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HEINOLAN KAUPUNKI

Onnittelut 60-vuotiaalle
Heinolan Pursiseuralle!
Nykyään Heinola on monelle pääkaupunkiseutulaiselle ensimmäinen portti Järvi-Suomeen, kun
Tähtisillan ylitys vesinäkymineen aukeaa ohikulkevalle. Heinolassa on rantaviivaa noin 1000
kilometriä ja meillä on noin 300 hehtaarin järveä. Vesistö on osa heinolalaista identiteettiä.
Samalla vesistö on suuri osa Heinolan tarinaa, sitä pitkin on kulkenut ihmisiä, tavaroita ja se on
synnyttänyt elinkeinoa sekä kauppaa.
Vesi on elementtinä kiehtova ja kaunis, mutta osaamattomissa käsissä myös vaarallinen.
Siksi on tärkeää, että meillä kaupungissa toimii aktiivinen seura, joka toiminnallaan edistää
vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja, sekä edistää veneilykulttuuria koulutuksilla, tapahtumilla
ja kilpailuilla. Lisäksi Heinolan Pursiseura on kehittänyt kahta tukikohtaansa; Vasikkasaarta ja
Kallioissaarta hienoiksi kokonaisuuksiksi vesistöillä liikkuville. Tärkeää on, että pursiseura toimii
tiiviissä yhteistyössä Päijänteen alueen muiden vastaavien yhdistysten kanssa.
Lähitulevaisuuteen kiikaroidessa on nähtävissä, että Heinolan kohtalo sitoutuu jälleen
kerran vesistöihimme, sen vetovoimaisuuden hyödyntämiseen elinkeinossa, asumisessa ja
harrastustoiminnassa. Toivon ja uskon, että Heinolan Pursiseuralla on oma tärkeä roolinsa tässä
myös jatkossa.
180-vuotias Heinolan kaupunki onnittelee 60-vuotiasta Heinolan Pursiseuraa, sekä toivottaa
aktiivisia lisävuosia meille tärkeän vesistön äärellä.
Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja
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KOMMODORIN PALSTA
Kevät on parasta aikaa veneilijälle, ainakin kutina
veneen kunnostukseen, varusteiden hankintaan
ja kunnostukseen alkaa, veneilykohteita tutkitaan
jne. Vielä kun olisi yhtä hienot sääolosuhteet, kun
viime kesänä.
Heinolan Pursiseuralla on juhlavuosi, sillä
18.09.2019 tulee kuluneeksi 60 vuotta seuran
perustamisesta. Haluankin kunnioittaen kiittää
seuran perustajia ja aktiivisia talkoolaisia
tukikohtien rakentajina. Heidän työpanostaan
ei pysty rahalla mittaamaan. Niinpä onkin syytä
pitää juhlat 7.9.2019. Kesällä tulee tarkempi
tiedote aikatauluista, ilmoittautumisista jne.
K a u p u n g i n k a n s s a Va s i k k a s a a r e n t o n t i n
vuokrasta ei ole päästy vielä neuvottelemaan.
Joten väliaikainen sopimus on edelleen voimassa.
Hevossaren satamaan, seuran talvitelakointialueelle on tulossa kalastajayrittäjälle tilat
kalankäsittelyä varten. Telakointipaikat pysyvät
ennallaan.
Ensi kesänä kiinnostavuutta tullee lisäämään Kimolan kanava. Uteliaita veneilijöitä saattaa
vierailla kesällä meidänkin tukikohdassa, tervetuloa vaan. Kanavalla tällä hetkellä työt sujuvat
aikataulussa. Mitään ongelmia rakentamisessa ei ole esiintynyt. Koesulutukset on tarkoitus
aloittaa syyskesällä ja viralliset avajaiset järjestetään keväällä 2020 purjehduskauden alussa.
Tässä päällimmäiset ajatukset tulevista tapahtumista. Lisää tietoja löytyy seuran kotisivuilta
www.heinolanpursiseura.fi sekä facebooksivulta Heinolan Pursiseura tai voit myöskin soittaa
henkilökohtaisesti kommodorille puh. 044 978 9913
Toivotan kaikille turvallista ja mukavaa kesää 2019.
Jukka Hietanen
Kommodori
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TERVEISET SIHTEERILTÄ JA TILITOIMISTOLTA
Seuran kotisivulta www.heinolanpursiseura.fi löytyy päivitettyä tietoa toiminnasta, tukikohdista,
säännöistä ja yhteyshenkilöistä, sekä kuvia tapahtumista kuvagalleriassa.
Seuran toimintaan liittyvät ”ideat, ruusut ja risut” voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen;
kyllikki.aarnio@phnet.fi.

