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Kommodorin palsta
edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää jäsenilleen vesillä
liikkumista edistäviä palveluksia, harjoittaa valistus- ja neuvontatoimintaa, toimeenpanee kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestää kilpailuja ja muita tilaisuuksia. Seura voi tarkoitusperiensä
edistämiseksi omistaa kiinteää ja irtainta
omaisuutta sekä harjoittaa näyttely-,
kerho- ja ravintolatoimintaa.”
Ylin päättävä elin on vuosikokous ja syyskokous. Kokouksissa käsiteltävät asiat löytyvät säännöistä. Syyskokouksessa päätetään seuraavan vuoden toiminnasta (toimintasuunnitelma), tehdään henkilövalinnat ja päätetään seuran perimistä maksuista (budjetti). Vuosikokouksessa esitetään edellisen vuoden toimintakertomus
ja vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös. Molemmissa kokouksissa käsitellään
muitakin asioita.

Kuopion Pursiseura toimii
KuoPS on noin 800 jäsenellään ja 350 veneellään sisävesien toiseksi suurin seura ja
kymmenen suurimman joukossa Suomessa. Seuralla on omat (yhdistys-) säännöt, jotka antavat raamit toiminnalle.
Muita sääntöjä ovat Pirttiniemen tukikohtasäännöt, Pirttiniemen venepaikkasäännöt, Luotsi-toimintakeskuksen säännöt, Iivarinsalon ja Jänissalon tukikohtasäännöt,
Ympäristöohjeistus ja Matkustusohjesääntö. Kaikki voimassa olevat säännöt
löytyvät kotisivuiltamme.

Hallitus toimii vuosikokouksen valtuuttamana ja kokoontuu normaalisti kerran
kuukaudessa lukuun ottamatta heinäkuuta. Varsinainen toiminta tapahtuu toimikunnissa. Hallitus valvoo toimikuntien
työtä, johtaa seuran asioita ja sen taloutta. Hallitus koostuu puheenjohtajasta,
kahdesta varapuheenjohtajasta, varsinaisten toimikuntien puheenjohtajista sekä
kahdesta muusta jäsenestä. Puheenjohtaja vastaa yleisjohtamisesta, 1. varapj:n
vastuulla on seuran talous ja 2. varapj:n
vastuulla on seuran kiinteä ja irtain omaisuus. Puheenjohtajia kutsutaan Kommodoreiksi.

Yhdistyssäännöissä sanotaan:
”Seuran tarkoituksena on vesillä liikkumisen ja siihen liittyvien urheilumuotojen
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•

Varsinaiset toimikunnat ovat:
•
•
•
•
•

Kilpailutoimikunta
Junioritoimikunta
Matkaveneilytoimikunta
Järjestelytoimikunta
Koulutustoimikunta

Vuosi 2017 tulee olemaan vilkas seuralle,
tapahtumia on paljon, joista mainittakoon
optimistijollien ranking- ja kadettikisat juhannuksen alla. Odotamme silloin yli sataa junioripurjehtijaa Kuopioon. Toimintasuunnitelmasta voi lukea kaikkien toimikuntien suunnitelmat. Kotisivuilta löytyy
toimintasuunnitelman
lisäksi
paljon
muuta tietoa. Vuosikirjan tarkoituksena
on olla tietolähde vuoden tapahtumien
osalta. Sähköisistä kuukausitiedotteista
löytyvät kulloinkin ajankohtaiset asiat.

Hallitus voi perustaa muita toimikuntia
tarpeen mukaan. Tällä hetkellä muita toimikuntia ovat:
•
•
•
•
•
•
•

Kannatusjäsen, henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö

Pirttiniemitoimikunta
Iivarinsalotoimikunta
Jänissalotoimikunta
Veneiden katsastustoimikunta
Kallavesj’-messutoimikunta
Vaalitoimikunta
Perinnetoimikunta

Hyvää Veneilyvuotta!
Jan Jansson, Kommodori

Seuraavaksi perustettaneen 130-vuotisjuhlatoimikunta suunnittelemaan juhlavuotta 2019.

Kuopion Pursiseuran

mobiilijäsenkortti

Tällainen seurarakenne on yleinen. Tekeminen tapahtuu toimikunnissa ja niissä istuvat monet seuran jäsenistä. Heitä voi lähestyä ko. toimikuntaa koskevissa asioissa. Tarkoitus on, että yhteydenpito on
helppoa ja mutkatonta.

Mobiilijäsenkortilla saat käyttöösi
yhteistyökumppaneidemme tarjoamat monipuoliset jäsenedut.

Toimikuntien kokoonpanot löytyvät kotisivuiltamme ja myös tästä vuosikirjasta.

Lue lisää netistä ja lataa kortti
puhelimeesi!

nyt saatavilla!

Jäseneksi liittyminen tapahtuu hakemalla
jäsenyyttä. Hallitus käsittelee kaikki jäsenhakemukset.
Jäsenluokkia ovat:
•
•
•

Varsinainen jäsen, henkilö
Juniorijäsen, henkilö
Perhejäsen, henkilö

www.kuopionpursiseura.fi/jasenkortti
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KuoPS:n hallitus ja toimihenkilöt
HALLITUS
Kommodori
Jan Jansson
0400 561 557
jan54.jansson@gmail.com

1. varakommodori (talous):
Markus Mättö
050 572 7917
markus.matto73@gmail.com

2. varakommodori (kiinteistöt):
Ossi Sivén
040 544 5518
ossi.siven@gmail.com

Junioritoimikunta:
Joni Päivinen
050 351 8922
paivinen@gmail.com

Järjestelytoimikunta:
Anne Serguskin
050 490 2673
anne.serguskin@luukku.com

Kilpailutoimikunta:
Antti Iire
044 785 6925
iireantti@gmail.com

Koulutus:
Pekka Granroth
044 785 6941
pekka.granroth@savonia.fi

Matkaveneilytoimikunta:
Henrik Fogelholm
050 966 5880
henrik.fogelholm@gmail.com

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

TOIMIHENKILÖT
Pääsihteeri:
Jani Kelo
040 760 3446
kuops@kuopionpursiseura.fi

Satamamestari:
Heikki Pettersson
0400 571 382
satamamestari@kuopionpursiseura.fi
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Tukikohtaisännät ja -emännät
Iivarinsalon isäntä:
Timothy Reid
040 412 4191
timothy_raid@hotmail.com

Iivarinsalon emäntä:
Mervi Mykkänen
040 739 8321
kisu_861@luukku.com

Jänissalon isäntä:
Jari Korkalainen
044 366 6546
korkalainenjari@outlook.com

Jänissalon emäntä:
Anne Kaitosalo
044 338 1132
anne.kaitosalo@kuopio.fi

Pirttiniemen isäntä:
Jouni Savolainen
046 850 8266
jouni.savolainen@dnainternet.net
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Toimikunnat
Junioritoimikunta
Junioritoimikunta vastaa seuran kevytvenetoiminnan kehittämisestä ja edistämisestä. Toimikunta
järjestää harrastus-, leiri- ja kilpailutoimintaa kevytvenepurjehduksesta kiinnostuneille ikään katsomatta. Toimintaa on niin vasta-alkajille kuin kokeneille konkareillekin.
Puheenjohtaja: Joni Päivinen, 050 351 8922, paivinen@gmail.com
Jäsenet: Tarmo Föhr, Martti Kerman, Alvar Kuustonen, Mikko Kylävainio, Anna Mättö, Hanna Venäläinen
Järjestelytoimikunta
Järjestelytoimikunta vastaa erilaisten tilaisuuksien kuten veneilykauden avajaisten ja pikkujoulujen järjestämisestä. Toimikunta on lisäksi mukana ruokahuollon järjestämisessä erilaisiin tapahtumiin yhdessä muiden toimikuntien kanssa ja osallistuu Kallavesj’-messujen ravintolan ja kahvilan
toimintojen suunnitteluun sekä myös talkootöihin tapahtuman aikana.
Puheenjohtaja: Anne Serguskin, 050 490 2673, anne.serguskin@luukku.com
Jäsenet: Terttu Hartikainen, Eija Laitinen, Marika Montonen, Mervi Mykkänen, Riitta Pettersson,
Anneli Reinikainen, Hanna Venäläinen
Kilpailutoimikunta
Kilpailutoimikunta vastaa seuran kilpailutoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta, kilpailukalenterin laatimisesta ja urheilutiedottamisesta. Toimikunnan perinteisesti järjestämiä kilpailuja ovat
mm. Viinijuhlapurjehdus, Kallavesj’ Regatta, Kallaveden kierto ja tiistaipurjehdukset. Kilpailutoimikunta osallistuu Saimaan alueen purjehtijoiden yhteistoimintaan ja huolehtii kilpailutoimintaan
liittyvästä yhteydenpidosta niin piiri- kuin valtakunnan tasolla.
Puheenjohtaja: Antti Iire, 044 785 6925, iireantti@gmail.com
Jäsenet: Asko Hämäläinen, Jari Kettunen, Oliver Kuustonen, Sami Lehtonen
Koulutustoimikunta
Koulutustoimikunta vastaa kaikkien jäsenryhmien koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.
Toimikunta järjestää monipuolista veneilykoulutusta sekä omalle jäsenkunnalle että muille asiasta
kiinnostuneille yhteistyössä Kuopion kansalaisopiston ja Kuopion Järvipelastajien kanssa.
Puheenjohtaja: Pekka Granroth, 044 785 6941, pekka.granroth@savonia.fi
Jäsenet: Asko Hämäläinen, Antti Iire, Martti Lehtinen, Heikki Lukkarinen, Jarmo Miettinen, Markus Mättö, Ari Pirnes, Ari Virtanen
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Matkaveneilytoimikunta
Matkaveneilytoimikunta on mukana kehittämässä seuran veneilyharrastustoimintaa niin purjekuin moottoriveneilijöille. Toimikunta järjestää erilaisia veneilytapahtumia, kuten eskaadereja ja
osallistuu Kallavesj’-messujen järjestelyihin esittelemällä sekä seuran toimintaa että veneilyä
yleisestikin pursiseuran osastolla.
Puheenjohtaja: Henrik Fogelholm, 050 966 5880, henrik.fogelholm@gmail.com
Jäsenet: Timothy Reid, Jarmo Soininen, Sanna Vesterinen, Timo Vesterinen
Messutoimikunta
Messutoimikunta vastaa Kallavesj’-messujen suunnittelusta, kehittämisestä, etukäteisvalmisteluista ja talkoolaisten rekrytoimisesta varsinaisen tapahtuman ajaksi. Messujen järjestäminen on
kuulunut merkittävänä osana seuran toimintaan jo vuodesta 1964 lähtien ja ilman seuran jäsenten
aktiivista talkootyöpanosta tapahtuman järjestäminen ei olisi mahdollista.
Puheenjohtaja: Arja Soramäki, 050 568 0042, arja.soramaki@web.de
Jäsenet: Pasi Hannula, Kalle Heikkinen, Jan Jansson, Jari Kettunen, Jari Korkalainen, Martti Lehtinen, Jarmo Miettinen, Riitta Pettersson, Ari Pietiläinen, Anne Serguskin, Reijo Serguskin, MarjaLeena Tuhkanen
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: Henrik Fogelholm, Arto Miettinen, Jarmo Soininen, Vesa Vesterinen
Jänissalotoimikunta
Jänissalotoimikunta vastaa Jänissalon tukikohdan ylläpidosta ja järjestyksestä sekä järjestää tukikohdassa jäsenistölle suunnattuja tapahtumia.
Puheenjohtaja: Jari Korkalainen, 044 366 6546, korkalainenjari@outlook.com
Jäsenet: Anne Kaitosalo, Seppo Jormalainen, Seppo Laatikainen, Anneli Reinikainen, Heimo Reinikainen, Vesa Vesterinen
Pirttiniemitoimikunta
Pirttiniemitoimikunta vastaa Pirttiniemen tukikohdan ylläpidosta ja järjestyksestä. Toimikunnan
tehtäviin kuuluu myös venepaikkarekisterin ylläpitäminen sekä yhteisnostojen ja vartioinnin järjestäminen.
Puheenjohtaja: Jouni Savolainen, 046 850 8266, jouni.savolainen@dnainternet.net
Jäsenet: Pekka Humala, Seppo Jormalainen, Heikki Pettersson, Pauli Smolander
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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 turvallisuusmyönteisten 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, Henrik Hamström, Martti Hämäläinen, Seppo Laitinen, Martti Lehtinen, Olli-Matti Miettinen, Esa Mäkinen, Harri Saastamoinen, Reijo Serguskin, Risto Tuhkanen,
Ilkka Vainikainen
Perinnetoimikunta
Perinnetoimikunnan tarkoituksena on vaalia KuoPS:n perinteitä. Tavoitteena on tallentaa seuran
kirjallista ja muuta materiaalia, kerätä seuran toimintaan liittyviä lehtileikkeitä 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, Esa Mäkinen, Lauri Ruotsalainen
Vaalitoimikunta
Vaalitoimikunta valmistelee seuran varsinaiselle kokoukselle ehdotuksen erovuoroisten tilalle valittavista hallituksen jäsenistä ja tekee seuran hallitukselle ehdotuksen myönnettävistä huomionosoituksista.
Puheenjohtaja: Kyösti Leikas, 040 566 8622, kyosti.leikas@hotmail.com
Jäsenet: Seppo Karvinen, Riitta Pettersson

12

13

Toimintasuunnitelma 2017
1.

JOHDANTO

säilyttäminen, hyvien veneilytapojen noudattaminen sekä jäsenistön ohjaaminen näiden arvojen hyväksymiseen.

1.1 Toimintaympäristö
Kuopion Pursiseura ry (KuoPS) on vuonna
1889 perustettu veneilyseura, jonka perustehtävänä on edistää vesillä liikkumista.

Vuonna 2017 jatketaan seuran varsinaista
toimintaa perinteiseen malliin, johon kuuluu
aktiivista juniori- ja kilpailutoimintaa, monipuolista koulutusta ja veneiden katsastusta,
tukikohtien ylläpitoa ja matkaveneilyä seuran omissa sekä Vuoksen alueen yhteiskäyttötukikohdissa. Keväällä tullaan järjestämään perinteinen Kallavesj’-venenäyttely jo
54. kerran. Näyttelystä on muodostunut sisävesien suurin veneilytapahtuma. Seura
järjestää myös Kuopio Veneilee -tapahtuman Kuopion matkustajasatamassa kesäkuussa. Tapahtuma järjestetään nyt kolmannen kerran.

KuoPS on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n
(SPV) sekä Suomen Navigaatioliiton jäsen ja
kuuluu Valtakunnalliseen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:een (Valo), Purjehduksenopettajat PORY ry:een, Pohjois-Savon Liikunta ry:een, Pohjois-Savon Urheilu ry:een
ja yhdistysjäsenenä SMPS Kuopion Järvipelastajat ry:een.
Seuran keskeisiä yhteistyötahoja ovat Vuoksen vesistön muut veneilyseurat, veneilyliitot, veneilysektorin muut yhteistyökumppanit ja julkinen sektori.

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

1.2 Päätöksenteko ja hallinto
Seuran päätöksenteon ja hallinnon kannalta
keskeiset toimielimet ovat sääntömääräinen
vuosikokous ja syyskokous, hallitus, hallituksen perustamat varsinaiset ja muut toimikunnat, joiden tehtäviä on selostettu tarkemmin seuran säännöissä. Toimintasuunnitelma perustuu seuran toimikuntien kokouksissaan valmistelemiin esityksiin ja hallituksen määrittelemään strategiaan. Seuralla on päätoiminen pääsihteeri ja lisäksi satamamestari.

1.4. Toiminnan vastuullisuus
Seura panostaa toiminnassaan vastuullisuuteen. Seuran päätöksenteossa, hallinnossa
ja toiminnassa ylipäätänsä tähdätään laadukkuuteen, tasavertaisuuteen, toiminnan
jatkuvuuteen ja kestävään kehitykseen.

1.3 Keskeiset tavoitteet
Seuran strategiassa keskeisiä tavoitteita on
puhtaan vesiympäristön arvostaminen ja
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Seura panostaa aktiivisesti myös työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

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

Seuraa johdetaan hyvän hallintotavan mukaisesti ja päätöksenteko pidetään mahdollisimman avoimena. Seuran tiedotustoimintaa kehitetään jatkuvasti. Seuratoiminnan
laadukkuuteen panostetaan kouluttamalla
ohjaajia ja kouluttajia erilaisiin seuratehtäviin ja järjestämällä jäsenistölle monipuolisesti erilaisia koulutustilaisuuksia.

