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LrPS:n jäsen- ja 
muut maksut 2021:

LAPPEENRANNAN PURSISEURA RY
Satamatie 23, 53900 Lappeenranta
info@lrps.fi
www.lrps.fi
Facebook: @lappeenrannanpursiseura
Pankki: FI16 5620 0920 1976 95

Wilmanrannan vuokraus:
www.wilmanranta.fi
wilmanranta@lrps.org
puhelut: 045 196 6155 (ei tekstiviestejä, soita!)

Lappeenrannan Pursiseura ry 
kiittää ilmoittajia 

julkaisun tukemisesta

20
21

LrPS

Jäsenyys ja liittyminen
- vuosijäsen   53 € 
- liittymismaksu   53 €
- juniorijäsen (alle 18 v.)   10 €

Tukikohdat
 - tukikohta- ja saunamaksu koko kaudelta:  60 €/v
 - kertamaksu/vene  10 €/pv
 - kertamaksu/vene  15 €/vkl

Telakointi Linnoitusniemessä
 - nosto- ja laskumaksu  200 €/v
 - venepukin siirto  30 €/v
 - surffikoppivuokra  50 €/v

Wilmanrannan säilytysmaksut
 - jollan talvisäilytys  60 €/v
 - hyllyvuokrat - oma hylly 40 €/v
  - vuokrahylly 80 €/v
  - lattiapaikka 80 €/v
Katsastusmaksu
 - kaikki veneet, myös runkokatsastus 30 €/katsastus
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1.5.  Kölintervajaiset Wilmanrannanssa

7.-8.5.  Yhteislaskut Linnoitusniemessä

11.5.-22.6. STARK Week Race -tiistaikisat Wilmanrannan edustalla / Alkukesän osakisat

22.-23.5.  Tukikohtatalkoot Mäntysaaressa

29.-30.5.  Tukikohtatalkoot Kurensalossa

29.5.  Saimaaranking: Astuvan Ukon Regatta, Yövesi / RiPS:n Korkian tukikohta

7.-11.6.  Wilmanrannan Junnuviikko, lasten ja nuorten jollaleiri 

12.6.  Imatra Single-handed, Mietinsaaren kierros, Lammassaari Imatra

19.6.  Kyläniemi Runt DH ja SingleHanded, Sarviniemi ja Kyläniemen ympärysvedet

25.-26.6.  Juhannuksen viettoa

30.6.  Viimeinen mahdollisuus katsastaa veneesi LrPS:n venerekisteriin vuodelle 2021

3.7.  Saimaaranking, Savon Regatta: Viinijuhlapurjehdus, Kuopio

4.7.  Saimaaranking, Savon Regatta: Kallavesj-regatta, Kuopio

7.7.  Saimaaranking, Savon Regatta: Linnasaari-purjehdus, Rantasalmi, Järvisydän

10.7.  Saimaaranking, Savon Regatta: Ooppera Regatta, Savonlinna

11.7.  Pulahda Puhtaaseen Saimaaseen -tapahtuma, Myllysaari, Lappeenranta

3.8.-14.9.  STARK Week Race -tiistaikisat Wilmanrannan edustalla / Syyskauden osakisat

7.8. klo 10-14  Wilmanrannan Purjehduskoulu: Syyskurssin teoriapäivä #1

7.-8.8.  Saimaaranking: Saimaa Unesco Global Geopark -Regatta, eteläinen Saimaa, 

 JV ja LrPS, Joutseno

14.8. klo 10-14  Wilmanrannan Purjehduskoulu: Syyskurssin teoriapäivä #2

16.8. klo 17:30-20:30  Purjehduskoulu, syyskurssi: harjoittelu Wilmanrannan lähivesillä #1

18.8. klo 17:30-20:30  Purjehduskoulu, syyskurssi: harjoittelu Wilmanrannan lähivesillä #2

21.-22.8.  Lappeenrannan Laser-mestaruuskisa, Wilmanranta

21.-22.8. Purjehduskoulu, syyskurssi: retkipurjehdus eteläisellä Saimaalla

28.8.  Saimaaranking: Ristisaaren Malja, Rokansalo, MPS

18.9.  Wilmanrannan Valssi, Lappeenrannan Purjehdusareena (FINrating & LRPSrating)

Tiistaisin:  Tiistai-sauna Wilmanrannassa, klo 18

2.10.  Yhteisnosto #1 Linnoitusniemessä

2.10.  Kaikille avoin Karvahattu-purjehdustapahtuma eteläisellä Saimaalla (info: TBA)

9.10.  Yhteisnosto #2 Linnoitusniemessä

Lokakuun loppu:  Seuran sääntömääräinen syyskokous Wilmanrannassa

TAPAHTUMAKALENTERI 2021

HUOM: elämme poikkeuksellisia aikoja. Purjehduskauden 2021 tapahtumiin voi tulla muutoksia koronapande-
mian takia. Tapahtumakalenteri on alustava ja viranomaismääräykset saattavat aiheuttaa muutoksia toimintaan.
LrPS:n ajantasainen tapahtumakalenteri www-sivuilta: lrps.fi/tapahtumat/
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Viimeisen vuoden aikana olemme kokeneet kovia: 
koronapandemia on kurittanut maailmaa 
ennennäkemättömällä tavalla. Kulunut 
reilu vuosi on mullistanut koko yh-
teiskuntaamme. Myöskään yhdis-
tystoiminta ei ole säästynyt koro-
nan iskulta.

LrPS – kuten muutkin vas-
tuulliset toimijat – noudattaa 
tarkasti viranomaisten määräyk-
siä. Kohdallamme pandemian ai-
heuttamat toimintarajoitteet ovat 
johtaneet Purjehduskeskus Wilman-
rannan vuokraustoiminnan hiljentymi-
seen ja Purjehduskoulumme kurssien sekä 
Junnuviikon peruuntumisiin. Wilmanrannan käyttöas-
te on pudonnut jyrkästi. Tämä heijastuu kielteisesti 
seuran talouteen ja kykyyn rahoittaa ja kehittää toi-
mintaamme totuttuun tapaan. 

Seuran taloudellinen tilanne on kuitenkin vakaa. 
Menneiden vuosien aikana emme ole eläneet yli 
varojemme ja tarpeelliset ylläpitotoimet Wilman-
rannassa ja tukikohdissa on tehty järkevästi. Myös 
tulevina aikoina pärjäämme hyvin. Vakaa taloustilanne 
mahdollisti myös päätöksen yhtenäistää jäsenmaksuja 
ja ajanmukaistaa jäsenkategoriat vastaamaan nykypäi-
vää. Käytännössä laskimme jäsenten vuosimaksua.

Koronan takia monia vapaa-ajanviettotapoja on nyt 
rajoitettu. Perhe- ja tutussa, pienessä piirissä tapahtu-
va harrastaminen on toki mahdollista – ja Saimaalla 
on tilaa hengittää ja nauttia puhtaasta, raikkaasta il-
masta. Viime kesä osoitti, että terveysturvallinen toi-
minta tukikohdissa ja satamissa tekee purjehduksesta 
ja veneilystä hyvän ja tähän maailmanaikaan sopivan 
harrastuksen. Seuramme tunnuslause, ”Mieluummin 
purjehdin”, on mitä ajankohtaisin!

Hetki, jolloin köydet irtoavat laiturista ja tuuli tart-
tuu purjeisiin, vapauttaa paitsi kiireestä myös pande-
mian aiheuttamasta ankeasta ilmapiiristä.

Vihdoin vene kulkee ohi Kaukaan tehtaiden ja saa-
vuttaa Suur-Saimaan puhtaat vedet.

LrPS Mieluummin purjehdin – 
koronaa karkuun

Kippari ja miehistö keskittyvät olennaiseen: kuka 
virtauslankojen liikkeeseen sekä keulapur-

jeen inhaulerin trimmaamiseen saadak-
seen keulapurjeen ja ison välinen so-

lan juuri sopivaksi; kuka tähystämään 
saimaannorppaa; kuka muuten vain 
nauttimaan veden ja rungon, tuu-
len ja purjeen aiheuttamista, rau-
hoittavista äänistä.

Kaukana kavala korona.

Ikävistä fiiliksistä huolimatta sekä 
mennyt että tuleva kausi herättää 

toiveita: kölivenekisojen uusi tasoitusjär-
jestelmä, FINrating, on tuonut uutta virtaa 

kisakuvioihin. Kisoissa on nähty uusia, motivoitunei-
ta venekuntia. Purjekertoja ja virityksiä optimoidaan.

Viime kesäkuussa RiPS:n ja LrPS:n organisoima Ky-
läniemi Runt DH -kilpailu kokosi ilahduttavan suuren 
joukon veneitä legendaariselle Sarviniemen sataman 
laiturille. Vaikka kisassa tuuliolot olivat haastavat, niin 
tapahtuma sai hyvän vastaanoton. Voi ennustaa, että 
Kyläniemi Runt DH nousee Saimaan alueen suosi-
tuimmaksi ja mielenkiintoisimmaksi kisatapahtumaksi. 
Parhaat miehistöt, kippari ja co-kippari, pärjäävät ja 
ylittävät maaliviivan ensimmäisenä.

Myös tukikohdissa tapahtuu: Parkonperällä teras-
sin laajennus saatiin valmiiksi viime kesänä, ja nyt huo-
mio kiinnittyy Mäntsikän toimintojen kehittämiseen. 
Yhdessä suunnitellen, päättäen ja rakentaen syntyy 
hyvää jälkeä. Ja mieltä.

