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Toimintasuunnitelman toteutuminen 2020 

Viime talvena, ennen kuin tiedettiin vielä Covid-19 pandemiasta mitään, tehtiin ja 

vuosikokouksessa hyväksyttiin rohkea toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle. Erikoi-

sesta vuodesta huolimatta tuon suunnitelman toteuttamisessa onnistuttiin yllättävän 

hyvin. 

Muutamia esimerkkejä muistin virkistämiseksi: 

Mobiilimaksumahdollisuus saatiin Mobile Pay-järjestelmän kautta toteutettua, ja sitä 

saaritukikohdassa vierailleet ovat sittemmin käyttäneet.  
Maaliskuussa suoritettiin hätämerkinantoharjoitus ja vanhojen rakettien hävittäminen. 

Seuran dokumentit saatiin sähköiseen muotoon Google Driveen, josta ne ovat nyt hel-

posti löydettävissä. 

Saunan vesikatto uusittiin alkukaudesta.  
SuperPuuska toteutui mukavana lukupakettina ja mainosmyynnissä taidettiin tehdä 

uusi ennätys. 

Kohtuullisen iso urakka oli Saimaan Pursiseurojen yhteiskäytössä olevien tukikohtien 
luettelo, jonka kuusihenkiseen toimitukseen osallistuin marraskuusta 2019 alkaen ja 

kevääksihän se saatiin jakeluun. 

Jokiasemalla sijaitseva mastonosturi on nyt katsastettu ja turvallinen käyttöön. 

Liperissä osallistuttiin Puuveneen Vuoksi-tapahtumaan heinäkuussa. 
Lokakuussa toteutettiin merkittävä vaihe Lapalikon vanhan päärakennuksen suhteen. 

Ikäväksemme valokuvia rakennuksen alkuvaiheista emme onnistuneet jäsenistöltä saa-

maan käyttöömme tämän julkaisun nostalgiapläjäykseksi. 
Tätä kirjoittaessani Linnunlahden varaston siivous on tarkoitus toteuttaa marraskuun 

puolessa välissä. 

 

Pettymyksiäkin tavoitteissa tosin jouduttiin kokemaan. 

Seurayhteistyön kehittäminen Lieksan Pursiseuran kanssa jäi alkuvaiheeseen, kun ke-
väällä saimme suruviestin Lieksan kommodorin menehtymisestä. 

Ehdin hyvin tutustua Ahti Sarasojaan, kun teimme tiiviissä yhteistyössä Lieksan Pursi-

seuran materiaalia Saimaan pursiseurojen tukikohtaluetteloon. 

Seurayhteistyön kehittäminen hänen kanssaan päättyi alkuunsa tuohon ikävään tapah-
tumaan. 

Monta tarinaa ehdin kuulla siitä, kuinka autolautta Pielisen remontti on vienyt paljon 

Ahdin aikaa, ja suunnitelmissa oli lautan siirto Savonlinnan Laitaatsillan telakalle  
runkokatsastukseen jäiden lähdettyä. Siirtämättähän se Ahdilta jäi, mutta siirto kuiten-

kin syksyllä toteutui uuden omistajan toimesta, eikä matka pysähtynyt Savonlinnaan. 

 

Kauden päätteeksi vielä pikkujoulutapahtumakin jouduttiin perumaan, mutta ensi 

vuonna sitten juhlitaan ehkäpä isommin. 

 

Suuri kiitos toimintasuunnitelman onnistumisesta kuuluu ahkerille talkoolaisille ja ta-

pahtumien järjestäjille. 

 

Jarmo Pelli, JPS 
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Rosvopaistia Lapalikolla 

Idea rosvopaistista lähti saari-isäntä Sami Venäläiseltä, kun mietiskelimme hallitukses-

sa mahdollisia seuran tapahtumia tulevalle kaudelle. Sami oli kokeillut paistintekoa jo 

edellisenä vuonna ja kauan ei tarvinnut ideaa kypsytellä, kun rosvopaistitapahtumasta 

Lapalikolla oli päätetty.  

Perinteisesti rosvopaisti tehdään lampaasta, mutta periaatteessa mikä tahansa liha käy.  

Oli siis hankittava jostain rosvopaistiin sopivaa lampaanlihaa. Olin aikanaan saanut 

maistaa erinomaista rosvopaistia eräillä yksityisjuhlilla, jossa paistin valmisti lampaan-

lihan tuottaja itse. Tuottaja oli rantasalmelainen Putkisalon kartano. Niinpä otin yh-

teyttä tuottajaan ja sovimme tilauksesta.  