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

Seuratoiminnassa otetaan huomioon ympäristön hyvinvointi ja kestävä kehitys. Jäsenistölle on laadittu ympäristöohjeistus, jonka
avulla jokainen jäsen voi omalta osaltaan pitää huolta tämän tavoitteen toteutumisesta
2.

Seuran kaikkien jäsenryhmien koulutuksen
suunnittelu ja johto.
Matkaveneilytoimikunnan puheenjohtaja
Sekä purje- että moottoriveneilijöiden yhteisen veneilyharrastuksen kehittäminen. Perhekeskeisen veneily- ja retkitoiminnan sekä
veneilyturvallisuuden edistäminen.

ORGANISAATIO

2.1 Hallitus
Kommodori

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

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

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

I varakommodori

Messutoimikunnan puheenjohtaja

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

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

II varakommodori

Jäsen I

Teknisten asioiden kehittäminen ja tukikohtiin liittyvän toiminnan valvonta ja johto.

Tiedottaminen ja osaltaan yhteiskuntasuhteiden hoito.

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

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

Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
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2.2 Muut toimikunnat

Tiistaipurjehdukset järjestetään yhdessä juniorijaoston kanssa touko-kesäkuun taitteesta alkaen ja Kallaveden kierto Pirttiniemestä Jänissaloon ja takaisin purjehditaan elokuun lopussa.

Varsinaisten toimikuntien lisäksi hallitus
asettaa seuraavat toimikunnat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pirttiniemitoimikunta
Iivarinsalotoimikunta
Jänissalotoimikunta
Veneiden katsastustoimikunta
Kallavesj’-messutoimikunta
Vaalitoimikunta
Perinnetoimikunta

Kilpailutoimikunta tukee pursiseuralaisten
kilpailutoimintaa budjettinsa puitteissa
maksamalla kilpailijoiden matkakuluja sekä
osallistumismaksuja matkustusohjesäännön
perusteella. Kilpailunjärjestäjiä ja tuomareita koulutetaan tarpeen mukaan.

2.3 Jäsenkunta

Kilpailutoimikunta osallistuu Saimaan alueen purjehtijoiden yhteistoimintaan.

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

3.2 Juniori- ja kevytvenetoiminta
Junioritoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mukaansatempaava, turvallinen ja monipuolisesti kehittävä harrastus,
joka tukee heidän kasvamistaan vastuullisiksi veneilijöiksi. Pyrimme tutustuttamaan
lajiin paljon uusia lapsia ja nuoria parantaaksemme lajin tunnettuutta sekä kasvattaaksemme harrastajamäärää. Toimintavuoden
2017 painopistealueisiin kuuluvat Laser- ja
RS Feva XL -luokkien kilpailutoiminnan aktivoiminen sekä harjoitusten sisällöllisen kehittämisen jatkaminen.

2.4 Uudet jäsenet
Seura on avoin uusille jäsenille ja sen tavoitteena on kasvattaa jäsenkuntaa. Kuopion
Pursiseuran jäsenyyttä voivat hakea kaikki
veneilystä ja pursiseuratoiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Jäsenyyttä voi hakea täyttämällä jäsenhakemuksen, jonka jälkeen jäsenyys vahvistetaan hallituksen toimesta.
3.

Viikkoharjoitukset kaudella 2017

TOIMINTA

Talvikaudella kokoonnutaan pääsääntöisesti
joka lauantai yhteisiin harjoituksiin, joissa
teemana ovat liikunnan ilo, yhdessä tekeminen sekä purjehdus- ja veneilytiedon lisääminen. Kesäkaudella ohjattuja purjehdusharjoituksia järjestetään Optimistijolla-,
Laser- ja RS Feva XL -luokille, siten että jokaisen purjehtijan on mahdollista treenata vähintään kahdesti viikossa. Harrastajat voivat
yhdessä ohjaajien kanssa itse asettaa omat
tavoitteensa: kilpailupakkoa ei ole. Kilpaile-

3.1 Kilpailutoiminta
Kuopion Pursiseura järjestää Viinijuhlapurjehduksen ja Kallavesj’ Regatan kesä-heinäkuun vaihteessa. Molemmat purjehdukset
kuuluvat Saimaa Ranking –kilpailusarjaan ja
ne ovat myös Savon regatan osakilpailuja.
Kesäkuulle haetaan järjestettäväksi Optimistijollien kadetti- ja ranking-sarjan osakilpailut.
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misesta kiinnostuneille purjehtijoille järjestetään kesälomakaudella lisäksi kahdet
omat kilpapurjehduspainotteiset harjoitukset, kun muissa viikkoharjoituksissa painotetaan lähinnä yleisten purjehdus- ja veneilytaitojen harjoittelua.

Ohjaajien osaamista täydennetään tarpeen
mukaan SPV:n ohjaajakoulutusten, ensiapukurssien sekä Navigaatioliiton kurssien
myötä.

Leirit ja kurssit kaudella 2017

Junioritoimikunta esittelee kevytvenepurjehdusta ja rekrytoi uusia harrastajia Kallavesj' 2017 -näyttelyssä. Lisäksi toimintaa
markkinoidaan mm. sosiaalisessa mediassa.
Kaluston aktiivista ylläpitoa jatketaan, minkä
lisäksi pyritään hankkimaan vähintään yksi
Laser-jolla täydentämään kovalla käytöllä
olevaa kolmen Laserin laivuetta. Kauden
2017 aikana pyritään myös hakemaan Nuoren Suomen Sinettiseura -status.

Muu toiminta

Talvikaudella järjestetään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kanssa yhteinen valtakunnallinen kuivaleiri Kuopion Tahkolla. Kesäkaudella harrastajille järjestetään ainakin
oman taidon kehittämisleiri kauden alussa ja
Iivarinsalon leiri loppukaudesta. Uusien harrastajien tutustuttamiseksi lajiin järjestetään myös ainakin kaksi optimistijollapurjehduksen alkeisleiriä sekä kaksi varttuneemmille nuorille ja aikuisille suunnattua kevytvenepurjehduksen alkeiskurssia iltakursseina. Tavoitteena on tutustuttaa lajiin 50 60 uutta harrastajaa ja saada heistä 15 - 20
jatkamaan lajin parissa.

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

Kilpailut veneilykaudella 2017

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

Kesäkaudella pyritään järjestämään Optimistijollien kadetti- ja ranking-sarjan osakilpailut. Lisäksi järjestetään RS Feva XL -luokalle oma kilpailu tai kilpailusarja. Myös Navithlon-kestävyyskisan järjestämisen mahdollisuutta selvitetään. Kevytveneiden viikkokilpailu tullaan aiemmasta poiketen purjehtimaan keskiviikkoiltaisin kesä- ja elokuussa. Purjehtijoiden henkilökohtaisia kisamatkakuluja ei ensisijaisesti korvata, vaan
junioritoimikunta tukee kilpailijoita järjestämällä kisakalenterin mukaisiin kisoihin ohjaajan/valmentajan.

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

Koulutukset
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Navigointitietojen ja -taitojen hankkimiseksi
jäsenille suositellaan Kuopion kansalaisopiston järjestämiä Suomen Navigaatioliiton
saaristo- ja rannikkonavigointikursseja.

erikseen ilmaantuu, voi purjehduskoulu pitää myös vain naisille tarkoitettuja purjehduskursseja.
Tarvittaessa järjestetään moottoriveneilijöille SPV:n Veneilijän peruskurssi.

Vuoden 2017 teemana on veneilyn pariin tulevien aloittelevien veneilijöiden koulutus.
Pursiseuran ja sen yhteistyökumppaneiden
(esim. Kuopion Järvipelastajat) kanssa järjestetään seuraavia koulutuksia

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään
myös veneilyn huoltokoulua ”Veneen
huolto” kurssin puitteissa, mikäli kursseille
löytyy osaava kouluttaja.

•

3.4 Matkaveneilytoimikunta

•

•

•
•

•

•

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

Matkaveneilytoimikunta järjestää jäsenmatkan Helsingin venemessuille helmikuussa ja
maaliskuussa pidetään jo perinteiseksi muodostuneet seuran pilkkikilpailut ja Pirttiniemen huvilan lämmittäjäiset. Matkaveneilytoimikunta osallistuu aktiivisesti Kallavesj’messujen järjestelyihin ja varautuu esittelemään sekä seuran toimintaa että veneilyä
yleisestikin pursiseuran osastolla. Matkaveneilytoimikunta järjestää heinäkuun lopussa
eskaaderin Tuusniemelle, johon ovat tervetulleita mukaan seuramme jäsenten lisäksi
myös yhteistyöseurojemme jäsenet.
3.5 Järjestelytoimikunta
Järjestelytoimikunnan tarkoituksena on järjestää erilaisia tilaisuuksia sekä osallistua
erilaisten tapahtumien järjestelyyn itsenäisesti sekä yhdessä muiden toimikuntien
kanssa.

Purjehduskoulu Skuutti järjestää vuosittain
Purjehduksenopettajat ry:n Purjehtijakurssin mikä vastaa Suomen Purjehtijaliiton Purjehduksen alkeiskurssia. Kurssin kesto on 35
tuntia. Kurssi on avoin niin seuralaisille kuin
ulkopuolisillekin ja se on maksullinen. Kurssin teoriaosa toteutetaan keväisin yhteistyössä Kuopion kansalaisopiston kanssa.
Käytännön purjehdusopetus toteutetaan
PORY:n tai SPV:n auktorisoimien kouluttajien toimesta kesäkuussa. Mikäli tarvetta

Osallistumme Kallavesj’-messujen ravintolan ja kahvilan toimintojen suunnitteluun
sekä myös talkootöihin tapahtuman aikana.
Osallistumme myös kesän veneilykauden
avajaisten ja pikkujoulujen järjestelyihin.
3.6 Perinnetoimikunta
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Perinnetoimikunnan tehtävä on vaalia
KuoPS:n perinteitä dokumentoimalla ja tallentamalla seuran kirjallista ja muuta materiaalia.

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

Seuran aktiivisia ja pitkäaikaisia jäseniä
haastatellaan. Vuonna 2017 tehdään vähintään yksi haastattelu. Haastattelut julkaistaan seuran vuosikirjassa ja dokumentoidaan seuran kotisivuille perinnetoimikunnan osioon.

4.1 Pirttiniemen tukikohta
Pirttiniemitoimikuntaan rekrytoidaan ja nimetään jäsenet isännän toiminnan tueksi.
Vanhan saunan tilalle harkitaan Järvipelastajille mahdollisuutta vuokrata paikka omalle
rakennukselleen. Laiturirakenteita ylläpidetään ja rakenteita hoidetaan niin, että selviydytään myös ajoittaisista myrskyistä. Laitureiden peruskunnostuksia jatketaan eteläpuolella. Pirttiniemeen alueen yleisilmettä
parannetaan edelleen. Vierasvenepalveluja
kehitetään vastaamaan tukikohdan yleistä
tasoa.

Seuran toimintaan liittyvien lehtileikkeiden
keräämistä jatketaan. Taltioidut lehtileikkeet järjestetään kronologisesti.
Seuran arkiston järjestämistä jatketaan. Tavoitteena on saada vuonna 2017 koko olemassa oleva arkisto lopulliseen säilytyspaikkaansa. Kaikki tarpeeton aineisto hävitetään.
Arkistoa hoidetaan jatkossa perinnetoimikunnan laatimien arkistointiohjeiden mukaisesti.

4.2 Satamamestarin toimisto- ja asuinrakennus

3.7 Vaalitoimikunta

Satamamestarin asuntoon ei tällä hetkellä
ole tiedossa korjaustoimenpiteitä, tarvittaessa "kuluvien osien" korjausta.

Vaalitoimikunnan tehtäviin kuuluu valmistella esitys seuran varsinaiselle kokoukselle
erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittavista henkilöistä. Vaalitoimikunta tekee
myös hallitukselle ehdotuksen myönnettävistä huomionosoituksista.
4.

4.3 Jänissalon tukikohta
Jänissalon aallonmurtajan kylkeen aloitetaan laiturin rakentaminen valmisteltujen
piirustusten mukaan. Aallonmurtajan jatkamista harkitaan seuraavassa vaiheessa.

KIINTEISTÖT

Kuopion Pursiseuralla on omistuksessa mittava määrä erilaisia kiinteistöjä. Niiden ylläpito ja kehittäminen edellyttävät suunnitelmallisuutta, yhteistä huolenpitoa ja harkittua ammattilaispalvelujen käyttöä. Kiinteistönhoidon tavoitteena on tarjota pursiseuran jäsenille heidän tarvitsemansa tukikohtapalvelut ja turvata kiinteistöjen arvo.

Rakenteita hoidetaan ja ensimmäisenä toteutetaan päärakennuksen ulkopuolen yläosan ikkunoiden tiivistys ja maalaus, sekä
kattohuopien korjaus tai uusiminen. Grillikodan alaosan lahonneet pystytukipuut uusitaan.
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Metsäaluetta harvennetaan ja hoidetaan
suunnitelmallisesti. Samalla saadaan tarvittavaa polttopuuta.

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

4.4 Iivarinsalon tukikohta
Iivarinsalossa ylläpidetään ja kunnostetaan
rakenteita.
5.

KALLAVESJ’-MESSUT

Vuoden 2017 messut järjestetään Kuopiohallissa 31.3.-2.4.2017. Messut ovat olleet
noususuhdanteessa kuluneiden muutaman
vuoden aikana ja tulevan kevään messujen
ennakkokysyntä ennakoi positiivisen kehityksen jatkumista. Viime vuosina tapahtuman kävijämäärä on vakiintunut 25 000:een
ja näytteilleasettajia on ollut noin 120. Yleisöllä on tapahtumaan ilmainen sisäänpääsy.

6.2 Jäsen- ja käyttömaksut
Maksut erääntyvät seuraavasti: jäsenmaksut 31.1.2017, vuosipaikka- ja katsastusmaksut 30.4.2017, talvipaikkamaksut tulevalle
kaudelle 15.12.2017.
6.3 Yhteistyökumppanit

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

Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä entisestään jo olemassa olevien kumppaneiden
kanssa sekä aktiivisesti etsiä uusia yhteistyökumppaneita etenkin kasvaneen juniorityön
tukemiseen.

6.

7.

6.4 Investoinnit
Vuonna 2017 tehdään vain pakolliset ylläpitoon liittyvät investoinnit.

TALOUS

TIEDOTUS

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

6.1 Taloudellinen toiminta
Seuran talous on hyvä. Varainhankinta perustuu jäseniltä perittäviin maksuihin, messutoimintaan sekä yhteistyökumppaneilta
saataviin tuottoihin sekä avustuksiin. Jäseniltä perittävät maksut kohdistetaan mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti sekä kustannuksia vastaavasti seuran tuottamiin palveluihin ja niiden käyttöön. Olemassa olevien rahastosijoitusten
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Maksut vuodelle 2017
JÄSENMAKSUT
Varsinainen jäsen
Perhejäsen
Juniorijäsen
Kannatusjäsen / henkilö
Kannatusjäsen / oikeuskelp. yhteisö

86 €
28 €
28 €
28 €
500 €

LIITTYMISMAKSU
Varsinainen jäsen
Varsinainen jäsen (18-25 v.)

