
 

Kuva: Marko Sahioja 19.5.2018 





Tervehdys kaikille Joensuun pursiseuralaisille. Ja kiitos tästä vastuullises-
ta tehtävästä, jonka varsinainen sisältö on minulle tässä muutamien kuu-
kausien aikana alkanut hahmottumaan. Tällä hetkellä istun purjevenees-
sä Lauttasaaren edustalla. Aurinko paistaa täydeltä taivaalta ja merellä 
tuuli on juuri sopivaa. Olosuhteet ovat siis otolliset purjehtimista ja miet-
teiden kirjoittamista varten.  

Jäsenistö valitsi kevätkokouksessa uuden hallituksen. Saimme mukavasti 
mukaan uusia henkilöitä ja tuoreita ajatuksia. Mielestäni uudella hallituk-
sella on todella hyvät edellytykset asioiden hoitamiseen ja kehittämi-
seen. Pitää kuitenkin muistuttaa, että hallitus pystyy tekemään vain 
oman osansa seuran hyväksi. Seuran voimavarat ovat jäsenistö ja hei-
dän uudistumisen varmistava innostuneisuus. 

Tekemistä on paljon ja myöskin suunnan löytäminen olisi tärkeää. Var-
masti kaikille seuralaisille on sydänasiana pitää huolta Lapalikon saaritu-
kikohdasta. Lapalikon ylläpitoon on tälle kaudelle valittu hallitukseen vas-
tuuhenkilö ja jäsenistön joukosta saari-isäntä. Ylläpitoon on varauduttu 
myös taloudellisesti. Näiden lisäksi tarvitsemme tietysti seuran kädentai-
toiset jäsenet apuun.  

Kevätkokouksessa saadun palautteen mukaan olemme aloittaneet netti-
sivujen päivityksen. Nyt katsastajien avustuksella saatiin sivujen katsas-
tusosia asianmukaiseksi. Monilta osin siellä on vielä tekemistä sisällön ja 
ulkoasun kanssa. Jos jäsenistön joukosta löytyy suuntautumista ja innos-
tuneisuutta asiaan, siihen otetaan mielellään apuja vastaan. Tällä hetkel-
lä päivityksiä tekee tiedotusvastaavamme Peter. Eli rohkeasti vaan kättä 
pystyyn ja tarjolle talkoisiin. 

Uusi veneilykausi on alkanut säiden puolesta lupaavasti. Säät ovat var-
masti herätelleet myös kiinnostusta pursiseuran toimintaa kohtaa. Pie-
nien ongelmien jälkeen jäsenhakemukset ovat alkaneet ohjautua oike-
aan paikkaan. Positiivista on ollut kiinnostus seuran jollakalustoa koh-
taan ja sitä myöten ajatuksena liittyä seuran toimintaan koko perheen 
voimin. Otetaan uudet jäsenet ilolla vastaan. 

Näillä pienillä askelilla olemme lähteneet uuteen kauteen. Toivotan kai-
kille hyvää veneilykautta 2018. Nähdään vesillä! 

Kommondorin mietteitä 

Kuva: Iiris Heino 



Tule itäisille vesille veneilemään 

 

Joensuu sijaitsee Pielisjoen varrella. Kaupungin etelä- ja länsipuolelle 
aukeaa upea Pyhäselkä, jonka avara näkymä ihastuttaa kaikkina vuoro-
kauden aikana. Pohjois-Karjalan Pyhäselältä pääsee seilamaan vaikka 
merelle asti. Etelästä päin näiltä vesiltä löytyy hyviä käyntikohteita, ku-
ten vanha emäpitäjä Liperi, kaunis Paksuniemi Rääkkylässä ja tietenkin 
maakunnan pääkaupunki Joensuu.  

Pielisjokea pohjoiseen mennessä matkan varrelle jää mm. Jakokosken 
museokanava. Ja kun veneilijä saavuttaa Pielisen, ehdoton käyntikohde 
on jylhä Koli, kaikille tuttu kansallismaisemamme. Pieliseltä löytyy py-
sähdyspaikkoja, mm. Lieksa, jonka vierasvenesatamaan avataan kesällä 
2018 polttoaineenjakelupiste.  

Joensuun pursiseuran tukikohta, Lapaliko, sijaitsee mukavasti 15 mailin 
päässä Joensuusta, etelästä päin tullessa. Pursiseura toivottaa yhteis-
työseurojen jäsenet tervetulleeksi Lapalikoon (alla kuvia Lapalikolta). 



HALLITUKSEN ESITTELYT 

Jarmo Pelli 
Varakommodori 
Puh. 040-531 2159 
jarmo.pelli62@me.com 
M/S Bon Voyage Sealine 37F S-19665 

Moottorivene lasketaan mahdollisimman aikaisin Liperistä veteen ja ylös otetaan 
vasta kun pakkaskelit siihen pakottavat. 
Keväällä ja syksyllä liikutaan vaimo-Riitan kanssa pääasiassa Liperin ja Joensuun 
välillä, ja joskus pohjoiseen Jakokoskelle saakka. 
Keskikesällä meidät löytää alempaa Saimaalta kolmiosta Savonlinna – Lappeen-
ranta – Mikkeli. 

Petri Burman 
Kommodori 
p. 050-575 0196 
petri.burman@wp-putki.fi tai kommodori@joensuunpursiseura.fi 
Beneteau Oceanis 323 Clipper, U44242, Suvian 

Harrastuksena on purjeveneily ja veneilykurssit. Olen aloittanut purjehtimisen 
optimistijollalla ja siitä siirtynyt Joe-17 veneen kautta H-veneeseen. Tänä kesänä 
on tarkoitus seilata Suomenlahdella heinäkuun loppuun saakka. Sen jälkeen on 
edessä nousu Saimaalle. Pihasta löytyy myös Busteri, jonka ohjaimista saattaa 
minut Pyhäselällä bongata. Perhemiehistöön kuuluvat vaimo Helmi, Nicola 10 ja 
Tobias 7. 

