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Kommodorin kompuutterista

J

älleen saamme aloittaa uuden
veneilykauden kauniissa ja vaihtelevissa järvimaisemissamme. Aivan
kuin lahjana syntyi koko PyhäjärvenNäsijärven alueelle vaikuttava päätös
Pispalan uittotunnelin avaamisesta
veneliikenteelle. Tästä päätöksestä
kokeneet veneilijät ovat unelmoineet
jo kymmeniä vuosia ja me vihreämmät
pääsemme nauttimaan verekseltään.
Päätös oli kuitenkin kaivattu. Hyvä,
että se tehtiin.

K

un nyt laajemmat alueet aukenevat käyttöömme, hyödyntäkäämme tilaisuus. Samalla kun
näytämme lippuamme Ruovedellä
ja Virroilla, toivotamme Näsijärven
koluajat tervetulleiksi kapeisiin ja
vaihteleviin vesiimme.
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J

oskus kuulee juttua siitä, että pursiseuramme hallitus erkaantuisi
muusta jäsenistöstä. Tulee muistaa,
että pursiseura olemme me. Seuran
virallisilla kotisivuilla ovat tapahtumat ja viralliset tiedotteet. Epävirallisemmin on avattu seuran Facebooksivu, johon jäsenet ovat tervetulleita
keskustelemaan. Kun vielä jokainen
halukas toimittaa sähköpostiosoitteensa sihteerille, tiedonkulku on
taattu. Eikun mukaan seuran tapahtumiin ja tekemään rakentavia esityksiä
toiminnasta ja sen kehittämisestä.
Älköön kukaan paheksuko, jos joku
hallituksen jäsen kutsuu tutustumaan
Pursipirttiin. Tämän ”kotouttamistavoitteen” olemme hallituksessa
itsellemme asettaneet.

P

ursiseura järjestää saaristolaivurikurssin Lempäälässä tulevana
syksynä Pirkan Opiston sateenvarjon
alla. Tervetuloa hankkimaan suoraan
turvallisuuteen vaikuttava koulutus
aivan kotikulmilta. Kurssi päättyy
tutkintoon joulukuussa, mutta ole
varovainen, navigointiin voi jäädä
koukkuun.

S

euraa tiedonjakokanaviamme ja
tule rohkeasti mukaan kaikenlaiseen toimintaan; niin talkoisiin
kuin puhtaaseen hauskanpitoon ja
seurusteluun.

Kaunista ja turvallista veneilykautta

Kommodori Jari Rankila

LVPS toimintakalenteri 2013
18.-19.05.
21.-23.06.
31.8.
21.-22.09.
05.10.
19.10.
12.11.

Pursipirtin kevättuuletus
Salonsaaren juhannus
Birgitan tulet Salonsaari / Myllärinpuisto
Rosvopaisti ja syystalkoot Salonsaaressa
Veneiden nosto
Satamatalkoot
Syyskokous
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Veneiden katsastukset 2013
Ne joilla on runkokatsastus tänä vuonna (5 v. välein) ja uudet seuraan
tulevat veneet ottakaa yhteys katsastajaan ennen vesille laskua. Katsastus
suoritetaan ennen pohjan maalausta.
Veneen peruskatsastus suoritettaan vuosittain 30.6 mennessä.
Vain katsastetulla aluksella on seuran perälipun käyttöoikeus.
Katsastuspäivät 2013

La
La
La
La
pe

27.4.
4.5.
11.5.
18.5.
21.6.

Runko ja peruskatsastus ....................
Runko ja peruskatsastus ....................
Peruskatsastus (vesillelaskun yhteydessä)
Pursipirtillä .............................................
Pursipirtillä (juhannus) ...........................

9 - 12
9 - 12
9 - 12
10 →
16 →

Katsastus yhtä aikaa Uittorannassa sekä Uimalan venerannassa.
Uimalaan tulijat: soitto etukäteen 040 8465400 / Kari
Katsastajat:

Raimo Ilus..........................0400-633510
Kari Janhonen....................040-8465400
Jukka Huurne.....................0400-732408
Jari Lehtinen......................044-5220268
Sami Rauhala....................0500-401561

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
Ahventie 4 A 19, 02170 ESPOO
p. 020 796 4200 (kello 10-15)
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email: toimisto@spv.fi
www.spv.fi

Maksut 2013
Liittymismaksu, perhekohtainen.......................................75 €
Jäsenmaksu kaikilta perheenjäseniltä yhteensä
(sis. liittomaksun+lehden ja pursipirtin käytön)..................................34 €
Avainpantti...........................................................................20 €
Navigaatioliiton jäsenmaksu................................................4 €
Venepaikat, venepaikan leveyden mukaan........... 30€ / metri
Soutuvenepaikka.................................................. 15 € / paikka
Katsastusmaksu..................................................................15 €
- Kesäkuun jälkeen 20 €
Talvitelakointipaikkamaksu................................................17 €
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/

PIZZERIA MAKASIINI
Oltavantie 4, Vesilahti
03-3738 260
Avoinna
pe 15-20
la 15-20
su 12-20
www.makujenmakasiini.fi
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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
Tarkista 2012 tilanne*: portal.liikennevirasto.fi.
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 puomilla, 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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* Liikenneviraston nettisivuilla ei tätä lehteä tehdessä ollut tietoa 2012 aukioloajoista..

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.
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Suotuisia tuulia
Lempäälän-Vesilahden
Pursiseuralaisille
kesäksi 2013

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

Muotokuvat • Mainoskuvat
Kehykset ja kehystykset
Valokuvat canvakselle sisustustauluksi
Kuvaamme perhekuvan vaikka veneellä!
Hää- ja hautajais- ym. -tilaisuuksista teemme
painetun valokuvateoksen kirjahyllyysi.

