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Työmyyrä Seppo Jormalainen rentoutuu puuveneen ruorissa 

Kuopion Pursiseuran kunniajäsen ja talkoiden työmyyrä Seppo Jormalainen on rakentanut oman ja 

muidenkin seurojen tukikohtia tuntejaan laskematta. Nyt hänellä on aikaa ajella puuveneellään neljä 

kesäistä viikkoa yhtämittaisesti. 

Seppo Jormalainen työskenteli teknisen puolen myyjänä ja Lankarakenteen yrittäjänä. Kiireisen työn 

vastapainoksi piti saada mieltä lepuuttava harrastus. Jormalainen liittyi Kuopion Pursiseuran jäseneksi 

1988 hankkiessaan kymmenmetrisen summalaisen ja saatuaan venepaikan Pirttiniemestä. 

Nyt 70-vuotias Jormalainen on eläkkeellä ja on jo vuosikausia viettänyt jokaisena kesänä veneillen 

neljä viikkoa yhteen menoon sekä lukuisia erillisiä veneilypäiviä Kallaveden ja Saimaan maisemissa 

Jaana-vaimonsa kanssa. 

- Nyt minulla on 12-metrinen, diesel-käyttöinen Suurnäkin tekemä puuvene. Puuvene on minusta 

mukava, se on sisältä tasalämpöinen oikeastaan kelistä riippumatta. Eikä se vastoin yleistä luuloa vaadi 

mahdottoman paljon huoltoa, Jormalainen sanoo. 

- Sisävedet ovat aina kiehtoneet minua, mutta paljon on vielä tutkimattomia paikkoja jäljellä. Seuran 

tukikohdissa on mukava piipahtaa tai viipyä pitempäänkin ja lähteä aamusaunan jälkeen jälleen vesille. 

Jäsenillähän on myös mahdollisuus käyttää muiden pursiseurojen tukikohtia. 

Kiinteistöt kuntoon talkoolaisten voimin 

Jormalainen on Kuopion Pursiseuran ”jokapaikan höylä”. Aikoinaan hän oli yli kymmenen vuotta 

seuran hallituksessa sekä kiinteistövastaavana ja -kommodorina. 

- Pursiseura on hyvä yhteisö, jossa on hyvin monen asian tietäjiä ja osaajia. Meillä on aina ollut toimivat 

tiimit erilaisiin tehtäviin. Esimerkiksi Pirttiniemen pohjoisrannan rakentaminen oli melkoinen, yli 10 

000 talkootunnin projekti, mutta niin vain valmista tuli osaavalla ja tekevällä porukalla. 

Tukikohtien kunnostuksessa riittää työtä jatkuvasti. Jormalainen on Pirttiniemen remontin lisäksi ollut 

myös Iivarinsalon tukikohdan remontin vetovastuussa, viimeistellyt Jänissalon tukikohdan saunan ja 

rakentanut Jänissaloon kaksi laituria ja kodan. Onpa Jormalaisen ja Niilo Korhosen yhteisellä 

ansiolistalla myös seuran lossin rakentaminen. 

Jormalainen on välillä osallistunut myös Lappeenrannan pursiseuran tukikohtaremontteihin. 

- Lappeenrannassakin on hyvä meininki. Sen verran olen osallistunut, että olen sikäläisen pursiseuran 

ensimmäinen kunniajäsen, Jormalainen toteaa vaatimattomasti. 

Tanssi vaihtui keilaukseen 

Jormalainen harrasti nuorempana kilpatanssia ja kehitti tanssiseura Viäntäjistä yli 600 jäsenen 

yhteisön. 

- Kilpailin kymmenen vuotta, valmensin kymmenen vuotta ja olin mukana myös liiton toiminnassa. 

Enää ei tanssiurheilu kiinnosta, mutta keilailu on edelleen yksi harrastuksistani. 

  


