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Viime vuoden syksy ja alkuvuosi on ollut parasta aikaa olla Joensuun Pursiseu

ran kommodorina!

Ensiksi käyntiin lähti monien eri yhteistyötahojen kanssa Joensuun Veneilykou

lu, mikä on aivan upea idea ja varmasti tulevaisuudessa veneilykulttuuria ja har

astajia sekä yhteisöjä palveleva erilaiseen koulutukseen keskittyvä yhteenliitty

mä. Tiedotamme laajemmin Joensuun Veneilykoulun tarjonnasta Puuskan sivuil

la. Lisäksi veneilykoululla on omat: www.joensuunveneilykoulu.fi sivut. Olen

saanut onnekkaan tilaisuuden olla Veneilykoulun perustamistyössä hieman mu

kana ja olen ylpeä jo nyt siitä positiivisesta ja idearikkaasta hengestä, kovasta

työnteosta ja tuotoksista, joita olemme tuolla yhteenliittymällä saaneet aikaan!

Toinen asia mikä itseä laittaa hymyilyttämään on Lapalikon perusparannus, joka

suoritettiin viime vuoden lokakuun loppupuolella. Yrittäjä Antti Sahlman ja

Meritaito Oy loihti meille takaisin sen kadotetun laguunin, joka Lapalikossa on

joskus ollut. Samalla uudelle laiturille tehtiin maatuki ja vanhan laiturin jäänteet

siirrettiin syrjään. Lisäksi Meritaito Oy vei myös saarelta jonkin verran sinne

jäänyttä metallirojua pois mennessään.

Seuraavana projektissa oli vuorossa laituritoimittajan valinta ylimääräisessä vuo

sikokouksessa. Olimme pyytäneet edellisen vuosikokouksen päätösten pohjalta

tarjoukset viideltä eri laituritoimittajalta. Laituritoimittajaksi valittiin kevyempää

muoviponttoonilaiturimallia tarjonnut Laitaatsilta Marina. Ennen pikkujouluja

järjestetty ylimääräinen vuosikokous päätti yksimielisesti, että Laitaatsilta Mari

nan tarjous oli kokonaisarvion kannalta paras ja valtuutti hallituksen tekemään

sopimuksen toimittajan kanssa. Sopimus toimittajan kanssa tehtiin joulukuussa

ja uusi Laituri toimitetaan ja asennetaan Lapalikoon toukokuussa.

Kolmas asia josta olen myös erittäin hyvilläni, on Hasaniemen huvilan uuden

yrittäjän ja vuokralaisen Sargos Oy:n kanssa tehdyt suunnitelmat huvilan ja sen

ympäristön (rannan) kehittämisestä. Uskon että Hasaniemen huvilan profiili

juhlapaikkana paranee. Lisäksi uudenlainen ravintolakonsepti erilaisine aktivi
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teetteineen on myös erittäin tervetullut, koska haluamme olla ihmisille näkyvillä

ja sitä kautta saada uusia ihmisiä veneilyn ja vesillä liikkumisen pariin. Vaikka

kaupunkitukikohta hankkeemme odottaakin Penttilänrannan kehittämisratkaisuja

ja näillä näkymin olemme Hasaniemen huvilan vuokralaisina vielä pitkään, niin

voimme ainakin nostaa Hasaniemen huvilan ja sitä kautta Pursiseuran profiilia!

Olen varma että Sargos Oy on tähän työhön mitä parhain kumppani.

Lopuksi olen iloinen hallituksemme työskentelystä viime aikoina. Se on ollut

upeaa katsella täältä Espoosta, jossa pidän väliaikaisesti majaani. Ihmiset ovat

uhrautuneet ja kantaneet suurta vastuuta hankkeistamme. Itse en ole ehtinyt ole

maan kuukausiin hirveästi operatiivisessa toiminnassa mukana, mutta silti asiat

ovat sujuneet mallikkaasti ja kovalla vauhdilla eteenpäin. Kiitos teille jäsenet ja

erityisesti hallituksen jäsenet tästä vuodesta, kovasta puristuksesta ja aikaansaan

noksista, jotka jäävät takuuvarmasti hienona aikaansaannoksena jälkipolville.