 

 

Olen ollut seurassa vuodesta 2005 saakka. Aiemmin olen veneillyt s/y Nuolen mie-
histössä "pentteriosaston" vastaavana ja toimenkuvaan ovat kuuluneet myös 
muut kipparin antamat tehtävät. Tänä kautena vene vaihtuu toiseen, mutta kippa-
ri pysyy samana. Purjehdus on mukava yhteinen harrastus, jossa viihdyn. 

Pirjo Tolonen 
Taloudenhoitaja 
Puh. 0400-721791 
pirjon.posti@suomi24.fi 

mailto:petri.burman@wp-putki.fi
mailto:kommodori@joensuunpursiseura.fi


HALLITUKSEN ESITTELYT 

Marko Sahioja 
Kiinteistövastaava 
Puh. 0500747847 
marko.sahioja@gmail.com 
M/S Helena II  Northsteel 41 flybridge T-45141  

M/S Helena II talvehtii Jokiasemalla ja seilaa pitkin Vuoksen vesistöä.  
Vene lasketaan yleensä ennen vappua ja nostetaan lokakuussa.  
Miehistössä seilaa mukana yleensä perheeni ja laivakoira Olga.  

Iiris Heino 
Sihteeri 
Puh: 040 734 2593 
iirisheino@gmail.com 
S/Y Casselot 

Nautin vesillä olosta soutaen, kajakilla meloen ja ennen kaikkea purjeveneillen. 
Kesän iloihin vesillä kuuluvat myös aamu-, ilta- ja päiväuinnit sekä norppien 
bongailu.  

Peter Skogström 
Tiedottaja 
Puh: 0443333147 
pskogstrom@gmail.com 

Vesille on mieleni tehnyt aina. Purjehtimisen aloitin 80- luvun alussa optarilla ja 
siitä sitten Laseriin. Kevytvenetausta myös kilparadoilta on siis vahva. Nykyisin pur-
jehdin Toscalla (FE83) sen minkä ehdin eli liian vähän. 

 
Timo Vuorisalo 

                             Järjestelyvastaava 

                              puh. 050 366 2875 

                              t.vuorisalo@gmail.com 

                              Yamarin DC59 

Veneilijänä vielä aloittelija ja Pohjois-Karjalan vedet vielä pääasiassa tutkimatta. 

Pienellä ponnistetaan ja katsotaan mihin päädytään.  

mailto:iirisheino@gmail.com
mailto:pskogstrom@gmail.com
mailto:t.vuorisalo@gmail.com


Viisasti vesillä nauttien alkoholittomista kuohu-

juomista! Nostamme maljat lipunnoston yhteydessä 

kuohujuomilla Juhannusaattona Lapalikolla! 

Kuva: Tiina Sahioja 



LAPALIKON KUULUMISIA 
Kevät saapuikin ajoissa ja pääsimme Lapalikolle 4.5.2018. Tukikohta oli tal-
vehtinut kuten ennenkin ja päärakennuksen runsas homeen tuoksu tuli vas-
taan jo ulkotulipaikalle. Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen saatuani, 
en voi suositella yöpymistä päärakennuksessa, sillä se saattaa aiheuttaa ter-
veyshaittaa. Tukikohdassamme Lapalikolla on remontit jääneet vähäisiksi il-
meisesti laiturihankinnan ja kaupunkitukikohdan syödessä resurssimme.  

Nyt uudet tuulet puhaltavat suotuisasti Lapalikolle. Hallituspaikan myötä 
(Topi tää muistetaan) rohkenimme kyselemään Puuskaan muutamia sponso-
reita. Näin toimimalla jäsenlehtemme ei syö kaikkia resurssejamme, joten nyt 
saamme jotain myös Lapalikolle. Kiitokset kaikille Puuskaa tukeneille ja erityi-
sesti  jäsenellemme Pertti Korhoselle. Saunalaiturimme on palvellut jo vuosia 
ja nyt sponsoroinnin ja talkootyön voimin saamme rakennettua asianmukai-
sen saunalaiturin. Päätimme kuljettaa rikkinäiset vuosikausia lojuneet laituri-
ponttoonit korjattavaksi, jotta voisimme niitä hyödyntää tulevassa saunalaitu-
rissamme.  

Lisäksi aktiiviset jäsenemme ovat päättäneet kohentaa myös ulkotulipaikkaa 
kesän aikana. Tarkoitus on myös tänä kesänä selvittää saunanpiipun kuntoa. 
Huollon tarvetta ja korjaamista kiinteistöillä on paljon, mutta pikku hiljaa tilaa 
voidaan yhteisvoimin ja talkoohengessä kohentaa. Mikään ei tule itsestään 
valmiiksi ja toivonkin jäsenistöltämme reipasta otetta myös tukikohtaamme 
kohtaan, (ps. lahjoituksiakin otetaan mielellään vastaan) jotta paikat pysyvät 
asianmukaisessa kunnossa. 

Lapaliko sai myös pitkästä aikaa saari-isännän Samin, joka on erittäin aktiivi-
nen Lapalikon kehittäjä ja tärkeä voimavara tukikohdassamme. Tukikohtaam-
me laadittiin myös pelisääntöjä, joten vieraileminen ja puuhasteleminen La-
palikolla on tehty helpoksi. Päätettiin myös pitää avoimien ovien päivä(7-
8.7.2018) Lapalikolla, jotta tutustuminen tukikohtaan on helpompaa mahdolli-
sesti tuleville uusille jäsenillemme.  

