


Kesä on mennyt nopeasti, vaikka olemme saaneet nauttia upeista 

loppukesän veneilykeleistä viime viikkoina. Näyttää siltä että elokuu ja 

syyskuun alku ovat muodostumassa säiden puolesta parhaimmiksi 

veneilykuukausiksi täällä muuten kylmässä Pohjolassa.  

Joensuun Pursiseuran hallitus on tehnyt kevään ja kesän aikana töitä 

hartiavoimin, keväällä juhlittiin uuden laiturin avajaisia Lapalikolla ja 

Pursiseuran toiminta eteni kovassa myötätuulessa. Kuitenkin kesän 

alkupuolella alkoi kasaantua ongelmia – Hasanniemen huvilan vuokralaisen 

vuokran ja kulujen maksu alkoi laahata ja lupauksista huolimatta rahoja ei 

näkynyt. Välillä syntynyttä soppaa selviteltiin asianajajien kanssa, mutta 

selvyyttä tai sovintoa ei tilanteeseen saatu. Lopulta Pursiseuran hallitus päätti 

purkaa alivuokraussopimuksen ja vaati vuokralaista lähtemään huvilalta. 

Lopputuloksena koko prosessista on saatavia vuokralaiselta yli kymmenen 

tuhannen euron edestä ja vuokralaisen jättämien jälkien siivous. Onneksi 

meillä on seurassa sen verran vielä talkoohenkeä, että huvila on paremmassa 

kunnossa kuin aikoihin. Suuret kiitokset kaikille talkoisiin osallistuneille!  

Hasanniemen huvilaa vuokrataan nyt yhteistyössä Sulo Ravintolat Oy:n 

kanssa eli Sulo toimittaa pitopalvelua ja markkinoi huvilaa kun taas 

vuokrausjärjestelyt on Pursiseuran vastuulla. Toivommekin että kaikki 

levittäisivät viidakkorummulla sanaa, että huvila on jälleen vuokrauskäytössä. 



On kuitenkin myös mainittava, kuten monet tietävätkin, Pursiseuran päivät 

Hasanniemen huvilalla ovat luetut ja kaupungin kanssa solmimamme 

vuokrasopimus on määräaikainen. Sopimusta toki on jäljellä vielä reilusti, mutta 

samalla myös huvilan korjausvelan tuottamat riskit alkavat kasvamaan 

merkittävästi sekä painamaan Pursiseuran taloudessa. Olemmekin jo edellisen 

hallituksen aikana aloittanut vaihtoehtojen kartoittamisen, tätä työtä jatketaan 

tämän hallituskauden aikana ja tiedotamme asiasta jäsenistöä heti, mikäli asiassa 

tapahtuu edistystä suuntaan tai toiseen. 

Toinen iso asia kesän aikana on ollut juniorityö. Yhteistyössä Joensuun 

Veneilykoulun kanssa pidetty leiri ja sen jälkeiset viikkoharjoitukset ovat olleet 

menestyksiä, verrattuna moneen edelliseen vuoteen. Lisäksi taitavan ja 

erinomaisen ohjaajan, Sanna Kärjen innostavuus on tuoneet myös monen 

juniorin vanhemmat mukaan toimintaan. Tämä on sitä, mihin suuntaan meidän 

pitää juniorityötä kaikin käytettävissä olevin yhteistoimin johdonmukaisesti 

jatkaa.   

Kolmas teema hallituksen työskentelyssä on ollut ensi vuoden eli Pursiseuran 

juhlavuoden ja juhlavuoden kunniaksi julkaistavan historiikin valmistelu. Seija 

Tolonen on vetänyt hienosti työryhmää, joka valmistelee näitä ja Pekka 

Kupiainen on lupautunut historiikin kokoajaksi/kirjoittajaksi. Tähän työhön 

kuka tahansa saa ja voi osallistua, koska käsipareja ei tämäntyyppisessä työssä voi 

olla koskaan liikaa. Hienoa että saamme odottavissa tunnelmissa viettää tätä 

lämmintä loppukesää!  