Kaikille teille jäsenille esitän vielä nöyrän kutsun: Tervetuloa vuosikokoukseen

29.3 Hasaniemen huvilalle. Varmasti on taas antoisa ja tärkeä vuosikokous sekä

hyviä keskusteluja tiedossa. Tule mukaan!

Oikein valoisaa ja lämmintä kevättä arvoisat Pursiseuralaiset!
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Tämä lehti on Joensuun Pursiseuran julkaisema jäsentiedote

Puuska 1/2015. Helmikuu 2015, Joensuu.

Toimitus ja taitto: Tommi Suominen, Tiedotuspäällikkö

Etukannen kuva: Ilari Suominen, Takakannen kuva Tommi Suominen

Muut kuvat: Tommi Suominen: s.3 & 14 , Juha Pasanen s.5 & 13, muutoin

artikkeleiden kirjoittajien
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Joensuun Pursiseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokouksen sunnuntaina

29.3.2014 klo 14.00 Hasanimen huvilalle (Hasaniementie 5, Joensuu)

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esitetään tilinpäätös hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien

lausunto

4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille tilivelvollisille

5. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tai eronneiden tilalle tai

täydennetään hallitusta

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja (kommodori) tai varapuheenjohtaja

(varakommodori) sekä sihteeri tai taloudenhoitaja

Nykyiset:

Kommodori: Mikko Nenonen

Varakommodori: Tommi Suominen

Sihteeri: Iiris Heino

Taloudenhoitaja: Pirjo Tolonen

7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varahenkilöä

8. Vahvistetaan yhdistyksen tulo ja menoarvio

9. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma

10. Päätetään seuraavan vuoden liittymis ja vuosimaksuista

11. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista

12. Lapalikon laiturisuunnitelma kesälle 2015

13. Kokouksen päättäminen

KUTSU
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lippu 33x54 22€

lippu 44x72 28€

lippu 55x90 35€

lippu 66x108 38€

Tpaita valkoinen SXXL 15€

Tpaita sininen SXXL 15€

lippalakki valkoinen 15€

lippalakki sininen 15€

Pidätämme oikeudet muutoksiin

Tuotteet myytävänä joensuun pursiseuran huvilalla kahvilan aukioloaikoina.

Tervetuloa ostoksille!

TIEDOTUSASIOITA

Joensuun Pursiseura ry – Tuotehinnasto

Kartalla ollaan! Kuvaaja: Juha Pasanen, 2014
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Juha Pasanen

Joensuun Veneilykoulu

Me pursiseuralaiset tiedämme vallan hyvin miten loistavat ja monipuoliset mah

dollisuudet veneilyyn ja vesillä liikkumiseen vedet Oravista itään tarjoavat. Kaik

ki eivät. Vesillä liikkumisen tietoja, taitoja ja kokemusten vaihtamista on haluttu

helpottaa ja tehdä yksittäiselle veneilijälle helpommin saatavaksi uuden veneily

koulun kautta. Mikä tämä veneilykoulu sitten on ja miten se toimii?

Joensuun Veneilykoulu on itsenäisten toimijoiden verkosto

Joensuun Pursiseura on osa Joensuun Veneilykoulua. Veneilykoulu puolestaan

on itsenäisten toimijoiden yhteistyöverkosto. Siihen kuuluvat Joensuun Pursiseura

ja Jokisuun Kipparit, Joensuun järvipelastajat, PohjoisKarjalan Opisto ja Niitty

lahden ammattiopisto, Joensuun seudun kansalaisopisto, Joensuun Latu ja Joen

suun Kauhojat sekä uusimpana Loisto Veneilyseura. Tällainen paikallisten toimi

joiden toimintamuoto veneilyssä on tietääkseni harvinainen ellei peräti ainutlaa

tuinen Suomessa.

