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LrPS:n jäsen- ja 
muut maksut 2022:

LAPPEENRANNAN PURSISEURA RY
Satamatie 23, 53900 Lappeenranta
info@lrps.fi • www.lrps.fi
Facebook: @lappeenrannanpursiseura
Pankki: FI16 5620 0920 1976 95
Y-tunnus: 0212053-2
Maksu- ja talousasiat: talous@lrps.fi
Wilmanrannan vuokraus: www.wilmanranta.fi 
wilmanranta@lrps.org 
Puhelut: 045 196 6155 (ei tekstiviestejä, soita!)
Seuran jäsenelle alennukset 
IKH-Lappeenrannasta:
–25 % Musto-tuotteet ja 
–20 % Mirka-hiontatuotteet

Lappeenrannan Pursiseura ry 
kiittää ilmoittajia julkaisun tukemisesta

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 Huhtiniemessä 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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Ajankohta Tapahtuma

su 1.5. Vappubrunssi ja Kölintervajaiset Wilmanrannassa

pe–la 6.–7.5. Veneiden yhteislasku Linnoitusniemessä.

la 7.5. Purjehtijakurssi 2022/Kevät, teoriaopetus, Wilmanranta

ti 17.5.–ti 31.5. STARK Week Race -osakisat 1–3/14, Purjehdusareenalla

ma 23.5. Purjehtijakurssi 2022/Kevät, käytännön harjoittelu Lprn edusvesillä

ke 25.5. Purjehtijakurssi 2022/Kevät, käytännön harjoittelu Lprn edusvesillä

la 28.5. Tukikohtatalkoot: Mäntsikkä

la 28.5. Astuvan Ukon Reagatta, RiPS, Saimaaranking 1/8

la–su 28.–29.5. Purjehtijakurssi 2022/Kevät, retkipurjehdus eteläiselle Saimaalle

la 4.6. Tukikohtatalkoot: Parkonperä

ma–pe 6.–10.6. Wilmanrannan Junnuviikko

ti 7.6.–ti 21.6. STARK Week Race -osakisat 4–6/14, Purjehdusareenalla

pe–su 24.–26.6. Juhannuksen viettoa seuran tukikohdissa

la 2.7. Viinijuhlapurjehdus, KuoPS (Savon Regatta), Saimaaranking 2/8

su 3.7. Kallavesi regatta, KuoPS (Savon Regatta), Saimaaranking 3/8

ke 6.7. Linnasaaripurjehdus, VPS (Savon Regatta), Saimaaranking 4/8

ke–pe 6.–8.7. Eskaaderi Parkonperältä Savonlinnaan, startti klo 10 Kurensalosta

la 9.7. Ooppera regatta, SLPS (Savon Regatta), Saimaaranking 5/8

ti 2.8.–ti 30.8. STARK Week Race -osakisat 7–11/14, Purjehdusareenalla

la 6.8. Purjehtijakurssi 2022/Syksy, teoriaopetus, Wilmanranta

la 6.8. Joutsenpurjehdus, JV (Saimaa Geopark Regatta), Saimaaranking 6/8

su 7.8. Saimaa Regatta, LrPS (Saimaa Geopark Regatta), Saimaaranking 7/8

ma 15.8. Purjehtijakurssi 2022/Syksy, käytännön harjoittelu Lprn edusvesillä

ke 17.8. Purjehtijakurssi 2022/Syksy, käytännön harjoittelu Lprn edusvesillä

la–su 20.–21.8. Purjehtijakurssi 2022/Syksy, retkipurjehdus eteläiselle Saimaalle

la 20.8. Lpr:n Avoimet ICLA 6 -luokan (Laser Radial) mestaruuskisat, Wilmanranta

la 20.8. Ristisaaren Malja, MPS, Saimaaranking 8/8

pe–su 26.–28.8. Tukikohtaeskaaderi (kelivaraus), startti klo 18 Wilmanrannan edustalta

la 27.8. Sataman Valot -tapahtuman veneiden valoparaati

ti 6.9.–ti 20.9. STARK Week Race -osakisat 12–14/14, Purjehdusareenalla

la 24.9. Wilmanrannan Valssi, Lprn lähivedet ja Mastonkaatajaiset

la 1.10.  Kaikille avoin Karvahattupurjehdus

la 8.10.  Veneiden yhteisnostot Linnoitusniemessä

la 15.10.  Veneiden yhteisnostot Linnoitusniemessä

Syys–joulukuu Seuran vuosikokous (syyskokous)

TAPAHTUMAKALENTERI 2022
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Maailma on muutoksessa. Purjeh-
tijaa ja veneilijää mietityttää – Säi-
lyvätkö veneiden talvipaikat sa-
tamassa? Kuinka polttonesteiden 
hinnannousu vaikuttaa venemat-
koihin? Kuinka koronatilanne ke-
hittyy kesän villitessä suomalaiset? 
Olisiko jo aika investoida uusiin 
purjeisiin? Ja miten ne Finrating 
-lukemat oikein muodostuvat…?

Yksi asia on kuitenkin pysyvää: 
meidän Saimaamme. Euroopan 
neljänneksi suurin järvi, vapaa-
ajanviettopaikkamme, kilpailuaree-
na ja kiehtovien tarinoiden sielun-
maisema. Okei, Saimaan vedenkor-
keudet ja virtaussuuntakin ovat 
vaihdelleet historian aikana – jääkauden ja Saimaan 
eri kehitysvaiheiden merkit ovat yhä luettavissa Suo-
men sisäsaariston maisemassa ja prosessi jatkuu yhä. 
Pysyvänkin liike on hidas.

Aikojen kuluessa vesillä liikkumisella on ollut eri 
merkityksiä: joskus ja joillekin Saimaa on ollut elan-
non lähde – kalastus, saarilaitumet ja rantaniityt ovat 
osin jo mennyttä aikaa. Nyt ammattikalastajien nuot-
ta- ja verkkoveneet ovat harvenneet, mutta edelleen 
Saimaalla on tärkeä asema käytännössä koko itäisen 
Suomen elinvoimaisuuden takeena. Puunjalostusteh-
taiden – tai kiertotaloustuotantolaitosten, kuten kuu-
luu sanoa – lisäksi matkailulla on aina vaan keskeisem-
pi rooli Saimaan vaikutusalueen kehityksessä. 

Eteläisen Saimaan UNESCO Global Geopark -sta-
tus, norppavesien haku maailmanperintökohteeksi, 
Linnasaaren kansallispuisto, Punkaharju, Puruvesi, 
Luonteri. Riutanselkä, Päihä, Ilkko, Rasti, Vetojako, 
Kuutinvirta, Ruha, Petra, Kutvele… Me saimaalaiset 
voimme luetella useita syitä, miksi vesistöstämme ja 
saaristostamme on pidettävä huolta.

