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Nurkkilassa 5.4.2010

Kommodorin kompuutterista
Talven selkä on taittunut ja viimeinen kauteni Lempäälän-Vesilahden
Pursiseura ry:n kommodorina on
sekin jo hyvässä vauhdissa.
Valtakunnallisesti talven suurin
veneilyuutinen on ollut veneilyn keskittyminen yhteen liittoon Suomen
Purjehtijaliitto ry:n ja Suomen Veneilyliitto ry:n yhdistyttyä Suomen
Purjehdus ja Veneily ry:ksi. Uuden
yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 28.11.2010 amiraali Juhani
Kaskeala.
Paikallisesti veneilijöiden odotukset
kohdistuvat Lempäälässä keskustan kehittämiseen, mahdollisen
uuden sataman rakentamiseen ja
satamapalvelujen kehittämiseen.
Vesilahdessa puolestaan on vireillä
Lammasniemen satama-alueen
lukitseminen ulkopuolisilta venepaikoilla olevien veneiden turvaamiseksi vahingonteoilta. Uusia venepaikkoja tarvitaan niin Lempäälään
kuin Vesilahteenkin.
Pursiseuran tulevan kesän ohjelma
on perinteinen veneiden laskuineen,
kevättuuletuksineen, juhannuk-
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sineen, Birgitan tulineen ja sitten
joskus syksyllä taas veneiden
nostoineen. Talkootyötäkin tehdään satamien ja pursipirtin kunnossapitämiseksi. Tulevaisuuden
haasteena on pidettävä pursipirtin
vesihuollon järjestämistä.
Junnuleiri järjestetään tänä vuonna
yhteistyönä Nokian Veneilijöiden
kanssa. Ajankohta on siirtynyt elokuun ensimmäiseen viikonloppuun
ja sen toivotaan vaikuttavan positiivisesti osallistujamäärään.
Naistoimikunta on päättänyt veneilykautensa saunomalla jo parina
vuonna ja senkin perinteen odotetaan jatkuvan.
Kesästä on lupailtu helteistä, toivottavasti ”sammakot” ovat ennustaneet oikein! Erilaisia veneilysuunnitelmia on kuulemani mukaan vireillä.
Myötätuulta kesään kaikille, missä
ikinä veneilettekin!

kommodori Pertti Mikkola

Toimintakalenteri 2011
07.05. Veneiden vesillelasku
14.05. Alkusammutuskoulutus Vesilahden paloasema
21.05. Pursipirtin kevättuuletus
24.-26.6. Salonsaaren juhannus
5.-7.8. Nuorisoleiri Salonsaaressa
13.08. Veneretkikilpailu
26.08. Birgitan tulet
24.09. Perinteinen rosvopaisti
01.10. Veneiden nosto
15.10. Satamatalkoot
18.11. Syyskokous

Kesän 2011 veneilyleiri 5.-7.8. Salonsaaressa
yhteistyönä Nokian Veneilijöiden kanssa
lisätietoja www.lvps.fi/koulutus/
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Veneiden katsastukset 2011

Te joilla on RUNKOKATSASTUS edessä tänä keväänä, (edellisestä runkokatsastuksesta on 5 v.), ottakaa yhteyttä katsastajiin hyvissä ajoin, sillä se on
hoidettava maissa, ennen pohjan maalausta.
Katsastukset on tehtävä vuosittain, kesäkuun loppuun mennessä. Runkokatsastus viiden vuoden välein. Myös omistajanvaihdoksen jälkeen vene on
aina katsastettava. Katsastetulla veneellä on seuran perälipun käyttöoikeus,
ja vakuutusyhtiöt myöntävät alennuksia. Näitä katsastusaikoja noudattamalla
katsastajien aikaa säästyy.

La 7.5.
La 21.5.
Ma 23.5.
Ma 30.5.
La 11.6.
24-26.6.
To 30.6.

Runko-/peruskatsastus klo 11-13
Pursipirtillä
Peruskatsastus
klo 17-19
Peruskatsastus
klo 17-19
Peruskatsastus
klo 11-13
Juhannuksen aikaan Pursipirtillä
Peruskatsastus
klo 17-19

Katsastukset ovat molemmissa satamissa samaan aikaan eli
UITTORANNASSA ja UIMALAN venerannassa.
Katsastajat:

Jukka ”Juti” Huurne
Raimo Ilus
Jari Lehtinen
Sami Rauhala
Kari Janhonen

0400-732 408
045-347 3010/ 050-3830 172
044-5220 268
0500-401 561
040-8465 400

Veneilyn keskusliitot
LVPS:n jäsen on myös Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsen ja neljän euron
lisämaksulla voi liittyä myös Suomen Navigaatioliiton jäseneksi.
Suomen Navigaatioliitto - Finlands Navigationsförbund
Mannerheimintie 43 a 00250 HELSINKI
email: astro@naviga.inet.fi
puh.010 2176 480, fax 010 2176 489
www.suomennavigaatioliitto.com
Suomen Purjehdus ja Veneily
Westendinkatu 7, 02160 ESPOO
p. 020 796 4200 (kello 10-15)
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email: toimisto@spv.fi
www.veneilyliitto.fi

