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Kommodorin kynästä

Hyvät Joensuun Pursiseuran jäsenet ja muut veneilyn ja muun vesillä liik-
kumisen ystävät!

Uudistunut ja aktiivinen pursiseuran hallitus on helmikuisen vuosikokouk-
sen jälkeen päässyt hyvään vauhtiin, ja paljon on tänä vuonna jo suunniteltu 
tapahtuvaksi. Tätä kirjoittaessa ei vielä varmuudella tiedetä, kuinka koko 
maailmaa koskettava poikkeuksellinen tilanne meidänkin seuramme toi-
mintaan tällä kaudella vaikuttaa. Seuran perustoimintaa, vapaa-ajan venei-
lyharrastusta, edistämme joka tapauksessa olosuhteiden ja valtakunnallisten 
rajoitteiden puitteissa.

Yksi näkyvimmistä kehityskohteista on jäsenille tarjottavan informaation 
jakamisen tehostaminen. Tulemme säännöllisesti informoimaan tämän 
vuoden toimintasuunnitelmaan kirjattujen asioiden etenemisestä seuran 
verkkosivulla, Facebookissa ja sähköpostitse. Myös muuta ajankohtaista 
tiedotettavaa tulemme jakamaan sinullekin kauden aikana, joten kannattaa 
seurata mitä yllämainituissa tiedotusmedioissa tapahtuu.

Seuran suunnitelmissa on toteuttaa myös eräs haikeuttakin aiheuttava toi-
menpide. Vuosikokouksessa päätettiin purkaa huonoon kuntoon päässyt 
päärakennus. Ainakin alkukaudella rakennuksen ehtii vielä näkemään pai-
kallaan, mutta pian siitä on vain muistoja ja valokuvia, joista yksi 30 vuoden 
takainen löytyy tästä lehdestä.

Tänä vuonna uudistetaan pitkästä aikaa myös Saimaan alueen pursiseurojen 
tukikohtajulkaisu. Edellinen päivitys on vuodelta 2008, mutta monessa ve-
neessä se edelleen näyttää mukana kulkevan. Päivitetyn tietosisällön lisäksi 
ulkoasu muuttuu edukseen. Uudistettua julkaisua kannattikin odottaa. Ota 
haaste vastaan ja vieraile jokaisessa yhteiskäyttöseuran tukikohdassa!

Jarmo Pelli, kommodori
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Päivitä sähköpostisi

JPS:n tiedotus on käytännössä siirtynyt seuran sivuille nettiin ja sähköpos-
tiin. Tämä näyttää toimivan kohtuullisesti, mutta seuran jäsenrekisteriä on 
vaikea pitää ajantasaisena. Seuralaisten sähköpostiosoitteet muuttuvat jon-
kin verran vuosittain. Muutoksen jälkeen seuran posti ei yleensä mene enää 
perille.

Olisi tärkeää, että jäsenet ilmoittaisivat seuran sihteerille sähköpostiosoit-
teen muutoksesta: juha.alho@helsinki.fi tai tekstarilla: 0400-271332.

Kunkin seuralaisen liittyessään ilmoittamat henkilötiedot on tallennettu 
Suomen Purjehdus- ja Veneilijäliiton (SPV) Suuli-nimiseen rekisteriin. Kul-
lakin seuralaisella on pääsy omiin tietoihinsa. Niitä voi päivittää ja korjata. 
Parhaiten rekisteri pysyisi ajantasaisena, jos seuralaiset hoitaisivat itse omia 
tietojaan. Jos et ole koskaan käyttänyt Suulia ja tutkinut siellä olevia sinua 
koskevia tietoja, niin olisi fiksua käydä katsomassa. Ota yhteyttä seuran sih-
teeriin, niin saat ohjeet, miten menetellä. Vie ehkä varttitunnin, ei enempää.

TERVETULOA SASTA-OSTOKSILLE
Tilaa Sastan klassikkotuotteet, tuoteuutuudet ja edulliset  

varastopoistot suoraan nettikaupasta.
www.sasta-outlet.com 

Porokylänkatu 17, NURMES |  ma–pe 9–17, la 10–14 

Porokylänkatu 17, NURMES |  ma–pe 9–17, la 10–14 

Porokylänkatu 17, NURMES I ma-pe 9-17, la 10-14

Poikkea myös 
Nurmekseen 

tehtaanmyymäläämme



motonet
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Lapalikon kuulumisia

Kausi Lapalikolla alkoi työntäyteisissä tunnelmissa. Tärkeimpiä töitä tule-
valle kaudelle tulee olemaan saunan katon kunnostus. Vanha katto kasvaa 
uhkaavasti sammalta ja siksi se on korkea aika uusia. Valmistelevia töitä 
innokkaimmat talkoolaiset tekivät karanteenin sekoittamissa tunnelmissa 
maaliskuun loppupuolella. Saimme tiedon, että jäätilanne oli hyvä raken-
nustarvikkeiden kuljetuksen järjestämiselle, ja se järjestettiinkin nopealla 
aikataululla. Suuri kiitos projektin onnistumisesta kuuluu Pesosille, jotka 
avustivat seuraa toistamiseen järjestämällä moottorikelkkakuljetuksen. Täl-
lainen paikallisten asukkaiden apu on korvaamatonta. Jäällä ei ollut lainkaan 
lunta, ja sen vuoksi kelkkoja tarvittiin kaksi kappaletta köydellä toisiinsa yh-
distettynä. Järjestely säästi runsaasti työtä ja rahaa, koska vesikuljetusta ei 
tarvinnut järjestää.

Julkisten talkoiden järjestäminen oli tässä vaiheessa kiellettyä koronaviruk-
sen takia. Tästä syystä emme voineet ilmoittaa tapahtumasta kaikille jäse-
nille, vaan noudatimme yleistä ohjeistusta. Sää oli upea. Perillä nautimme 
lämpimät juomiset sekä grillasimme makkarat. Kiitokset osallistujille!

Saunan katon kunnostus aloitetaan, kunhan saareen pääsee veneellä.

Vuosikokouksessa 2020 teimme päätöksen päärakennuksen purkamisesta. 
Tätä asiaa olemmekin aktiivisesti valmistelleet talven aikana ja se etenee

Tavaroiden kuljetusta Lapalikon saunalle talvella 2020.
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hitaasti ja varmasti, lakien ja 
asetuksien mukaisesti. Asias-
sa on tullut esiin muutamia 
lisähommia, joita joudumme 
tässä yhteydessä hoitamaan 
kuntoon rakennusvalvonnan 
kanssa. Olemme työstäneet 
asiaa yhteistyössä Liperin 
kunnan rakennusvalvonnan, 
ELY-keskuksen ja AVI:n 
kanssa.

Jäseniltä on tullut toiveita että 
talkoista olisi hyvä tiedottaa 
ahkerammin, jotta kaikki in-
nokkaat pääsisivät mukaan. 
Tätä toivetta yritämme to-
teuttaa tulevalla kaudella. Tu-
levista talkoista ilmoitamme 
sähköisillä viestimillä.

Vietetään mukavaa ja ren-
touttavaa vapaa-aikaa Lapali-
kolla tulevana veneilykautena.
- Sami

Tarkkaa talkootyötä Lapalikolla talvella 2020.



JOENSUU  
Voimatie 14 
80100 Joensuu

KÄÄNNÄ KURSSI  

KOHTI BILTEMAA!

Lepuuttajalista 1 kpl 
30-000 

Kokoon- 
taitettava  
venetuoli 
25-0075 

5490

Hamppuköysi 
5 m 25-0750 34,90 
10 m 25-0751 59,90 

3490
Alk.

1000 x 85 x 50 mm!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin, hinnanmuutoksiin ja loppuunmyytyihin tuotteisiin. 

1590

Aurinkokenno- 
tuuletin akulla
Asennusaukon Ø 120 mm
25-5020 

4990
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Veneilijän Pielinen: perusfaktat

Pieliselle pääsee Joensuusta veneellä Pielisjokea pitkin. Joki on 67 km pitkä. 
Matkalla on kolme kanavaa: Joensuu, Kuurna ja Kaltimo. Pudotuskorkeu-
det ovat 0.3 m, 7 m ja 9 m. Joensuussa ja Kuurnassa kanavan ylittävät sillat 
ovat avattavia, mutta Kaltimossa suurin alituskorkeus on 10.5 m. – Yleisesti 
ei liene tiedossa, että Pielisjoki on virtaamaltaan Suomen kuudenneksi suu-
rin, täpärästi Oulujokea pienempi mutta Kokemäenjokea suurempi! Pieli-
nen on puolestaan pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suurin järvi: Inari on 
isompi mutta Oulujärvi on pienempi.

