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Kommodorin mietteitä

Arvoisat Pursiseuralaiset, jäät lähtivät Pyhäselältä jo aikaa sitten ja ve-
neilykausi on päässyt hyvin alkuun. Uusi tässä lehdessä esiteltävä hallitus
on kokoontunut viikoittain ja on päässyt hyvään vauhtiin seuran toimin-
nan eteenpäin viemisessä.

Mielestäni seuran toiminnassa on nyt suunnattava katse tulevaisuuteen ja
edetään positiivisessa hengessä toisemme huomioiden. Toimintakalenteri
on laadittu ja sen mukaan mennään yhdessä eteenpäin koronarajoituksia
noudattaen. Loppukesästä palataan varmaankin jo paljon normaalimpaan
toimintaan koronarokotusten edistyessä.

Lapalikolla tehdään kevään aikana vielä maisemointityötä poltetun pää-
rakennuksen jälkien siivoamiseksi. Lapalikolla järjestetään joitain yhtei-
siä tilaisuuksia ottaen huomioon voimassa olevat koronarajoitukset. Tänä
vuonna Lapalikolla ei ole tarkoitus järjestää isompia talkoita, vaan hoi-
detaan tarpeellisia huolto- ja ylläpitotöitä Lapalikotyöryhmän johdolla.
Työryhmässä on hallituksen edustajana Olli Eiro ja tällä hetkellä jäse-
ninä Topi Raassina ja Olli-Pekka Elo. Ryhmään pääsevät mukaan kyllä
kaikki halukkaat ja yhteisiin tekemisiin voi jokainen osallistua vapaaeh-
toisesti voimiensa ja taitojensa mukaan.

Uuden päärakennuksen hankinta ajoittuu vuodelle 2022 ja ennen sitä käy-
dään varmaan Lapalikollakin keskustelua siitä, millainen rakennus tarvi-
taan ja mihin se sijoitetaan.

KaiMaar laskettiin vesille huhtikuun lopulla ja ensimmäinen veneilyreissu
kohdistuu Lapalikolle ja Paksuniemeen. Hyvää veneilykesää ja suotuisia
tuulia toivotellen,

Pertti Laurila, kommodori
10.05.2021
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Päivitä sähköpostisi

JPS:n tiedotus on käytännössä siirtynyt seuran sivuille nettiin ja sähkö-
postiin. Tämä näyttää toimivan kohtuullisesti, mutta seuran jäsenrekiste-
riä on vaikea pitää ajantasaisena. Seuralaisten sähköpostiosoitteet muut-
tuvat jonkin verran vuosittain. Muutoksen jälkeen seuran posti ei yleensä
mene enää perille.

Olisi tärkeää, että jäsenet ilmoittaisivat seuran sihteerille sähköpostiosoit-
teen muutoksesta s-postilla tai tekstarilla.

Kunkin seuralaisen liittyessään ilmoittamat henkilötiedot on tallennet-
tu Suomen Purjehdus- ja Veneilijäliiton (SPV) Suuli-nimiseen rekisteriin.
Kullakin seuralaisella on pääsy omiin tietoihinsa. Voit halutessasi ylläpi-
tää omia tietojasi. Sihteeri auttaa tarpeen mukaan.

Kolme peuraa ylittämässä Moinselkää Kallioniemen kohdalla 08.05.2021
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Kertun Lapaliko Hannan Lapaliko

Lapalikon kuulumisia

Joensuun Pursiseuralla on omistuksessaan Lapalikon saaritukikohta. La-
paliko kuuluu Saimaan alueen pursiseurojen yhteiskäytössä oleviin tuki-
kohtiin (ks. lista tukikohdista jäljempänä SuperPuuskassa), joten sen käyt-
tö on mahdollista kaikkien alueen veneilyseurojen jäsenille yhdessä sovit-
tujen sääntöjen puitteissa.

Lapalikon polttamalla hävitetyn homeongelmaisen päärakennuksen mai-
semointi pyritään suorittamaan loppuun toukokuun aikana. Toistaiseksi
päärakennuksessa olleet astiat löytyvät lukitsemattomasta ulkovarastosta.
Kaasuliesi ja kamiina ovat uudessa puuvajassa, mutta eivät tällä hetkellä
käytössä.

Valitettavan vahingon takia kaasugrilli tuhoutui päärakennuksen polton
yhteydessä. Uutta kaasugrilliä ei toistaiseksi hankita, vaan grillaukseen
käytetään joko grillikatoksen tai Palvaamon (rakennus vastapäätä laituria)
tulisijoja.

Yhteiskäyttöseurojen avainlippaat on toistaiseksi sijoitettu Palvaamon si-
sälle. Päärakennuksen kohtalosta huolimatta Lapalikossa on runsaasti ti-
laa ja mahdollisuuksia tehdä, levätä ja nauttia. Toivottavasti saamme lä-
hivuosina uuden päärakennuksen maamerkiksemme.

JPS:n saaritukikohta sijaitsee Lapalikon saaressa Rääkkylän Jänisselällä.
62° 22,5’ N , 29° 39,8’ E Lapalikossa on uusi laituri ja hyvä hiekkaran-
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ta mm. lasten uimapaikaksi. Käytössä ovat tällä hetkellä katettu grillika-
tos, “Palvaamoksi” kutsuttu tilava grillikota, soutuvene, pieni moottorive-
ne, zoom-jollia purjehduksen harjoitteluun sekä frisbee-golfrata, lentopal-
lokenttä ja keinu lapsille. Lisäksi “huussien” vierestä löytyy biojäteastia
kompostointiin.

Rantautuminen. Lapalikon laituri sijaitsen saaren itäpäässä pohjoisen puo-
lella. Laiturille pääsee suuremmilakin veneillä. Turvallisin reitti saaren ete-
läpuolelta kulkevalta 2,4 m:n väylältä saaren kärki itäpuolelta kiertämäl-
lä. Saaren itäkärjen ulkopuolella on epävirallinen pohjoisviitta turvallisen
lähestymisen varmistamiseksi.
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JPS:n hallitus 2021

Pertti Laurila, kommodori
040-8369961, plaurila@hotmail.fi
M/S KaiMaar
Seuran jäsen vuodesta 1995. Olemme seilanneet Ulla-Maijan
ja kissan (ensin Sami ja myöhemmin Prisse) kanssa Vuoksen
vesistöä päästä päähän eli Kiuruvedeltä Lappeenrantaan.
Olemme käyneet veneellä myös Viipurissa ja Tallinnassa.
Olli Eiro, varakommodori
050-5876967, olli.eiro@elisanet.fi
S/Y Rose
Purjehdin nykyisin sinisellä Saimaalla vaimoni Riitan kans-
sa muistellen menneitä meriseikkailuja!

Katja Tuominen, taloudenhoitaja
050-5373103, katjt@uef.fi
M/S Bluenose
Veneily oman perheen kanssa luonnon kauneudessa – sitä
parempaa ei ole. Yhdistän mielelläni veneilyyn toisen itsel-
leni tärkeän asian eli kulinaariset kokeilut.