Maksut 2011
Liittymismaksu, perhekohtainen.......................................75 €
Jäsenmaksu kaikilta perheenjäseniltä yhteensä
(sis. Veneilyliittomaksun+lehden ja saunamaksun)............................30 €
Avainpantti...........................................................................10 €
Navigaatioliiton jäsenmaksu................................................4 €
Venepaikat, venepaikan leveyden mukaan........... 30€ / metri
Poijupaikka..........................................................................42 €
Soutuvenepaikka.................................................. 10 € / paikka
Katsastusmaksu..................................................................10 €
- Kesäkuun jälkeen 15 €
Talvitelakointipaikkamaksu................................................15 €
Talvitelakointipaikkamaksu, ei venepaikkaa.....................30 €
Perälippu 33x54 cm..... 22 €
55x90 cm.................29 €
44x72 cm..... 26 €
66x102 cm ..............34 €
Jos venepaikoista tulee pulaa, seuran jäsenet asetetaan
etusijalle. Pursipirtin avaimet saa panttia vastaan
majaisännältä. Avaimet pyydetään palauttamaan majaisännälle,
jos et ole enää aikeissa maksaa jäsenmaksua.
Seuran tilinumero: Nordea 224218-16000
Liity pursiseuraan! Liittymislomake www.lvps.fi/liittyminen/
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Lempäälän ja Valkeakosken kanavat:
GSM 040-531 2786

Lempäälä ja Valkeakoski ovat itsepalvelukanavia.
Aukioloajat 2011 kesä-, heinä- ja elokuu: klo 07.00 – 24.00
Lisätietoja http://www.fma.fi/vapaa_aikaan/kanavat.
Lempäälässä on ajoittain säännöstelyjuoksutusta, joka estää
yökäytön. Varmista tilanne soittamalla aukioloaikana.
LEMPÄÄLÄN KANAVA (kuuluu Kokemäenjoen vesistöön)
Tampere-Hämeenlinna ja Tampere-Längelmäki reitti, Merikartta: O-sarja 524
Kanava yhdistää Kortesselän ja Kirkkojärven.
1275 m pitkä kanava on rakennettu 1867-73,
uusittu 1958-61. Kanavan ylittävien kiinteiden
siltojen alikulkukorkeus on 5,5 m.
Itsepalvelukäyttö. Alhaalta tultaessa itsepalvelun käynnistysnaru (myös sulutuskutsu juoksutusten aikana) ja ohjeet
alakanavan päässä vasemmalla, ja ylhäältä tultaessa yläkanavan laiturissa
vasemmalla heti ensimmäisen sillan jälkeen.
Huom! Kanavassa on ajoittain vesistön säännöstelyjuoksutusta, joka aiheuttaa vaarallisen voimakkaan virtauksen. Juoksutuksesta varoitetaan vilkkuvilla punaisilla valoilla ja yläkanava on suljettu välpällä, joka estää veneiden
ajautumisen sulkuun. Jos tulet kanavalle juoksutuksen aikana, kiinnity huolellisesti odotuslaituriin ja ota yhteys kanavahenkilökuntaan laiturilla olevalla
puhelimella.
Kiinnittyminen: Sulkutasolta riippuviin köysiin.
Palvelut: Lempäälän palvelut
Vedenpintojen korkeusero: 2,20 - 2,40 m
Sallitut aluksen mitat: 145,0 x 7,5 x 1,8 x 5,5 [m] (pit x lev x syv x kork)
VALKEAKOSKEN KANAVA
Tampere-Längelmäki reitti. Merikartta: O-sarja 526, P-sarja 533
Kanava yhdistää Mallasveden ja Rautunselän. 495 m pitkä kanava on
rakennettu 1866-68, uusittu 1950-55. Kanavan ylittävien kiinteiden siltojen
alikulkukorkeus on 5,0 m. Itsepalvelukanava. Yhteysmahdollisuus käyttö-
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henkilökuntaan odotuslaitureissa olevilla puhelimilla. Huom! Kanavan vieressä oleva voimalaitos aiheuttaa voimakkaan sivuttaisen virtauksen
yläporttien läheisyydessä.
Kiinnittyminen: Sulkutasolta riippuviin köysiin.
Sallitut aluksen mitat: 145,0 x 7,5 x 1,8 x 5,0
[m] (pit x lev x syv x kork)
Palvelut: Kaupungin vieraslaitureita kanavan
yläpuolisella alueella.
Vedenpintojen korkeusero: 4,50 - 4,70 m

Veneilijän toimintaohje kanavalla

Lähestyminen
Varaa riittävä määrä lepuuttajia veneen molemmille kyljille ja valmistaudu
kiinnittymään odotuslaituriin. Jos sulun vesiliikennevalo on vihreä, voit ajaa
suoraan sulkuun. Ota kuitenkin huomioon, että aikataulun mukaisella laivaliikenteellä on etuajo-oikeus myös itsepalvelukanavilla.
Vilkkuva keltainen valo  ”SULKU ITSEPALVELUKÄYTÖSSÄ, VEDÄ KÖYDESTÄ” ilmoittaa sulun olevan itsepalvelukäytössä. Muussa tapauksessa
sulku on palvelukäytössä tai suljettu.
Itsepalvelun käynnistäminen
Sulutus käynnistetään vetämällä odotuslaiturissa olevan käyttökytkimen
köydestä tai vaijerista. Käyttöpiste voi olla kulkusuuntaan nähden oikealla tai
vasemmalla. Käynnistys on onnistunut kun vilkkuva keltainen valo muuttuu kiinteäksi keltaiseksi. Ennen sulutuksen käynnistämistä varmista, että
tiedät, miten kiinnityt sulutuksen ajaksi. Joillakin suluilla voi myös odotuslaiturin vieressä olla yllättävän voimakas virtaus. Tarvittaessa käy maitse
tutustumassa sulkuun ennen sulutusta. Vedenpintojen tasaannuttua avautuvat portit ja vihreä valo-opaste syttyy.
Sulkuun ajo
Vihreän valon palaessa voit ajaa sulkuun. Sulkuun siirtymiseen on varattu
riittävästi aikaa (3 . 5 min). Punaisen valon palaessa opasteen ohittaminen on kielletty.
Jättäydy sulussa sisäänajoportin lähelle (sulun perälle), jos muita
veneitä ei ole tulossa perässäsi. Sulun perällä ovat virtaukset pienimmät.
Muussa tapauksessa pidä veneesi paikallaan sulun reunalla riippuvia köysiä
tai omia köysiäsi käyttäen. Älä tee solmuja, köyttä pitää voida löysätä alaspäin sulutettaessa ja kiristää ylöspäin sulutettaessa.
Sulusta poistuminen: Sulusta voi poistua, kun vihreä valo-opaste antaa
siihen luvan tai opasteen puuttuessa porttien ollessa täysin auki.
Ongelmatilanteet: Käyttöpäivystäjään saa yhteyden odotuslaitureissa olevalla puhelimella tai soittamalla ohjetaululla olevaan numeroon.