Yhdessä parempaa

Haluamme kerätä veneilyyn ja vesillä oloon liittyvät koulutukset, kurssit ja har

rastusmahdollisuudet yhteen paikkaan niin että ihmisten on ne helppo löytää. Tä

mä näkyy yhteisessä koulutuskalenterissamme. Yhdessä voimme myös koordi

noida ja kehittää uutta, erityisesti käytännön veneilyyn liittyvää koulutusta. Tämä

tuo jatkuvuutta ja laajuutta tarjontaan. Esimerkkinä voisi ottaa Lasten ja Nuorten

purjehdusleirin. Joensuun Pursiseura tuo juniorikouluttajansa ja kalustoa, Poh

joisKarjalan Opisto tarjoaa varastotilat, majoitusmahdollisuuden ja ruokailut,

Niittylahden ammattiopiston nuoriso ja vapaaajanohjaajat huolehtivat osallistu

jien muusta ohjelmasta, kesäyliopisto hoitaa ilmoittautumisbyrokratian, kansa

laisopisto osallistuu markkinointiin ja Järvipelastajat oheisohjelmaan. Helppo

nähdä että yhdessä tulee parempaa.

Toinen esimerkki on paikallisten veneilykouluttajien kouluttaminen ja jo olemas

sa olevan koulutuksen yhdessä kehittäminen. Suomen Purjehdus ja Veneily

(SPV) tai Suomen Navigaatioliitto (SNL) eivät tuo koulutustansa tänne ellei
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kouluttajaksi halukkaita löydy riittävästi paikallisesti.. Yhdessä keräsimme Joen

suusta kymmenen tulevaa kouluttajaa ja saimme mukaan vielä Outokummusta

yhden, Kiteeltä kaksi ja Mikkelistä kaksi. Myös yhteistyötä lähialueen juniori

purjehduksen kouluttajakoulutuksessa (Joensuu, Kontiolahti, Kuopio, SPV) jo

hahmotellaan. Tutut saaristo ja rannikkonavigointikurssit siirtyivät kesäyliopis

ton järjestettäväksi. Uuden järjestäjän teknisten valmiuksien myötä opetusta voi

seurata nyt myös omalta tietokoneelta. Opiskelijoita nyt käynnissä olevalla ran

nikkokurssilla on maakunnan ulkopuoleltakin.

Vaikuttavuus ja saavutettavuus paranevat.

Painopiste aluksi käytännön moottori

veneilyssä ja kouluttajakoulutuksessa

Koulutusta ei ole ilman kouluttajia ja koulutus

veneitä. Kymmenen joensuulaista kouluttajaa

saivat nyt Suomen Purjehdus ja Veneilyn ve

neilykouluttajan tai apukouluttajan pätevyyden. Toukokuun viimeisenä viikon

loppuna kuusi kouluttajaa saavat vielä Suomen navigaatioliitolta auktorisoinnin

opettaa käytännön moottorivenekursseja. Juuri nyt mietimme millaista käytännön

koulutusta järjestämme kesällä ja syksyllä 2015, kuka vastaa mistäkin koulutuk

sesta ja kenelle koulutus on tarkoitettu. Painopiste tulee olemaan aluksi moottori

veneilyssä. Koulutuksen järjestäminen on tarkkaan säädeltyä  verottaja, Liiken

teen turvallisuuskeskus Trafi ja vuokravenesäädökset on otettava huomioon.

Rehtori ja toiminnan ohjausryhmä

Vaikka veneilykoulu on verkosto eikä koulu sanan perinteisessä merkityksessä,

sillä on kuitenkin koollekutsujina rehtori ja vararehtori. Kurssitarjontaa ja kehit

tämistä koordinoi toiminnan ohjausryhmä, jossa on 12 edustajaa kustakin ver

koston toimijajäsenestä. Kuka tahansa verkoston edustajista voi tulla rehtoriksi.