Toivon kaikille vielä hyviä veneilykokemuksia syksylle ja lisäksi toivon näkeväni 

teidät sankoin joukoin loppuvuoden Pursiseuran järjestämissä tapahtumissa! 
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Aloitimme junioritoiminnan pitkän tauon jälkeen Joensuun pursiseurassa 
kesän 2014 alussa Suomen Purjehdus- ja veneilyliiton järjestämällä 
jollakurssilla. Kurssilta innostui toimintaan mukaan viisi poikaa, osa 
pursiseuralaisten omia lapsia, jotka purjehtivat valmennuksessani koulujen 
alkuun saakka. 

  Viime kesänä rakennettiin pohjaa junioritoiminnalle ja niin sanotusti 
nyhjäistiin tyhjästä uusi harrastus Joensuuhun. Seuran jollakalusto, kolme 
Optimistijollaa ja kolme Zoom8-jollaa, pääsi veteen monta kertaa kesän 
aikana. Pursiseuran Laser-jolla on toistaiseksi jäänyt juniorien käytön 
ulkopuolelle, mutta harrastajien kasvaessa on seuralla mahdollisuus tarjota 
isompi veneluokka junnujen käyttöön. 

Sanna Kärki, Juniorivalmentaja 
Pursiseuran taimia kasvattamassa 



  Olemme harjoittelussa hyödyntäneet Suomen Purjehdus- ja veneilyliiton 
laatimaa juniorien valmennusohjelmaa. Ohjelmaa noudattamalla pidämme 
lajin mielenkiintoisena usean kauden ajan, kunnes purjehtijat innostuvat joko 
matkaveneilystä, valmentamisesta tai kilpailutoiminnasta. Harjoittelemme 
kesäkuun alusta syyslomaan saakka kesästä 2015 alkaen. Kesän aikana 
harjoituksia pidetään vähintään kerran viikossa, ne painottuvat iltoihin ja 
niitä ehtii kertyä noin viidettoista. Harjoituksemme kestävät kerrallaan noin 
kolme tuntia. Kun taitoja on kartutettu riittävälle tasolle, on suunnitelmissa 
myös pimeäpurjehdusta ja matkapurjehdusta. 

Talvikausi 2014-2015 vietettiin hiljaiseloa, eikä junioreilla ollut  
mahdollisuutta kokoontua yhteen. Talvikautena 2015-2016 on meillä 
ehdottomasti tässä asiassa parantamisen varaa. Junioreja onkin kannustettu 
talven ajaksi mukaan yhteistyöjärjestöjemme toimintaan, joita ovat mm. 
Jokisuun Kipparit ry -meripartiolippukunta ja Joensuun Järvipelastajat ry. 



  Kesä 2015 alkoi kesäkuussa purjehdusleirillä Niittylahden opistolla. Leirin 
huonosta säästä huolimatta moni uskaltautui vielä viikkoharjoituksiin 
kokeilemaan lajia rauhallisemmassa tuulessa. Viime vuoden junioreja on 
karsiutunut kyydistä ja leiriltä saatiin joukko uusia. Aktiivijunioreja on tänä 
kesänä ollut seitsemän, mutta muistan myös harjoitukset, joissa rannalla 
kuhisi kymmenen junioria vanhempineen. 

Vanhemmat ovat olleet suuressa roolissa koko kesän ajan. Minä olen 
yrittänyt parantaa rannevammaani milloin kipsillä ja milloin ilman, mutta 
ilman vanhempien ja apuohjaajien apua emme olisi purjehtineet tänä kesänä. 
On ollut myös hienoa nähdä vanhempien tuki lasten harrastukseen, 
kiinnostus tuntemattomaan lajiin ja into viettää harrastuksen parissa perheen 
yhteistä aikaa. Moni perhe on jo tukenutkin lasten harrastusta ostamalla 
omia jollia kotirantoihin. 