9

Suotuisia tuulia
Lempäälän-Vesilahden
Pursiseuralaisille
kesäksi 2011

Vesilahden kunta
p. (03) 2875111
www.vesilahti.fi

OK
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Vesilahden kunnan tervehdys
Tule viihtymään
Vesilahden kesässä!

Vesilahden kesä tarjoaa taas elämyksiä niin maalla kuin veden
äärelläkin. Rämsöön kesäteatterissa merelliseen tunnelmaan
johdattaa seikkailunäytelmä Aarresaari ja Hiljaisuuden musiikkia
ja Moottorimagiaa on luvassa
Moottorimusiikin festivaalissa.

Laukon kartano on viimeistä kesää
avoinna yleisölle ja vielä pääse
mukaan matkailutoimen järjestämille yleisökierroksille. Teatteri
Kurjen mukana liikutaan Klaus
Kurjen tietä historian hahmojen
opastamina myös yleisökierroksilla.

Kävelykierroksilla pääsee tutustumaan Kirkonkylän ja Narvan viehättäviin kyläraitteihin. Vesilahden
kirkko, kotiseutumuseo, kirjailija
Oiva Paloheimon taiteilijakoti,

Narvan kesätori ja monet muut
vierailukohteet odottavat kesäistä
kävijää.
Liikunnan iloa voi kokea 40. Rautialan lenkillä toukokuussa, 11.
Hiekkatiepyöräilyssä ja 32. Jaskan
lenkillä syyskuun puolella.

Lisätietoja kesän tapahtumista
ja matkailutarjonnasta löytyy:
www.vesilahti.fi tai matkailuneuvonnasta p. 050 3895265.
Suotuisia tuulia LempäälänVesilahden Pursiseuran jäsenille!
Vesilahden kunnan puolesta
Satu Karvinen
matkailuneuvoja

www.vesilahti.fi
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NEUWOJA LAKIASIOISSA!
PERUKIRJAT, OSITUS- JA PERINNÖNJAKOKIRJAT
AVIOEHDOT, KAUPPA- JA LAHJAKIRJAT, TESTAMENTIT,
MUUT ASIAKIRJAT sekä ASIOINTIPALVELUT
ASIANTUNTEVASTI JA EDULLISESTI

ASIOINTI NURMENKULMA OY
p. 0400 832 105 Pertti Mikkola
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Lempäälän kunnan tervehdys
Lempäälän kunta kasvaa ja
kehittyy edelleen osana Tampereen seutukuntaa, joka on
Suomen vetovoimaisin. Meitä
lempääläisiä on jo yli 20.600.
Voimakas kasvu merkitsee
sitä, että kunnan palvelujen
kehittäminen vaatii yhä enemmän resursseja. Mielestäni
Lempäälä on selvinnyt kasvun
tuomista haasteista vähintäänkin kohtuullisesti.
Kuntaan muuttaa paljon nimenomaan aktiivi-ikäisiä perheitä,
jotka haluavat harrastaa erilaisia asioita. Veneily on yksi
niistä. Kunnan kannalta on
erinomainen asia, että paikkakunnalla toimii aktiivisia seuroja
ja yhdistyksiä, jotka omalta
osaltaan huolehtivat ihmisten
vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksista.

Lempäälä tunnetaan kautta
maan Liikekeskus Ideaparkista.
Minusta on hienoa, että se on
säilyttänyt vetovoimansa. Toivo
Sukarilla on edelleen hienoja
suunnitelmia toiminnan kehittämisestä vaikka uimahalli ja
hiihtoputki jäivät syntymättä.
Ministeri Vapaavuori on juuri nyt
saamassa eduskunnassa läpi
maankäyttö- ja rakennuslain
muutoksen, joka käytännössä
estää Ideaparkin tapaisten
kauppakeskusten syntymisen
vastaaville paikoille. Se saattaa
olla Lempäälän kannalta jopa
hyväkin asia.
Pursiseura järjestää tänä
vuonna erittäin paljon monipuolista ohjelmaa ja tapahtumia.
Tervehdin Lempäälän kunnan
puolesta seuraa ja sen jäseniä. Toivotan teille aktiivista ja
mukavaa purjehduskautta.
Lempäälässä 11.3.2011
Olli Viitasaari
Kunnanjohtaja
13

Fiksusti vesillä
Hyvä käytös ja perustiedot veneilyn säännöistä
lisää kaikkien vesilläliikkujien viihtymistä ja turvallisuutta.
Pursiseuralaiset harjoittavat aina vesillä liikkuessaan hyvää
käytöstä:
1. Käytämme pelastusliivejä
2. Vältämme turhaa peräaallon muodostamista
venelaiturien tai asumusten läheisyydessä
3. Rantaudumme vain luvallisiin paikkoihin
4. Pidämme ympäristön siistinä
5. Huomioimme kaikessa muut vesilläliikkujat
6. Noudatamme periaatetta Kippari ei ota!