Nuorisopurjehtijoille tarkoitettu Wilmanrannan 
Junnuviikko järjestetään – mikäli tilanne sallii. Junnu-
viikolle on tilausta ja optipurjehtijat jatkavat harjoit-
telua torstai-seiluissa. Perinteinen köläreiden harjoi-
tuskisa täyttää Lappeenrannan Purjehdus Areenan 
tiistai-iltaisin ja rantaraitin kävelijöillä on jälleen ihme-
teltävää…

Nyt: uutta purjehduskautta kohti! 
Topiantti Äikäs
s/y Suvihuvi, Sirena 38

Kommodorilta:
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LrPS:n HALLITUS JA YHTEYSHENKILÖT 2021

LrPS

Topiantti Äikäs, kommodori (pj.), SPV:n Veneilytoimikunnan jäsen, Ympäristökomitean pj.
040 716 4188, topiantti.aikas@lrps.fi

Antti Ryynänen, varakommodori, Matkapurjehdusjaosto (tietoliikenne, yleishallinto) 
044 558 9820, antti.ryynanen@lrps.fi 

Matias Turunen, Juniori- ja kevytvenejaosto
040 356 8441, matias.turunen@lrps.fi 

Markku Mäki-Hokkonen, Koulutusjaosto, Wilmanrannan Purjehduskoulu 
040 569 5515, markku.maki-hokkonen@lrps.fi 

Jorma Julku, katsastuspäällikkö, Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto 
0400 567 462, jorma.julku@lrps.fi

Timo Nurmi, Kiinteistöjaosto
0400 752 719, timo.nurmi@lrps.fi 

Mikko Ikonen, erikseen määräytyvät erityistehtävät, yhteyspäällikkö sidosryhmiin, FINrating
044 554 8268, mikko.ikonen@lrps.fi

Jussi Peltola, Tukikohtakoordinaattori (kutsuttuna)
050 067 7247, jussi.peltola@lrps.fi

Ville Törmälä, seuran notaari, eli laskutus- yms. talousasiat (kutsuttuna)
050 533 9827, ville.tormala@lrps.fi 

Muut keskeiset yhteyshenkilöt LrPS:n toiminnassa: 
Kilpailujaosto:  Tommi Isotalo  040 778 9857, tommi.isotalo@flowrox.com
Purjehduskoulun rehtori:  Risto Ilmaniemi 040 501 5196, risto.ilmaniemi@lrps.fi
Puuvenejaosto:  Kalle Rapi  040 754 8986, kalle.rapi@gmail.com
Surffijaosto:  Kalevi Männistö  050 015 2757, kalevi.mannisto@gmail.com
Ympäristö- ja olosuhdejaosto:  Toistaiseksi hallitus:
 Topiantti Äikäs  040 716 4188, topiantti.aikas@lrps.fi
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Juniori- ja kevytvenejaosto toimii lasten ja nuor-
ten sekä kevytveneharrastajien tukena. Jaoston 
toimintaan pääsevät mukaan kaikenikäiset, ja 
toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan osallistu-
jien taitotason mukaisesti. Juniori- ja kevytvene-
jaosto järjestää purjehduksen opetusta pienille 
purjehtijoille optarilla sekä isommille muilla ke-
vytveneillä.

Pursiseuralla on hyvä jollakalusto, josta löytyy sopiva 
vene niin aloittelijalle kuin myös haasteita kaipaavalle, 
kokeneelle purjehtijalle. Wilmanrannan junnuparvi se-
kä jollavarasto ovat tärkeitä paikkoja jaoston toimin-
nalle ja sen kehittämiselle. 

Seuralla on junioreiden käytössä Optimistijollia, 
Lasereita, E-jolla ja Zoom-8. Lisäksi varastoista löytyy 
muutamia “pientä laittoa” kaipaavia veneitä; 380-, 470- 
sekä scout-jollat. Hurjapäille ja vauhtia kaipaaville löy-
tyy vielä Hobie Cat -katamaraani, josta voi kysellä 
juniorijaoston vetäjältä Matias Turuselta.

Purjehduskoulu
Juniorijaosto järjestää lapsille ja nuorille purjehdus-
koulua viikoittain koko kesän ajan kesäkuun alusta 
syyskuun loppuun saakka. Purjehduskoulu, “jollaillat”, 
on tarkoitettu jollapurjehduksen alkeet omaavalle 
purjehtijalle, joka haluaa kehittää omia taitojaan. Vii-
koittaisissa harjoituksissa opetellaan erilaisia jollan 

JUNIORI- JA KEVYTVENEJAOSTO
Kuvat: Matias Turunen
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www.maalaus-peuhkuri.fi

hallinnan tekniikoita ja kerrataan jo opittuja asioita. 
Kilpailemista ei harjoitella jos siihen ei ole kiinnos-
tuneita.

Junnuviikko
Vuonna 2020 junnuviikko jouduttiin perumaan vi-
ranomaisten määräyksistä johtuen. Kuitenkin tänä 
vuonna junnuviikko on taas tarkoitus järjestää - mi-
käli kokoontuminen on sallittua. Leiri on tarkoitettu 
9-15 -vuotiaille purjehduksesta kiinnostuneille lapsille 
ja nuorille. Leirille saavat tulla sekä vasta-alkajat että 
myös kokeneemmat purjehtijat. Leiri on tarkoitus jär-
jestää heti seuraavalla viikolla koulujen päättymisen 
jälkeen. Leiri opastaa purjehduksen saloihin ensin kui-
vaharjoittelulla ja myöhemmin optimistijollalla.

Laser Masters
Vuoden 2020 Laser Masters -kisat käytiin melko 
tyynessä, mutta aurinkoisessa säässä Wilmanrannan 
edustalla. Kilpailussa ajettiin yhteensä 24 matchrace-
tyyppistä starttia ja mukana oli 10 kilpailijaa. Voitta-

jaksi selviytyi Outi voitamalla kaikki omat starttinsa. 
Toiseksi tuli Petu ja kolmas sija jaettiin pronssikamp-
pailussa olleiden Petten ja Tunan kesken. Kilpailu on 
tarkoitus toteuttaa myös vuonna 2021. Tavoitteena 
on, että Laser Masters olisi peräti kaksipäiväinen ta-
pahtuma. Kisan upean kiertopalkinnon on lahjoittanut 
Afganistanin kaivosministeriö.
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KOULUTUSJAOSTO
Wilmanrannan purjehduskoulu

Wilmanrannan purjehduskoulu on toiminut ny-
kyisessä muodossaan vuodesta 2007. Olemme 
kouluttaneet ja tutustuttaneet vuosien saatossa 
130 henkilöä mainion ja luonnonläheisen harras-
tuksen pariin.

Purjehduskoulu on toteuttaa Purjehduksenopettajat 
PORY ry:n laatujärjestelmän mukaista purjehduskou-
lutusta. Kurssit on suunnattu purjehtimisesta kiin-
nostuneille aikuisille, kurssilla käytössä olevat veneet 
ovat matkapurjehdukseen soveltuvia kouluttajien 
omia köliveneitä sekä seuran H-veneet Väinö ja Aino.

Koulutus sopii erinomaisesti harrastuksen alkuvai-
heessa oleville tai purjehduksen aloittamista harkitse-
ville. Purjehduskoulun kaksi auktorisoitua purjehduk-
senopettajaa ja kaksi purjehduksenohjaajaa koulutta-
vat kurssilaisia motivoituneina ja innostavasti.

Purjehduskoulun opettajilla ja ohjaajilla on SPV:n 
myöntämä oikeus antaa KV huviveneenkuljettajankir-
jan ICC-taitotodistuksia. 
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Purjehtijakurssi: 
kevät peruttu, syksyllä kurssi
Purjehtijakurssimme on tarkoitettu 
kaikille purjehduksesta kiinnostu-
neille aikuisille, myös vasta-alkajille. 
Vaatimuksena on 15 vuoden ikä ja 
uimataito, yläikärajaa ei ole. Kurssin 
tavoitteena on johdattaa kurssilaiset 
purjehduksen pariin antamalla tie-
dot ja taidot purjeveneen miehistös-
sä toimimiseen. Kurssin suorittami-
sesta saa todistuksen, jotka jaetaan 
kurssin päättävällä viikonlopun retki-
purjehduksella.

Täyteen jo varattu kevät-
kurssimme joudutaan har-
millisesti perumaan koronati-
lanteen jatkuessa hankalana. 
Keväälle ilmoittautuneet pyritään 
saamaan mukaan syksyn kurssille. 
Koulu on ilmoittautuneihin yhtey-
dessä.

Kurssin aloitus ja ensimmäinen 
teoriaopetus on la 7.8.2021 
(klo 10:00-14:00) ja toinen teo-
riaosuus pidetään la 14.8.2021 
(klo 10:00-14:00). Lisäksi kah-
tena arki-iltana, ma 16.8. ja ke 
18.8. (klo 17:30-21:00), harjoi-
tellaan Wilmanrannan lähivesil-
lä miehistölle kuuluvia tehtäviä 
purjehtien.

Kurssi viimeistellään retkipurjeh-
duksella lauantaista sunnuntaihin 
21.-22.8.2021 eteläisellä Saimaalla.  
Veneessä on kouluttajan lisäksi mie-
histönä 2-4 oppilasta. 

Purjehtijakurssin hinta on 360€ 
(se sisältää materiaalit sekä retki-
purjehduksen ruokailut), ilmoittau-
tumiset ja lisätiedot koronatilanteen 
vaikutuksista web-sivuillamme, lrps.
fi/pursiseura/purjehduskoulutus/.
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samalla antaa tuntumaa asiasta kiinnostuneille päällik-
kötutkintoa silmällä pitäen. Kurssi sopii jatkoksi perä-
mieskurssin suorittaneille tai muuten jo jonkin verran 
purjehtineille.

Kurssiin kuuluu teoriaosuus, joka pidetään ennen 
vesille lähtöä Wilmanrannassa. Teoriaosuudessa ker-
rataan yöpurjehduksen kannalta keskeisimmät asiat, 
kuten merimerkit pimeässä, loistot, valot ja navigointi. 
Lisäksi käydään läpi veneen ja purjeiden hallinta pime-
ässä sekä niihin liittyvät turvallisuusnäkökohdat.

Yöpurjehduskurssilla keskitytään näköhavaintoihin 
pimeässä perustuvaan navigointiin sekä tarkkaan ja 
huolelliseen merikortin seuraamiseen, unohtamatta 
keskinäistä kommunikointia. Myös kompassi- ja tosi-
suunnat palautetaan mieliin. 