Pielisellä on kolme tankkauspaikkaa: Kolin kalasatama, Lieksan matkusta-
jasatama ja Bomban satama. Kaikki ovat ABC-asemia. Niissä on 24/7-kort-
tiautomaatit ja kaikista saa 98E5-bensiiniä ja dieseliä.

Septitankin imutyhjennyslaite on toukokuisen tiedon mukaan kahdessa en-
simmäisessä.

Eero Ouran kuva poijutalkoista Lapalikolla talvella 1990.Eero Ouran kuva poijutalkoista Lapalikolla talvella 1990.

Veneilijän Pielinen: perusfaktat

Pieliselle pääsee Joensuusta veneellä Pielisjokea pitkin. Joki on 67 km
pitkä. Matkalla on kolme kanavaa: Joensuu, Kuurna ja Kaltimo. Pudo-
tuskorkeudet ovat 0.3 m, 7 m ja 9 m. Joensuussa ja Kuurnassa kanavan
ylittävät sillat ovat avattavia, mutta Kaltimossa suurin alituskorkeus on
10.5 m. – Yleisesti ei liene tiedossa, että Pielisjoki on virtaamaltaan Suo-
men kuudenneksi suurin, täpärästi Oulujokea pienempi mutta Kokemäen-
jokea suurempi! Pielinen on puolestaan pinta-alaltaan Suomen neljänneksi
suurin järvi: Inari on isompi mutta Oulujärvi on pienempi.

Pielisellä on kolme tankkauspaikkaa: Kolin kalasatama, Lieksan matkus-
tajasatama ja Bomban satama. Kaikki ovat ABC-asemia. Niissä on 24/7-
korttiautomaatit ja kaikista saa 98E5-bensiiniä ja dieseliä.

Septitankin imutyhjennyslaite on toukokuisen tiedon mukaan kahdessa
ensimmäisessä.

7



10

JPS:n hallitus 2020

Jarmo Pelli, kommodori
040-5312159, jarmo.pelli62@me.com
M/S Bon Voyage, Sealine 37F
S/Y Tuulen Viemää, Laser 3000
Moottorivene lasketaan mahdollisimman aikaisin Liperistä 
veteen ja ylös otetaan vasta kun pakkaskelit siihen pakotta-
vat. Keväällä ja syksyllä liikutaan vaimo-Riitan kanssa pää-

asiassa Liperin ja Joensuun välillä, ja joskus pohjoiseen Jakokoskelle saakka. 
Keskikesällä meidät löytää alempaa Saimaalta kolmiosta Savonlinna-Lap-
peenranta-Mikkeli.

Katja Tuominen, varakommodori, taloudenhoitaja
050-5373103, katjt@uef.fi 
M/S Aurora II
Pienten lasten kanssa veneilemme eniten lähivesillä. Venei-
lyssä parasta on saada olla luonnon kauneudessa sekä kok-
kailla ruokaa saaressa ja veneessä.

Juha Alho, sihteeri
0400-271332, juha.alho@helsinki.fi
M/S Ipe, Flipper 700
JPS:n jäsen vuodesta 1993. Samalla veneellä mennään kuin 
tuolloin. Laivakoira Altman aina messissä. Merillä on käyty 
ja muilla Suomen järvillä, muttei oo Vuoksen vesistön voit-
tanutta!

Sami Venäläinen, saari-isäntä, kiinteistövastaava
050-5710554, svenalainen@gmail.com 
M/S Jo’Anna
Nautin veneilystä omavalmisteisella veneelläni M/S Jo’annal-
la perheeni kanssa.
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Juhani Vähämäki, tiedottaja
050-5691263, vahamaki@uef.fi 
M/S Aurora II
Olen liikkunut vesillä pienestä pitäen erilaisilla veneillä. Ny-
kyään opiskelen pikkuhiljaa puuveneilijäksi. Pidän Saimaan 
järviluonnosta, matkaveneen rauhasta ja kalastuksesta.

Antti Ikonen, katsastusvastaava
040-5405137, antti.ikonen@siunsote.fi 
S/Y Iiris, Siesta 32
Purjehdukseen tutustuin jo lapsena, mutta ensimmäisen täy-
sin oman veneeni hankin vasta vuosi sitten. Perheeni kanssa 
olemme vasta aloittelemassa purjehdusharrastusta.

Pekka Tarva, tapahtumavastaava
050-3137514, pekka.tarva@gmail.com 
M/S Cirrus, Nauticat 33
”Kun astutaan veneeseen, ollaan perillä.” Olemme nauttineet 
perheen kanssa luonnosta ja retkeilystä veneillen Saimaalla 
parikymmentä vuotta.

JPS:n venekatsastajat 2020

Katsastuspäällikkö Eero Muikku, 050-3886705 (moottoriveneet) 
Matti Hämäläinen, 040-7089520 (purjeveneet ja moottoriveneet) 
Arto Ilvonen, 040-5219140 (purjeveneet)
Petri Laitinen, 041-4699336 (purjeveneet)
Toivo Raassina, 0400-375040 (moottoriveneet)
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Navigare necesse est, vivere non est necesse.
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JPS:n venekatsastus korona-epidemian aikana

Keväällä 2020 ei järjestetä perinteisiä katsastuspäiviä kesäkuun alussa. 
Katsastukset tehdään poikkeusjärjestelyin puhelimen välityksellä, ns. oma-
katsastuksena. Katsastukset on sovittava tehtäväksi pääsääntöisesti kesä-
kuun loppuun mennessä. Seuraavassa ohjeet.

Vuosikatsastus

Katsastustapahtuma onnistuu sillä edellytyksellä, että vene on vedessä ja 
laitteet ja varusteet ovat veneessä katsastuksen edellyttämässä kunnossa.

Veneilijä ottaa yhteyttä katsastajaan puhelimella ja sopii katsastuksen ajan-
kohdan. Omakatsastus tehdään seuraavasti:

(1) Veneilijä on veneessä, ottaa esille venetodistuksen ja katsastus-
pöytäkirjan keltaiset sivut ja soittaa sovittuna aikana katsastajalle. –Vi-
deopuhelu käy myös, jos siitä on sovittu katsastajan kanssa.

(2) Puhelun aikana veneilijä käy katsastajan kanssa läpi keltaisessa kat-
sastuspöytäkirjassa mainitut varusteet ja tarkastuskohteet.

(3) Kun kohteet on käyty läpi, veneilijä merkitsee venetodistukseen 
katsastuspäivän, katsastusluokan ja kirjoittaa katsastaja-kenttään nimensä 
ja sanan ”Omakatsastus”.

(4) Seuraavaksi veneilijä ottaa kuvan venetodistuksesta, jossa on hä-
nen merkintänsä katsastuksesta, ja lähettää kuvan katsastajalle tekstivies-
tillä tai sähköpostilla. Muusta tavasta pitää sopia etukäteen.

(5) Lopuksi katsastaja sopii katsastustarran luovuttamisesta veneilijälle. 
Lisäohjeita katsastukseen saa aina katsastajilta.

Peruskatsastus

Mikäli veneilijä tietää tai arvioi, että veneelle on tehtävä peruskatsastus, hän 
ottaa yhteyttä katsastajaan. Peruskatsastus on kaksivaiheinen. Ensin
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on maalla tehtävä runkokatsastus ja sitten vedessä veneilyvalmiina tehtävä 
peruskatsastus.

Normaalisti peruskatsastus tehdään joka viides vuosi. Uuden veneen ensim-
mäinen katsastus on aina peruskatsastus. Peruskatsastus on tehtävä myös 
jos edellinen vuosikatsastus on jäänyt tekemättä, vene on vaihtanut omista-
jaa tai rekisteröintiseuraa, tai venettä on korjattu esim. ison vaurion jälkeen.

Peruskatsastuksesta on aina sovittava katsastajan kanssa hyvissä ajoin en-
nen vesillelaskua. Katsastajalta saa samalla lisätietoja. Lisätietoja löytyy 
myös seuran nettisivuilta kohdasta ”Aluskatsastus”.

Korona-epidemian takia peruskatsastukseen kuuluva runkokatsastus voi-
daan veneilykautena 2020 poikkeuksellisesti suorittaa myös syksyllä ve-
neen noston yhteydessä. Tästä on sovittava etukäteen katsastajan kanssa.

Vuosikatsastuksen hinta on poikkeusoloista huolimatta edelleen 20,00 e ja 
peruskatsastuksen 30,00 e. Katsastaja varmistaa veneilijän osoitetiedot, täyt-
tää veneilijän puolesta laskulomakkeen sekä toimittaa sen seuralle.

Tuleva veneilykausi on varmaan aika monella tavalla erilainen kuin ennen. 
Palvelut veneilykohteissa ja -satamissa voivat ainakin alkukesästä olla vie-
lä erilaisten rajoitusten piirissä. Tästä huolimatta hyvällä ”koronaohjeiden” 
noudattamisella Suomi ja myös me veneilijät tästäkin selviämme. 
Veneilyterveisin!