Tervetuloa yhteisiin tapahtumiin!

HEINOLAN TILI JA ISÄNNÖINTI OY, SEURAN TILITOIMISTO:
Hoidamme seuran juoksevia asioita hallituksen ohjeiden mukaan seuraavasti:
* tukikohta-, telakka- ja laituripaikkojen avainsopimukset
* perälippujen myynnit
* kirjanpidon, laskutuksen ja laskujen maksut
Tilitoimiston yhteystiedot: Heinolan Tili ja Isännöinti Oy,
Siltakatu 12 L 1, 18100 Heinola
puh 03 7155717
e-mail: jaana.aaltonen@hti.fi
toimiston aukioloajat:
ma-ke klo 8-16, to klo 8-17, ruokatauko päivittäin klo 11-12
Toimintaa koskevissa asioissa ota yhteyttä seuran vastuuhenkilöihin;
* sihteeriin tai kommodoriin
* jaosten puheenjohtajiin tai majaisäntiin
Yhteystiedot löytyvät vuosittain Reimarista ja seuran kotisivuilta.
Turvallista vesielämää kaikille veden pinnalla ja alla, kisaonnea kauden kisoihin osallistujille
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LÄMPIMÄT ONNITTELUT 60-VUOTIAALLE
HEINOLAN PURSISEURALLE
Seura perustettiin aikoinaan Heinolan Moottorivenekerhoksi,
sittemmin seuran nimi muutettiin Heinolan Pursiseuraksi.
Seura toimi aluksi moottoriveneilijöiden ja vesihiihtäjien
yhdistyksenä. Moottoriveneilijät järjestivät jo 60-luvulla SM-tason
ratakilpailuja Heinolassa, sekä osallistuivat kisoihin muualla
Suomessa.
Purjehtijat tulivat mukaan myöhemmin 60-luvulla, aluksi
kevytveneillä. Purjeveneiden Windmill -luokassa heinolalaiset olivat
pitkään Suomen huipulla, tuoden Heinolaan Suomen mestaruuksia.
Heinolan Pursiseura on pitkään tehnyt yhteistyötä Heinolan
kaupungin ja alueen yritysten kanssa. Se on mahdollistanut hyvän
ja toimivan seuratoiminnan veneilyn ja vesiurheilun harrastajille.
H e i P s i n t o i m i n n a l l e t ä r ke ä n Va s i k k a s a a re n t u k i k o h d a n
rakentaminen alkoi heti seuran perustamisen jälkeen. On kerrottu,
että Päijännepurjehduksen idea syntyi Vasikkasaaren saunassa.
Päijännepurjehdus järjestetään jo 47. kerran ensi kesänä. HeiPsin
Vasikkasaaren tukikohta on ollut runsaassa käytössä heinolalaisten
vesiharrastajien toiminnassa ja koulutustilaisuuksissa.
Kimolan kanava luo Heinolaan uusia mahdollisuuksia matkailun
alalle. Pitkään jatkunut yhteistyö Heinolan kaupungin ja Heinolan
Pursiseuran välillä on jatkossakin avainasemassa kehitettäessä
veneilymatkailua Heinolan seudulla. Veneilijät tarvitsevat niin
paikallisten yritysten kuin veneseurojenkin palveluja. Yksi
veneilijöille tärkeä palvelu on Vasikkasaaren tukikohta. Päijänteen
alueen veneilyseurojen yhteistyö on luonut hienon mahdollisuuden
vierailla eri seurojen tukikohdissa.
Vasikkasaaren tukikohdan mahdollinen loppuminen venematkailun
lisääntyessä tulisi vaikeuttamaan Päijänteeltä tulevien veneilijöiden
vierailuja Heinolan seudulla. Se todennäköisesti vähentää
heinolalaisten yrityksien palvelujen käyttöä.
Rakentavalla yhteistyöllä lisäämme hyviä kasvun mahdollisuuksia
Heinolan alueen veneilylle ja yrityksille.
Ismo Glans
Suomen Purjehdus ja Veneily
Keitele-Päijänne aluejohtaja
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HEINOLAN PURSISEURAN REKISTERISSÄ OLEVAT VENEET
Kippari/omistaja

Alus, nimi

v.tod nro

Alustyyppi

Rek. nro

Purje nro

Kipparin puh.

seur. peruskats. v.

