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Kommodorin kuulumiset

Kuluva vuosi on Suomen itsenäisyyden sa-
tavuotisjuhlavuosi, jota juhlistetaan monin 
eri tapahtumin. Yksi mielenkiintoisimmis-
ta tapahtumista on Luonnon päivät –kam-
panja, jossa kaikki suomalaiset halutaan 
saada juhlimaan Suomen luontoa neljässä 
eri tapahtumassa vuoden aikana. Luonto 
antaa meille hienot mahdollisuudet harras-
tuksellemme, vesistöt liikkumiseen, saaret 
ja mantereet rantautumiseen sekä metsät 
luonnonantimien keräämiseen. Pursiseu-
ra järjestää oman Luonnon Päivän 26.8. 
Matarissa samaan aikaan Valoillan kanssa 
teemalla ”juhlitaan Suomen luontoa”. Toi-
votaan, että juhlimme tapahtumaa isolla 
joukolla.

Viime vuonna juhlimme seuramme 
30-vuotis taivalta useamman tapahtuman 
voimin. Järjestimme pitkästä aikaa yhtei-
sen eskadroonan Tynkkylään, joka onnis-
tui hyvin niin sään kuin palveluidenkin 
suhteen. Illan keskusteluissa tuli toive, että 
näistä yhteisistä kokoontumisista tehtäi-
siin joka kesäinen perinne. Tänä vuonna 
teemme kokoontumisajon Puruveden Lin-
nansaareen heinäkuun lopulla. Linnansaari 
on yksi Puruveden tunnetuimpia kohteita 
Petrin lisäksi, jonka monet mereltä tulijat-
kin ottavat kohteekseen. Kävimme siellä 
edellisen kerran porukalla lähes 20- vuotta 
sitten. Päivän ohjelma tarkentuu kesän ai-
kana nettiin.

Savilahden kotisatamana Kesälahdella on 
saanut uuden toimijan. Olemme sopineet 
Kesälahden melojien kanssa, että he voivat 
siirtää varastonsa ja tukikohdan laiturei-
neen sinne. Savilahdesta on muodostu-

massa veneilykeskus eri harrastajatuhojen 
ympärille, samalla alueen kunnossapitoon 
ja hoitoon saadaan lisää käsiä. 

Veneiden katsastusohjeet ovat muuttuneet 
kuluvalle veneilykaudelle mm. hätäraket-
tien ja soihtujen käyttöaikojen osalta. Seu-
ramme katsastustiimi on järjestäytynyt ja 
katsastuspäällikkönä toimii Jorma Repo. 
Katsastajien kuulumiset ja yhteystiedot 
löytyvät taaempaa tästä kirjasta. Katsastajat 
ovat veneilyn asiantuntijoita, joihin kan-
nattaa ottaa yhteyttä myös muissa venei-
lyyn liittyvissä asioissa.

Pursiseuran lippuja ja viirejä on myynnissä 
katsastusmiehillä. Jokaisen veneilijän tulisi 
tarkistaa lippunsa kunto ja hankkia uuden 
lipun rispaantuneen tilalle. Tämä on hieno 
ele 100- vuotiaalle Suomellemme.

Aurinkoista ja turvallista veneilykesää
Jukka Solonen
kommodori

• Autonpesut
• Veikkaus
• A-oikeudet
• Kahvila, Ravintola
• Ruokala, Pizzat
• Elintarvikkeita
• Puruveden yleisvesien kalastusluvat
• Voileipäkakut, täytekakut, muut leivonnaiset
• ROLLS -hampurilaiset
• Postipalvelut
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Hallinto

Kommodori Jukka Solonen, Kesälahti

Varakommodori Hannu Neuvonen, Kerimäki

Hallituksen jäsen Jyrki Suuripää, Simpele
 Raimo Kapanen, Punkaharju
 Janne Tirronen, Punkaharju
 Olli Parviainen, Punkaharju
 Aki Taiponen, Kerimäki

Sihteeri/rah.hoitaja Mervi Makkonen, Punkaharju

Toiminnantarkastajat Katri Palm ja Seppo Karjalainen

Majaisännät Raimo Moilanen, Matari 
 Hannu ja Eija Nenonen, Hevossalo
 Jukka Solonen, Kesälahti
 Kalevi Tynkkynen, Petrin huoltovastaava

Puruveden Pursiseuran hallinto 2017
-  perustettu 1986
-  toiminta-alueena Punkaharju, Kerimäki, Kesälahti, Parikkala ja Rautjärvi
-  olemme jäsenenä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:ssä (www.spv.fi)
-  jäsenmaksut 2017; aikuiset 40 €, juniorit 5 €. Uusilta jäseniltä perhekohtainen 
   liittymismaksu 300 €.
-  seuralla on polttoaineen jakelupaikat jäsenilleen Noobelinniemessä ja Savilahdessa

Hallitus 2017

Ylärivi: Olli Parviainen, Aki Taiponen, Jukka Solonen ja Hannu Neuvonen
Alarivi: Janne Tirronen, Jyrki Suuripää ja Mervi Makkonen (Raimo Kapanen puuttuu kuvasta)

Yhteystiedot:
Kommodori Jukka Solonen, Kesälahti 050 434 5571 kommodori@pups.fi

Varakommodori Hannu Neuvonen, Kerimäki 050 520 6034 hannu.neuvonen@pups.fi

Jäsen Olli Parviainen, Punkaharju 050 331 7525 olli.parviainen@pups.fi
 Raimo Kapanen, Punkaharju 040 076 4855 raimo.kapanen@pups.fi
 Jyrki Suuripää, Simpele 040 532 1953 jyrki.suuripaa@pups.fi
 Aki Taiponen, Kerimäki 050 598 8035 aki.taiponen@pups.fi
 Janne Tirronen, Punkaharju 040 520 3982 janne.tirronen@pups.fi

Sihteeri Mervi Makkonen, Punkaharju 050 552 3705 sihteeri@pups.fi
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PURUVEDEN PURSISEURA RY
TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA  2016

Yleistä
Vuosi 2016  oli seuramme 30. toimintavuosi. Vuoden lopun jäsenmäärä oli  221, joista miehiä 
132, naisia 55, junioreita poikia 20  ja tyttöjä 14. Uusia jäseniä liittyi seuraamme  6, joista 
junioreita 2.