Lampaanviulut saapuivat meille pakastettuina n. viikkoa ennen tapahtumaa. Viikon-

loppu lähestyi ja jännäsimme kelien kehittymistä. Kun otimme lihat sulamaan paria 

päivää ennen h-hetkeä, paluuta ei ollut. Oli mahdollista, että tuulet olisivat niin kovat, 

ettei Lapalikolle pääsisi tai sade estäisi valmistelut tai korona iskisi tai… Muuttujia oli 

paljon ja hienoinen epävarmuus hiipi, onnistuisiko tapahtuma ollenkaan. Vaimoni Ul-

la laittoi lihat kuitenkin marinaadiin torstaina 3.9. 

Perjantai-iltana 4.9. saavuimme reippaassa etelätuulessa Lapalikon laituriin ja kaikki 

näytti lupaavalta. Ilma ja tuulensuunta oli hyvä, laituri täynnä veneitä ja innokkaita 

kipinämikkoja. Kontron nuoret miehet olivat kaivaneet jo paistikuopankin valmiiksi 

aallonmurtajan hietikkoon. Vuorasimme vielä kuopan pohjan ja reunat rannan lintta-

kivillä ja kuoppa jäi odottamaan tulen sytyttämistä. Aikataulu jalostui illan mittaan 

saunan lauteilla ja aloitimme tulen polttamisen paistikuopassa puolen yön tietämillä. 

Haalimme tontilta nuotioon mahdollisimman isoa tai tuoretta puuta, että saisimme 

aikaan paljon hiillosta ja ettei tulta tarvitsisi vahtia koko yötä .  

Vaikka nuotio näytti nukkumaan mennessä isolta ja puuta siinä oli reippaasti, puut 

paloivat parissa tunnissa lähes loppuun. Monosen Pekka oli onneksi herännyt ensim-

mäisenä kahden aikoihin yöllä lisäämään puita. Neljän aikoihin Pellin Jarmo ja minä 

puolestaan lisäsimme puita vielä viimeisen satsin. Nukuin sen jälkeen vielä pienet tor-

kut ja nousin uudestaan kuudelta, koska lihat oli valmisteltava paistoa varten.  
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Käärimme Monosen Pekan kanssa lampaanviulut leivinpaperiin, folioon ja kastel-

tuun sanomalehteen ja lopuksi kietaisimme ne vielä katiskalankaverkkoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekka nosteli hehkuvat hiilet pois kuopasta. 
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Ladoimme sitten paketit vierekkäin kuopan pohjalle. Kontron Pirjo oli illalla antanut 

mukaan kilon poropaistin, jonka laitoimme päällimmäiseksi. Peittelimme lihat vuo-

roin hiilillä vuoroin hiekalla n. viiden sentin kerroksella. Kaikki lihat olivat piilossa 

klo 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haudan päälle sytytimme vielä nuotion. Nuotio paloi muutaman tunnin, mutta Mo-

nosen Pekka ja Hakaliston Sirkka olivat mittailleet maaperän lämpötiloja paistomitta-

rin piikillä ja tulleet siihen tulokseen, ettei nuotion polttoa tarvinnut enää jatkaa. Sit-

ten ei voinut kuin odottaa ja toivoa parasta ja pelätä pahinta. 

Päivän mittaan puutalkoiden lomassa ripautteli hiukan vettä taivaalta, ja ettei paisto-

kuoppa kylmenisi, kuopan päälle hiisattiin vanha kattopellin palanen. 

Neljän aikoihin iltapäivällä alkoi hermo pettämään ja kaivoimme Pekan kanssa Pirjon 

poropaistin esiin ja tutkimme paistotulosta. Liha vaikutti erittäin hyvältä, oli murak-

kaa, mutta ei kuivaa. Laitoimme lihan kuitenkin takaisin, kun saunominen oli vielä 

kesken. 
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Saunan jälkeen kuuden maissa oli aika ottaa kaikki lihat pois kuopasta. 

 

Jännittävää hetkeä oli seuraamassa paljon väkeä ja mm. Eero ja Liisa Oura saapuivat 

juuri samaan aikaan kajakeillaan rantaan. 
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Kommodori Jarmo Pelli antoi maljapuheessaan tunnustusta, että liha ja sen paisto 

oli onnistunut erinomaisesti.  

Syöminkejä ja juominkeja jatkettiin iloisissa ja lämminhenkisissiä merkeissä lähes 

puolille öin, ja jotkut innostuivat vielä tanssimaan ja polttamaan puutalkoosta jäänei-

tä risuja nuotiossa.  

Tapahtumaan osallistui 7 venekuntaa ja 2 kajakkia, yhteensä 16 aikuista ja 6 lasta tai 

nuorta. Lihaa oli porukalle varattu 3 lampaanviulua eli n. 8,3 kiloa ja sitä riitti sopi-

vasti kaikille. 