Aaltonen Matti

Adelaide

2

Avance 245

A-53840

FIN 6219

0400 936 293

2019

Alatalo Timo

Meri

94

Marina 85

X15397

Alitalo Tomi

Viljo

59

H-vene

A-57981

FIN 705

045 278 7869

2020

0500 496 055

2021

Gustafsson Harri

Miranella

Halla Susanna

9

omavalm.teräsvene

R-32891

91

Silver Hawk

S8014

2022

2022

Hanhiniemi Harri

Wild Goose II

21

Monterey 302

V-21130

040 588 2034

2019

Haverinen Jaakko

Salla

32

omavalm.teräsvene

H-70672

040 910 9075

2022

Heinonen H ja T

Uiska

65

liukuva mv

O-7689

040 847 3349

2021

ei nimeä

12

Nordic 6020

R 56977

0400 495 921

2020

83

Bella 685

M 7488

Lady

120

Finmaster Husky R7

P43308

ei nimeä

78

Buster Magnum

R-38517

040 7595443

2021

Aleksandra

92

omavalm.teräsvene

R 54816

0400 713233

2022

Ilona

53

Maxi 777

R-50661

040 848 2513

2019

040 5331953

2021

0400 516 713

2019

Heinonen Marjaana
Heinonen Tapio
Hietanen Timo
Hiltunen Ville(käytt.)
Hurme Erkki
Hyytiä Ilpo
Hölttä Jari
Ilola Heikki