Puh. 03-2530 222 •
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jarkko.viljanen@studioamanda.fi

Vesilahden kunnan tervehdys
VESILAHDEN KESÄ KUTSUU
Vesilahden kesäkausi alkaa perinteisesti Narvan Kesätorikauden käynnistyessä Vapun päivänä ja kesätori
jatkaa toimintaansa lauantaiaamuisin syyskuun loppuun asti. Kesään
kuuluvat perinteisesti kesäteatteri,
lavatanssit ja monet muut mukavat
tapahtumat.
Rämsöön kesäteatterissa Suonojärven rannalla pääsee seuramaan
iki-ihanaa satunäytelmää Prinsessa
Ruususesta 29.6.-10.8. Tansseja on
luvassa Onkemäen Suulilla, Narvan
lavalla ja Rämsöön Seurantalolla.
Kurki Festivaali valloittaa Tapolassa
5.-7.7. Narvan Markkinakentän Toukarin terassilla on ohjelmaa koko
perheelle heinäkuun keskiviikkoiltoina. 10.8. Kotiseutumuseolla ja
Narvan Markkinakentällä vietetään
tunnelmallista Perinnepäivä ja Maalaistori -tapahtumaa.
Kotiseutumuseo ja kirjailija Oiva
Paloheimon taiteilijakoti ovat
avoinna yleisölle kesäsunnuntaisin
klo 12-15. Myös Utun Tallin kotieläinpihaan Rämsöössä voi käydä
tutustumassa kesäpäivän lomassa.
Vesilahtelaisia kädentaitotuotteita
on mm. Savipaja Samotissa, Kädentaitajien kesäpuodissa ja Tuulan
Taidelasitornissa.

Kesän aikana järjestetään Kirkonkylän raitin opastettu kävelykierros
7.7. ja Narvan kävelykierros 10.8.
Opastettuja yleisökierroksia Klaus
Kurjen tielle vierailukohteineen ja
ruokailuineen järjestetään 26.5.,
9.6., 11.8., 25.8., 8.9., ja 22.9.
Kaakilan Linnankallion, Tuhnunvuoren ja Onnenkodan maisema- ja
eväidensyöntipaikat ovat käytettävissä luonnossa liikkumiseen.
Haasteena toki on, että kaikkiin
näihin kesän iloihin ei pääse suoraan
veneellä liikkuen, mutta toivomme
että tulevalla EU-rahoituskaudella
2014-2020 saataisiin paikalliseen
toimintaohjelmaan sisällytettyä Tampereen kaupunkiseudun satamien ja
vierasvenelaiturien rakentamiseen
rahoitusta.
Aurinkoista veneilykesää Lempäälän-Vesilahden Pursiseuran
jäsenille!
Vesilahden kunta
Matkailuneuvoja Satu Karvinen
Lisätietoja kesän tapahtumista
ja matkailutarjonnasta netissä:
www.vesilahti.fi tai matkailuneuvonnasta p. 050 3895265.
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Lempäälän kunnan tervehdys
Lempäälä kasvaa ja kehittyy edelleen. Meitä lempääläisiä on jo n.
21.500. Kasvu merkitsee sitä, että
kunnan palvelujen kehittäminen
vaatii yhä enemmän resursseja.
Mielestäni Lempäälä on selvinnyt
kasvun tuomista haasteista vähintäänkin kohtuullisesti.
Viime vuoden kasvu oli poikkeuksellisen suuri. Toivottavasti tämä vuosi
on hieman rauhallisempi.
Maan hallitus ajaa voimallisesti kuntaliitoksia. Erityisesti halutaan, että
Lempäälän tapaiset kehyskunnat
liittyisivät keskuskaupunkiinsa. Lempäälän päättäjät ja kuntalaiset eivät
ole tähän valmiita. Me haluamme
kehittää kotikuntaamme itse.
Tähän kehittämiseen liittyy myös
kunnianhimoinen suunnitelma keskustan laajentamisesta Kirkkojärven

toiselle puolelle Hauralaan. Tavoitteena on hyödyntää aikaisempaa
paremmin myös Lempäälän kauniit
vesistömaisemat. Toivottavasti
vision toteuttamisen yhteydessä
pystytään parantamaan myös veneilyyn liittyviä elementtejä. Niiden
avulla Lempäälän vetovoimaa olisi
mahdollista parantaa entisestään.
Veneilyn olosuhteiden parantumiseen liittyy myös se, että Pispalan
uittotunneli on vihdoin päätetty avata
veneiden kuljetukseen. Tämä varmaan tuo uusia veneilijöitä näillekin
vesille Tampereen pohjoispuolelta.
Pursiseura järjestää tänäkin vuonna
erittäin paljon monipuolista ohjelmaa
ja tapahtumia. Tervehdin Lempäälän kunnan puolesta seuraa ja sen
jäseniä. Toivotan teille aktiivista ja
mukavaa purjehduskautta.

Lempäälässä 19.4.2013
Olli Viitasaari
Kunnanjohtaja
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Tiedoite

Suomalaismenestystä

Göran

Schildtin kolmannessa
muistopurjehduksessa Kreikassa
Kreikan Leroksen saarella 22.9.2012
järjestettyyn Göran Schildtin muistopurjehdukseen osallistui yksitoista
venekuntaa, joista suomalaisia oli
kaksi. Kapteeni Antti Kokkalan kipparoima Bavaria 51 cruiser ”Thalassa”
pirkanmaalaismiehistöineen ylitti
14

maalilinjan ensimmäisenä ajassa
tasan 5 tuntia. Erinäisten tasoitusten
jälkeen voittajaksi julistettiin kuitenkin ruotsalainen Justine ja Kokkala
miehistöineen sijoittui lopputuloksissa avoimen luokan toiseksi.