Teksti ja kuvat: Pekka Tarva 
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Lapalikon Lapatonttu-kilpailu 
 

Avasimme 14.5.2020 pursiseuran Facebook-sivuilla lapsille ja lapsenmielisille leikki-

mielisen Lapatonttu-kilpailun. Kilpailussa haastettiin etsimään saareen muuttaneen 
Lapatontun ovenpieleen hienoja kiviä oven edustaa koristamaan. Kilpailun osanotto 

oli runsasta ja oven edustalle olikin löydetty erittäin upeita kiviä! Osa kivistä oli kesän 

mittaan ehtinyt jo kadotakin, mutta Lapatonttu kertoi meille jokaisen kiven asettaneen 

henkilön nimen. Henkilöt hän tietenkin tunnisti, onhan hän aito Lapatonttu. Lapa-
tonttu kertoi, että oli hauskaa seurata toinen toistaan kauniimpien kivien asettelua 

ovensa edustalle. Nyt Lapatonttu aikoo muuttaa talveksi Bahamalle, mutta kertoi pa-

laavansa Lapalikoon jälleen ensi keväänä!  

 

Arvonnassa karkkipussit voittivat: 
Seela, Aamu ja Taimi 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Teksti ja kuva: Sami Venäläinen 
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Uusi liiteri 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lapalikolle rakennettiin kauden 2020 aikana uusi liiteri. Uusi rakennus rakennettiin, 

koska entinen puidensäilytyspaikka saunan päädyssä ei täyttänyt paloturvallisuusvaati-
muksia. Se purettiin pois saunan takaseinän huoltamisen yhteydessä, ja saunan ulko-

asu palautui näin alkuperäiseen malliinsa. Uusi liiteri rakennettiin keskeiselle paikalle 

palvelemaan koko tukikohtamme polttopuuhuoltoa. Rakennukseen käytetyt puutava-

rat, runko ja seinälaudat sahattiin käsin paikan päällä Lapalikossa kasvaneesta puuta-
varasta. Rakennus palvelee myös väliaikaisena säilytyspaikkana tavaroille, jotka pure-

tusta päärakennuksesta otettiin talteen. 
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Lapalikon mökki 

Rakennus oli alunperin rakennettu saunaksi, joka sijaitsi keittiön puoleisessa kulmas-

sa. Käyttötarpeen muuttuessa sauna on purettu, ja rakennus laajennettu viimeiseen 
muotoonsa. Alkuperäisestä rakennuksesta sekä muutosvaiheista on säilynyt niukasti 

kuvia. Historiasta on jonkin verran enemmän kerrottu seuran historiikkikirjassa. 



14 

Vuosien mittaan oli havaittu keväisin voimakasta “vanhan mökin tuoksua” Lapalikon 

pihapiirissä. Huoli mökin kunnosta alkoi kuitenkin kasvaa keväällä 2018. Tuoksun 
lähdettä yritettiin useaan otteeseen omatoimisesti selvittää. Kattoa tutkittiin ja paikat-

tiinkin useasta kohtaa. Välipohjaa tuuletettiin ja yritettiin näin selvittää, aiheutuuko 

tuoksu huonosta tuulettuvuudesta. Mökin sisätiloihin lisättiin ilmanvaihtoventtiileitä 

tehostamaan sisätilojen ilmanvaihtoa. Savuhormit tutkittiin ja puhdistettiin. Mökin 
sisätilojen ilmanvaihtoa tutkittiin myös lainaksi saaduilla mittalaitteilla. Kaikkien näi-

den toimenpiteiden jälkeen oli todettava, että parannusta ongelmaan ei ole havaittavis-

sa, ja tilanne jopa tuntui etenevän huonompaan suuntaan. 
 

Keväällä 2019 ensimmäiset Lapalikon kävijät huomasivat ongelman pahentuneen. 

Ympäristö tuoksui voimakkaasti homeelle. Edellisenä kesänä suoritetut toimenpiteet 

eivät olleet korjanneet tilannetta. Talvi oli ruokkinut ongelmaa aivan uudella voimalla, 
jonka seurauksena mökin lattiaan oli ilmestynyt lahon aiheuttama reikä. + 

 

Hallituksella ja seuran jäsenillä on seuran omaisuuden suhteen erilaisia velvoitteita. 
Näitä on mm. huolehtiminen seuran omaisuudesta, sen kunnosta ja arvosta. Lapaliko 

on itsessään hieno ja arvokas paikka. Se on myös pursiseuran arvokkain omaisuus, 

josta on pidettävä hyvää huolta. Näistä syistä mökin ongelmia aloitettiin käsitellä to-

della huolestuneena. Koska aikaisemmin suoritetut toimenpiteet eivät olleet auttaneet, 
oli hallituksen velvollisuus paneutua ongelmaan tarkemmin. Aiemmin talkootyönä 

suoritetut korjaukset eivät olleet toimivia, joten päätettiin hankkia rakenteellinen kun-

tokartoitus rakennusalan ammattilaiselta.  
 