Juha Alho, sihteeri
0400-271332, juha.alho@helsinki.fi
M/S IPE
JPS:n jäsen vuodesta 1993. Samalla veneellä mennään vai-
moni Ipen kanssa. Laivakoira Altman aina mukana. Uusia
kiinnostavia paikkoja joka vuosi mutta nykyisin lähinnä
Vuoksen vesistössä.
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Juhani “Jussi” Vähämäki, tiedottaja
050-5691263, vahamaki@uef.fi
M/S Bluenose
Pienestä pitäen olen liikkunut vesillä erilaisilla veneillä.
Nykyään pidän Saimaan järviluonnosta, matkaveneen rau-
hasta ja kalastuksesta. Laivakoira Tassu on aina mukana.

Erkki Räsänen, jäsen
040-5296547, echo.rasanen@gmail.com
M/Y NUMA
Olen kotoisin Suomenlahden rannoilta, joten veneilyä on
harrastettu aina. Pursiseurassa vuodesta 2000 hankittuani
nykyisen veneeni.

Eskaaderi Puruvedelle heinäkuussa 2021

Kokeilemme jälleen, olisiko seuralaisilla kiinnostusta lähteä porukalla tut-
kimaan uusia paikkoja tai verestämään muistoja, kohteena Puruvesi ja
kesto noin 3 vrk.

Puruvesi on kenties kirkkain Vuoksen vesistön suurista altaista (ks. jäl-
jempänä sukeltajan näkökulma!). Tähän on useita syitä. Ensiksikin Puru-
veden valuma-alue on vain niukasti itse järveä suurempi, ei humusta! Kiin-
toainetta kertyy vähän ja vain eräisiin mataliin lahtiin. Toiseksi rannoilla
ei ole juuri maataloutta eikä teollista toimintaa. Kolmanneksi kallioperä
on kovaa ja hapanta graniittia ja pohjassa on lähteitä. Järveen tulee hiek-
kakerrosten kautta siivilöitynyttä vettä. Puruvesi on ns. ultraoligotrofinen
järvi.

Suunnitelmana on kokoontua Retretin laituriin Punkaharjun pohjoispääs-
sä ke 07.07.21 ja sopia päiväetapit. Säät ja tuulet kannattaa ottaa huo-
mioon, mutta kolme pääkohdetta olisivat Hytermän luonnonsuojelu- ja
museosaari Kerimäen liepeillä, Linnansaaren laguunisaari Hummonselän
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pohjoispäässä ja Karjalan Kievarin lahti järven kaakkoiskulmassa. Kes-
kellä Hummonselkää on mainio Mantsin matalikko.

Puruveden pursiseuralla on järvellä maja (ja toinen Punkaharjun länsi-
puolella, Matarissa). Ruokkeen lomakylästä saa ensiluokkaisia Laukkasen
savumuikkuja. Kerimäellä on paitsi maailman suurin puukirkko myös kak-
si hyvää ruokakauppaa ja Puruveden ainoa Alko. Polttoainejakelu käy par-
haiten Retretin laiturissa – ja siinä vastapäätä, harjun päällä, on paljon
julkisuudessa ollut hotelli Punkaharju.

Jos kiinnostut, ota s-postilla yhteyttä seuran sihteeriin.

Mantsin särkkä heinäkuussa 2010

JPS:n venekatsastajat 2021

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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Veneiden katsastukset 2021

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset vaikuttavat vielä tänä keväänä
veneiden katsastuksiin. Katsastukset tehdään viime kevään tavoin poik-
keusjärjestelyin ensisijaisesti puhelimen välityksellä. Katsastuksessa venei-
lijä vastaa, että vene, laitteet ja katsastuksessa vaadittavat varusteet ovat
katsastuksen edellyttämässä kunnossa. Katsastukset on sovittava tehtä-
väksi pääsääntöisesti kesäkuun loppuun mennessä. Seuraavassa tarkem-
mat ohjeet katsastusten suorittamiseksi.

Vuoden 2021 katsastuksen teema

Vuoden 2021 katsastusten teemana on veneen sähköjärjestelmä ja erityi-
sesti kytkentäkaaviot sekä niiden ajan tasalle saattaminen.

Lähtökohtana katsastukselle on, että tehdasvalmisteisen uuden veneen
sähköjärjestelmä on tämän hetken vaatimusten mukainen ja se täyttää
olennaiset turvallisuusvaatimukset: suojauksen sähköiskulta ja tulipalolta
sekä moitteettoman toiminnan kaikissa merellisissä olosuhteissa. Yleensä
tehdasvalmisteisissa vanhemmissakin veneissä on mukana valmistusajan-
kohdan mukainen sähköjärjestelmien kytkentäkaavio. Katsastuksessa to-
detaan sähköjärjestelmän nykytilanne. Se voi olla alkuperäinen, korjattu
tai laajennettu. Tärkeää on yhdessä veneen omistajan kanssa todeta, onko
sähköjärjestelmä sähköalan ammattilaisen jäljiltä vai maallikon itse teke-
mä. Katsastaja yleensä ei ole sähköalan ammattilainen, mikä rajoittaa
sähköjärjestelmän turvallisuuden ja kunnon arviointia katsastustilantees-
sa.

Pienoisjänniteasennuksia (esim. 12 VDC, 24 VDC) saa osaava ja asiaan
hyvin perehtynyt veneilijä tehdä itse, mutta pienjänniteasennukset (esim.
230 VAC, 400 VAC, maasähkö, generaattori) on teetettävä veneeseen säh-
köurakoitsijalla, joka suorittaa niille käyttöönottotarkastuksen ja antaa
veneen haltijalle tarkastuspöytäkirjan.
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Veneen sähköjärjestelmän piirikaavio

Veneen sähköjen tärkein dokumentti on ajan tasalla pidetty piirikaavio. Se
antaa selkeyttä ja varmuutta siihen, että veneen sähköasiat ovat kunnos-
sa. Piirikaavio on myös erittäin hyödyllinen vikatilanteita selvitettäessä ja
korjattaessa tai sähköjärjestelmää laajennettaessa. Piirikaaviota edellyt-
tää sähköturvallisuuslaki, joten siihen ei sovelleta siirtymäaikaa.

Muilta osin uudet alla olevat hätäviestintää ja navigointilaitteita koskevat
vaatimukset tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen vuonna 2023, johon asti
niitä suositellaan.

Pääasiallisena hätäviestivälineenä käytettäville kiinteästi asennetuille ra-
diolaitteille (VHF/DSC ja MF/HF/DSC) ja keskeisille navigointilaitteil-
le vaaditaan varasähköjärjestelmä katsastusluokassa 1. Järjestelyä suosi-
tellaan myös katsastusluokkaan 2. Varasähköjärjestelmän tavoitteena on,
että sen avulla navigointilaitteet saadaan toimimaan pääsähkölähteen la-
katessa toimimasta. Katsastusluokissa 3 ja 4 ei ole erityisiä vaatimuksia
varasähköjärjestelylle.

Lisätietoja saa tarvittaessa katsastajilta.

Vuosikatsastus

Veneen ollessa vedessä veneilyvalmiina (vene, laitteet ja varusteet ovat ve-
neessä ja katsastuksen edellyttämässä kunnossa) ottaa veneilijä yhteyttä
katsastajaan puhelimella ja sopii katsastuksen ajankohdan. Kyseessä on
tässä poikkeustilanteessa tehtävä ns. omakatsastus ja se tehdään pääsään-
töisesti seuraavasti.

• Veneessä ollessaan veneilijä ottaa esille venetodistuksen ja katsastuspöy-
täkirjan keltaiset sivut ja soittaa sovittuna aikana katsastajalle.