Viime vuonna tehtiin rantojen raivausta ja polttopuu huoltoa, jota on syytä 
jatkaa vuosittain. Palvaamo sai myös tervaa katolle  ja totesimme katon ole-
van jo aika pehmeässä kunnossa. Teimme Palvaamoon myös uuden alahir-
ren, joka toivottavasti saadaan tänä kesänä vaihdetuksi. Sami korjaili kaikkea 
ja puuhasteleminen porukalla oli välillä todella mukavaa. Aktiivisia talkoolaisia 
tarvitaan jatkuvasti ja allekirjoittaneeseen sekä saari-isäntään voi olla yhtey-
dessä mikäli ei itse puuhaa keksi ja tuntuu siltä, että jotain voisi puuhastella. 

Kiinteistövastaava: Marko Sahioja 

 

 

 







Nyt kesäteatteriin veneellä Jakokosken museokanavalle!  

Ti 26.6. klo 19 ENSI-ILTA 

To 28.6. klo 19   

Su 1.7. klo 17   

Ti 3.7. klo 19   

To 5.7 klo 19   

Su 8.7 klo 13 ja 17    

Su 15.7 klo 13 ja 17    

Ti 17.7 klo 19    

To 19.7 klo 19    

Ti 24.7 klo 19  LOPPUUNMYYTY  

To 26.7  klo 19    

 Lippuvaraukset: puh 040 747 3099,  

kontiolahdenkanavateatteri1@gmail.com tai 

 https://www.teatterivaraus.fi/kontiolahdenkanavateatteri 

Jakokosken museokanava 
62˚44,4’     30˚02,2’ 
Palvelut: 
- laituri 
- kesäteatteri 
kanavamuseo (avoinna kesäteatterin esityspäivinä – vapaa pääsy) 
- jätehuolto 
- vesipiste (hana seinässä) 
- sauna vuokrattavissa kyläyhdistykseltä puh.044-5179539 Saara Sormunen 

Ahvenisen kesäkioski 
Ahvenisentie 1500  81260 AHVENINEN 
Satu Penttinen puh. 040-7536593 
62˚56,5’     30˚06,6’ 
Palvelut: 
- laituri 
- kioski–ja kahvilapalvelut 
- jätehuolto 

mailto:kontiolahdenkanavateatteri1@gmail.com
https://www.teatterivaraus.fi/kontiolahdenkanavateatteri


Liperin Rantamakasiini 
Heinävedentie 2 
83100 Liperi 
Puh. 050-4646310 
Avoinna 28.4 - 30.9 
62˚31,60’     29˚23,33’ 
Palvelut: 
- pizzeria/kahvila A-oikeudet 
- septi 
- sauna 
- suihku 
- WC-t 
- kauppaan 300m 
 
 

 

PAKSUNIEMEN KESÄKEIDAS 
Paksuniemen Satamaravintola 
Paksuniementie 241  82300 Rääkkylä 
puh. +35840 683 8748 
www.paksuniemi.com 
Avoinna 28.4-30.9.2018 
Koordinaatit 62° 19,9'  29° 38,0' 
Karttalehti 414 
Vierasvenepaikat 30 
Kiinnitystapa aisa/poiju/sivukiinnitys laituriin 
Palvelut: 
- polttoainejakelu 
- septi 
- sauna 
- suihkut 
- majoitusta 



KATSASTUSASIAA 2018 

Talvi on takana ja veneet pikkuhiljaa laskettu vesille. Veneiden katsastusai-

ka on pian käsillä. Tässä muutamia muistettavia asioita veneiden katsastuk-

sesta. Pääosin katsastussäännöt ja katsastuksessa vaadittavat varusteet 

ovat samat kuin ennenkin. Ainoastaan hätämerkinantovälineiden kohdalla 

on pieniä muutoksia, jotka olivat voimassa jo viime kevään katsastuksissa. 

Tässä alla yleisimmän 3 katsastusluokan hätämerkinantovälineiden vaihto-

ehdot. Muiden katsastusluokkien vaihtoehdot löytyvät mm. JPS:n nettisivuil-

ta kohdasta Aluskatsastus – Katsastusinfoa. 

3-luokka, vaihtoehto A:  
Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ulkosaaristossa suositellaan: kiinteästi 
asennettu VHF-DSC (ota huomioon radiolupa), sekä 1 kpl led-soihtu varaparistoi-
neen (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 
Mikäli käyttää perinteisiä pyroteknisiä hätäilmoitusvälineitä, niiden kelpoisuusajan 
tulee olla valmistajan merkinnän mukaan voimassa katsastushetkellä. 
Paukkuliivit 
Paukkuliivien käytössä huomioitava, että ne tulee tarkastaa ja huoltaa valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Tehdystä tarkastuksesta on myös oltava merkintä liiveissä. 
Osa valmistajista sallii käyttäjien itsensä tekemät tarkastukset huolto-ohjeiden mu-
kaisesti. Lisäksi paukkuliiveihin tulee olla varapatruunat, jos liivit ovat katsastusva-
rusteena. 
Lisätietoa tarvittaessa katsastajilta. 



Muuta katsastusinfoa 
 

Varsinaiset katsastuspäivät ovat 4.6 ja 5.6.2018 alkaen klo 17.00. 
Katsastusten ajanvarauslistat ovat laitureiden A (11) purjeveneet ja H (22) 
moottoriveneet porteilla noin viikkoa ennen varsinaisia katsastuspäiviä. 
 
Katsastuspaikat varsinaisina katsastuspäivinä ovat Linnunlahti ja torin 
puoleinen jokiranta. Muualla tehtävät katsastukset sovittava erikseen. 
Lisäksi huomioitavaa! 
Kauden jäsenmaksu tulee olla maksettu ennen katsastusta.  
 