Teoriaosuuden jälkeen käydään asiat läpi käytän-
nössä purjehtimalla illan aikana Ilkonsaarille odotte-
lemaan yön pimenemistä. Siellä nautitun iltapalan jäl-
keen pimeyden laskeuduttua harjoitellaan yöpurjeh-
dusta sekä Suur-Saimaan selillä että merkityillä väylillä. 
Wilmanrantaan palataan kelistä riippuen joskus puo-
lenyön jälkeen. 

Kurssin hinta on 50€. Ilmoittautumiset web-sivuil-
tamme.

Perämieskurssi: järjestetään tarpeen mukaan
Kurssin tavoitteena on antaa kurssilaisille valmiudet 
toimia matkapurjeveneen päällikkönä suotuisissa jär-
vi- tai rannikko-oloissa päiväsaikaan. Purjehdukseen 
perehdytään kipparin kannalta ja harjoitellaan miehis-
tön ohjaamista ja hyödyntämistä veneen käsittelyssä.

Kurssilla käsitellään myös päällikön vastuuta, vesi-
liikenteen säädöksiä, vaaratilanteiden välttämistä sekä 
sään havainnointia ja huomiointia. 

Viikonlopun retkipurjehduksella perämieskurssin 
oppilaat toimivat kurssiveneiden oppilaskippareina 
purjehtijakurssilaiset miehistönään. Veneissä on kou-
luttaja vastuullisena veneen päällikkönä.

Kurssin hinta on 360€ (sis. materiaalit ja ruokailut), 
ilmoittautumiset web-sivuillamme.

Lisätietoja kursseista löytyy LrPS:n www-sivuilta 
(www.lrps.fi/jaostot/koulutus).

Yöpurjehduskurssi: järjestetään tarpeen 
mukaan purjehtijakurssien jälkeen
Tiiviin, kurssimaisen tapahtuman keskeinen tavoite 
on yöpurjehdukseen tutustuminen käytännössä ja 
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MATKAPURJEHDUSJAOSTO

Uudelleensyntynyt matkapurjehdusjaosto heräi-
lee noin viiden vuoden talviunilta. Syyskokouk-
sessa tehdyn päätöksen tavoitteena on virkistää 
matkapurjehdukseen liittyvää seuran järjestä-
mää toimintaa. Perinteisen Mäntysaarieskaa-
derin lisäksi kokeillaan loma-aikaan sijoittuvaa 
eskaaderia Saimaalla.

Myös merelle on tarkoitus tulevaisuudessa mennä 
porukalla, ehkä Kuopion pursiseuran järjestämän es-
kaaderin innoittamana ja samaan tapaan muiden pur-
siseurojen jäseniä mukaan kutsuen. Vielä tänä vuonna 
sitä ei uskallettu epäselvän koronatilanteen vuoksi 
kalenteriin laittaa, mutta ehkä ensi vuonna?
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Eskaaderi Parkonperä-Savonlinna, kannusta-
maan kisamiehistöjä!
ke 7.7. Etappi 1: Lähtö Parkonperästä klo 10.00, 
“tankkaus” Puumalassa, yöksi Kylmäsaari / Varviranta 
/ Ruunasaari - kohde määräytyy sään ja osallistuja-
määrän mukaan

to 8.7. Etappi 2: kohteena Tuohistonsaari tai Juu-
vinsaari jälleen sään yms. tekijöiden mukaan

pe 9.7. Etappi 3: saapuminen Savonlinnan Törnin-
pyörän vierassatamaan

la 10.7. Katsotaan ja kannustetaan kisamiehistöä, 
palkintojenjako ja iltaohjelma alustavasti klo 18 Hu-
vilalla

Lisätietoja Antti Ryynänen, s/y Tiritomba, 
044 558 9820, antti.ryynanen@lrps.fi. 
Saa ilmoittautua tai vain liittyä mukaan!

Tukikohtaeskaaderi pe-su 3.-5.9.
Perinteinen syksyn eskaaderi purjehditaan iltojen jo 
pimennyttyä. Kohteena on seuran tukikohta eli joko 

Mäntysaari tai Parkonperä sään mukaan (ilmoitetaan 
säätiedotuksen varmistuttua n. viisi päivää ennen läh-
töä). Yhteispurjehdus lähtee perjantaina klo 18 pur-
siseuran edustalta. Aurinko laskee klo 20:07, joten 
saamme ihailla auringonlaskua matkalla ja purjehtia 
loppumatkan hämärässä tai peräti pimeässä… 

* Veneiden ja sisämoottoreiden korjaukset
* Veneiden säilytykset ja laituripaikat
* Valtuutettu               jälleenmyyjä
* Viimeinen / ensimmäinen
   tankkauspaikka ennen Saimaan Kanavaa!

DIESELIN

Telakantie 8, Lappeenranta
p. 040 7046 976
www.marinasaimaanportti.fi
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Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehit-
tää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opasta-
malla veneilijöitä veneensä hoitoa, varustamista 
ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa 
sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omak-
sumisessa.

Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvalli-
suudesta on veneen omistajalla tai haltijalla, ja kulus-
sa ollessa päällikkönä toimivalla henkilöllä. Katsastus 
ei vapauta heitä tästä vastuusta. Päällikön on ennen 
purjehdukselle lähtöä varmistauduttava parhaansa 
mukaan siitä, että vene on täysin kunnossa, merikel-
poinen ja riittävästi varustettu sekä miehitetty.

Katsastukset 2021
Näyttää siltä, että korona tulee vielä tänäkin keväänä 
ja kesänä tuomaan omat haasteet veneiden katsastuk-
seen. Seurataan tilannetta ja tiedotetaan aiheesta, kun 
tilanne selkiytyy ja saadaan myös SPV:ltä mahdollisia 
ohjeita.

Runkokatsastukset on tehtävä vuonna 2021 ve-
neille, joiden runkokatsastus on tehty 2016 tai ennen 
sitä.

Katsastuskäytäntö on entinen: runkokatsastettavat 
veneet katsastetaan masto irrotettuna pukillaan en-
nen vesillelaskua.

Lopullinen katsastus, samoin kuin vuosikatsastus, 
tehdään veneen ollessa varustettuna ja purjehdusval-
miina vedessä.

Katsastus on tehtävä viimeistään 30.6.2021. Vain 
katsastetut veneet saavat käyttää seuran lippua. Kat-
sastamattomat veneet pitävät perälippuna Suomen 
lippua. Mikäli et kuitenkaan halua katsastaa venettä-
si, niin hanki katsastusjaokselta saalinkiin vedettävä 
veneenomistajan viiri ja käytä perälippuna Suomen 
lippua. Vain katsastetut veneet ovat liiton venerekis-
terissä.

Veneen omistaja sopii katsastuksen hyvissä ajoin 
seuran katsastajan kanssa.

KATSASTUS- JA 
VESITURVALLISUUSJAOSTO

Vuoden 2021 teema: veneen 
sähköjärjestelmät
Sähköjärjestelmän turvallisuus ja moitteeton toimin-
ta on tärkeää vesillä. Lähtökohtaisesti tehdasvalmis-
teisen uuden veneen sähköjärjestelmä on nykyään 
valmistushetken vaatimusten mukainen ja se täyttää 
olennaiset turvallisuusvaatimukset: suojauksen säh-
köiskulta ja tulipalolta sekä moitteettoman toiminnan 
kaikissa merellisissä olosuhteissa.

LrPS:n katsastajat ja purjehduksen opettajat kävivät pelastau-
tumisopissa Meriturvan koulutuskeskuksessa Lohjalla. Veden 
varaan joutunutta kouluttajaa nostetaan veneeseen. 
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Veneen sähköjärjestelmiin liittyen hyvää tietoa 
löytyy Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen in-
ternetsivuilta www.stek.fi, josta on vapaasti tulostet-
tavissa opaskirja ”Sähkö ja vene”. Opasta päivitetään 
säännöllisesti.

Pääosin veneen sähköjärjestelmä muodostuu kol-
mesta kokonaisuudesta: pienjännitejärjestelmä, tieto-
liikennejärjestelmä ja 230 V AC-järjestelmä (maasäh-
kö).

Veneen omistajan ja kulloisenkin päällikön tulisi 
tuntea veneensä sähköjärjestelmä niin hyvin, että hän 
pystyy vikatilanteessa ainakin paikantamaan vikaan-
tuneen virtapiirin ja tekemään sen jälkeen tarvittavia 
toimenpiteitä vian korjaamiseksi tai eristämiseksi. Ve-
neestä on hyvä löytyä sähköjärjestelmän kytkentäkaa-
vio, joka helpottaa huomattavasti vikatapauksissa vian 
määrityksessä ja mahdollisissa korjaustoimenpiteissä.

Turvallisen veneilyn varmistamiseksi veneen omis-
tajan on hyvä käydä kevään kunnostuksen yhteydessä 
sähköjärjestelmiin liittyvät tarkastukset ja tarvittavat 
huoltotoimenpiteet esim. akkujen ja akkukaapeleiden 
kunto ja akkujen kiinnitys, sulakkeet, latausjärjestel-
mät. Pääkytkimen / pääkytkimien tarkistus, kytkintau-
lun toiminnan tarkistus jne.

Maasähköpuolella sähköturvallisuuden kannalta 
on tärkeää, että jatkojohdot ja kaapelikelat ovat kum-
mastakin päästä varustettu CEE-pistokkeilla, jotta vai-
he, nolla ja suojamaa pysyvät järjestyksessä. Veneessä 
olevan vikavirtasuojan toiminta on myös hyvä tarkis-
taa maasähköjärjestelmissä.

Kun yhä enenevässä määrin siirrytään pyrotek-
nisistä hätäilmoitusvälineistä elektronisiin laitteisiin, 
olisi hyvä myös tarkistaa VHF-laitteiden toimivuus ja 
etenkin antenniliitännät.

Vaatimukset sähkölaitteiden luotettavuuden 
ja turvallisuuden parantamiseksi
Sähköjärjestelmien ja -kaapelointien katsastusvaati-
muksia on täsmennetty ja erityistä huomiota on kiin-
nitetty siihen, että keskeiset sähköiset hätäilmoitus- ja 
navigointijärjestelmät ovat vikasietoisia ja ne voidaan 
pitää käyttökunnossa myös pääsähkölähteen vikaan-
tuessa tukeutumalla varasähkölähteeseen. Uudet vaa-
timukset tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen vuonna 
2023, johon asti niitä suositellaan.