106

2022
2021

FIN 2814

J19368

Karoliina

11

Hydro ½ ton

H-71674

Suvi

96

Bella 700

T-39415

2019

Jussila Erkki

Matilda

137

Bella 655

R37976

2022

Juvonen Mikko

Seaward

72

Fines 26

A-8876

Jäntti Vesa

Stella

129

S18730

040 8296216

2021

Kajo Ari

Kroko

104

R54208

050 3599447

2021

Kanerva Harry

Solveig

14

Avance 24

T-50087

FIN 4904

Kanninen Kauko

Celavie

56

Wind 328

L 6590

FIN 8839

Kemppainen Mikko

Minnie

27

Omavalmiste

A-15217

Kivelä Mikko

Merille

35

Johansson&Son

R-53669

Kokki Erja

Pärsky

31

Karlö 28

Korhonen Ilpo

Tyyne

66

omav.matkavene

Kuhanen Juha

124

Kukkonen Vesa

Ilonummi Hannu

FIN 1693

2023

2023
040 580 5377

2023

040 5325180

2019

040 504 3233

2020

R-30786

050 3322182

2023

R-33796

040 825 9520

2021

Bayliner Ciera 8

P-45315

040 4803577

2023

15

Finnsport 600 C

M8382

040 5142630

2019

0

Kukkonen Vesa

Carpe Diem

62

Avance 245

T-53814

FIN 2838

040 5142630

2019

Könönen Marja

Boy's

26

Larsen 25

L-9890

FIN 6969

0400 783 654

2022

Laine Esko

Damaris

25

Dehler 34

X-15461

FIN 7009

040 5378211

2019

Lavio Teijo

Sherry Time

54

Larson 310 Cabrid

U-54871

0400 494659

2019

Auvo

80

Over 33

A-55520

Lehtonen Markku

Janitta

75

Pelmet Jänmarin

U48085

Leskinen Eija

Maaria

136

Bella 8001

Doris

30

Marino 8000

Santa Maria

10

Seiskari 28

O9660

LeChatte II

61

Sunwind 27

A-50064

Lehtinen Jyri

Luoto Veijo ja Tiina
Lääperi Kari
Lääperi Sakari
Matikainen Pertti

FIN 10926

050 569 1117

2023

050 598 3450

2020

U45838

040 5068098

2022

R31638

040 548 0622

2022

0400 497393

2020

050 3692049

2019
2020

2021
FIN 4725

Siril

100

Kirri 21 Fish

T-40114

Mattila Olavi

Not Jet

97

Bayliner ECJ 889

U-31064

Mustala Tero

Demi-Sec

33

Aquador 26 DC

M-29693

0400 704 740

Niemelä Erkki

Ira VI

49

Norppa 10 tk

H-71420

050 410 2634

2019

Nieminen Ari

Avanti

71

Bella 7002

A-52008

040 5403543

2020

Paddington

98

Maxum 2500 SCR

T-1360

044 2955055

2019

69

Yamarin 5920 DC

R-35896

0400 352 746

2020

Numminen Harri & min.
Nurminen Matti

2023

Patrakka Juha

Prima Donna

77

Becker 27

L-11733

FIN 7662

040 779 0633

2022

Peltonen Juha

Roxmary

58

Sk 22

S-18557

FIN 144

0400 494 675

2023

Piekkala Matti

Celeste

93

Degerö 28 MS

M27159

Duo

110

Scantic 580L

P11528

045 1355690

2020

Amanda

20

Bavaria 31C

U52293

0400 459039

2021

39

Yamarin 56 ht

R-36862

050 407 3106

2021

Swing

3

North Steel 34

P43646

Nina-Charlotta

41

Finnflyer 27

S-18110

Sarkkinen Joni

Qatrik

24

omavalm.teräsvene

Seppänen Matti

Cherie

6

teräslaiva

Pitkäranta Jorma
Rytkönen Risto
Räisänen Leila
Räsänen Pentti
Santala Juha

8

2022
FIN10913

2022
FIN 1465

0400 577 885

2023

R 29862

0400 788628

2021

A30486

040 7087244

2019
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HEINOLAN PURSISEURAN REKISTERISSÄ OLEVAT VENEET
Kippari/omistaja

Alus, nimi

v.tod nro

Alustyyppi

Rek. nro

Purje nro

Kipparin puh.

seur. peruskats. v.

Skyttä Vesa

Sky Walker

79

Finn Flyer 31

A 51940

FIN 1629

050 5907063

2023

Felix

102

R37710

040 5116072

2021

Tammisto Ilkka
Tapanainen Matti
Toiminen Raimo

Teijo V

29

Bayliner Ciera 2855i

T 60217

040 766 1927

2023

36

Bella 652

U 41667

0400 868237

2020

Buster X C4

R-53528

040 7189449

2019

H74271

040 5011942

2021

0500 900115

2020

044 302 2288

2020

Tormo Kai

Sardiini

64

Virtanen Mika

Neblius

105

Virtanen Lasse

Grazy Lady

5

FE 83

L-8719

Nelly

42

Fiskari

K-44932

Ylisiurua Mika ja Kati

FIN 2625

Rekisterissä olevat veneet, jotka ovat katsastettu hyväksytysti kaudella 2018.
Vesa Kukkonen
Katsastuspäällikkö
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KALENTERI 2019
TOUKOKUU
Vapunpäivä

KESÄKUU

1

ke

1

la

2

to

2

su

vko 18

3

pe

3

ma

4

la

4

ti

5

su

5

ke

Katsastus kotilaiturilla klo 17-19

6

ma

6

to

Sukellusilta majalla klo 17

7

ti

7

pe

8

ke

8

la

9

to

9

su

10

pe

10

ma

11

la

11

ti

12

su

12

ke

13

ma

13

to

Sukellusilta majalla klo 17

14

ti

14

pe

14-16.6. Järvipelastajat leiri Vasikkaaressa

15

ke

15

la

Perhekatsastus majalla 10-15/Kollarin purj.