Eero Muikku, katsastuspäällikkö

Nestekaasulaitteet veneessä

Nestekaasulaitteita on veneissä käytetty kymmeniä vuosia lisäämässä mu-
kavuutta. Kaasulaitteen turvallisuus muodostuu laitteen teknisestä turvalli-
suudesta ja oikeasta käytöstä. Valmistajalla on vastuu siitä, että laitteet ovat 
turvallisia. Käyttäjän vastuulle jää annettujen ohjeiden noudattaminen. Li-
säksi veneilijöillä saattaa olla ulkomailta tuotuja tai itsetehtyjä kaasulaitteita, 
jotka eivät kuulu CE-merkittyjen laitteiden piiriin.
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Nestekaasu on helposti syttyvä ilmaa raskaampi kaasu. Veneissä tämä tar-
koittaa sitä, että vuotanut kaasu voi valua pilssiin eikä pääse sieltä itsestään 
poistumaan. Nestekaasulaitteiden käytössä muistettavia asioita:
-  älä käytä nestekaasulaitteita muuhun kuin niiden alkuperäiseen käyttö-
tarkoitukseen,
-  letkuasennukset saa tehdä itse, mutta kiinteissä asennuksissa on käytettä-
vä hyväksyttyä kaasuasennusliikettä,
-  huolehdi ilmanvaihdosta, sillä nestekaasulaitteet tarvitsevat oikein toimi-
akseen kaasun lisäksi happea – muuten syntyy häkää,
-  sytytä kaasu heti avattuasi kaasuhanan,
-  tarkista kaasulaitteet ja liitännät vuosittain.

Lisätietoja kaasulaitteiden käytöstä löytyy JPS:n nettisivuilta.

Antti Ikonen

LÄHIRAUTAKAUPPAA 
LIPERISSÄ

Kysy myös edullista kuljetuspalvelua!

TERVETULOA PALVELEVAAN RAUTAKAUPPAAN

Laitoitpa pihaa tai
puutarhaa.
Rakensit tai remontoit.
Kaikki meiltä.

myynti@timonrautakauppa.fi



● Meijerin majatalo & aitat
● Vierasvenesatama Caravan Camping
● Satamaravintola Satamapuoti
● Kesäteatteri Myllygalleria
● Saunat, hiekkarannat ja kesän maku!

www.paksuniemi.com 040-6838748

Paksuniemen Kesäkeidas
-Iloista suvitunnelmaa Rääkkylässä

Ranta-
MAKASIINI

Liperin Rantamakasiini
Heinävedentie 2, 83100 Liperi
- pizzeria/kahvila A-oikeuksin
- septi, sauna, suihku, WC
- kauppaan 300m

● Meijerin majatalo & aitat
● Vierasvenesatama Caravan Camping
● Satamaravintola Satamapuoti
● Kesäteatteri Myllygalleria
● Saunat, hiekkarannat ja kesän maku!

www.paksuniemi.com 040-6838748

Paksuniemen Kesäkeidas
-Iloista suvitunnelmaa Rääkkylässä
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MARIKA VENÄLÄINEN
Laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM

marika.venalainen@nutrivia.fi
www.nutrivia.fi
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JPS:n tapahtumakalenteri 2020

Tapahtumakalenterin yksityiskohdat varmistuvat sitä mukaa, kun tieto ko-
ronapandemian kehittymisestä selviää. Muutokset päivitetään JPS:n netti-
sivuille.

Toukokuu
Mahdollisia talkootapahtumia Lapalikolla
(saunan kattoremontti, saunalaiturin asennus, haravointia ja siivousta yms.)

Kesäkuu
Mahdollisia talkootapahtumia Lapalikolla (poijujen, laiturin korjausta yms.) 
6.-7.6. Kauden avausviikonloppu Lapalikolla (lisätietoja myöhemmin) 
19.-21.6. Juhannus Lapalikolla (lisätietoja myöhemmin)

Heinäkuu
17.-19.7. Puuveneen Vuoksi -tapahtuma Liperin Kirkonkylän satamassa

Elokuu
16.8. klo 11.00 Ossi Ronkainen-purjehduskilpailu (lisätietoja myöhemmin) 
22.8. klo 13.00-15.00 Perinteiset mato-ongintakilpailut kisasaunoineen 
29.-30.8. Venetsialaiset

Syyskuu
5.-6.9 Rosvopaisti
13.-15.9. Kauden päätösviikonloppu Lapalikolla (talvikuntoon laittaminen)

Lokakuu

Marraskuu
14.11. Pikkujoulut Piparkakkutalolla

Jäseneksi Joensuun pursiseuraan

Joensuun pursiseuran jäseneksi voivat hakea kaikki veneilystä ja pursiseuran 
toiminnasta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. Jäsenyys ei vaadi erillisiä suo-
sittelijoita. Jäsenetuja ovat mm. oikeus käyttää seuran tukikohtaa Lapalikon 
saaressa sekä vierailut yhteiskäyttöseurojen tukikohdissa, ja myöskin edulli-
set veneiden katsastusmaksut.
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Vuoden 2020 liittymismaksu on 200 e. Liittymisvuonna uusi jäsen maksaa 
vain liittymismaksun. Lisätietoja ja liittymiskaavakkeen saat seuran sihtee-
riltä. Jäsenmaksut vuonna 2020 ovat: perhejäsenmaksu 120 e, aikuisjäsen-
maksu 90 e, juniorijäsenmaksu 35 e.

Kuten monissa muissakin yhdistyksissä, yksittäisen aikuisjäsenen lisäksi 
seurassa voi olla jäsenenä perhe. Tällöin veloitetaan yhdeltä pääjäseneltä 
perhejäsenmaksu ja muut perheenjäsenet eivät maksa mitään, vaikka ovat-
kin JPS:n tasavertaisia jäseniä kaikkien muiden kanssa.

JPS:n hallitus toivoo, että perhejäsenet olisivat kattavasti mukana jäsenre-
kisterissä. Jos huomaat, ettei perheenjäsenesi ole siellä, ota yhteyttä säh-
köpostilla seuran sihteeriin. Saat jäsentietolomakkeen, jonka täyttämällä 
perheenjäsen viedään rekisteriin. Olennaisinta tässä on käytännössä, että 
perheenjäsenen sähköpostiosoite on ilmoitettu.

JPS:n hallitus kokoustamassa Lapalikolla 
3.8.2019. Päärakennuksen kunto huolestutti 
ja muutkin korjaustarpeet kartoitettiin.

Talkooväkeä Lapalikolla 31.8.2019. 
Ohjelmassa oli risujen polttoa, 
polttopuiden tekoa ja metalliromun 
keräystä.

Vuoden 2020 liittymismaksu on 200 e. Liittymisvuonna uusi jäsen mak-
saa vain liittymismaksun. Lisätietoja ja liittymiskaavakkeen saat seuran
sihteeriltä. Jäsenmaksut vuonna 2020 ovat: perhejäsenmaksu 120 e, ai-
kuisjäsenmaksu 90 e, juniorijäsenmaksu 35 e.

Kuten monissa muissakin yhdistyksissä, yksittäisen aikuisjäsenen lisäksi
seurassa voi olla jäsenenä perhe. Tällöin veloitetaan yhdeltä pääjäsenel-
tä perhejäsenmaksu ja muut perheenjäsenet eivät maksa mitään, vaikka
ovatkin JPS:n tasavertaisia jäseniä kaikkien muiden kanssa.

JPS:n hallitus toivoo, että perhejäsenet olisivat kattavasti mukana jäsen-
rekisterissä. Jos huomaat, ettei perheenjäsenesi ole siellä, ota yhteyttä
sähköpostilla seuran sihteeriin. Saat jäsentietolomakkeen, jonka täyt-
tämällä perheenjäsen viedään rekisteriin. Olennaisinta tässä on käy-
tännössä, että perheenjäsenen sähköpostiosoite on ilmoitettu.

JPS:n hallitus kokoustamassa Lapalikol-
la 3.8.2019. Päärakennuksen kunto huo-
lestutti ja muutkin korjaustarpeet kar-
toitettiin. Talkooväkeä Lapalikolla 31.8.2019.

Ohjelmassa oli risujen polttoa, polt-
topuiden tekoa ja metalliromun
keräystä.
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Saimaan alueen pursiseurojen tukikohtien yhteiskäyttö

Saimaan alueen pursiseurojen yksi hienoimmista yhteistyömuodoista on 
pursiseurojen tukikohtayhteistyö. JPS kuuluu tähän verkostoon ja toivottaa 
tervetulleeksi Lapalikoon muiden yhteistyöseurojen jäsenet. 
Lisätietoa mukana olevista pursiseuroista ja tukikohdista löytyy netistä: 
https://www.saimaanpursiseurat.fi/, ja yhteiskäytön säännöistö (ratifioitu 
kommodorikokouksessa 25.10.2014):
https://www.saimaanpursiseurat.fi/matkaveneily/tukikohtayhteistyo/.