Tutkimuksen tulokset olivat karua luettavaa, mökissä oli lukuisia rakenteellisia ongel-

mia. Ongelmien korjaaminen tulisi olemaan erittäin vaikeaa ja lopputulos epävarma. 

Oli siis toisaalta kyse seuran omaisuudesta, mutta myös aiheesta, joka herättää useissa 
seuramme jäsenissä henkilökohtaisia tunteita. Ei kukaan halua purkaa rakennusta, jo-

ka on kovalla talkootyöllä rakennettu, ja josta on hienoja muistoja. Seuran taloudelli-

sesta näkökulmasta katsottuna vaihtoehdot olivat vähissä. Rakennuksen kunnostuksen 
kustannukset ja työmäärä olisivat olleet moninkertaiset uuteen mökkiin verrattuna. 

Näistä näkökulmista johtuen asiaa aloitettiin valmistella vuoden 2020 vuosikokouk-

seen jäsenien päätettäväksi.  

 
Vuoden 2020 vuosikokouksessa jäsenet päättivät mökin purkamisesta. Tästä alkoi asi-

an valmistelu yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Liperin kunnan rakennusval-

vonnan kanssa päädyttiin ratkaisuun, jossa turvallisin tapa hävittää rakennus olisi polt-
taminen. Pahasti homeista rakennusta tulisi purkaa mahdollisimman vähän, irtaimis-

tosta tulisi siirtää pois vain välttämättömät, ja työskentelyä homeisessa rakennuksessa 

tulisi välttää. Polttamisesta laadittiin suunnitelma viranomaisten opastuksella. Kesän 

2020 aikana suunnitelmaa aloitettiin toteuttamaan. 
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Ensimmäinen vaihe oli palokuorman pienentäminen, joka aloitetiin purkamalla terassi 

ja terassin katto. Terassista puretut puutavarat tarkastettiin, käyttökelpoiset laudat ja 

parrut otetiin talteen ja käyttökelvottomat puutavarat poltettiin. Kun kuisti oli koko-
naisuudessaan purettu, pienennettiin palokuormaa vielä sahaamalla rakennuksesta 

räystäät pois. Irtaimistosta siirrettiin varastoon kamiina ja astioita. Viranomaisten oh-

jeistuksen mukaisesti tekstiilit ja kirjallisuus jouduttiin jättämään rakennuksen sisään. 
Palokuorman pienennys oli nyt suoritettu, ja aloitimme valmistelemaan mökin poltta-

mista. 
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Toisessa vaiheessa mökistä poistettiin ikkunat ja ikkuna-aukot peitettiin vanhoilla kat-

topelleillä. Kattoon sahattiin aukko, jonka tarkoituksena oli toimia keinotekoisena sa-

vuhormina. Näillä toimenpiteillä varmistettiin, että mökin palaminen olisi hallittua. 
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Kolmannen vaiheen eli polttamisen onnistuminen edellytti monien palasien loksahta-

mista paikalleen. Sääolosuhteet tulisi olla täydelliset. Tuulen suunnan oli oltava saa-
resta poispäin tai kokonaan tyyni sekä sään mahdollisimman kostea, mielellään vesisa-

de. Tällainen tilanne tuli hiukan yllättäen. Jäsenistä kootun polttoryhmän yhteisellä 

päätöksellä mökki sytytettiin, ja se paloi hallitusti ja suunnitelman mukaisesti maanan-

taina 12.10.2020. Ennalta viranomaisille ilmoitettu mökin polttaminen oli huomioitu 
myös lähisaarien kesämökeillä. VPK kävikin veneellään toteamassa, että tilanne oli 

hallinnassa. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Veneilykauden 2021 alkaessa suoritetaan vielä palopaikan siivous sekä maisemointi-

työt. Palopaikalta poistetaan metallit ja muut kierrätykseen toimitettavat materiaalit. 

Näistä toimenpiteistä olemme saaneet yksiselitteiset työohjeet Liperin kunnan raken-
nusvalvonnalta. Lopuksi mökin paikka maisemoidaan alkuperäisiä saaren muotoja 

mukaillen.  

 
Näin on vanhan mökin tarina päättynyt. Jäämme odottamaan, mitä seuramme jäsenet 

päättävät jatkosta, ja minkälainen uusi päärakennus tulee olemaan.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Teksti ja kuvat: Sami Venäläinen ja Jarmo Pelli 
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