Insinööritoimisto
Jaakko Haavisto
gsm 0400 880 530
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Pysäköimiskielto

	
  
Nopeusrajoitus km/h

	
  

	
  

	
  
Aallokon
aiheuttamiskielto
	
  
Varoitus uimapaikasta

Punainen merkki jää
vasemmalle ja vihreä oikealle
kun kuljetaan merikarttaan
merkittyä väylän
nimelliskulkusuuntaa.
Toiseen suuntaan kuljettaessa
päinvastoin.     

Kardinaalimerkit osoittavat
missä ilmansuunnassa on
kulkukelpoista vettä. Pidä
huoli, että olet veneillessä
selvillä ilmansuunnista!
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Lempäälän-Vesilahden Pursiseura ry

HALLITUS 2011
Kommodori
Pertti Mikkola
0400-273 635
perttim@kolumbus.fi

Nuorisovastaava
Jari Lehtinen
044-5220 268
jari.lehtinen@tut.fi

Satamapäällikkö
Tuomas Putkisto
k. 375 1076
tuomas.putkisto@
gmail.com

Ympäristövastaava
Jukka Huurne
0400-732 408
jukka.huurne@
tampereenkonepalvelu.fii

Katsastusvastaava
Raimo Ilus
0400-633 510
050-3839 676
ramilus@gmail.com

Sami Rauhala
0500-401 561
sami.rauhala@
kolumbus.fii

Kari Janhonen
0400-8465 400
kari.janhonen@pp.inet.fi

Jari Rankila
040-844 3844
jari.rankila@mil.fii

Jere Ruotsalainen
050-412 9377
jere.ruotsalainen@veho.fi

Ari Heinonen
0400-203 056
ari.heinonen@
lahivakuutus.fi

Kesän 2011 veneilyleiri 5.-7.8. Salonsaaressa
yhteistyönä Nokian Veneilijöiden kanssa
lisätietoja www.lvps.fi/koulutus/
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Katsastajat:
Raimo Ilus (vastaava), Jukka Huurne, Jari
Lehtinen, Sami Rauhala, Kari Janhonen,
Nuoriso- ja koulutusjaosto:
Jari Lehtinen, Jukka Huurne, Raimo Ilus,
Kari Janhonen, Keijo Ojala, Jari Rankila
Satamajaosto:
Tuomas Putkisto, Pertti Mikkola, Jukka
Huurne, Keijo Ojala, Eero Lappi, Raimo
Ilus, Kari Janhonen, Sami Rauhala
Naisjaosto: koollekutsuja Johanna
Mikkola
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Lempäälän
autopesu
• PESUT
• VAHAUKSET
• SISÄSIIVOUKSET
• MAINOSTEIPPAUKSET

HENKILÖAUTOHINNASTO
Käsinpesu
Käsinpesu ja sisäsiivous
Käsinpesu ja vahaus
Käsinpesu, sisäsiivous ja vahaus
Käsinpesu ja kestovahaus
Käsinpesu, sisäsiivous ja kestovahaus
Verhoilunpesu ja sisäsiivous
Maalipinnan hionta sis. vaha alk.

18€
50€
70€
100€
100€
130€
130€
150€

PESUT AIKAA VARAAMATTA!!
Olemme avoinna ark. 9-18 ja la 9-15
Naperonpolku 4, Marjamäki

0400 719344

TAKSI JOUNI VIRTANEN
LEMPÄÄLÄ

8 HENK. + PYÖRÄTUOLIKULJETUKSET
0400-231356
HENKILÖAUTO
0500-231356
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Toimintakertomus 2010

Kulunut vuosi oli Lempäälän- Vesilahden Pursiseura ry. 36. toimintavuosi, jota yhdistys vietti ns. työn
merkeissä.

Toimintavuosi aloitettiin perinteisesti
linja-autoretkellä erääseen syrjäiseen rannikkokaupunkiin, jossa oli
venemessut. Tämän retken osanottajamäärät ovat olleet laskemaan
päin ja nytkin matkalle lähti vain
20 messuvierasta. Retken osalta
yhdistys sponsoroi osan kuljetusmaksusta.
Jäsenmäärä yhdistyksessä on
toimintavuoden aikana pysynyt
vakaana. Yhdistykseen on liittynyt
joitakin uusia jäseniä ja joitakin
vanhoja jäseniä on eronnut. Jäsenmäärä vuoden 2010 lopussa 128.
Katsastettuja veneitä yhdistyksen
jäsenillä on yhteensä 43.
Yhdistyksen maksuvalmius on ollut
koko toimintavuoden hyvä.
Yhdistyksen hallitukseen toimintavuonna kuuluivat Päivi Söderström,
Marja-Leena Rautaparta-Ojala,
Keijo Ojala, Sinikka Janhonen, Kari
Janhonen, Jukka Huurne, Raimo
Ilus, Tuomas Putkisto, Jari Lehtinen,
Sami Rauhala, Jari Rankila ja Pertti
Mikkola. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Pertti Mikkola ja sihteerinä
Marja-Leena Rautaparta-Ojala.
Hallitus kokoontui vuoden aikana
7 kertaa.
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Yhdistyksen vuosikokouksia pidettiin kaksi, joista toinen maaliskuussa
ja toinen marraskuussa.
Yhdistys järjesti viranomaisten
luvalla vanhojen hätärakettien hävittämisen ampumalla ne taivaalle koulutustapahtumana, jossa ohjaajana
Jari Rankila. Tilaisuus järjestettiin
Pursipirtillä 13.3.2010 ja siitä ilmoitettiin muillekin veneseuroille.
Yhdistyksen isännöimät venepaikat Uittorannassa ja Uimalassa on
kaikki vuokrattu ja pikaista tarvetta
uusille paikoille olisi, koska kysyntää
on joka kevät tarjontaa enemmän.
Uittorannassa tehtiin talkoita rannan
kunnostamiseksi pengertämällä
rantaa ja maalaamalla rannassa
olevia rakennuksia.
Veneet laskettiin vesille molemmissa satamissa 8.5.2010.
Juhannusta vietettiin perinteiseen tapaan Pirtillä ja mukavassa
menossa mukana toistakymmentä
venemiehistöä. Perinteiseen lentopallo-otteluun nokialaisten kanssa
osallistui ainoastaan Jari Lehtinen,
joka oli pelaajana lempääläisten
joukkueeksi nimetyssä nokialaisten
joukkueessa voittaen turnauksen.
Kevään aikana korjattiin myöskin
Uimalan venelaituria, koska se alkoi
olla jo vaarallinen liikkua. Laiturin
kohtalo on edelleen vuoden vuok-