400 €
200 €

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

200 €
400 €
600 €
700 €

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

143 €
163 €
183 €
203 €
223 €
243 €

Kylkipaikka 10 m
Kylkipaikka 15 m
Kylkipaikka 20 m

300 €
400 €
500 €

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

113 €
133 €
153 €
173 €
193 €
213 €

VUOSIPAIKKAMAKSUT KENTÄLLÄ
Leveys 2,5 m
186 €
Leveys 3,0 m
226 €
Leveys 3,5 m
266 €
Leveys 4,0 m
306 €
Leveys 4,5 m
346 €
Leveys 5,0 m
386 €
Soutu-/kevytveneet
46 €
Leveys yli 5,0 m
8 € / m2
KATSASTUSMAKSUT
Rekisteröintikatsastus
Perus- ja vuosikatsastus

30 €
20 €

Vuosipaikkamaksu sisältää sekä laituri- että talvisäilytyspaikan. Talvipaikkamaksu sisältää pelkän talvisäilytyspaikan. Vuosi- ja talvipaikkamaksut sisältävät katsastusmaksun.
Seuran nostureiden käytöstä peritään vuosittainen 10 euron käyttömaksu venepaikkalaskutuksen yhteydessä (purjeveneet). Muiden osalta nostureiden käytöstä peritään 10
euron kertamaksu.
Vuosijäsenmaksut peritään 31.1.2017, vuosipaikkamaksut 30.4.2017 ja talvipaikkamaksut 15.12.2017 mennessä.
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Seuratuotteet
KuoPS:n seuratuotteita ja lippuja on saatavilla seuran toimistolta ja satamamestarilta.
Seuralippis
KuoPS-kauluspaita
KuoPS Perälippu 80 x 131
KuoPS Perälippu 66 x 108
KuoPS Perälippu 55 x 90
KuoPS Perälippu 44 x 72

15 €
25 €
55 €
45 €
35 €
30 €

Sluuppi Savon vanavedessä –kirja
Seura-avain
Veneenomistajan viiri
Saaristolaivurin viiri
Rannikkolaivurin viiri
Avomerilaivurin viiri

MAUS Xtin Klein – maailman monipuolisin sammutin,
joka on aina käsillä.
•
•
•

Vastaa 2 kg jauhesammutinta
Ei sammutusjäänteitä
Sammuttimen paino vain 480 g

Kysy lisää:

KallanTarvike
henrik@kallantarvike.fi
044 238 5533
vesku@kallantarvike.fi
044 051 1555

23

10 €
7€
27 €
30 €
30 €
30 €

Tapahtumakalenteri 2017
Helmikuu
La 18.2.

CEVNI-koulutus ja tutkinto

Maaliskuu
La 18.3.
Ti 21.3.
31.3.-2.4.

Pilkkikilpailut
KuoPS:n vuosikokous
Kallavesj’ 2017 -messut

Huhtikuu
31.3.-2.4.
Ti 4.4.
Ke 5.4.
La 8.4.
La 8.4.
Ti 11.4.
Ti 11.4.
Ti 18.4.
La 22.4.
La 22.4.
Ti 25.4.

Kallavesj’ 2017 -messut
Skuutti purjehduskoulu (teoria)
Meri-VHF koulutus
Rakettien ja soihtujen ampuminen sekä sammutusharjoitukset
Kallavesj’-talkoolaisten karonkka
Meri-VHF tutkinto
Skuutti purjehduskoulu (teoria)
Skuutti purjehduskoulu (teoria)
Pirttiniemen kevättalkoot
Veneilykauden avajaiset ja lipunnosto
Skuutti purjehduskoulu (teoria)

Toukokuu
Ti 2.5.
Ti 2.5.
La 6.5.
Ti 16.5.
La 20.5.
Ti 23.5.
Ti 30.5.
Ke 31.5.

Skuutti purjehduskoulu (teoria)
Sammuttimien tarkastus
Yhteisnosto
Sammuttimien tarkastus
Yhteisnosto
Uusien jäsenten tutustumisilta
Tiistaipurjehdus (matkaveneet)
Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet)

Kesäkuu
Ma 5.6.
5.-7.6.
Ti 6.6.
Ke 7.6.
9.-11.6.
10.-11.6.
Ma 12.6.
Ti 13.6.

Kevytvenepurjehduksen iltakurssi
Alkavien harrastajien leiri I
Tiistaipurjehdus (matkaveneet)
Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet)
Skuutti purjehduskoulu (käytännön jakso)
Jänissalon kevättalkoot
Kevytvenepurjehduksen iltakurssi
Tiistaipurjehdus (matkaveneet)
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Ke 14.6.
14.-16.6.
La 17.6.
17.-18.6.
Ma 19.6.
19.-21.6.
Ti 20.6.
Ke 21.6.
Ma 26.6.
Ti 27.6.
Ke 28.6.

Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet)
Kevytvenepurjehtijoiden alueleiri
Kuopio Veneilee
Optimistijollien ranking- ja kadettikilpailut
Kevytvenepurjehduksen iltakurssi
Alkavien harrastajien leiri II
Tiistaipurjehdus (matkaveneet)
Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet)
Kevytvenepurjehduksen iltakurssi
Tiistaipurjehdus (matkaveneet)
Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet)

Heinäkuu
La 1.7.
Su 2.7.
27.-30.7.

Viinijuhlapurjehdus
Kallavesj’ Regatta
Kuopio-Tuusniemi eskaaderi

Elokuu
Ti 1.8.
Ke 2.8.
4.-6.8.
Ti 8.8.
Ke 9.8.
12.-13.8.
Ti 15.8.
Ke 16.8.
La 19.8.
Su 20.8.
Ti 22.8.
Ke 23.8.
Ti 29.8.
Ke 30.8.

Tiistaipurjehdus (matkaveneet)
Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet)
Kevytvenepurjehtijoiden yönylileiri
Tiistaipurjehdus (matkaveneet)
Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet)
Kallaveden kierto
Tiistaipurjehdus (matkaveneet)
Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet)
Perinteinen Rantakalailta
Lasten olympialaiset
Tiistaipurjehdus (matkaveneet)
Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet)
Tiistaipurjehdus (matkaveneet)
Keskiviikkopurjehdus (kevytveneet)

Syyskuu
La 9.9.
La 16.9.
La 30.9.

Mastonkaatajaiset
Yhteisnosto
Karvalakkipurjehdus

Lokakuu
La 7.10.

Yhteisnosto

Marraskuu
Ti 21.11.
La 25.11.

KuoPS:n syyskokous
KuoPS:n pikkujoulut

25

26

Huomionosoitukset
Vuonna 2016 myönnetyt huomionosoitukset
Seuran vuosikokouksessa 22.3.2016 myönnettiin Seppo Jormalaiselle seuran
kunniajäsenen arvo ja Tarmo Föhr nimettiin Tukikippariksi nro 81.
Seuran syyskokouksessa 22.11.2016 Petteri Mussalolle myönnettiin SPV:n
hopeinen ansiomerkki, Mauri Saario nimettiin Tukikippariksi nro 82 ja Kirsi
Kontralle luovutettiin KuoPS:n standaari.
Matkaveneilytoimikunta julkisti vuoden veneilijäperheen palkinnon saajaksi
Jukka-Pekka Suvalan ja Marke Iivarisen.
Kilpailu- ja junioritoimikunta palkitsivat Pekka Humalan (matkavene), Joni
Päivisen (laser) ja Onni Kylävainion (opti) mestariviireillä osoituksena menestymisestä kilpailukauden aikana.
Junioritoimikunta palkitsi Aatos Kylävainion KuoPS harrastuspokaali –kiertopalkinnolla ja Sanni Kermanin Vuoden kevytvenepurjehtija –kiertopalkinnolla.
Kilpailutoimikunta palkitsi Heikki Juutisen Seilorin taulu –kiertopalkinnolla ja
Erik-Mikael Erikssonin Haastajan kiulu –kiertopalkinnolla.
Messutoimikunta muisti Kirsi Kontraa ja Anneli Airasta Kallavesj’ kunniakirjoilla.

Riku Jaakonsaari valittiin Saimaan alueen vuoden purjehtijaksi
Kuopion Pursiseuran Riku Jaakonsaari valittiin Saimaan alueen vuoden purjehtijaksi Savonlinnassa 29.10.2016 järjestetyillä veneilypäivillä. Valinnan perusteena oli menestyksekäs kilpailu-ura kuluneiden parin vuosikymmenen aikana.
Samassa yhteydessä Jaakonsaari palkittiin ison Lys-luokan Saimaan ranking voitosta ja Osmo Tissari pienen Lys-luokan Saimaan ranking -voitosta.
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Teksti: Jarmo Seppälä, kuvat: Kärnien kotialbumi

Purjeveneen omistajiksi peruskurssin jälkeen
Tiina ja Timo Kärnä opiskelivat pursiseuran kurssilla purjehduksen perustaidot ja vaihtoivat viime kesänä moottoriveneen surinan purjeiden
suhinaan. Vaihdos tuntui oikealta ja nyt purjehtijat odottavat jo malttamattomina ensi kesän tuulia.
Kärnät ovat kotoisin vesien ääreltä, Tiina
Leppävirralta ja Timo Kempeleestä. Niinpä
he hankkivat kesällä 2011 HT-tyyppisen
moottoriveneen ja ajelivat sillä useamman kesän Kuopion vesillä ja vähän kauempanakin Saimaalla.

taidot purjehtimiseen ja sen lisäopiskeluun. Toki alan kirjallisuuteen kannatti perehtyä jo ennen kurssia.
- Jokaisen, joka harkitsee purjeveneen
hankkimista, kannattaa käydä tuollainen
perehdytys, sillä purjeiden käytön, luovimisen, lähdön ja rantautumisen on syytä
olla kohtalaisen hyvin hallussa ennen liikkeelle lähtemistä. Myös saaristolaivurikurssin tiedot ovat hyväksi avuksi purjehtimisessa, Timo sanoo.

- Vähitellen alkoi tuntua siltä, että moottoriveneilystä voisi siirtyä purjehdukseen,
joten keväällä 2016 suoritimme Kuopio
Pursiseuran ja Kuopion kansalaisopiston
järjestämän purjehduskurssin, Kärnät kertovat.

- Emme olleet päättäneet veneen hankintaa ennen kurssia, mutta sen jälkeen
olimme asiasta varmoja ja toteutimme
pitkäaikaisen haaveemme hankkimalla kesällä käytetyn Finn 26 -purjeveneen.
Moottoriveneemmekin meni heti kaupaksi, Tiina esittelee.

Perusoppia kurssilta
Keväällä pidetty purjehduskurssin teoriaosuus oli neljä-viisi viikkoa kerran viikossa,
ja alkukesällä oli viikonlopun mittainen
käytännön harjoittelu. Niin teoria kuin
harjoitukset olivat pariskunnan mielestä
todella antoisat ja antoivat hyvät tiedot ja

Purjeveneilyn aloittaminen ei ole kovin
kallista, sillä käytettyjä veneitä saa melko
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edullisesti. Myös purjehtiminen sinänsä ei
maksa kovin paljon ja esimerkiksi pursiseuran saaristotukikohdissa voi yöpyä
edullisesti. Lisäksi pursiseuran katsastaman veneen vakuutusmaksut ovat tavanomaista edullisemmat.

on oltava tarkkana. Jos joutuu reitin ulkopuolelle pitää muistaa, että syväys on suurempi kuin yleensä moottoriveneessä eli
esimerkiksi Finn 26 -veneessä kölin kohdalla noin 1,5 metriä.
Keleihin varauduttava

Pursiseura opastaa

Purjehdus sopii hyvin ulkoilmaihmisille,
sillä sää voi välillä olla huonokin. Epämukavuutta pitää välillä sietää, mutta kunnolliset varusteet kannattaa hankkia heti
harrastuksen alkuvaiheessa.

Kärnät ovat tyytyväisiä siihen, että ennen
purjeveneen hankintaa he voivat Pursiseuran laiturissa tutustua erilaisiin veneisiin ja kysellä niiden omistajilta kokemuksia. Kärnien veneen laituri- ja talvisäilytyspaikka on pursiseuran alueella Pirttiniemessä. Veneiden nostot ja laskut tehdään
usein talkoilla, jolloin hyvässä porukassa
on apua ja neuvoa aina tarjolla.

Tuuli kylmentää oloa kummasti ja siihen
pitää aina varautua. Kaiken kaikkiaan hyvät varusteet lieventävät haittoja ja tekevät purjehduksesta mukavaa ja turvallista.
Huonoistakin purjehduskeleistä tulee siedettäviä kunnollisilla varusteilla.

- Veneilijän kannattaa ehdottomasti olla
Kuopion Pursiseuran jäsen, koska seurasta
saa paljon apua ja käytännön vinkkejä
kaikkeen veneilyyn liittyvään, Tiina korostaa.

Lyhyitä ja pitkiä reissuja
Kärnien purjehduskausi kestää suunnilleen toukokuun lopulta lokakuun alkupuolelle. Ensi heinäkuussa heillä on tarkoituksena tehdä kolmen viikon yhtäjaksoinen
purjehdusmatka Saimaan vesillä. Päivämatkan pituus on ”aina se, mitä ehditään”.

Aktiivista tekemistä
Kärnien mukaan purjeveneessä on purjehduksen aikana koko ajan jotain tekemistä,
mikä heidän mielestään on pelkästään
mukavaa.

Miten paljon veneily sitten vie aikaa?
- Fyysistä työtä, kuten köysien säätämistä
ja purjeiden käsittelyä on aika paljon eli
opettelemista kyllä riittää. Toisaalta vähän
yli kahdeksanmetrinen purjevene on laiturissa ollessaan kätevä ”koti”, siinä on hyvät ja mukavat tilat oleskella ja yöpyä.

- Varmaan aikaa menee samalla tavalla
kuin muissakin harrastuksissa ja vapaaajan riennoissa eli sen verran, mitä kukin
haluaa käyttää. Ajankäytön vuoksi
myimme omakotitalomme ja siirryimme
kerrostaloasuntoon, jotta aikaa jäisi pihatöiden sijaan purjehdukseen. Toki harrastamme myös moottoripyöräilyä, joten veneily ei täytä ihan kaikkea vapaa-aikaamme, Kärnät tuumaavat.

Purjeveneessä pitää koko ajan seurata keliä ja tuulta sekä niiden muutoksia ja lukea
karttaa. Erityisesti luoviessa navigoinnissa
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Teksti: Jani Kelo, kuva: Petteri Mussalo

Veneilyn aloittamiseen vinkkejä Kallavesj’ 2017
-messuilla
Veneilyssä kiehtoo moni asia, kuten kauniit vesistöt, luonnon läheisyys,
vapauden tunne ja rentoutuminen. Talven taittuessa kevääseen ja veneilykauden lähestyessä monen huulilla onkin kysymys – minustako veneilijä?
Kevään Kallavesj’-messut tarjoaa vinkkejä
ja neuvoja veneilystä haaveileville. Messuilta saa vastauksia muun muassa veneen valintaan, huoltoon, ylläpitoon ja veneilyturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin.
Myös veneilyyn liittyvä koulutustarjonta
on vahvasti esillä.

vuodesta 1964 lähtien ja tänä keväänä
messut järjestetään jo 54. kerran. Tapahtumasta onkin tullut vuosien saatossa
varma kevään merkki, joka kokoaa Kuopio-halliin tuhansia kävijöitä tutustumaan
näytteilleasettajien monipuoliseen tarjontaan ja tekemään hankintoja.

Kallavesj’ 2017 -messut järjestetään Kuopio-hallissa 31.3.–2.4.2017. Messuovet
ovat auki perjantaina klo 11-18, lauantaina klo 10-17 ja sunnuntaina klo 10-16.
Tapahtuman avaajana toimii Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n puheenjohtaja Samuli Salanterä.

Tapahtumassa on esillä veneilyyn, matkailuun ja vapaa-aikaan liittyviä toimijoita ja
palvelun tarjoajia sekä viranomaistahoja
ja järjestöjä esittelemässä toimintaansa.
Tapahtuman kävijämäärä on viimeisten
vuosien aikana vakiintunut noin 25
000:een ja näytteilleasettajia tulee olemaan noin 120. Tapahtumaan on ilmainen
sisäänpääsy.

Kallavesj’-messujen järjestäminen on kuulunut Kuopion Pursiseuran toimintaan
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Teksti: Jarmo Seppälä, kuvat: Pekka Granroth, Pasi Nuutinen, Niko Santala

Uutta puhtia Kuutin elämään
Pekka Granrothin vuonna 1983 valmistunut Finn Express 83 -vene Kuutti
kunnostettiin perusteellisesti. Tuloksena on aiempaa turvallisempi ja
käyttökelpoisempi vene, jolla on edessään jälleen kymmeniä purjehduskausia.
Kuutti oli ollut Granrothilla nyt 20 vuotta.
Veneellä oli purjehdittu tuhansia meripeninkulmia, mutta se oli pidetty jatkuvasti
kunnossa. Esimerkiksi vuonna 2013 purjeet uusittiin ja moottori oli peruskorjattu
10 kymmenen vuotta aiemmin.

eli veneenrakentajaopiskelijat Kirkkonummelta. Granroth teki tarvittavista korjauksista työsuunnitelman ja purjehti veneen
työpajalle.
Kirkkonummella opettaja Jukka Hentun
johdolla tehty Kuutin peruskunnostus tehtiin ammatillisen oppilaitoksen Omnian
oppilastyönä syyskuusta 2014 kesäkuuhun 2016. Eri osaamisalojen oppilaita oli
veneen kimpussa kahtena lukuvuonna,
vaikkakin osan työpanos jäi lopulta varsin
vähäiseksi.