Saimaan maisemiin eivät kuulu ympäristölle ris-
kialttiit kaivoshankkeet. Alueen maakunnat ja osa 
kaupungeista ovat kommentoineet kovasanaisesti uu-
distettavan kaivoslain luonnosta. Ainakin osassa lau-

LrPS Mobilis in mobili

sunnoissa todetaan, että kaupunki-
en ja kuntien omalla maankäytön 
suunnittelulla tulee olla kaivosrat-
kaisuissa painavampi rooli.

LrPS ry ei ole yhdistyksenä ot-
tanut avoimesti kantaa vaikutuk-
siltaan laajoihin kaivosasioihin tai 
seudullisesti merkittävään puhdis-
tettujen jätevesien purkupaikan si-
joittamiseen. Pursiseurana ja luon-
nonarvoja arvostavana yhteisönä 
voimme kannustaa jäseniämme 
ja kaikki veneilijöitä itse harkitse-
maan osallistumista aktiviteettei-
hin, joilla vaikutetaan mainittuihin 
kehityskulkuihin. Myös keskustelut 
luottamushenkilöiden ja asiaa val-

mistelevien viranhaltijoiden kanssa hyödyllistä. 
Tätä kirjoitettaessa on uutisoitu, että Saimaan ka-

nava on avattu, mutta liikennöinti ei ole alkanut. Ve-
näjän aloittama, täysin käsittämätön sota Ukrainaa 
kohtaan on tuomittava teko. Sota tullee vaikuttamaan 
pitkään Saimaan kanavan käyttöön ja huviveneiden 
liikkumiseen merialueelta Saimaalle. Aika näyttää mil-
laisia vaikutuksia Venäjän tekemillä virheillä on kana-
van käyttömahdollisuuksiin tulevaisuudessa.

LrPS on viime vuosina pyrkinyt lisäämään varain-
hankintaa yhteistyökumppanuuksien avulla. Paitsi 
Halssi-lehti myös www-sivumme tarjoavat veneily-
aiheiselle yleisölle hyvän näkyvyyden: LrPS:n sivuja 
seurataan aktiivisesti ja www.lprs.fi on hyvä alusta 
veneilyaiheiselle tuotemarkkinoinnille. Jäsenet voivat 
tutustua markkinointimahdollisuuksiin mediakortin 
kautta (ks. www.lrps.fi/pikainfo/). 

Paljon siis tapahtuu Saimaan, purjehduksen ja seu-
ramme ympärillä. On tärkeää, että pysymme itse liik-
keessä. Liikkuvana liikkuvassa.

Noh, kuka tietää? – Nemo propheta in patria.

Topiantti Äikäs
s/y Suvihuvi, Sirena 38

Kommodorilta:
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LrPS:n HALLITUS JA YHTEYSHENKILÖT 2022

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 

Tuomas Talka, Puuvenejaosto 
045 203 6822, tuomas.talka@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: 
Purjehduskoulun rehtori: Risto Ilmaniemi 040 501 5196, risto.ilmaniemi@lrps.fi 
Kilpailujaosto: Tommi Isotalo 040 778 9857, tisotalo77@gmail.com 
Surffijaosto: Kalevi Männistö 050 015 2757, kalevi.mannisto@gmail.com 
Ympäristö- ja olosuhdejsto: c/o Hallitus, info@lrps.fi  
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Juniori- ja kevytvenejaosto toimii lasten ja 
nuorten sekä kevytveneharrastajien tukena. 
Jaoston toimintaan pääsevät mukaan kaiken-
ikäiset, ja toimintaa suunnitellaan ja toteute-
taan osallistujien taitotason mukaisesti.

JUNIORI- JA KEVYTVENEJAOSTO
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www.maalaus-peuhkuri.fi

Kaudella 2022 juniori- ja kevytvenejaoston tavoittee-
na on herätellä kiinnostusta purjehdukseen optarilla 
ja muilla kevytveneillä. Toimintaan pyritään saamaan 
osallistujia useista ikäluokista. Tarkoituksena on mah-
dollistaa matalalla kynnyksellä purjehduksen aloitta-
minen sekä harrastuksen jatkaminen Optimistijollalla 
sekä Laserilla ja muilla kevytveneillä. Toiminnan pää-
paino on purjehduksen opettamisessa lapsille ja nuo-
rille, mutta samalla annetaan myös mahdollisuuksia 
omatoimiseen kilpailuihin osallistumiseen. 

Juniori- ja kevytvenejaosto järjestää purjehduksen 
opetusta pienille purjehtijoille optarilla sekä isommil-
le muilla kevytveneillä. Pursiseuralla on hyvä jollaka-
lusto, josta löytyy sopiva vene niin aloittelijalle kuin 
myös haasteita kaipaavalle, kokeneelle purjehtijalle. 
Wilmanrannan junnuparvi sekä jollavarasto ovat tär-
keitä paikkoja jaoston toiminnalle ja sen kehittämi-
selle. Seuralla on junioreiden käytössä Optimistijollia, 
Lasereita, E-jolla ja Zoom-8. Lisäksi varastoista löytyy 
muutamia “pientä laittoa” kaipaavia veneitä; 380- sekä 
scout-jollat. Hurjapäille ja vauhtia kaipaaville löytyy 
vielä Hobie Cat -katamaraani, josta voi kysellä junio-
rijaoston 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 
hallinnan tekniikoita ja kerrataan jo opittuja asioita. 
Kilpailemista ei harjoitella jos siihen ei ole kiinnos-
tuneita.

Junnuviikko 
Vuonna 2021 junnuviikko jouduttiin perumaan koro-
nasta johtuen. Kuitenkin tänä vuonna junnuviikko on 
taas tarkoitus järjestää. Leiri on tarkoitettu 9–15-vuo-
tiaille purjehduksesta kiinnostuneille lapsille ja nuo-
rille. Leirille saavat tulla sekä vasta-alkajat että myös 
kokeneemmat purjehtijat. Leiri on tarkoitus järjestää 
heti seuraavalla viikolla koulujen päättymisen jälkeen. 
Leiri opastaa purjehduksen saloihin ensin kuivahar-
joittelulla ja myöhemmin optimistijollalla. 

Elokuun 20. päivänä kisataan Lappeenrannan La-
ser- eli ICLA 6-mestaruudesta. Kisa on avoin kaikille 
purjehtijoille ikään tai taitotasoon katsomatta. Kausi 
päätetään syyskuun puolella pakkaamalla veneet ta-
kaisin halliin ja viettämällä kauden päättäjäisiä.  
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KOULUTUSJAOSTO
Wilmanrannan purjehduskoulu

Purjehduskoulumme on Suomen Purjehdus ja Ve-
neily ry:n sekä Suomen Purjehduksenopettajat 
PORY:n auktorisoima purjehduskoulu Lappeen-
rannassa.
Koulutuksemme noudattaa mainittujen järjestöjen 
laatujärjestelmää ja kurssiohjelmaa, joka takaa ope-
tuksen tason. Kouluttajinamme toimii Suomen Pur-
jehdus ja Veneily ry:n koulutusohjelman läpi käyneitä 
kokeneita, seuramme omia purjehtijoita. He ovat 
myös Purjehduksenopettajat PORY ry:n jäseniä. 