• Puhelun aikana hän käy yhdessä katsastajan kanssa läpi keltaisessa kat-
sastuspöytäkirjassa olevat samat varusteet ja tarkastuskohteet kuin silloin,
kun katsastaja on veneessä. Katsastus voidaan tehdä myös videopuhelun
välityksellä. Asia sovittava erikseen katsastajan kanssa.
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• Kun kaikki kohteet on käyty läpi, veneilijä merkitsee venetodistukseen
katsastuspäivän ja -luokan ja kirjoittaa katsastaja-kenttään nimensä ja
tekstin “Omakatsastus”.

• Seuraavaksi veneilijä ottaa puhelimella kuvan venetodistuksesta, jossa
merkintä katsastuksesta näkyy, ja lähettää kuvan esim. tekstiviestillä, s-
postilla tms. katsastajalle.

• Lopuksi katsastaja sopii katsastustarran luovuttamisen veneilijälle. Oh-
jeita katsastukseen saa aina katsastajilta.

Peruskatsastus

Mikäli veneilijä tietää tai arvioi, että veneelle on tehtävä peruskatsastus,
hän ottaa ensin yhteyttä katsastajaan. Peruskatsastus on kaksivaiheinen:
ensin maalla tehtävä runkokatsastus ja sen jälkeen vedessä veneilyvalmiina
tehtävä peruskatsastus.

Normaalisti peruskatsastus tehdään joka viides vuosi. Uuden tai käyte-
tyn seuran venerekisteriin lisättävän veneen ensimmäinen katsastus on ai-
na peruskatsastus. Peruskatsastus on tehtävä myös silloin, jos edellinen
vuosikatsastus on jäänyt tekemättä, vene on vaihtanut omistajaa tai re-
kisteröintiseuraa tai jos venettä on korjattu esim. ison vaurion jälkeen.
Näistä johtuen peruskatsastuksesta on aina sovittava katsastajan kans-
sa hyvissä ajoin ennen veneen vesille laskua. Katsastajalta saa samalla
lisätietoja asiasta. Lisätietoja löytyy myös pursiseuran nettisivuilta koh-
dasta Aluskatsastus. Peruskatsastukseen kuuluva runkokatsastus voidaan
tänä veneilykautena poikkeuksellisesti tehdä katsastajan kanssa sopimalla
myös syksyllä veneen noston yhteydessä.

Katsastusten laskutus

Hinnat: vuosikatsastus 20,00 e ja peruskatsastus 30,00 e. Seuran ulko-
puolisilta katsastusmaksuina peritään JPS:n katsastushinnaston mukai-
set hinnat kaksinkertaisina, eli vuosikatsastus 40 e ja peruskatsastus 60
e. Katsastuslaskut lähetetään kuluvana vuonna tavallisena kirjepostina.
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Katsastaja varmistaa veneilijän osoitetiedot, täyttää veneilijän puolesta
katsastuksen laskulomakkeen sekä toimittaa sen seuran laskuttajalle.

Tulevalla veneilykaudella joudumme huomioimaan edelleen koronan tuo-
mat rajoitukset liikkuessamme vesillä. Palvelut veneilykohteissa ja kanssa-
käyminen muiden veneilijöiden kanssa ovat edelleen erilaisten rajoitusten
piirissä. Tästä huolimatta oikein hyvää veneilykesää kaikille ja pysytään
terveinä. Veneilyterveisin!

Eero Muikku
katsastuspäällikkö, JPS

Laivakoiran lepohetki
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JPS:n tapahtumakalenteri 2021

Toukokuu

22.5. Kauden avajaiset Lapalikolla

Kesäkuu

Katsastuspäivät. Veneilijät sopivat erikseen katsastajan katsastuksesta,
joka tapahtuu omakatsastuksena. Ohjeet ja tarkemmat tiedot JPS:n net-
tisivuilla.

25.–27.06. Lapalikon juhannus

Heinäkuu

07.-11.07. Eskaaderi Puruvedellä. Kokoontuminen ja lähtö: Retretin lai-
turi (ks. kirjoitus edellä).

16.–19.07. Puuveneen Vuoksi Rantasalmen kirkonkylän vierasvenerannas-
sa.

Elokuu

15.08. Ossi Ronkainen -purjehduskilpailu (Lisätietoja myöhemmin)

28.8. Perinteiset mato-ongintakilpailut ja venetsialaiset Lapalikolla

Syyskuu

24.–26.09. Kauden päätösviikonloppu Lapalikolla ja tukikohdan talvikun-
toon laitto

Lokakuu

Marraskuu

27.11. Pikkujoulut Piparkakkutalolla

Jäseneksi Joensuun Pursiseuraan

Joensuun pursiseuran jäseneksi voivat hakea kaikki veneilystä ja pursiseu-
ran toiminnasta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. Jäsenyys ei vaadi eril-
lisiä suosittelijoita. Jäsenetuja ovat mm. oikeus käyttää seuran tukikohtaa
Lapalikon saaressa sekä edulliset veneiden katsastusmaksut.
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Vuoden 2021 liittymismaksu on 200 e. Liittymisvuonna uusi jäsen maksaa
vain liittymismaksun. Lisätietoja ja liittymiskaavakkeen saat seuran sih-
teeriltä. Jäsenmaksut vuonna 2021 ovat seuraavat: perhejäsenmaksu 120
e, aikuisjäsenmaksu 90 e, juniorijäsenmaksu 35 e.

Kuten monissa muissakin yhdistyksissä, yksittäisen aikuisjäsenen lisäk-
si seurassa voi olla jäsenenä perhe jäsenineen Tällöin veloitetaan yhdeltä
pääjäseneltä perhejäsenmaksu ja muut perheenjäsenet eivät maksa mi-
tään, vaikka ovatkin JPS:n tasavertaisia jäseniä kaikkien muiden kanssa.

Lapalikon tunnelmallinen sauna
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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 Väyläviras-
ton (entinen Liikennevirasto) sivuilta netistä googlaamalla “kanavien ja
siltojen aukioloajat”. Sivuilta löytyvät myös tiedot kanavien itsepalvelu-
käytöstä, kanaviin kiinnittymisestä ja alusten kokorajoitukset.

Itsepalvelukanavien aukioloajat kesällä 2021

Toukokuu: klo 7–21
Kesäkuu: klo 7–24
Heinäkuu: klo 7–24
Elokuu: klo 7–24
Syyskuu: klo 7–18
Lokakuu: maanantai ja tiistai suljettu, muina päivinä klo 7–17

Itsepalvelukanavia ovat

Ahkiolahden kanava
Juankosken kanava
Karjalankosken kanava
Karvion kanava
Kerman kanava
Konnuksen kanava
Lastukosken kanava
Nerkoon kanava
Pilpan kanava
Taipaleen kanava
Taivallahden kanava
Vihovuonteen kanava

Palvelukanavien aukioloajat kesällä 2021

Toukokuu: klo 9–21
Kesäkuu: klo 9–23
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Heinäkuu: klo 9–23
Elokuu: klo 9–23
Syyskuu: klo 9–18
Lokakuu: maanantai ja tiistai suljettu, muina päivinä tilauksesta klo 9–17.
Tilaus on tehtävä edellisenä arkipäivänä klo 15.00 mennessä.