Veneilyleiri 2009
rasopimuksen varassa, joten mitään
mittavaa korjausta laiturille ei ole
järkevää tehdä.
Perinteinen nuorisoleiri jäi yhteensattumien vuoksi tänä vuonna järjestämättä.
Elokuun lopulla vierailimme jo perinteen mukaan illan hämärässä Myllyrannassa Birgitan tulilla useamman
veneen armadana.
Syyskuun lopulla vietettiin Pursipirtillä perinteistä rosvopaisti-iltaa
ja illallisena oli Keken valmistamaa
rosvopaistia. Ruoasta oli nautiskelemassa noin 30 henkilöä ja tukikohdan laituri oli veneitä täynnä.

Mukana oli myöskin vaihto-oppilaana ollut uusiseelantilainen Jon
Holm, joka lauloi karaokea ja soitti
kitaraa ja puhui ymmärrettävästi
suomea. Loppuajakseen Joni muutti
sitten asumaan Maikku ja Keke
Ojalan perheeseen.
Veneet nostettiin telakalle 2.10.2010
ja satama siivottiin talkoilla
16.10.2010 talvikuntoon.
Johtokunta

19

20

21

Saimaalta Päijänteelle
29.6 – 20.7.2010

Mirellan matka kuorma-autolla kohti
Varkauden satamaa alkoi 29.6. klo 12
alkoi. Saimaan aalloilla oltiin klo 17.
Paluu kuorma-autolla takaisin Lempäälään Mirellan jäädessä odottamaan
miehistöänsä.
30.6. kello 8 alkoi matka Lempäälästä
kohti Varkautta junalla ollen perillä klo
14. Saapuessamme veneelle, meitä
odotti yllätys: pressu ja ovi olivat auki
– seurasi kouraiseva tunne vatsassa,
entäs nyt. Onneksemme lähemmän
tarkastelun jälkeen totesimme kaiken
olevan tallella, joten matka kohti Varkauden vierasvenesatamaa saattoi alkaa.
Ukkosta oli ilmassa ja näin päätimme
yöpyä satamassa toisenkin yön, tulihan tutustuttua Varkauden kaupunkiin
tarkemmin. Satamassa tapasimme 40
vuotta veneilleen pariskunnan Kotkasta, jotka viiden viikon veneilyn jälkeen totesivat etteivät ole nähneet näin
vähän veneilijöitä aiempina kesinä.

Oravi
2.7. Matkamme jatkui Taipaleen kanavasta alas ja yöpyminen Oravissa.
3.-5.7. Aamulla kohti Savonlinnaa,
missä rantauduimme Kasinon vieras-
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venesatamaan, siellä sitten vierähtikin
kaksi päivää katsellen kaunista kaupunkia lämpötilan ollessa 30 astetta,
voi niitä mahtavien muikkujen makua.
5.7. Lähtö takaisin Oravin satamaan.
6.7. Veneily jatkui kohti Heinäveden
reitin mahtavia maisemia, yöpyminen
Kerman keitaassa.
7.7. Sitten alkoi viiden kanavan kautta
kulku: Kerman kanava – Karvion
kanava – Vihovuoteen kanava – Vääräkosken avokanava – Pilpan kanava,
yöpyminen Vehmersalmen vierasvenesatamassa. Haukivedellä onnistuimme
näkemään myös Nestori Miikkulaisen
kaverin norpan, mikä jäikin matkan
ainoaksi kerraksi.
8.7. Lähtö Vehmersalmesta Rauhanlahteen. Täytyi oikein tänne saakka
tulla tavataksemme Juti veljen Jorkun
ja vaimonsa Irenen Kuljusta ja eikun

Pielavesi
Kuopioon torikahveille. Illalla nousi
melkomoinen ukkosilma ja niinpä
yövyimme täällä toisenkin yön.
10.7. Seuraavaksi määränpäänä oli
Kuopion satama, missä tehtiin kaup-

pareissu ja hankittiin myös karttoja
tulevaa reittiä varten.
11.-12.7. Kuopiosta matka jatkui Maaningalle, mistä yöpymisen jälkeen vaih-

päämääräämme Äänekoskelle.
15.7. Seuraava päätepiste Paatelan
-, Kapeenkosken -, Kuusan -, Kuhankosken – ja Vaajakosken kanavien

Jyväskylä

Tervo
dettiin vesistöä traktorilla Päijänteelle.
Taksikuljettajamme esitteli paikkakunnan nähtävyyksiä viemällä meidät
Korkeakoskelle, jolla on korkeutta 46
metriä ollen Suomen korkein koski.
Mirella laskettiin Päijänteelle Pielaveden vierasvenesatamassa.
13.7. Pielavedeltä matkasimme Säviänja Kolun kanavan kautta Tervon vierasvenesatamaan, mistä uimisen ja
makkaranpaiston jälkeen matka jatkui
Kerkonkosken- ja Kiesimän kanavan
kautta Neiturin satamaan.