Hätäviestintään käytettäville kiinteästi asennetuille 
radiolaitteille (VHF / DSC ja MF / HF / DSC), niiden 
ollessa pääasiallinen hätäilmoitusväline (katsastuksen 

vaihtoehto A), vaaditaan katsastusluokassa 1 varasäh-
köjärjestelyjä, jolla radio saadaan toimimaan pääsäh-
kölähteen lakatessa toiminnasta.

Keskeisille sähköisille navigointilaitteille vaaditaan 
varasähkölähdejärjestelyjä katsastusluokassa 1. Jär-
jestelyjä suositellaan myös katsastusluokkaan 2. Vaa-
timuksen tavoitteena on, että sen avulla navigointilait-
teet saadaan toimimaan pääsähkölähteen lakatessa 
toimimasta.

Edelleen muistutetaan myös siitä, että paukkuliivi-
en toimivuuden tarkistaminen on hyvä tehdä venei-
lykauden alussa. Myös kaasulaitteiden tarkistaminen 
vuosittain kuuluu jokaisen veneen haltijan toimenpi-
teisiin ennen veneilykauden aloitusta.

Muistutuksena vielä, että sisävesillä eli Saimaalla 
liikuttaessa myrkkymaalien (biosidisten  antifouling-
maalien) käyttö on kielletty.

Katsastuksen sujuvuuden varmistamiseksi 
tarkista ennen katsastusta, että:

• veneesi ja sen varusteet ovat säännösten edel-
lyttämässä kunnossa,

• kaikki katsastusluokan edellyttämät varusteet 
ovat veneessä,

• sammuttimet on tarkastettu ja niissä on tarkas-
tusleima ja määrä vastaa veneen katsastusluok-
kaa,

• kulku- ja ankkurivalot toimivat, veneesi on re-
kisteröity ja numero on kiinnitetty ohjeiden 
mukaisesti,

• turvavarusteet ovat toimintakunnossa, helposti 
saatavilla ja asianmukaisesti merkitty,

• veneessä on katsastussääntöjen mukaiset hätä-
merkinantolaitteet, ja

• veneen aikaisempi katsastuspöytäkirja ja vene-
todistus ovat esillä.

LrPS ry:n katsastajat: 
Risto Ilmaniemi, puh 040 5015 196
Kim Rintamäki, puh 040 172 1533
Mauri Kokkola, puh 040 1892 277
Juha Leino, puh 040 0151 656, moottoriveneet
Markku Mäki-Hokkonen, puh 040 5695 515
Petri Niemi, puh 040 0153 011
Timo Nurmi, puh 040 0752 719
Jorma Julku, puh 040 567 462
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LrPS

SEURAN KATSASTETUT 
VENEET 2020

SPV RY:N REKISTERIIN MERKITYT V. 2020
LRPS:N KATSASTETUT VENEET:

AALTO           TOMMI TURUNEN GUY 22          R52935

AALTONE      JUKKA AALTONEN NAJAD 361   L6530

ADAR             PETRI NIEMI SIESTA 32 A50145

ADDICTIVE   TOMMI HIRVONEN PRINCESS 366 RIVIERA        R366

ADELE           TAUNO HIETAMIES FINN EXPRESS 83 L8342

AINO             MAURI KOKKOLA                   GUYLINE 95  A51354

AINO             LrPS               H-VENE X16501

AINOTAR      JARI HAIKALA   FINN FLYER 27  L6515

AIOLOS         ESKO HUSSI  EOLIA 25       R52719

ALLI II            JUKKA RAVATTINEN             NF 30             R51126

ARVO            MINNA JANSSON                   H-STAR          H70564

ATHENE        OLLI SAIRA   BAVARIA 30 CR 398019

AUGUSTA     MARKKU MÄKI-HOKKONEN    NAJAD 320   R51473

AURORA       ILARI NURVER  H-323            A51435

AVA               ARI HOVI      BENETEAU FIRST 31.7 S18982

BARCA A VELA  JONI OJALA  DUFOUR 34 E PERFORMANCE M30787

BENELLA       SAMI VASARA  BENETEAU IDYLLE 10,5  H70481

BETA              KARI SIMONEN                      TRISTAN 311    T37914

BISE DE MER    JUKKA DESBOROUGH           BENETEAU OCEANIS 311    X17504

BLUE LAGOON JAAKKO LAKSOLA AQUADOR 23 HT                   T39236

CASCADE      SAKARI VENTO BOTNIA 6      S17270

CHAT NOIR   JUHA TUDERUS                      FEELING 33   R50644

CLIPPER         ESA RANTANEN                     CLIPPER MARINE 26   R51269

DIANA           TERO HÄYRYNEN                   FE-83             K44768

DIONE           MATTI KOUKKU                     KINGS CRUISER 33                   R50624

Veneen nimi Omistaja Tyyppi  RekNo

Purjehduskaudella 2020 veneitä oli katsastettu 97. Vain katsastetut veneet saavat käyttää seuran perälippua. 
Seuran Suuli-venerekisterissä on 136 venettä. Tavoitteena on, että yli 85 % veneistä (115 kpl) olisi katsastettu, 
nyt luku on vaatimaton 71 %.
Venerekisterin ylläpidosta vastaavat katsastajat. Mikäli havaitset luettelosta puuttuvan katsastetun veneen, niin 
asiasta pyydetään ottamaan yhteys katsastusmiehiin.
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DJANGO        PETRI SAIRA FINNGULF 36   L9687

ELINA            JOUNI LEHTINEN                   INFERNO 33 K46731

ELLU              ONNI KÄRKKÄINEN               SEA-BEE LADY  M27066

EL-PESO        ARI MEURONEN                    DOPPEL 31   R15663

ELVIIRA         RAINER ORPANA                   AVANCE 33   U52288

FATMAI         TOMMI ISOTALO                   BOTNIA 6      R52655

FESTIVO        ARTO KIVELÄ   FINN EXPRESS 83 O12143

FREDERICIA  JARMO TUOMISTO               VITESSE 33    T53365

FRIDA            ANU NIEMINEN                     INFERNO 31 S18309

GABRIELLA   RAIMO KOKKI   BENETEAU OCEANIS 320    A53410

GRETA           VEIKKO ITKONEN                   OLSSON 8:8  O11587

HEILI              JOUNI KAURIA  BOTNIA 6      H71283

HELIPORI          HARRI RISSANEN                   DEGERÖ 32   A51221

HUVI              ESA RANTANEN                     HYDROSPEED 25 R51814

ICHI BAN       PETRI MENSONEN                 MAESTRO 31    L10919

IDEFIX-2        IIKKO B. VOIPIO                     SUNWIND 27   A51859

ILONA            ARI-PEKKA LAXEN                  MAESTRO 31    L6396

ILONA II             JUHA MUSTONEN                 H-323            A50340

ISTERI            JUKKA P. HEINONEN             MURENA 30 L10894

JANE              TUOMAS TALKA                     -                      R8981

KAARIN         PERTTI VASARA                     DEGERÖ 28MS R52330

KAARINA       RAIMO KALJUNEN                 MF 630          R50753

KARHU3        HEIKKI KARHU  MAXI FENIX  K45814

KARMELI       KARI IMMONEN                    NORPPA TK 10 M14062

KATJANNA II    TIMO RITONUMMI               ALBIN VEGA R50447

KIKKA             RISTO ILMANIEMI                 SSR-395         S18490

LAPINHA       TUOMO KOTINEVA               BOTNIA 6      L8141

LAURA           SEPPO HYNYNEN                   INFERNO 29 R50922

LE BORELLO KARI OJALA  INFERNO 29 L9864

LINNEA          TAPIO PÖTRY   BAVARIA 36 CRUISER        A56371

MADELEINE JANNE PARTINEN                  COMFORTINA 32 X16803

MADELEINE KALLE RAPI   PELLINKILÄINEN H72027

MANUELA    RISTO HEDMAN                     FINN 26         M27633

MARIA          MATTI TAMMELA                  LIBRE 31        R50820

MARIA          JUHA JÄRVINEN                     DEGERÖ 35   L8381

MARJUKKA   JUHA VILJANEN                     NORPPA 10 TK U41895

MARU           JORMA PULLI   SIESTA 32      M27084

Veneen nimi Omistaja Tyyppi  RekNo
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MERIA           ARTO LAITINEN                     FINN 26         L8663

MERISARA    ANSSI PEUHKURI                   BAVARIA 36  M28315

MERLEEN      JORMA JULKU  VITANOVA 44  DSL8384

NICOLINA     JARMO KOHONEN                FAMILY CRUISER A19564

OLGA             OLGA NORDLUND                 SHIPMAN 28    A53298

OLIVIA           TIMO KIVISTÖ  DARTKOTTER 11.50 AK       R56550

ONYX             MATTI AHONEN                    X-99               X18251

PIRITTA         MIIKA AIRAKSINEN               NORPPA 10 TK R37925

PIRJO PÄLKÄHÄ MATTI OVASKA                      BOTNIA 6      L8932

RAMANTA    MATTI HIMMI  H-35              L6311

RAISANNE    VEIKKO LATTO  EASTWIND 45  O12403

REBÄCKA      MIKAEL MARTIKKA               MOOTTORIVENE P74473

RITZ               LIISA HÄNNINEN                    WINGA 78    R50478

RUUAH          MATTI JUUSTI  AVANCE 245 A50100

S/Y MARISA  PÄIVI VÄRJÄ HANSE 342   M29543

SAYONARA   TIMO LEHTONEN                  BOTNIA 6      L6310

SHOSANA     KARI HÄMÄLÄINEN               SWAN 391    L9134

SIIRI ANGERKOSKI ARI VASARA H-323            L6309

SOPHIE          PETTERI SISTONEN                COMFORTINA 32 V22306

SORELLA       SISKO LEINO JANTIK 44     U37

SUNSET         MINNA ÄNGESLEVÄ              HELMSMAN 26 A57104

SUVIHUVI     TOPIANTTI ÄIKÄS                  SIRENA 38     O12322

TIFFANY        MIKKO IKONEN                      DIVA 39         L8401

TINKA            ENSIO KOIKKALAINEN          FE-83             L6433

TIRITOMBA  ANTTI RYYNÄNEN                 BAVARIA 36  A51101

TRIANDA      JUHA PELTOLA DEHLER 34    L8210

TUULIA          JORMA HAAPASALO             SSR 395         R50377

TUUTSIE        ARTO PYYSALO                      H-323            R50900

UU-UU          MIKKO SOVELIUS                  SEA BEE LADY  R50363

VANAMO      TIMO NORDSTRÖM              SISÄVESIALUS  A25943

WANDA        AKI SUHONEN  DEHLER 34    L8581

VENLA           HARRI TUMELIUS                  BAVARIA 31  L6619

VERUSKA      MATTI SALMINEN                 KOSKELO       X14574

WILMA          JUSSI TAKKINEN                     MARSUND    A18298

VÄINÖ           LrPS               H-VENE         H71541

= 94 venettä v. 2019. Suulissa veneitä on 140 kpl (67 % katsastettu, tavoite: 85 %)