Palvelukanavia ovat

Joensuun kanava (puh. 0295 34 4154, 0295 34 4155)
Kanavat ja avattavat sillat hoidetaan kauko-ohjauksella Joensuun kanavan
kaukokäyttökeskuksesta.

Kaltimon kanava (puh. 0295 34 4154)
Kanava hoidetaan kauko-ohjauksella Joensuun kanavan kaukokäyttökes-
kuksesta.

Kuurnan kanava (puh. 0295 34 4154, 0295 34 4155)
Kanava hoidetaan kauko-ohjauksella Joensuun kanavan kaukokäyttökes-
kuksesta.

Saimaan kanava (puh. 0295 34 4157, 0295 34 4158, Mälkiään kauko-
ohjauskeskus puh. 0295 34 4159 Juustilan sulku)
Saimaan kanavalla ja syvävesikanavilla on pidennetty purjehduskausi (9–10
kuukautta). Kanavat ovat auki kauden ajan ympäri vuorokauden.
Lisätietoa rajanylittämisen rajoituksista ja ohjeista saa valtioneuvoston
internetsivuilta https://valtioneuvosto.fi/maahantulon-rajoitukset tai ra-
javartiolaitoksen internetsivuilta raja.fi.

Taipaleen kanava (puh. 0295 34 4156)
Taipaleen kanava on Saimaan syväväylän sulku, jolla on pidennetty lii-
kennekausi. Kanava on käytettävissä 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.

Taivallahden kanava (puh. 0295 34 4150)
Taivallahden kanava kauko-ohjataan Varistaipaleesta.

Varistaipaleen kanava (puh. 0295 34 4150)
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Avattavat sillat ja niiden aukioloajat

Pielisjoen siltojen alikulkukorkeudet

Joensuu:
Ylisoutaja 3,4 m, avattava
Suvantosilta, 7,0 m, avattava
Kanavasilta, 2,5 m, avattava
Sirkkala 3,0 m, avattava
Rautatiesilta, 4,0 m, avattava
Pekkalan maantiesilta, 12,0 m, kiinteä

Kontiolahti:
Kuurnan kanavasilta, 1,8 m, avattava

Eno:
Kaltimon kanavasilta, 10,5 m, kiinteä
Kaltimon maantiesilta, 1,8 m, avattava, kiinteä osa 2,5 m
Uimasalmen maantie-rautatiesilta, 2,0, avattava, kiinteä osa 2,5 m
Ahvenisen maantiesilta, 12,0 m, kiinteä

Avattavat sillat avataan tarvittaessa kaukokäyttökeskuksen aukioloaikana.
Rautatiesiltojen avauksia rajoittaa rautatieliikenne. Kaukokäyttökeskuk-
sen päivystysnumero ja kanavien aukioloajat saa tämän sivun otsikkokoh-
dasta: aukioloajat. Toimintaohjeet ja aukioloajat ovat nähtävillä kanavien
ja avattavien siltojen ilmoitustauluilla.

Vihtakannan silta
Puh. 050 545 8669 tai varanumero 044 504 4075
Saimaan syväväylän mukaisesti pidennetty liikennekausi, käytettävissä vuo-
rokauden ympäri.
Silta avataan vain tilauksesta.

Tikkalansaaren ratasilta
Silta nostetaan vain tilauksesta kauko-ohjauksella Taipaleen kanavalta
puh. 029 534 4156.
Käytettävissä vuorokauden ympäri.
Alikulkukorkeus on 5,2 m / 12,0 m.

Peltosalmen silta
Puh. 029 534 3272
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Silta avataan vain tilauksesta.
Maanantaista perjantaihin siltaa ei avata vapaa-ajanliikenteelle klo 6.30–8.30
ja 15.00–17.00. Sillan avaus on tilattava puhelimitse noudattaen sillan luo-
na olevalla ilmoitustaululla, kuulutuksella tai muulla tavalla annettuja oh-
jeita.
Silta avataan ammattiliikenteelle myös Iisalmen reitin aukioloaikojen ul-
kopuolella. Sillan avaukset on tilattava etukäteen edellisen työvuoron ai-
kana klo 7.00–16.00.
Alikulkukorkeus on 0,6 m.

Pirttivirran silta
Silta avataan vain tilauksesta kauko-ohjauksella Taipaleen kanavalta puh.
029 534 4156.
Käytettävissä vuorokauden ympäri.
Alikulkukorkeus on 1,0 m.

JPS:n tuotehinnasto

Tuotteita voi saada katsastuksen yhteydessä tai ottamalla yhteyttä seuran
sihteeriin.

Peräliput: 33x44cm 22e, 44x72cm 28e, 55x90cm 38e, 66x108cm 38e
Moottoriveneviiri 17e, veneenomistajan viiri 21e
Seuran 50v-historiikkikirja 20e
Tarrat: iso 3,50e, keskikoko 2e, pieni 1e
Lippis 5e
T-paita S-XXL (hajakokoja) 5e
Lapalikon avainpantti 20e
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Oravista itään – muistelua vuodelta 1999

Monivuotisen Saimaalla liikkumisen tuoman kokemuksen mu-
kaan tuntui siltä kuin kaikilla veneilijöillä päätepisteenä olisi Sa-
vonlinna. Harvat veneilijät jatkoivat eteenpäin ja sitäkin har-
vemmat kääntyivät Linnasaaren korkeudelta kohti Oravia, saa-
tikka jatkoivat siitä itään tai pohjoiseen. Pursiseuran piirissä he-
räsi 1990-luvulla ajatus nostaa Pohjois-Karjalan venematkailun
imagoa.

Satamayrittäjien ja kuntien yhteistyöllä, ja matkailuyrittäjä Matti Box-
bergin aktiivisella toiminnalla, saimme aikaan 3-vuotisen projektin ”Seilaa
Saimaalla Oravista Itään Pohjois-Karjalaan”.

Osallistuimme Helsingin kansainvälisille venemessuille ja Kuopion Kalla-
vesj -venenäyttelyyn projektiamme mainostaen.
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Suunnitelmiin kuului myös kolmena
perättäisenä kesänä Oravista Pieliselle
järjestettävä eskaaderi.

Venereitti ”Oravista Itään” johdatteli
veneilijän Haukivedeltä kohti Pohjois-
Karjalaa ja sen kiehtovia maise-
mia.Tämä väylä on vieläkin monelle
veneilijälle valkoinen alue kartassa. Se
on kuitenkin hyvin mielenkiintonen ja
antoisa. Reitin alkupään kapeat sokke-
lot avautuvat komeiksi selkävesiksi ja
Joensuun jälkeen vaihteleva jokireitti
vie kohti upeaa erämaista Pielistä.

Kaikkia veneilijöitä kiinnostavat pal-
velut. Ne olivat, ja ovat edelleen, tällä
alueella kohtuulliset. Satamia on mu-
kavin välimatkoin ja niiden palvelu-
taso on monipuolinen. Hiljaisuudesta
nauttiville löytyy helposti luonnonsa-
tamia, joihin on helppo rantautua.

Tosiasia on, että koko Vuoksen vesis-
tön komeimmat selät ovat tällä alueel-
la.Varsinkin purjehtijat voivat nauttia täysin siemauksin pitkistä ja vauh-
dikkaista halsseista, ja mikäs on spinnulla ajaessa kun myötäinen suosii.