Purjehtijakurssit 2022
• Kurssin kesto 36 h
• Hinta: 360 €

Purjehtijakurssi on käytännönläheinen ja perehdyttää 
sinut turvallisen ja mukavan purjehdusharrastuksen 
alkuun. Opit purjehduksen perustermistöä, osaat 
toimia rantautuessa sekä hallitset laiturimanööverit. 
Tutustut myös veneen hallintaan purjehtiessa sekä 
moottorilla ajettaessa. Kurssi sopii täysin aloittelijalle 
siinä missä kokeneemmallekin veneilijälle kertauksek-
si. Kurssille otetaan korkeintaan 9 oppilasta, joita oh-
jaa kolme kokenutta kouluttajaa.

Opetus koostuu erillisestä teoriaosuudesta ja pur-
jehduspäivien käytännön harjoittelusta. Suurin osa 
opetuksesta annetaan vesillä Lappeenrannan edustalla 
sekä viikonloppupurjehduksella Suur-Saimaalla. Kurs-
sin jälkeen osaat osallistua aktiivisesti miehistön jäse-
nenä kaikkeen siihen toimintaan, mitä purjehduksen 
aikana normaalisti tapahtuu.

Purjehtijakurssin jälkeen voit anoa suoraan seuran 
jäsenyyttä ja säästät samalla liittymismaksun. Seuran 
jäsenenä voit vuokrata seuran H-veneitä s/y Väinöä, 
s/y Paattia ja s/y Ainoa edullisesti seuran jäsenhinnalla. 
Oman veneen hankinta ei siis ole välttämätöntä pääs-
täksesi nauttimaan mainiosta harrastuksesta.

• Kevätkurssi:
  o purjehduksen teoriat
   L la 7.5.2022 klo 9.00–16.00
  o purjehduksen käytännön harjoittelu 
  Wilmanrannan lähivesillä, 
   L ma 23.5.2022 klo 17.30–20.30 ja 
      ke 25.5.2022 klo 17.30–20.30.
  o retkipurjehdus eteläisellä Saimaalla
   L lähtö lauantaina aamupäivällä 28.5. 
      ja paluu sunnuntaina alkuillasta
      29.5.2022.

• Syyskurssi:
  o purjehduksen teoriat
   L la 6.8.2022 klo 9.00–16.00
  o purjehduksen käytännön harjoittelu 
  Wilmanrannan lähivesillä, 
   L ma 15.8.2022 klo 17.30–20.30 ja 
      ke 17.8.2022 klo 17.30–20.30.
  o retkipurjehdus eteläisellä Saimaalla
   L lähtö lauantaina aamupäivällä 20.8. ja
      paluu sunnuntaina alkuillasta
     21.8.2022.

Taitotodistukset 
KV-huviveneenkuljettajakirjaa varten
Seuramme ja siten myös SPV:n jäsenenä voit hakea 
kansainvälisen huviveneenkuljettajan lupakirjan hel-
posti ja maksutta, kun täytät osaamisvaatimukset tai 
olet suorittanut venepäällikkökurssin hyväksytysti. 
Traficom perii pätevyyskirjasta maksun. Koulutta-
jamme voivat kirjoittaa sinulle myös taitotodistuksen 
hakemuksen liitteeksi. Taitotodistusta tarvitset, jos 
haluat lupakirjan ilman kurssisuoritusta. 
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MATKAPURJEHDUSJAOSTO

Jatkamme viime kesänä hyväksi koetuilla tapah-
tumilla. Yhteinen matka merelle ei ole maailman 
tilanteen vuoksi kalenterissa vielä tänäkään 
vuonna, mutta ehkä 2023!

Eskaaderi Parkonperä–Savonlinna, 
kannustamaan kisamiehistöjä!

ke 6.7.  Etappi 1: Lähtö Parkonperästä klo 10.00, 
“tankkaus” Puumalassa, yöksi Kylmä-
saari / Varviranta / Ruunasaari – kohde 
määräytyy sään ja osallistujamäärän mu-
kaan

to 7.7.  Etappi 2: Kohteena Tuohistonsaari tai 
Juuvinsaari jälleen sään yms. tekijöiden 
mukaan

pe 8.7.  Etappi 3: Saapuminen Savonlinnan Tör-
ninpyörän vierassatamaan

la 9.7.  Katsotaan ja kannustetaan kisamiehis-
töjä tai osallistutaan itsekin esim. perhe-
sarjaan. 

 Palkintojenjako ja iltaohjelma alustavasti 
klo 18 Huvilalla

 

Savonlinnasta onkin sitten hyvä jatkaa kohti Joensuuta 
ja seuraavan viikonlopun Ilosaarirockia!

Syksyllä järjestetään perinteinen tukikohtaeskaa-
deri Mäntysaareen tai (jos sää suosii suojaisampaa 
yöpymispaikkaa) Parkonperään. Lähtö on perjantai-
na 26.8. klo 18.00 Wilmanrannan edustalta. Aurinko 
laskee klo 20.33, joten saamme matkalla ihastella au-
ringonlaskua ja ehkäpä saapua perille kuun valossa! 
Perillä varmasti sauna lämpiää ja lauantaina on tarjolla 
lohisoppaa – mitä nyt kokki onkaan keksinyt.

Lisätietoja Antti Ryynänen, s/y Tiritomba, 044 558 
9820, antti.ryynanen@lrps.fi

Saa ilmoittautua tai vain liittyä mukaan!
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yli 30 vuoden kokemuksella!

kempsu-huolto.fi
010 2811 390, info@kempsu-huolto.fi 

Mentulantie 116, 53400 LAPPEENRANTA
  Kempsu-Huolto             kempsuhuolto

Veneiden huollot, korjaukset 
ja varaosat sekä nosto-, 
säilytys- ja laskupalvelut

• Sisäperämoottoreiden sekä 
   vetolaitteiden varaosat, 
   huollot ja korjaukset

• Nostokalusto ja -palvelu

• Hyvin varusteltu huoltoauto sekä 
   monipuolinen kuljetuskalusto

• Kausisäilytys
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KATSASTUS- JA 
VESITURVALLISUUSJAOSTO

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja ke-
hittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opas-
tamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varus-
tamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa 
asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden 
omaksumisessa.

Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvalli-
suudesta on veneen omistajalla tai haltijalla, ja kulus-
sa ollessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta 
heitä tästä vastuusta. Päällikön on ennen purjehduk-
selle lähtöä parhaansa mukaan varmistauduttava siitä, 
että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittä-
västi varustettu sekä miehitetty.
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Katsastukset 2022
Runkokatsastukset on tehtävä vuonna 2022 
veneille, joiden runkokatsastus on tehty 2017 
tai ennen sitä. 

Veneen omistuksen ja seuran vaihtumisen 
yhteydessä on myös tehtävä runkokatsastus.

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 30.6.2022. 
Vain katsastetut veneet saavat käyttää seuran 
lippua.