Veneen nimi Omistaja Tyyppi  RekNo
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Kilpailujaoston tarjoaa kaikille mahdollisuuden 
kokeilla kilpapurjehdusta osallistumalla seuran 
tiistai- tai rankingkisoihin joko omalla veneellä 
tai tulemalla paikalle gastitarjokkaana kisaile-
viin veneisiin. Lisäksi osallistuminen kisajärjeste-
lyihin on oiva tapa nähdä ja oppia kilpapurjeh-
dukseen kuuluvia taktikointeja ja manöövereitä. 
Toivotamme tervetulleiksi kaikki mukaan muka-
viin tapahtumiin.

KILPAILUJAOSTO

STARK Week Race -tapahtumia on alku- ja lop-
pukesän aikana. Kisaan on osallistunut viime vuosina 
hyvin veneitä:

– Meillä on muutama venekunta, jotka panostavat 
kilpailuihin. LrPS on perinteisesti ollut Saimaan alu-
een menestynein seura. Tämän kumppanuuden myötä 
pyrimme tietysti pitämään asemamme kuopiolaisia ja 
ristiinalaisia vastaan, Isotalo linjaa.

Stark-Lappeenrannalta saatava tuki tulee hyödyn-
tämään jo aktiivisia kisaveneitä ja -miehistöjä sekä 
uusia kilpapurjehduksesta kiinnostuneita venekuntia.

– Voimme esimerkiksi lisätä koulutusta, joka paran-
taa venekuntien osaamista. On hyvä muistuttaa siitä, 
että vaikka STARK Week Race on oikeasti kilpailu, 

Kuvia viime kaudelta. 

Tiistaisin: STARK Week Race
LrPS ja Stark-Lappeenranta on laatinut kaksivuotisen 
yhteistyösopimuksen, jonka ansiosta seuran perintei-
nen tiistaikisan nimi muuttuu. Purjehduskausille 2021 
ja 2022 tiistaisin purjehditaan STARK Week Race 
-lipun alla. Sopimuksen myötä Kilpailujaosto pystyy 
kehittämään toimintaansa ja nostamaan seuran kilpa-
purjehtijoiden osaamista.

– Tämä on hieno asia, josta hyötyy varmasti koko 
seura. Starkin sponsoroinnin avulla voimme päivittää 
osaamistamme ja nostaa kilpapurjehduksen osaamista 
kaikkien eduksi, sanoo jaoston vetäjä Tommi Isotalo.

– Lisäksi meidän perinteinen tiistaikisa saa lisää nä-
kyvyyttä. Uskon, että LrPS ja Stark huomataan hyvin 
satamassa.
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STARK-SUOMI.FI

69€
kpl

STARK TOIVOTTAA TURVALLISTA VENEILYKESÄÄ!

1190
kpl

Norm. 13,40 €/kpl

179€
kpl

Norm. 189 €/kpl

-68%

-25% -43%

Norm. 22,60 €/kpl

1290
kpl

1790
kpl

Norm. 23,90 €/kpl

1290
kpl

Norm. 41,20 €/kpl
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niin aktiivinen harjoittelu kasvattaa osaamista myös 
matkapurjehduksella, sanoo Isotalo.

Nyt alkavalla ja seuraavalla kaudella tiistaisin pidet-
tävät STARK Week Race -tapahtuma kokoavat veneet 
yhteisen kisalipun alle:

– Kyllä vain, Starkin kanssa on sovittu, että kilpai-
lussa veneet käyttävät yhtäläistä perälippua, joka kiin-
nitetään veneen vanttiin, Isotalo kertoo.

Ensimmäinen STARK Week Race kisataan tiistaina 
11.5. Lähtö on klo 18:15 Wilmanrannan edustalta ja 
rata kiertää lähialueen vesiä. Yleisö pääsee nauttimaan 
tapahtumasta parhaiten Linnoitusniemen ja ns. Sota-
korvauslaiturin ääreltä.

– Jatkamme tiistaikisoissa viime vuonna käteväksi 
osoittautunutta lähtölinjaa hiukan kauempana Wil-
manrannasta ja syyskuun starttiaika on puoli tuntia 
aiemmin eli 17:45, Tommi muistuttaa.

Myös pistelaskussa on tiedossa muutoksia: STARK 
Week Race -sarjan lopputuloksiin laskettavien kiso-
jen määrän kuudesta yhdeksään. 

– Ja toinen muutos tulee olemaan syyskuun kisojen 
aikaistaminen puolella tunnilla. Eli syyskuun starttiaika 
on 17.45. Tällä tavoin pyritään välttämään pimenevät 
illat, jos kisa venyy, Tommi muistuttaa.

Viimeinen STARK Week Race ajetaan tiistaina 14.9.

Kyläniemi Runt DH, Saimaaranking ja 
Saimaa Geopark Regatta
Viime kauden tapaan LrPS on mukana ristiinalaisten 
kanssa järjestämässä lauantaina 19.6. Saimaalla uudeh-
kon konseptin DH-kisaa Kyläniemi Runt. Tässä kisa-
muodossa ajetaan veneitä kahden hengen miehistöil-
lä. Tarkoituksena on järjestää kisa eteläisellä Saimaalla. 

Lisää tietoa tästäkin kisasta on Saimaan pursiseurojen 
yhteiseltä sivuilta.

LrPS:n Kilpailujaosto järjestää tänäkin vuonna Sai-
maa Ranking -osakilpailun. Ajankohtaa on muutettu 
hieman myöhäisemmäksi eli oma kilpailumme on su 
8.8.2021.

– Kilpailu järjestetään samana viikonloppuna jout-
senolaisten kanssa ja nämä kaksi osakilpailua muo-
dostavat Saimaa Geopark Regatan, johon lasketaan 
yhteistulokset lauantain matkakisasta ja sunnuntain 
ratakisasta, Isotalo muistuttaa.

Tarkemmat tiedot uudistuneesta kisasta löydät 
pursiseuran sivuilta myöhemmin ja internet sivuilta 
www.saimaanpursiseurat.fi.

– Loppukauden merkittävimmät kisatapahtumat 
ovat sitten Lappeenrannan Laser-mestaruuskisat, 
jotka järjestetään Wilmanrannassa 21-22.8. ja Wil-
manrannan Valssi päättää kilpailukauden lauantaina 
18.9.2021. Valssi purjehditaan Wilmanrannan lähive-
sillä ja kisatasoituksia on käytössä kaksin kappalein; 
LRPSrating ja “se virallinen”, Tommi Isotalo kertoo.

 

Saimaa Ranking -kilpailut 2021

la 29.5. RiPS Astuvan Ukon Regatta, 
   Yövesi, Korkia
la 3.7. KuoPS Viinijuhlapurjehdus, Kuopio
su 4.7. KuoPS Kallavesi Regatta, Kuopio
ke 7.7. VPS Linnasaaripurjehdus, Järvisydän
la 10.7. SlPS Ooppera Regatta, Savonlinna
la 7.8. JV Joutsenpurjehdus, Joutseno
su 8.8. LrPS Saimaa Regatta, Joutseno
la 28.8. MPS Ristisaaren Malja, Rokansaari

Kuin kaksi marjaa: LrPS:n 
tasoitussääntöjen mittamiesten 
karvalakki- ja silmälasieleganssia. 
Vasemalla mittamiesuransa alussa 
oleva Mikko Ikonen ja oikealla 
purjehtijalegenda, jo Scandicap-
järjestelmään perehtynyt Juhani 
“Iskari” Isotalo - silloin joskus.
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FINRating – Uusi tasoitusjärjestelmä
Kisakaudelle 2020 käyttöönotettu uusi tasoitusjär-
jestelmä FINrating on käytössä myös kaudella 2021. 
Finrating perustuu kansainväliseen ORC mittaus- ja 
laskentasääntöön, josta on muodostettu kansallinen 
FINrating sääntö.

FINratingissä on tarkoitus olla LYS-tasoituksen 
tapaan taulukkoveneitä ja mittakirjalla olevia veneitä. 

– Viime kaudella oli vielä pieniä hankaluuksia saa-
da veneille kertoimia, johtuen sopivien runkomallien 
puuttumisesta. Mutta kauden mittaa saatiin pahimmat 
virheet korjattua. Nyt talven aikana on jälleen tehty 
tarkennuksia sekä taulukko- että mittakirjaveneiden 
kertoimien laskentaan, Tommi Isotalo raportoi.

FINrating-sääntö kaudelle 2021 on julkaistiin 1.4. 
Purjehtijoiden on hyvä kuitenkin ymmärtää, että 
ORC-mittaussääntö on varsin tarkka ja ORC-ker-
toimen laskennassa painotuksia muutetaan vuosittain. 
Tämä tarkoittaa sitä, että veneiden kertoimet voivat 

muuttua, vaikka veneissä itsessään ei tapahtuisikaan 
muutoksia. Tätä varten FINrating-mittakirjat ovat vain 
vuoden voimassa ja on uusittava aina vuosittain. Tämä 
on yksi merkittävä ero vanhan LYS-järjestelmän ja ny-
kyisen Finratingin osalla.