Veneentekijät apuun
Vene oli tukeva ja merikelpoinen, mutta
siinä alkoi kuitenkin olla monta yksityiskohtaa, jotka vaativat kunnostusta. Tekijät
löytyivät ammattitutkintojen maailmasta
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Oppilaitoksessa oli sopivat tilat, työkalut
ja ammattitaito. Ajatuksena oli, että oppilaista löytyisi kuhunkin työkohteeseen
alansa kohtalainen osaaja, joka olisi muiden oppilaiden ”työnjohtaja”. Tämä ei kuitenkaan aivan toteutunut suunnitellusti.

peräsin oli huonossa kunnossa, se oli sisältä vettynyt ja täynnä märkää massaa.
- Moottoriksi vaihdettiin nykyaikainen,
riittävän tehokas ja kunnolla äänieristetty
diesel, ja vanhat sähkörakennelmat korvattiin uusilla, tarkoituksenmukaisilla
asennuksilla. Mastot ja puomi jäivät entiselleen, mutta vantit ja köydet uusittiin.

- Itse en olisi tällaista kunnostusta lähtenyt tekemään eikä sitä olisi missään yrityksessäkään kannattanut teettää, sillä työn
kustannukset olisivat tietenkin olleet jotain aivan muuta, Savonia-amk:ssa tietotekniikan opettajana toimiva Granroth sanoo.

Tulos vastasi odotuksia
Kunnostus maksoi kaikkiaan reilut 10 000
euroa. Suurimmat kuluerät olivat uusi
moottori, uudet sähkö- ja lämmitysjärjestelmät, patjasto, lakkaukset ja maalaukset
sekä työkulut.
Koepurjehdus kesällä 2016 oli kuitenkin
onnistunut tapahtuma, ja Granrothin mielestä Kuutin peruskorjaus oli vaivan ja siihen käytetyn rahasumman arvoinen:
- Korjauksen lopputulos on mielestäni tarkoituksenmukainen, eli sain veneen, joka
sopii omaan käyttötarkoitukseeni ja joka
on monin osin lähes uutta vastaava. Veneellä purjehtivat Kallavedellä, Saimaalla
ja Suomenlahdella pääasiassa minä, vaimoni ja villakoiramme, ja nyt vene on toimiva, huoleton kokonaisuus luultavasti
koko loppuiäkseni.

Perusteellinen kunnostus
Peruskunnostuksessa käytiin läpi koko
vene tarpeen mukaan eli runko, köli, peräsin, sähköt, moottori, sisätilat ja kansi.
Runkokorjauksista keskeisimmät olivat
palkiston korjaus, mastonjalan tuenta, kylkien reikien paikkaus sekä lopuksi hionta
ja maalaus. Heloituksen uusinta oli tärkeää takilan toimivuuden kannalta. Kannen kunnostus ja maalaus teki siitä aivan
uuden näköisen.

Veneen peruskunnostuksessa jokaisen yksityiskohdan kestävyys ja korjaustarve pitää arvioida oikein. Kunnostuksen edetessä esille tuli kuitenkin yksi vinkki, joka
sopinee kaikkeen remontointiin, olipa
kyse veneestä tai talosta: Pitää olla huolellinen, mutta ei kannata korjata sellaista,
mikä ei ole rikki.

Köli oli ehjä, mutta pahoin ruostunut ja
vaati perinpohjaista kunnostusta. Myös
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Teksti ja kuva: Petteri Mussalo

Saimaan pursiseurojen tukikohtayhteistyö on
laajuudessaan ainutlaatuista
Saimaan pursiseurojen ikiaikainen tukikohtayhteistyö on laajuudessaan
ainutlaatuista. Alueen seurat tarjoavat tukikohtiaan toistensa käyttöön
pientä korvausta vastaan. Vierailu toisten seurojen tukikohdissa eri
puolilla vesistöaluettamme on antoisaa. Vastavuoroisesti vieraat
omissa tukikohdissamme tuovat tuulahduksen muualta. Jutustelut iltanuotioilla auttavat ymmärtämään, kuinka monin tavoin veneilyn edellytyksiä vesistössämme edistetään.
Vesistöalueemme äärilaidat ovat Iisalmessa, Lieksassa, Ruokolahdella ja Lappeenrannassa. Saimaan alueella toimii
kolmisenkymmentä pursiseuraa. Seurat
ovat kehittäneet vuosikymmenten aikana
omia satamia ja tukikohtiaan ensisijaisesti
jäsenkuntansa käyttöön. Osa näistä tuki-

kohdista on liitetty seurojen yhteisellä sopimuksella myös toisten alueen seurojen
jäsenten käyttöön. Pientä korvausta vastaan yöpyminen ja saunominen onnistuvat. Alueen seurojen lipulla kulkevat veneet ovat tervetulleita yhteistyötukikohtiin. Mitä pidempään eri puolilla vesistöä
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liikkuu, sitä enemmän ennalta tuttuja veneilijöitä tulee vastaan.

täällä pohjoisreunalla. Tukikohdan yhteiskäyttö lisää yöpymisvuorokausia ja samalla isäntäseuran kustannuksia esimerkiksi saunapuiden ja laiturivarustuksen
myötä. Siksi on erityisen tärkeää huolehtia
vierailumaksujen suorittamisesta.

Ensimmäinen vierailu uudessa paikassa on
aina jännittävää. Vieraat ihmiset ja vieraat
tavat, aivan kuin ulkomailla olisi. Ystävällinen vastaanotto poistaa jännityksen ja talon tavat tulevat nopeasti tutuiksi. Tukikohdissa on erilaisia käytäntöjä, jotka selviävät nopeasti paikallisia veneilijöitä jututtaessa.

Viimekädessä seurojen yleiskokoukset tekevät linjaukset myös tukikohtien käytöstä toimintasuunnitelmia hyväksyessään yhteistoiminnan laajuudesta. Käytännössä seurojen hallitukset huolehtivat
näiden asioiden toimeenpanosta. Yhteistoimintaa linjataan alueen seurojen yhteisissä kokouksissa. Näissä kokouksissa sovitaan vuosittain yhteiskäytön reunaehdoista. Yhteiskäyttöä kehitetään ja ohjataan yhteistyössä.

Talkoot ja yhdessä tekeminen kuuluvat
olennaisena osana veneilyyn. Sellaisten
sattuessa kohdalle aktiivinen osallistuminen on enemmän kuin suotavaa. Lisäkädet auttavat raakaa työtä vaativissa
töissä. Jonkun tämäkin työ on tehtävä,
miksi siis vieraat eivät osallistuisi työhön.

Yhteistoiminnan kehittäminen on kaikkien
alueen veneilijöiden etu. Viime aikoina
alueella on edistetty Savonlinnan Pursiseuran jäsenten toimesta metsähallituksen retkisatamien huoltoa metsähallituksen luovuttua keskeisten satamien huollosta säästösyistä. Alueen seuralaiset järjestävät kunnostustalkoot ja katsovat näiden kokeilussa olevien tukikohtien perään. Tällä menettelyllä tunnetut retkisatamat pysyvät kaikkien käytössä, kuormitus keskittyy tunnettuihin paikkoihin ja vapaa villi luonto säästyy.

Aina paikalla ei ole paikallisia veneilijöitä.
Tukikohtiin on järjestetty avaimet siten,
että esimerkiksi saunaan pääsee, vaikka
alkuasukkaita ei olisikaan paikalla. Usein
tukikohdasta löytyy myös erilaisia toimintaohjeita, joita on syytä noudattaa.
Vieraanvaraisuus ja ystävällisyys on aina
vastavuoroista. Meidän tukikohtiimme
ovat tervetulleita kaikki yhteistyöseurojen
jäsenet. Usein myös muilta vesialueilta tulevat järjestäytyneet veneilijät tulevat kysymään yöpymislupaa. Vaikka vastavuoroisuus ei aina meren puolen seurojen
kanssa aina toimikaan, ei heitäkään ole
käännytetty.

Yhteiskäyttötukikohdat tuottavat sekä
työtä ja kustannuksia että iloa ja hyötyä
alueen veneilijöille. Meidän on kaikin keinoin, osallistumalla, käyttämällä ja kustantamalla, pyrittävä edistämään tämän
mittakaavaltaan ainutlaatuista yhteistoimintaa.

Alueen seurat ovat yhteiskäyttöasioissa
hyvin erilaisessa asemassa. Eteläisellä Saimaalla liikenne ja näin ollen myös tukikohtien käyttö on vilkkaampaa kuin meillä

Lisätietoja: www.saimaanpursiseurat.fi
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Teksti: Jarmo Seppälä, kuvat: Anna Mättö, Mikko Kylävainio

Nuoret optimistit kisaavat kesäkuussa
Kuopiossa
Kuopion Pursiseura järjestää kesäkuussa optimistijollien ranking- ja kadettikilpailut. Näihin 7‒14-vuotiaiden juniorien kisoihin osallistuu 100–
130 venettä. KuoPS:n omien purjehtijoiden edustus on varsin vahva.
KuoPS:n 20–30 aktiivijunioria harrastaa
purjehdusta kahdessa veneluokassa. Optimistijolla on 7‒14-vuotiaille junioreille ja
laser-luokka sitä vanhemmille yksinpurjehtijoille.

kisoissa on toistasataa purjehtijaa ja kahdessa karsintasarjassa on edellisen vuoden sijoitusten perusteella kutsutut purjehtijat, joista valitaan maajoukkueet.
MM-joukkueeseen valitaan karsintojen
viisi parasta purjehtijaa. EM-joukkueeseen valitaan kahdeksan seuraavaa purjehtijaa siten, että̈ joukkueessa on vähintään kolme poikaa ja kolme tyttöä̈. PMjoukkueeseen puolestaan valitaan seuraavat 20 poikaa ja 20 tyttöä.

- Vanhemmat juniorit eli laser-purjehtijat
vastaavat kesän optimistileirien toteutuksesta sekä viikkoharjoitusten vetämisestä,
Anna Mättö kertoo.
Tulevana kesänä Suomessa on viisi kilpailua, joista yksi on SM-kisa. Ranking-
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Seura järjestää leiritoimintaa ja ohjattuja
purjehdusharjoituksia
kesäkuukausien
ajan. Talvikaudella kehitetään peruskuntoa, lajituntemusta ja ryhmähenkeä sisäharjoituksissa ja teemailloissa.

della on myös muuta liikunnallista harjoitusta, kuten pilatesta ja salibandya ja lisäksi purjehduksen teoriaa.

- KuoPS:n junioreilla on mahdollisuus kehittyä purjehtijana oman kiinnostuksensa
ja tavoitetasonsa mukaisesti, Mättö sanoo.

Onni Kylävainio aloitti purjehdusharrastuksensa kuuden ikäisenä eli nyt on takana yhteensä kuusi kautta. Rankingissa
alkaa kolmas kausi.

Kavereita ja kisoja

Onnin mukaan purjehduksessa tarvitaan
hyvää pelisilmää, ja myös kavereilta saa
hyviä vinkkejä. Yhteisistä harjoituksista on
aina hyötyä.

Taitoa ja tahtoa

Pihla Mättö, 11 v., ja hänen kymmenvuotias veljensä Kaapo Mättö aloittavat nyt
neljännen kesänsä optimistijollien parissa.

Onni ja hänen pikkuveljensä Aatos osallistuivat helmikuussa Espanjan Palamósissa
kansainväliseen, 500 purjehtijan optimistijollaregattaan sekä harjoitusleirille.
Niissä valmistauduttiin toukokuun karsintakilpailuihin, joissa jaetaan MM-, EM-, ja
PM-kisojen edustusjoukkuepaikat tulevalle kaudelle.

- Purjehduksessa on mukavaa kaverit, kisat ja uusien taitojen oppiminen. Laji vaatii tarkkuutta ja oikeaa sijoittumista veneessä sekä rohkeutta pärjätä kovassakin
tuulessa, Pihla ja Kaapo sanovat.
Pihla sanoo, että ainoa harmitus harrastuksessa on se, jos sattuu tyyni keli. Kaapo
vahvistaa, että jos on kova tuuli, vene kulkee kevyemmin.

Karsintoihin saa kutsun ennätykselliset
viisi purjehtijaa KuoPS:n optikilparyhmästä.

Purjehdus vie helposti mukanaan ja siitä
tulee koko perheen harrastus. Purjehdusta voi harrastaa seuran lainaveneellä,
mutta jos kilpailee aktiivisesti, on parasta
olla oma vene.

- Kisat motivoivat myös harjoittelua. Olen
aika kilpailuhenkinen ja haluan voittaa.
Tässä lajissa tarvitaan sitkeyttä, pitkäjänteisyyttä sekä taitoa ja lajin tekniikkaosaamista. Kärsivällisyyttä on myös oltava,
Onni tuumaa.

Mätöt olivat talvella matkalla Espanjassa,
jolloin lapset harjoittelivat purjehdusta
merellä.

Talvikaudella Onni harrastaa alppihiihtoa
ja salibandyä, jotka kehittävät myös purjehduksessa tarvittavia keskivartalon ja
jalkojen lihaksia sekä koordinaatiota. Kesäisin purjehduksen lisäksi lajina on mm.
maastopyöräily.

Pihla ja Kaapo harrastavat myös kilpauintia, partiotoimintaa ja hiihtoa. Talvikau-
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Juniori- ja kevytvenetoiminta kaudella 2017
Junioritoiminnan tavoitteena on tutustuttaa uusia lapsia ja nuoria kevytvenepurjehdukseen ja innostaa heitä jatkamaan lajin parissa. Lapsia
ja nuoria tuetaan heidän motivaationsa ja tavoitteiden mukaisesti sekä
harrastus- että kilpailutasolla. Koska kevytvenepurjehdus on kuitenkin
urheilua, pyrimme saattamaan nuoria mahdollisimman pian pienimuotoiseen kilpailutoimintaan ja taitojen karttuessa aina maajoukkuetason
purjehtijoiksi.
Junioritoimikuntaa vetää Joni Päivinen, jolla on vankka kokemus kovatasoisesta kilpapurjehduksesta useissa kevytveneluokissa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Joni oli
Suomen edustaja MM-kilpailuissa jo 80-luvun alussa ja purjehtii vieläkin SM-tasolla kymmenen joukossa Laser –olympialuokassa. Näistä lähtökohdista junioritoimikunnan tärkeimpänä tavoitteena on seuran junioreiden kilpailullisten tuloksien selkeä parantaminen ja uusien innostuneiden nuorten harrastajien löytäminen lajin pariin. Jos purjehdusinnostus iskee kunnolla, pystymme saattamaan lahjakkaan aloittelevan nuoren kolmessa vuodessa maajoukkuetason kilpapurjehtijaksi.
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Purjehdusharjoitukset
Järjestämme vuonna 2017 purjehdusvalmentajien ohjaamana harjoituksia niin nuorille
kuin vanhemmillekin kevytvenepurjehtijoille kaikilla taitotasoilla. Harjoitukset alkavat
toukokuussa, kun jäät ovat sulaneet Kuopion Pursiseuran tukikohdan edustalta. Keskitymme tällä hetkellä kahteen kilpailuluokkaan, jotka ovat Optimistijolla ja Laser.
Lisäksi käytämme RS Feva XL –luokkaa opetus- ja harjoitusveneenä kaksinpurjehduksesta kiinnostuneille. Seuraamme kevytveneluokkien yleistä kehitystä jatkuvasti ja vaihdamme seurassa käytettäviä veneluokkia vain, jos kilpapurjehduksen valtavirta vaihtuu
selkeästi jonkun muun kevytveneluokan taakse.
Optimistijolla sopii 6-14-vuotiaalle alle 55 kiloa painavalle juniorille. Laser sopii kaikenikäisille 55-100 kiloisille purjehtijoille. Laserissa erikokoiset purjevaihtoehdot mahdollistavat suuret erot purjehtijan painossa.
Sekä optimisti- että laser-purjehtijoille järjestetään harjoituksia kaksi kertaa viikossa. Lisäksi kesä- ja elokuussa järjestetään kaikille harrastajille avoimet keskiviikkokilpailut,
jotka ovat erinomainen harjoitteluympäristö kansallisiin kilpailuihin aikoville nuorille ja
myös kokeneemmille kilpapurjehtijoille. Juniori- ja kevytvenetoiminnan vastuuvalmentajat laativat harjoitusohjelmat ja junioritoimikunnan vetäjä vastaa harjoitusten laadusta.
Optimistijollien kansallisia kilpailuja kiertäville purjehtijoille on kilparyhmä, jonka vastuuvalmentajana toimii Alvar Kuustonen.
Aloittelevia optimistijollapurjehtijoita eli kadettiryhmää vetää Martti Kerman. Laserpurjehtijoiden harjoituksista vastaa Tarmo Föhr.