Toiminta
Tukikohdissa järjestettiin siivous-  ja polttopuuntekotalkoita. 
Matarin  pieni hirsisauna oli vilkkaassa käytössä ja kuului Saimaan Pursiseurojen  yhteiskäytön 
piiriin.
Veneiden katsastuksia suoritettiin  34  kpl.
Juhannusta vietettiin vesillä.
Petri-saaren huoltosopimus solmittiin Metsähallituksen kanssa
Hevossalon laituri oikaistiin ja halkoliiteriä jatkettiin.
Matariin tehty kävelysilta laiturilta pikkusaunalle ja laituria korjattu. Kumpaankin tukikohtaan 
on rakennettu astianpesupaikat.
PUPS:n 30-v juhlavuoden kokoontumisajo tehtiin Tynkkylän Lomaniemeen. Ohelmassa savu-
sauna ja sunnuntain  mahtava pitopöytä.
Elokuun Valoiltaa vietettiin  Hevossalossa.
Veneilykauden lopettajaisia vietettiin tukikohdissa.
Polttoainetta myytiin jäsenistölle Noobelista ja Savilahdesta.
Vuosikokous pidettiin maaliskuussa Punkaharjulla Inkeri-talolla ja syyskokous ja pikkujoulut 
marraskuun lopulla Ruokkeen Lomakylässä.
Puruveden Pursiseuralla on kotisivut www.pups.fi ja toimihenkilöillä omat sähköpostiosoitteet.

Tiedotus
Vuosikirja postitettiin jokaiseen jäsentalouteen ja ilmoittajille. Jäsentiedotteita lähetettiin 3 kpl 
vuoden aikana. Jäsenistön käytössä olivat omat nettisivustomme  www.pups.fi.

Kokoukset
Hallitus kokoontui 3  kertaa vuoden aikana. Vuosikokous pidettiin maaliskuussa Punkaharjulla 
Inkeri-talolla ja syyskokous marraskuussa Kesälahdella Ruokkeen Lomakylässä.

Tukikohdat
Puruveden Pursiseuralla on tukikohdat Punkaharjun Matarin saaressa ja Noobelin-
niemessä, Kerimäen Hevossalon saaressa sekä Kesälahden Savilahdessa.
Seura on tehnyt sopimuksen Metsähallituksen kanssa, että vastaamme Petrin saaren 
rantautumispaikkojen hoidosta.
Majaisännät:
Matari Raimo Moilanen 040 084 7298
Noobelinniemi Olli Parviainen 050 331 7525
Hevossalo Hannu ja Kaija Neuvonen 050 520 6034
Savilahti Jukka Solonen 050 434 5571
Petrin saari Kalevi Tynkkynen 050 025 2521

Puruveden Pursiseura ry tapahtumakalenteri vuodelle 2017

Maaliskuu su 26.3. Vuosikokous, pilkkikisat, turvakoulutus ja hätärakettien 
  ampuminen.
  Ruokkeen Lomakylä

Toukokuu la 6.5. Veneiden laskut
  Noobelinniemi/Putikko

Kesäkuu  Talkoita tukikohdissa
  Veneilykauden avajaiset tukikohdissa

Heinäkuu 29.7. Kokoontumisajo Puruveden Linnasaareen ja illaksi Hevossaloon

Elokuu 26.8. Suomi 100-vuotta tapahtuma teemalla; Juhlitaan Suomen Luontoa,
  ja Valoilta
  Matari

Syyskuu  Talkoita, veneilykauden päättäjäiset, tukikohdat talvikuntoon

Lokakuu  Veneiden nostot

Marraskuu  Syyskokous ja pikkujoulut

Tarkemmat tiedot: www.pups.fi
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Puruveden Pursiseura 30-vuotta Hevossalossa

Seppo keittämässä lohisoppaa apukokkien seuratessa toimia

Päivän marja-ja sienisaaliin puhdistusta

Venelaituri lännestä katsottuna

..ja koilisesta
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PURUVEDEN PURSISEURA RY
31.12.2016

JÄSENET  
Ahonen Juha
Anttonen Aimo
Aronen Tuija
Asikainen Raimo
Björkqvist Andy
Björkqvist Ulla-Maija
Eerikäinen Irmeli
Eerikäinen Jaakko
Eilittä-Jokinen Sirpa
Forsbacka Hannu
Forsbacka Lasse
Forsbacka Liisa
Hakkarainen Pertti
Hakkarainen Esko
Hakkarainen Matti
Hakkarainen Mikko
Hakola Hilkka
Hakola Leevi
Harju-Suuripää Tuula
Heikinsalmi Ari
Heiskanen Tapani
Helynen Jere
Hinkkanen Esa
Hintta Marika
Hoikka Helmi
Hokkanen Jaana
Hokkanen Jemina
Hokkanen Joonas
Hokkanen Josefiina
Honkanen Seppo
Huotilainen Marko
Huovinen Ari
Immonen Heikki
Itkonen Raimo
Jenke Joonas

Jenke Johannes
Jokinen Harri
Juvonen Kari
Järvinen Rauno
Järvinen Tellervo
Kapanen Iiro
Kapanen Raimo
Kaperi Eero
Karjalainen Seppo
Kaukoranta Matti
Kautonen Mika
Kautonen Raili
Kekäle Eija
Kettunen Anssi
Kilpeläinen Timo
Kinnunen Heikki
Kokkonen Seppo
Kortelainen Rauni
Kortelainen Teuvo
Kosonen Olli
Kosonen Olli
Kosonen Taina
Kukkonen Timo
Kupiainen Jorma
Kupiainen Hannu
Kupiainen Seppo
Kupsa Eija
Kuutti Mika
Laamanen Antti
Laamanen Eemi
Laamanen Mauri
Laamanen Nelli
Laamanen Susanna
Laamanen Tytti
Laamanen Veeti
Lahtinen Kaisa

Lahtinen Reijo
Laitinen Jarmo-Pekka
Laitinen Soile
Laitinen Viivi
Laukkanen Anja
Laukkanen Jussi
Laukkanen Katri
Laukkanen Pentti
Lehtikuusi Jouko
Lehtinen Harry
Lehtinen Riitta
Lehtinen Kyösti
Lehtinen Matti
Lehtinen Riitta
Logrén Eino
Loikkanen Lauri
Lunden Johannes
Lunden Marja-Liisa
Lunden Pauli
Luostarinen Reima
Luukkonen Hannu
Makkonen Mervi
Makkonen Raimo
Malyshev Gennady
Mattila Martti
Meskanen Kalervo
Meskanen Liisa
Metso Juha
Metsälä Henri
Metsälä Veikko
Mikonsaari Petri
Moilanen Raimo
Monto Petri
Monto Päivi
Mustapää Hannu
Mustonen Kyösti

Muukkonen Kari
Mönkkönen Matti
Mönkkönen Aire
Naukkarinen Ari
Naukkarinen Hanna
Naukkarinen Jenna
Naukkarinen Minna
Nenonen Ari
Neuvonen Eija
Neuvonen Hannu
Neuvonen Juuso
Neuvonen Kaisa
Neuvonen Minna
Neuvonen Samu
Nikkanen Teijo
Niilo-Rämä Hannu
Niilo-Rämä Ilse
Ora Anne
Ora Ari
Paajanen Jyrki
Paajanen Marika
Paajanen Sohvi
Paajanen Tomas
Paajanen Tommi
Paakkinen Heimo
Paakkunainen Erkki
Palm Katri
Palm Lasse
Palm Laura
Palo Jorma
Parviainen Olli
Pellikka Terho
Pelli Petja
Piiroinen Pekka
Pulkkinen Esa
Pulkkinen Helena
Puronaho Erkki
Pölönen Hannu
Repo Jorma