Toki kuten aiemmin on mainittu, on FINratingis-
sä edelleen käytössä taulukkoluvut, siinä oli viime 
kaudella noin 400 venetyyppiä. Eli jos venetyyppisiä 
löytyy tästä taulukosta, mitään tarvetta mittakirjalle 
ei ole.

Lisää tietoa asiasta Avomeripurjehtijoiden web-
sivuilta www.avomeripurjehtijat.org kohdasta ‘Tasoi-
tuspurjehtus’.

LrPS:sta Finrating-järjestelmään ovat perehtyneet 
Tommi Isotalo sekä Mikko Ikonen, joka on suoritta-
nut Avomeripurjehtija ry:n koulutuksen mm. purjei-
den mittaamista varten. Heiltä saat lisätietoja mitta-
kirjan hakemiseen ja purjemittojen ilmoittamiseen 
mittakirjatilausta varten.
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Puuvenejaoston pääpaino on veneiden säilyttä-
misessä ja yhteisissä toimissa, joilla on tarkoitus 
ylläpitää vanhojen veneiden kuntoa. Telakan ko-
neiden uusinta on saatettu päätökseen ja käytös-
sä on pylväsporakone, vannesaha, pöytäsirkkeli 
sekä oiko-tasohöylä. Näistä koneista on iso apu 
veneiden kunnostamisessa. Venepaikat telakalla 
ovat käytännössä täynnä ja uusiakin tulijoita on 
hiukan jonossa odottamassa paikkaansa. 

PUUVENEJAOSTO

Veneiden siirtoa voidaan tehdä eri tavoin.

Välillä tilat on ahtaita isoille koneille, mutta Anttosen ammat-
titaidolla nostot sujuvat turvallisesti.

Joskus harvoin puuveneiden on nähty liikkuvan myös vesillä.

Kuva telakan paremmalta puolelta joissa voidaan kunnostaa 
veneitä laajemmin.
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LrPS:lla on aktiivinen purjelautaharrastajien 
ryhmä. Huhtiniemessä sijaitseva LrPS:n ”Surffi-
kuuri” on purjelautailijoiden tukikohta. Porukka 
on pieni, mutta aktiivinen. Jos olet kiinnostunut 

SURFFIJAOSTO

purjelautailusta ja haluat perehtyä toimintaan 
enemmän, niin ole yhteydessä jaoston vetäjään, 
Kale Männistöön. Surffikuurissa on tilaa vielä 
muutamalle laudalle ja purjevarustuksille.
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Purjehduskeskus Wilmanranta – Kaikkien pursi-
seuralaisten yhteiseen käyttöön ja Lappeenran-
nan paras kokous- juhla ja saunapaikka.

 
Wilmanranta palvelee seuramme jäseniä, mutta myös 
lukuisia vieraita. Vieraanamme Wilmanrannassa tuet 
jokaisella käynnillä lappeenrantalaista purjehdusta ja 
veneilyä – seuramme vastuullista ja ympäristöystäväl-
listä toimintaa ja vesiliikennekulttuuria Saimaalla.

Toimintakonseptimme on yksinkertainen: seuralai-
sille varatut tilat ovat omassa käytössämme ja Salon-
kia, saunaa ja Messiä vuokrataan myös muille kokous-, 
koulutus-, juhla-, ja saunatilaisuuksiin, joihin hyvin va-
rustetut tilamme sopivat mainiosti.

Upean ja juuri kunnostetun saunan lauteilla voi 
ajatuksissaan siirtyä Suur-Saimaan aalloille katsellen 
hienoa ilmakuvamaisemaa kiukaan taustaseinällä. Sa-
longin suurista ikkunoista ja terassilta aukeaa kaunis 
näkymä Saimaalle ja elämyksiä voi täydentää hyvällä 

KIINTEISTÖJAOSTO JA 
TUKIKOHDAT

AV-tekniikalla. 
Vuokratuotoilla katamme Wilmanrannan kulut ja 

mahdollinen ylijäämä käytetään rakennuksen perus-
korjauksiin ja toiminnan vaatimiin investointeihin. Hy-
vä ylläpito ja vakaa talous takaavat, että kaupunkituki-
kohtamme kehittyy ja palvelee yhä paremmin. 

Wilmanrannan isäntä Ville Törmälä vastaa tilojen 
vuokrauksesta ja varauksista. Hänen ja muiden ja-
oston avainhenkilöjen yhteystiedot löytyvät Halssin 
lisäksi seuran nettisivuilta. Yhdessä pidämme hyvää 
huolta arvokkaasta omaisuudestamme.

 

Wilmanrannan palvelut seuralaisille
Jokaisella seuralaisella on oikeus saada oma avain seu-
ran omassa käytössä oleviin tiloihin.

Wilmanrannan yläkerran säilytystilojen haltijat voi-
vat säilyttää veneensä purjeet, patjat ja muut veneva-
rusteet vuokraamillaan hyllyillä.
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Rakennuksen säilytystiloissa ei saa kuitenkaan säi-
lyttää akkuja, polttoaineita, hätäraketteja, perämoot-
toreita, veneilyharrastukseen liittymättömiä tavaroita 
eikä mitään paloturvallisuuden kannalta vaarallista 
materiaalia.

Korjaushallia voi käyttää pikkukorjauksiin, huolto-
töihin yms. Junioreille tila toimii jollien säilytys- ja va-
rustelupaikkana sekä hallin yläkerta kokoontumis- ja 
pukeutumistilana viikkopurjehdusten ja harjoitusten 
yhteydessä.

Messi ja sauna ovat vapaasti käytettävissämme vii-
koittaisissa saunailloissa ja muulloinkin, kun niissä ei 
ole meille tuloja tuottavia varauksia ja myös terassilla 
voi istuskella aina, kun se ei ole varauskäytössä.

Seuran toimisto on oiva paikka pienille kokouksille 
ja sitä voivat käyttää mm. katsastajat, kilpailujen järjes-
täjät ja muut seuratyötä tekevät jäsenemme.

Kaikkien vuokraukseen kuuluvien tilojen varauk-
set myös seuran omiin tilaisuuksiin tulee aina varata 
Villeltä. Varaustilanne löytyy seuran sivuilta, www.lrps.
fi/purjehduskeskus/wilmanranta/.

Jokainen Wilmanrannan käyttäjä on osaltaan vas-
tuussa tilojen kunnosta ja siisteydestä. Omat jäljet 
siivotaan aina ja tiloihin ei jätetä mitään sinne kuu-
lumatonta.

Saaritukikohdat: Mäntysaari ja Parkko
Viime kaudella saatiin Kurensalon tukikohta kohta-
laiseen kuosiin. Toki kaikkea pientä sielläkin edelleen 
tehdään, ehkä näkyvimpänä, ainakin syksyllä, laiturin 
valaistus.

Kurensaloon tulee myös kuormallinen ilmaisia ran-
koja polttopuiksi, ja maksullinen kuorma perinteisem-
pää polttopuuta. Nämä on tarkoitus − perinteiseen 
tapaan − hoitaa kuuriin heti alkukauden talkoilla (29.-
30.5.).

Pääponnistelut rakentamisessa suunnataan tällä 
kaudella Mäntysaaren tukikohtaamme. 

Mänzikkä päivitetään
Vuosikymmeniä jäsenistöä ja vierasveneilijöitä palvel-
leessa tukikohdassa alkaa näkyä käytön jälki. Siksi ke-
sän 2021 toimia fokusoidaan Mänzikkään.

Kesän laajin projekti on Mänzikän saunatuvan toi-
mintojen päivittäminen. Listalla on esimerkiksi tuvan 
lattian pinnan kunnostus, sohvan ja säilytyskalusteiden 
teko, ovien panelointi, keittiönurkkauksen kohenta-
minen, tuuletusventtiili, jätevesikaivon uuden kannen 
teko. Samalla saatetaan loppuun palomuurin saumaus, 

on jäänyt aikanaan vähän vaiheeseen…
Lisäksi lähemmäs laituria on suunniteltu uusi kui-

vakäymälä ja toinen tiskauspaikka. Myös vanha grilli-
katos päivitetään, eli pintakäsitellään. Uuden grillin/
katoksen rakentamisesta on keskusteltu. Se tehtäisiin 
mahdollisesti vanhan grillin yhteyteen, ja rakennet-
taisiin saaressa jo olevasta puutavarasta. Terasseja ja 
uimarantoja rakennetaan ja siistitään tarpeen mukaan, 
niille on kysyntää. 

Molempiin tukikohtiin tulee ”Puuhakirjat”, joista 
jokainen voi valistella itselleen sopivimpia pikkuaska-
reita. Kirjassa on kerrottu homman nimi ja tiivistetty 
selvitys, mitä on ajateltu tehtäväksi.

Porukalla tehden ei kenellekään tule kohtuutto-
man suurta kakkua.

Puiden tekemistä on aina tarjolla, ja Puuhakirjaan 
laitetaan merkintä siitä, mitä “kirkkoja” voi alkaa pur-
kaa, ja mihin puita viedä.

Viime kesänä koekäytössä olleet SUP-laudat uu-
sitaan tulevalle kaudelle. Molemmille mökeille tulee 
kaksi, ns. kovaa lautaa, jotka kestävät käyttöä puhallet-
tavia paremmin.

Suunnitelmana olisi myös sijoittaa Wilmanrannan 
varastoon kaksi rullakkoa, joihin kerättäisiin vessapa-
perit sun muut tarveaineet. Tarkoitus olisi, että tavara 
liikkuisi mökeille myös yhteisvastuullisesti.

Kannattaa liittyä Facebookissa Mänzikkä Park-
ko Ryhmä LrPS -ryhmään. Sieltä saat ajantasaista, 
tarpeellista (ja ehkä tarpeetontakin) tietoa, mitä tuki-
kohdissamme tapahtuu. 
Lisätietoja tukikohtatoiminnasta:
Jussi Peltola
0500 677 247
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Pitkien talvien aikana kotikeittiössä on aikaa 
kerätä reseptejä, kokeilla ja haaveilla tulevista 
Saimaa-herkuista!