Saimaan alueen pursiseurojen tukikohtien yhteis-
käyttö

Saimaan alueen pursiseurojen yksi hienoimmista yhteistyömuodoista on
pursiseurojen tukikohtayhteistyö. JPS kuuluu tähän verkostoon ja toivot-
taa tervetulleeksi Lapalikoon muiden yhteistyöseurojen jäsenet.
Lisätietoa mukana olevista pursiseuroista ja tukikohdista löytyy netistä:
https://www.saimaanpursiseurat.fi/, ja yhteiskäytön säännöistö (ratifioi-
tu kommodorikokouksessa 25.10.2014):
https://www.saimaanpursiseurat.fi/matkaveneily/tukikohtayhteistyo/.
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Kanavien ja siltojen aukioloajat

Kanavien ja siltojen aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät Väyläviraston 
(entinen Liikennevirasto) sivuilta netistä googlaamalla: kanavien ja siltojen 
aukioloajat. Sivuilta löytyvät myös tiedot kanavien itsepalvelukäytöstä, ka-
naviin kiinnittymisestä ja alusten kokorajoitukset. Palvelukanavien pu-
helinnumeroita (noudettu 25.3.2020): Joensuun kanava, Kaltimon kanava, 
Kuurnan kanava: 0295 34 4154 Taipaleen kanava: 0295 34 4156 Saimaan 
kanava (Mälkiän kauko-ohjauskeskus): 0295 34 4157.

Laitaatsillan uusi syväväylä avautui liikenteelle toukokuussa 2019. Sen jäl-
keen Kyrönsalmen sillat eivät aukea enää huviveneliikenteelle. Kyrönsal-
men alituskorkeudeksi jää 7.5 m.

Tuunaansaaren 12 m:n sähkölinja purettiin pois viime kaudella. Purjeve-
neille ei ole korkeuden puolesta puolesta esteitä päästä Punkaharju Resor-
tin, Kesämaan, Retretin ja Hotelli Punkaharjun palvelujen piiriin.
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Joensuun Jääkarhujen toimipaikka on auki kesät talvet, vuoden jokaise-
na päivänä. Vierailijat ovat tervetulleita!

JPS:n tuotehinnasto

Tuotteita voi saada katsastuksen yhteydessä tai ottamalla yhteyttä seuran 
sihteeriin. Tekstari toimii parhaiten!

Peräliput: 33 x 44 (22 €), 44 x 72 (28 €), 55 x 90 (38 €), 66 x 108 (38 €) 
Moottoriveneviiri 17 €, veneenomistajan viiri 21 €
Seuran 50-vuotishistoriikki 20 €
Tarrat: iso 3,50 €, keskikoko 2 €, pieni 1 €
Lippis 5 €
T-paita S-XXL (hajakokoja) 5 €
Lapalikon avainpantti 20 €

JOENSUUN PURSISEURA RY
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Lapset Lapalikossa: Hanna ja Kerttu

Hanna: Kun mä herään veneessä, mä aina 
kellahdan siitä sängystä. Me etitään van-
hemmat veneen etuosasta. Me usein leiki-
tään meidän leluilla veneessä ennen kuin 
aamupala on valmis.
Kerttu: Me avataan verhot ja katotaan, 
minkälainen ilma on. Lapalikossa syödään 
muuten päiväruokana aika hyvää ruokaa, 
kalaa.

Tarinoita Pielisjoelta  
-näyttely 2020

Tarkista näyttelyn avaamisajankohta  
museon verkkosivuilta.

Pohjois-Karjalan museo Hilma 
Carelicum, Koskikatu 5, Joensuu 
liput: 12/10/7/3 €

Näyttely kuljettaa katsojan läpi  
Pielisjokeen liittyvien 
tarinoiden ja muistojen.

www.pohjoiskarjalanmuseo.fi

Lapset Lapalikossa: Hanna ja Kerttu

Hanna: Kun mä herään veneessä, mä aina
kellahdan siitä sängystä. Me etitään van-
hemmat veneen etuosasta. Me usein leiki-
tään meidän leluilla veneessä ennen kuin
aamupala on valmis.
Kerttu: Me avataan verhot ja katotaan,
minkälainen ilma on. Lapalikossa syödään
muuten päiväruokana aika hyvää ruokaa,
kalaa.
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Kerttu: Mä lennätän mun barbia. Se näyttää
siltä, että joku hyppää hulluna uimaan! Iskä
joutui pelastamaan kerran barbin, kun se lähti
kellumaan kohti Rääkkylää. Mä roikuin kerran
laiturilla ja tuli kovat aallot ja mä pidin tiukas-
ti ruosteisesta jutusta kiinni ja keinuin aallois-
sa.
Hanna: Mä oon menny laiturin päästä iskän kaa
uimaan. Mä oon hyppinyt laiturilta veteen mun
pikkusiskon kaa.

Kerttu: Me saadaan ite valita lelut Lapalikoon
ja me pakataan ne. Meillä on ollu mukana bar-
beja, poneja ja kumikaloja. Mulla on ollu uni-
kaverina nalle.
Hanna: Kun sataa, me ollaan pelattu Afrikan
tähteä. Katotaan joskus tabletilta kaikkea ki-
vaa.

Hanna: Rannassa on merenneitojen kivi. Me
mentiin sinne kivelle ja hypittiin siitä veteen.
Kun aaltoja tulee, me mennään aaltoja päin.
Mä uin koirana siellä.
Kerttu: Mä oon leikkiny rannalla aaltoleikkiä.
Mä menin donitsilla laiturin alta. Me kerättiin
rannalta kiviä ja leikittiin niillä.
Hanna 8 vuotta
Kerttu 4 vuotta
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Kerttu: Mä lennätän mun barbia. Se näyttää siltä, 
että joku hyppää hulluna uimaan! Iskä joutui pe-
lastamaan kerran barbin, kun se lähti kellumaan 
kohti Rääkkylää. Mä roikuin kerran laiturilla ja 
tuli kovat aallot ja mä pidin tiukasti ruosteisesta 
jutusta kiinni ja keinuin aalloissa.
Hanna: Mä oon menny laiturin päästä iskän kaa 
uimaan. Mä oon hyppinyt laiturilta veteen mun 
pikkusiskon kaa.

Kerttu: Me saadaan ite valita lelut Lapalikoon ja 
me pakataan ne. Meillä on ollu mukana barbeja, 
poneja ja kumikaloja. Mulla on ollu unikaverina 
nalle.
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VARAOSAT VAPAA-AIKAAN

Meiltä
lahjakortit

Moottorikelkkat:
• Suodattimet
• Variaattorin osat ja hihnat
• Liukumuovit ja telamatot
• Jouset ja telapyörät
• Vaijerit ja polttoainepumput
• Sähköosat, säätimet ja staattorit
• Startit ja akut
• lisävarusteet

Mönkijät:
• Jarruosat
• Variaattorin osat ja hihnat
• Suodattimet sekä huolto-osat
• Murroksen suojakumit
• Murrokset ja vetoakselit
• Lisävarusteet ja vinssit
• Puskulevyt ja lämmittimet
• Renkaat
• Sähköosat, säätimet ja staattorit
• Startit ja akut
• Öljyt ja kemikaalit

Lumilinkot:
• Kaasuttimet, kalvot ja 
 polttoainepumput
• Vaijerit ja murtopultit
• Voimansiirron hihnat ja rullat
• Polttoaineletkut ja suodattimet
• Männät ja sylinterit
• Sähköosat ja akut
• Öljyt ja kemikaalit

Mopoautot:
• Jarruosat, palat, kengät ja levyt
• Pyöränlaakerit ja navat
• Alustanosat, iskunvaimentimet 
 ja suojakumit
• Variaattorit ja hihnat
• Vaihteiston tiivisteet ja vaihteistot
• Suodattimet
• Koriosat, lokasuojat ja puskurit
• Öljyt ja kemikaalit
• Sähköosat ja akut

Moottoripyörät / Mopot:
• Suodattimet
• Jarrupalat ja levyt
• Renkaat
• Ketjut ja rattaat
• Sylinterit, männät ja tiivisteet
• Viritysosat ja kustomointiosat
• Tangot, tupit ja peilit

• Vaijerit
• Sähköosat, säätimet, 
 staattorit, startit ja akut
• Öljyt ja kemikaalit
• Tiivisteet