Kesäkauden harjoituksiin tulee ilmoittautua 30.4.2017
mennessä seuran nettisivuilta löytyvällä lomakkeella:
www.kuopionpursiseura.fi/juniori-ja-kevytvenetoiminta/
ilmoittautuminen/harjoitukset
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Kilpailut
Seuran järjestämät keskiviikkokilpailut ovat avoimet kaikille kevytvenepurjehtijoille.
Keskiviikkokilpailujen yhteistulosten perusteella ratkaistaan myös seuran mestaruudet
Optimistijolla- ja Laser-luokissa. Keskiviikkokilpailujen yhteyshenkilö on Anna Mättö.
Optimistijollien kilparyhmän purjehtijat osallistuvat haluamiinsa karsinta- ja rankingkilpailuihin. Kilparyhmän vastuuvalmentaja on mukana vesillä jokaisessa kilpailuissa, jossa
seuralta on yksikin purjehtija mukana.
Kadettikilpailuihin järjestetään seuran valmentaja Kuopion kilpailun lisäksi BS:n, EPS:n ja
NJK:n kilpailuihin, jos seuralta on yksikin purjehtija mukana. Muihin kadettikilpailuihin
yritetään saada valmentaja mukaan, jos seuralta on vähintään kolme purjehtijaa mukana.
Kuopion Pursiseuralla on kunnia järjestää ranking- ja kadettisarjan osakilpailu kesäkuussa. Kuopioon odotetaan jopa yli sataa optimistijollapurjehtijaa.

•
•
•
•
•
•
•

6.-7.5.
20.-21.5.
9.-11.6.
17.-18.6.
12.-13.8.
18.-20.8.
16.-17.9.

EMK
BS
HSS
KuoPS
TPS
EPS
NJK

Karsinta I
Karsinta II
Ranking I
Ranking II
Ranking III
Ranking IV
Ranking V

Kadetti
Kadetti
Kadetti
Kadetti
Kadetti
Kadetti
Kadetti

Laser-purjehtijat osallistuvat tänä vuonna ainakin Radial-luokan SM-kilpailuihin. Laser
Standard –purjehtijoista tulee olemaan edustus sekä Laser Standard –luokan että yli 35vuotiaiden Laser Masters –luokan SM-kilpailuissa. Lisäksi pyrimme osallistumaan ainakin
yhteen Ranking-sarjan Laser-kilpailuun.
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Lasereiden kansallinen kilpailuohjelma on seuraava:

•
•
•
•
•
•
•

13.-14.5.
9.-11.6.
29.-30.7.
5.-6.8.
12.-13.8.
1.-3.9.
9.-10.9.

NJK
HSS
NSS
ÅSS
TPS
LP
BS

Ranking
Ranking
Masters SM
Ranking
Ranking
Ranking
Ranking

4.7, Radial, Standard
4.7, Radial, Standard
Radial, Standard
4.7, Radial, Standard
4.7, Radial, Standard SM
4.7, Radial, Standard
4.7 SM, Radial SM, Standard

Ohjaajakoulutus
Junioritoiminnan ohjaajien kouluttamista tuetaan tarjoamalla useamman vuoden purjehtineille harrastajille mahdollisuutta osallistua Suomen Purjehdus ja Veneily –liiton
(SPV) järjestämiin ohjaajakoulutuksiin (perus- ja jatkokoulutus).
Kesäkuukausiksi palkataan kahdesta neljään ohjaajakoulutuksen käynyttä henkilöä purjehdusohjaajiksi sekä vastuuvalmentaja. Lisäksi käytämme harjoituksissa apuohjaajina
ohjaajakurssin käyneitä tai muuten päteviä purjehtijoita tarpeen mukaan. Purjehdusohjaajien tehtävänä on toimia leirien ja purjehdusharjoitusten vetäjänä.
Muu toiminta
Kaluston suhteen merkittäviä hankintoja ei ole tiedossa. Junioritoimikunta keskittyy ylläpitämään olemassa olevan kaluston asianmukaisessa kunnossa. Kalustovastaavana
toimii Tarmo Föhr.
Junioritoimikunta osallistuu Kallavesj’ 2017 –tapahtumaan esitellen seuran junioritoimintaa ja purjehdusta yleensä. Koululaisille ja muille purjehduksesta kiinnostuneille kohderyhmille pyritään järjestämään lajikokeilutapahtumia. Kallavesj’ 2017 –tapahtuman
junioriosaston vastuuhenkilönä toimii Martti Kerman.
Seura järjestää talvikaudella kerran viikossa yhteisiä harjoituksia koulun liikuntasalissa.
Keväällä 2017 seuran juniorit ovat käyneet harjoituksissa Ala-Pyörön koululla. Yhteyshenkilönä on Anna Mättö.
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Kuopion Pursiseura järjestää kesällä eskaaderin Tuusniemelle.
Matka alkaa torstaina 27.7. Kuopiosta ja Tuusniemelle saavutaan lauantaina 29.7. Paluu tapahtuu sunnuntaina 30.7. omaan
tahtiin.
Eskaaderille toivotetaan tervetulleeksi mukaan kuopiolaisten lisäksi kaikki Vuoksen vesistöalueen yhteistyöseurojen jäsenet!
Eskaaderille voi liittyä mukaan matkan varrelta ja jättäytyä pois
välillä omien suunnitelmien mukaisesti.
Suunnittelun ja ennakkovalmisteluiden takia pyydämme alustavia ilmoittautumisia eskaaderille. Sitovat ilmoittautumiset 15.5.
mennessä.
Tarkempi kutsu, ohjelma ja mahdollinen osallistumismaksu julkaistaan huhtikuun aikana seuran nettisivuilla. Tapahtuma on
esillä myös 31.3.-2.4. Kallavesj’-messuilla.

Ohjelma:
to 27.7. KUOPIO – JÄNISSALO
pe 28.7. JÄNISSALO – VALAMO
la 29.7. VALAMO – TUUSNIEMI

n. 20 mpk
n. 24 mpk
n. 19 mpk

Henrik Fogelholm, henrik.fogelholm@gmail.com, 050 966 5880
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Teksti ja kuva: Esa Mäkinen

Kun Robert Purdy, paremminkin Roopena tunnettu, muutti Kuopioon
vuonna 1975 keikkui muuttokuormassa kaiken muun ohessa vanha vanerinen Windmill -kevytvene. Roope oli yhdessä kaksoisveljensä Martinin eli Maran kanssa aloittanut purjehdusharrastuksen jo muutamaa
vuotta aikaisemmin ja tekevältä nuorukaiselta oli jo syntynyt muutama
itsetehty jolla ja kevytvenekin.
Windmill viihtyi hyvin Kallaveden aalloilla
ja jo seuraavana vuonna veljekset liittyivät
Kuopion Pursiseuraan ja Pirttiniemen veneilijöiden porukkaan. Vintikka alkoi kuitenkin tuntua pieneltä ja veljekset alkoivat
etsiä kumpikin omaa isompaa venettä.
Roope päätyi Jokkeriin, koska pursiseuralaisten porukka alkoi tehdä niitä Paavo
Hallmanin opastuksella. Näin veneen han-

kinta tuli edullisemmaksi ja käsillä tekeminen ei ollut koskaan pelottanut Roopea,
pikemminkin päinvastoin.
Muutama kesä menikin sitten s/y Sannalla
purjehtiessa, mutta ruokahalu kasvaa syödessä ja kun perhettäkin alkoi kertyä, alkoi
mieli tehdä isompaa venettä, jolla voisi
reissata myös kauempana kuin lähivesillä.
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Meri houkuttelikin joka kolmas tai neljäs
kesä ja matkat suuntautuivat Ahvenanmaalle, Viron rannikolle ja Latviaan. Pisimmät reissut ylsivät Kööpenhaminaan ja Osloon, josta paluumatka tehtiin Götan kanavareitin kautta. Näin jatkui monen vuoden ajan, talvet kuluivat rakentelussa ja
kesät vesillä.

Roberttan tarina

Mukana seuratoiminnassa
Vaikka Roopen aika kului paljolti veneillessä ja edelleen jatkuvassa Roberttan viimeistelyssä, riitti hänellä aikaa ja tarmoa
myös pursiseuran toimintaan. Pesti Iivarisalon tukikohdan isäntänä alkoi 1988 ja
työtä riitti laitureiden ja muiden kohteiden remonteissa.

Isot veneet maksavat tunnetusti paljon ja
koska Roope halusi ja kykeni tehdä itse
mahdollisimman paljon, oli selvää, että tuleva vene tehdään omin käsin. Malliksi valikoitui Joshua Slocumin lähes sata vuotta
aikaisemmin ensimmäisellä yksinpurjehduksella maailman ympäri tunnetuksi tekemä Spray, jonka modernisoidun mallin
piirustuksia oli saatavana. Jos malli oli
outo näillä vesillä, niin oli myös rakennusmateriaali eli teräsbetonikin.
Työ alkoi vuoden 1985 syksyllä rungon teräs- ja betonitöillä. Vajaat kaksi vuotta
myöhemmin, kesäkuussa 1987 oli vuorossa vesillelasku. Vene sai nimekseen Robertta yhden työkaverin tokaistua rungon
nähtyään ”Sehän on kuin paksu Bertta”
viitaten tällä saksalaisten kuuluisaan jättitykkiin. Siitäpä sitten parin kirjaimen lisäyksellä tuli nimi veneelle.

Pirttiniemen vastuiden myötä alkoi vuosituhannen vaihteessa aika myös seuran
hallituksessa. Pirttiniemessä hän vastasi
yhdessä satamamestarin kanssa veneiden
sijoittelusta ja epävirallisemmin ties
kuinka monesta muusta hommasta. Kanssaveneiljät tottuivatkin kysymään Roopea
avuksi, jos veneessä oli joku ongelma. Sadoissa kappaleissa taidetaan myös laskea
ne mastot, jotka Roope on Pirttiniemen
Hiabilla nostanut veneeseen tai sieltä
pois. Myös uuden mastonosturin suunnittelu ja toteutuksen valvonta oli pitkälti hänen vastuullaan.

Robertta seilasi pari ensimmäistä vuotta
ilman mastoja, mutta vuonna 1989 se sai
varustuksekseen ketsitakilan mastot ja komeat punaiset purjeet. Nyt olikin mahdollista lähteä jo kauemmas ja jo seuraavana
vuonna matka suuntautuikin Saimaan kanavan kautta meren puolelle.

Nyt eläkeiän lähestyessä on Roope pikkuhiljaa hidastanut tahtia. Seuran hallituksesta hän jäi pois 2015 siirtyen tavalliseksi
rivijäseneksi. Yli 30 vuotta aktiivisena toimijana riitti ja nyt mies haluaa aikaa myös
muille harrastuksille kuten esimerkiksi
moottoripyöräilylle.
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Teksti: Kyösti Leikas, kuva: Krista Korkala

Julmasti on vuosikymmenten mittaan kertynyt paperitavaraa seuran varastoon. Ainakin 160 mapillista asiallista ja asiatontakin dokumenttia persoonallisessa epäjärjestyksessä. Kukin mapittaja on toteuttanut itseään omaperäisesti. Joissakin mapeissa on useamman vuoden aineistoa sikin sokin, joissakin paperit on järjestetty
aihepiireittäin. Tämän lisäksi on ainakin
pari muuttolaatikollista valokuvia ja lehtileikkeitä. Loput asiapaperit ovat sitten eri
kokoisissa muovisalkuissa, -kasseissa ja pusseissa. Kaiken yllä ja välissä on paksu
pölykerros. Joidenkin mappien ulkoasua
koristavat vihertävät hometahrat.

paljon aikaa. Mielenkiintoista aineistoa vilahteli tuon tuosta, mutta sitä ei ollut vara
pysähtyä lukemaan, sillä piti päästä eteenpäin.
Haaveena on saada koko aineisto tukeviin
valolta ja pölyltä suojaaviin arkistomappeihin. Aineisto pitää myös järjestellä
loogisesti, niin että mahdollinen tarvitsija
löytää helposti hakemansa. Kun lopetin
28.2. oli käsittelemättömiä mappeja jäljellä vielä 50. Olin kuukauden aikana saanut siis läpikäytyä 55 mappia. Aikaa kului
19 täyttä työpäivää, eli n. 150 tuntia. Kotipihan ja Luotsin väliä tahkosin yhteensä n.
500 km. Että sellainen savotta tällä kertaa.

Jatkosavotta

Omaa hommaa hoitaessani en voinut olla
huomaamatta erästä toistakin seuran talkoolaista. Aika ajoin sakeastikin sataneet
lumet saivat kyytiä, kun kiinteistökommodori emeritus Jormalainen karautti traktoreineen paikalle. Oman alueemme tiet on
aurattu hyvin. Samaa ei voi sanoa siitä Vesitien osuudesta, jonka auraus kuuluu
kaupungille.

Viime vuoden helmikuussa plarasin läpi 60
mappia. Luulin sitä emäsavotaksi. Väärin
luulin. Kun nyt aloitin taas 1.2. oli käsittelemättömiä mappeja 105. Jostakin varaston nurkista niitä oli siunaantunut. Ensimmäinen tehtävä oli siirtää aineisto muuttolaatikoista pöydille aikajärjestykseen.
Sitten vaan hommiin. Mappi kerrallaan.
Hidasta oli tämä puuha. Yhden mapin purkaminen moneen eri arkistomappiin vei
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Teksti: Kyösti Leikas, kuva: Krista Korkala

Pirttiniemen vanha sauna
Arkiston penkomisen yhteydessä tuli esille mielenkiintoisia yksityiskohtia Pirttiniemen vanhasta saunasta. Sauna on yksi monista talkootyön
näytteistä Pirttiniemen alueella.
Pursiseuran väki oli saanut jotakin kautta
tietoa Kelloniemessä sijaitsevasta kiinnostavasta rantasaunasta. Seuran hallitus lähetti lokakuussa 1972 kirjeen Kuopion
kaupungin rakennuslautakunnalle ja tarjoutui purkamaan ja pois kuljettamaan
saunan. Rakennus oli huonossa kunnossa
tai jonkin muun syyn takia purku-uhan
alla. Saunan senhetkinen omistaja oli Pelastusarmeijan Kuopion osasto.

”Pelastusarmeijan Kuopion osasto luovuttaa täten Kuopion Pursiseura ry:lle korvauksetta Kuopion kaupungin Kelloniemen kaupunginosassa omistamansa entisen Sirkkulan Kesäsiirtolan saunarakennuksen, jonka mainittu seura sitoutuu
tontilta pois siirtämään.”
Maaliskuun 23. päivänä kirjatulla kirjeellä
seura anoi maistraatilta 32 neliöisen hirsisen saunan purkulupaa. Into oli kova ja jo
seuraavana päivänä sauna oli maan tasalla. Purkulupa tuli pari päivää myöhemmin.

Pelastusarmeijalle sauna lienee ollut rasite, sillä jo seuraavan vuoden maaliskuussa pursiseura sai mieluista postia:
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Huhtikuun 4. päivänä rakennuslautakunnalta pyydettiin saunalle rakennuslupaa
Pirttiniemeen. Budjettiin varattiin 3500
silloista markkaa kattovasoihin, sähkökiukaaseen, lautoihin, kattohuopaan ym.
tarpeelliseen. Lupa saatiin toukokuun lopussa ja talkoot jatkuivat. Hirret veistettiin
puhtaiksi ja käsiteltiin puunsuoja-aineella.
Kattohuopa saatiin halvalla, sillä se oli sekundaa. Huopaa laitettiin kaksi kerrosta.

Lahjoitukset ja huomattavat alennukset
helpottivat tilannetta. Loppukatselmus oli
2.12.1974.
Saunavesi saatiin järvestä ja likavesi imeytettiin saostuskaivon kautta maaperään.
Saunarakennuksen varustuksiin kuului
myös takka. Tunnelmallisia saunailtoja on
tämän entiseen Pelastusarmeijan saunan
suojissa vietetty yli 40 vuotta.
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TIISTAIPURJEHDUKSET 2017 (matkaveneet)
KILPAILUKUTSU
Järjestäjä

Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio

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

Toukokuu: 30.5.
Kesäkuu:
6.6. / 13.6. / 20.6. / 27.6.
Elokuu:
1.8. / 8.8. / 15.8. / 22.8. / 29.8.