Ensimmäiseksi kaudeksi ohjausryhmä valitsi minut Juha Pasasen rehtoriksi ja

vararehtoriksi Joensuun pursiseuran koulutusvastaavan Rauno Soljan. Itse olen

matkapurjehtija, järvipelastaja, purjehduksen ohjaaja (PORY), navigoinnin opet

taja (SNL) ja veneilykouluttaja (SPV). Leipätyöni on koulutuksen suunnitellussa

ja kielten opettamisessa Joensuun seudun kansalaisopistossa. Kahden vuoden

jälkeen joku muu ottaa ruorin ja tuo omaa erityisosaamistaan koulutuksen kehit

tämisessä.
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Pursiseuran rooli

Iso kiitos siitä että olemme jo tässä kuuluu Joensuun pursiseuran kommodorille

Mikko Nenoselle. Hän on ollut hyvin ennakkoluulottomasti mukana Veneilykou

lun synnyttämisessä. Kannattaa ajatella isosti ja eteenpäin!

Joensuun Pursiseuralla on erityinen rooli veneilykoulussa, koska se on SPV:n ja

SNL:n jäsenyhdistys ja siksi myös koulutuksellinen linkki näihin kahteen liittoon.

Pursiseura pitää myös huolen että seuran jäsenyys tuo uutta, hyödyllistä ja muka

vaa jäsenilleen. Se saavatko seuran jäsenet esim. SPV:n koulutukset ilmaiseksi tai

edullisesti (edullisemmin kuin eijäsenet) on pursiseuran itse päätettävä. Mahdol

lista se ainakin on nyt, kun SPV:n auktorisoimia kouluttajia on seurankin jäsenis

tössä. SPV:n kurssit edellyttävät koulutettavilta jäsenyyttä tai ainakin jäsenyyden

tarjoamista heille. Espoossa on esim. Veneilyturvallisuusryhdistyksen nimellä

koulutusseura, johonka alueen seurojen koulutuksiin osallistuvat eijäsenet liitty

vät vuodeksi ilmoittautuessaan kurssille. Veneilykoulu ottaa sitten Pursiseuran

koulutukset edustajansa kautta markkinoitaviksi yhteiseen koulutuskalenteriin.

Koulutusvastaava Rauno Solja on Pursiseurassa tämä henkilö.

Mitä erityistä pursiseuralaiselle

Uusien jäsenten on mahdollisuus hankkia veneilytaitoa ja kokemusta läheltä. Jo

kokeneempikin voi helposti ja vaivattomasti hankkia virallisen näytön taidoistaan

”klinikka” toiminnan kautta. Seuralaisen jo aiemmin käydyt kurssit, lokikirjaan

kirjatut mailit lasketaan hyväksi ja mahdollinen käytännön veneilykokeen seura

lainen voi tehdä omalla veneellään. Tämä on vain seuralaiselle tuleva etu.

Veneilyssä on oma viehätyksensä eikä uuden

oppiminen lopu

Joillekin se juttu on veneen rakentaminen ja kunnos

taminen, toisille kilpaileminen. Itse pidän matkapur

jehduksesta. Vesi näyttää aina sinisemmältä seuraa

valla karttalehdellä. Huhtikuussa ylitän Atlantin 46

jalkaisella purjeveneellä. Mutta olen nyt myös meripe

lastuksen myötä oppimassa moottoriveneilyä. Vesillä

liikkumisesta löytyy aina jotakin uutta ja mielenkiin

toista!
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Petri Laitinen, Kiinteistöpäällikkö

Lapalikon Laituri

Lapalikon ranta on ruopattu loka

kuussa yhteistyössä yrittäjä Antti

Sahlmanin ja Meritaito Oy:n

kanssa. Ruoppaustyöt kestivät

noin viikon ja samalla saarelta

vietiin vanhaa metalliromua pois.