Ronkanen Eino
Rönkkönen Arvo
Röysky Hannu
Saari Merja
Saari Siiri
Sairanen Jorma
Sairanen Marjut
Sairanen Pekka
Saukkonen Anja
Saukkonen Erkki
Saukkonen Juuso
Saukkonen Miro
Saviranta Pauli
Seppänen Matti
Silvennoinen Helena
Silvennoinen Pirkko
Simpanen Ari
Simpanen Merja
Siren Pertti
Solonen Anna
Solonen Jukka
Solonen Paavo
Solonen Ritva
Solonen Taneli
Sos-lapsikylä
Suomalainen  Joni
Suomalainen Jonne
Suomalainen Jenni
Suuripää Jari
Suuripää Jyrki
Taiponen Aino
Taiponen Aki
Taiponen Aleksi
Taiponen Anne
Terävä Jorma
Tiiri Kari
Tirronen Eemi
Tirronen Eetu-Pekka
Tirronen Ella

Tirronen Janne
Tirronen Maarit
Tirronen Tero
Toivanen Ari
Toivanen Pauliina
Tojkander Paul
Tolvanen Kimmo
Turtia Toivo
Turtiainen Heikki
Turunen Antero
Turunen Inkeri
Turunen Jorma
Turunen Sirkka
Turunen  Timo
Tynkkynen Bertta
Tynkkynen Eeva
Tynkkynen Esa
Tynkkynen Heikki
Tynkkynen Heikki
Tynkkynen Jere
Tynkkynen Jonne
Tynkkynen Kalevi
Tynkkynen Ritva
Tynkkynen Sippo
Tynkkynen Sirkku
Tynkkynen Timo
Valkeapää Arto
Weiste Antti
Welin Aapeli
Willborn Peter
Willborn Sirkka
Vuohelainen Unto
Vuorela Jarmo
Väisänen Matti
Äijälä Ilari
Östman Kaj
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Satavuotiaan Suomen suven syleilyssä
Viime kesän kesäloma ja venereissu jäivät työ-
kiireiden vuoksi alkusyksyyn. Myös vaimon ot-
tama kesätyö oli syynä tähän. En ole ollenkaan 
pahoillani siitä, koska sääolot eivät näytä keski-
kesällä, meidän leveysasteella, olevan nykyisin 
ennakoitavissa peruslämpimiksi. Toisaalta mo-
nena vuonna elokuun loppupuolella on mitattu 
hellelukemiakin, ei tosin viime kesänä. Syksyllä 
venesatamien laitureihin mahtuu, samoin ka-
peilla väylillä ei ole vaaraa ruuhkista, tosin ei 
sitä näytä viime vuosina olevan parhaimpaan 
loma-aikaakaan. Valitetavasti. Palveluita toivoisi 
saatavan satamissa pidempään, mutta ymmär-
rän, ettei baareja ja kahviloita kannata pitää 
auki meitä erittäin harvalukuisia yllätysvieraita 
varten, jotka rantautuvat melkein räntäsateessa 
laituriin.

Irroitimme kuitenkin kotisatamassa köydet 29. 
päivä elokuuta ja suuntasimme keulan kohti 
latvavesiä. Hankin jo edellisenä talvena Kuopio-
Iisalmi karttasarjan, joka toimi kimmokkeena 
suunnata reissu kohti Porovettä. Sääennusteita 
seurasimme vaimon kanssa lähtömetreille saak-
ka ja ne näyttivät suhteellisen mukavia syyske-
lejä. Ensimmäinen etappi otettiin Rantasalmen 
Järvisydämeen hienoisessa harmaassa vesisatees-
sa, syötiin hyvin ja kuunneltiin vaimeaa kiven 
kalkatusta läheisellä rakennustyömaalla, emme 
antaneet sen häiritä. Hyvä, että hullunrohkeita 
yrittäjiä riittää. Seuraavana aamuna suuntasim-
me matkamme kohti Varkautta ja Leppävirran 
läpi Kuopioon, Kallamarinaan. Sielläkin saim-
me olla ainut vierasvene laiturissa. Suoritimme 
veneen bunkraukset ja huolsimme myös omat 
vatsamme kaupungilla. Ilta oli lämmin eikä 
myöskään terassilla ollut kanssaihmisistä hait-
taa, kun ei siellä muita ollut. Seuraavana aamu-
na lämpesi meille veneilijöille vielä kesän vii-
meinen aamusauna, ennen talviseisokkia, kyllä 
se kuulostaa hullulle, mutta me suuntasimme 
vielä pohjoisemmaksi. Emme olleet veneilleet 
vielä aiemmin uusien Kallan siltojen alitse uutta 
väylää ja hortoilemiseksi meinasi mennä, taas, 
kuten vaimo yleensä sanoo. Vesi muuttuu Kal-
laveden jälkeen yhä ruskeammaksi, väylä kape-
nee ja rantojen rehevyys lisääntyy, mitä ylemmäs 
nousee. Maaningalla pysähdyimme laiturissa 
laittamaan ruokaa ja tutustuimme hiljaiseen 

kirkonkylään. Komea kirkko keskellä kylää, sa-
nanmukaisesti. Itsepalvelusulutukset Nerkoossa 
ja Ahkiolahdessa onnistuivat jo rutiinilla, vaik-
ka ainahan se sisäänajo kipparia jännittää. Pel-
tosalmea lähestyttyä kiinnittää huomiota laajat 
viljelykset ja maatalous, mikä yltää aina vesira-
jaan saakka, taitaa olla sillän kupeessa aika iso 
maatalousoppilaitos. Peltosalmen sillan avaajaa 
odotellessa mietimmekin, miltä nämä maisemat 
ovat näyttäneet Sven Tuuvan aikaan. Vanhois-
sa Suomi filmeissä nuorukaiset kirmasivat pel-
toaukeilla ja soutelivat pitkin poikin Porovettä 
riiustelemassa, ihan ruuhkaksi asti. Sillan läpi 
päästyämme kaarsimme kohti Iisalmen sata-
maa, jossa näytti olevan laivanlastillinen mui-
takin. Totuus olikin se, että satamalaituriin oli 
kiinittyneenä hotellilaiva, joka erään kuuluisan 
näyttelijän toimesta, monien vaiheiden jälkeen, 
oli päätynyt niin pohjoiseen, kuin vain mahdol-
lista. Kiinnityimme aivan hotellilaivan juureen, 
mikä osoittautui erittäin hyväksi valinnaksi, 
koska illan hämärtyessä, pitkän vieraslaiturin 
valloittivat kalalokit, jotka päivän saalistettuaan 
asettuivat laiturille paskomaan ja metelöimään. 
Emme milloinkaan, missään, ole kerralla näh-
neet sellaista määrää lokkeja. Onneksi pimeän 
laskeutuessa lokit hiljenivät ja saimme nukkua. 
Aamun valjetessa lokit sitten herättivät mei-
dät hyvissä ajoin. Satama oli sulkenut ovensa 
kesäkauden jälkeen, mutta emme tarvinneet 
satamapalveluita sen enempää. Kaupungille oli 
kivenheitto, samoin olutpanimoon, joka tietys-
ti kuului pakollisiin vierailukohteisiin. Vaimo 
pääsi vierailemaan pitkästä aikaa kummitätin-
sä luona, joka ihmetteli, että oikeasti veneellä-
kö tänne tulitte. Kaupungin uimahalli tarjosi 
meille saunomis- ja uimiskokemuksen, mikä 
riitti meille oikein hyvin. Kumpikaan meistä, 
emme ainakaan muista, että olisimme käyneet 
Iisalmen keskustassa aiemmin, on se vaan niin 
nopea ohittaa autolla. Kaupunkiin tutustumi-
nen jalan, avaa aivan uuden käsityksen kohtees-
ta, kiva kaupunki, jossa erittäin kauniit ja hyvät 
ulkoilureitit ympäriinsä. Kävelylenkiltä veneelle 
palattuamme, laiturilla oli nosturiauto koukun 
nokassa aika lailla veneeltämme näyttänyt paat-
ti, joten pala meinasi kipparin kurkkuun nous-
ta. Totesin, että melko aikaisin nostavat tällä 
korkeudella veneensä talvitelakalle. Villa Cast-