Venemoottorit:
• Öljynsuodattimet
• Polttoainesuodattimet
• Öljyt ja kemikaalit
• Tiivisteet
• Siipipyörät
• Polttoainelinjasto
• Letkut ja liittimet
• Tankit ja pa-pumput
• Potkurit
• Ohjauskaapelit
• Sähköosat
• Akut
• Hydraliohjaus
• Septi järjestelmät
• Vene lämmittimet
• Läpiviennit
• Painevesijärjestelmät
• Köydet, ankkurit
• Sähköjärjestelmät

Ruohonleikkurit:
• Terät
• Kaasuttimet, kalvot ja 
 polttoainepumput
• Vaijerit ja murtopultit
• Voimansiirron hihnat ja rullat
• Polttoaineletkut ja suodattimet
• Männät ja sylinterit
• Ruohonleikkureiden ja 
 robottileikkurien terät
• Sähköosat ja akut
• Öljyt ja kemikaalit

Moottori- ja raivaussahat:
•  Terät, ketjut ja laipat 
•  Kalvot ja polttoainepumput 
•  Polttoaineletkut ja suodattimet 
•  Männät ja sylinterit 
•  Sähkö- ja sytytysosat 
•  Öljyt ja kemikaalit

Kuurnankatu 13, 80100 Joensuu  •  puh. 040 920 8787 
myynti@harrasteosa.fi  •  Avoinna: ma-pe  8-18 , la 9-15

Joensuu
harrasteosa.fi  

Kitee
Kiteentie 26, 82500 Kitee  •  puh. 0400 287 872
fixuskitee@jdh.fi  •  Avoinna: ma-pe  8-17 , la 9-13

Jäsenalennus 10% 
Alennus koskee myös Fixus 
Center Joensuun ja Fixus Kiteen 
myymälän tuotteita!

Täyden palvelun varaosatalo 
merkistä riippumatta
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Mitä tapahtuu kun moottorivene ja kajakki kohtaavat?

Kun käsivoimin kajakkia 
liikuttava veneilijä kohtaa 
saaren takaa moottorivoi-
malla porhaltavan mootto-
ripaatin, niin kohtaaminen 
voi olla kylmäävä – molem-
min puolin, vaikkakin eri 
syistä. Seuraavassa moot-
toriveneilijä J.A. kyselee 
aiheesta Eero Ouran näke-
myksiä. Eero on JPS:n pitkä-
aikainen kommodori ja kunniajäsen, entinen moottoriveneilijä ja pur-
jehtija, nykyinen meloja, purjehdus- ja melontakouluttaja. Tuskin löytyy 
pätevämpää henkilöä kommentoimaan tätä aihetta!

JA: Olet todella kokenut meloja ja ehkä kohtaukset moottoriveneiden kans-
sa eivät sinulle itsellesi ole turvallisuusongelma. Mutta, miten aloittelevaa 
melojaa opastetaan kohtaamiseen ja mitkä ovat aloittelijan päävaikeudet 
selviytyä moottoriveneen aiheuttamista aalloista?
EO: Perusohje on kääntää keula kohti aaltoja. Suoraan vastaantuleva aalto 
on turvallisin, sivuaalto keikuttaa riippuen aallon korkeudesta ja muodos-
ta. Kokematon tuntee olonsa turvattomaksi, ja voi siinä kaatuakin. Veneen 
kurvatessa läheltä kääntämiseen ei aina jää aikaa. Älkää ohittako läheltä!

JA: Onko tässä eroa siinä, tuleeko moottorivene edestä vai takaa?
EO: Meloja näkee kyllä edestä lähestyvän veneen, mutta ei aina kuule takaa 
tulevaa. Vaan näkeekö veneilijä melojan? Istumakorkeus on alle metri, josta 
rungon korkeus 30-40 cm. Aika vähässäkin aallokossa meloja häviää sinne 
sekaan, veneilijällä on tähystämisen vastuu. Sileälläkin vedellä nopean ve-
neen havaintoaika voi olla yllättävän lyhyt. Kajakeissa suositaan kirkkaita 
värejä, mutta minullakin entisen melokkini kansi oli vedenvihreä.

Eero Suursaaren edustalla.

Mitä tapahtuu kun moottorivene ja kajakki koh-
taavat?

Eero Suursaaren edustalla.

Kun käsivoimin kajak-
kia liikuttava veneili-
jä kohtaa saaren takaa
moottorivoimalla por-
haltavan moottoripaa-
tin, niin kohtaaminen
voi olla kylmäävä – mo-
lemmin puolin, vaikka-
kin eri syistä. Seuraa-
vassa moottoriveneilijä
J.A. kyselee aiheesta
Eero Ouran näkemyksiä. Eero on JPS:n pitkäaikainen kommo-
dori ja kunniajäsen, entinen moottoriveneilijä ja purjehtija, ny-
kyinen meloja, purjehdus- ja melontakouluttaja. Tuskin löytyy
pätevämpää henkilöä kommentoimaan tätä aihetta!

JA: Olet todella kokenut meloja ja ehkä kohtaukset moottoriveneiden
kanssa eivät sinulle itsellesi ole turvallisuusongelma. Mutta, miten aloit-
televaa melojaa opastetaan kohtaamiseen ja mitkä ovat aloittelijan pää-
vaikeudet selviytyä moottoriveneen aiheuttamista aalloista?
EO: Perusohje on kääntää keula kohti aaltoja. Suoraan vastaantuleva aal-
to on turvallisin, sivuaalto keikuttaa riippuen aallon korkeudesta ja muo-
dosta. Kokematon tuntee olonsa turvattomaksi, ja voi siinä kaatuakin.
Veneen kurvatessa läheltä kääntämiseen ei aina jää aikaa. Älkää ohittako
läheltä!

JA: Onko tässä eroa siinä, tuleeko moottorivene edestä vai takaa?
EO: Meloja näkee kyllä edestä lähestyvän veneen, mutta ei aina kuule ta-
kaa tulevaa. Vaan näkeekö veneilijä melojan? Istumakorkeus on alle metri,
josta rungon korkeus 30-40 cm. Aika vähässäkin aallokossa meloja häviää
sinne sekaan, veneilijällä on tähystämisen vastuu. Sileälläkin vedellä no-
pean veneen havaintoaika voi olla yllättävän lyhyt. Kajakeissa suositaan
kirkkaita värejä, mutta minullakin entisen melokkini kansi oli vedenvihreä.
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Itse käytän näkyäkseni lippua, mutta kovin yleistä se ei vielä ole.

JA: Entä miten kohtaamisen luonteeseen vaikuttaa se, onko kyseessä no-
peasti lähestyvä liukuva vene, puoliliukuva vene, joka saattaa tuottaa isot 
peräaallot, tai uppouma-ajossa tuleva iso teräsvene?
EO: Aallon korkeus, mutta varsinkin muoto vaikuttaa eniten. Terävä ja har-
jaltaan kaatuva aalto on ikävin. Mitä lähempää vene ohittaa, sen korkeampi 
ja terävämpi aalto. Hitaan fiskarin ohitukseen ei paljoa tarvitse varautua ja 
kaukaa ohittaneen isonkin veneen loiva aalto on harmiton.

Moni kohtelias veneilijä hidastaa melojan kohdatessaan/ohittaessaan. Pe-
räaallon kulku kohti melojaa on tärkeämpi kuin kylkikyljessä ohitus. Ja ison 
plaanaavan veneen pudottautuminen vauhdista tuottaa yllättävänkin ison 
aallon, väistä mieluummin kaukaa plaanissa.

Olenpa kohdannut nopean ison veneen kurvaamassa ihan vierestä vilkut-
taen iloisesti tervehdykseksi. En nostanut kättä vastatervehdykseen, kun piti 
varautua järkyttävään peräaaltoon.

Melojat kulkevat useimmiten reittien ulkopuolella, ohittavat reimareitakin 
’väärältä’ puolelta, mutta paikoin tilaa ei ole. Lähikontakteja tulee väkisinkin 
joskus.

JA: Ymmärtävätkö melojat sen, että liukuvan veneen tuottamat aallot ovat 
maksimissaan, kun vene on nousemassa liukuun tai nopeasti pysähtymässä?
EO: Melojat eivät ymmärrä veneiden eroja. Eivätkä veneilijät melojan vai-
keuksia.

JA: Käyttäytyvätkö kanootit samalla tavalla moottoriveneen kohtaamisessa 
kuin kajakit?
EO: Käytännössä kyllä.

JA: Mitä moottoriveneilijät voivat käytännössä tehdä yhteiselon paran-
ta-miseksi?
EO: Harrastamme samoja asioita, vain kulkuväline on eri. Vanha kuvaava 
nimitys kajakeille on palkovene. Me palkojen varassa kulkevat olemme pal-
jon pienempiä ja herkempiä, ottakaa meidät huomioon. Maalaisjärki riittää. 
Pidetään etäisyyttä, mutta moikataan, kun tavataan.