Katsastushinnat: Peruskatsastus 30 € ja vuosikatsastus 20 € 
 
Katsastajat: 
 
Eero Muikku, katsastuspäällikkö 050 3886705 Moottoriveneet 
Reijo Karvinen 040 7303100 Moottoriveneet 
Toivo Raassina 0400 375040 Moottoriveneet 
Jukka Saharinen 040 5352936 Purjeveneet 
Arto Ilvonen 040 5219140 Purjeveneet 
Matti Hämäläinen 040 7089520 Purjeveneet 
Petri Laitinen 041 4699336 Purjeveneet 
Jarmo Solja 044 2839168 Purjeveneet 
 
Hyviä ”puuskia” ja aurinkoisia sekä turvallisia veneilypäiviä kai-
kille! 
 
Eero Muikku, katsastuspäällikkö, JPS 
 

Eroon vanhoista hätäraketeista 

Pyöriikö veneessä vanhentuneita hätäraketteja. Keräämme katsastuspäivi-
nä seuralaisten vanhoja hätäraketteja ja viemme ne keskitetysti pois hävi-
tettäväksi. Keruulaatikko löytyy Linnunlahdelta, laiturilta 11 katsastusai-
kaan: 4.-5.6. klo 17-20. 

 



Telakointi 

Hiekkapuhallus 

Maalaus 

Metallityöt 

ym. korjaukset 

PYYDÄ TARJOUS! 

Henri 0405678549 tai Kalervo 0400185576 

                                    henri@kermantelakka.fi 

                                     kermantelakka@gmail.com  



messu-
tuotteet

käynti-
kortit

esitteet

kyltit
bannerit

toimisto-
tarvikkeet

kaikki
lomakkeet

hinnastot

mainokset

info@lasermedia  www.lasermedia.fi 
Pamilonkatu 1, 80100 Joensuu 

puh. 050 343 8075

PAPERILLE, KARTONGILLE  & TARRALLE

TÄYDEN PALVELUN PAINOTALO

DIGIPAINO • ARKKIOFFSET • RULLAOFFSET 
SUURKUVATULOSTEET • KOHOPAINO •

RAKENNUSPIIRUSTUKSET

LaserMedia Oy on jo yli neljännesvuosisadan täyttänyt 
asiakkaidensa monipuoliset  ja muuttuvat tarpeet. 
 
Olemme laajentaneet palveluvalikoimaamme:

100%
Pohjois-

Karjalasta

palv
el

ev
a p

aikallinen painotalo •

VÄRIÄ 29 VUOTTA  

· Monipuolinen suurkuvatuotanto: Julisteet, banderollit, roll-upit, kyltit,        
 tarrat, liput ym.

· Messutuotteet

· Rakennuspiirrustusten kopioinnit, tulostukset ja digitoinnit.

· Mainostoimistopalvelut käyntikorteista esitteisiin ja aina
 yritysilmeiden suunnitteluun saakka.

· Kaikki kirjapainopalvelut.

Korkein luottoluokitus
©Bisnode 2017



Veneiden ja työkoneiden kuljetukset  

ammattitaidolla 

 

 



 

Hiekkasaari 

61˚38,25’     29˚10,34’ 

Palvelut: 

- tulipaikka 

- puuvarasto 

- wc 

 

Iso Korppi 

63˚06,3’     29˚52,9’ 

Palvelut: 

- tulipaikka 

- wc 

 

Pieni Korppi 

63˚06,6’     29˚52,7’ 

Palvelut: 

- tulipaikka 

Vuonissalmi 

63˚08,7’     29˚59,7’ 

Palvelut: 

laituri 

vesipiste 

 

Vuonislahti 

63˚09,2’    29˚58,7’ 

Palvelut: 

- laituri 

- jätepiste 

 

Liklamo (Lieksan Pursiseura) 

Puh. Kommodori Kari Vartiainen 
0400-672704 

63˚15,0’     29˚49,7’ 

Palvelut:  

- laituri 

- wc:t 

- sauna 

Muutokset tiedoissa mahdollisia  



Lieksan kaupunki toivottaa veneilijät tervetulleeksi kauniiseen 

kaupunkiimme !

Viihdy Kolin kansallismaisemissa ja löydä Pielisen Helmet ! 

Tervetuloa Lieksan, Kolin ja Vuonislahden satamiin! 

Uusi polttoainepiste avataan Lieksan satamaan.           www.lieksa.fi 

Lieksan vierasvenesatama 

63°18,5’     30°01,0’ 

Palvelut: 

-septi 

-vesi 

-wc 

-suihkut 

-jätepiste 

-polttoainepiste avataan kesällä 2018 



Joensuun, Kuurnan ja Kaltimon kanavat ja Pielisjoen avattavat 

sillat 

P. 0295 34 4154, 0295 34 4155 

Kanavat ja avattavat sillat hoidetaan kauko-ohjauksella Joensuun kanavan 

kaukokäyttökeskuksesta. 

 

Karvion, Kerman, Vihovuonteen ja Pilpan kanavat 

GSM 040 732 6848 itsepalvelukanavia. 

 

LÄHDE: https://www.liikennevirasto.fi/vesivaylat 

Kanavien ja siltojen aukioloajat 

Koli Hiekkasaari 

Satamaravintola Alamaja 
Kolin satamaravintola 
63˚06,7’     29˚48,6’ 
Rantatie 12  83960 KOLI 
Puh. 0400-857557 tai 040-9308911 
Avoinna 1.6. – 30.8 2018 
Vierasvenepaikat 10kpl 
Kiinnitystapa poiju tai sivukiinnitys laituriin 
Palvelut: 
- septi 
- vesi 
- sauna 
- suihkut 
- ravintola 
- pyykinpesutilat 
- Kolin bensanjakelupistettä odotellassa Koli Activilla Kolin satamasta löy-
tyy bensakanisterit (yht. 200l). 
Autamme veneilijöitä bensan haussa, hakupaikka: Kolin kylän ABC asema. 
Ole yhteydessä bensanhausta ennakkoon, Mika Okkonen 0400 857557.  