Junioritoiminnan kasvaessa on kaluston seurattava aikaansa. Ensi 
kesää kohti on pohdittava uuden kaluston hankintaa tai varastotiloja 
junioreiden omalle kalustolle. 
  Junioritoimintaa perustettaessa on tehty suuri työ ja toiminta kohtaa 
uusia haasteita jatkuvasti. Junioreja tukemalla kasvatamme 
tulevaisuuden purjehtijoita ja veneilijöitä. Saimaan alueen pursiseurat 
voisivat yhdistää voimiaan ja herätellä eloon mm. jollakilpailuja ja 
yhteistyönä järjestettäviä leirejä. 
  Syysiltojen pimentyessä ja ilman viiletessä Hasaniemi hiljenee, 
mutta omasta ja Joensuun pursiseuran puolesta haluan kiittää 
yhteistyökumppaneita, apuohjaajia ja vanhempia hienosta 
veneilykesästä, aina tarjolla olevasta avusta, luottamuksesta 
järjestämiäni kursseja kohtaan ja panoksestanne veneilyharrastusta ja 
seuramme junioritoimintaa kohtaan. 

        "Tyyni meri ei ole koskaan tehnyt taitavaa purjehtijaa." 

Tervetuloa seuraamaan harjoituksiamme ja osallistumaan toimintaamme 
kesällä 2016! 



Pursiseuran jäsenet järjestivät purjehduskoulun junioreillle perheineen 
mahdollisuuden tulla tutustumaan erilaisiin veneisiin kauniina elokuisena 

iltana 26.8.2015. Tilaisuuden alussa varakommodori Pertti Laurila kertoi 

seuran toiminnasta, jonka jälkeen lapset vanhempineen ja tukijoukkoineen 

pääsivät kiinnostuksensa mukaan siirtymään joko purje- tai 

moottoriveneisiin.  Varsin tyyni Pyhäselkä tarjosi hienot puitteet illalle, jossa 

jokainen sai halutessaan kokeilla ohjatusti purjehtimisen ja veneilyn 

ihanuutta. Laituriin palasi toinen toistaan innostuneempia ja iloista väkeä.  

Kiitos s/y Biannan, s/y Auran ja m/s Surprisen kippareille. 

Seija Tolonen, projektipäällikkö 
TUTUSTU VENEISIIN –ilta Pyhäselällä 26.8.2018 



Liekö perjantai- illan ikimuistoinen sademyrsky karkottanut osanottajia, kun  kilpailuun 

osallistujia oli vain 4:stä venekunnasta. Itse kilpailu käytiin varsin poutaisessa, mutta 

tuulisessa säässä. Pieni sadekuurokin kesken kilpailua toki saatiin. Tuulta oli 8 – 13,2 m/s  

luoteesta eli suoraan Lapalikon laiturille, joten  pienemmät kalat tahtoi tuuli viedä 

mennessään. Lämpöä oli kuitenkin 19,1 ⁰ ja vesikin oli 18,1 ⁰.  Tänä vuonna naisten 

sarja oli suosituin ja mestaruus jäikin  nyt ensimmäistä kertaa miehiltä saamatta. Tämän 

vuoden mestariksi nousi  Pirjo 792 g saaliilla. Miesten sarjassa ei ollut kuin 2 osallistujaa, 

joista allekirjoittanut oli parempi.  Poikien sarjan parhaaksi osoittautui joukon nuorin eli 

Leevi . Tyttöjen sarjassa ei ollut osallistujia lainkaan. Kokonaissaalis oli 2560 g plus 

ennen punnitusta metsään hävinnyt lahna. 

Tulokset: 

Miehet:        Naiset:    Pojat: 

1. Rauno 509 g 1. Pirjo  792 g 1. Leevi  321 g

2. Jarmo    52 g 2. Tarja  602 g 2. Antti     74 g

3. Riitta 128 g

4. Seija    82 g

Suurin kala: Tarja, ahven 126 g  

Pienin kala: Pirjo, ahven 10 g 

Rauno Solja, koulutuspäällikkö  
Lapalikon Onkimestaruuskilpailut 29.08.2015 

Mestarin on tunnetusti helppo 

hymyillä. 