Katsastamattomat veneet pitävät perälippuna 
Suomen lippua. Mikäli et kuitenkaan halua katsastaa 
venettäsi, niin hanki katsastusjaokselta saalinkiin ve-
dettävä veneenomistajan viiri ja käytä perälippuna 
Suomen lippua. Vain katsastetut veneet ovat liiton 
venerekisterissä. Veneen omistaja sopii katsastuksen 
hyvissä ajoin seuran katsastajan kanssa.

Litium-ioniakkujen turvallisuus veneessä
Moottorien sähköistyminen yleistyy venekäytössä-
kin ja erilaiset kannettavat laitteet ovat tulleet yhä 
tärkeämmäksi osaksi veneilijänkin navigointi- ja viih-
delaitevalikoimaa. Lisäksi veneen sähköjärjestelmis-
sä nykyisin olevia lyijyakkuja vaihdetaan uudemman 
akkukemian tuotteisiin. Useimmin tämä tarkoittaa 
litium-ioniakkujen yleistymistä.

Näissä akuissa on kuitenkin erilaisia paloturvalli-
suusriskejä. Akkuja kulkee myös mobiililaitteissa mu-
kana paljon. Väärin käytettyinä litium-ioniakut voivat 
syttyä palamaan. Palo tuottaa myrkyllisiä savukaasuja 
ja on lähes mahdoton sammuttaa. Suuri määrä vettä 
on paras keino jäähdyttää palavaa akkua. Muista: to-
dennäköisyys vahingolle on pieni, mutta vene on hyvin 
haavoittuva ympäristö.

Veneen omistajan on hyvä kiinnittää huomio myös 
erilaisten mobiililaitteiden aiheuttamaan akkupalovaa-
raan ja turvallisiin latausjärjestelyihin.

Vaihdettaessa nykyisiä kiinteitä lyijyakkuja uudem-
man akkukemian tuotteisiin, tulisi akkujen olla ensisi-
jaisesti litium-rautafosfaatti- tai litium-titaanityyppisiä, 
koska nämä akkutyypit eivät yleensä häiriötilanteessa 
pala liekillä, mutta näidenkin savukaasut ovat myrkyl-
lisiä.

Kiinteät akustot olisi suositeltavaa asentaa erilli-
seen palonkestävään tilaan, josta tuuletus ulos ja jossa 
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palava kenno ei sytytä viereisiä kennoja. Akusto pi-
tää myös varustaa akunhallintajärjestelmällä.

Vuoden 2021 Halssissa oli artikkeli uusista ak-
kuteknologioista ”Litium – Virtaa veneeseen”. Tuota 
juttua kannattaa edelleen lukea kun mietit akkujen 
uusimista.

Katsastuksessa muistutettavia asioita:
• paukkuliivien toiminnan tarkistaminen
• kaasulaitteiden tarkistaminen (etenkin 
 letkujen kunto)
• oman veneen sähköjärjestelmien 
 tunteminen ja sähkökaavioiden päivittäminen
• sisävesillä liikuttaessa myrkkymaalien 
 (biosidisten antifoulingmaalien) käyttö 
 on kielletty
• jos veneessä on meri-VHF -radiopuhelin,
 tarvitaan henkilökohtainen pätevyystodistus 
 ja aluksen radiolupa

Hyödyllisiä linkkejä:
• Katsastuskohteet ja varusteet sekä 
 katsastussäännöt: www.spv.fi/teema/
 seurat-katsastus
• Uusittu sähkö- ja veneopas: www.stek.fi
• Nestekaasuopas: www.tukes.fi
• Veneilijän turvallisuusopas: www.raja.fi/
 apua-veneilijan-turvallisuusopas
• Rannikkolaivurin radioliikenneopas, 
 pätevyystutkintoon ilmoittautuminen ja 
 aluksen radioluvan hakeminen: 
 www.traficom.fi/fi/liikenne/veneily/veneilijoi-
 den-ja-merenkulun-radioluvat
• Lista omista radiopätevyyksistä ja oman 
 veneen radioluvista: www.traficom.fi/fi/asioi-
 kanssamme/katsele-omia-radiolupatietojasi
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Katsastuksen sujuvuuden varmistamiseksi 
tarkista ennen katsastusta, että:
• veneesi ja sen varusteet ovat säännösten 
 edellyttämässä kunnossa
• kaikki katsastusluokan edellyttämät 
 varusteet ovat veneessä
• sammuttimet on tarkastettu ja niissä on 
 tarkastusleima ja määrä vastaa veneen 
 katsastusluokkaa
• kulku- ja ankkurivalot toimivat, veneesi on
  rekisteröity ja numero on kiinnitetty ohjeiden
  mukaisesti
• turvavarusteet ovat toimintakunnossa, 
 helposti saatavilla ja asianmukaisesti merkitty
• veneessä on katsastussääntöjen mukaiset 
 hätämerkinantolaitteet
• veneen aikaisempi katsastuspöytäkirja ja 
 venetodistus ovat esillä

LrPS:n katsastajat:
Risto Ilmaniemi, 040 5015 196

Kim Rintamäki, 040 172 1533

Mauri Kokkola, 040 1892 277

Juha Leino, 040 0151 656, moottoriveneet

Markku Mäki-Hokkonen, 040 5695 515

Timo Nurmi, 040 0752 719

Jorma Julku, puh 040 567 462

Jos olet kiinnostunut katsastustoiminnasta, 

niin ota yhteyttä jaoston vetäjään Jorma Julkuun.
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LrPS

SEURAN KATSASTETUT 
VENEET 2021

SPV RY:N REKISTERIIN MERKITYT V. 2021
LRPS:N KATSASTETUT VENEET:

AALTO TOMMI TURUNEN GUY 22 10215 R52935

AALTONE JUKKA AALTONEN NAJAD 361 9039 L6530

ADAR PETRI NIEMI SIESTA 32 4247 A50145

ADDICTIVE TOMMI HIRVONEN PRINCESS 366 RIVIERA  R366

ADELE TAUNO HIETAMIES FINN EXPRESS 83 2458 L8342

AIDA KARI LAPPALAINEN SWAN 42 20042 A56988

AINO MAURI KOKKOLA GUYLINE 95 5534 A51354

AINOTAR JARI HAIKALA FINN FLYER 27 1583 L6515

ALLI II JUKKA RAVATTINEN NF 30 3354 R51126

AQUARIUS OLLI KOSUNEN C34 SWEDEN YACHTS  P16705

ARVO MINNA  JANSSON H-STAR 9413 H70564

ATHENE OLLI SAIRA BAVARIA 30 CR 10210 398019

AUGUSTA MARKKU MÄKI-HOKKONEN NAJAD 320 5054 R51473

AURORA ILARI NURVER H-323 3466 A51435

AVA ARI HOVI BENETEAU FIRST 31.7 11113 S18982

BARCA A VELA JONI OJALA DUFOUR 34E PERFORMANCE 11688 M30787

BENELLA SAMI VASARA BENETEAU IDYLLE 10,5 3304 H70481

BETA KARI SIMONEN TRISTAN 311  T37914

BISE DE MER JUKKA DESBOROUGH BENETEAU OCEANIS 331 11206 X17504

BLUE LAGOON JAAKKO LAKSOLA AQUADOR 23 HT  T39236

CASCADE SAKARI VENTO BOTNIA 6 873 S17270

CHAT NOIR JUHA TUDERUS FEELING 33 7723 R50644

CLIPPER ESA RANTANEN CLIPPER MARINE 26  R51269

Veneen nimi Omistaja Tyyppi  PurjeNo RekNo

Veneluettelo perustuu vuoden 2021 viralliseen katsastettujen veneiden luetteloon sekä jo tiedossa ole-
vien omistajamuutoksiin. Purjehduskaudella 2021 veneitä oli katsastettu 108. Seuran jäsenien nimissä 
olevista veneestä vain osa on katsastettu. Seuran Suuli-venerekisterissä on 140 venettä. Vain katsaste-
tut veneet saavat käyttää seuran perälippua.