Olimme sikäli onnekkaita, että

Meritaito pystyi näin toimittaman

jätteen pois kokonaan ilman seu

ralle lankeavia ylimääräisiä kulu

ja. Ruoppauksen viimeistelyvai

heessa vanhan laiturin elementis

tä rakennettiin uudelle laiturille rantatuki. Kaivuutyössä noudatettiin alkuperäistä

viime talvena kokouksessa sovittua suunnitelmaa. Pohjasta nouseva maaaines oli

lähes yksinomaan hiekkaa, joka nostettiin ja muotoiltiin saaren rantaviivaan ja

sovituille läjityspaikoille. Ruoppauksen yhteydessä noussutta hylkytavaraa (mm.

betonipainoja) nosteltiin niemen kärkeen.

Hallitus pyysi tarjoukset viideltä kotimaiselta

toimittajalta, joista syksyn ylimääräisessä

vuosikokouksessa jäsenistö valitsi toteutetta

vaksi Laitaatsillan Marinan esittämän muo

viponttoonirakenteisen vaihtoehdon.

• 3 elementtiä, pituus yhteensä 36 metriä

• leveys 3 metriä

• hinta n. 38500€ asennettuna

• poijut 10 kpl á 530€ asennettuna (rannanpuoleiselle osalle)

Laitaatsillan Marinan tarjous oli edullisin ja se arvioitiin teknisesti Laakson laitu

reiden esittämän tarjouksen kaltaiseksi. Laakson laitureiden tarjouksen loppu

summa oli kuitenkin 61800€. Savorakin betonisen 30metrisen laiturin hinta olisi

ollut 43200€ ilman poijuja. Nyt tilattua laituria rakennetaan parhaillaan Imatralla

ja laituri asennetaan paikoilleen keväällä jäiden lähdettyä.
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Jarmo Solja, atkvastaava

Nettisivut ja tiedottaminen  missä
mennään vuonna 2015?

Seuratoimintaan liittyy aina tiedottaminen. Tiedottaminen ei ole JPS:n päämäärä

sinänsä, vaan sen tehtävänä on tukea sen tavoitteiden toteutumista. En itse osaa

kuvitella tuloksiin pyrkivää seuraa, joka ei haluaisi kertoa itsestään ja toiminnas

taan mitään. Tähän liittyen on ollut tiedottajan palstaa, sivua, jopa hönkääsyä. Ai

kaa jolloin Puuska oli tiedottamisen kivijalka nettisivujen ohella. Taisipa aika

naan ilmestyä jopa viidesti vuodessa ja sivuillakin tiedot olivat kohtalaisella

tolalla…

Yksi jäsenistön perusoikeus on tiedonsaanti seuramme toiminnasta. Huonosta

tiedonkulusta seuraa monenlaista harmia: tilaisuuksiin ei tule väkeä, yleisistä

päätöksistä tehdään erilaisia tulkintoja, syntyy ristiriitoja ja kuppikuntia. Sala

myhkäisyys herättänee myös epäluuloa. Minne jäi viime vuoden viimeinen Puus

ka? Miten ylipäätään voimme saavuttaa yhtään mitään, jos emme halua jäsenistö

ä mukaan tavoitteiden eteenpäin viemiseen? ”ai talkoot oli viikko sitten” ”ai ki

san startti olikin klo 10”.

Vain varmistamalla, että kaikilla on käytössään kaikki mahdollinen tieto, voidaan

jäsenien olettaa tekevän omaehtoisesti seuran toiminnan ja tulevaisuuden kannal

ta positiivisia asioita. Mitä enemmän kaikki tietävät, mitä seuran ympärillä tapah

tuu, sitä paremmin voidaan ymmärtää ja hyväksyä suunniteltuja toimenpiteitä ja

sitä paremmin asianomainen voi saattaa oman relevantin osaamisensa seuran

käyttöön.

Yleensä nämä huonot bonusvitsit tulevat loppuun, mutta otetaan tähän väliin

semmoinen kevennys, että viime hallituksen kokouksestakin oli saatu aikaan ai

nakin kaksi eri ajankohtaa, jolloin osa porukkaa tuli paikalle, kun osa jo lopetti.

heh… No tekeville sattuu ja sattuuhan sitä huonommissakin piireissä.