Göran Schildtin muistopurjehdus
järjestettiin nyt kolmannen kerran.
Leroksen ympäripurjehdukselle
kertyi matkaa 10-15 m/s puhaltaneessa koillisen ja pohjoisen puoleisessa tuulessa kapteenin arvion
mukaan n. 30 mailia, joista ensimmäinen osuus oli vastatuulta. Leroksen saaren pohjoisosassa tuuli kääntyi
sivutuuleksi, minkä jälkeen purjehdittiin myötätuulessa ja kapteeni
Kokkala keitti miehistölleen kahvit.
Kilpailun ratkaisu tapahtui viimeisellä vastatuuliosuudella, kun Kokkalan venekunnan kanssa kisan johto-

paikasta kilpaillut ruotsalainen Justine
haki tuulta liian kaukaa avomereltä ja
Kokkala onnistui reitinvalinnoissaan
paremmin.
Kokkala edustaa Merikarhut ry:tä ja
hänen miehistönään purjehtinut kahdeksan hengen pirkanmaalaisseurue
Lempäälän-Vesilahden Pursiseuraa.
Välimeren purjehdus oli pirkanmaalaisille toinen.
Seuraava Göran Schildtin muistopurjehdus järjestetään viikolla 36 syyskuun alussa vuonna 2013.
Juti

Vasemmalta oikealle kuvassa Maikku, Esa, Keke, Pike, Kati, Juti ja Pepe.
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Uittotunneli viimeinkin hyötykäyttöön
Pispalan uittotunneli otetaan viimeinkin hyötykäyttöön palvelemaan
veneilyä ja kevyttä liikennettä. Tätä
kirjoitettaessa jotkut yksityiskohdat
ovat vielä auki, mutta joitakin asioita
tiedetään.
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Tunneli avataan kesäkuun alussa ja
pidetään auki purjehduskauden loppuun. Kuljetusta hoitavat kaksi urakoitsijaa, joista Kulmalan kalustolla
voidaan kuljettaa veneitä 5000 kg:n
massaan asti. Hänen numeronsa on
0400-617563.

Veneiden maksimikorkeus ja -leveys
on 5,30 m. Toinen urakoitsija kykenee kuljettamaan myös 10000 kg:n
veneitä.
Kuljetusten hinnat ovat vielä auki,
mutta Tampereen satamatoimiston
mukaan hinnoista voi neuvotella
esimerkiksi ryhmäalennuksia.
Molempiin järviin rakennetaan viitoitus tunnelille.
Tunnelin molemmissa päissä on
laituri, jossa voi odottaa kuljetusta.
Näsijärven puolella on lisäksi kioski,
joka on auki aamusta iltaan.
Rauhalan Samilta kannattaa myös
tiedustella kuljetusten tilannetta
0400-401 561.

Vapun 2013 aikoihin oikeastaan ainoa töiden käynnistymisestä kertova asia oli
tämä kyltti. Kuva Jari Lehtinen.
17
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www.trafino.fi
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Pursiseuran yhteyshenkilö alla.
Avaamme 1.7.2013
Lempäälän myyntihuoneen
rautatieaseman vieressä
Lempäälän Aleksi 1
Tervetuloa palveltavaksi.

20

TAKSI JOUNI VIRTANEN
LEMPÄÄLÄ

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

www.akaanautopiha.fi | Puh. 050 441 9735
jarno.kokkonen@akaanautopiha.fi
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Lempäälän-Vesilahden Pursiseura ry

HALLITUS 2013
Kommodori
Jari Rankila
040-844 3844
jkrankila@gmail.com

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

Varakommodori
Jere Ruotsalainen
050-467 4400
jere.ruotsalainen@
kx-center.fi

Pertti Mikkola
0400-832 105
perttim@kolumbus.fi

Satamapäällikkö
Tuomas Putkisto
050-5987 830
tuomas.putkisto@
gmail.com

Sihteeri
Ari Heinonen
0400-408 210
ari.heinonen@
hotmail.com

Raimo Ilus
0400-633 510
ramilus@gmail.com

Ympäristövastaava
Harri Virtanen
050-385 5621
harri.virtanen@
suominen.fi

Katsastusvastaava
Kari Janhonen
050-354 3976
kari.janhonen@pp.inet.fi

Majaisäntä
Marko Laurila
050-347 7024
marko.t.laurila@
hotmail.com

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

Aki Kallio
050-540 0694
mr.akipoika@
gmail.com

Jukka Huurne
0400-732 408
juti.pike@kotikanava.fi
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Katsastajat:
Kari Janhonen (vastaava), Jukka Huurne,
Jari Lehtinen, Sami Rauhala, Raimo Ilus
Satamajaosto:
Tuomas Putkisto,Harri Virtanen, Sami Rauhala
Naisjaosto: Naisjaoston kokoontumisista tiedotetaan erikseen.
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Lähde: http://portal.fma.fi/portal/page/portal/fma_fi/merenkulun_palvelut/merikartat/mselitys2010.pdf

Vuosikokous 2012 Ehtookodon
takkahuoneessa. Pöydän päässä uusia
hallituksen jäseniä. Aki Kallio, Marko
Laurila ja Harri Virtanen.

LVPS hinaa tarvittaessa myös merellä.

Kesäteatterimatka 2012. Tarja, Pike,
Jari, Juti, Johanna, Pepe.

Jere astelee Suomenlinnassa
Merisotakoululle SPV:n
liittokokoukseen.
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Kokemäenjoen vesistöalueen
aluekokous Pajasaaressa maaliskuussa
2013. Aluejohtaja Timo Riutta (vas)
Tampereen Navigaatioseura ja
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n
Mirja Rosenberg, Mika Hollo ja
tuore puheenjohtaja Samuli Salanterä.

Hallitus kokouksessa Vesilahden
paloasemalla helmikuussa 2013.

Puutalkoot sunnuntaina 24.3.2013.
10 kuutiota koivuhalkoa kärrättiin
Urjalan rajamailta jäitse pirtille.
”No onneksi on nuorisoa mukana.”

Puutalkooväen makkarat tulille
aikataulun mukaisesti klo 15.00.”
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Pursipirtin terassin puoleiset ikkunat
uusittiin kevättuuletuksessa 2012.
Kuvassa Juti ja Pepe.

Joonatan
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Mikkolan Savupirtti keräsi mukavan
joukon LVPS:n jäseniä saman
pöydän ääreen tammikuussa 2013.

Toimintakertomus 2012

Kulunut vuosi oli Lempäälän-Vesilahden Pursiseura ry:n 38 toimintavuosi.
Vuoden 2012 toiminta eteni jo vakiintuneella tavalla ja toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat toteutettiin.