Tavoitteena on, että yli 85 % veneistä (n. 120 kpl) olisi katsastettu, nyt luku on vaatimaton 77 %. Venerekisterin 
ylläpidosta vastaavat katsastajat. Mikäli havaitset luettelosta puuttuvan katsastetun veneen, niin asiasta pyyde-
tään ottamaan yhteys suoraan katsastusjaostoon: jorma.julku@lrps.fi
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DEA RISTO PÖLJÖ H-VENE  H72097

DIANA TERO HÄYRYNEN FE-83 3641 K44768

DIONE MATTI KOUKKU KINGS CRUISER 33 4054 R50624

DJANGO PETRI SAIRA FINNGULF 36 8137 L9687

ELLU ONNI KÄRKKÄINEN SEA-BEA LADY  M27066

EL-PESO ARI MEURONEN DOPPEL 31  R15663

ELVIIRA RAINER ORPANA AVANCE 36 2321 U52288

ELVIIRA MIKA ARMINEN BAVARIA 30CR 10858 T54113

FATMAI TOMMI ISOTALO BOTNIA 6 527 R52655

FELIX ILKKA TAMMISTO ARCUS 28FB  R37710

FESTIVO ARTO KIVELÄ FINN EXPRESS 83 8466 O12143

FLY JUHA LIIMATTA 6mR 75 R56267

FREDERICIA JARMO TUOMISTO VITESSE 33 6987 T53365

FRIDA ANU NIEMINEN INFERNO 31 6635 S18309

GABRIELLA RAIMO KOKKI BENETEAU OCEANIS 320 6278 A53410

HEILI JOUNI KAURIA BOTNIA 6 645 H71283

HELGA MATTI PURSIAINEN   P11666

HELENA JAAKKO NIKKILÄ  272 H71585

HELIPORI HARRI RISSANEN DEGERÖ 32 8164 A51221

HETA RAIMO LAINE   U40447

HUVI ESA RANTANEN HYDROSPEED 25  R51814

ICHI BAN PETRI MENSONEN MAESTRO 31 2911 L10919

IDEFIX-2 IIKKO B. VOIPIO SUNWIND 27 5874 A51859

ILONA II JUHA MUSTONEN H-323 2919 A50340

ISTERI JUKKA P. HEINONEN MURENA 30 741 L10894

IX VILLE  MANRERE NF 30 52 L11512

JANE TUOMAS  TALKA   R8981

KAARIN PERTTI VASARA DEGERÖ 28MS  R52330

KAARINA RAIMO KALJUNEN MF 630 8057 R50753

KARHU3 HEIKKI KARHU MAXI FENIX 4827 K45814

KARMELI KARI IMMONEN NORPPA TK10  M14062

KATJANNA II TIMO RITONUMMI ALBIN VEGA 10227 R50447

KIKKA RISTO ILMANIEMI SSR-395 5642 S18490

LAPINHA TUOMO KOTINEVA BOTNIA 6 653 L8141

LAYLA ANTTI PIIPARINEN SSR 395 6197 X14638

LE BORELLO KARI OJALA INFERNO 29 3645 L9864

LILLI PEKKA TYNKKYNEN MATKAPURJEHTIJA 3081 R52791

Veneen nimi Omistaja Tyyppi  PurjeNo RekNo
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LINNEA TAPIO PÖTRY BAVARIA 36 CRUISER  A56371