Muistiin merkitsi J.A.
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Joensuu Päivän Yrittäjä-
palkinto Jokikoneelle.  

Tunnustuksena ansiokkaas-
ta ja menestyksekkäästä 

yritystoiminnasta sekä roh-
keudesta toimia edelläkävijä-
nä vapaa-ajan ja konekaupan 
erikoisliikkeenä on Jokikone 
Oy:lle myönnetty kaupungin 
avain nro 37. Hauskuutta 

lisää, Kawasaki vesijetit  
Jokikoneen tuotevalikoimaan.

Jokikone palkittiin vuoden pohjois- 
maisena Bomber-vaappujen myyjänä 
2009

Uudet yli 2500 m2 toimitilat 
osoitteeseen Teollisuuskatu 24 
valmistuivat juuri kesäsesongiksi. 

Jokikone Oy palkittiin Vuoden Vene-
kauppias 2003 Suomessa –palkinnolla.

Vuoden Yrittäjä 
2002 Joensuussa.

Vator Oy ja Jokikone 
solmivat yhteistyösopi-
muksen Mercury-perä-
moottoreiden edustuk-

sesta Joensuussa.

Yhteistyö  
Silver-veneiden 
kanssa alkoi.  
Jokikone aloitti 
vetouistelu- 
varusteiden  
kaupan.

Amerikkalaiset Polaris-
moottorikelkat saapuivat 

Jokikoneeseen.

Liiketoiminta siirtyi 
Teollisuuskadulle, nykyisten 
toimitilojen läheisyyteen.

Yhteistyö Oy 
Otto Brandt Ab:n 

kanssa alkoi 
Honda-piha- ja  
viherkoneilla, 

sekä uusina tuot-
teina Jokikoneelle 

Honda-nelitahti-
perämoottoreilla.

 
Laatu ja tekninen etumatka olivat kriteerit 

kun Jokikone vaihtoi yhden pääartikkeleistaan, 
moottorisahat, saksalaiseen Stihliin.

Jokikone  
aloitti  
pyöräkaupan 
Yamaha-
moottoripyörillä. 
Jokikone Dealer 
Team aloitti 
toimintansa.

Jokikone avasi ovensa Joensuun  
keskustassa Torikadulla, myynnissä olivat  
mm. Jonsered-moottorisahat, Solifer- 
mopot sekä Moto-Ski-moottorikelkat.

Peugeot-skootterit ja  
-mopot sekä Aixam-mopoautot 
saapuivat Jokikoneeseen.

2018

2006

2003
2002

1994

1998

2007

Jokikone Oy ja Oy Brandt Ab laajentavat yhteistyötään 
Honda-tuotteiden jakelussa vuoden 2017 alusta, jolloin 
Jokikoneen valikoimiin kuuluvat kaikki Brandtin maahan-

tuomat Honda-tuotteet sekä Silver-, Faster-, AMT- ja 
Terhi-veneet. KTM moottoripyörät ja varusteet toivat 

eurooppalaista pyöräosaamista Jokikoneelle.

Jokikone aloitti 
Yamaha-perä-
moottoreiden, 
vesijettien ja 
Yamarin-veneiden 
myynnin. Myyntiin 
tulivat myös 
Suzuki-moottori-
pyörät, -mopot ja 
-mönkkärit.

Jokikone - verkkokauppa avattiin.
Yhteistyö Konekeskon ja Yamaha 
tuotteiden osalta päättyi 2016
   vuoden lopussa.

2016

2011

2009

2017

Honda-moottori- 
pyörät ja -mopot, 
Terhi-veneet sekä 

Mariner-perämoottorit 
antoivat merkittävän 

myynninlisäyksen  
Jokikoneelle.

1993

1991

1989

1986

1985

1980

1983

OOO JOKIKONE RUS 
avattiin maaliskuussa, 
ensimmäinen suomalainen 
vapaa-ajan ”kivijalka” kone-
kauppa Venäjän Karjalassa.

2019

JOKIKONE OY:n lähes 40 vuoden mittainen olemassaolo on alusta asti perustunut aitoon karjalaiseen, 
reiluun ja reippaaseen kauppatapaan. Nämä vuodet ovat opettaneet meidät nöyriksi, mutta laatutietoisiksi. 
Upeimmat ajopelit ja makeimmat varusteet, uutena tai käytettynä saat meiltä!
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Jo’anna Lapalikon laiturissa.

Veneeni M/S Jo’anna

Jo’annan tarina alkaa unelmasta saada isompi vene, mutta johon ei ollut 
varaa. Vesillä liikkumisen aloitin jo lapsena, joten unelmasta luopuminen 
ei ollut vaihtoehto. Päätin aloittaa Jo’annan rakentamisen 2002. Erilaisten 
veneilyvaikutteiden ja sattumuksien kautta päädyin runkomalliin 1900-lu-
vun alusta. Pääpiirteet Jo’annalle luovutti kanavahinaaja Gustaf Moenting, 
tuttavallisemmin Monttu. Jo’anna on rakennettu Montun piirrustuksia mu-
kaillen, nykyajan menetelmillä ja materiaaleilla teräksestä hitsaamalla.

Rakennus-blogi löytyy: http://www.telemail.fi/sampankotisivut/Boat1.html
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Ensimmäinen matka suoritettiin 2011. Seuraavan talven aikana yläraken-
teet saivat nykyiset muotonsa. Sisätila on käytännössä yhtä tilaa, rakennettu 
3 hengen oleskeluun. Kiinteitä nukkumapaikkoja on neljälle. Sauna on puu-
lämmitteinen. Sisätilat on eristetty joten veneilyä voi jatkaa pitkälle syksyyn. 
Telakointi tapahtuukin yleensä lokakuun lopussa.

Jo’anna tulee tuskin koskaan täysin ”valmiiksi”. Osa venei-
lyharrastustani ovat talven aikana tapahtuvat parannus ja 
kehitystyöt. Tulevalle kaudelle teen pienen parannuksen 
keulakannelle sekä asennan uusia navigointivarusteita.
Jo’anna on alusta saakka tehty sillä ajatuksella, että käyt-
tö on taloudellista ja sitä voi hallita yksin. Moottorina on 
Leyland 6-sylinterinen 150 hv turboahdettu diesel.

Vaihteistona Wilsson-tyyppinen sähkö/paineilmaohjattu 
puoliautomaattivaihteisto, joka on muutettu venekäyttöön sopivaksi. Etee-
najovaihteita on kaksi. Omavalmisteinen 4-lapainen potkuri on kooltaan 
28x32. Peräsimenä on kääntyvä tunneli lisäevällä. Kulutus on 7,3 solmun 
matkavaudilla noin 5 litraa tunnissa. Keulapotkuri on sähköinen. Veneessä 
on toisistaan riippumattomat 12 V ja 24 V latausjärjestelmät sekä erilliset 
akustot. Säh-köä tuottaa myös 85 W aurinkopaneeli sekä 12 V generaattori. 
Maasähköä ei ole, kaikki sähkö veneilyyn tuotetaan itse.

- Sami Venäläinen, M/S Jo’anna



Juppi-laituri Oy, 
Sorvaajanpolku 5, 80400 Ylämylly, 013-851 888, 

www.juppi-laituri.fi, info@juppi-laituri.fi.

Laituri on olennainen osa rantamaisemaa. 
Sen ääressä uidaan, nautitaan kesän 
aurinkoisista päivistä ja utuisista illoista...
 

 Laiturilta lähdetään veneretkille 
ja sen äärestä nostetaan 
kesän kalasaaliita.
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Lapset Lapalikossa: Lauri

Onko täällä Lapalikossa kivaa?
-  Onhan täällä kivaa, kun pääsee ajelemaan kumiveneellä.
Mikä on kivointa ajelussa?
-  Kun saa ajaa täysillä!
Mitä muuta täällä voi tehdä?
-  Sitten myös ongitaan.
-  Kalapaikalle mennään kumiveneellä ja ankkuroidaan se pikkusaaren 
taakse, josta saa isoja ahvenia. Pienet kalat heitellään lokeille.
-  Lokit nappas kalan. Ei tarvinnut montaa sekuntia oottaa.
Mites saunominen? Onko Lapalikossa hyvä sauna?
-  On, tosi hieno!

Olemme saaneet nauttia Lapalikossa mukavista hetkistä perheenä jo useam-
man vuoden ajan. Erityisen iloisia olemme olleet lämpimästä ilmapiiristä 
ja siitä, että erityistarpeinen poikamme on voinut osallistua tasavertaisesti 
moniin aktiviteetteihin siellä. Mieliinpainuvimpia muistoja hänelle on ollut 
esim. onkikisat, joissa hän voitti pienimmän kalan -palkinnon, ja josta me 
kaikki iloitsimme yhdessä hänen kanssaan.