Oletko sinä kuvassa ensi vuonna..? 



Ajankohtaista 

Toivomus valokuvista! 

Onko sinulla mahdollisesti valokuvia, jotka liittyvät Pietarin ja Tallinnan 
eskaadereihin, niin ja Viipurin Pamaukseen? Mikäli huusit hep, niin niitä 
toivotaan hartaasti toimitettavaksi Puuskan toimitukseen. Saattaneepi 
otoksesi löytyä tulevasta juhlajulkaisusta © - merkin kera, joten laita kuvat 
ihmeessä tulemaan tässä tapauksessa sähköpostitse Ulla-Maijalle. Tai mikäli 
kuvat ovat ihan fyysisessä muodossa, niin niitä voi kiikuttaa jollekkin 
juhlatoimikunnan jäsenistä: (Ossi Tolonen, Seija Tolonen, Olli Eiro, Pertti 
Laurila, Pekka Kupiainen, Ulla-Maija Laurila) 

Lipunlaskuiltamat (02.10) ja ilmoittautuminen! 

Perinteikkäät Lipunlaskuiltamat Huvilalla ovat jo ihan ovella! Tilaisuus alkaa 
lipun laskulla klo 18:30. Tule paikalle ja nappaa arvokas lipunlaskijan 
homma! Illallisesta vastaa Ravintola Sulo. 

Huom! Illalliskorttiin sisältyy tervetulomalja, itse illallinen ja lasillinen 
ruokaviiniä. Mikäli kaipaat enemmän seurustelujuomaa on omien juomien 
tuominen täysin sallittua. Paikanpäällä juomia ei ole myynnissä, koska emme 
halua rikkoa nykyistä Suomen Alkoholilakia. 

Osallistumismaksu: Aikuiset 30e, Lapset 15e 

Sitovat ilmoittautumiset Ulla-Maijalle 28.09 mennessä!
umlaurila@hotmail.com 
Puh: 0500445512 



Jarmo Solja, Tiedottaja 

Tiedottajan takanurkka 

Aloha! 

Kansikuvaa mukaillen Puuska jäi vähän ponnettomaksi ja taas ollaan virallista 

julkaisupäivää hieman jäljessä. Noh, olihan tuossa lakkoa ja vaikkasunmitä 

yleistä hurlumheitä, niin jälleen parempi myöhään, kuin ei milloinkaan. Yritän 

keksiä tulevaisuudessa jotain hyviä vitsejä näiden puhkikuluneitten kliseiden 

tilalle... 

No mutta mikäli eksyit tänne ja et huomannut edellistä sivua, niin palaa sinne 

heti. Eli ilmoittatumisella lipunlaskuiltamiin on jo hieman hoppu, joten 

mahdollisen osallitumisesi ilmoita vaikkapa heti, niin ei unohdu! 

Vielä yksi Puuska olisi näillä näkymin tulossa näin sähköisenä versiona. Tähän 

julkaisuun tuli toisaalta summattua aika hyvin lähiaikojen juttuja ja tapahtumia, 

joten vuoden viimeiseen julkaisuun lienee paikallaan tarkastella vuotta hieman 

laajemmasta vinkkelistä. Myös melkeimpä mitä tahansa juttuvinkkejä ja 

kirjoituksia sekä kuvia otetaan vastaan enemmän kuin mielellään, kun painokaan 

ei maksa mitään, ovat kädet hyvinkin vapaat. 

Pidemmittä puheitta vielä on seuran puolesta muutamat vuoden viimeiset 

tapahtumat jäljellä, jonka jälkeen voikin kukin tahoillaan omaan nurkkaan 

käpertyä miettimään jo ensi kesän seikkailuja! 