Yhdistyksen hallitukseen toimintavuonna kuuluivat Jari Rankila, Jere
Ruotsalainen, Kari Janhonen, Jukka
Huurne, Raimo Ilus, Tuomas Putkisto,
Jari Lehtinen, Sami Rauhala, Ari Heinonen, Pertti Mikkola ja sihteerinä
Birgitta Huurne. Hallitus kokoontui
vuoden aikana 6 kertaa.
Seuran jäsenmäärä pysyi kutakuinkin
vakiona.
Seura maksoi loppuun Pursipirttiin
liittyvän lainansa ja oli vuoden lopussa
täysin velaton.
17.6. pelastus- ja ensiapuharjoitus
Salonsaaressa toteutettiin yhteistoiminnassa Meripelastusseuran ja
Vesilahden VPK:n kanssa. Jäsenistö
osallistui harmillisen vähälukuisasti
tilaisuuteen.

Seura pääsi neuvottelutulokseen
Lempäälän kunnan ja Lempäälän
Kisan kanssa Uittorannan vuokrasuhteista.
Laitureiden sähköistämistä ei kyetty
vieläkään toteuttamaan, mutta poijupaikat uusittiin Uimalassa ja aisapaikkojen uusinta aloitettiin Uittorannassa.
Pursipirtille rakennettiin pienoissauna
venesuojan viereen.
Talkootyö on oleellinen osa seuran
jäsenten veneilyharrastuksen mahdollistamiseksi.
Havaittiin tarve parantaa tiedonkulkua seurassa ja jäntevöittää seuran
hallintoa. Tämä johtaa toivottavasti
myös aiempaa runsaampaan osallistumiseen yhteisiin tapahtumiin.
Osallistuttiin Pispalan uittotunnelista
käytyyn keskusteluun ja vaikutettiin
osaltamme asiasta syntyneeseen
myönteiseen päätökseen.

LVPS tiedottaa
Hallitus lähestyi keväällä laskutuksen
yhteydessä seuran jäseniä kehotuksella
lähettää sähköpostiosoitteet pursiseuran
tiedotuksen käyttöön.

Viestinnän tehostamiseksi on myös
p e ru s te ttu facebook-ryhmä osoi tteeseen https://www.facebook.com/
groups/419307791495425/

Sähköpostiosoitteiden määrä alkaa lähennellä 50%, mutta suuri osa vielä puuttuu.

Seuran kotisivuilta www.lvps.fi löytyy linkki
facebook-ryhmän sivulle, mihin käyttäjiksi
tervetulleita ovat kaikki lvps:n jäsenet ja
perheenjäsenet.

Pyydetään lähettämään sähköpostiyhteys seuran sähköpostiosoitteeseen
lvpsry@gmail.com, jota käyttää seuran
sihteeri Ari Heinonen.

Hallitus
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Silmäys LVPS:n historiaan

Veikolle liiton hopeinen ansiomerkki

Seuran perustajäsenelle Veikko
Viljaselle, 70 vuotta, myönnettiin
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n
hopeinen ansiomerkki, pursiseuran
hakemuksesta.
Kuva Vesilahden Paloasemalta
helmikuussa, missä LVPS:n ensimmäinen vesilahtelainen kommodori
ojentaa ansiomerkin vesilahtelaiselle
perustajajäsenelle.

uteliaisuuttani katselemaan, kun
rannassa näin vanhan armeijan
puisen torpedoveneen kyljellään.
Porin Reposaaressa syntyneenä
oli venetyyppi minulle tuttu jo lapsuudesta.

Muisteloa pursiseuran
perustamisesta

Veneen pohjaa vahvistettiin lasikuidulla ja minä heittäydyin paikalla olleiden henkilöiden kanssa
juttusille. Kävi ilmi, että korjattava
torpedovene oli Latosaarien ja että
kuiduttaja oli Pertti Leppänen eli
Preeti ja pomottamassa oli Juha
Kiehelä.

Juuri Lempäälän kotiteollisuuskoulun rehtoriksi valittuna, 31 vuotiaana,
39 vuotta sitten, tulin Uittorantaan
työpaikaltani, tuosta naapurista,

Olin tullut Lempäälään Savosta,
Leppävirralta, minne pari vuotta
aikaisemmin synnytetyn Pursiseuran perustamisessa, innokkaana
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veneilijänä, olin vahvasti mukana.
Siksi, asiasta kiinnostuneena, kyselin paikalla olleilta mahdollisen
veneilyseuran olemassaoloa täällä
Lempäälässä, johon Juha Kiehelä
totesi, ettei vielä ole, mutta keskusteltu aiheesta on mm. rotaryklubin
puitteissa.
Siitä hetkestä alkaen liityin porukkaan, joka alkoi valmistella Lempäälän-Vesilahden Pursiseuran
perustamista. Ahkerasti kokoonnuttiin Juhan saunan lauteilla terveyskeskuksen alakerrassa.

Perustamiskokous
Perustamiskokous pidettiin ravintola
Neljässä Pilarissa, joka sijaitsi suunnilleen siinä missä nyt on Mäkelän
kukkakauppa, ja kokouksessa laadittu sopimuskirja kuuluu näin:
”Purjehdusta harrastavien ja siitä
kiinnostuneiden yhdistyksen perustamiseksi olemme me allekirjoittaneet kokoontuneet 6. syyskuuta
1974 perustavaan kokoukseen,
jonka puheenjohtajana toimi Juha
Kiehelä ja pöytäkirjan laati Veikko
Viljanen.
Kokous päätti perustaa yhdistyksen,
jonka nimeksi hyväksyttiin Lempäälän-Vesilahden Pursiseura ja sen
kotipaikkana on Lempäälän kunta.
Yhdistyksen säännöiksi hyväksyttiin
oheiset pöytäkirjan liitteenä olevat
säännöt.
Lempäälässä 6. syyskuuta 1974

Kokouksen puolesta:
Juha Kiehelä (johtava lääkäri), Matti
Solin (ei silloinen kunnaninsinööri
vaan hänen kaimansa TRE:lta),
Altti Ala-Kivimäki (nuohooja), Veikko
Viljanen (rehtori) ja Martti Pakkanen
(hautaustoimiston pitäjä).”
Teknisenä avustajana toimi Suomen
purjehtijaliiton toiminnanjohtaja
Raimo Aromaa Helsingistä.