Lapset Lapalikossa: Lauri

Onko täällä Lapalikossa kivaa?
- Onhan täällä kivaa, kun pääsee ajelemaan kumiveneellä.
Mikä on kivointa ajelussa?
- Kun saa ajaa täysillä!
Mitä muuta täällä voi tehdä?
- Sitten myös ongitaan.
- Kalapaikalle mennään kumiveneellä ja ankkuroidaan se pikkusaaren
taakse, josta saa isoja ahvenia. Pienet kalat heitellään lokeille.
- Lokit nappas kalan. Ei tarvinnut montaa sekuntia oottaa.
Mites saunominen? Onko Lapalikossa hyvä sauna?
- On, tosi hieno!

Olemme saaneet nauttia Lapalikossa mukavista hetkistä perheenä jo useam-
man vuoden ajan. Erityisen iloisia olemme olleet lämpimästä ilmapiiristä
ja siitä, että erityistarpeinen poikamme on voinut osallistua tasavertai-
sesti moniin aktiviteetteihin siellä. Mieliinpainuvimpia muistoja hänelle
on ollut esim. onkikisat, joissa hän voitti pienimmän kalan -palkinnon, ja
josta me kaikki iloitsimme yhdessä hänen kanssaan.
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Veneilijän täyden palvelun talo
Nostot ja laskut

Korjaus- ja lasikuitutyöt
Ulko- ja sisäpesut sekä kiillotukset

 
Kylmää ja lämmintä hallitilaa yli 4000m²

Autot
Veneet

Moottoripyörät
Asuntoautot ja -vaunut

 
Näppärille näpertäjille Tee Se Itse -halli

vuokrattavana

Viisas varastoi
lämpimästi

Mattilan Marinen venehotellissa

0400 164 139
Immolantie 9, 83150 Roukalahti
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Kiinnostava paikka:
Mantsin matalikko Puruvedellä

Punkaharjun itäpuolinen Vuoksen vesistön allas on nimeltään Puruvesi. 
Venäjän vallan ajoilta aina 1960-luvulle asti Punkaharju oli Suomen keskei-
simpiä matkailukohteita. Luonnonsuojelusyistä esimerkiksi leirintäalue on 
lopetettu ja alue elää nyt hiljaiseloa. Veneilijälle alueella on kuitenkin paljon 
nähtävää – ja onhan Tuunaasalmessa Valtionhotelli alkanut uudelleen toi-
minnan hotelli Punkaharjuna.

Puruvesi on Vuoksen vesistön suurista järvistä kirkkain. Tärkein syy lie-nee 
se, että järven valuma-alue on järven kokoon verrattuna pieni eikä maa-
taloutta juuri ole. Ainoa merkittävä lasku-uoma järveen tulee Paasivedeltä 
Raikuun kanavasta. Virtaus on heikko ja tummat vedet jäävät välissä ole-
vaan Ängervöiseen. Kirkkautta edesauttaa vielä sekin, että järven pohjassa 
on runsaasti lähteitä joista pulppuaa sorakerrosten suodattamaa kirkasta 
vettä. – Toki Puruvesikin on kokenut kovia. Järvessä on matalia lahtia, jois-
sa havaitaan ihmisen toiminnan aiheuttamaa sinilevää, ja esimerkiksi Ke-
rimäen kirkkoranta on pahoin ruohottunut. Ongelmiin on havahduttu ja 
esimerkiksi Pro Puruvesi -yhdistys on ryhtynyt toimiin

Mantsin särkkä heinäkuussa 2010.

Kiinnostava paikka:
Mantsin matalikko Puruvedellä

Punkaharjun itäpuolinen Vuoksen vesistön allas on nimeltään Puruvesi.
Venäjän vallan ajoilta aina 1960-luvulle asti Punkaharju oli Suomen kes-
keisimpiä matkailukohteita. Luonnonsuojelusyistä esimerkiksi leirintäalue
on lopetettu ja alue elää nyt hiljaiseloa. Veneilijälle alueella on kuitenkin
paljon nähtävää – ja onhan Tuunaasalmessa Valtionhotelli alkanut uudel-
leen toiminnan hotelli Punkaharjuna.

Puruvesi on Vuoksen vesistön suurista järvistä kirkkain. Tärkein syy lie-
nee se, että järven valuma-alue on järven kokoon verrattuna pieni eikä
maataloutta juuri ole. Ainoa merkittävä lasku-uoma järveen tulee Paa-
sivedeltä Raikuun kanavasta. Virtaus on heikko ja tummat vedet jäävät
välissä olevaan Ängervöiseen. Kirkkautta edesauttaa vielä sekin, että jär-
ven pohjassa on runsaasti lähteitä joista pulppuaa sorakerrosten suodat-
tamaa kirkasta vettä. – Toki Puruvesikin on kokenut kovia. Järvessä on
matalia lahtia, joissa havaitaan ihmisen toiminnan aiheuttamaa sinilevää,
ja esimerkiksi Kerimäen kirkkoranta on pahoin ruohottunut. Ongelmiin
on havahduttu ja esimerkiksi Pro Puruvesi -yhdistys on ryhtynyt toimiin

Mantsin särkkä heinäkuussa 2010.

33



36

haitallisten kiintoaineiden patoamiseen ja suodattamiseen mm. EU-varoin.

Parasta Puruvettä ovat selkävedet ja saaret. Näistä kenties erikoislaatuisin 
on Hummonselän keskellä sijaitseva Mantsin matalikko. Kun aloittelevina 
veneilijöinä kesän 1994 helteissä ensi kertaa lähestyimme paikka, niin se jäi 
kokonaan löytymättä! Tuohon aikaan ei ollut vielä karttaplottereita. Meri-
kartassa näkyi pieni käyppyrä (muistutti västäräkin kakkaa veneen pressul-
la) eikä se oikein saarelta näyttänyt. Kun suunnistustaidotkin olivat vielä 
hakusessa, ei kummajaista uskaltanut ryhtyä lähemmin tutkimaan.

Siellä se kuitenkin oli, mutta tuona vuonna vesi oli sen verran korkealla, että 
koko särkkä oli veden alla.

Mantsin matalikko (N61.966, E29.678) on noin 400 metriä pitkä hiekka-
särkkä. Oheisessa kuvassa heinäkuulta 2010 särkän korkein kohta on ehkä 
30 cm veden pinnan yläpuolella. Erityisesti silloin, kun särkkä on täpärästi 
veden alla, tunnelma on merkillinen. Matkaa lähimpiin rantoihin idässä ja 
lännessä on 2 km. Pohjoisessa ja etelässä matkaa on ehkä 6 km. Vetten pääl-
lä kävely tulee mieleen, kun paikalla on ihmisiä. (Googlaamalla ”mantsin 
matalikko youtube” voi katsoa lyhyen videon, josta saa aavistuksen tunnel-
masta.)

Vuosina, jolloin särkkä on vedenpinnan yläpuolella, sieltä löytyy yleensä 
nuotiojälkiä. Savolaiset fiilistelevät paistamalla makkaraa keskellä selkää!

Mantsi on myös sukeltajien suosiossa. Särkän itäpäässä on jyrkänne, joka 
laskee 30 metriin. Kasvillisuutta ei ole (niin kuin ei yleensä muuallakaan 
Puruvedellä) mutta auringonpaisteessa ja kirkkaassa vedessä vedenalaiset, 
hiekkadyynejä muistuttavat muodostelmat ovat hienoa katsottavaa. Mant-
sin ympäristö sopii myös mainiosti snorklailijoille. Heille ja sukeltaville ve-
neilijöille tiedoksi, että n. 2 km etelä-lounaaseen löytyy toinen mainio koh-
de, ns. Niloksen kalliot, jotka ovat yleensä vajaan metrin pinnan alla.

Mantsin matalikkoa voi yleensä lähestyä turvallisesti tuulen puolelta laske-
malla ankkurin riittävän kaukana.

Puruvedelle ja edelleen Hummonselälle pääsee Punkasalmen sillan (4.5 m) 
ali. Tuunaansalmen sillan (2.5 m) ali voi pienehköllä veneellä myös yrittää. 
Merkittyä reittiä ei kuitenkaan ole, ja vedet ovat karikkoisia. – J.A.
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Hallberg-Rassy 38 -veneen teak-kannen kunnostus

Kirjoitus tarkastelee Hallberg-Rassy 38 teak-kannen peruskunnostusta; irto-
naisten rimojen kiinnitystä, tulppausta ja uudelleen uritusta sekä saumausta. 
Kokonaisuuden sinetöi huolellinen hionta. Tavoite on kuvata työvaiheet ja 
innoittaa kanssaveneilijöitä tarttumaan rohkeasti työhön. Kirjoitus mahdol-
listi lisäksi työvaiheiden laadukkaan dokumentoinnin.