Tiedottamisen painopiste on muuttunut vahvasti sähköiseen muotoon. Jokainen

voi miettiä muutosta vaikka viimeisen viiden vuoden ajalta: Uutiset luetaan netis

sä, pankkiasiat hoidetaan verkkopankissa, tavara vaihtaa omistajaa verkkomyynti
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palstoilla… Listaa jälleen kerran voisi jatkaa aika pitkälle. Mikä parasta, kaikkea

tätä voi tehdä vaikkapa veneillessä kännykän tai tabletin näytöltä. Muutos on to

della raju. Itse luen tilanteen niin, että ehkä JPS:n osalta tähän muutokseen ei ole

reagoitu oikealla tavalla. On siirretty Puuskaa sähköiseen muotoon, mutta jos itse

sähköinen viestintä ja nettisivut ovat jääneet jonnekin 2000luvun alkuun, niin

tämä ei todellakaan luo hyvää tiedottamisen pohjaa. Kaikki on tyylikkäästi sekai

sin ja kaislikon suhina on jo vaihtunut lähinnä avoimeen naureskeluun, kun mai

nitsee seuramme nettisivut. Valitettavasti tällä kertaa sille on ihan aihetta.

Kun nykyisiä sivuja katsoo, niin on ehkä sorruttu helppoon virheeseen ja alettu

rakentamaan verkkosivuja ulkoasu edellä. Verkkosivujen miellyttävä ulkoasu on

toki tärkeä elementti, mutta ainakin allekirjoittaneen mielestä verkkosivun ensi

sijainen tehtävä on toimia tehokkaasti ja palvella sen käyttäjiä. Kun sivun taustal

la olevat rakenteet ovat tehokkaita ja helppokäyttöisiä, sivu voidaan pukea hie

noon ulkoasuun. Hyvä ja helppokäyttöinen rakenne yhdistettynä kutsuvaan ulko

näköön yhdessä korottavat nettisivujen käyttöastetta huomattavasti ja tekee näin

ylläpitotyön mielekkääksi.

Mainituissa rakenteissa ja sivujen ylläpidossa on suurimmat ongelmat. Ylläpito

ja tietojen lisäys sekä päivittäminen ovat äärimmäisen työläitä. Ehkä tästä johtuen

kukaan ei ole halunnut ottaa nettisivuja vastuulleen, koska toimistotuolissa saisi

istua kohtuuttoman tuntimäärän, jotta edes välttävään tulokseen päästäisiin. Ihan

käytettävyyden osalta nettisivumme ovat vaikeakäyttöiset mobiililaitteilla, joita

kuitenkin (kuten todettua) löytyy valtaosalta. Vanhentuneet tiedot ja huono käy

tettävyys, ei oikein kuulosta hyvältä. Mieti rehellisesti milloin kävit viimeksi seu

ran nettisivuilla? Itsehän en käynyt käytännössä ollenkaan koko talvikauden aika

na…

Tähän epäkohtaan on puututtava pikimmiten. Voisin toki remontoida sivut sellai

siksi, kuin vuoden 2015 seuratoiminta edellyttää, mutta tämähän ei välttämättä

vastaa enemmistön tahtoa. Tästä syystä näen parhaaksi kartoittaa hieman teidän

jäsenien näkemyksiä nettisivujen kohtalosta. Vaihtoehtoja nimittäin piisaa. Olen

laatinut kyselytutkimuksen aiheesta, joihin toivoisin mahdollisimman monen vas

taavan. Porkkanana kaikkien vastaajien kesken arvotaan JPS:n logolla varustettu

lippalakki ja Tpaita. Vaatetus siis suunniteltu ensi kesän rientoihin…
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Kisat käytiin tällä kertaa varsin arktisissa olosuhteissa. Vettä ei satanut, mutta

lämpötila oli 13,3 astetta ja pohjoiskollisesta (eli suoraan laiturille) puhalteli

tuuli n. 6 m/s ja puuskissa jopa 12 m/s. Veden lämpötila oli 16,4 astetta ja ilman

paine 1010 hPa. Mestaruutta tavoittelemaan oli uskaltautunut 6 venekuntaa. Lie

kö sitten sää vaikuttanut, mutta kalantulo oli tänä vuonna tavallista tiukemmassa.