Reitin puolenvälin paikkeilla Pielisjoen suulla sijaitsee Pohjois-Karjalan
pääkaupunki Joensuu, joka sijaitsee veneilijän kannalta ehkä maailman
parhaalla paikalla. Kotioven edestä aukeaa mahtava Pyhäselkä, ja jos siellä
myrskyää, on suojaisa Pielisjoki heti nurkan takana.

Koko reitin varrella oli (ja on varmaan koronan jälkeen tulevaisuudessa!)
myös tarjolla monipuolista ohjelmaa kuten Rääkkylän kansanmusiikkita-
pahtuma Kihaus, Lieksan Vaskiviikot sekä Bomban juhlaviikot Nurmek-
sessa. Matkan varrelta löytyy myös useita kesäteattereita.

Joensuustakin löytyy paljon katsottavaa, joista mainittakoon Botania-
kasvitietellinen puutarha, karjalaisen kulttuurin monipuolinen näyttely
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Olli Merivuokkoa tervehtimässä
Oravista itään

Carelicumissa. Kaupungin vilkas torie-
lämä on myös kokemisen arvoinen.

Pielisjoki vie kolmen sulun kautta
Pieliselle. Maisemat vaihtelevat rei-
tin varrella lähes Amazonin viidakos-
ta karuun pohjoiseen kalliomaisemaan.
Kun vihdoin Ahvenisen silta on ali-
tettu aukeaa komea Pielinen silmien
eteen. Etuvasemmalla näkyy järventa-
salta kansallismaisema Koli, joka va-
lokuvissa on yleensä kuvattu huipul-
ta järvelle päin. Pielinen on jo yksis-
tään matkanarvoinen. Se tarjoaa pal-
jon nähtävää ja koettavaa (ks. juttu
Uramonsaaresta jäljempänä).

Taisimme olla vähän etuajassa pro-
jektimme kanssa. Moni asia on pa-
rantunut. Savonlinnan ohi pääsee hel-
posti. Kiitos uuden syväväylän enää
ei tarvitse avauttaa Kyrönsalmen sil-
toja. Viime vuosina veneily on li-
sääntynyt ja palvelut ovat parantu-
neet. ”Oravista-Itään” -reitti on säily-
nyt kaikkien veneilijöiden koettavaksi.
Jääköön se muistoksi projektistamme ja kaikkien ”ilmaiseksi” käytettäväk-
si.

Olli Eiro
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Lokikirja/venepäiväkirja – tietoa ja tajunnanvir-
taa

Lokikirjan pitäminen ei ole veneilijälle velvoite, mutta sellais-
ta matkaveneilijää tuskin lienee, joka ei jonkinlaista päiväkirjaa
veneilystään pitäisi. Alunperin aluksen lokikirjan tarkoitus oli
kirjata tasaisin aikavälein laivan nopeus, jotta voitiin päätellä
kuljettu matka ja käyttää tätä tietoa laivan sijainnin määrittä-
miseksi navigoitaessa.

Näinä digitekniikan ja gps:n luvattuina aikoina veneen tarkka sijainti sel-
viää useimmiten plotteria vilkaisemalla, joten monilla veneilijöillä loki-
kirjasta onkin muodostunut todellinen venepäiväkirja, johon veneretken
tapahtumat ja tunnelmat kirjataan.

Joensuulainen Sirkka ”Sike” Hakalisto on pitänyt jonkinlaista venepäivä-
kirjaa koko veneilyuransa ajan, mutta vuodesta 2011 lähtien jok’ikinen
päivä; kaikista reissuista. - En tiedä, mitä oikeaoppisesti pitäisi lokikir-
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jaan merkitä: Mulla on kaikki kellonajat merkitty; lähdöt ja tulot ja sit-
ten tuo ajotuntimäärä, joka pyörii koko ajan. Säätiedot merkitsen myös

Fridalaiset Jokiasemalla

ylös; lämpötilan ja tuulen
sekä tietenkin yöpymiset,
kertoo Sike, selaillessamme
upeaa, viimekesäistä loki-
kirjaa vielä lähes tyhjän
satama-altaan äärellä Ha-
saniemessä. - Nämä perus-
jutut ovat omassa sarak-
keessaan lokikirjassani. Pi-
täähän sitä tietää missä on
ollut ja milloin ja minkä ai-
kaa! Lokikirjan kautta mat-
kat jäsentyvät; mekin olemme olleet hirmu paljon Haukivedellä, Linnasaa-
ressa ja Savonlinnan Pihlajavedellä; nehän olis ihan sekaisin ne matkat
ilman lokikirjaa.

- Tajunnanvirta on sitten omana osastonaan lokikirjassamme. Tapahtu-
mat ja fiilikset kirjataan pitkin päivää; usein illalla veneilypäivän jälkeen.
Tarkkaan tulee dokumentoitua matkan varrella saadut saaliit; saarista ke-
rätyt sienet ja marjat ja tietysti pyydystetyt kalat. Tuoreeltaan merkityt
odottamattomat sattumukset, kuten vaikkapa Vladimir Putinin seuruee-
seen törmääminen Punkaharjulla tuossa muutama vuosi sitten, ovat usein
hauskinta luettavaa lokikirjasta talvisaikaan.

Siken lokikirjassa olennainen elementti ovat valokuvat, jotka elävöittävät
viereisellä sivulla etenevää kirjoitettua matkakertomusta ja tuovat muisti-
kuvat eläviksi päivä kerrallaan. Lokikirjalle kertyy paksuutta Sike kertoo: -
Nykyisellä tilavammalla Frida-veneellämme ovat matkat pidentyneet, vii-
me vuosina on tullut veneiltyä Lappeenranta-Luonteri-Mikkeli -akselilla
ja viime kesänä kävimme Iisalmessa, mutta paljon riittää Saimaalla vielä
koluamattomia vesiä; kaikkialla ei varmaan ehdi käydäkään. Saimaa on
aina, joka kerta erilainen!

- Vesillä ollaan 3-4 viikkoa kesälomalla yhtä soittoa; 50-60 vuorokautta
tulee keskimäärin kesäaikaan veneiltyä. Lokirjan sivu & päivä -taktiikka
tuottaa kyllä vuosien varrella melkoisen kirjaston ja täytyy ehkä ruveta
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lieventämään tahtia, ettei lapsille jää perinnöksi hyllymetreittäin vanhoja
lokikirjoja! nauraa Sike.

Keskustelun muistiin kirjasi
Ekku Räsänen

Sukellusta Saimaalla

Janne lähdössä sukellukselle.

Joensuun pursiseura ry ja Joen-
suun urheilusukeltajat ry ovat lä-
hes saman ikäiset. JPS vietti 50-
vuotisjuhliaan vuonna 2016, ja
urheilusukeltajat saavuttivat 50
vuoden iän 2019. Kun sodan jäl-
keisestä välittömästä taloudelli-
sesta ahdingosta oli päästy, kiin-
nostus kohdistui uusiin asioihin,
näiden seurojen kohdalla vesiele-
menttiin. Haastattelimme Joen-
suun urheilusukeltajien puheen-
johtajaa Janne Tuomikkoa.