Koronakevät 2020 oli eräänlainen huipentuma, kun 
Trianda vietti vappua Saimaalla. Mukana oli herkkuja 
ja kaikki tarvittava kokkailuun. Lopulta Kurensalon 
pöydässä oli serpentiinin lisäksi vorschmackia, tuoret-
ta hapanjuurileipää ja churroja. Kyllä, kaikkea voi tehdä 
vesilläkin!

Churrot:
- Kiehauta 2,5 dl vettä, 100 g voita ja ripaus suolaa.
- Sekoita joukkoon 2,5 dl vehnäjauhoja.
- Anna jäähtyä hieman ja vatkaa sekaan 2 kananmunaa.
- Keitä öljyssä. Taitavat käyttävät vaikkapa 
 muovipussia taikinan pursottamiseen, mutta 
 itse pudottelin lusikalla kököjä kuumaan öljyyn.
- Nosta valumaan ja (kaneli-)sokeroi. 

Ihan parasta kesäruuassa on tuoreus. Saimaa tarjoaa 
kalaherkkuja, varsinkin, jos osaa pyydystää. Onneksi 
kavereilta saa aina apua! Kiitos Haapis, että ollaan 
kaloissa pysytty! Y-ruodoista puhtaaksi perattu hauki 

RUOKAA, RUOKAA, 
IHANAA RUOKAA SAIMAALLA

Teksti ja kuvat: S. Lehtinen, s/y Trianda

tarvitsee vain parilan, voita, suolaa, pippuria ja sitruu-
namehua. Ja Pikon neuvon: fileoitu kala kannattaa pi-
tää yön yli kylmässä. Kala on sen jälkeen napakampaa. 

Iso osa Saimaalla herkuttelussa on valmistautumis-
ta. Veneen pentteri, tukikohtien grillit ja mökeissä ole-
vat uunit mahdollistavat melkein minkä tahansa ruuan 
valmistamisen. Viikonlopuiksi voi valmistautua valmiil-
la menulla, ja erikoisempien tai säätöä vaativien ruo-
kien ja leipomisten kohdalla, esivalmistelu kannattaa.

Churrojen kuiva-aineet oli viime vappuna laitettu 
valmiiksi rasiaan ja taikinaan vain muut aineet mukaan. 
Viime kesän helppo grillileipä valmistui myös ennalta 
mitatuista aineista. Eli flatbread grillissä: 

Flatbread:
- 5 dl jauhoja
- 2 tl kuivahiivaa
- 1/2 tl suolaa
- Sekoita. 
- Lisää mukaan 2 dl kädenlämpöistä vettä ja 2 rkl oliiviöljyä. 
- Sekoita taikinaksi, anna nousta ainakin puoli tuntia.
- Muotoile jauhojen kanssa leipäsiksi, ja paista parilalla öljyssä.

Fetaa ja tomaattia
Aika usein grillillä lämpenee ikisuosikki - fetaa ja to-
maattia. Hommaa mukaan alumiinivuokia. Valuta vuo-
kaan vähän öljyä, laita kokonainen fetapala ja lisäksi 
pikkutomaatteja. Mausteina vaikkapa pippuria, chiliä, 
basilikaa - oman maun mukaan. Kuvaan on eksynyt 
mukaan myös uusi kesäsuosikki, padrones.

Vaativaan makuun: Ribsit
Sitten kun jaksaa oikein ennakkoon puuhastella, 
syntyy grilliin ribsejä. Ruokaa, mikä oli superhalpaa, 
kunnes keksittiin, että se on herkkua! Ostan ribsit 
maustamattomina, ja keitän ne kotona. Väljään veteen 
lisätään suolaa, pippuria, sipulia ja porkkanaa. Toki 
mukaan solahtaa mausteeksi välillä milloin mitäkin. 
Pakkaan jäähtyneet ribsit muovirasioihin kotona, ja ne 
syödään yleensä aika nopeasti, koska vievät kylmässä 
niin paljon tilaa.Flatbread-leipäset syödään lämpimänä.
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Ribseille keittelen glasyyrin, jossa on oleellisena 
osana cokista. Ohjeita on verkko pullollaan, ja so-
vellan niitä aina mielen mukaan: cokista muutama 
desi, ketsuppia muutama desi, viinietikkaa, chiliä 
(tuore, kuivattu, kastike), suolaa, pippuria, valkosi-
pulia, ja mitä vaan mieluisia mausteita.

Kastike saa kiehua hiljakseen paksuhkoksi. Pur-
kita lasipurkkiin ja pakkaa mukaan ribsien valeluun. 
Kuvaa ei valitettavasti ole! Tilanteessa on pitänyt 
aina huolehtia siitä, että jokainen ehtii apajille. Rib-
sien kylkeen toimii erinomaisesti uudesta kaalista 
tehty salaatti, johon voi sekoittaa maustamatonta 
jogurttia, parmesania, oreganoa, pippuria ja vaikka 
porkkanaakin.

Ja vielä: ruuanlaitto Saimaa-olosuhteissa on 
useimmiten ilo! Toivottavasti kaikki kanssaveneili-
jät kestätte ajoittaisen grillin valtauksen. Ehkä aina 
välillä saadaan jakoon myös kaikille maistuvia ma-
kupaloja!

Alumiinivuoka on kätevä apuri tomaatti- ja fetaruokien 
valmistuksessa.
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LrPS:n Topiantti Äikäs on nimettiin vuonna 2020 
SPV:n Veneilytoimikunnan (VT) alaisen Ympäris-
tökomitean vetäjäksi. Komitean tehtävänä on 
käsitellä veneily-ympäristöön vaikuttavia asioita. 
Halssin toimitus juttutti Topianttia uudesta teh-
tävästä ja samalla pohdittiin sitä, miten ympäris-
töasioita voisi edistää seuratasolla.

Äikäs kertoo, että Veneilytoimikunnan alaisuudessa 
on lisäksi satamakomitea ja lippukomitea. Lippukomi-
tea tarkastelee nimensä mukaisesti seuralippuja.

– Veneseurojen lipulla on lain mukaan sama asema 
kuin kansallislipulla, Äikäs taustoittaa.

– Satamakomitealla on monia tehtäviä. Se esimer-
kiksi järjestää yhteistyötahojen kanssa vuosittaisen 
“Vuoden vierassatama” -äänestyksen. Kun olen seu-
rannut toimintaa VT:ssa, niin ruljanssi ei ole aivan 
helppo. Toivoisin, että Saimaan alueen hyvät satamat 
tulisivat paremmin esille tässäkin suhteessa.

Ympäristökomiteassa on edustettuna eri vesistö-
alueet. Komiteassa on myös laajaa alan osaamista.

– Meillä on erittäin aktiivinen ja hyvää vuoropuhe-
lua käyvä ryhmä. On ollut hienoa olla mukana kehittä-
mässä tätä toimintaa SPV:n piirissä. 

Jäseninä ovat PSS:n Hanna Haaksi, Oulusta Seppo 
Hellsten, Helsingistä Mirja Rosenberg sekä Espoon 
Pursiseurasta Sari Karjomaa.

– Asiantuntijuutta on monelta alueelta ja vesieko-
logian osaaminen on korkealla tasolla. Sanoisin, että 
Sari Karjomaan edustama EPS:n ympäristötyö on esi-
merkillisellä tasolla. Siitä voisimme ottaa mallia, Äikäs 
sanoo ja vinkkaa asiasta kaikkien Saimaan seurojen 
suuntaan.

Ympäristökomitean tavoitteet on jaettu kolmeen 
osa-alueeseen: lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 
tehtäviin ja tavoitteisiin.

– Ensimmäisenä huomio kiinnittyy ajankohtaisiin 
antifouling- eli ns. myrkkymaalien käyttöön. Pari vuot-
ta sitten aloittamamme kampanja on saanut hyvän 
vastaanoton ja arvelen, että Saimaalla ei ole enää epä-
selvyyttä asiasta. 

– Biosidiset tartunnanestomaalit ovat kiellettyjä 
sisävesillä, Topiantti tiivistää.

YMPÄRISTÖ- JA OLOSUHDEJAOSTO
Haastattelu: Antti Vasara
Kuva: LrPS:n arkisto

Komitean toinen tavoite koskee ns. eurooppalai-
sen satamien jätedirektiivin aiheuttamia kysymyksiä. 
Asia on laaja:

– Kyllä vain, direktiiviä laaditaan koko EU:n laa-
juisesti ja tehtävämme on huolehtia siitä, että aivan 
päättömiä asioita ei saa välittyä kansallisiin säädöksiin. 

– Asia on toisaalta tärkeä. On syytä kiinnittää huo-
miota jätehuoltoasioiden hoitoon niin kuntatasolla 
kuin retkisatamissakin. Tässä mielessä yhteistyö PSS 
ry:n kanssa on avainasemassa. 

Kolmas, eli pitkän tähtäyksen tavoite tähtää hiili-
neutraalin veneily-ympäristön kehittymiseen:

– Näemme niin, että veneilyala ja -harrastus ei ole 
irrallaan muusta yhteiskunnasta. On tärkeää miettiä 
sellaisia keinoja, joilla veneiden tuotanto, elinkaari ja 
käytöstä poistaminen olisivat mahdollisimman vähä-
hiilistä toimintaa. 

Sisävesillä kielletty kuparipohjainen tartunnanestomaali liu-
kenee kesän aikana Saimaaseen ja syyspesussa maaperään 
ja siitä edelleen vesistöihin. Kuvan ottohetkellä kyseinen vene 
ei ole LrPS:n rekisterissä. Tiedossa kuitenkin on, että keväällä 
2021 tällekin pohjalle tehdään maalausremppa ja vene on 
valmis katsastettavaksi seuran rekisteriin. 
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-venemaalit

-puhdistus- ja
hoitoaineet

Lappeenranta: Myllymäessä Alaniitynkatu 14   P. (05) 620 5500
Palvelemme: ma-pe 9-18, la 9-14

– Tietty meillä purjehtijoilla on asiaan oma kan-
tamme, mutta kuinka saavutettaisiin tilanne, että 
sähkö- tai muut ekologiset käyttövoimat yleistyi- 
vät ainakin uusien veneiden voimanlähteinä, Äikäs 
pohtii.