Tasapuolisuusperiaate
Hanke ei heti saanut kaikilta tahoilta
varauksetonta kannatusta, vaan
jotkut piirit arvelivat seurasta muodostuvan pienen eliitin harrastusta
tukevan systeemin, joka käyttäisi
hyväkseen kunnan avustuksia
laitureita ja venesatamia itselleen
rakentaessaan.
Tästä syystä heti Pursiseuran alkuajoista saakka on pidetty tärkeänä,
että sen hallituksen kokoonpano on
ollut mahdollisimman tasapuolisesti
kaikkia yhteiskuntapiirejä kattava.
Se, että Pursiseura on pysynyt
hengissä ja voi hyvin, on varmasti
suurelta osin tuon tasapuolisuusperiaatteen ansiota.
Perustava kokous asetti toimikunnan valmistelemaan ensimmäistä
sääntömääräistä syyskokousta,
joka pidettiinkin nopeasti eli saman
vuoden lokakuussa.
Syyskokous valitsi ensimmäisen
hallituksen kaksi jäsentä / puolue
– periaatteella. Valituiksi tulivat seu-
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raavat 9 henkilöä:
Lääkäri Kiehelä Juha
Palopäällikkö Kivelä Veikko
Rakennusmestari Korvenoja Jukka
Liikkeenharj. Latosaari Marjatta
Veneentekijä Leppänen Pertti
Ylikonstaapeli Mustonen Pertti
Liikkeenharjoittaja Nieminen Olavi
Liikkeenharjoittaja Pakkanen Martti
Rehtori Viljanen Veikko

Kommodorit
Ensimmäiseksi kommodoriksi valitun Juha Kiehelän kautena alettiin
järjestää seuran jäsentenvälisiä Kirkkolahden purjehduskisoja ja vuonna
1979 seura sai järjestettäväkseen
Terhi Sail 375 SM purjehdukset.
Juha joutui jättämään kommodorin
hommat paikkakunnalta poismuuton
vuoksi. Syyskokous 1979 nimitti
hänet kunniakommodoriksi.
Suruviestin saimme syksyllä 2007,
kun Juha oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen 16.11.
Juha oli Veneilijä isolla V:llä ja hän
oli Ihminen isolla I:llä. Saunailloissa,
lauteilla, hän kertoili veneilleensä
isänsä kanssa kolmivuotiaasta
lähtien. Juha hallitsi niin luokkapurjeveneet kuin kuunaritkin. Kaksimastoisella tasalatvakuunarilla eli
hoilolla hän purjehti niin Itämerellä
kuin Välimerelläkin.
Juha Kiehelä oli itseoikeutettu 1.
kommodori ajalla 1974 - 1979.
Pekka Brinck aloitti Juhan jälkeen 2.
kommodorina ja toimi 1980 – 1984.
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Raimo Ilus 3. kommodori
1985 – 1988.
Lasse Virtanen 4. kommodori
1989 – 1992,
Kimmo Solja 5. kommodori
1993 – 1995
Jari Lehtinen 6. kommodori
1996 – 1999
Tero Lautjärvi 7. kommodori
2000 – 2003
Jukka ”Juti” Huurne 8. kommodori
2004 – 2007
Pertti Mikkola 9. kommodori
2008 – 2011
Jari Rankila 10. kommodori 2012 –

Tulevaisuus
Lempäälän-Vesilahden Pursiseuralla tulee varmasti riittämään tehtäviä tulevaisuudessakin. Miten sitten
tulevat kommodorit seuran ruorissa
navigoivatkin, toivoisi sen tapahtuvan edelleen hyvässä yhteistyössä
yhteiskunnan eri intressipiirien
kanssa luomalla avoimia mahdollisuuksia kaikille veneilijöille vesillä
liikkumisen taitojen kehittämiseen ja
mukavaan yhdessäoloon virkistävän
harrastuksen parissa.
Ensi vuonna seuran perustamisesta
tulee kuluneeksi 40 vuotta, onkin
hyvä aika ottaa pohdintaan, joko on
aika koota olemassa oleva aineisto
ja kirjoittaa seuramme tähän astinen
historiikki kirjoihin ja kansiin.
Veikko

Lempäälän kanava 140 vuotta
- pieni Jatkokertomus -

Kuluvana vuonna tulee kuluneeksi
140 vuotta Lempäälän kanavan avajaisista. Viime vuonna peräänkuulutimme vanhoja kuvia Lempäälän
vesiltä. Kiitos kuvia lähettäneille.

Ari Sirén kertoi aiemmin omistamansa Jatko-laivan myös osallistuneen kanavan avajaisiin syyskuussa
1873. Tässä vielä yksi tarina kanavan avajaispäivältä.

Hämeenlinna -laiva on liikennöinyt 1925 - 30 meidän vesistöalueella ja vuodet
1930 - 1950 Näsijärvellä Vankavesi -nimisenä. Kuva Lempäälän kanavalta on
1920 -luvun lopulta, ajalta jolloin sisävesillä harjoitettiin matkustajaliikennettä,
ei huvimatkailua. -Säännöllinen vesibussiliikenne Tampereen ja Hämeenlinnan
välillä alkoi vuonna 1949. Matkustajaliikennettä varten perustettiin
sisävesivarustamo, joka sai nimekseen Suomen Hopealinja Oy.
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Eräs Jatkon näyttävimpiä esiintymisiä oli Lempäälän kanavan
vihkiäisissä 28.9.1873. Tampereen
Sanomat kirjoitti avajaisista muun
muassa seuraavaa:
”Höyrylaiwa Elias Lönnrot huutaa,
pillittää kaupunkimme rannassa
sunnuntai-aamuna tämänkuun 28.
päiwänä. Se houkuttelee huwimatkaajia Lemposten kanawalle,
jota myöte tänään ensi kerran sitte
maailman luomisen kulkewat höyryalukset. Halullisia sieluja keräytyy
wankasti; itse höyryalus herraswäkeä täpösen täyteen ja suuri
proomi työwäkeä. Kello lyö puoli
kahdeksan ja laiwa lähtee piirtämään Lemposta kohti. Matkalla ei

mitään erityistä tapahtunut, perille
päästiin onnellisesti. Tänne saawuttua tulee ”Jatko”-niminen höyryalus ja ”Wanaja” meitä wastaan
kanawasta ikään kuin sanoakseen
meille terweiset wakuutukseksi, nyt
on Lemposten kannas poikki, laske
sisään waan, reikä on auki aiwan
oikein. Me lähdemme ja pääsemme
onnellisesti, teemme laiwoinemme
päiwinemme koko 8 jalan hypähdyksen ylös päin. Hauskaa, hauskaa !
Kanawan warret ihastuneita katsojia
ihan täynnä. Warmaankaan emme
aiwan suurella ”kaposella” aja, jos
sanomme Lemposten kanawalla
sinä päiwänä kello 12-1 wälillä,
jolloin laiwat kanawan läpi kulkivat,
olleen 10 tuhatta henkeä.”