Veneilyssä viimeinen puolivuosisata on merkinnyt materiaalien ja teknii-
kan voimakasta kehitystä, mutta lopulta on niinkin, että meillä on pur-
jeveitä, keskimoottoriveneitä ja perämoottoriveneitä, niin kuin ennenkin.
Mitkä ovat tärkeimmät muutokset/muuttumattomuudet sukellusharrastuk-
sessa?
JT: Vesi, sen ominaisuudet ja lainalaisuudet sukelluksen kannalta eivät
ole onneksi muuttuneet mihinkään. Sukellusvarusteissa kehitys on ollut
yhtä nopeaa kuin muutenkin yhteiskunnassa. Perinteisen sukeltajan kel-
lon tilalle on tullut tietokone, joka näyttää ajan ja syvyyden lisäksi mo-
ninaisia hyödyllisiä asioita sukelluksen aikana ja sen jälkeen. Sen käyttö
vaatii perehdytystä ja harjoittelua. Malleja on lukuisia.

Perinteisten sukelluspullojen rinnalle on tullut ”rebreather” (suljetun kier-
ron) laitteita, joissa sama kaasu kiertää laitteessa. Laite suodattaa kaa-
susta hiilidioksidia ja lisää tarvittavan määrän happea. Etuna on että su-
keltaja ei tarvitse niin paljon pulloja mukaan sukellukselle joten laitteen
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avulla voidaan sukeltaa entistä pidempään. Myös sukellusvalaisimet ja ka-
merat ovat kehittyneet valtavasti, niinpä esim. vedenalainen valokuvaus
on kasvattanut suosiotaan. Sukelluspuvut ovat entistä parempia ja kestä-
vämpiä. Aluspuvut, joita käytetään kuivapuvun alla, pitävät sukeltajan
lämpimänä.

Mikä on kuivapuku, miten se eroaa markäpuvusta?
JT: Kuivapuku pitää sukeltajan nimensä mukaisesti kuivana. Kuivapuvun
alla käytetään aluspukua lämmöneristeenä. Pukuun lisätään/poistetaan
sukelluksen aikana ilmaa, puvussa on tätä tarkoitusta varten täyttö- ja
poistoventtiili. Kuivapuvussa on yleensä kiinteät saappaat ja kiinteä tai
irrallinen huppu ja hanskat. Puvussa on mansetit hihoissa ja kaulassa se-
kä vetoketju pukemista varten. Kylmissä olosuhteissa tai pitkissä sukel-
luksissa kuivapuvun täyttökaasuna voidaan käyttää argonia, jonka läm-
mönjohtokyky on huomattavasti ilmaa pienempi ja siten lämpöhäviö on
hitaampaa.

Märkäpuku laskee aluksi hiukan vettä läpi pukuun, mutta vesi ei vaihdu
puvun sisällä. Keho lämmittää veden ja vähentää lämmönhukkaa ihoa vas-
ten tulevalla eristävällä materiaalilla, yleensä neopreeni. Vähäinen puvun
ja ihon väliin jäävä vesi pysyy lämpimänä. Märkäpuvun pääominaisuus
on sen paksuus, joka on yleensä 5 – 12 mm välillä. Mitä paksumpi puku
on, sitä paremmin se pitää kantajansa lämpimänä mutta sitä enemmän se
aiheuttaa vedessä nostetta. Nosteen kumoamiseksi sukeltaja tarvitsee pai-
noja. Paksumpi puku vaikeuttaa käyttäjänsä liikkumista enemmän kuin
ohut. Suomessa voi sukeltaa kesäaikaan märkäpuvulla, mutta kylmem-
pään aikaan ja syvemmälle sukellettaessa kuivapuku on parempi.

Olemme kaikki nähneet TV:stä hienoja kuvia korallien keskellä sukelta-
vista, jo Cousteaun alkuperäisistä filmeistä alkaen. Mutta sukelletaanko
Suomen vesissä? Missä?
JT: Suomessa sukelletaan niin järvi- kuin merialueella. Aivan läheisyy-
dessämme on muutama Suomen huippukohde, kuten Kiteen Valkiajärvi
ja Paakkilan avolouhos Tuusniemellä. Näkyvyydet ovat parhaillaan etelän
kohteiden luokkaa. Lähes kaikissa Suomen vesistöissä voi sukeltaa. Itämeri
tarjoaa hylyistä kiinnostuneelle valtavasti sukellettavaa ja myös kaunista
vesiluontoa ihailtavaksi. Suuri osa järvistä on sukellettavissa. Niistä löytyy
runsaasti tutkittavaa, kuten kaloja, rapuja ja muita eläimiä, jyrkänteitä ja
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kasvillisuutta. Myös tietyissä louhoksissa ja kaivoksissa voi sukeltaa. Su-
keltaminen on jokamiehenoikeuden nojalla vapaata sellaisissa paikoissa,
missä uiminenkin joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Itä-Suomen kirkasvetiset lammet lienevät sukeltajien suosiossa. Onko nitä
Joensuun seudulla? Onko Itä-Suomessa näiden lisäksi järviä, joissa mie-
lellään sukelletaan?
JT: Itä-Suomen vesistöt tarjoavat hienoja sukelluskohteita, joihin teemme
viikkosukelluksia säännöllisesti.

Valkiajärvi Kiteellä on yksi Suomen parhaimmista sukelluskohteista, jos-
sa näkyvyys voi olla parhaimmillaan jopa 30 metriä, ja tyypillinen näky-
vyys on yli 10 metriä. Lamppua ei juurikaan tarvitse. Järvessä asuu isoja
haukia ja paljon komeita ahvenia. Pohja on monimuotoista, ja siellä on
mm. isoja puunrunkoja. Kohteessa on köydellä merkattu koulutusrata 30
metrin syvyyteen asti, joka lähtee noin 3 metrin syvyydessä sijaitsevalta
lavalta. Järven syvin kohta on noin 34 metrissä.

Joensuun ympäristössä on paljon hienoja kohteita. Iso Polvijärvellä on
Burmanninniemi, jossa ranta syvenee nopeasti 45 – 70 asteen kulmassa
aina 40 m syvyyteen asti. Näkyvyys vaihtelee 4 – 10 m. Matikoita ja rapu-
ja näkee säännöllisesti. Kohteelle menee tie joka on aurattu myös talvella.
Mertalampi on kirkasvetinen lampi aivan Joensuun kupeessa. Pohja on
hiekkapohja, ja siellä näkee isoja puunrunkoja sekä vanhoja puusta teh-
tyjä kalapyydyksiä. Lammessa on kohta, jossa kompassi menee sekaisin.
Ensikertalainen eksyy siinä helposti, koska lähtee väärään suuntaan.

Puruvesi on Saimaan kirkkain helmi ja siellä onkin lukuisia hyviä sukellus-
paikkoja. Tunneutuimpia sukelluspaikkoja ovat Louhisaari, Mantsin luo-
to, Nilos, Linnasaari ja Myhkyräsaaren hylky. Puruveden maksimisyvyys
on noin 60 metriä ja vaakanäkyvyys useita metrejä.

Punkaharjun Tuunaansalmen kohteet ja sen hylky ovat suosittuja kohteita
syksyllä, kun veneliikenne on vähäisempää. Hylky on 70 luvulla uponnut
ruoppauskone, joka on asennettu kahden n. 30 m pitkän proomun päälle.
Ruoppaajaa upposi proomuineen veneväylän viereen n. 8 metrin syvyy-
teen. Ruoppaajasta pohjoiseen ja koilliseen on lisäksi kaksi puista lossin
hylkyä.

