vesistöön 
johdettavat vesimäärät ovat pieniä. 

Veneen pohjan peseminen ja huolto on edullinen ja 
ympäristöystävällinen vaihtoehto pinnan uusimi-
selle. Puhdas pohja vähentää myös polttoainekulu-
tusta. 

4.2 Veneiden huolto 

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. 

4.3 Veneiden tankkaus 

Veteen joutuvat polttoainepäästöt aiheuttavat ter-
veys-, ympäristö- ja turvallisuusriskejä. Polttoai-
nepäästöjä ei saa yrittää peittää astianpesuaineella, 
sillä polttoaineen ja astianpesuaineen sekoitus on 
vaarallista vesieliöille. Kemikaalien yhteisvaikutukset 
voivat olla yllätyksellisiä. Esimerkiksi dieselöljyn po-
lyaromaattisten hiilivetyjen, eli PAH-yhdisteiden hai-
talliset ympäristövaikutukset voivat jopa satakertais-
tua joutuessaan tekemisiin astianpesuaineen kemi-
kaalien kanssa. Vaikka kertatankkauksen yhteydessä 
polttoainetta läikkyy korkeintaan desilitra, suosi-
tuissa pienvenesatamissa useat pienet päästöt ai-
heuttavat ongelmia. 

4.4 Veneiden maalaaminen 

Pohjissa käytettävien haitallisten maalien eli kiinnit-
tymisenestovalmisteiden myyntiä ja markkinointia 
on rajoitettu Suomessa. Rajoitusten syynä ovat maa-
lien aiheuttamat ympäristö- ja terveyshaitat. 

Kiinnittymisenestovalmisteissa käytetään tehoai-
neina kupari- sekä sinkkiyhdisteitä ja orgaanisia ai-
neita. Veteen liuetessaan tehoaineet ovat myrkyllisiä 
eliöille ja haitat kohdistuvat erityisesti herkkien ran-
nikkovesien ja satama-alueiden eliöstöön.  

Myrkyllisten maalien vaikutus vesieliöihin on suurim-
millaan keväällä, kun veneet lasketaan vesille uu-
dessa maalissa. Tilannetta hankaloittaa se, että ke-
väällä on myös eliöiden lisääntymisaika jolloin ne 
ovat erityisen herkkiä haitallisille kemikaaleille.   

  



81 

Pirttiniemen tukikohtasäännöt 

1. Pirttiniemi toimii Kuopion Pursiseuran kotisatamana ja kaupunkitukikohtana. 
 

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

neille 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 toi-

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

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

huollon ylikuormituksen välttämiseksi suositellaan kuitenkin omien jätteiden pois-

vientiä. 
 

6. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava Kuopion Pursiseuran ympäristöohjeistusta. 
 

7. Autojen pysäköinti kulkuväylillä ja pysäköintikieltomerkein osoitetuilla alueilla on 

kielletty. Autojen pesu alueella on kielletty. 
 

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

huoltolaitureilla on kielletty. 
 

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

10. Avotulen teko on sallittu vain siihen osoitetuilla paikoilla. 
 

11. Seura ei vastaa alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista. 
 

12. Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä. 
 

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

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

konaisista tavaroista ja muista huoltotoimenpiteitä vaativista seikoista on ilmoitet-

tava tukikohtaisännälle tai satamamestarille. 
 

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

mestari. 
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Pirttiniemen venepaikkasäännöt 

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

2. Venepaikkaa voi hakea henkilö, joka on seuran varsinainen jäsen tai juniorijäsen. 
Venepaikkaa haetaan seuran nettisivuilta löytyvällä lomakkeella tai seuran toimis-
tolta. 
 

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

4. Venepaikka nimetään jäsenelle henkilökohtaisesti yhdeksi kaudeksi kerrallaan.  
 

5. Venepaikan perustamismaksu peritään porrastetusti veneen koon mukaan. Jos 
vene vaihtuu suurempaan, peritään maksua lisää hinnaston mukaisen erotuksen 
verran. 
 

6. Venepaikan haltija on velvollinen ilmoittamaan seuran toimistolle välittömästi, jos 
veneen tiedoissa tapahtuu muutoksia tai haltija luopuu paikasta. 
 

7. Venepaikka- ja katsastusmaksut on ehdottomasti suoritettava laskussa määrättyyn 
eräpäivään mennessä. 
 

8. Talvitelakoinnissa tulee noudattaa venepaikkatoimikunnan määräämiä paikkoja. 
Mikäli veneen todetaan olevan väärässä paikassa, tulee seura kehotuksen jälkeen 
siirrättämään veneen toiseen, parhaaksi katsomaansa paikkaan venepaikan haltijan 
kustannuksella. 
 
Mikäli vene telakoidaan muulloin kuin seuran järjestäminä yhteisnostopäivinä, asi-
asta tulee ilmoittaa etukäteen seuran toimistolle. Venepaikan haltijalla on myös il-
moitusvelvollisuus, jos vene jää talvisäilytyspaikalle kesän ajaksi. 
 
Purjeveneet telakoidaan maalla pääsääntöisesti mastot kaadettuina. Mastot on säi-
lytettävä niille osoitetuissa paikoissa. Telakointi takiloituna (masto pystyssä) on sal-
littu 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 tekemi-
seen lupa seuran hallitukselta. 
Veneen ja omistajan nimi tulee olla sekä veneessä että erikseen säilytettävissä 
varusteissa helposti nähtävissä talvitelakoinnin aikana. 
 