ren, Iisalmen pursiseuran huvilla, rantasauna, 
katsastettiin maista käsin, hieno paikka aivan 
keskustan tuntumassa. Seuraavan kerran tulem-
me veneellä suoraan sinne. Pari yötä Iisalmessa 
vietettyämme oli lähdettävä paluumatkalle. Pel-
tosalmen sillan avaus tilattiin jo heti laiturista 
irrottautumisen jälkeen, ja saimmekin ajaa suo-
raan avatun sillan ali. Edellisillan ukkosmyräk-
kä oli tipotiessään ja puolipilvisessä poutasäässä 
ajoimmekin Ahkiolahden jälkeen suojaisaan 
Tuovilanlahteen. Maisemat poikkeavat siellä 
muusta ympäröivästä rehevästä maalaismaise-
masta jylhiksi ja karuiksi kalliorannoiksi. Tämä 
pitkä ja kapea lahti tuo tosiaan mieleen Pihlaja-
vetemme miniatyyrimitassa. Lahden pohjukassa 
on pieni laituri, jonka voisi kuvitella olevan täysi 
sesonkiaikaan. Kiinnityimme laituriin ja tank-
kasimme taas itsemme. Syyssää tarjosi taas pa-
rastaan ja kipparikin joutui ensi kertaa etsimään 
sortsit jalkaan. Läheinen, kuulemma Suomen 
korkein vesiputous, yli 36 metriä, piti käydä 
katsomassa. Löytyihän se lopulta muutaman ki-
lometrin kävelymatkan ja kännykkäsovelluksen 
avustamana. Huumaava kokemus, kyllä meillä 
Suomessa on paljon hienoja luontokokemuksen 
tajoavia kohteita. Neljän tunnin breikin jälkeen 
jatkoimme taas paluumatkaamme. Ohitimme 
nyt sujuvasti Kuopion ja päätimme yrittää aina 
Leppävirran Unnukkaan saakka. Olihan tämä 
etappi aikamoista ajamista, mutta hyvässä kelis-
sä matkavauhdin ollessa reilut kaksikymmentä 
solmua, matka taittuu, toki polttoainetilanne 

alkoi hieman huolestuttamaan. Ajattelin, että 
saan Leppävirran satamasta ainetta, mutta kun 
soitin numeroon, joka oli Saimaan venemat-
kailuoppaassa, mies sanoi lopettaneensa polt-
toaineen myynnin pari vuotta sitten kannatta-
mattomana, että näin. Unnukkaan saavuimme 
upeassa ilta-auringossa. Kertasimme kajuutassa 
retkemme siihenastisia kokemuksiamme pime-
nevässä syyskuun illassa, parin viinilasin ääres-
sä. Vaimo vaati päästä vielä seuraavana aamuna 
täydentämään suomalaista designia keittiökaap-
peihin, minun mielestäni kaappiemme valikoi-
ma on vähintäänkin kattava. Varkaudessa myös 
veneemme moottorit saivat ainetta poltettavak-
seen, ja Taipaleen jälkeen olimme taas niin sano-
tusti omalla tasollamme. Ilman lämpötila nousi 
päivän mittaan jopa pariin kymppiin, joten heti 
Varkauden jälkeen kansityttö suorastaan vaati 
päästä jynssäämään kannelle, joten matkavauh-
tia oli hiljennettävä, hyvä niin. Savonlinnan 
jälkeen emme millään olisi halunneet vielä ko-
tiutua, joten pidimme marssivauhtimme välillä 
Savonlinna-Putikko noin kuudessa solmussa, 
nauttien taas peilityynestä ja jopa kuumasta 
auringonlaskusta. Tuleva yö vielä vietettiin ve-
neessä omassa laiturissa ja vasta seuraavana aa-
muna raahauduimme kotiin. Tätä tarinaa taas 
kirjoittelin lumisateessa odottaen tulevan kesän 
reissuja, satavuotiaan Suomen suvessa.

Janne Tirronen
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PURUVEDEN PURSISEURAN
TOIMINTA-AJATUS:

Puruveden Pursiseura kehittää ja edistää
ensisijaisesti jäsenistönsä veneily ja

vesillä liikkumisen tuntemusta, tietoja
ja taitoja järjestämällä kursseja,

harjoituksia ja kilpailuja.

Vierasvenesatama Ravintola Harjun Portti
24 vierasvenepaikan satama 
Punkaharjun Tuunaansaaressa:
BE 98 ja Diesel 24h automaatti, 
septintyhjennys ja kesäkauppa

Kotiruokalounas joka päivä 
klo 11-15 | Burgers & À la carte 

Tuunaansaarentie 2 | 58450 Punkaharju
044 755 0382 | harjunportti@harjunportti.fi

Punkaharjun
 Kilpi Oy

Palomäentie 44, 58500 Punkaharju         Jani Lahtinen        050 4646 520
jani.lahtinen@punkaharjunkilpi.com       Mikko Laamanen   050 4471 233

*  Alumiinin ja ruostumattoman
    teräksen korjaushitsaukset
*  Koneistus- ja asennustyöt
*  Alumiini- ja muovilevyt
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Saimaan Pursiseurojen yhteiskäytössä olevien tukikohtien yleinen 
käyttöohje

1.  Tukikohtiin on käyttöoikeus yhteisöseurojen seuralippua käyttävillä veneillä, seu-
ralipun voi korvata Suomen lippu ja seuran viiri.