Myös Savonlinnan ympäristössä ja Pihjalavedellä on paljon hyviä sukel-
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luskohteita. On pystysuoria seinämiä, esim. Kokonsaaren jyrkänne ja 48 m
syvyyteen menevä Matarin syvänne. Yksi mielenkiintoinen kohde on Ola-
vinlinnan ympärisukellus. Kohde on erittäin vaativa virtausten takia. Poh-
ja tarjoaa ennennäkemätöntä materiaalia niin tykinkuulien kuin rakennus-
jätteiden muodossa. Olavinlinnaa ympäröimä vesialue on laiva- ja huvi-
veneliikenteen käytössä. Tästä syystä siellä ei pidä sukeltaa kesäaikaan.

Sukeltamiseen perehtymätöntä arvelut-
tavat usein siihen liittyvät riskit. Mi-
ten aloittelevaa sukeltajaa perehdyte-
tään lajin turvallisuusvaatimuksiin?
JT: Sukeltajan polku alkaa laitesukel-
luksen peruskurssilla, jolla turvallisuus
on yksi tärkeimmistä asioista. Erilaisia
tilanteita harjoitellaan ensin turvalli-
sissa olosuhteissa uima-altaassa kou-
luttajan johdolla. Kun allasharjoituk-
set on suoritettu, siirrytään avovesi-
harjoitteluun. Harjoittelussa on pal-
jon ensiapu-, pelastamis- ja pelastau-
tumisharjoituksia. Sukelluksen riskite-
kijöitä on tunnistettu etukäteen ja ris-
kejä voidaan pienentää turvaohjeita noudattamalla. Turvaohjeet ovat suo-
situksia, joiden mukaan toimimalla sukeltaminen on turvallisempaa. Yksi
tärkeimmistä ohjeista on, ettei sukelleta yksin. Laitesukelluksen perus-
kurssi on turvallinen tapa aloittaa sukellusharrastus.

Veneilijä voi olla sukelluksella olevalle riskitekijä. Miten sukeltajat ilmoit-
tavat veneilijöille, että joku on pinnan alla, ja miten veneilijän tulisi käyt-
täytyä?
JT: Veden alla oleva sukeltaja kuulee hyvin veneen moottorin äänet. Ää-
ni liikkuu veden alla nopeammin kuin ilmassa, minkä vuoksi sukeltaja ei
pysty hahmottamaan äänen suuntaa. Sukeltajille opetetaan koulutukses-
sa, että jos kuulee moottorin äänen, ei saa pintautua. Veneilijää vedessä
olevista sukeltajista varoitetaan sukeltajan lipulla. Sukeltajan lippu voi
olla rannalla, veneessä tai aluksessa riippuen siitä mistä sukellukset ta-
pahtuvat. Kohteelle, joka on merkitty lipulla, tulee antaa tilaa ja ohittaa
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se hitaasti ja mahdollisuuksien mukaan sammutetuin konein. Pysyttele
mahdollisemman kaukana lipulla merkitystä kohteesta. Lippua kantava
alus ei voi käyttää konettaan ja sen liikkumiskyky on rajoittunut. Lippu
on kiinteä 100 × 120 cm levy ja se on valaistu pimeän aikana.

Muistiin merkitsi J.A.

Viikkosukellukselle lähtö. Varusteita piisaa...

Haastattelun ohella Janne kertoi Joensuun urheilusukeltajien
seuratoiminnasta. Jäseniä on hiukan alle 200. Toimintamuodot
ovat seuraavat:

Nuorisotoiminta Norpat, jossa 7 – 15 vuotiaat harjoittelevat leikkien
ja pelien kautta erilaisia taitoja vedessä niin pinnalla kuin pinnan alla.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu yhteistyössä viranomaisten kanssa, esim.
hukkuneiden ja kadonneiden etsintä.
Laitesukellus, jossa nimensä mukaisesti sukelletaan laitteilla. Seura jär-
jestää aktiivisesti koulutusta alkaen peruskurssista aina tekniikkasukel-
lukseen sekä sukellustoimintaa joka viikko.
Vapaasukellus on sukeltamista ilman lisähappea, joko huvikseen tai kil-
pailumielessä. Kokeneet vapaasukeltajamme ohjaavat uusia tulijoita har-
rastamaan lajia turvallisesti ja kouluttautumaan kokeneiden kouluttajien
koulutuksessa.
Uppopallo, jossa seurallamme on pitkät perinteet 1970 luvulta alkaen.
Erivärisiä mitaleja on tullut SM-tasolla vuosien saatossa. Myös nuorten
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maajoukkueessa on vahva joensuulaisedustus.
Merenneitoilu on vapaasukelluksen uusin toimintamuoto, jossa veden
alla liikutaan merenneitopuku päällä merenneitoräpylällä.

Teemme myös paljon erilaisia talkoita, esim. - vuosittain tehtävät ui-
marantojen puhdistustalkoot, Joensuun kantakaupungin, Pyhäselän sekä
Kontiolahden uimarannat yhteensä noin 20 kpl.
- esineiden etsintä ja nosto esim. perämoottorit, moottorikelkat, silmäla-
sit, lompakot, kännykät, veneiden potkurit yms.
- veneiden pohjien tarkistukset.
- esineiden merkkaamista ja köysien kiinnittämistä, esim. kivet ja poijut.

Järjestämme lajista kiinnostuneille laitesukelluskokeiluja, joissa voi ko-
keilla laitesukellusta uima-altaassa kouluttajan ohjauksessa. Kokeiluja jär-
jestetään kohdennetusti esim. seuroille, yrityksille tai oppilaitoksille.

Petrinsaari Puruvedellä, kesäkuun alku 2020
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Laivakokin kauhaasu

Laivakokki Lapalikossa: tarkoo-
tus oli vain tota soppaa lämmit-
tää!

Tervehdys, hyvät pursiseuralai-
set! Onpahan jonkin aikaa vieräh-
tänyt siitä kun viimeksi teille kir-
joittelin. Nyt kuitenkin Puuskan
tekijät nykäisivät hihasta ja ky-
syivät että eks sää vojeis jotain...?
Niin että tässä sitä sitten ollaan.

Seitsemän kuukautta suunnilleen on
taas kärvistelty tätä Suomen ei-
veneilykautta. On taikoja tehty - ne
vanhat tutut veneilyastioista syömiset
ja veneilyvaatteisiin pukeutumiset se-
kä valokuvien katselut jne mutta vas-
ta uusien venematkojen suunnittelu on
antanut pontta tämän koronakaran-
teenin nujertamiseen.

Syksystä asti viikoittain - joskus jopa
päivittäin - on autolla pyörähdetty Jokiasemalla venettä paijaamassa, ja
on siellä muitakin samoilla asioilla bongattu. Pari kertaa oli tuuli riepo-
tellut köydet lerpalleen ja pressut piti asetella takaisin paikoilleen, mutta
aika hyvin talvi meni, KaiMaar.