Talvisäilytyspaikat on siivottava 15.6. mennessä. Myös pukit on poistettava. 
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9. Sähkön lyhytaikainen ja valvottu käyttö (esim. akkujen lataus) on sallittu, mutta jat-
kuva käyttö (esim. lämmitys) on kielletty. Veneiden kunnostustöiden edellyttäessä 
suurempaa sähkön tarvetta (esim. hitsaus), seurataan sähkön kulutusta kulutusmit-
tarilla. Tällöin sähköstä peritään kulutuksen mukainen korvaus. 
 

10. Ylimääräisten laiturirakennelmien rakentamiseen ja säilyttämiseen on haettava ve-
nepaikkatoimikunnan 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 tar-
koitetut juomavesipisteet on merkitty kyltein. 
 

13. Seuran venepaikkoja ei saa käyttää liiketoimintaan. 
 

14. Seuralla on oikeus ottaa venepaikka tilapäiseen käyttöön Pirttiniemessä järjestet-
tävien tapahtumien ajaksi. 
 

15. Venepaikan haltijalla on velvollisuus hoitaa vartiointivuoronsa Pirttiniemessä. Var-
tiointilista julkaistaan keväällä ja se tulee nähtäville Luotsi-toimintakeskukseen ja 
seuran jäsensivuille. Mikäli paikan haltija ei pysty suorittamaan velvollisuuttaan ko. 
ajankohtana, hän voi: 
 

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

b. sopia, että joku toinen seuran jäsen hoitaa hänen vuoronsa. Vaihto on 
merkittävä vartiointilistaan sekä vartiointipäiväkirjaan. 
 

16. Kun seuran jäsen hakee ja vastaanottaa venepaikan Pirttiniemessä, sitoutuu hän sa-
malla noudattamaan näitä sääntöjä. 

Mikäli venepaikan haltija ei noudata sääntöjä tai hän niitä rikkoo, katsotaan jäsenen 
menettäneen oikeutensa venepaikkaan seuraavalle veneilykaudelle Pirttiniemessä. 
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Luotsi-toimintakeskuksen säännöt 

LUOTSI-TOIMINTAKESKUKSEN KÄYTTÖ 

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

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

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

SIIVOUS JA YLLÄPITO 

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

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

TOIMINTAKESKUKSEN TILAT 

Kokous- ja koulutustila 

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

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

a. Varaukset tehdään seuran toimistolle, 040 760 3446 / kuops@kuopionpursi-
seura.fi. 

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

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

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

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

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

Suihku- ja saunatilat 

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

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

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

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

Kuivaushuone 

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

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

kilpailijoiden varusteiden pesemistä / kuivausta varten. 

Varustekaapit 

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

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

Parvi 

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

1. Iivarinsalon ja Jänissalon tukikohdat kuuluvat Saimaan alueen pursiseurojen tukikohtien yh-

teiskäyttöverkostoon. 

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

teessa muutkin veneilijät voivat käyttää aluetta turvasatamanaan. 

3. Yhteistyöseurojen jäsenten yhtäjaksoinen oleskeluaika tukikohdissa enintään 2 vrk. 

4. Seuraan kuulumattomien seurueiden vierailusta tukikohtiin on sovittava etukäteen tukikoh-

taisännän kanssa. 

5. Veneiden kiinnittäminen saunan laituriin on kielletty. 

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

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

8. Tukikohtarakennuksissa yöpymisen tulee olla tilapäistä ja siihen tulee olla tukikohtaisännän 

lupa. Yöpymisessä on otettava huomioon paloviranomaisten määräykset. 

9. Tukikohdissa noudatetaan hyvän merimiestavan mukaisia käyttäytymissääntöjä. Yöt on va-

rattu nukkumiseen, joten kunnioittakaamme jokaisen oikeutta häiriöttömään uneen. 

10. Avotulen teko on sallittu vain siihen osoitetuilla paikoilla. 

11. Takkojen käytössä on noudatettava varovaisuutta ja tukikohtakohtaisia ohjeita. 

12. Jokainen siivoaa omat jälkensä tukikohtarakennuksessa, saunassa ja grillikatoksessa ja huo-

lehtii, että polttopuita on tuotu varastosta seuraavia kävijöitä varten. 

13. Iivarinsalon tukikohdassa ei ole järjestettyä jätehuoltoa ja jokainen venekunta vie omat jät-

teensä pois. Jänissalon tukikohdassa on jätehuolto, mutta jätehuollon ylikuormituksen vält-

tämiseksi suositellaan omien jätteiden poisvientiä. 

14. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava Kuopion Pursiseuran ympäristöohjeistusta. 

15. Jokainen tukikohtien käyttäjä on vastuussa siitä, että paikat pysyvät kunnossa. Rikkonaisista 

tavaroista on ilmoitettava tukikohtaisännälle. 

16. Seura ei vastaa alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista. 

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

18. Saunavuorojen ajankohdat on ilmoitettu tukikohtien ilmoitustauluilla. Uiminen tapahtuu 

aina omalla vastuulla ja vanhemmat ovat vastuussa alaikäisistä lapsistaan. 

19. Seuran tukikohtia ei saa käyttää jäsenten henkilökohtaiseen liiketoimintaan.  

20. Tukikohtien valvojana toimii hallituksen vuosittain määräämä toimikunta. Mikäli ketään toi-

mikuntaan kuuluvaa ei ole paikalla, on jokaisella varsinaisella jäsenellä samat velvollisuudet. 

21. Valvojalla on oikeus kehottaa venekuntaa, joka ei noudata näitä tukikohtasääntöjä, poistu-

maan välittömästi. 

22. Viimeinen lähtijä huolehtii, ettei alueelle jää avotulta, ovet tulevat lukituiksi ja mahdolliset 

valot ja sähkölaitteet tulevat sammutetuiksi. 
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