2.  Seuroilla voi olla myös muita tukikohtia, joita ei ole tässä esitelty. Ne eivät ole 
mukana tukikohta-yhteistyössä.

3.  Kun olet vieraana, edustat samalla myös omaa seuraasi.
4.  Isäntäseuran säännöt koskevat myös vierailijoita.

Kun tulet tukikohtaan:

-  esittele itsesi isäntäseuran edustajille
-  merkitse käyntisi seuran vieraskirjaa; päiväys, vene, seura ja miehistö
-  maksa seuran ilmoittama käyttömaksu
-  osallistu puiden tekoon ja pilkkomiseen
-  yhtäjaksoinen oleskelu saa kestää enintään kaksi vrk
-  septi- ja tiskivesiä ei saa laskea veteen

Tarkemmat ohjeet löytyvät sivulta: 
www.saimaanpursiseurat.fi/matkaveneily/tukikohtayhteistyo/

M. LAAMANEN
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äytössä olevat veneilytukikohdat

Varkauden Pursiseura

Yölinnunsalmi
M 231

62° 22,05’ N
27° 55,60’ E

425
63° 15,45’ N
29° 49,90’ E

M 232
62° 32,70’ N
27° 45,70’ E

M 234
62° 49,05’ N
27° 50,40’ E

M 234
62° 54,20’ N
27° 43,95’ E

M 241 (240)
62° 42,20’ N
28° 12,95’ E

243
62° 39,7’ N
28° 42,6’ E

432
63° 33,40’ N
27° 10,30’ E

413
62° 09,50’ N
29° 36,30’ E

414
62° 22,50’ N
29° 38,80’ E

Lieksan Pursiseura

Liklamonsaari

Kuopion Pursiseura

Pirttiniemi

Leppävirran Pursiseura

Korkeasaari

Kuopion Pursiseura

Jänissalo

Kuopion Pursiseura

Iivarinsalo

Outokummun Pursiseura

Jäätsalo

Iisalmen Pursiseura

Villa Castrén

Pursiseura Ilmarinen

Heinonniemi

Joensuun Pursiseura

Lapaliko

Saimaan Pursiseurojen yhteiskä

Lappeenrannan Pursiseura

Wilmanranta
L 200

61° 04,09’ N
28° 11,02’ E

L 221
61° 44,50’ N
29° 19,00’ E

L 205 (209)
61° 23,70’ N
28° 08,50’ E

L 204
61° 16,30’ N
28° 21,50’ E

L 201
61° 08,46’ N
28° 29,44’ E

L 201
61° 11,05’ N
28° 32,50’ E

L 208 (207)
61° 25,70’ N
28° 38,10’ E

L 208
61° 27,30’ N
28° 27,70’ E

L 215 (211)
61° 36,70’ N
28° 22,60’ E

L 218 (219)
61° 47,60’ N
28° 56,40’ E

Puruveden Pursiseura

Matari

Joutsenon Veneseura

Likosenlahti

Lappeenrannan Pursiseura

Parkonperä

Joutsenon Veneseura

Keski-Lyly

Lappeenrannan Pursiseura

Suuri Mäntysaari

Ristiinan Pursiseura

Korkia

Mikkelin Pursiseura

Ristisaari

Sulkavan Pursiseura

Varviranta

Savonlinnan Pursiseura

Iso Kankainen
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Luettelo katsastetuista veneistä v. 2016

 
Venetodistus/omistaja Veneen nimi Tyyppi

Purjeveneet
  11.  Solonen Jukka Ritan III Degerö 32

  32.  Willborn Peter Arielle Beneteau Firtz
  24.  Laamanen Antti Ariel Guy 22

  44.  Kortelainen Teuvo Alwilda Sunwind  27
  49.  Parviainen Olli       Cristal  HP-28
  77.  Ora Ari Pihlaja Avance 245
87.  Karjalainen Seppo Olivia Finn 26

Moottoriveneet
   6.  Kuutti Mika Suvi Fjord 38 After Cabin
 16.  Toivanen Aki  Zero II Flipper 630 HT
 17.  Repo Jorma Yamarin Cross 49 BR
 20.  Repo Jorma Vulpes III Aquador 28 C 

  22.  Niilo-Rämo Hannu Kiira Falcon 26 Fantino 
 23.  Turunen Antero Pelagea Teräsvene
 26.  Moilanen Raimo Ramona Flying Albatross 871
 31.  Hinkkanen Esa Mirja Teräsvene
 35.  Simpanen Merja Mellu Forbina 10000
 52.  Logrén Eino Hanni Teräsvene
 54.  Saukkonen Erkki M-13642 HT-Vene
 64.  Nikkanen Teijo Mielikki Marsund 906
 74.  Hakola Leevi Cocolou Azimut 43 S
 78.  Nolte Olavi Sissi 2 Bayliner 2052 
 79.  Paajanen Jyrki Silver Hawk 540 BR
 80.  Lehtinen Kyösti ja Matti Nikolina Norppa 10 TK 
 83.  Taiponen Aki Rosiina Tringa 33
 84.  Järvinen Rauno Linda Bella 8000
 85.  Eerikäinen Jaakko Ailakka Teräsvene
 86.  Laitinen Jarmo-Pekka Royal Grand Pikmeerkruiser 13.50
 88.  Laamanen Mauri Soebreak Sea Ray 345 DB
 95.  Naukkarinen Ari Sandlagoon Yamarin 7500 Big Game
 97.  Tirronen Janne Allure Beneteau Anteres 10.80

132. Lehtinen Harry Arcturus Marino 9000
120. Forsbacka Hannu Barbarella Doppel 31

135. Honkanen Seppo Pause Retkivene
149. Neuvonen Hannu Emilia II Albatross 26
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Hinnasto:
Katsastus Liput
Peruskatsastus 30€ Perälippu 66x108 40€  yli 10m 
Vuosikatsastus 20€ Perälippu 55x90 32€ 7-10m
  Perälippu 42x72 25€ alle 7m
  Veneenomistajanviiri  20€

Pursiseuraan kuuluvalla veneilijällä on etuoikeus saada veneelleen katsastus. Tämä etuus 
kannattaa hyödyntää myös muiden veneilyyn liittyvien asioiden kannalta. Katsastajilta 
voi kysyä neuvoa ja mielipidettä veneen huoltoon, talvisäilytykseen, korjauksiin, varus-
teisiin yms. asioihin. Jos katsastajan ”tietopankista” ei heti löydy vastausta, niin kaivetaan 
tieto esille ”jälkitoimituksena”.
Teimme seurassa uutta tehtäväjakoa siten, että Kortelaisen Teuvo luovutti katsastuspäälli-
kön tehtävät allekirjoittaneelle. Teuvo jatkaa katsastajana kuitenkin ja hyvä niin. Teuvon 
liki 40 v:n kokemus on meille toisille hyvä tukijalka hommia opetellessa ja jatkaessa. Itse 
tulen varmasti monta kertaa kääntymään Teuvon kokemuksen puoleen katsastuksiin liit-
tyvissä asioissa. 