1§ 

Tukikohtaa saavat käyttää Joensuun Pursiseuran jäsenet ja Saimaan 
yhteiskäyttöseurojen jäsenet seurueineen. 

Käyttöoikeuden käyttäjä ilmaisee seuran- tai yhteiskäyttöseuran lipulla 
veneessään. 

Saimaan yhteiskäyttöseurojen jäsenien vierailumaksu ilmoitetaan mökin 
seinällä ja sen voi suorittaa lippaaseen tai Joensuun Pursiseuran tilille 
( FI39 5770 0510 0155 37 OKOYFIHH ). 

2§ 

Tukikohdan käyttäjä edustaa käyttöoikeuttaan asiallisella käyttäytymisel-
lään tukikohtaa ja sen muita käyttäjiä kohtaan. Laituriin saapuvia on avus-
tettava ja heille järjestetään ystävällisesti tilaa kiinnittyä turvallisesti. 

3§ 

Tukikohtaa käyttäessään käyttäjä merkitsee mökin pöydällä olevaan vie-
raskirjaan: 

- Saapumis- ja lähtöpäivämäärä, veneen nimi sekä seurueeseen 
kuuluvat henkilöt. 

- Yhteiskäyttöseurojen jäsen merkitsee ylös edustamansa seuran 
nimen. 

- Olisi toivottavaa merkitä myös mukana olevan lemmikin nimi. 

Tukikohdan yhteiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden käyttö on sallittua 
ja toivottavaa. Veneet, harrastevälineet, ruoanlaittovälineet sekä työkalut 
tulee säilyttää asianmukaisessa kunnossa seuraavaa käyttäjää ajatellen. 

Tukikohdasta viimeiseksi lähtevä varmistaa että paikat on lukittu sekä var-
mistaa että saunalle on varattu pilkottuja puita seuraavia käyttäjiä varten. 

4§ 

Tukikohdan käyttäjä huolehtii oman seurueensa jätehuollosta. 

JOENSUUN PURSISEURA RY   

                                  LAPALIKON SÄÄNNÖT  



JOENSUUN PURSISEURA RY   
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6§ 

Saunan käyttö on vapaamuotoista, mutta siinä noudatetaan pääperiaatetta: 

- Naisten saunavuoro klo 18:00 – 19:30 

- Miesten saunavuoro klo 19:30 – 21:00 

Saunojat varmistavat, että lämmintä vettä on saatavilla seuraaville saunojille. 

Poikkeavana aikana saunavuoroista on sovittava muiden venekuntien kanssa 
yhteisymmärryksessä sekä järjestettävä polttopuutäydennykset ja vesihuolto 
saunojan omasta toimesta. 

Saunan lämmittäjä varmistaa arinoiden puhtauden ja tarvittaessa tyhjentää 
ne paloturvallisuutta noudattaen. 

Saunan voi varata myös pelkästään yksityiseen käyttöön yhden tunnin ajaksi 
kerrallaan, 10 EUR/h. Edellytyksenä kuitenkin on, että siitä sovitaan tukikoh-
dan muiden käyttäjien kanssa yhteisymmärryksessä. 

7§ 

Tukikohdassa illalla tai yöllä liikkuvan olisi toivottavaa liikkua laiturien ympä-
ristössä rauhallisesti häiritsemättä tukikohdan muita käyttäjiä. 

 

5§ 

Tulipaikka grillituvassa ja mökin edessä pihalla ovat luvallisia tulentekopaik-
koja. Käyttäjä varmistaa arinoiden puhtauden ja tarvittaessa tyhjentää ne 
paloturvallisuutta noudattaen. 

Tukikohdan luonnosta on nautittava luontoa kunnioittavalla tavalla. 

8§ 

Tukikohdan käyttäjien velvollisuus on tarkkailla kulkuväylien ja oleskeluym-
päristön tilaa ja ryhtyä toimenpiteisiin vaaraa aiheuttavien kohteiden kor-
jaamiseksi, kuten vaaralliset puut, rakenteet, poijut, laiturit jne. 

Polttopuiden tekeminen on suotavaa. Tukikohdan vastaavat osoittavat kau-
den aikana kaadettavat ja polttopuiksi tehtävät puut ympäristöstä. 



JOENSUUN PURSISEURA RY   

                                  LAPALIKON SÄÄNNÖT  

9§ 

Mikäli laiturissa on tilaa,  voidaan tukikohdan palveluja tarjota myös kans-
saveneilijöille kaksinkertaista vierailumaksua vastaan sillä edellytyksellä, 
että Joensuun Pursiseuran jäseniä on paikalla. 

 

10§ 

Näiden sääntöjen lisäksi Lapalikossa noudatetaan Saimaan yhteiskäyttö-
seurojen yhteisiä sääntöjä. 

 LAPALIKON TUKIKOHDAN SAARI-ISÄNTÄ 

Sami Venäläinen 
Saari-isäntä 
Puh. 0505710554 
svenalainen@gmail.com 
M/S Jo´anna   

Nautin veneilystäni omavalmisteisella veneelläni M/S Jo´annalla perheeni kanssa. 

Kuvia Lapalikolta.   



Kanavien ja siltojen aukioloajat 
 
 
Kyrönsalmen sillat 
 
Puh. (maantiesilta) 0207 363 440, (rautatiesilta) (015) 555 0122. Saimaan 
syväväylän mukaisesti pidennetty liikennekausi, on käytettävissä vuoro-
kauden ympäri. 
Maantiesilta avataan vapaa-ajan liikenteelle vain tarvittaessa ma - la klo 
9.00, 11.00, 13.00 ja 15.00 sekä klo 18.00. Siitä eteenpäin tasatunnein klo 
6.00 saakka. Sunnuntaisin silta avataan em. liikenteelle vain tarvittaessa 
tasatunnein. 
Suurin alikulkukorkeus rautatiesilta suljettuna on 7,5 m ja maantiesilta 
suljettuna 12,0 m. 
 