LUFFE K ARI VILAMAA   P52597

MADELEINE JANNE PARTINEN COMFORTINA 32  X16803

MAISONETTE ARTO TEITTINEN JEANNEAU SUN ODYSSEY 37 9390 U53131

MANUELA RISTO HEDMAN FINN 26 1511 M27633

MARIA JUHA JÄRVINEN DEGERÖ 35 6240 L8381

MARJUKKA JUHA VILJANEN NORPPA 10TK  U41895

MARLEENA KARI TOUKONEN NF 30 2445 R53288

MARU JORMA PULLI SIESTA 32 6454 M27084

MERIA ARTO  LAITINEN FINN 26 4579 L8663

MERISARA ANSSI PEUHKURI BAVARIA 36 11490 M28315

MERLEEN JORMA JULKU VITANOVA 44DS 10528 L8384

MIAMARI PRIIDU RUNKORG   P32730

MINAR ENSOLEILLE ARTO JÄPPINEN ABSOLUT 38 8694 H71386

NARANJA LASSE KAKKO BAVARIA 30 CRUISER 10971 T52893

NICOLINA JARMO KOHONEN FAMILY CRUISER  A19564

NOA EERO METSO MERRY FISHER 645  R54844

OLGA OLGA NORDLUND SHIPMAN 28 546 A53298

OLIVIA TIMO KIVISTÖ DARTKOTTER 11.5 AK  R56550

ONYX MATTI AHONEN X-99 15077 X18251

PETITE TOMI TYNKKYNEN PURJEVENE  M2785

PIRITTA MIIKA AIRAKSINEN NORPPA 10 TK  R37925

RAISANNE VEIKKO LATTO EASTWIND 45 9360 O12403

RAMANTA MATTI HIMMI H-35 165 L6311

RITZ PERTTI HÄNNINEN WINGA 78 199 R50478

ROSA PASI NIKKILÄ   V24395

RUUAH MATTI JUUSTI AVANCE 245 2679 A50100

SARA ANTTI VALPAS LINJET 30 10267 U52210

SAUDADE TIMO  STRENGELL FINNSAILER 30  H70684

SAYONARA TIMO LEHTONEN BOTNIA 6 529 L6310

SENGA NESTORI MÄNTYSAARI  41 L8235

SHOSANA KARI HÄMÄLÄINEN SWAN 391 5825 L9134

SIIRI ANGERKOSKI JONI VASARA H-323 4601 L06309

SOPHIE PETTER SISTONEN COMFORTINA 32 3418 V22306

SORELLA JUHA LEINO JANTIK 44  U37

STELIEL TOMI SALESVUO BAVARI 34 9322 A55240

SUVIHUVI TOPIANTTI ÄIKÄS SIRENA 38 7508 O12322

Veneen nimi Omistaja Tyyppi  PurjeNo RekNo



Lappenrannan Pur s i seura  •  HALSSI 202219

TIFFANY MIKKO IKONEN DIVA 39 5391 L8401

TINKA ENSIO KOIKKALAINEN FE-83 2498 L6433

TIRITOMBA ANTTI RYYNÄNEN BAVARIA 36 10132 A51101

TRIANDA JUHA PELTOLA DEHLER 34 7156 L8210

TUULIA JORMA HAAPASALO SSR 395 5279 R50377

UU-UU MIKKO SOVELIUS SEA BEE LADY  R50363

VENLA HARRI TUMELIUS BAVARIA 31 10720 L6619

VETÖNEN SIMO HAMMO NORPPA 10TK  R303338

VÄINÖ LrPS  H-VENE 797 H71541

WHITE LADY ILKKA PARTANEN PRINCESS 35  A12670

WILMA JUSSI TAKKINEN MARSUND  A18298
Yhteensä 108 katsastettua venettä.

Veneen nimi Omistaja Tyyppi  PurjeNo RekNo

Kuvat: Anu Nieminen
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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.

STARK Week Race (SWR) -nimellä kulkeva tiistaiki-
sasarja alkaa 17.5.2022 ja päättyvät 20.9.2022.  Tiis-
taikisoissa pidetään taukoa heinäkuussa, joten kisoja 
on kaikkiaan 13 kappaletta. Jatkamme tiistaikisoissa 
viime vuonna käteväksi osoittautunutta lähtölinjaa 
hiukan kauempana Wilmanrannasta. 

Kaudella 2022 SWR-sarjan lopputuloksiin lasket-
taa yhdeksän osakisaa. Jatkamme myös kokeilua syys-
kuun kisojen osalta: Normaalisti lähtö siis Wilman-
rannan edustalta klo 18.15, mutta syyskuussa jo klo 
17.45. Tällä tavoin pyritään välttämään pimenevät illat, 
jos kisa venyy.

KILPAILUJAOSTO

Kilpailujaosto järjestää tänäkin vuonna Saimaa 
Ranking -osakilpailun 7.8.2022. Päivämäärä odottaa 
vielä vahvistusta Joutsenon veneseuralta, koska kilpai-
lu pyritään järjestämään samana viikonloppuna jout-
senolaisten kanssa. Kyse on yhteisestä Saimaa Geo-
park Regatasta, jossa lauantaina on matkakisa (JV) ja 
sunnuntaina ratakisa (LrPS). Tarkemmat tiedot uudis-
tuneesta kisasta löydät pursiseuran www-sivuilta ja 
internet sivuilta www.saimaanpursiseurat.fi. 

Seuran on mukana ristiinalaisten kanssa järjestä-
mässä lauantaina 18.6. Saimaalla uudehkon konseptin 
DH-kisaa. Tässä kisamuodossa ajetaan veneitä kahden 
hengen miehistöillä. Tarkoituksena on järjestää kisa 
eteläisellä Saimaalla. Lisää tietoa tästäkin kisasta Sai-
maan pursiseurojen yhteiseltä sivuilta ja linkistä bit.
ly/dhsaimaa22. 

Loppukauden merkittävin tapahtuma, Wilmanran-
nan Valssi, päättää kilpailukauden lauantaina 24.9.2022. 
Valssi purjehditaan Wilmanrannan lähivesillä ja FinRa-
ting-tasoituksia on käytössä kaksin kappalein; LrPS 
FinRating ja se virallinen. Lopullinen kauden päätös 
on Karvahattupurjehduksessa la 1.10.2022.

Saimaa Ranking -kilpailut järjestetään 
kaudella 2021 seuraavasti:

Pvm Järjestäjä Kilpailu
28.5. RiPS Astuvan Ukon Regatta 
2.7. KuoPS Viinijuhlapurjehdus (Savon Regatta)
3.7. KuoPS Kallavesi regatta (Savon Regatta)
6.7. VPS Linnasaaripurjehdus (Savon Regatta)
9.7. SLPS Ooppera regatta (Savon Regatta)
6.8. JVS  Joutsenpurjehdus (Saimaa Geopark Regatta)
7.8. LrPS  Saimaaregatta (Saimaa Geopark Regatta)
20.8. MPS  Ristisaaren Malja



SSYYYYSSRRUUNNDDII  
77  SSWWRR--oossaakkiissaaaa  

EEllookkuuuu  
22..88..  
99..88..  
2233..88..  
3300..88..  
  

SSyyyysskkuuuu  
66..99..  
1133..99..  
2200..99..    

1133  kkiiiihhkkeeääää  oossaakkiillppaaiilluuaa..  
RRaattaa  LLaappppeeeennrraannnnaann  eedduussttaallllaa..  
SSttaarrttttii  WWiillmmaannrraannnnaann  eeddeessssää  kklloo  1188::1155  
((ssyyyysskkuuuussssaa  kklloo  1177::4455))  

SSTTAARRKK  
WWeeeekk  RRaaccee  
TTIIIISSTTAAIISSIINN::  
KKEEVVÄÄTTRRUUNNDDII    
66  SSWWRR--oossaakkiissaaaa  
  
TToouukkookkuuuu  
1177..55..  
2244..55..  
3311..55..  
  
KKeessääkkuuuu  
77..66..  
1144..66..  
2211..66..   
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Kuva: Anu Nieminen
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Kaudella 2020 käyttöönotettu uusi tasoitusjär-
jestelmä FinRating on käytössä myös kaudella 
2022. FinRating perustuu ORC mittaus- ja las-
kentasääntöön, josta on muodostettu kansalli-
nen FinRating-sääntö.

FinRatingissä on tarkoitus olla LYS-tasoituksen tapaan 
taulukkoveneitä ja mittakirjatodistuksella olevia ve-
neitä. 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 
todistusten kertoimien laskentaan.

FinRating-sääntö kaudelle 2022 on tarkoitus jul-
kaista 1.4.2022. Purjehtijoiden on hyvä kuitenkin ym-
märtää, että ORC-mittaussääntö on varsin tarkka ja 

FINRATING-KUULUMISET

ORC-kertoimen laskennassa painotuksia muutetaan 
vuosittain. Tämä tarkoittaa sitä, että veneiden kertoi-
met voivat muuttua, vaikka veneissä itsessään ei ta-
pahtuisikaan muutoksia. Tätä varten FinRating-mitta-
kirjat ovat vain vuoden voimassa ja on uusittava aina. 
Tämä on yksi merkittävä ero vanhan LYS-järjestelmän 
ja nykyisen FinRatingin osalla.

Toki kuten aiemmin on mainittu, on FinRatingis-
sä edelleen käytössä FinRating-taulukko. Eli jos ve-
netyyppisiä löytyy tästä taulukosta, mitään tarvetta 
(maksulliselle) mittakirjalle ei ole. 