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

Noin tunti ennen starttia Luotsi-toimintakeskuksen edustalla.

Rata

Rata Pirttiniemen edustalla. Käytettävä ratamalli ilmoitetaan valmiusviestin yhteydessä. Rata kierretään taulukon 1 mukaisesti.
Lähtölinja ja maalilinja on moottoriveneen ja poijun muodostama linja.
Kahdeksan ensimmäistä lähtöä ajetaan yhteislähtönä: 5 min – 4 min –
1 min - Lähtö.
Finaalilähdöt (22.8. ja 29.8.) ajetaan takaa-ajona: Veneet lähtevät eri
aikaan porrastetusti taka-ajona, kunkin tasoituskertoimen mukaisesti.
Lähtöaika ilmoitetaan seuran nettisivulla. Kilpailun järjestys määräytyy
maalintulojärjestyksen mukaisesti.

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

Kunkin kilpailun jälkeen sauna ja kisan jälkipuinti Luotsi-toimintakeskuksessa.
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Matkaveneiden rata

1

3

M

L

4

2

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

Poiju kelloselän itäviitan läheisyydessä
Poiju Iso-Itko saaren itäviitan läheisyydessä
Poiju Pieni-Telkko saaren länsipuolella
Poiju Pieni-Telkko saaren itäpuolella
Yhteinen lähtölinja kevytveneiden kanssa
Yhteinen maalilinja kevytveneiden kanssa

Rata (Taulukko 1)
Rata

Tuulen suunta

Kiertojärjestys

Merkkien kierto

Lähtö

Maali

1

Pohjoinen

L-1-4-2-1-2-M

Myötäpäivään

Vastatuuli

Vastatuuli

2

Koillinen

L-1-2-3-2-4-2-M

Vastapäivään

Vastatuuli

Vastatuuli

3

Itä

L-4-3-4-M

Vapaa

Vastatuuli

Myötätuuli

4

Kaakko

L-2-1-3-1-4-1-M

Vastapäivään

Vastatuuli

Vastatuuli

5

Etelä

L-2-4-1-2-1-M

Vastapäivään

Vastatuuli

Vastatuuli

6

Lounas

L-2-4-2-3-2-1-M

Vastapäivään

Vastatuuli

Vastatuuli

7

Länsi

L-4-3-4-M

Vapaa

Myötätuuli

Vastatuuli

8

Luode

L - 1 - 3 - 1 - 4 - 1 -2 - M

Myötäpäivään

Vastatuuli

Vastatuuli
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VIINIJUHLAPURJEHDUS 2017
KILPAILUKUTSU
Savon Regatan ensimmäinen osakilpailu ja Saimaa Ranking osakilpailu Kuopiossa lauantaina
1.7.2017
Järjestäjä

Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio

Säännöt

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

Vakuutus

Veneillä on oltava vastuuvakuutus ja veneet on oltava katsastettuna
vähintään luokkaan 3 (H-veneet turvallisuusvarustus katsastusluokka
4).

Luokat

3 LYS luokkaa, (-1.08, 1.09–1.17 ja 1.18-)

Kilpailukeskus

Kilpailutoimistossa, joka sijaitsee KuoPS:n Pirttiniemen tukikohdassa.

Rata-alue

Kallavesi Kuopion edustalla, radan pituus n. 20 mpk.

Kilpailuohjelma

Perjantai 30.6.2017
Kilpailutoimisto auki klo 17.00–18.00
Sauna miehille ja naisille klo 17.00–19.00
Lauantai 1.7.2017
klo 08.00-09.00
klo 09.30
klo 11.00 alkaen
klo 15.00 alkaen

Ilmoittautuminen
Kipparikokous
Lähtö
Saunat lämpimänä
Palkintojenjako heti tulosten selvittyä

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse kuops@kuopionpursiseura.fi viimeistään 28.6.2017 kello 10.00. Tämän jälkeen ilmoittautuneet osallistuvat
peruskertoimella. Osallistuminen vahvistettava kilpailutoimistossa
1.7.2017 klo 08.00-09.00.

Kilpailumaksu

25 € (maksu käteisellä, varaa tasaraha) kilpailutoimistossa 1.7.2017

Lisätietoja

Sami Lehtonen / kuops@kuopionpursiseura.fi / 040-5019869 tai
044-7185191
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KALLAVESJ’ REGATTA 2017
KILPAILUKUTSU
Savon Regatan toinen osakilpailu ja Saimaa Ranking osakilpailu Kuopiossa sunnuntaina
2.7.2017
Järjestäjä

Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio

Säännöt

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

Vakuutus

Veneillä on oltava vastuuvakuutus ja veneet on oltava katsastettuna
vähintään luokkaan 3 (H-veneet turvallisuusvarustus katsastusluokka
4).

Luokat

3 LYS luokkaa, (-1.08, 1.09–1.17 ja 1.18-)

Kilpailukeskus

Kilpailutoimistossa, joka sijaitsee KuoPS:n Pirttiniemen tukikohdassa.

Rata-alue

Kallavesi Kuopion edustalla, radan pituus n. 2-5 mpk. Purjehdusrata
ilm. 2.7.2017 kipparikokouksessa.

Kilpailuohjelma

Perjantai 30.6.2017
Kilpailutoimisto auki klo 17.00–18.00
Sauna miehille ja naisille klo 17.00–19.00
Lauantai 1.7.2017 ks. edellinen sivu
Sunnuntai 2.7.2017
klo 09.30–10.30
Ilmoittautuminen
klo 11.00
Kipparikokous, Kallavesj’ Regatta
klo 12.30 alkaen
Lähdöt 1-3 kpl / luokka
klo 16.00 alkaen
Saunat lämpimänä
Palkintojenjako heti tulosten selvittyä

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse kuops@kuopionpursiseura.fi viimeistään 28.6.2017 kello 10.00. Tämän jälkeen ilmoittautuneet osallistuvat
peruskertoimella. Osallistuminen vahvistettava kilpailutoimistossa
2.7.2017 klo 09.30–10.30.

Kilpailumaksu

25 € (maksu käteisellä, varaa tasaraha) kilpailutoimistossa

Lisätietoja

Sami Lehtonen / kuops@kuopionpursiseura.fi / 040-5019869 tai
044-7185191
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KALLAVEDEN KIERTO 2017
KILPAILUKUTSU
Kallaveden kierto purjehditaan 12.–13.8.2017.
Pirttiniemi – Vehmersalmi – Jänissalo – Pirttiniemi
Sarjat

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

Kilpailuohjelma

Lauantai 12.8.2017
klo 10.00
Kipparikokous Pirttiniemessä
klo 11.00
1. lähtö Pirttiniemen edustalta
(reitti päätetään kipparikokouksessa)
Lauantai 13.8.2017
klo 12.00
2. lähtö Vehmersalmen sillan läheisyydestä
(maali sijaitsee Pirttiniemen edustalla olevan itä/länsi
viittaparin linja Pirttiniemen puoli)

Kilpailumaksu

EI OSALLISTUMISMAKSUA!

Muuta

Käyttämänsä LYS-kertoimen saa ilmoittaa kumpaankin lähtöön erikseen. Kertoimen voi ilmoittaa lauantain osalta kipparikokouksessa.
Sunnuntain osalta kerroin ilmoitetaan soittamalla tai tekstaamalla sunnuntaina klo 11.30 mennessä numeroon, joka ilmoitetaan lauantain
kipparikokouksessa. Jos kilpailee peruskertoimella, ilmoittamatta jättäminen riittää.
Tuloslaskennassa käytetään pistelaskujärjestelmää. Tasapisteissä 2.
lähtö on vahvempi. Muuten noudatetaan LYS-sääntöjä ja ISAF-sääntöjä.
Jänissalossa on luvassa saunomista ja grillailua, omat eväät mukaan.
Palkintojen jako tapahtuu sunnuntaina Pirttiniemessä heti tulosten
selvittyä.

Lisätietoja

Antti Iire / iireantti@gmail.com / 044-7856925
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KUOPIO SAILING WEEKEND
KILPAILUKUTSU
Optimistijollaliiton rankingsarjan 2/2017 ja kadettisarjan 2017 kilpailu 17.-18.6.2017. Tapahtuma on avoin kaikille Optimistijolla-luokkasäännön täyttäville veneille.
Järjestäjä

Kuopion Pursiseura, Vesitie 17, 70460 Kuopio

Kilpailukeskus

Pirttiniemen veneilykeskus, Vesitie, 70460 Kuopio

Kilpailukanslia

Luotsi-toimintakeskus Pirttiniemessä. Kilpailukanslia auki pe 16.6. klo
17:00-23:00 sekä la 17.6. ja su 18.6. klo 08:00-19:00.

Rata-alue

Kallavesi Kuopio satamanselkä ja Pirttiniemen edusta. Purjehdusaika
rata-alueelle 15-30 min.

Kilpailuohjelma

Perjantai 16.6.
18:00-23:00 Saapumisilmoittautuminen ja mittaukset
Lauantai 17.6.
08:00-10:00 Saapumisilmoittautuminen ja mittaukset
10:00
Joukkueenjohtajien ja valmentajien kokous
10:30
Aloituskokous purjehtijoille
11:55
Ensimmäinen varoitusviesti
Sunnuntai 18.6.
10:00
Joukkueenjohtajien ja valmentajien kokous
10:55
Ensimmäinen varoitusviesti
16:00
Palkintojenjako
Jos kolme tai useampia purjehduksia on suoritettu, mitään varoitusviestiä ei anneta sunnuntaina 18.6. kello 15:00 jälkeen. Kilpailussa purjehditaan yhteensä enintään kuusi (6) lähtöä siten, että lauantaina purjehditaan 2- 4 lähtöä ja sunnuntaina 2- 4 lähtöä.

Ilmoittautuminen

Viimeistään 2.6.2017 tapahtuman nettisivuilta löytyvällä lomakkeella:
www.kuopiosailingweekend.fi.

Kilpailumaksu

60 € / rankingpurjehtija ja 40 € / kadettipurjehtija.

Mainonta

Mainonta rajoitetaan ryhmään A ulkomaisten veneiden osalta ja kotimaisten veneiden osalta ryhmään C. 2.2 Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailun järjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia.

Lisätietoja

www.kuopiosailingweekend.fi

Muutokset

Kaikki muutokset tähän ennakkokilpailukutsuun julkaistaan 31.5. mennessä tapahtuman nettisivuilla: www.kuopiosailingweekend.fi.
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Siniset vedet kutsuvat
Viimeisinä vuosina erityisesti Pirttiniemen palveluja ja rakenteita on
saatu parannettua kelpo lailla. Luotsi-hankkeen tuloksena tukeutumiselle ja harrastustoiminnalle on loistavat edellytykset. Rakentamisen
jälkeen tarmoa ja mielenkiintoa kannattaa suunnata ylläpitoon ja siisteyteen, joilla tuetaan viihtyvyyttä ja toimivuutta.
Pirttiniemen isännälle Jouni Savolaiselle
on saatu koottua varsin kokenut ja osaava
toimikunta, joka aloitti toimintansa kehittävin ajatuksin. Suuri tukikohta vaatii runsaasti ylläpitoa. Keväällä tavoite on päästä
vesille, purjehduskaudella jäsenistö käyttää tukikohtaa monipuolisimmin ja syksyllä huolletaan veneitä innolla. Kaiken tämän taustalla on valtava määrä työtä sen
hyväksi, että veneet ovat turvallisesti vesillä, talvisäilytyksessä, vesi ja sähkö ovat
käytettävissä oikeissa paikoissa ja kiinteistöt hoidetaan asianmukaisesti. Toimikunta kirjaa vuosikellon tärkeimmistä
töistä ja vuosittaisista tehtävistä. Kun aika
kypsyy, laaditaan pidemmän aikavälin tavoitteet ja strategia suurimman tukikoh-

dan kehittämiseksi. Tätä varten on jo aikaisempaa materiaalia, mutta nyt on mainio mahdollisuus vaikuttaa: kertokaa toimikunnan jäsenille toiveistanne!
Vierasveneiden palvelut eivät ole lopullisella tasollaan. Pitäisikö Pirttiniemen palveluja kehittää siten, että siellä olisi jäsenistöllä viihtyisämpää myös oleskella ja
viettää vapaa-aikaa veden äärellä, sen sijaan että sieltä lähdetään, sinne tullaan ja
siellä huolletaan kalustoa? Yhteistyömahdollisuuksia pohdiskellaan Järvipelastajien
kanssa. Vanha sauna alkaa olla elinkaarensa päässä. Mastoille esitetään omaa
säilytysjärjestelyä. Laitureita, poijuja ja
septijärjestelyjä hoidetaan ja ylläpidetään.
Luotsin käyttöä voidaan vielä aktivoida.
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Vastaavalla tavalla hoidamme Iivarinsalon
ja Jänissalon tukikohtia. Kaikkea tätä yhdistää yhteisvastuu, osallistuminen ja
huolenpito, jota vapaaehtoiset vastuuhenkilöt kanavoivat. Vähimmillään se tarkoittaa itse kunkin oman venepaikan ja
sen ympäristön pitämistä kunnossa ja siistinä niin kesällä kuin talvellakin. Esimerkiksi Iivarinsalon saunan pesuun voi osallistua vuorollaan. Tietty maalaisjärki sopii
veden äärelle mitä parhaimmin. En tavoittele kaikkien mahdollisten asioiden naulaamista tiukoilla ja yksityiskohtaisilla
säännöillä. En myöskään kannusta vapaaajan harrastuksessa ylimääräiseen kyttäystouhuiluun. Kannustan yhteiseen vastuunkantoon. Se voi olla suullinen palaute
kohtuuden rajat ylittävästä sähkön tai veden käytöstä, kelvottomasta suhtautumisesta ympäristön siisteyteen tai muusta
aktiviteetista, joka ei ole kunniaksi pursiseuralle, tai nakertaa yhteistä viihtyvyyttä.

Parhaimmillaan se on oma hyvä esimerkki
veneilijänä maalla ja vesillä.
Voimme parantaa myös tiedonkululla viihtyvyyttä: jos paperit tai pesuaineet ovat
lopussa, puhelinsoitto isännälle tai toimikunnan jäsenelle auttaa muitakin.
Tukikohdat ovat yhteistä omaisuuttamme; pitäkäämme niistä hyvää huolta!
Toivotan aurinkoisia päiviä, leppoisia sisävesituulia ja rentouttavia yhteisiä hetkiä
hienoissa maisemissamme. Toivotan
myös hyvää alkavaa kautta Jänissalon tuoreelle emännälle ja isännälle, Anne Kaitosalolle ja Jari Korkalaiselle.
Keväisin terveisin,
Tukikohtakommodori
Ossi Sivén
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- Nostotyöt
- Nosturikuljetukset
- Vaihtolavojen
vuokraus/kuljetus
- Myös muita kuljetuksia

Kuljetus Tero Tiihonen Oy
puh. 044 280 3325
Väliharjunkatu 36, 70820 Kuopio
toimisto@kuljetusterotiihonen.fi

www.kuljetusterotiihonen.fi
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Iivarin kesä 2017
Ensimmäinen kesä Iivarinsalon isäntäparina oli erilainen, vaikkakin harmiksemme emme usein päässeetkään käymään. Kuitenkin hommat tuli
hoidettua ja kaikki sujui hyvin, koska meillä on ahkeria seuralaisia. Kiitos siitä kaikille!
uusia ideoita, niin otamme niitä mielellämme vastaan.
Toivotamme kaikki tervetulleiksi rentoutumaan, pitämään hauskaa ja puuhastelemaan yhdessä.
Terveisin,
Iivarin isäntä Timi ja emäntä Mervi

IIVARIN 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

Ensi kesänä olisi tarkoitus kunnostaa vessoja, maalata päärakennuksen seiniä ja
tehdä normaalia puusavottaa.

Muina aikoina saunamaksu 10 € /
venekunta.

Iivarinsalo on siisti ja siitä on pidetty
huolta. Olisi mukava, jos se pysyisi sellaisena. Hommat eivät hoidu itsestään vaan
kaikkien panosta tarvitaan, jotta kaikilla
olisi mukava olla ja käydä upeassa tukikohdassamme.