Viimeinen AB Walkiakosken ostama höyrylaiva oli vuonna 1932 Pyhäjärven
Saha –osakeyhtiötä ostettu hinaaja Tampere, joka Valkeakoskella sai nimen
Woima. Woima oli valmistunut vuonna 1885 matkustajalaivaksi nimellä Joetar
Näsijärvelle. Sieltä se siirrettiin Pyhäjärvelle Alfred Selinin hinaajaksi nimellä
Oiva, sitten takaisin matkustajalaivaksi nimellä Tottijärvi. Vuonna 1921 laivaa
jatkettiin ja siihen asennettiin uudet koneet.
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Samankaltaisen uutisen kertoi Suomalainen Wirallinen Lehti (LVPS
2012), jonka toimittaja oli mukana
Hämeenlinnasta lähteneessä
Wanaja-laivassa. Tavarankuljetusyhtiön hallitus oli kutsunut läänin
kuvernöörin ja muita Hämeenlinnan
merkkihenkilöitä matkustamaan

Jatko-laivalla kun muiden, itse lippunsa maksaneiden, oli matkustettava Wanajalla.
Kuvat lähetti Ari Sirén. Lisää Jatkolaivan historiaa http://sites.google.
com/site/ssjatko/

Kokemäenjoen uittoyhdistys tarjosi kesätöitä useille lempääläispojille. Tukkinippuja
ja avolauttoja hinanneita laivoja oli 1930 – 1960 ainakin Arne (kuvassa),
Lennart, Pirkkala, Pispala, Sylvia, Turkka ja Ukko. Kuva 1930-luvulta.

Hopealinja hankki uusia vesibusseja liikenteen lisääntyessä: Roineen vuonna 1950,
Aulangon (kuvassa) 1952 ja Tampereen 1957.
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Pursipirtti 2012
Majaisännistön kapulanvaihto
Pursipirtillä kesä 2012 jatkui pienen
kohentelun ja remontoinnin merkeissä. Talvella 2012 saareen viedyt
tuvan suuret ikkunat vaihdettiin kun
enää huoltomaalaus ei tuntunut
riittävältä toimenpiteeltä. Rantaan
alkukesästä rakennettu pikkusauna,
”ripasauna”, herätti mielipiteitä,
mutta osoittautui hyvät löylyt antavaksi kesäsaunaksi, joka lämpiää
saunomiskuntoon yhdellä pesällisellä. Pientä puusavottaa oman
tontin puista oli pitkin kesää. Kesän
kovin ukonilma iski Pirtin takana
suureen kuuseen Äyrään puoleisella

rajalla irrottaen ja lennättäen puunsäleitä puuceen polulle asti.
Pelastusharjoitukset järjestettiin
mukavan koleassa ja sateisessa
alkukesän säässä viikkoa ennen
juhannusta. Järjestelyissä mukana
oli Vesilahden VPK ja Suomen
Meripelastusseura Pirkanmaa.
Epävirallisemmista merkkipäivistä
mainittakoon, että Pursipirtin rakennuselementtien saareen tuonnista
tuli täyteen 30 vuotta kesäkuun 19.
päivä.
Veneilykausi alkoi huhtikuussa ja
jatkui syyskuun lopun rosvopaistija talkooviikonlopun jälkeen vielä
lokakuulle. Pursipirtin keväällä 2008
aloitettu vieraskirja tuli täyteen ja
siitä löytyi kesän 2012 osalta merkintöjä 138 päivänä, 135 veneestä
ja 323 henkilöstä.
Mukavaa veneilykesää
Rami ja Juti

Pelastusharjoitus kesäkuussa 2012.
Kommodori toteaa käytännössä, miten
vaikeaa on saada mies merestä eli
tässä tapauksessa ”veltto turkulainen”
veneeseen ilman apuvälineitä.
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Tervetuloa Pursipirtille!
Pursiseuran tavoitteena vuodelle
2013 on saada seuran jäsenet käyttämään Pursipirttiä ahkerammin.
Hallituksen jäsenet ovatkin luvanneet tuoda mukanaan ainakin yhden
uuden seuraan kuuluvan vierailijan
tämän kesän aikana tutustumaan
Pursipirttiimme! Maaliskuussa hoidettiin talkoilla puuvaraston täyttö
komeassa, aurinkoisessa kevätkelissä!. Mukana oli reilu kymmenen
seuran jäsentä ja homma saatiinkin
hoidettua tismalleen aikataulun
mukaisesti! Nyt onkin hyvä saunoa,
grillata makkaroita ja lämmitellä avotulen loimussa - hyvässä seurassa!

Pursipirtti on kaikkien seuramme
jäseniemme käyttöön tarkoitettu
ja toivotammekin kaikki tervetulleiksi vierailemaan Salonsaaressa
tulevana kesänä! Seuran jäsenet
voivat lunastaa oman avaimen
panttimaksua (20eur) vastaan allekirjoittaneelta.
Tervetuloa LVPS:n Pursipirtille!
Marko Laurila
majaisäntä
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Liiton kuulumisia
Joustavuus
koulutusjärjestelmän
tavoitteena
SPV sai melko pitkällisen väännön jälkeen
hyväksyttyä ja vahvistettua koulutuksen
laatuperiaatteet. Koulutusjärjestelmän
ytimen muodostaa veneilyn aikuiskoulutusjärjestelmä (kts. viereinen sivu), jonka
kohderyhmänä ovat jäsenseurat ja veneilijät. Aikuiskoulutusjärjestelmässä on pätevyystasoja, joille on määritelty osaamistavoitteet. Järjestelmän ajatuksena on, että
osaamistavoitteet voi saavuttaa / hankkia
monella eri tavalla, eikä niitä SPV:n järjestelmässä ole kiinnitetty määrämuotoisiin
kursseihin tai koulutuskokonaisuuksiin ja
/ tai niihin osallistumiseen.

jäsenkatoa. Esimerkiksi suuret Navigaatioliiton alaiset seurat ovat maksaneet
jäsenmaksun vain jaostojäsenistään liittomaksun, joka on kuluvana vuonna 12,5 €.