kautta oli Jyväskylä. On tullut ainakin
tällä veneretkellä kuljettua kanavista:
14 kanavaa.
17.7. Jyväskylästä suunnistimme Korpilahdelle, siellä on satama jota myös
muut voisivat käyttää esimerkkinä:
pieni kunta, mutta satamapalvelut
todella hienosti järjestetty, ilmankos
venepaikat olivatkin likimain täysi.
18.7. Eipä muuta kuin matkaa eteenpäin Päijänteen virkistysalueyhdistyksen Pirttisaareen saunomaan ja
grillaamaan.
19.7. Matka taittui täysin tyyntä Tehin
selkää Kuhmoisiin, täällä olikin sitten
viimeinen yö ennen kotivesiin paluuta.

Paatela
14.7. Lähtö Neiturista kanavaa ylöspäin, tässä vaiheessa ei ollut karttaa,
jota ei onnistuttu saamaan, mutta pientä
urheilumieltä pitää olla ja niinhän parin
virhesuunnistuksen jälkeen saavuimme

20.7. Mirella nostettiin kuormurin kyytiin
ja matka kohti kotikontuja alkoi. Olipa
tosi hieno purjehdusretki auringon paistaessa melkeinpä jokainen päivä, voimmekin lämpimästi suositella kaikille tätä
mahtavaa veneilykokemusta kirkkaissa
Saimaan ja Päijänteen vesistöissä.
Pike ja Juti
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TOIMINTAOHJE
ENSIAPUTILANTEESSA PURSIPIRTILLÄ

Toimi näin:

1. Selvitä, mitä on tapahtunut.
Onko kysymyksessä
onnettomuus vai
sairauskohtaus?
2. Hälytä tarvittaessa apua
hätänumerosta 112.
3. Estä mahdolliset
lisäonnettomuudet, pelasta
ensin hengenvaarassa olevat
ja siirrä loukkaantuneet
turvaan.
4. Anna tarvittava ensiapu.
5. Suojaa, rauhoita ja seuraa
autettavan tilaa kunnes saat
lisäapua.

Kun soitat 112 hätäpuhelun:

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit
2. Kerro, mitä on tapahtunut
3. Kerro tarkka
onnettomuuspaikka:
Salonsaaren koordinaatit ovat

61o20,5´N 23o33,8´E

Ajo-ohje Lempäälän keskustasta:
Pirkkalantielle jota 4,8 km,
josta vasemmalle Vanha
Rantatie jota 3,8 km, josta
vasemmalle Käenojanmaantie
jota 0,7 km.
4. Vastaa sinulle esitettyihin
kysymyksiin
5. Toimi annettujen ohjeiden
mukaisesti
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi
luvan

24

Opasta auttajat paikalle. Järjestä
venekuljetus Käenojanniemeen
jos mahdollista ja saat siihen
hätäkeskuksesta luvan.
Soita uudestaan, mikäli tilanne
muuttuu.

Näin autat tajutonta,
hengittävää henkilöä
Tajuton voi tukehtua, jos hän makaa
selällään.

Kun näet maassa makaavan
henkilön

• Selvitä ensimmäiseksi, saatko
hänet hereille.
• Jos hän ei herää, soita
hätänumeroon 112 ja noudata
annettuja ohjeita.
• Tarkista hengittääkö tajuton.
• Jos hän hengittää, käännä
hänet kylkiasentoon hengityksen
jatkumisen varmistamiseksi.
Näin kieli ei tuki hengitysteitä ja
oksennukset sekä muut eritteet
valuvat suusta ulos.

Tajuttoman kääntäminen
kylkiasentoon

• Nosta autettavan toinen käsi
yläviistoon kämmen ylöspäin ja
aseta toinen käsi rinnan päälle.
• Nosta takimmainen polvi
koukkuun.
• Tartu kiinni autettavan hartiasta
ja koukussa olevasta polvesta

•
•
•
•

ja käännä hänet itseesi päin
kylkiasentoon.
Aseta käsi posken alle
kämmenselkä ylöspäin.
Jätä päällimmäinen jalka
suoraan kulmaan.
Varmista pään asento niin, että
hengitystiet pysyvät auki.
Tarkkaile autettavan hengitystä
ja mahdollista heräämistä
kunnes saat ammattiapua.

Näin elvytät
Elvytyksen onnistumisen ratkaisee
aika, joka kuluu sydämenpysähdyksestä elvytyksen aloittamiseen. Eloton
ihminen näyttää kuolleelta, hengitys
on pysähtynyt eikä verenkierron
merkkejä ole.
Ota selvää, saatko elottomalta näyttävän hereille. Ravistele ja kysy
äänekkäästi ”Oletko kunnossa, mitä
on tapahtunut?”
Jos hän ei herää, soita hätänumeroon
112.