Lisätietoja Iivarinsalosta
löydät seuran nettisivuilta:
www.kuopionpursiseura.fi/
tukikohdat/iivarinsalo

Tukikohdasta löytyy paljon aktiviteetteja
lapsille. Sieltä löytyy mm. trampoliini,
hiekkalaatikko ja fribeegolf. Jos jollakin on
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Kuusi kesää
Kuusi kesää – etukäteen ajateltuna pitkä aika, mutta jälkikäteen lyhyt.
Niin monta tosiaan?
Jormalaisen Seppo nappasi seuralaisena
”vihreän”, mutta osaavan Enskan isännäksi ennen kuin tämä ennätti ajatella
hetkeäkään, mihin on lupautumassa. Anneli taas huomasi, suurisuinen kun on, tulleensa nimitetyksi tukikohtaemännäksi.

vuoden kokemuksen perusteella kuitenkin isolla ilolla todeta, että kävijät ovat
pääsääntöisesti huolehtineet tukikohdasta kuin omastaan. Kiitos polkujen puhaltajalle, katolla keikkujalle, polttopuiden pinoajille, ym! Jänissalo on upea
paikka – pidetään siitä huolta sen mukaisesti!

Puuhaa on riittänyt, mukavaa pääasiassa,
mutta isännän, emännän ja toimikunnan
lisäksi myös Jänissalossa tarvitaan muidenkin seuralaisten talkooapua. Talkoointo tuntuu harmittavasti hiipuneen
viime vuosina. Mm. polttopuut, joita tukikohdassa kuluu huomattava määrä vuodessa, eivät pilkkoudu ja kuivu itsekseen
kiuasta tai takkaa lämmittämään. Jonkun
pitää kiivetä katoille keväällä niitä puhdistamaan, paikkoja pitää huoltaa ja siivota
pitkin kesää, kesästä toiseen. Vaikka väistyvä isäntä ja emäntä ovatkin joutuneet
tarttumaan ajoittain siivousvälineisiin
edellisten kävijöiden jäljiltä, voi usean

Tukikohtaisännyyden- ja emännyyden yksi
plussista on ollut mahdollisuus tutustua
uusiin ihmisiin ja viettää aikaa saman henkisen, mahtavan porukan seurassa. Kiitos!
Nyt Jänissaloa aloittaa luotsaamaan uusi
isäntä ja emäntä, Jari ja Anne! Toivotamme heille onnea, menestystä ja osallistujiltaan runsaslukuisia talkoita.
Hyvää kautta 2017 toivottavat ”vanha
isäntä” ja ”entinen emäntä”
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Kokka kohti Jänissaloa
On lämmin viikonloppu 10.-11.9.2016 Jänissalossa ja 39:n aluksen väki
(60 henkilöä) viettää mastonkaatajaisia. Vesi on 12 asteista, rosvopaisti
tajuttoman hyvää ja yön pimeydessä Blues-kitaristit soittavat… Vaikka
ilta pimenee, meille valkenee: meistä on tullut Jänissalon uusi isäntäpariskunta.
Välittömästi aamun valjetessa alkoi perehdytys, joka jatkui kahden talkooviikonlopun aikana syys-lokakuussa.

eli 10.6. ja 17.6. Sitten saa perinteinen juhannus tulla.
Kesän aikana korjataan päärakennuksen
yläosan ikkunoiden tiivistys ja maalataan
pokat. Myös kattohuopia on uusittava.
Grillikotakin vaatii myös kunnostamista,
sillä kodan maata vasten olevat tukipuut
ovat lahonneet. Vaihdetaan ne uusiin.
Suunnitteilla on myös laiturin rakentamista aallonmurtajan kylkeen. Onhan
siinä puuhastelua.
Legendaariset mastonkaatajaiset pidetään 9.9.2017.

Aiemmat ja tulevat

Talkoolaisille (Heimo R., Anneli R., Seppo
J., Jukka S., Ari T., Ari K., Arja P., Seppo L.,
Vesa V. ja Birgitta) tosi nöyrä kiitos. Aikaansaannos oli valtava. Valmista polttopuuta on nyt ainakin 50 pinokuutiota. Samalla siirtyi wc, tuli uusi kääntöpaikka autoille, puomi oli valettu talkoitten välissä
paikoilleen, sahauspurut kerättiin kuivikkeiksi jne. jne.

Uusi isäntäpariskunta toivottaa kaikki entiset ja uudet veneilijät tervetulleiksi kauniiseen Jänissalon tukikohtaan ja sitä ympäröivään luontoon!
Jari & Anne

Lisätietoja Jänissalosta löydät
seuran nettisivuilta:

Sepon eli Enskan mainiot sananmuunnokset antoivat vain puhtia, vaikka välillä nauratti niin että meinasi voimat mennä.

www.kuopionpursiseura.fi/
tukikohdat/janissalo

Tulevana kesänä 2017 pidämme Jänissalossa kevättalkoita kahtena viikonloppuna
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Teksti ja kuvat: Jarmo Seppälä

Muutoksia veneiden katsastusohjeisiin

Sähköiset turvavälineet korvaamassa
pyrotekniikan
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n uudet katsastusvaatimukset kaudelle
2017 antavat vaihtoehtoja veneen hätäilmoitusvälineiksi. Jatkossa pyroteknisiä hätäraketteja tai soihtuja ei välttämättä vaadita, vaan varustuksen voi korvata elektronisilla välineillä, kuten LED-soihduilla,
säänkestävästi suojatuilla matkapuhelimilla ja VHF-DSC-radiolla.
Vene voidaan katsastaa, avomeriluokkaa
lukuun ottamatta, korvaavilla elektronisilla välineillä, jolloin pyroteknisiä hätäraketteja tai -soihtuja ei vaadita, mutta niitä
suositellaan edelleen lisänä.

Katsastusmuutokset perustuvat hyvän hätäavun saamiseen, johon vaikuttaa kolme
keskeistä toimintoa: avun kutsuminen,
paikantaminen ja kommunikointi hätätilanteessa.

Pyrotekniikan merkitys hätätapauksissa
onkin vähentynyt ja elektronisten välineiden käyttö on kasvanut.

Uudet vaihtoehdot mahdollistavat hyvän
hätäavun kaikissa näissä tilanteissa. Suosi-
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teltavia välineitä toki edelleen ovat katsastusluokasta
riippuen
esimerkiksi
EPIRB-hätälähetin, laskuvarjoraketit ja
oranssisavut.

Turvallisuutta puoli vuosisataa

Turvallinen ja kestävä LED
- LED-soihtu, kuten esimerkiksi litium-paristoilla toimiva Odeo Flare, on veneessäkin huomattavasti turvallisempi vaihtoehto perinteiselle pyrotekniselle soihdulle. Sähköinen soihtu on pyroteknisen
soihdun kanssa lähes saman kokoinen,
mutta siinä ei ole lainkaan polttavaa ruutia tai räjähteitä, Savon Palokalusto Ky:n
toimitusjohtaja Juri Soininen esittelee.

Savon Palokalusto Ky on toiminut asiakkaidensa turvallisuuden hyväksi jo 50
vuotta. Lähes koko tuon ajan yrityksen
omistajana on ollut Otto Kuosmanen, joka
jäi varsinaisista päivätöistä eläkkeelle
vuonna 2001.

- Lisäksi perinteinen pyrotekninen käsisoihtu palaa 30‒60 sekuntia, kun sähköinen soihtu palaa viisi-kuusi tuntia täydellä
ja sen jälkeen alennetulla teholla.

Kuusi työntekijää työllistävän yrityksen
tuotteita ja palveluita ovat palo-ja pelastuskaluston myynti, sukellusvälineet, työturvallisuustuotteet, öljyntorjunta- ja ympäristönsuojelutarvikkeet sekä huoltopalveluista mm. sammutinhuolto, savunpoistoluukkujen asennus ja huoltotyöt sekä
väestönsuojien huolto.

Sähköinen soihtu on suunniteltu meriolosuhteisiin, mutta se toimii erinomaisesti
myös muissa harrastuksissa. Vesitiivis
soihtu painaa noin 330 grammaa ja kulkee
kätevästi mukana myös matkoilla.
Varusteet kuntoon kesäksi

- Järjestämme yrityskohtaisia työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutuksia. Lisäksi
toteutamme erilaisia alkusammutus- ja
putoamissuojauksen koulutuksia, Juri Soininen kertoo.

Soininen muistuttaa veneilijöitä myös
muista turvavarusteista. Sammutin, säänkestävä käsivalaisin ja pelastusliivit ovat
kaikille tuttuja, mutta varusteiden kunto
kannattaa tietenkin tarkistaa ennen veneilykauden alkua. Venesammutin tulee
tarkistuttaa kerran vuodessa.

Savon Palokaluston asiakkaita ovat yritysasiakkaiden lisäksi palo- ja pelastusala, viranomaiset, kaupungit ja kunnat sekä yksityishenkilöt.

Koviin veneilyolosuhteisiin kannattaa harkita myös pelastuspukujen hankintaa. Goretex-puku on täysin vesitiivis, mutta hengittävä.

- Perinteiden mukaisesti olemme tänäkin
vuonna mukana Kallavesj’-messuilla ja
lanseeraamme osastollamme vuosittain
uusia tuotteitamme, Soininen vihjaa.
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Katsastustoiminta uudistuu
Katsastusten tekeminen Kuopion Pursiseurassa uudistuu tänä keväänä. Aiemmasta poiketen kaikki katsastukset pyritään tekemään määrättyinä katsastuspäivinä touko- ja kesäkuun aikana. Runkokatsastukset pyritään tekemään kahtena ensimmäisenä katsastuspäivänä. Katsastuspaikkana toimii Pirttiniemen tukikohta. Uudistuksen taustalla on halu
tehostaa katsastustoimintaa ja jakaa katsastusvastuuta tasaisemmin seuran katsastusmiesten kesken.
Katsastuspäivät 2017:
•
•
•
•
•
•

Ke 3.5. klo 16-20 (runkokatsastukset)
Ke 17.5. klo 16-20 (runkokatsastukset)
Ke 31.5. klo 16-20
Ke 7.6. klo 16-20
Ke 14.6. klo 16-20
Ke 21.6. klo 16-20

Katsastukseen tulee ilmoittautua katsastuspäivää edeltävään maanantaihin mennessä
seuran nettisivuilta löytyvällä lomakkeella: www.kuopionpursiseura.fi/katsastus/katsastuspaivat tai sähköpostitse kuops@kuopionpursiseura.fi tai puhelimitse 040 760 3446.
Yhdelle katsastuspäivälle otetaan enintään 40 katsastettavaa venettä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja: Ari Koivisto, 040 502 3677, arikoivisto1@gmail.com

Kuopion Pursiseuran katsastusmiehet:
Moottoriveneet
Ari Koivisto
Harri Saastamoinen
Seppo Laitinen
Martti Hämäläinen
Reijo Serguskin
Martti Lehtinen
Tero Hakkarainen

Purjeveneet
Olli-Matti Miettinen
Henrik Hamström
Ilkka Vainikainen
Risto Tuhkanen
Esa Mäkinen

040 502 3677
0400 466 465
0500 572 962
050 567 6263
044 094 4590
040 532 4010
050 379 3225
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040 735 3210
044 272 2588
050 306 7152
0400 907 746
0400 392 684

Muutokset hätäilmoitusvälineiden vaatimuksiin:
1-luokka, vaihtoehto A:
VHF-DSC, kiinteästi asennettu, EPIRB (ota huomioon radiolupa, akun päiväys), matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 1 kpl led-soihtu varaparistoineen, 2 kpl oranssisavuja
VAIHTOEHTOISESTI
1-luokka, vaihtoehto B:
VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja tai 1 kpl
led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja, 2 kpl oranssisavuja
Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna
2-luokka, vaihtoehto A:
VHF-DSC, kiinteästi asennettu, matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 1 kpl ledsoihtu varaparistoineen tai 4 kpl punasoihtuja
Suositellaan lisäksi: EPIRB, 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, 2 kpl oranssisavuja
VAIHTOEHTOISESTI
2-luokka, vaihtoehto B:
VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja, tai 1 kpl
led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja
Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 2 kpl oranssisavuja
3-luokka, vaihtoehto A:
Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ulkosaaristossa suositellaan: kiinteästi asennettu VHF-DSC (ota huomioon radiolupa), sekä 1 kpl led-soihtu varaparistoineen (vaihtoehtoisesti 2 kpl punasoihtuja)
Suositellaan lisäksi: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja sekä 2 kpl punasoihtuja
3-luokka, vaihtoehto B:
2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (vaihtoehtoisesti led-soihtu varaparistoineen) tai 4 punasoihtuja, tai 2 kpl punasoihtuja ja 1 kpl LED-soihtu
Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna ja VHF
4-luokka:
Suositellaan: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ja saaristossa led-soihtu varaparistoineen tai 2 kpl punasoihtuja
Vaihtoehdoissa 1B, 2B ja 3B pyroteknisten hätäilmoitusvälineiden kelpoisuusajan tulee
olla valmistajan merkinnän mukaan voimassa katsastushetkellä.
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Yhteisnostot Pirttiniemessä

Pirttiniemessä järjestetään keväisin ja syksyisin kaksi yhteisnostopäivää.
Kevät 2017
Lauantai 6.5. (ilmoittautuminen 26.4. mennessä)
Lauantai 20.5. (ilmoittautuminen 10.5. mennessä)
Syksy 2017
Lauantai 16.9. (ilmoittautuminen 6.9. mennessä)
Lauantai 7.10. (ilmoittautuminen 27.9. mennessä)

Yhteisnostoihin tulee ilmoittautua ennakkoon seuran toimistolle: kuops@kuopionpursiseura.fi / 040 760 3446.
Nostojärjestys ja tarkempi aikataulu tulee nähtäville seuran nettisivuille ja Pirttiniemen ilmoitustaululle viikkoa ennen nostopäivää.
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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Teksti: Kalle Hakala, Kari Pussinen ja Kari Silen

Meteoriitin jäljillä
Perjantai-ilta 5.5.2015 Buster kiertelee ja kaartelee Kuukkarinselän syvänteellä. Asialla on tarkoitus. Ryhmä Kuopion Urheilusukeltajien sukeltajia etsii meteoriitin iskemän syvintä paikkaa. Ankkuri pohjaan paikassa jossa kaiku näyttää 93,2 metriä. Busteri suuntaa kohti tukialus
Marie Antoinettea. Sauna ja hyvät yöunet ovat nyt tarpeen. Sukellus syvyyksiin vaatii suunnittelua, tarkastusta ja vielä kerran tarkastusta, sillä
kaikki on otettava huomioon...
Koittaa lauantaiaamu ja on sukelluspäivä.
Usean päivän valmistelut on takana ja nyt
enää tarkistetaan että kaikki on otettu
huomioon. Buster-veneeseen lastataan
kolmen sukeltajan ”stage-” ja ”dekosäiliöt” eli irralliset kainalopullot. Näin sukeltaja voi kuljettaa mukanaan esim. neljää
eri kaasuseosta. Sitten on vuorossa retken

vaarallisin osuus, eli veneeseen nousu. Sukeltajalla on selässään 2 kpl 18 litran säiliötä. Lisäksi tähän kokonaisuuteen kuuluu
valaisimet, puku-kaasu yms. tekniikkasukellustarviketta. Koko kokonaisuus painaa yli 50 kg. Laineissa keikkuva vene ja
sukeltajan paino tekevät veneeseen nousun haastavaksi.

72

Laivalta on pieni venematka varsinaiselle
sukelluskohteelle. Veneessä vielä kerrataan suunnitelma ja todetaan, että kaikki
on valmista. Mieli ja syke tasaantuvat. Kun
sukelletaan yli 60 metrin syvyyteen, joudutaan hengitettävästä kaasusta vähentämään happea, koska syvällä hapen osapaine tekee siitä myrkyllistä. Happimyrkytys vedessä on todella vaarallista. Koska
selkäpullojen kaasu on hypoksista eli vähähappista, aloitetaan sukellus yhdellä
kolmesta kainalopullosta. Laskeutuessa
kaikki kohdistavat katseensa ankkuriköyden lisäksi muihin sukeltajiin, jotta mahdolliset ongelmat havaitaan välittömästi.
Muodostelmaa joudutaan hieman muuttamaan yllättävän selvän virtauksen
vuoksi. Saimaan porttien aukominen tuntuu Suvasvedellä asti. 45 metrin syvyydessä on aika vaihtaa matkakaasulta pohjakaasulle. Annostin pois suusta ja selkäpullojen pääannostin tilalle. Jokainen
sukeltaja tekee tämän yksitellen ja muut
seuraavat, että vaihto sujuu ilman ongelmia. Kaikki OK!