Vihtakannan silta 
 
GSM 050 545 8669 tai varanumero 0500 750 774. Saimaan syväväylän 
mukaisesti pidennetty liikennekausi, on käytettävissä vuorokauden ympäri. 
Silta avataan vain tilauksesta. 
 
Jännevirran silta 
 
GSM 0400 576 394. Saimaan syväväylän mukaisesti pidennetty liikenne-
kausi, on käytettävissä vuorokauden ympäri. Silta avataan vain pyynnöstä. 
Ei avata pelkästään vapaa-ajan liikenteelle ma - pe klo 6.30 - 8.00 ja 
16.00 - 18.00 välisinä aikoina. Alikulkukorkeus silta suljettuna on 1,4 m. 
 
Saimaan kanava, Taipale ja Konnus 
 
Saimaan kanava avataan 18.5.2018 klo 6.00. P. 0295 34 4157, 0295 34 
4158, Mälkiän kaukokäyttökeskus. P. 0295 34 4159 Brusnitšnoje (Juustila) 
sulku. 
Saimaan kanavalla ja syväväyläkanavilla on pidennetty liikennekausi (9-10 
kk). Kanavat ovat auki ympärivuorokauden liikennekauden aikana. 
 
Taipale avataan 11.5.2018. P. 0295 34 4156. Taipaleen kanava on Sai-
maan syväväylän sulku, jolla on pidennetty liikennekausi. Kanava on käy-
tettävissä vuorokauden ympäri. 
Siltaa ei avata pelkästään vapaa-ajan liikenteelle. Ma - pe klo 6.30 - 8.00 
ja 15.00 - 18.00 välisinä aikoina. Alikulkukorkeus on 4,5 m. 

Konnus avataan 11.5.2018. P. 0295 34 4156 (Taipaleen kanava) 

Itsepalvelukanava, käytettävissä vuorokauden ympäri. Saimaan syvä-

väylän sulku, pidennetty liikennekausi. Kaukokäyttömahdollisuus on Taipa-

leen kanavalta. 

 



PAUKKULIIVIEN VUOSITARKASTUS 

Avaamiseen ja pakkaamisen menee korkeintaan puoli tuntia. Tiiveystesti vie 

välissä odotteluaikaa. 

Veteen ei tarvitse mennä.  

Veneeseen liittyvään muuhun touhuamiseen verrattuna paukkuliivien tarkas-

tus on niin helppo homma, että se kannattaa tehdä. 

Yleiskunto ja avaaminen 

 

Ennen liivien avaamista katsotaan läpi päällyskangas 

ja remmit. Löytyykö kulumia tai rikkoutuneita koh-

tia? 

Kuluneet liivit kannattaa vaihtaa uusiin. 

Remmien on syytä olla kunnossa. Liiveistä ei ole 

apua, jos ne putoavat pois päältä. 

Turvavarusteiden kunnon kannattaa olla 100 %, ei 99% 

Jos kaikki on päältä kunnossa, siirrytään avaamaan liivejä. Voivatko liivit rä-

jähtää käsiin? Eivät. Niitä voi siis huoletta lähteä avaamaan sivussa olevasta 

tarrakiinnityksestä tai vetoketjusta. 

Esiin tulee ilmalla täyttyvä huomiovärinen kellukeosa. Tässä vaiheessa voi 

ottaa valokuvan, miten se on taiteltu. Siitä saattaa olla hyötyä muistin tueksi 

seuraavana päivänä, kun kellukeosa pakataan takaisin. 

Liivien sisältä löytyy yleensä jonkinlaisia ohjeita joko liivien tarkistuksista, 

taittelusta, käytöstä tai kaikista näistä. Suomessa ostetuissa liiveissä ohjeet 

ovat parhaassa tapauksessa suomeksi. 

Sieltä pitäisi löytyä myös liivien valmistusajankohta. Yli 10-vuotiaiden liivien 

materiaalit voivat olla jo sen verran haurastuneita, etteivät ne välttämättä ole 

täydessä toimintakunnossa.  

 



Mekanismin kunto 

Paukkuliivien toiminnan ydintä ovat sulake, laukaisin ja patruuna, eli yleensä 

hiilidioksidipullo. Näitä on eri mallisia, mutta vähintäänkin pullo ja yleensä 

myös sulake ovat helposti irrotettavissa ja vaihdettavissa. 

Hammar-mallisessa laukaisimessa ei ole erillistä sulaketta, vaan koko laukai-

sin pitää vaihtaa viiden vuoden välein, päivämäärä lukee laukaisimessa. 

Omissa esimerkeissämme (kts. kuvat) oli United moulders -tyyppinen laukai-

sin. Siinä oli musta irti ruuvattava sulake. Se sisältää selluloosaa, joka kastu-

essaan muuttuu märän vessapaperin tapaan hötöksi. Kuivana selluloosa pi-

tää jousikuormitteisen piikin paikallaan. Hötöksi muuttuessaan jousi lyö isku-

rin läpi piikin patruunaan eli hiilidioksidipulloon. Liivit täyttyvät hiilidioksidilla 

nopeasti. 

Nyt ruuvataan irti sulake ja patruuna eli painepullo. Niissä todennäköisesti 

lukee, mihin mennessä ne on vaihdettava. Uusia löytyy nettikaupoista ja 

venetarvikeliikkeistä varsin hyvin. Ennen niiden hankkimista kannattaa kui-

tenkin jatkaa tarkastus loppuun, siltä varalta että liivit joutuisi uusimaan ko-

konaan. Patruunaa ja sulaketta ei tarkastuksessa tarvita ennen kuin lopuksi 

takaisin pakkaamisen vaiheessa. 