PuPs:n Katsastustiimi 2017

                       Jorma       Hannu       Jyrki                    Teuvo

Yhteystiedot:

Jyrki Paajanen jyrki.paajanen@pups.fi 040 736 3227
Teuvo Kortelainen teuvo.kortelainen@pups.fi 040 055 8702
Hannu Neuvonen hannu.neuvonen@pups.fi 050 520 6034
Jorma Repo  jorma.repo@pups.fi 050 037 9317

Hyvää ja turvallista veneilykautta 2017 katsastustiimin puolesta
Jorma Repo

Katsastuksesta ja vähän muustakin…

SPVL on päivittänyt katsastusohjeita tulevalle veneilykaudelle. Muutokset koskevat hätä-
merkinantoa, ja siihen käytettäviä laitteita.  Jo viime keväänä alkanut ”remontti” välineis-
töä kohtaan saa jatkoa, jolloin palavien ja räjähtävien merkinantovälineiden käyttöikää 
rajattiin valmistajan antamaan päivämäärään. 
Uutena hyväksyttävänä vaihtoehtona katsastusluokka 3:ssa (mm, sisävedet; tähän luok-
kaan on suurinosa seuramme veneistä katsastettu), voidaan hyväksyä säänkestävästi (=ve-
den) suojattu matkapuhelin, sekä käsisoihdun korvaava led-soihtu(tarkoitukseen erityi-
sesti valmistettu). 
Veneen omistajan harkintaan jää, millaisen hätämerkinannon valitsee veneeseensä. 
PuPs:n katsastajien yhteneväinen suositus on nykyinen raketti/soihtu yhdistelmä. Vaikka 
palavien räjähteiden käyttöön sisältyy aina riski, niin havaittavuuden kannalta raketti/
soihtu päihittää led:n kiistatta.
Tähän liittyen rakettien ja soihtujen käytön harjoittelu on välttämätöntä, ettei käytöstä 
aiheutuisi hädän hetkellä lisää hätää ja vaaratilanteita. Myös rakettien oikealla suunta-
uksella varmistetaan maksimaalinen havaittavuus. Tämän vuoksi seura järjestää jäsenille 
tilaisuuksia päästä kokeilemaan niitä käytännössä. Suosittelemme osallistumista. On hyvä 
osata käyttää hätäraketteja, vaikka omassa veneessä niitä ei olisikaan. Vesillä voi osua tilan-
teeseen jos toiseen, ja auttaminen on jokaisen velvollisuus.

Tulevan kauden katsastuksista:
Peruskatsastus, tarkastakaa, onko se veneessänne tehtävä tänä keväänä. Peruskatsastus 
tehdään 5 v:n välein, ja asian voi tarkistaa helposti venetodistuksesta, siinä on tilaa vain 
viidelle merkinnälle. Peruskatsastus pitää aloittaa veneen ollessa maalla telakoituna, siksi 
on tärkeää sopia katsastajan kanssa hyvissä ajoin ennen vesillelaskua runkokatsastuksen 
tekemisestä.
Hätäsulkimet (=puutappisarja, joilla voidaan tukkia väliaikaisesti rikkoutunut pohjan 
läpivientiventtiili). Nämä tulisi sijoittaa siten, että jokaisen pohjan läpivientiventtiilin lä-
hellä on siihen sopiva hätäsuljin nopeasti saatavissa. Tähän asiaan tullaan kiinnittämään 
huomiota kevään katsastuksissa. Katsastajat antavat ohjeita ja vinkkejä asiasta.  

Tänä keväänä pyrimme suorittamaan katsastuksia keskitetysti ns. katsastusasema-periaat-
teella. Pidämme 2 katsastuspäivää, joissa on mukana kaikki seuran katsastajat. Toiveissa 
on saada tilaisuudesta teema-tapahtuma, jossa veneenomistajat ja katsastajat voisivat ker-
toa ja havainnollistaa veneturvallisuuteen ja -tekniikkaan liittyviä veneilyasioita. Kokeil-
laan ja kerätään kokemuksia tästä.

                     Katsastuspäivät 2017

1.  la 27.05.2017 kello 11 - 15 Noobelin satama

2.  la 10.06.2017 kello 11 - 15 Noobelin satama

Katsastustiimi toivoo että mahdollisimman moni katsastettava vene + kippari olisi 
paikalla. Katsastuspäivänä ei tarvitse erikseen varata aikaa.
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Hätätilanteesssa tulee soitaa sisävesillä hä-
tänumeroon 112 ja merialueilla meripelas-
tuskeskukseen 0294 1000. 

Mobiilisovellus tuo lisäturvaa

Suomen Meripelastusseura on lanseeran-
nut uuden, veneilijöille suunnatun mobii-
lisovelluksen. Sovelluksen tavoitteena on 
parantaa kaikkien vesilläliikkujien turval-
lisuutta sekä samalla tarjota lisäpalveluja 
Trossi-jäsenille. 
Trossi-mobiilisovellus tarjoaa veneilijöille 
räätälöityä turvallisuustietoa, kuten meri-

merkit, valot ja väistämissäännöt, sekä eri-
laisia paikkasidonnaisia tietoja.
Mobiilisovellus sisältää hätäpuhelupainik-
keet, joita painamalla voi suoraan käynnis-
tää hätäpuhelun. Puhelun käynnistämisen 
yhteydessä sovellus lähettää aina myös 
viimeisimmän sijaintitiedon. Purjehdus-
kauden ajaksi hätäpuhelupainikkeiden alle 
ilmestyy Trossi-palvelunumeron painike, 
jota kautta puhelu yhdistyy Meripelastus-
seuran kiireettömien avustusten palvelunu-
meroon. 
Trossi-mobiilisovellus on saatavissa ilmai-
seksi IOS- ja Android-alustoille. 
                                                                                         

Ota veneellesi Trossi-palvelu osoitteesta www.trossi.fi

Järvipelastajat auttavat hädässä ja 
pulmatilanteissa

Lähes 200 vesillä pulaan joutunutta ihmis-
tä sai apua Savonlinnan Järvipelastajilta 
viime vuonna. Yhdistyksen pelastusyksiköt 
suorittivat viime kaudella 79 hälytys- tai 
avustustehtävää sekä toistakymmentä vene-
turvallisuutta edistävää tapahtumaa. Pelas-
tusmiehistöt viettivät tehtävillä lähes 1200 
henkilötyötuntia.
Yleisimpiä järvipelastajien suorittamia teh-
täviä ovat teknisistä vioista kärsivien alus-
ten hinaukset, karilta irrotukset sekä moni-
naiset veneilijöiden avustamiset. 