Mestariksi selviytyi ylivoimaisesti Marko ja voittajanhan on helppo hymyillä.

Naisten parhaaksi ylsi Seija L. 95 g marginaalilla. Poikien sarjassa oli erittäinen

tasaväkinen kilpailu veljesten välillä päättyen Antin voittoon. Tyttöjen sarjassa ei

ollut osalllistujia tällä kertaa. Kokonaissaalis jäi 6044 grammaan.

Miehet:

1. Marko 1273 g

2. Veikko 602 g

3. Jarmo 315 g

4. Rauno 200 g

5. Heikki 143 g

Naiset:

1. Seija L. 857 g

2. Tiina 762 g

3. Seija T. 650 g

4. Pirjo 382 g

5. Tarja 200 g

6. UllaMaija 179 g

Pojat:

1. Antti 243 g

2. Juho 238 g

Vuoden 2014 onkikilpailut

Linkki nettisivuja koskevaan kyselyyn: https://fi.surveymonkey.com/s/Y2DSHTT

Eikä tässä vielä kaikki! Nyt kun on päästy kyselyikään, niin kysellään samaan

syssyyn kilpailutoiminnan tilanteesta. Kysely on suunnattu ensisijaisesti purjeve

neilijöille, mutta kaikki vastaukset ovat tervetulleita ja omaa veneilyharrastusta

voi toki kommenttikenttään tarkentaa. Palkinnot ovat samat kuin nettisivukyse

lyssä. Kilpailutoiminnan kysely: https://fi.surveymonkey.com/s/D2MY66J

Laitan myös sähköpostiin, seuran nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan tiedot yllä

olevista, joten välttämättä ei tarvitse lähteä tavaamaan linkkejä tietokoneelle.

Trendi on selkeä ja kysymys kuuluukin: missä mennään vuonna 2015? Olemme

ko valmiita tämän päivän vaatimuksiin vai laahaammeko yhä mobiilikelkan

perässä?

Suurin kala: Seija T, ahven 199 g

Pienin kala: Tiina, ahven 7 g

Tulokset ja kuvitus: Rauno Solja
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Joensuun Pursiseura ry:n
toimintakalenteri 2015

Tammikuu

ti 13.1. SPV:n ja kouluttajakoulutuksen info klo 18.00

su 25.1. Hallituksen kokous 1 klo 17:00

Helmikuu

su 22.2. Hallituksen kokous 2 klo 15:00

Maaliskuu

ma 2.3. Puuska 1 (vuosikokouskutsu)

ke 11.3. Hallituksen kokous 3 18:00

su 29.3. Vuosikokous klo 14.00

Huhtikuu

su 12.4. Purjehduksen Alkeet kurssi Joensuu klo 1518

ke 15.4 Hallituksen kokous 4 klo 18.00

su 26.4. Purjehduksen Alkeet kurssi Joensuu klo 1518

Toukokuu

pe 1.5. Wappubrunssi klo 11.00 Hasaniemen huvila – Sargos Oy 

vapaamuotoinen veneily

ke 6.5. Hallituksen kokous 5 klo 18:00

pe 15.5 Superpuuska ilmestyy

la 23.5. Uuden laiturin avajaiset

Kesäkuu

ma, ti 1.6.2.6 Katsastus alkaen klo 17.00

6.6.7.6. Kauden avajaisviikonloppu

la 6.6. Lipunnostoiltamat Lapalikolla & Lapalikon talkoot

la 6.6. Lipunnostopurjehdus, lähtö klo 11.00

su 7.6. Lipunnostopurjehdus, paluu klo 11.00

to 11.6. Torstaikisa 1

pe 12.6.13.6 Kuhakiven kierto – Tyyppinen kilpailu

pe 19.6. Juhannus Lapalikolla

to 25.6. Torstaikisa 2

Heinäkuu

Eskadeeri Lappeenrantaan
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Elokuu