Patruunassa eli painepullossa ei välttämättä lue uusimisajankohtaa, sillä se 

saattaa olla oletettu niin kestäväksi. Paino siinä kuitenkin lukee. Jos käytössä 

on kirjevaaka, kannattaa tarkistaa että paino on säilynyt. Muuten pullon 

kunnosta voi arvioida, onko se päässyt vuotamaan. Näin voi olla, jos siinä on 

kolhuja tai materiaali on mennyt todella huonoksi. Vedettävä manuaalilau-

kaisin tarkastetaan seuraavaksi. Kun pullo on irti, sitä voi liikutella vapaasti. 

Laukaisimen pitää liikkua, se ei saa olla jumissa. Mikäli liikettä ei pullon ruu-

vausreiässä näy, voi kokeilla laittamalla sinne kapean esineen, vaikka kynän 

toisen pään. Jos laukaisinta ei ole käytetty, siinä voi olla jokin suoja edessä, 

eli indikaattori siitä, että liivejä ei ole käytetty, ja tipahtaa pois vetämällä. 



Kun mekanismi on kunnossa, siirrytään kellukeosaan. Tai vaikkei olisikaan, 

kannattaa silti ennen varaosien tilailua varmistaa kellukkeen kunto: onko lii-

villä vielä elämää jäljellä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiiveys 

Kellukeosasta törröttää putki, jota kautta sisään saa laitettua ilmaa tai pois-

tettua sitä. Seuraavaksi kokeillaan täyttää kelluke. Siihen paras on esimerkiksi 

polkupyöräpumppu. Ilmaa voi myös puhaltaa. Tämä on kuitenkin huonompi 

vaihtoehto, koska suusta menee aina jokin määrä kosteutta sisään. 

Täyttämisen jälkeen tehdään ensimmäinen tarkastus kellukeosan kunnosta. 

Onko se rispaantunut jostakin kohtaa?  

Sitten kokeilemaan miltä liivit tuntuvat täyttyneinä päällä. Ne joko puetaan 

nyt täysinäisinä, tai voi sen tehdä jo ennen täyttämistäkin, jos täyttö onnistuu 

liivit päällä.  

Täysinäisinä kannattaa kokeilla nostaa liivejä ylöspäin. Kuinka korkealle ne 

nousevat, ja jäisikö pää veden pinnan päälle? Nyt ymmärtää haararemmin ja 

sen riittävän kireyden tärkeyden. 

Seuraavaksi etsitään, löytyykö liiveihin kuuluva pilli. Ilmaputkilo taas on toi-

vottavasti suun ulottuvilla, jotta siihen pystyy puhaltamaan ilmaa itse. Tämä 

on tarpeen jos jostain syystä paukkulaukaisu ei toimi tai liivit vuotavat ilmaa. 

Ilmaputkilossa on myös mahdollisuus tyhjentää ilmaa. Se tapahtuu yleensä 

painamalla pikku nappia täyttöaukon keskellä. Tämä voi olla tarpeen tositilan-

teessakin: isot liivit aivan täysinäisinä voivat tulla tielle, kun yrittää kiivetä 

vedestä veneeseen. 

Näiden testailujen jälkeen lopuksi vielä täytetään kellukeosa täyteen. Se jäte-

tään vuorokaudeksi odottamaan. Mikäli ilmat ovat pysyneet eikä näy rispaan-

tumiakaan, kaikki on kunnossa. 

 

 



Tämä vaihe ei ole välttämätön. Mutta jos on aikaa ja seikkailumieltä, kan-

nattaa kokeilla mennä liivien kanssa veteen. Silloin selviää niiden toimin-

nasta vielä enemmän kuin kuivaharjoittelulla. 

Mikäli haluaa ostaa uuden sulakkeen ja patruunan, veteen voi pompata 

niiden kanssa ja kokeilla aivan aito toiminta, jossa liivit poksahtavat auki. 

Halvempi tapa on kuitenkin edellä mainitulla tavalla irrottaa sulake ja pat-

ruuna, täyttää liivit ja mennä veteen sitten. Silloin ei tarvitse uusia mitään, 

pelkkä kuivattaminen riittää. 

Jos on tehnyt tempun meressä tai likaisessa vedessä, ennen kuivattamista 

huuhdellaan liivit makealla ja puhtaalla vedellä. 

Kuivatettaessa jätetään liivit täysinä kuivumaan joka puolelta kuiviksi. Au-

ringonvaloon ei pidä jättää, sillä se haurastuttaa materiaaleja. 

 

Pakkaus takaisin kärsivällisesti 

Yllättäen ehkä vaikein tai eniten tarkkuutta vaativa osa tulee aivan lopuksi. 

Joissain liiveissä on oltava aika tarkka, jotta kellukeosa mahtuu takaisin 

sisään omalle paikalleen. 

Ensin kelluke tyhjennetään aivan kokonaan. Sitä painetaan, rullataan ja 

aivan viimeisetkin ilmat imetään suulla ilmaputkilon kautta. Ilmaputkilon 

nappia joutunee painamaan, jotta ilmaa lähtisi yhtään. Imeminen yhtä ai-

kaa sen kanssa ei ehkä ole helppoa… (Sitä ei myöskään kannata tehdä, jos 

liivit ovat täyttyneet ”paukahtamalla”, eli hiilidioksidipullosta.) 

Seuraavaksi laitetaan patruunapullo ja sulake paikalleen, minkä jälkeen 

alkaa pakkaaminen. Tässä voi olla hyötyä, jos kellukkeessa on ohjeet tai on 

alussa ottanut kuvan, miten kellukeosa oli. Oikeanlaiseen taitteluun voi 

mennä hetki aikaa. 

Lopuksi sitten suljetaan liivit nätin näköiseksi kokonaisuudeksi, jossa kaikki 

manuaalilaukaisua myöten on käytettävissä kuten ennen tarkastusta. 