Syysliittokokous 2012 päätti äänestyksen
perusteella että jatkossa jäsenmaksu
kerätään kaikilta jäsenseurojen jäseniltä
ja jaostojäsenyyksistä luovutaan.

Kevätliittokokouksessa jäsenasia avattiin
uudelleen keskusteluun ja siitä järjestettiin
koeäänestys. Koeäänestyksessä haastettiin syyskokouksen jo vahvistama eli tällä
hetkellä voimassa oleva sääntö, jonka
mukaan kaikille sama maksu ja jaostojäsenyydet eivät ole mahdollisia. Koeäänestyksen voitti kannat missä saman perheen
jäsenillä tulisi olla pienempi maksu ja että
jaostojäsenyydet tulisi tietyin edellytyksin
sallia. SPV:n hallitus valmistelee asiaa
seuraavaan syysliittokokoukseen. Jos
tavoitteena liiton tavoitteena on maksimoida järjestäytyneen veneilyn piirissä
olevien ja keskusliittoon kuuluvien henkilöiden määrä, niin se luultavasti edellyttää
juniorijäsenyyden lisäksi alennettua perheenjäsenmaksua. Kokouksissa on myös
kuultu kannanottoja seniorijäsenmaksun ja
vapaajäsenten liittomaksusta vapauttamisen puolesta.

Liiton hallitus on jatkanut selvitystä ja
ilmeisesti todennut, ettei päätöstä voikaan
toteuttaa sellaisenaan ilman merkittävää

LVPS:n yhden jäsenmaksun malli vastaa
liiton nykykäytäntöä, mutta seuraamme
tilannetta.		 Jari L.

Jäsenyysasia
liittokokouksissa
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Taidolla turvallista veneilyä
Veneilyn aikuiskoulutus

•
•
•
•

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n koulutuksen laatujärjestelmä kattaa suurimman osan
seurojen koulutuksesta ja antaa puitteet koulutuksien järjestämiseksi
Koulutusjärjestelmässä ovat mukana mm. lasten ja nuorten koulutusjärjestelmä,
katsastuskoulutus, kilpailutoimihenkilökoulutus, valmentajakoulutus ja kouluttajakoulutus
Veneilykoulutus tarjoaa koulutusta turvalliseen veneilyyn niin aloittelijoille kuin kokeneillekin
harrastelijoille
SPV: n koulutustoiminto kehittää ja ylläpitää laatujärjestelmää

1.

Taso: Veneilyn perusteet

Pätevyystason suorittaminen
•
•

2. Taso: Veneilijä tai purjehtija
Suuntautuminen joko moottoriveneilyyn tai
purjehtimiseen

•
•
•
•

3. Taso: Venepäällikkö
Suuntautuminen joko moottoriveneilyyn tai
purjehtimiseen
Osaaminen täyttää kansainvälisen
huviveneenkuljettajankirjan ehdot

•

Seura järjestää kursseja
pätevyysvaatimusten pohjalta
Kursseilla huomioidaan osallistujien
lähtötaso ja haluttu suuntautuminen
Kurssien tueksi on malliohjelmia ja
koulutusaineistoa
Osaaminen todetaan kokeissa, teoriaa
tarpeen mukaan, käytännöntaidot aina
Kokeisiin osallistuminen ei edellytä
kursseille osallistumista, mikäli osaaminen
on hankittu muulla tavoin
SPV:n auktorisoima kouluttaja tarkastaa
kokeet ja vastaanottaa näytöt
Kurssin kouluttaja on eri henkilö kuin
kokeiden vastaanottaja

Lisätietoja seuratoiminnan koordinaattori Sari Häkkinen sari.hakkinen@spv.fi 040 – 586 6614
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SATAMATOIMINTA
Yleistä
Lempäälän satamissa jatketaan
vanhaan malliin eli uutta tilaa ei ole
tullut laitureihin eikä Uimalan sataman siirtäminen uuteen paikkaan
ole edennyt edellisvuoteen nähden
mitenkään. Jospa taas aloitettaisiin
alusta uuden sataman hanke. Pitäisi
saada jäseniltä tukea ko. hankkeelle.
Olemme olleet yli viisi vuotta tällä
samalla satamamallilla. Olemme esittänyt kuntaan mallin jolla päästäisiin
eteenpäin. Kuntaa kyllä kehutaan
kuinka hienossa paikassa vesistöjen
ympäröimänä kunta sijaitsee. Näinhän
asia tietysti on. Paineita kyllä satamien
laajentamiseksi on olemassa.
Uittorannan kelluvia laitureita varten
tilattiin uusia salkkumallisia puomikellukkeita, joita asennettiin muutama
käyttötestin ja myös talvikestävyyden
vuoksi. Keväällä -13 asennetaan
hyvien kokemusten perusteella koko
laituriin uudet puomikellukkeet.
Viime vuosina on yhä useammille
venepaikkaa haluaville jouduttu ilmoittamaan, ettei vapaita paikkoja ole.
Venepaikat
Venepaikan hinnoittelu perustuu
latureilla venepaikan leveyteen eli
hinta aisapaikoilla on toistaiseksi 30€
/ paikan leveysmetri. Soutuveneiden
rantapaikat maksavat 15€ / kausi ja
vajassa säilytyksestä perimme 20 €/
kausi eli kesä/ talvisäilytys yht. 40 €.
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Venepaikkojen käyttöastetta tullaan
seuraamaan aktiivisesti tulevallakin
venekaudella. Niillä paikoilla, joilla
ei ollut ilmoitettua venettä kertaakaan havainnointihetkillä, menevät
automaattisesti seuraavana vuonna
uuteen jakeluun.
Venepaikoista on lähetetty vanhaan
tapaan edellisen kauden haltijoille
lasku, jossa on paikan hinta veneilykaudelta ja 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, asetetaan seuraan kuuluvat
jäsenet etusijalle venepaikkoja vuokrattaessa. Seuran jäseneksi voi hakea
venepaikkaa vuokratessaan.
Pursiseuran kelluvista venepaikoista
oli tosiaan 2012 vuokrattuna 100% .
Vierasvenepaikkoja Uittorannasta
löytyy 4 kpl, Uimalassa ei vierasvenepaikkoja ole.