– Toki vanhempien veneiden osalta jo se, että voi-
manlähteestä pidetään hyvää huolta tai kenties vaih-
detaan uuteen, on tärkeää.

Seuroissa ympäristöasioita voidaan lähestyä mo-
nella tavalla. Hyvässä muistissa on parin vuoden ta-
kainen LrPS:n Saalinki & Salaatti -seurailta, jossa TU-
KESin asiantuntija Oskari Hanninen oli puhumassa 
biosidisten maalien vaikutuksista vesistöihin ja sata-
ma-alueiden maaperään. Eli uutta tietoa voidaan jakaa 
jäsenistölle monella tavalla.

– Meille purjehtijoille puhtaat vedet ja rannat ovat 
olleet aina tärkeä arvo. Sen voin kyllä sanoa, että 
oman veneilyurani aikana purjehtijoiden ympäristö-
tietoisuus arkisissa asioissa on noussut, Äikäs pohtii.

– Nykyisin ympäristö on jo itseisarvo ja meidän 
alueella itsestäänselvyytenä otettava asia.

LrPS:n jäsenistö toimii aktiivisesti puhtaiden vesien 
puolesta ja monet ovat seuran lisäksi Pidä Saaristo 
Siistinä ry:n jäseniä. 

– Kannustan aktiiviseen osallistumiseen ympäris-
tön puolesta. Pienilläkin asioilla on vaikutusta hyvien 
veneilyolosuhteiden kehittymisessä, Äikäs huomaut-
taa.

Seuraväelle tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös Sai-
maan alueen kunnat ja kaupungit:

– Vierassatamien osalta esimerkiksi kunnallisessa 
jätehuollossa on vielä tehtävää. Veneväki osaa lajitella 
jätteensä veneessä - vaikka tilaa ei aina olekaan ko-
vin paljoa. Jätepisteissä pitäisi myös olla lajittelukeräys, 
mutta usein niin ei ole. 

– Viime kesänä ikävin näkemäni esimerkki oli Sa-
vonlinnan Kasinon vierassatama. Jätepiste oli suoras-
taan hirveä. Hyviäkin esimerkkejä on, mm. Puumalassa 
pienellä vaivalla löytyy omat jäteastiat lajittelulle jät-
teelle.

Äikkään mielestä asiat menevät koko ajan parem-
paan suuntaan. 

– Ympäristöasiasta ei pidä tehdä elämää suurem-
paa, eikä siitä saa tulla ongelma. Kerran joku on sa-
nonut, että “ympäristö on sitä, mikä ympäröi meitä”. 
Se on siis luonteva osa meidän veneilyä ja siksi tärkeä 
osa harrastustamme.

Näin varmasti on.
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Akkuteknologia on viime vuosina kehittynyt hui-
masti ja perinteisten lyijyhappoakkujen tilalle on 
tullut monia vaihtoehtoja ja eniten mielenkiin-
toa ja keskustelua viime vuosina on herättänyt 
litiumakut.

Nyt kun Terrafamen akkukemikaalitehdas on käynnis-
tymässä, on ajankohtaista tarkastella aihetta. Sotka-
mon akkukemikaalitehtaalla tullaan tuottamaan nik-
keli- ja kobolttisulfaattia. Kemikaaleja käytetään litium 
ioniakkujen valmistukseen, joita käytetään yleisesti 
sähköautojen akuissa. Tehtaan vuosituotanto riittää 
satojen tuhansien sähköautojen akkujen materiaa-
litarpeeseen. Veneakkuihin ne kuitenkin harvemmin 
päätyvät.

Erilaisia litium-akkukemioita on useita ja kaikki 
ovat luonteeltaan erilaisia. Veneilykäytössä turval-
lisuus on etusijalla ja siksi veneissä onkin yleistynyt 
litium-rautafosfaattiakku - LFP (LiFePO4), ks. kuva 
1. Tämän energiatiheys on heikompi kuin useimpien 
litiumioniakkujen, mutta turvallisuudessaan se on yli-
vertainen. Energiatiheys on silti yli kolminkertainen 
lyijyakkuun verrattuna ja tarkoittaa siis kevyempiä 
ja pienempiä akkuja. LFP akku on myös litiumakuista 
ympäristöystävällisin, koska se ei sisällä raskasmetal-
leja.

LITIUM - VIRTAA VENEESEEN Teksti ja kuvat: Mikko Ikonen

Miksi sitten lyijyakun vaihto kalliimpaan litiumak-
kuun olisi perusteltua? Yksi syy litium akun valintaan 
on sen pienempi koko ja erityisesti merkittävä pai-
nonsäästö verrattuna lyijyakkuun. Oheisessa valoku-
vassa (kuva 2) näkyy 200Ah litiumakkupaketti, joka 
korvasi vanhat 2x120Ah lyijyakut.

Pääasiallisin syy lienee kuitenkin se, että LFP-akku 
soveltuu hyvin syväpurkaukseen, mikä taas lyhentää 
lyijyakkujen ikää merkittävästi. Siinä missä lyijyakut 
tykkäävät olla aina täyteen ladattuna ja ne tulee no-
peasti ladata täyteen varaustason ollessa 50%, LFP-
akku voidaan purkaa lähes tyhjäksi ja se olisi jopa 
edullisempaa säilyttää alle 90% lataustasolla. LFP-ak-
ku antaa hyvin tasaisen jännitteen koko purkauksen 
ajan, eikä sen varaustasoa voikaan siksi luotettavasti 
määrittää jännitteestä. Akku on muutenkin vaativampi 
kuin huoleton lyijyakku.

Litiumakkua ei saa koskaan purkaa täysin tyhjäk-
si tai yliladata, koska se vaurioituu siitä. Tästä syystä 
litiumakku tarvitsee rinnalleen latauksenhallintayksi-
kön (BMS). Markkinoilta löytyy valmiita akkupakette-
ja, joissa BMS on sisäänrakennettuna ja varaustason-
kin voi tarkastaa digitaalinäytöltä tai bluetooth yhtey-
dellä. Tällainen drop-in-litiumakku on monelle järkevä 
vaihtoehto. Jos kuitenkin haluaa talveksi mielekästä 
puuhastelua, voi kennot ja muut komponentit tilata 

Erilaisten litiumakkujen välisiä vertailuja käyttö- jne. ominaisuuksien mukaan.

Tyypillinen LiFePO4 akku (LFP).
Tyypillinen LiNiCoAlO2-akku (NCA), 
mikä on yleisin akkutyyppi Tesloissa.
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erillisinä ja rakennella akusto itse. Tässä voi helposti 
myös säästää useita satoja euroja.

Onko drop-in-akku sitten sellaisenaan vaihtokel-
poinen lyijyakun kanssa? Joskus voi olla, useinkaan ei. 
Litiumakun yksi etu on nopea varautuminen. Litiuma-
kun suurin latausvirta on tyypillisesti 0.5C, eli 200Ah 
akkua voidaan ladata 100A virralla.

Matalan sisäisen vastuksen takia akku ottaa 
vastaan kaiken tarjolla olevan virran, mikä voi 
aiheuttaa moottorin laturin ylikuumenemi-
sen erityisesti tyhjäkäynnillä, kun jäähdy-
tys on puutteellista. Uusien älylatureiden 
kanssa tämä ei ehkä ole ongelma, mutta 
vanha pienitehoinen Volvo Pentan laturi 
ladatessaan täydellä 60A virralla pitkiä ai-
koja, voi hyvinkin kuormittua liikaa.

Turvallisin ratkaisu onkin rajoittaa la-
tausvirtaa jollain tapaa, vaikka näin mene-
tetäänkin litiumakun etu, nopea varauskyky. 
Ehkä helpoiten tämä voidaan toteuttaa so-
pivan kokoisella akusta akkuun laturilla. Start-
tiakun (lyijyhappo) ja litium-hupiakun väliin siis 

Erillisistä kennoista rakennettu 12V 200Ah LiFePO4 akusto. 
Akkukoteloon mahtuisi vielä toinenkin akkupaketti.

LFP-akkujen etuja ja haittoja
LFP akun edut: LFP akun haitat:
- Voi purkaa lähes kokonaan (~90%) - Hankintahinta
- Ei itsepurkausta - Vaatii akkutyypille soveltuvan laturin
- Kestää lukuisia syväpurkausjaksoja - Voi ylikuormittaa moottorin laturia väärin asennettuna
- Kevyt ja pienikokoinen - Alin käyttölämpötila 0° C
- Suuri virranantokyky - Vaurioituu ylivarattaessa

laitetaan laturi, joka ottaa latausvirran starttiakulta 
aina, kun moottori on käynnissä. Toinen vaihtoehto 
on muuttaa moottorin laturi litiumakulle soveltuvak-
si esimerkiksi ulkoisella lataussäätimellä. Aina ei riitä, 
että moottorilataus päivitetään, vaan mahdollisesti 
vanha maasähkölaturi ja aurinkosähkön lataussäädin 
joudutaan uusimaan litiumakulle soveltuviksi. Lyijy-
akun latureiden latausjännite on usein sellaisenaan 
soveltuva, ja ne voivatkin toimia kohtuullisesti, mutta 
kannattaa aina tarkistaa laturin soveltuvuus. Laturissa 
mahdollisesti oleva desulfatointitoiminto voi lyhentää 
litiumakun käyttöikää ja sitä ei tulisi koskaan käyttää 
litiumakkujen yhteydessä.

Kun litiumakkujen rajoitteet otetaan huomioon, 
on se ylivertainen akku lyijyakkuun verrattuna. Se 
mahdollistaa esimerkiksi merkittävän kapasiteetin 
noston varaamatta kuitenkaan enempää kallisarvois-
ta tilaa veneessä.

Virtaa riittää - niin veneakuissa kuin muutenkin.
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