Kaasun vaihtojen jälkeen matka jatkuu
pohjalle. Veneen kaikuluotain näytti reilua
93 metriä, mutta pohja tulikin vastaan jo
88 metrissä. Uudessa kartassa syvänteen
kohdalla lukeekin luku 88. Mittalaitteet
ovat nykyisin tarkkoja, mutta harvaa syvännettä on kuitenkaan mitattu alhaaltapäin. Aikaa laskeutumiseen meni 11 minuuttia. Hetki siinä katseltiin toisia ja jätettiin pohjalle kiiskien ihmeteltäväksi plakaatti, jossa on seuran logo ja sukeltajien
nimet. Onpahan seuraavilla sukeltajilla jotain ihmeteltävää, jos tuonne menevät.
Ihmisen kudoksiin liukenee sukelluksen aikana typpeä ja heliumia. Vaikka pääsemmekin alas nopeasti, niin ylös on tultava
hitaasti ja suunnitelman mukaan. Matkalla tehdään kaasujen vaihtoa, jolla nopeutetaan liuenneiden kaasujen poistumista kehosta. Viimeisenä kaasuna noin 6
metrin syvyydessä hengitetään 100% happea. Sukellus sujuu kokonaisuudessa kuten suunniteltu, aikaa meni 64 minuuttia.

Kuopion Urheilusukeltajat ry
▪ perustettu vuonna 1969
▪ jäseniä 241
▪ varasto Niiralan uimahallin takana
▪ laiva M/S Marie Antoinette ja tukivene Octo operoivat Kuopion Pursiseuran Pirttiniemen tukikohdasta
▪ harrastettavina lajeina laite- ja tekniikkasukellus, vapaasukellus ja sukelluskalastus sekä nuorisotoiminta
▪ pääteemana sukellustapahtumien ja -retkien järjestäminen sekä lajien kouluttaminen
▪ teemme myös talkootyönä erilaisia vedenalaisia etsintä- ja noutotehtäviä
▪ lisätietoja: www.kuopionurheilusukeltajat.fi
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Kuopion Pursiseuran säännöt
Juniorijäsen muuttuu, mikäli haluaa edelleen kuulua jäsenenä seuraan, varsinaiseksi jäseneksi sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana hän täyttää 18 vuotta.

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

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

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

Kannatusjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa
suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen
kannatusjäsenmaksun. Kunniajäseneksi
voi seura hallituksen esityksestä vuosikokouksessaan kutsua seuran tarkoitusperiä
erityisesti edistäneitä henkilöitä.
5§ Jäsenen erottaminen
Jäsen erotetaan seurasta, jos hän rikkoo
seuran sääntöjä, mainetta tai hyviä tapoja
tai jos hän väärinkäyttää seuran lippua.
Erottaminen tapahtuu seuran kokouksessa ja erottamispäätökseen tarvitaan
2/3 annetuista kokouksessa edustetuista
ja annetuista äänistä. Vuosimaksunsa
maksamatta jättäneen toteaa hallitus
päätöksellään seurasta eronneeksi. Muutoin kuin jäsenmaksun laiminlyönnin johdosta erotettavaksi aiotulle jäsenelle on
ennen erottamisesta päättämistä varattava tilaisuus antaa seuran hallitukselle
selitys kahden viikon kuluessa erottamisasian käsittelystä todistettavasti tiedon
saatuaan.

3§ Seuran jäsenet
Seuran jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, juniorijäseniä, perhejäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä.
4§ Jäseneksi ottaminen
Seuran varsinaisen ja juniorijäsenen ottaa
hallitus vahvistamaansa menettelytapaa
noudattaen. Varsinaisen jäsenen on oltava 18 vuotta täyttänyt.
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Seuran varsinainen kokous nimittää toimikuntien puheenjohtajat korkeintaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

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

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

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

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

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

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

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

Toimikunnan varapuheenjohtaja toimii
puheenjohtajan estyneenä ollessa puheenjohtajana.

Toimikunnat:

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

8§ Seuran hallitus ja toimihenkilöstö

Hallitus voi perustaa varsinaisia toimikuntia enintään kuusi ja muita toimikuntia
tarpeelliseksi katsomansa määrän toimikaudeksi, jonka pituuden hallitus määrää.
Hallitus määrää myös toimikunnan toiminnan alueen.
Toimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien on oltava seuran jäseniä.
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kaksi muuta jäsentä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla valitaan hallituksen jäsenet vain erovuoroisten tilalle.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa ja
hänen ollessa estynyt jommankumman
varapuheenjohtajansa kutsusta tarvittaessa tai kun puolet hallituksen jäsenistä
sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun joku puheenjohtajista ja vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

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

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

12§ Vuosikokous

10§ Toimintakausi

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:

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

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

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

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

13§ Syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:

15§ Hallituksen antamat ohjeet ja määräykset

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

Hallituksella on oikeus antaa näiden sääntöjen täydennykseksi ohjeita ja määräyksiä kunnia- ja ansiomerkkien käytöstä,
lippu- ja venemerkkien käyttämisestä, veneiden tarkastuksesta, veneluettelon pitämisestä, seuramajan, seuran tukikohtien
ja sataman käytöstä, noudatettavista
esiintymistavoista ym. asioista, joiden ohjaamista hallitus pitää tarpeellisena.
16§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta, seuran
purkamisesta tai yhdistyksen omaisuuden
pääosan luovuttamisesta vaatii, että sitä
kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.
17§ Seuran omaisuuden käyttö seuran
purkautuessa
Jos seura purkautuu, on sen jäljelle jäänyt
omaisuus jätettävä seuran kokouksen
päätöksen mukaan jollekin toiselle suomalaiselle rekisteröidylle yhdistykselle
seuran tarkoitusperien toteuttamista
edistäviin tarkoituksiin käytettäväksi.

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

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

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

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

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

1.1 Pirttiniemi

2. Vaaralliset jätteet

Pirttiniemessä on jätepiste, johon veneillessä kertyneet jätteet voi sijoittaa. Keräysastioita on sekajätteelle, pahville,
pienmetallille sekä lasille. Myös jäteöljylle
on oma säiliö ja hyvin valutetut öljypullot

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

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

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

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

3. Pesu- ja tiskausvedet

3.3 Tiskaus tukikohdissa

3.1 Pesuvesien päästön rajoittaminen vesistöön

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

Tukikohdissa saunomisen ja tiskaamisen
yhteydessä tulisi välttää pesuvesien tarpeetonta pääsemistä vesistöön.
3.2 Saunominen ja uinti tukikohdissa
Shampoot, hoitoaineet ja vartalonpesuaineet sisältävät paljon järviä rehevöittäviä
aineita, kuten fosfaatteja, jotka ovat fosforihapon suoloja. Niitä käytetään pesuaineissa sitoja-aineena. Fosfori on suurin tekijä järvien rehevöitymisessä. Levät, kuten
ihmiselle haitallinen sinilevä pystyy käyttämään osaa fosfaateista suoraan ravintonaan. Tästä syystä paikoissa, joissa pesuaineita pääsee paljon veteen, esiintyy myös

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

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

4.1 Veneiden pesu
Veneitä pestäessä hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla on pesun tapahduttava
tätä tarkoitusta varten rakennetuilla pesupaikoilla, joista jätevedet voidaan johtaa
öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin.
Talvisäilytysalueilla veneitä voidaan pestä
pesuaineilla, jotka eivät sisällä hiilivetyliuottimia. Tällöin jätevedet imeytetään
maaperään tai johdetaan sadevesiviemäriin.
Pesuvesien johtaminen suoraan vesistöön
on sallittua vain silloin, kun veneitä pestään satunnaisesti pelkällä vedellä. Näissä
tapauksissa jätevedet sisältävät vain vähäisiä määriä haitta-aineita ja vesistöön
johdettavat vesimäärät ovat pieniä.

4.4 Veneiden maalaaminen
Pohjissa käytettävien haitallisten maalien
eli kiinnittymisenestovalmisteiden myyntiä ja markkinointia on rajoitettu Suomessa. Rajoitusten syynä ovat maalien aiheuttamat ympäristö- ja terveyshaitat.

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

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

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.

Myrkyllisten maalien vaikutus vesieliöihin
on suurimmillaan keväällä, kun veneet lasketaan vesille uudessa maalissa. Tilannetta hankaloittaa se, että keväällä on
myös eliöiden lisääntymisaika jolloin ne
ovat erityisen herkkiä haitallisille kemikaaleille.
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Pirttiniemen tukikohtasäännöt
1.

Pirttiniemi toimii Kuopion Pursiseuran kotisatamana ja kaupunkitukikohtana.

2.

Tukikohdassa on tarjolla sekä laituri- että talvisäilytyspaikkoja seuran jäsenten veneille
sekä tilapäisiä vierasvenepaikkoja (ks. Pirttiniemen venepaikkasäännöt).

3.

Pirttiniemen huvila on tarkoitettu erilaisiin seuran järjestämiin tilaisuuksiin sekä vuokrattavaksi yksityiskäyttöön.

4.

Luotsi-toimintakeskus toimii seuran kokous-, koulutus- ja huoltotilana. Seuran toimisto
sijaitsee toimintakeskuksessa (ks. Luotsi-toimintakeskuksen säännöt).

5.

Pirttiniemessä on jätepiste, johon veneillessä kertyneet jätteet voi sijoittaa. Jätehuollon
ylikuormituksen välttämiseksi suositellaan kuitenkin omien jätteiden poisvientiä.

6.

Jätteiden käsittelyssä on noudatettava Kuopion Pursiseuran ympäristöohjeistusta.

7.

Autojen pysäköinti kulkuväylillä ja pysäköintikieltomerkein osoitetuilla alueilla on kielletty. Autojen pesu alueella on kielletty.

8.

Laitureilla oleskelu on sallittu ainoastaan venepaikan haltijoille. Asiaton oleskelu huoltolaitureilla on kielletty.

9.

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

10. Avotulen teko on sallittu vain siihen osoitetuilla paikoilla.
11. Seura ei vastaa alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista.
12. Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä.
13. Alue on suljettu liikenteeltä klo 22.00–07.00, jolloin alueella myös hiljaisuus.
14. Jokainen tukikohdan käyttäjä on vastuussa siitä, että paikat pysyvät kunnossa. Rikkonaisista tavaroista ja muista huoltotoimenpiteitä vaativista seikoista on ilmoitettava tukikohtaisännälle tai satamamestarille.
15. Tukikohdan valvojana toimii hallituksen vuosittain määräämä toimikunta ja satamamestari.
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Pirttiniemen venepaikkasäännöt
1.

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

2.

Venepaikkaa voi hakea henkilö, joka on seuran varsinainen jäsen tai juniorijäsen. Venepaikkaa haetaan seuran nettisivuilta löytyvällä lomakkeella tai seuran toimistolta.

3.

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

4.

Venepaikka nimetään jäsenelle henkilökohtaisesti yhdeksi kaudeksi kerrallaan.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Talvitelakoinnissa tulee noudattaa venepaikkatoimikunnan määräämiä paikkoja. Mikäli
veneen todetaan olevan väärässä paikassa, tulee seura kehotuksen jälkeen siirrättämään veneen toiseen, parhaaksi katsomaansa paikkaan venepaikan haltijan kustannuksella.
Mikäli vene telakoidaan muulloin kuin seuran järjestäminä yhteisnostopäivinä, asiasta
tulee ilmoittaa etukäteen seuran toimistolle. Venepaikan haltijalla on myös ilmoitusvelvollisuus, jos vene jää talvisäilytyspaikalle kesän ajaksi.
Purjeveneet telakoidaan maalla pääsääntöisesti mastot kaadettuina. Mastot on säilytettävä niille osoitetuissa paikoissa. Telakointi takiloituna (masto pystyssä) on sallittu vain
venepaikkatoimikunnan luvalla. Lupa on anottava 31.8. mennessä.
Mikäli talvitelakoinnin aikana on tarkoitus tehdä veneeseen suurehkoja korjauksia, tulee
asiasta ilmoittaa etukäteen venepaikkatoimikunnalle ja hakea töiden tekemiseen lupa
seuran hallitukselta.
Veneen ja omistajan nimi tulee olla sekä veneessä että erikseen säilytettävissä varusteissa helposti nähtävissä talvitelakoinnin aikana.
Talvisäilytyspaikat on siivottava 15.6. mennessä. Myös pukit on poistettava.
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9.

Sähkön lyhytaikainen ja valvottu käyttö (esim. akkujen lataus) on sallittu, mutta jatkuva
käyttö (esim. lämmitys) on kielletty. Veneiden kunnostustöiden edellyttäessä suurempaa sähkön tarvetta (esim. hitsaus), seurataan sähkön kulutusta kulutusmittarilla. Tällöin sähköstä peritään kulutuksen mukainen korvaus.

10. Ylimääräisten laiturirakennelmien rakentamiseen ja säilyttämiseen on haettava venepaikkatoimikunnan lupa. Venepaikan haltija vastaa laiturin kannen kunnosta oman venepaikkansa kohdalla.
11. Veneen uudisrakentaminen Pirttiniemen tukikohdan alueella edellyttää hallituksen lupaa.
12. Laiturivedet on tarkoitettu veneiden pesuun (järvivesi). Vesitankkien täyttöön tarkoitetut juomavesipisteet on merkitty kyltein.
13. Seuran venepaikkoja ei saa käyttää liiketoimintaan.
14. Seuralla on oikeus ottaa venepaikka tilapäiseen käyttöön Pirttiniemessä järjestettävien
tapahtumien ajaksi.
15. Venepaikan haltijalla on velvollisuus hoitaa vartiointivuoronsa Pirttiniemessä. Vartiointilista julkaistaan keväällä ja se tulee nähtäville Luotsi-toimintakeskukseen ja seuran jäsensivuille. Mikäli paikan haltija ei pysty suorittamaan velvollisuuttaan ko. ajankohtana,
hän voi:
a.
b.

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

16. Kun seuran jäsen hakee ja vastaanottaa venepaikan Pirttiniemessä, sitoutuu hän samalla
noudattamaan näitä sääntöjä.
Mikäli venepaikan haltija ei noudata sääntöjä tai hän niitä rikkoo, katsotaan jäsenen menettäneen oikeutensa venepaikkaan seuraavalle veneilykaudelle Pirttiniemessä.
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Luotsi-toimintakeskuksen säännöt
LUOTSI-TOIMINTAKESKUKSEN KÄYTTÖ
1.

2.
3.

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

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

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

TOIMINTAKESKUKSEN TILAT
Kokous- ja koulutustila
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Kokous- ja koulutustila on tarkoitettu pääsääntöisesti seuran järjestämiä kokouksia ja
koulutuksia varten. Tila toimii myös kilpailutoimistona Pirttiniemessä järjestettävien
kilpailujen aikana.
Seuran jäsenillä on mahdollisuus varata kokous- ja koulutustilaa erilaisia tilaisuuksia
varten.
a. Varaukset tehdään seuran toimistolle, 040 760 3446 / kuops@kuopionpursiseura.fi.
b. Tilan käytöstä peritään käyttömaksu 20 € / h.
Tilasta löytyvä videotykki ja valkokangas ovat käyttäjien vapaassa käytössä.
Pöydät ja tuolit tulee palauttaa käytön jälkeen omille paikoilleen.
Jokainen käyttäjä vastaa siitä, että kokous- ja koulutustila jää käytön jälkeen siistiin
kuntoon.
Viimeinen lähtijä huolehtii, että valot tulevat sammutetuiksi ja ovet lukituiksi.
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Keittiö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Suihku- ja saunatilat
1.

2.
3.
4.
5.

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

Kuivaushuone
1.
2.
3.
4.
5.

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

Varustekaapit
1.
2.
3.
4.

Lukolliset varustekaapit on tarkoitettu henkilökohtaisten tavaroiden säilytystä varten
Pirttiniemessä järjestettävien leirien, harjoitusten ja kilpailujen aikana.
Varustekaapin pidempiaikaisesta käytöstä tulee sopia seuran pääsihteerin kanssa.
Kadonneesta avaimesta tulee ilmoittaa välittömästi seuran pääsihteerille.
Kuopion Pursiseura ei vastaa varustekaappeihin jätetyistä tavaroista.

Parvi
1.

Parvi on tarkoitettu seuran ja toimikuntien varastotilaksi.
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Iivarinsalon ja Jänissalon tukikohtasäännöt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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