Uittorannan satama

S atama-alueen sisääntulon portin
käytöstä täytyy muistaa se että jokaisen 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.
Uimalan satama
L-VPS:n ja kunnan välillä Uimalan satamasta on vuoden kestävä
sopimus kerrallaan edelleen, eli
seura ei ole innostunut kovin paljon
satsaamaan ko. satamaan. Uimala
maapenkkaa vasten olevissa venepaikoissa Um1 – Um8 on veneet
kiinnitettävä ”kopin” seinällä olevan
ohjeen mukaisesti eli jokainen vene on

kiinnitettävä kahteen poijuun perästä
ja kettingillä tai köydellä keulasta laituriin. Jos em. ohjetta ei noudateta,
on asiasta keskusteltava onko ohje
oikeutettu. Tämä ohje siksi, ettei tulisi
keskusteluja kuka maksaa kolhut naapurin veneestä.
Talkoot
Ennakkoon ilmoitettujen ja sovittujen
talkoiden työtunteja käytettiin vanhaan
tapaan laiturimaksujen alentamiseen.
Tulevaisuudessakin toimitaan näin, eli
sovituilla ja kirjatuilla talkoilla voi alentaa venepaikkansa seuraavan vuoden
maksua aina puoleen paikan hinnasta.
Talkootyötunnin hinnaksi oli edelleen
sovittu 4€. Tähän systeemiin saattaa tulla
muutoksia lähitulevaisuudessa.
Tuomas Putkisto
Satamapäällikkö
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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.

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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Palveleva puutavaraliike
Paikallinen puunjalostaja

METSÄ-TAPPURA OY
www.metsa-tappura.fi

PUUSEPÄNTYÖT
SAHATAVARA
PANELIT, LISTAT
ERIKOISSAHATAVARA
RAHTISAHAUS
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Nurkkilantie 76
37500 LEMPÄÄLÄ
Puh. (03) 374 6490
040-564 3182

Taksi Pasi Ojala
puhelin 0400/632214
Tilataksi 1- 8 henkeä
Soitelkaa kyydin tarpeeseen

Kyllä Pasi Kuskaa
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Talvisäilytystilaa
veneille, as-autoille jms.
lämpimissä ja kylmissä halleissa.
Tiedustelut
050-5987830 tai 0500-401561

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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LVPS Jäsenhakemus

www.lvps.fi

Nimi (pääjäsen)_________________________ synt.aika_______
Ammatti_____________________________________________
Osoite_ _____________________________________________
Puhelin kotiin_________________________________________
Puhelin työhön________________________________________
Matkapuhelin_________ sähköpostiosoite_ _________________
Nimi (puoliso)___________________________ synt.aika_______
Nimi (perh.jäsen) _ ______________________ synt.aika_______
Nimi (perh.jäsen) _ ______________________ synt.aika_______
Nimi (perh.jäsen) _ ______________________ synt.aika_______
Nimi (perh.jäsen) _______________________ synt.aika_______
Veneilykokemus_______________________________________
(kurssit, jäsenyydet)____________________________________
Veneen nimi____________________________ katsastettu_ ____
Mitat (pit. x lev. x syv.)____________________ teho (kW)_ _____
Jäsenmaksut (2013): Liittymismaksu perhekohtainen 75
Perhejäsenmaksu 34 /v.
Vapaaehtoiset maksut: Navigaatioliitto 4
Palautusosoite:

Lempäälän-Vesilahden Pursiseura ry
hallituksen jäsenelle.
Kun hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen,
saat maksukuitin ja lisätietoa pursiseurasta.

Seuran tilino:

NORDEA 224218-16000
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Täyden palvelun pienkoneliike
Marjamäessä.
Myymme ja huollamme:
Mönkijät, mopot, skootterit,
mopoautot, perämoottorit,
moottorisahat, ruohonleikkurit
yms.
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Tervetuloa
palvelevaan pankkiin
– Aito Säästöpankkiin

Aito Säästöpankista saat joustavaa palvelua. Pääset puheillemme usein jo samana päivänä, saat tarvitsemasi
päätökset nopeasti ja konttoriin soittaessasi puheluusi
vastaa keskuksen sijaan sinulle tuttu toimihenkilö.
Kiinnostaako sinuakin kokeilla miltä tuntuu olla
tyytyväinen omaan pankkiinsa?

Tule Aito Säästöpankkiin tai
täytä yhteydenottopyyntö netissä
www.aitosp.fi

VALKEAKOSKI, Valtakatu 12 • puh. 03 4584 0200
TAMPERE: Kauppakatu 14, Rautatienkatu 22 • HERVANTA, Insinöörinkatu 23
PIRKKALA • YLÖJÄRVI • NOKIA • KANGASALA • HÄMEENKYRÖ
PÄLKÄNE • IKAALINEN • LUOPIOINEN
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Nyt kaikki veneilyyn
saman katon alta!
• Buster ja Yamarin –veneet
Uutuutena TG Boats
• Veneilyyn liittyvät tarvikkeet
• Venetrailerit
• Talvisäilytys

ansent
H
y
l
l
He lyasustee
ei
ven in kuin
keli iin
kel

a
Yamoaohttorit

perämuolto

- H aosat
- Var vikkeet
- Tar lytys
- Säi

Patamäenkatu 5,
Puh. 010 281 1000
Avoinna: ma-pe 10-18

33900 TAMPERE
www.yamaha-center.fi/tampere
la 10-14