Lisää tietoa asiasta FinRatingista Avomeripurjehti-
joiden web-sivuilta http://avomeripurjehtijat.org koh-
dasta ”Tasoituspurjehdus”. Lisäksi sivustolla on hyvä 
kattaus koulutusmateriaalia, niin kokeneelle kilpailijal-
le kuin aloittelijallekin: https://avomeripurjehtijat.org/
koulutusmateriaalia/

Oopperaregatta
Kuva: Anu Nieminen
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PUUVENEJAOSTO

Puuvenejaoston toiminta ei välttämättä näy 
LrPS:n muun jäsenistön silmissä mitenkään eri-
tyisellä tavalla, mutta vanhassa Kiisuhallissa eli 
puuvenetelakalla on aktiivinen tekemisen mei-
ninki.

Puuvenejaoston pääpaino on veneiden säilytyksessä. 
Tarkoituksena on ylläpitää eri ikäisten puuveneiden 
kuntoa ja samalla edistää puuvenekulttuuria Lappeen-
rannan seudulla.

Telakalla on käytettävissä hallitilojen lisäksi puun-
työstöön tarkoitettuja koneita, esimerkiksi vannesa-
ha, pöytäsirkkeli, pylväsporakone ja oiko-tasohöylä. 
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* 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

Nämä koneet ovat erittäin tärkeitä isompien kun-
nostustöiden tekemisessä. Pienemmät kunnostustyöt 
hoituvat perinteisesti hiomalla, lakkaamisella ja maa-
laamisella.

Hallitilat ovat tällä hetkellä täynnä. Uusia halukkaita 
puuveneiden säilyttäjiä olisi tiedossa, mutta heille on 
valitettavasti jouduttu myymään ”eioota”. Joitakin ve-
neitä säilytetään ulkona.

Syksyllä 2021 tehtiin talkootöinä yhdelle veneelle 
parempi katos. Muutenkin talkoita tehdään aina tar-
peiden mukaan ja perinteisesti talkoot liittyvät erityi-
sesti veneiden nosto- ja laskupäiville.

Kenellekään ei liene mikään yllätys, että varma 
kevään ja lähestyvän kesän merkki on se, kun puu-
veneilijät alkavat talven jälkeen aktiivisemmin liikkua 
telakalla ja aloittavat veneidensä kevätkunnostustyöt.

Kuva: Anu Nieminen
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SURFFIJAOSTO

LrPS:lla on aktiivinen purjelautaharrastajien ryhmä. Huhtiniemessä sijaitseva LrPS:n ”Surffikuuri” 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 
pursiseuralaisten yhteiseen käyttöön ja Lap-
peenrannan paras kokous-, juhla- ja sauna-
paikka.

KIINTEISTÖJAOSTO JA 
TUKIKOHDAT

on asettanut suuria haasteita Wilmanrannan taloudel-
le, mutta niistä on selvitty yhteisin ponnisteluin.

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.

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. Menneellä talvikaudella hallissa on kun-
nostettu seuramme H-veneitä.

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 käyttävät mm. katsastajat, kilpailujen järjestäjät 
ja muut seuratyötä tekevät jäsenemme.

Kaikkien vuokraukseen kuuluvien tilojen vara-
ukset myös henkilökohtaisiin ja seuran omiin tilai-
suuksiin tulee aina tehdä Villeltä. Henkilökohtaisille 
maksullisille varauksille on edullinen jäsenhinnasto. 
Varaustilanne löytyy seuran sivuilta, www.lrps.fi/pur-
jehduskeskus/wilmanranta/. 

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

Wilmanranta on jäsenistömme tukikohta Lappeen-
rannassa ja palvelee myös lukuisia vieraita. Vieraa-
namme Wilmanrannassa tuet jokaisella käynnillä lap-
peenrantalaista purjehdusta ja veneilyä – seuramme 
vastuullista ja ympäristöystävällistä toimintaa ja vesilii-
kennekulttuuria Saimaalla.

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

Upean saunamme lauteilla voi ajatuksissaan siirtyä 
Suur-Saimaan aalloille katsellen hienoa ilmakuvamai-
semaa kiukaan taustaseinällä. Salongin suurista ikku-
noista ja terassilta aukeaa kaunis näkymä Saimaalle ja 
elämyksiä voi täydentää hyvällä AV-tekniikalla. 

Vuokratuotoilla katamme Wilmanrannan kulut ja 
ylijäämä käytetään rakennuksen peruskorjauksiin ja 
toiminnan vaatimiin investointeihin. Hyvä ylläpito ja 
vakaa talous takaavat, että kaupunkitukikohtamme 
kehittyy ja palvelee yhä paremmin. Koronapandemia 

Kuva: Anu Nieminen
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Tukikohdat: Suuri Mäntysaari ja Kurensalo
Seuralaisten tärkeät vapaa-ajanviettopaikat Saimaalla, 
tukikohdat Mäntysaaressa ja Kurensalossa, tarvitsevat 
joka vuosi huolenpitoa. Puuhuollosta on huolehditta-
va, rikkinäiset paikat korjattava, vessat tyhjennettävä 
ja ideoitava uusia mukavuuksia.

Kaikkeen tähän tarvitaan aktiivisia seuralaisia. Jo-
kainen jaksamisensa mukaan, mutta yhdessä tehden. 
Alkavan purjehduskauden yhteiset talkoot puuhuol-
lon ja siivouksen merkeissä pidetään Mäntysaaressa 
lauantaina 28.5., ja Kurensalossa viikkoa myöhemmin, 
lauantaina 4.6. Talkoosapuskat tarjotaan. Tervetuloa 
mukaan! 

Kurensalo
Kurensalossa tehtiin viime vuonna isot halkotalkoot. 
Kuivat puut siirrettiin kuurista saunan alle. Tuttu 
puuntoimittajamme Taito Mielonen toi pätkittäväksi 
15 kuutiota puuta, ja lisäksi lastin pienempiä rankoja 
kaupan päälle. 

Varsinaisia remontteja ei juuri tehty. Rantaan teh-
tiin kiinteä savustuspaikka loppukaudesta. Siellä se siis 

odottaa isoja kalansaaliita. Alavessan ympäristöä siis-
tittiin ja avarrettiin hieman.

Laiturille asennettiin led-valot, kiitos Kari Touko-
nen! Uudet suppilaudat saatiin ilahduttamaan kaiken-
ikäisiä seuralaisia. Kiitos Matti Koukku säilytysratkai-
susta!

Alkavalla kaudella Kurensalon isoin remppa on 
grillikatoksen katon korjaaminen. Katto vuotaa, ja se 
on kunnostettava, ettei katos hajoa alta. Lisäksi tut-
tuun tapaan pidetään halkotalkoot. 

Mäntysaari
Mäntysaaressa olikin hulinaa enemmän! Laiturin kun-
nostus saatiin lopullisesti valmiiksi alkukesästä. Kiitos 
koko laituriporukka! 