Avaa hengitystiet. Taivuta päätä taaksepäin ja nosta leukaa.
Tarkista, hengittääkö autettava normaalisti? Katso, kuuntele ja tunnustele
enintään 10 sekuntia.
Jos hän hengittää normaalisti, käännä
hänet kylkiasentoon ja valvo hengitystä ammattiavun tuloon saakka.
Jos hän ei hengitä normaalisti, aloita
paineluelvytys. Aseta toisen käden
kämmenen tyvi keskelle rintalastaa
ja toinen käsi sen päälle. Painele rintalastaa 30 kertaa painelutaajuudella
100 kertaa minuutissa. Anna rintalasta
painua alaspäin 4-5 cm.
Jatka puhalluselvytyksellä. Avaa
uudestaan hengitystiet. Sulje autettavan sieraimet etusormella ja peukalolla ja paina huulesi tiiviisti hänen
suulleen. Puhalla 2 kertaa ilmaa
keuhkoihin.
Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, kunnes vastuu siirtyy
ammattihenkilölle, hengitys palautuu
tai et enää jaksa elvyttää.
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SATAMATOIMINTA

Lempäälän kuntakeskusta ollaan
kehittämässä viihtyisemmäksi ja
paremmin toimivaksi. Pursiseura
haluaa olla mukana kehittämissuunnitelmissa tuomalla esille seuran
näkemykset veneilyharrastukseen
liittyvissä asioissa.
Satamien laajentamiseen on kovia
paineita, sillä venepaikkojen kysyntä
on ollut kasvussa viime vuosina
vaikka yleinen talouskasvu on
hidasta. Seura ei ole moneen vuoteen pystynyt lisäämään venepaikkoja. Viime vuosina on yhä
useammille venepaikkaa haluaville
jouduttu ilmoittamaan ettei vapaita
paikkoja ole.

Venepaikat
Venepaikan hinnoittelu perustuu
latureilla venepaikan leveyteen eli
hinta kelluvilla aisapaikoilla on 30€
/ leveysmetri. Soutuveneiden rantapaikat maksavat 15€ / kausi. Viime
kesänä olivat käytännössä kaikki
venepaikat vuokrattuna.
Venepaikkojen käyttöastetta seurattiin aktiivisesti menneellä venekaudella. Niillä paikoilla, joilla ei ollut
venettä kertaakaan havainnointihetkillä, lähetettiin kysely mistä johtuu
moinen. Parin paikan käyttämättöUimalan satamaa.
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myydestä tuli hyvä perustelu, joten
paikasta lähetetään uudelle kaudelle
maksulappu. Joku ilmoitti luopuvansa, osa ei selittänyt mitään, joten
paikat menevät uuteen jakeluun.
Venepaikoista lähetetään vanhaan
tapaan edellisen kauden haltijoille
lasku, jossa on venepaikan maksua
varten erillinen viitenumero, jota pyydämme käyttämään pysyäksemme
selvillä suoritusten kohteesta ja
oikeellisuudesta. Jos maksusuoritusta ei ole tehty laskussa mainittuun eräpäivään mennessä, eikä se
ilmene seuran tiliotteesta, katsotaan
paikanhaltijan luopuneen venepaikastaan. Kuitenkin pyydämme
ilmoittamaan satamapäällikölle
paikasta luopumisesta jo etukäteen.
Vapaat venepaikat asetetaan vuokrattaviksi LVPS:n nettisivuilla sekä
satamissa ilmoitustauluilla mainittuna päivänä uusille halukkaille.
Koska seuralla on rajallinen määrä
venepaikkoja, eikä näillä näkymin
ole tulevana kautena satamien
laajennusmahdollisuuksiakaan, asetetaan seuraan kuuluvat jäsenet etusijalle venepaikkoja vuokrattaessa.
Pursiseuran kelluvista venepaikoista oli tosiaan vuokrattuna 100%.

Vierasvenepaikkoja Uittorannasta
löytyy 4 kpl, Uimalassa ei vierasvenepaikkoja ole.

Uittorannan satama
Satama-alueen sisääntulossa on
portti, joka ei ole lukittuna eikä
muutenkaan lopullisesti valmistunut.
Jokaisen portin käyttäjän toivotaan
sulkevan portti käytön jälkeen jolla
voidaan vähentää turhaa satamassa
ajelua ja kurvailuja.
Satamassa ei ollut ”kesätelakointia”.
Säännöissä sanotaan ohjeet kesätelakoinnista eli veneilykaudella ei saa
pitää venettä telakoituna juhannuksen jälkeen.
Kunnossapidollisista töistä voidaan
mainita mm. sataman makasiinien
ja ”pajan” maalaaminen.
Lempäälän kunnan kanssa toivomme pääsevämme sopimukseen
myös rannan suuntaisen makasiinin
vuokraamisesta. Lempäälän Kisan
kuntojaosto pitää toista kirkkovenettä ko. makasiinissa, toinen on
seuran vuokraamassa makasiinissa
ja siitä saamme vuokraa. LVPS toimisi siis jälleenvuokraajana Kisan
suuntaan ja näin hallitsisi koko
aluetta ja rakennuksia jolloin kaikki
alueen pursiseuran palvelut olisi
kirkkovenesoutajille käytettävissä.
Pursiseura kuitenkin maksaa ja
hoitaa alueen käytöstä aiheutuvat
kaikki kulut.

Uittorannan satamassa on ollut
edelleen jonkin verran ongelmia
naurulokeista, mutta ei niin laajasti
kuin edellisinä vuosina.

Uimalan satama
L-VPS on tehnyt töitä sataman
säilyttämiseksi edelleen Kirkkojärvellä. Toiminta kuitenkin Uimalan
satamassa on vaikeaa eikä sen
kehittämistä ole järkevää jatkaa.
Sopimuskin on kunnan kanssa vain
vuoden kerrallaan.
Lisälaiturien ja aallonmurtajien
hankinnat ovat pitkäaikaisia investointeja ja seuran taloutta järkyttäviä
monien vuosien ajan. Tämäntapaisissa hankkeissa ovat yleensä
kunnat mukana.