Lunta tuli enemmän kuin omiksi tarpeiksi, varsinkin keväällä siinä vai-
heessa kun kattolumet rysähtivät patiolle. Se oli niin tiukkaa tavaraa ettei
lähtenyt siitä millään. No, piti odottaa kiltisti. Huhtikuun puolivälin tie-
noilla oli muutamia tosi lämpimiä päiviä, mutta ensimmäinen veneitten
laskupäivä 24.4. oli aivan kauhean kylmä. Tietysti. Kaikki sujui kuitenkin
hyvin, ja Vapuksi meitin patio oli sula. Linnunlahden satama-allaskin oli
vapaa, joten siirrettiin KaiMaar-paatti sinne omalle paikalleen. Sen jäl-
keen vilkkaasti kotiin ja tulet leivinuuniin! Vappupäivänä sää suosi meitä
ja vieraitamme, ja toiveikkaina suunnittelimme kesää.

Ennen äitienpäivää saatiin sitten 10cm uutta lunta, kiitosh! Oli se melkoi-
nen näky kun puunoksat taipuivat kuorman alla, ja pensaat olivat ihan
lyttääntyneet kinoksiin. Pöh! Hullu kevät! Onneksi se lumi suli pian pois.
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Nyt toiveikkaina odotamme pääsevämme liikkeelle 12.5. - ensimmäisen
kerran tänä kesänä. Kissille ei ole vielä kerrottu mitään, ukonrahjus (15
v) saattaisi huolestua...

No juu, eiköhän tämä tästä rupea sujumaan. Veneily siis - ja kirjoittami-
nenkin. Oikein hyvää kautta vesille 2021 toivottaa

KaiMaar Laivakokki

Uintia Lapalikossa
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Kiinnostava paikka:
Läntinen Uramonsaari Pielisellä

Näkymä Uramonsaaresta kaakkoon elokuussa 2020

JPS järjesti eskaaderin “Oravista itään” kesällä 1999 (ks. juttu edellä).
Reitti lähti Oravista ja päätyi Pieliselle. Reissu jäi mieleen. Mukana oli
purjeveneitäkin, joiden piti kaataa masto päästäkseen Kuurnasta ja Kal-
timosta läpi. Pariin otteeseen tuli sen jälkeenkin käytyä Pielisellä, mutta
2000-luvulla polttoainehuolto kävi hankalaksi, kun Piitterissäkin laituria-
sema lopetti.

Toissa vuonna tilanne koheni merkittävästi, kun kolme uutta ABC-asemaa
aloitti toimintansa: Kolin laiturissa, Lieksan matkustajasatamassa ja Bom-
ban laiturissa Nurmeksessa. Veneemme oli ollut kesän 2020 Savonlinnan
seudulla, kun Joensuun laituripaikastakin oli luovuttu. Elokuun alussa
lähdettiin Pielistä kohti.

Ensimmäinen, miellyttävä, yllätys koettiin Joensuussa (!). Kun laituri-
paikkaa ei ollut pidimme venettä muutaman yön matkustajasataman ala-
puolen vieraslaiturissa. Paikka ei ole vartioitu mutta muuten vallan hyvä.
Kävellen pääsee joka paikkaan keskustassa. Yllättävää, että aika vähän
veneitä siellä olemme nähneet.
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Pielisjokea on moneen kertaan matkattu ja onhan se näkemisen arvoinen:
puut nousevat paikoin vesirajasta kuin mangrove-metsässä.

Yötä vietettiin Kolin edustalla, Hiekkasaaren rannassa. Siellähän voi ajaa
keulan santaan, ja köysi rantamäntyyn kiinni. – Sattui vain niin, että koh-
talainen länsilouna osui suoraan veneeseen. Veneenkuljettaja arveli, että
jospa veisi veneen hiekkakannaksen itäpuolelle, niin olisi suojaisampaa.
Mutta kun Hiekkasaaren länsiranta on jyrkästi viettävä hiekkaranta, niin
itäpuolella onkin laaja kivimatalikko. No, vetolaite ylös ja (veneen apupo-
jaksi alennettu) kuljettaja veteen paattia työntelemään. Tuuli oli poispäin
saaren rannasta, ja sen avustukselle hiljalleen livuttiin syvempään veteen
ja kiertoliikkeellä takaisin tuulen armoille länsirantaan. Olisi kannattanut
uskoa karttaa!

Yövyttiin Lieksassa hotelli Puustellin laiturissa, joka on lähellä keskustaa.
Rautatiesillan ali eivät isommat veneet kuitenkaan mahdu. Nurmeksessa
oltiin yötä matkustajasatamassa, joka muistuttaa etäisesti Viipurin vie-
rasvenesatamaa (jossa vuonna 1996 JPS-läisia osallistui Wiipurin Pamaus
-veneilytapahtumaan). Mutta asiaan!

Elokuun 8 päivänä matkattiin Paalasmaalle Kynsisaaren ja Rekisaaren
välistä hienoa vuonomaista salmea pitkin. Paalasmaan pohjoispuolella on
upea hiekkasärkkä, mutta kuulemma omistajat häätävät kärkkäästi vie-
railijat sieltä tiehensä. Ei uskaltauduttu tutustumaan.

Paalasmaa on tiettävästi Suomen korkein saari, korkein huippu on run-
saat 130 metriä Pielisen pinnan yläpuolella. (Aika monet Etelä-Suomen
mutkamäet ovat matalampia ja Himoskin on vain 150 m korkea.) Saaren
jakaa kahtia Sirnitsan salmi, jonka kapeimmalta kohdalta menee autotie.
Sillan korkeus riitti meille hyvin, mutta yllättäen kaiku alkoi lähestyä niitä
Hiekkasaaren itäpuolen lukemia, kun oli jääty kiinni. Mutta kun paikka-
kuntalainen vene meni reipasta kävelyvauhtia sillan ali, niin niin tehtiin
mekin.

Uramonsaaret sijaitsevat hieman Juukan ja Lieksan välisen reitin pohjois-
puolella. Meidän vuodelta 1964 peräisin olevassa kartassa keskimmäiseen
Uramonsaareen on merkitty rantautumispaikka ja roskis. Ei sieltä sen nä-
köistä kumminkaan löytynyt, ja kovin karikkoisia olivat rannat. Neuvotto-
mina olimme jo pois lähdössä, mutta silloin havaitsimme isohkon valkean
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moottoriveneen läntisen Uramonsaaren kaakkoisrannalla. Sieltä löytyikin
laituri (63.251316 N, 29.586776 E). Ovat hävyttömät vaihtaneet laiturin
paikkaa!

Laituri lonksotti viistossa, ja lähistöllä on teräviä kiviä. Mutta näkyvyys
pohjaan oli riittävä ja hiljaa ajaen päästiin kiinnittymään. Kerrassaan hie-
no paikka. Rannassa on jyrkkä kallion reuna jonka päällä on nuotiopaik-
ka, viitisen metriä vedenpinnan yläpuolella. Sieltä avautuu hieno näkymä
kaakkoon (kuva). Illan tullen saapui paikallisia, joilla näytti olevan tapana
käydä makkaranpaistossa nuotiolla. Olivatkin hienoa, hillitysti käyttäyty-
vää väkeä, jotka toivat omat puunsa tullessaan ja veivät roskat mennes-
sään!

Ensi kertaa kävimme Uramonsaaressa. Aiemmilla reissuilla on Hiekkasaa-
ren lisäksi vietetty yötä Heklansaaressa ja Laitasaaren laguunissa, joka
sijaitsee Kolilta etelään. Suosittelemme Uramoa ja Pielistä! – J.A.

Keula Hiekkasaaressa elokuussa 2020
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