Veneemme on Ruotsin Göteborgista hankittu ja huhti-toukokuussa 2019 
Suomeen siirretty HR 38. Siirto toteutui nopealla aikataululla neljän hengen 
miehistöllä. Siirron kipparoi Juha Pasanen ja förstinä toimi Petri Burman. 
Siirtopurjehduksen haasteet liittyivät itämeren kelin lisäksi kone- ja sähkö-
tekniikkaan, lämmitykseen sekä rikiin. Veneen hankinta Ruotsista ja siirron 
aikainen ongelmanratkonta ansaitsisivat oman kirjoituksensa. Siirto toteu-
tettiin turvallisuudesta tinkimättä tiukassa aikataulussa.

Jo hankinnan aikana tiedostimme, että teak-kansi tulisi vaatimaan huomio-
ta. Osa ruuvien päälle asetetuista teak-tulpista oli irronnut, saumoista oli 
kadonnut saumamassa ja paikoittaisia irtonaisia rimoituksen kohtia havait-
tiin. Purjehduskauden aikana toteutettu vaihtoehtokartoitus (myös synteet-
tiset vaihtoehdot) ja kannen vahvuuden koemittaukset osoittivat, että vanha 
teak-kansi oli kunnostettavissa (teakin vahvuus kauttaaltaan suurempi kuin 
6 mm). Myös kokeneemmat veneilijät kehottivat tarkastelemaan vanhan pe-
ruskunnostusta (kiitos Juha!). Veneen talvisäilytyspaikaksi valittiin Kopolan 
varastointipalvelut, joka mahdollisti kunnostustöiden tekemisen lämpimäs-
sä talvisäilytyskauden aikana. Puitteet osoittautuivat erinomaiseksi ja työt 
aloitettiin joulukuussa 2019. Työhön osallistui vaihtelevasti 2-3 henkilöä.

HENKILÖSTÖVUOKRAUS • REKRYTOINTI 
KEHITTÄMISPALVELUT

www.eezy.fi 

Eezy VMP Joensuu • KarelPro Oy
Koskikatu 13 • Puh. 013 220 000 • joensuu@vmp.fi 
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Teak-kansi HR 38:ssa on rakennettu siten, että toiselta reunaltaan vajaapon-
tatut rimat ovat asennettu liimamassalla sekä ruuvein kanteen kiinni. Jokai-
sen ruuvin päällä on teak-tulppa, joka on liimattu. Vajaapontatut saumat 
on massattu tiiveyden takaamiseksi. Irrotettavia teak-tulppia ja ruuveja on 
n. 2000 kpl.

Pohjustus-, liimaus- ja saumausaineeksi valikoitui SIKA -tuoteperheen 
tuotteet, joiden työohjeet olivat selkeitä ja joita noudattamalla kunnostus 
toteutettiin. Erityinen huomio kiinnitettiin turvaohjeisiin.

Työvaiheet

Työ aloitettiin irrottamalla kansiventtiilit ja osa heloista sekä nakuttamalla 
vanhat teak-tulpat kansirimoja kiinnittävien ruuvien päältä pois. Parhaik-
si työvälineiksi osoittautuivat kevyt vasara, puukko ja tasakärkinen ruuvi-
meisseli. Paljastuneen tasapääruuvin ura puhdistettiin vanhasta liimasta ja 
ruuvit kierrettiin pois käsin ja ruuvivääntimellä.
Vanhojen kansiruuvien irrottamisen jälkeen kartoitettiin irronneet teak-ri-
mat. Tämä toteutui helpoiten vasaralla koputtelemalla ja kuulostelemalla. 
Selvästi irtonaisten vierestä paljastui useita muita löysästi kiinni olevia ri-
moja. Vain muutama teak-osa valmistettiin kokonaan uudestaan. Irtonai-
set ja löysästi kiinni olleet rimat irrotettiin ja puhdistettiin. Rimojen alta 
paljastunut kansi puhdistetiin ja hiottiin kevyesti. Irrotettujen rimojen lii-
mattava pinta ja kansi käsiteltiin pohjustusaineella (SIKA Primer 290 DC). 
Tämän jälkeen kanteen levitettiin liimamassa (Sikaflex 291i ja myös toisen 
tuoteperheen vastaava liimamassa) ja rimat asennettiin takaisin. Liimauk-
sen pitävyys varmistettiin asettamalla liimattujen rimojen pälle painoja ja 
osin ruuvein kiinnittämällä.
Alkuperäisten teak-tulppien halkaisija oli 10 mm. Uudet asennettavat 
teak-tulpat valittiin halkaisijaltaan 12 mm kokoiseksi, jotta lopputuloksesta 
saatiin viimeistelty ja kestävä. Tämä edellytti sen, että jokainen teak-rimassa 
alunperin 10 mm reikä isonnettiin halkaisijaltaan 12 mm kokoiseksi. Reikää 
ei voinut syventää läpireiäksi, koska kiinnitysruuvi olisi tällöin ollut merki-
tyksetön.
Seuraava työvaihe oli uusien ruuvien asennus. Ruuviksi valittiin ruostumat-
tomasta teräksesta valmistettu halkaisijaltaan hiukan vanhaa isompi
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ja kannaltaan leveämpi kiinnitysruuvi. Myös uudet ruuvit valittiin urakär-
kisenä, koska tulevaisuudessa niiden puhdistus liimasta on huomattavasti
helpompaa (vrt. esim. torx).

Tapitusvaihe.

Massaus.

Rimojen ruuvikiinnityksen jälkeen asennettiin ruuvien suojaksi uudet teak-
tulpat. Teak-tulpat liimattiin kiinni PUR-liimalla. Liima tuli sijoittaa si-
ten, että laajeneva polyuretaaniliima ei nostata asennettua tulppaa irti
kannesta (liimaa vain tulpan reunoilla). Asennus tapahtui rimojen syiden
mukaisesti kevyesti vasaralla pohjaan nakuttaen. Liiman kuivuttua teak-
tulpat lyhennettiin taltalla lähelle kannen tasoa.
Teak-tulppien katkaisun jälkeen hiottiin karkeahionta koko kanteen nau-
hahiomakonein. Ahtaisiin paikkoihin käytettiin epäkesko-hiomalaitetta,
"multitoolia" ja käsihiontaa. Ennen hiontaa suoritettiin pölysuojaus.
Hiontavaiheen jälkeen vanhat teak-kannen urat puhdistettiin vanhasta tii-
vistemassasta ja urat syvennettiin. Uran minimisyvyydeksi ja leveydeksi
määritettiin 4mm. Urien puhdistamiseen käytettiin pääosin käsityökaluja
(mattoveitsi ja saumajyrsin). Rimojen urien syvennys tapahtui pieniteräi-
sellä minipyörösirkkelillä. Pyörösirkkelin käyttö edellytti ohjurin käyttöä.
Urien syvennyksen jälkeen kansi ja urat imuroitiin huolellisesti pölystä
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ja kannaltaan leveämpi kiinnitysruuvi. Myös uudet ruuvit valittiin urakär-
kisenä, koska tulevaisuudessa niiden puhdistus liimasta on huomattavasti 
helpompaa (vrt. esim. torx).
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Urien syvennyksen jälkeen kansi ja urat imuroitiin huolellisesti pölystä



40

sekä roskasta ja urat käsiteltiin pohjusteaineella (Sika Primer 290 DC). 
Rimojen saumat massattiin (Sikaflex 290 DC -Pro) käyttäen isokokoisia 
massapuristimia. Suositeltavaa on käyttää akkukäyttöisiä massapuristimia. 
Tässä projektissa pursotettava saumausmassan määrä oli 14,4 kg. Sauma-
massan kuivumisajan jälkeen ylimääräinen kuivunut massa leikattiin pois 
kannen myötäisesti multitoolilla.
Lopuksi kansi hiottiin saumamassan jäämistä suurimmilta osin nauhahi-
omakoneella ja avustettiin epäkesko-hiomatyökalulla. Tätä vaihetta seurasi 
kaksi-kolme kokonaisuuden tarkastus- ja paikkauskierrosta. Kansi käsitel-
tiin kokemusten perusteella hyväksi havaitulla suoja-aineella.

Kokonaistyöaika projektissa oli n. 350 tuntia. Työtä voi suositella kaikille 
perustaidot omaaville kanssaveneilijöille. Kansi sai uuden ilmeen ja hyvin 
todennäköisesti lukuisia lisävuosia – vaikkakin projektin onnistumisen 
näyttää vain aika. Jaamme mielellämme kokemuksia aiheesta ja niitä voi 
tiedustella mm. sähköpostitse osoitteesta varhaiselake@hotmail.com.

Jarkko Maaranen ja Arttu Maaranen

Kannen viimeistelyä. Vene laiturissa.
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