Trossi tuo myös veneen turvaan

Vesillä toimintakyvyttömäksi joutuneen 
veneen pelastaminen on useimmiten mak-
sullista, jos ihmishenkiä ei ole vaarassa. Ih-
miset pelastetaan aina korvauksetta, mutta 
veneen kiireettömästä siirrosta peritään 
omakustannushinta. Näin omaisuuden 
pelastamisesta aiheutuvat kustannykset 

koituvat usein veneilijän itsensä kannetta-
vaksi. Summa voi nousta satoihin euroihin. 
Keskimääräinen hinausmaksu on noin 293 
euroa. Tällä summalla kustannat itsellesi 
neljän vuoden jäsenyyden. Trossi-jäsenenä 
saat veneellesi maksuttoman avun.
Pursiseurojen jäsenille Trossin hinta on 
65 euroa kalenterivuodessa. OP:n veneva-
kuutusasiakkaat saavat palvelusta 20 euron 
alennuksen Trossin normaalihinnasta, joka 
on 75 euroa. Toiseen veneeseen Trossin saa 
40 euron hintaan.

Palvelunumero auttaa

Meripelastusseuran Trossi-palvelunume-
rosta saa apua liikkui sitten veneellä missä 
päin Suomea tahansa. Numerosta 0800 30 
22 30 saa apua 1.5.-31.10. välisenä aikana 
niissä ongelmatilanteissa, joissa kyseessä ei 
ole vaaratilanne eikä avun saamisella ole 
kiire.  SUUMOTTOGNIHAV

 NAMMIRUUS OUT
 .NESKUAVROK

  
 .emmeskutuukavennekiil emmitsiduU

 tude tamas taas aj % 08 no sunobimiskam tyN
 .navrutsunob .mm ,isihiotua niikkiak

 :emmatsiude atsium aj ätsät euL
 !ääsil ätliem ysyk iat fi.aloipatihal.www

  
 älleetiK emmelevlaP

 11-9 eitneetiK
  

  0083 486 710 .p
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PURUVEDEN KUULUMISIA

Puruveden puhtaan tulevaisuuden puoles-
ta tehdään jo työtä usealla rintamalla. Sen 
perustana on 1.1.2016 käynnistynyt valta-
kunnallinen FRESHABIT LIFE IP hanke. 
Puruvesi on yksi sen kahdeksasta kohdealu-
eesta. Hanke päättyy 30.9.2022. 

Pro Puruveden tavoitteena oli alusta alka-
en saada Puruvedelle Suomen parhaita ve-
sienhoidon asiantuntijoita ja isojakin EU-
hankkeita. Puruveden tilan heikkeneminen 
oli niin laaja-alaista, etteivät paikalliset 
eivätkä maakunnalliset resurssit työhön 
näyttäneet riittäviltä. Puruvesi on Suomen 
ja Euroopankin mittapuulla poikkeuksel-
lisen arvokas iso vesistö. Sen säilyminen 
tuleville sukupolville edustamassa isoa 
puhdas- ja kirkasvetistä järveä siihen luon-
totyyppiin kuuluvine kasveineen ja eläimi-
neen sekä tarjoamassa elämyksiä ihmisille 
on suorastaan velvoite.

FRESHABIT-hankkeen ensimmäinen 
vuosi Puruvedellä toteutui suunnitellus-
ti. Kaikki keskeiset toimijat kuten Etelä-
Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-
keskus, Suomen metsäkeskus, Suomen 
ympäristökeskus, Metsähallituksen Luon-
topalvelu, Luonnonvarakeskus, Geologian 
tutkimuskeskus ja Pro Puruvesi aloittivat 
omalla vastuullaan olevat työnsä. 

Puruvedellä painopiste on vesienhoito-
rakenteiden teossa viiden kohdealueen 
valuma-alueilla. Päävastuu on Suomen 
metsäkeskuksella. Pohjois-Karjalan alueen 
kohdealueilla myös Pohjois-Karjalan ELY-
keskuksella on merkittävä vastuu. Etelä-
Savon ELY-keskus vastaa Jouhenjoen suu-
alueen rakenteista. Ensimmäisinä vuosina 
keskitytään kolmen kohdealueen (Kohde-
alue 1:Lautalahti-Jouhenjoki-Matinniemi 

valuma-alueineen, Kohdealue 4: Ketolan-
lahti-Hummonlahti valuma-alueineen ja 
Kohdealue 5: Ristilahti-Naaranlahti-Susi-
niemi valuma-alueineen) valuma-alueille. 

Ensimmäiset valuma-aluerakenteet valmis-
tuivat Putkiniemeen viime syksynä. Useita 
kohteita on kilpailutettu ja tämän vuoden 
aikana kilpailutetaan. Mikäli Puruveden 
vedenkorkeus on keskimääräisellä tasalla 
tai alempana, kosteikkoja ja muita raken-
teita tehdään tänä vuonna kohdealueella 
1 Lautalahden valuma-alueella ja mahdol-
lisesti myös Jouhenjoen suualueella. Koh-
dealueella 2 työt käynnistynevät ainakin 
Hamalonsuon alueella ja kohdealueella 5 
Haukolanjoen pengeralueella, Kuoleman-
lamminjoen valuma-alueella sekä Naaran-
lahden alueella.

Viime vuonna käynnistynyttä Matinnie-
men alueen niittoa Kerimäen Kirkonkylän 
alueella jatketaan ja mahdollisesti laajenne-
taan tänä vuonna. Ristilahden-Haudanlah-
den-Mehtolanlahden alueen viime syksynä 
alkanutta hoitokalastusta jatketaan. Nuot-
taussaalis Haudanlahdella yllätti suuruu-
dellaan, vaikka särkikalojen lisääntyminen 
Puruvedellä on ollut tiedossa niin koeka-
lastusten kuin kansalaisten havaintojen 
perusteella. Viidellä nuotanvedolla nousi 
Haudanlahdesta salakkaa, särkeä, sorvaa ja 
pientä lahnaa noin 32 000 kiloa.

Tutkimustyö on osa FRESHABIT-hanket-
ta. Puruvedellä on menossa mm. selvitys 
pohjavesien kautta Puruveteen purkautu-
vista ravinteista. Hummonselän alueella 
käynnistyi viime vuonna vesikasvillisuuden 
selvitys, pohjan luotaus sekä muikun, siian 
ja harjuksen poikastutkimus uudenlaisen 
järven tilasta kertovan mallinnuksen ai-

kaansaamiseksi. Metsien hoitoon valuma-
alueilla kehitellään uudenlaisia suosituk-
sia mm. soiden ojituksiin ja hakkuiden 
toteuttamiseen. Kohdealueilta kerätään 
monipuolista lähtökohtatietoa, jotta voi-
daan seurata toteutettavien toimenpiteiden 
vaikuttavuutta. Kohdealueilla on saatava 
hankkeen tuloksena heikkenevä kehitys 
pysähtymään ja edellytykset käänteelle pa-
rempaan syntymään.

FRESHABIT-hankkeen lisäksi ja sitä tuke-
maan on viime vuonna tehty ja tänä vuon-
na tehdään muutakin Puruvesi-työtä. Pro 
Puruvesi rakennutti Kerimäelle Likolahden 
perukalle kosteikon ja valuma-altaan. Sa-
vonlahdella (FRESHABIT kohdealue 2) 
Pro Puruvesi teetätti viime syksynä koeka-
lastuksen ja talvella 2017 sedimenttitutki-

muksen. Eri puolilla Puruvettä paikalliset 
ovat aktivoituneet mm. vesikasvillisuuden 
niittoihin omia rantojaan laajemmillakin 
alueilla.