Lisäksi Mäntsikkään nousi uusi huussi ja tiskipaikka 
laiturin läheisyyteen. Rannat raivattiin taas kertaalleen 
raivaussahalla (kiitos Matti Himmi!). Polut päällys-
tettiin metsissä olevien puunrankojen hakkeella. Iso 
projekti, jossa kapteeni Koukku kannusti tekemään 
homman loppuun saakka! 

Mökin lattia hiottiin (kiitos Haapis!) ja lakattiin 
(JP, joka joutuu tekemään sen uusiksi!), ja pöydän 



Lappenrannan Pur s i seura  •  HALSSI 202229

ympärille tehtiin Kurensalon malliin säilytyspenkit. 
Keittiönurkka sai uuden kaapiston (kiitos Piide!), ja 
oven viereen tuli kaappi siivoustarvikkeille (kiitos 
Matti A!) ynnä muille tavaroille. 

Grillikatos sai uutta puunsuojamaalia pintaan 
(kiitos Piko ja Jamo!) ja saunan vessa maalattiin 
(kiitos Lari!) uudestaan. Uudet suppilaudat saatiin 
myös Mäntysaaren kävijöiden iloksi!

Kauden 2022 alkaessa ensimmäinen homma on 
uuden kiukaan asentaminen. 

Mäntysaaren ikuisuusprojekti uudesta grilli-
katoksesta ei tunnu etenevän. Viime kesänä aika 
suurta yksimielisyyttä saavutti Kurensalon malliin 
tehtävä laajennus grillikatoksen eteen. Eli avoteras-
si, johon tulisi iso pöytä ja penkit. Materiaali on jo 
valmiina, ja odottaa vain kasaamista!

Uutta tiskipaikkaa pitää kehittää, ja hankkia sinne 
lämminvesipata. 

Mäntysaaren vanha betonilaituri poistunee tule-
van kesän aikana. Se ei ole seuran omaisuutta, mut-
ta seuran vastuulla. Iso huoli on kiinnityksistä. Viime 
kesän sukellusten perusteella selvisi, että ankkuri-
ketjut ovat tiensä päässä. Talven aikana on sovittu, 
että laituri siirtyy takaisin Väyläviraston hallintaan ja 
vastuulle. Uusi sijoituspaikka ratkeaa myöhemmin.

Tulevaa
Seuralaiset voisivat kesän laituriparlamenteissa 
pohtia myös tulevaisuutta: miten hoidetaan jatkos-
sa tukikohtien kunnossapito ja kehittäminen? Kuka 
ottaisi jatkossa vetovastuun ja tukikohtien isännyy-
den? Löytyisikö seuralaisista nuorempaa vastuu-
henkilöä tai vastuutiimiä? Nestorit varmasti teke-
vät ja neuvovat, ja osaavat tarvittaessa olla myös 
arvostelematta! 😀
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Suomen Purjehdus ja Veneily ry on päivittänyt 
kevättalven 2022 aikana suosituksiaan ympäris-
töystävälliseen veneilyyn. Suositukset kohdentu-
vat kolmeen veneilijöille tärkeään osa-alueeseen: 
veneen huoltoon ja kunnostukseen, veneilijöiden 
jätehuoltoon sekä yleisesti veneilyyn liittyvään 
tavoitteeseen hiilineutraalista veneilyharrastuk-
sesta.

Myrkkymaalien käyttöä ja pääsyä maaperään ja veteen 
tullaan tiukentamaan EU:n biosidiasetuksella. Näin ol-
len veneen maalipintaa ei saa jatkossa pestä siten, että 
pesuvedet joutuvat suoraan vesistöön, maaperään tai 
mereen. Rajoitukset koskevat ainoastaan biosidisten 
antifouling- eli myrkkymaalien käyttäjiä. Seuroilla on 
tärkeä rooli vesillä liikkujien ohjaamisessa kohti bio-
siditöntä, eli myrkkymaalitonta veneilyä. Saimaalla ja 
sisävesillä määräys on siten yksiselitteinen, että myrk-
kymaalien käyttö on kielletty.

Jätehuoltovaatimukset ammatti- ja huvivenesata-
missa tulevat tiukentumaan eurooppalaisen ja kansal-

YMPÄRISTÖ- JA OLOSUHDEJAOSTO

lisen lainsäädäntömme mukaisesti. Jatkossa seuroilta, 
joilla on oma huvivenesatama yli 25 veneelle, edel-
lytetään jätehuoltosuunnitelmaa. Seurojen kaupun-
kisatamissa tulee siis järjestää vastaanotto ainakin 
sekajätteille, käymäläjätevesille sekä vaarallisille ja 
öljypitoisille jätteille. Muiden huvivenesatamien tulee 
vastaanottaa vähintään käymäläjätevedet ja sekajäte. 
LrPS:n satamia nämä määräykset eivät koske.

Vapaa-ajan veneily tuottaa suuria elämyksiä, mut-
ta myös hiilidioksidipäästöjä. Seurat toimivat usein 
tapahtumien järjestäjinä ja tässä yhteisten päätösten 
ja valintojen vaikutukset ovat merkittäviä myös ym-
päristön kannalta.

Suosituksissa on kirjattu toimenpiteitä sekä seu-
roille että yksittäiselle veneilijälle. Lisätietoja SPV:n 
suosituksista ympäristöystävälliseen veneilyyn voi 
kerrata internet-sivulta: www.spv.fi/vastuullisuus. Sa-
moilla on sivuilla on myös muita purjehdusurheilun ja 
seuratoiminnan vastuullisuusoppaita.
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Kuva: Anu Seppänen



JÄSENEKSI PURSISEURAAN! 
LrPS ry:ssä on n. 400 jäsentä. Viime vuosina jäsenmäärä on kasvanut. 

Jäseneksi hakeminen on helppoa: 
→ mene seuran verkkosivulle www.lrps.fi 

→ klikkaa etusivun Jäsenyys-linkkiä ja täytä jäsenhakemus 

LrPS:n jäseneksi otetaan EU-kansalaisia, jotka purjehtivat ja veneilevät 
Saimaalla. Hallitus käsittelee hakemukset. Saat seuralta viestin  
jäsenyyden hyväksymisestä.  

Vuosijäsenen jäsen- ja liittymismaksun hyväksyy syyskokous.  
Vuonna 2022 se on 53 euroa. Alle 18-vuotiaan vuosimaksu on 10 euroa. 

Jäsenenä:  

• Saat katsastuksen myötä tietoa veneilyturvallisuudesta,  
• Pääset mukaan yhteisiin veneen lasku- ja nostotalkoisiin,  
• pääset osallistumaan juhla- ja kilpatapahtumiin, ja:  
• seuramme ja muiden Saimaan alueen yhteistyöseurojen 20 tuki-

kohtaa ovat käytössäsi. 

JÄSENYYS HYVÄSSÄ SEURASSA ON KANNATTAVA SIJOITUS! 

@lappeenrannanpursiseura          |          www.lrps.fi          |          lappeenrannan_pursiseura  

Muista seuran somekanavat: 