16

to

17

pe

16

su

vko 19

Lipunnosto Vasikkasaaressa klo 15
vko 20

Sukellusilta majalla klo 17

vko 23

vko 24

EPR 1 Hökkä Race

18

la

17

ma

19

su

18

ti

20

ma

19

ke

21

ti

20

to

Sukellusilta majalla klo 17

22

ke

21

pe

Juhannusaatto

23

to

22

la

Juhannuspäivä

25

pe

23

su

25

ma

25

ti

26

ke

27

to

25

la

26

su

27

ma

28

ti

vko 21

Sukellusilta majalla klo 17
Perhelauantai rantapuistossa
vko 22

29

ke

Katsastus kotilaiturilla klo 17-19

28

pe

30

to

Sukellusilta majalla klo 17

29

la

31

pe

30

su

10

vko 25

vko 26

Sukellusilta majalla klo 17
EPR 2 Korea-Varpunen/HeiPs

KALENTERI 2019
HEINÄKUU
1

ma

2

ti

3

ke

4

to

ELOKUU
vko 27

Sukellusilta majalla klo 17

1

to

2

pe

3

la

4

su

5

pe

5

ma

6

la

6

ti

7

su

7

ke

8

ma

8

to

9

ti

9

pe

10

ke

11

to

12

pe

13

la

Päijätsalon purjehdus EPR 3

14

su

Päijänteen mestaruus/TePs

15

ma

16
17
18

to

19

pe

20

la

Päijännepurjehdus

21

su

Päijännepurjehdus

22

ma

23
24
25

to

26

pe

vko 28

Sukellusilta majalla klo 17
Pirttisaaren purjeh. EPR 4/APS
vko 32

Sukellusilta majalla klo 17

10

la

11

su

12

ma

13

ti

14

ke

15

to

Sukellusilta majalla klo 17

ti

16

pe

Uiva venenäyttely 15-18 Hki

ke

17

la

Viaporin Tuoppi SuPS Hki

18

su

19

ma

20

ti

21

ke

22

to

ti

23

pe

ke

24

la

25

su

26

ma

27

ti

28

ke

27

la

28

su

Sukellusilta majalla klo 17

vko 29

Sukellusilta majalla klo 17

vko 30

Sukellusilta majalla klo 17
Kallioissaari tapahtuma

29

ma

29

to

30

ti

30

pe

31

ke

31

la

vko 31

vko 33

vko 34

Sukellusilta majalla klo 17
Punapäänkierto EPR 5 HVS
vko 35

Sukellusilta majalla klo 17
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KALENTERI 2019
SYYSKUU
1

su

2

ma

3
4
5
6
7

la

8

su

9

ma

10
11
12
13

LOKAKUU
1

ti

2

ke

ti

3

to

ke

4

pe

to

5

la

pe

6

su

7

ma

8

ti

9

ke

ti

10

to

ke

11

pe

to

12

la

pe

13

su

14

la

15

su

16

ma

17

ti

18
19

vko 36

Lipunlasku ja 60 v. juhlat
vko 37

JOULUKUU
10

ti

11

ke

12

to

ke

13

pe

to

14

la

20

pe

15

su

vko 38

21

la

16

ma

22

su

17

ti

23

ma

18

ke

25

ti

19

to

25

ke

20

pe

26

to

21

la

27

pe

22

su

28

la

23

ma

29

su

30

ma

12

vko 41

vko 39

vko 40

vko 50

vko 51

Joulusauna majalla klo 14.00
vko 52

24

ti

Jouluaatto

25

ke

Joulupäivä

26

to

Tapaninpäivä

• Viemäreiden avaukset ja painehuuhtelut
••Lokakaivojen
tyhjennykset
Sadevesi-, hiekkaja rasvakaivojen
puhdistukset
• Sulatukset
• Sadevesi-,
hiekkaja rasvakaivojen
• Putkistojen avaukset ja painehuuhtelut
puhdistukset
• Putkistokuvaukset
• Putkistokuvaukset
• Sulatukset