Työ Puruveden puhtaan tulevaisuuden var-
mentamiseksi on hyvässä vauhdissa. Olem-
me päässeet töihin, jotka näkyvät laajasti 
myös ranta-asukkaille ja Puruvedellä liik-
kuville. Se toivottavasti aktivoi niin yksit-
täisiä kansalaisia kuin eri tahoja tekemään 
omalta osaltaan entistäkin enemmän työtä 
puhtaan Puruveden puolesta.

Puruveden Pursiseuralle myötäisiä tuulia 
Reijo Jantunen
Pro Puruvesi ry, puheenjohtaja
www.propuruv

Ilmakuva Pro Puruveden teetättämästä kosteikosta Likolahden perukkaan Kerimäellä.
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Kaikkien yhteinen, puhtaiden vesistöjen juhlavuosi

Tuhannet järvet, puhdas vesi, kallioiset ja roskattomat rannat, 
tuoksuvat rantasaunat – näistä on monen suomalaisen luonto-
suhde rakentunut. Nämä mielikuvat Suomen puhtaasta luonnosta 
ovat kiirineet maailman ympäri ja niistä on muodostunut Suomen 
oma brändi. Puhtaus ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, joka pysyisi vakiona ihmi-
sen toiminnasta riippumatta. Sen eteen on tehtävä töitä ja siitä tulee keskustella. 
Ennen kaikkea – toimia ja vaikuttaa!

Pidä Saaristo Siistinä ry on toiminut lähes puolet Suomen itsenäisyyden ajasta vaalien ran-
nikko- ja Järvi-Suomen rantoja ja vesistöjä. Teemme konkreettista työtä edistääksemme 
veneilijöiden, melojien, retkeilijöiden, mökkeilijöiden, turistien ja kaikkien vesilläliikku-
jien viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Toiminta-alueemme Saaristomerellä, Pohjanlahdella, 
Päijänteellä, Saimaalla, Pirkanmaalla ja Itäisellä Suomenlahdella kätkevät sisäänsä lukui-
sia historiallisesti ja ekosysteemiltään arvokkaita kohteita sekä monen suomalaisen henki-
sen akkujen latauspisteen ja yrittäjän elinkeinon lähteen. Tämän kaiken vesistöjen äärellä 
elävän kulttuurin ja elämykset haluamme säilyttään myös jälkipolvillemme.

Emme kuitenkaan pysty siihen yksin – vaan yhdessä!

Toimintamme kulmakivenä onkin alusta asti ollut yhdessä tekeminen ja sitä haluamme 
tänä vuonna erityisesti korostaa. Lähes 13 000 jäsentä ja lukuisat yhteistyökumppanit 
ovat meille onnistuneen työn ja näkyvien tuloksien edellytys. Kutsummekin kaikki, puh-
taiden vesistöjen ystävät juhlistamaan arvokkaita vesistöjämme liittymällä jäseneksemme 
tai lahjoittamalla.

Huolehditaan yhdessä Suomen vesistöille entistäkin puhtaampi tulevaisuus!

Tänä vuonna Siisti Biitsi -kampanja on mukana Suomi 100 -juhlavuoden virallisessa ohjel-
massa. Seuraa sivujamme www.siistibiitsi.fi !

Kalusto kuntoon -kampanjan tavoitteena on tänä vuonna kerätä varoja myös Pohjanlahden, 
Päijänteen ja Saimaan vesistöillä operoivien huoltoalusvanhuksemme kunnostamiseen ja uu-
simiseen.
www.pidasaaristosiistina.fi/kalusto_kuntoon
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Meripelastuksen hälytysohje sisävesillä

Hälytysohje
Sisävesillä yleinen hätänumero 112
VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70

Kerro (aluksesi) nimi ja yhteystiedot
1.  Kerro tarkka tapahtumapaikka
2.  Kerro mitä on tapahtunut
3.  Montako ihmistä on vaarassa, onko loukkaantuneita?
4.  Kerro mitä apua tarvitaan
5.  Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan 

Kiireettömissä tehtävissä voit soittaa yhdistyksen päivystäjälle 0500 374 359, Savon-
linnan järvipelastajat

SMPS Savonlinnan Järvipelastajat ry on Suomen Meripelastusyhdistyksen alainen jä-
sen, joka vastaa vapaaehtoisesta järvipelastustoiminnasta Saimaan keskeisimmällä 
veneilyalueella. Toiminta ulottuu Puumalasta Heinävedelle ja Rantasalmelta Kesälah-
delle.

Vesialueen laajuus on noin 2500 neliökilometriä ja siihen sisältyvät mm. –laaja Pihla-
javeden alue, Haukivedet, Puruvesi ja Heinäveden reitistö.

Hälytysohje merellä                         
Hätänumero 02941000 tai 112

VHF-kanava 16 tai VHF-DSC 70

Yleisimmät hätämerkit
 - radiopuhelimella annettu 
  viesti ”MAYDAY”           
 - punainen laskuvarjoraketti
 - SOS (…---…) valo- tai 
  äänimerkki
 - punainen käsisoihtu sivulle 
  ojennettujen käsivarsien verkkainen ja jatkuva nostaminen ja laskeminen
 - keskeytymätön äänimerkki esim. sumutorvella

TUNNE VASTUUSI, VARUSTAUDU ASIANMUKAISESTI, KÄYTÄ HÄTÄMERKKEJÄ VAIN 
HÄTÄTILANTEESSA !
(kuvassa hätäraketin laukaisu asento, käsisoihtu palaa vasemmalla)

TYÖKONEURAKOINTI

NENONEN
Maansiirtoty Tiehöylä Sora Mullat

0400-797 413

Antti Makkonen, puh. 0400 924 301, antti.makkonen@laitaatsillantelakka.fi 
Laivamiehentie 2, 57510 Savonlinna | laitaatsillantelakka.fi

Ammattiliikenteen alusten ja huvive-
neiden palveleva huolto- ja korjaus-
telakka sekä polttoainejakelu.

• Telakoinnit
• Koneistukset
• Sorvaukset
• Hitsaukset
• Putkityöt

PALVELUMME

• Hiekkapuhallukset
• Maalaukset
• Sähkötyöt
• Navigointilaitteet
• Polttoaineet

OTA YHTEYTTÄ
Antti Makkonen, puh. 0400 924 301, antti.makkonen@laitaatsillantelakka.fi 

Laivamiehentie 2, 57510 Savonlinna | laitaatsillantelakka.fi

Vuoksen vesistön tärkein 
korjaustelakka Savonlinnassa!

TERVETULOA 
TANKKAAMAAN!
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Muisttinpanoja

Kauppa Punkaharju
Palvelemme ma-pe k La k

Puh. .punkaharjunapteekki.fi

Muisttinpanoja
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