to 6.8. Torstaikisa 3

ke 12.8. Hallituksen kokous 5 klo 18:00

to 13.8. Torstaikisa 4

su 16.8. Ossi Ronkainen lähtö klo 11.00

la 29.8 Matoonginta tapahtuma Lapalikolla klo 14.00

Syyskuu

pe 4.9. Pimeäpurjehduskilpailu lähtö 21.00

ke 9.9. Hallituksen kokous 6 klo 18.00

pe 11.9. Puuska 3 ilmestyy

19.920.9 ja 2.10. Kauden päättäjäisviikonloput

la 19.9. Lipunlaskupurjehdus ja lapalikon syystalkoot lähtö klo 11.00

su 20.9 Lipunlaskupurjehdus paluu

pe 2.10. Lipunlaskuiltamat Hasaniemen huvilalla klo 18.30

Lokakuu

ke 21.10. Hallituksen kokous 7 klo 18:00

Marraskuu

ke 11.11 Hallituksen kokous 8 klo 18.00

pe 13.11 Puuska 4 ilmestyy

la 28.11 Pikkujoulut huvilalla 17.00
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Mikko Nenonen,

kommodori

s/y Black Pearl

puh 044 541 0269

kommodori(at)joensuunpursi

seura.fi

Tommi Suominen, varakom

modori, tiedotuspäällikkö

s/y Ada

tomsuo(at)gmail.com

Iiris Heino, sihteeri,

jäsenvastaava

s/y Casselot

iirisheino(at)gmail.com

Pirjo Tolonen,

talouspäällikkö

s/y Nuoli

puh. 0400 721 791

taloudenhoitaja(at)joensuunp

ursiseura.fi

Arto Ilvonen,

kilpailupäällikkö

s/y Nuoli

puh 040 521 9140

Petri Laitinen,

kiinteistöpäällikkö

s/y Helmi

petri.laitinen(at)telemail.fi

Rauno Solja,

koulutuspäällikkö

puh. 044 278 1245,

koulutuspaallikko(at)joensuu

npursiseura.fi

Tarja Solja,

järjestelypäällikkö

tarja.solja(at)koti.fimnet.fi

Jukka Saharinen, katsastus

ja kalustopäällikkö

s/y Casselot

puh. 040 535 2936

Otto Kuivalainen,

junioripäällikkö

Jarmo Solja, hallituksen

jäsen

s/y Black Pearl

JPS Hallitus 2014

Taas on yksi Puuska kansissa. Kevään Superpuuskaan toivoisin jäsenistöltä itse

kirjoitettua sisältöä: matkakertomuksia tai vaikka vinkkejä ensi kesän retkiksi.

Tämä on meidän yhteinen lehtemme.

Kylmääkin on vielä kenties kuukausi tai kaksi jäljellä. Upeasta Pyhäselästämme

voi kyllä toki nauttia näin talvellakin, vaikkapa luistellen, hiihdellen tai pilkkien.

Itse hiihdän kesän purjehdus

maisemiin joka viikonloppu

kokemaan verkot. Tänä talvena

Ahti on suosinut mukavasti ja

ruokaa on riittänyt pöydässä.

Siitäpä tuo kannenkin kuva. Tähän

loppuun tulee toki pakollinen

saaliskuva/todistusaineisto.

Tommi Suominen, tiedotuspäällikkö

Tiedottajan takavasen
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Ja saipa se tiedottajanplanttukin viime keväänä viiden vuo

den kansiremonttinsa päätökseen  S/Y Ada purjehtii jälleen!