 

Sitten vain turvallisesti vesille ja liivit aina päällä. Mukavan kevyitä ja toimi-

vaksi tarkastettuja paukkuliivejä voi hyvillä mielin pitääkin päällä. 
 

 



  Jäseneksi Joensuun pursiseuraan 

 

Joensuun pursiseuran jäseneksi voivat hakea kaikki veneilystä ja pursi-
seuran toiminnasta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. Jäsenyys ei vaa-
di erillisiä suosittelijoita. Jäsenetuja ovat mm. oikeus käyttää seuran 
tukikohtaa Lapalikon saaressa sekä edulliset veneiden katsastusmak-
sut.  
 
Vuoden 2018 liittymismaksu on 200 €. Jäsenmaksut vahvistetaan vuo-
sittain Joensuun pursiseuran kevätkokouksessa. Liittymisvuonna uusi 
jäsen ei maksa jäsenmaksua vaan ainoastaan liittymismaksun. 
Jäsentiedustelut ja -kaavakkeen saat sähköpostilla seuran sihteeriltä: 
iirisheino(at)gmail.com 
 
Jäsenmaksu henkilöille vuonna 2018: 
perhejäsenmaksu 130 € 
aikuisjäsenmaksu 100 € 
juniorit 35 € 
 
Jäsenetuna myös Saimaan alueen yhteiskäyttötukikohdat.  
 
Saimaalla toimii pursiseurojen verkosto, jonka perusteella syntynyt 
tukikohtayhteistyö hakee laajuudessaan vertaistaan. Se on myös osoi-
tus siitä yhteishengestä, jolla veneilyä Saimaan alueella halutaan kehit-
tää. Lisää infoa yhteiskäyttötukikohdista ja niiden yhteiskäytöstä: 
 
https://www.saimaanpursiseurat.fi/matkaveneily/tukikohtayhteistyo/ 

6-väylää frisbee-golf Lapaliko 
Tervetuloa laiturilla on tilaa? 

Aukeaman kuvat: Jarmo Pelli 



 

JOENSUUN PURSISEURA RY:N MYYTÄVÄT TUOTTEET  

 

 

LIPUT      HINTA 

 

PERÄLIPUT  33X44 CM  22,- 

   44X72 CM  28,- 

   55X90 CM  38,- 

   66X108 CM  38,- 

MOOTTORIVENEVIIRI   17,- 

VENEENOMISTAJAN VIIRI  21,- 

SEURAN 50V. HISTORIIKKIKIRJA 20,- 

TARRAT 

ISO      3,50 

KESKIKOKO     2,- 

PIENI      1,- 

LIPPIS     5,- 

T-PAITA S-XXL    5,- Myös lasten kokoja 

LAPALIKON AVAINPANTTI  20,- 

 

Tuotteet ovat saatavilla os. Telitie 5, Joensuu. 

Pirjo Tolonen, puh. 0400 721791 

pirjon.posti@suomi24.fi 

                    LAPALIKON LAITURIMAKSUT 2018 

 Yhteiskäyttöseurojen jäsenet        10 €/vrk 

 Muut kanssaveneilijät      20 €/vrk 

Yksityiset saunavuorot      10  €/h 

Laiturimaksu sisältää tukikohdan yleisen saunavuoron käyttämisen. 



5500 Savonranta, kirkonkylä 

412 62°10,1’ N 29°12,9’ E 

 

5524 Kitee, Myllyniemi 

413 62°05,8’ N 29°52,6’ E 

 

5546 Liperi, Kirkkoranta 

414, 415 62°31,6’ N 29°23,6’ E 

 

5573 Rääkkylä, Paksuniemi 

414 62°19,9 N 29°38,0’ E 

 

 

Lähialueen imutyhjennyspaikat 

5626 Liperi, Saaristo 

414 62°26,1’ N 29°38,1’ E 

 

5647 Joensuu, Hasanniemi 

415, 272, 273 62°35,4’ N 29°44,5 E 

 

5650 Joensuu, matkustajasatama 

272, 415 62°35,6’ N 29°45,8’ E 

 

5752 Lieksa, Koli 

424, 425 63°06,7’ N 29°48,7’ E 

 

5797 Lieksa, Kaupunginniemi 

425 63°18,5’ N 30°01,0’ E 



Kesäkuu 
4. -5.6. klo 17:00 - 21:00 Katsastus (katso tarkemmin JPS.sivuilta/
ALUSKATSASTUS ) 
9. -10.6. Lapalikon kauden avajaiset  
22.-24.6. Lapalikon juhannus  
 
Heinäkuu 
7. -8.7. Lapalikon avoimet ovet (Lisätietoja myöhemmin) 
 
Elokuu 
13.8. klo 17:00 Hallituksen kokous 
12.8. Ossi Ronkainen -kilpailu (Lisätietoja myöhemmin) 
25.8. Mato-ongintakisa Lapalikolla (Lisätietoja myöhemmin) 
 
Syyskuu 
10.9. klo 17:00 Hallituksen kokous 
15. -16.9. Kauden päättäjäisviikonloppu Lapalikolla (Lisätietoja myöhemmin) 
 
Lokakuu 
8.10. klo 17:00 Hallituksen kokous 
 
Marraskuu 
7.11. Pikkujoulut (Lisätietoja myöhemmin) 

Joensuun Pursiseuran tapahtumakalenteri 

http://joensuun-pursiseura.webnode.fi/aluskatsastus/


Kuva: Tiina Sahioja 

Tämä lehti on Joensuun Pursiseuran ry:n julkaisu. 

Kesäkuu 2018.  

Toimitus: Joensuun Pursiseuran Hallitus 

Taitto: Marko Sahioja 

Kuva: Jarmo Pelli 

Iloisia talkoolaisia! 
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