Talkoot
Talkoita ei ole järjestetty kovin
paljon. Ennakkoon ilmoitettujen ja
sovittujen talkoide
n työtunteja
käytettiin vanhaan tapaan laiturimaksujen alentamiseen.
Talkoilla voi alentaa venepaikkansa
seuraavan vuoden maksua aina
puoleen paikan hinnasta. Talkootyötunnin hinnaksi oli edelleen sovittu
4€.
10.4.2011
Tuomas Putkisto
Satamapäällikkö

Uittorannan satamaa.
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SATAMASÄÄNNÖT

Kiinnitä veneesi myrskyn varalta. Käytä kiinnitykseen joustimia.
Noudata satama-alueella maa- ja vesiliikenteelle säädettyjä nopeusrajoituksia.
Vältä sataman vesialueella aallonmuodostusta.
Huomio lähistön asukkaat, uimarit ja muut veneilijät.
Veneiden pesu kemikalioilla satamassa on kielletty.
Veneiden tarpeetonta tyhjäkäyntiä on vältettävä satama-alueella.
Autojen pesu satama-alueella on kielletty.
Roskat on vietävä niille varattuihin roska-astioihin ja pakattava
mahdollisimman tiiviisti.
Veneilyssä syntyvät jätteet voi jättää lajiteltuina Uittorannassa olevaan
“Pidä saaristo siistinä”-jätesysteemiin.
Veneitä saa telakoida ainoastaan niille osoitetuilla erikseen sovituilla
maksullisilla paikoilla.
Telakointialueella olevat veneet on laskettava veteen tai vietävä pois viikkoa ennen juhannusta. Vesillelaskun esteenä olevat veneet on siirrettävä
pois tieltä viimeistään ilmoitettuna vesillelaskupäivänä.
Kuljetusalustat ja telakkapukit saavat olla niille varatuilla telakointipaikoilla
purjehduskauden ajan. Telakoinnissa käytetty irtotavara on vietävä pois
vesillelaskun jälkeen ja paikka on siivottava välittömästi.
Venepaikat vuokrataan uudelleen samoille haltijoille edellyttäen, että kaikki
maksut on suoritettu asianmukaisesti sekä laituripaikan vuokrasopimus
on allekirjoitettu. Vapaat paikat vuokrataan paikallislehdessä ilmoitettuna
aikana. Venepaikkaa ei saa vuokrata edelleen.
Satamissa olevista sähköpisteistä saa sähköä veneen kunnostukseen.
Sähköä ei saa käyttää lämmitykseen. Jännitteet ovat 240V, 400V / 16A.
Uittorannan satamarakennuksen seinässä olevasta vesipostista on saatavissa talousvettä. Sulje venttiili huolellisesti käytön jälkeen.
Älä pysäköi autoasi kieltomerkillä osoitetulle alueelle tai paikalle, jossa
se haittaa veneiden laskua, lastausta, nostoa tai alueen huolto-, työtai hälytysajoneuvoliikennettä.
Sääntöjen räikeä rikkominen johtaa venepaikan menetykseen.
Satama- ja telakointivastuu kuuluu veneen omistajalle.

Palveleva puutavaraliike
Paikallinen puunjalostaja

METSÄ-TAPPURA OY
www.metsa-tappura.fi

SAHATAVARA
PANELIT, LISTAT
ERIKOISSAHATAVARA
RAHTISAHAUS

Nurkkilantie 76
37500 LEMPÄÄLÄ
Puh. (03) 374 6490
040-564 3182
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Isot ja pienet, retket tai matkat
mukavasti linja-autoilla
Markku Mikkola Oy
0400 – 632 832

Saat kesän
kukkimaan
kun poikkeat jokilaan!

ia ja
Ruukkukukk
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kesäkukkien
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ta
ei
el
ampp
taimia
vihannesten

jokilan puutarha

Pirkkalantie 763, Lempäälä, puh. (03) 374 7536, 050 594 8898.
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Taksi Pasi Ojala
puhelin 0400/632214
Tilataksi 1- 8 henkeä
Soitelkaa kyydin tarpeeseen

Kyllä Pasi Kuskaa
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CNC-työstökonehuolto

Edufix Oy
Leikosaarentie 27 B 51 • 00990 Helsinki
www.edufix.fi

Savusaunan lempeät löylyt - virkistävä avanto
lämmin kylpytynnyri - kesällä uiminen ja
päätteeksi maukas illallinen

MIKKOLAN
SAVUSAUNA & SAVUTORPPA
Vanha Rantatie 187 Lempäälä
p.0400-616624 • www.savutorppa.fi
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Puh. 03-375 0855
www.sportiamatti.fi

Ari Rosenqvist

Moisiolammentie, 37550 Lempäälä
Puh./Fax 03-2553 557, 0400-836 446, 03-3413 344
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SÄHKÖ-APU SAARI KY
Härmälänkatu 14, 33900 Tampere
Puh. 03-2239 007, fax. 03-2237 006
Avoinna arkisin klo 7-16
SÄHKÖISTEN PIENKONEIDEN HUOLTOLIIKE
- Painepesurit
- Kompressorit - Sirkkelit
- Vesipumput
- ym. sähköiset laitteet
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Rakennamme Lempäälän keskustaan
korkeatasoisia kerros- ja rivitaloasuntoja

Tampereentie 38 B 1, 37500 Lempäälä
Puh. 040-584 4750

www.pirkanlaaturakenne.fi
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HINAUSAUTOT
K. SULINKO

0400 337 925

Hinaus- ja tiepalvelut 24h

0500 337 925
(raskas kalusto)

TÄYDEN PALVELUN HINAUSLIIKE!

Lempäälä, Tampere, Akaa ja ympäristökunnat
HINAUKSET, OVEN AVAUSPALVELUT, PIENET KORJAUKSET, KÄYNNISTYKSET, RENKAAN VAIHDOT, POLTTOAINEEN TÄYTÖT