• LÄMPÖ, VESI, ILMASTOINTI
• MAALÄMPÖ • ÖLJYPOLTTIMET
• LÄMPÖ, VESI,
ILMASTOINTI
• ASENNUS,
HUOLTO,
TARVIKEMYYNTI
• MAALÄMPÖ • ÖLJYPOLTTIMET
HUOLTO,
TARVIKEMYYNTI
Myllypurontie •4,ASENNUS,
18600 Myllyoja
www.lvisimpanen.fi
050 447 7624 (Mikko
Lauren)
040 775
7356 (Seppo Pusa)
Myllypurontie
4, 18600
Myllyoja
www.lvisimpanen.fi
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KALLIOISSAAREN TUKIKOHTA
Heinolan Pursiseuran omistama Kallioissaari niminen kiinteistö ja tukikohta sijaitsee Päijänteen
Kalliosaaressa Vähä-Ohjon vieressä ja Virmailan saaren pohjoispuollella. Saareen ei ole maayhteyttä,
ja sen sijainti on N61° 28.183´, E25° 20.692´. Kiinteistön postiosoite on Kalliosaari 5, 17500
Padasjoki. Heinolasta Heinäsaaren venelaiturista on Kallioissaareen matkaa n. 25 NM (46 km).
Kallioissaaren tukikohdan majaisäntä on Hannu Ilonummi, puh. 0400 638965.
Saaressa on päärakennus, sauna, grillikatos, kesäkeittiö, varastorakennus ja huussi. Rakennuksia
remontoidaan tarpeen mukaan talkoilla. Kesällä 2018 korjattiin kesäkeittiön katto, ja saaresta
kuljetettiin kaksi soutuvenekuormallista rojua pois. Kaudelle 2019 ei ole suunniteltu remontteja.
Tämä tarkoittaa sitä, että omatoiminen paikkojen kunnossapitäminen ja järjestäminen palvelee
hienosti yhteistä etua. Näköpiirissä on ainakin ”tropiikin” eli lounaan puoleisen laiturin korjaus, ja
kesäkeittiön eli ”kirkon” remontin jatkaminen.
Laitureita on kolme, ja niissä poijutai kylkikiinnitys. Vältä lähestymistä
koillisen suunnasta päälaituriin tai
”valehtelijoitten laituriin” matalan
veden ja kivikon vuoksi; oheinen kuva
kertoo asian. Kallioissaaren tukikohta
on tarkoitettu jäsenten käyttöön
sekä veneilijöille, joilla on Päijänteen
alueen veneseuran perälippu. Heinolan
Pursiseuran jäsen voi lunastaa avaimen
tukikohtaan Jaana Aaltoselta, Heinolan
Tili ja Isännöinti, Siltakatu 12 L1, 18100
Heinola, puh. 03 7155717. Seura perii
avaimesta panttimaksun 30€ ja vuotuisen käyttömaksun 60€.
Tukikohdan käyttömaksu avaimettomilta jäseniltä ja vierailevilta veneilijöiltä on 10€ vrk / venekunta.
Maksun perii majaisäntä, tai kävijä maksaa omatoimisesti käyttömaksun seuran tilille
FI75 1007 3006 1028 96. Pyydän kaikkia saaressa vierailevia veneilijöitä merkitsemään käyntinsä
vieraskirjaan, joka on aiemmasta käytännöstä poiketen kesäkeittiön terassilla olevassa laatikossa.
Vieraskirjojahan oli aiemmin lukituissa tiloissa kaksikin kappaletta, yksi päärakennuksessa ja toinen
kesäkeittiössä, eivätkä avainta vailla olleet vierailijat voineet niihin käyntejään kirjoitella.
Kallioissaaressa ei ole järjestettyä
j ä t e h u o l t o a , j o t e n k a i k k i k äv i j ä t
huolehtivat omista roskistaan;
veneilijät siivoavat jälkensä, vievät
t u o m a n s a ro s k a t j a j ä t t e e t p o i s
s a a re s t a , j a j ä t t ävä t t u k i k o h d a n
sellaiseen kuntoon, että seuraavien
tulijoiden on mukava nousta maihin.
Huomaa, että saaren rakennusten
tulisijoissa ei sovi polttaa muovia,
vaikka se olisikin polttokelpoista.
Muovin täydellisestä palamisesta
ei ole takeita, eikä esimerkiksi
grilliruoan kokkaaja pidä muovin
kärystä ateriassaan. Kallioissaaressa
noudatetaan Päijänteen vesistön
veneilyseurojen yhteisiä pelisääntöjä.
Mukavaa veneilykesää!
Majaisäntä Hannu Ilonummi
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Kirkko sai viimein uuden katon. Kiitos talkooväelle.
kuvat: H. Ilonummi
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VASIKKASAAREN TUKIKOHTA
Tukikohta on Ruotsalaisella Vasikkasaaressa. Koordinaatit 61°14’N ja 25°58’E. Päärakennus,
sauna, grillikatos, ulkohuussi ja varasto.
Tukikohtaan pääsee myös autolla. Tukikohdan käyttö- ja ylläpito aiheuttavat kustannuksia, joita
katetaan avain – ja käyttömaksuilla. Maksut löytyvät mökistä.
Vieraskirjaan pyydetään merkitsemään vierailusi: veneen nimi ja rekisterinumero, kipparin nimi ja
päivämäärä.
Majaisäntä
Matti Tapanainen

Kuva H. Ilonummi
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SK 22 ROX-MARY 1923
Syksyllä 1994 aloin etsiä itselleni ensimmäistä kölivenettä, ja koska Tupperware-vehkeet olivat
ja ovat poissuljettu vaihtoehto, sen tuli olla tietysti puuta. Saaristoristeilijät kiinnosti; silmää
miellyttäviä mutta täysin epäkäytännöllisiä, siis täydellisiä vaihtoehtoja minulle. Mukavuudet
näissä vehkeissä on melko lähellä nollaa, sillä onhan sisälläkin melkein istumakorkeus.
Vuodenvaihteessa 1994 tuli sitten sovittua kaupat kammottavasta työmaasta, josta en tiennyt
oikein muuta kuin sen olevan 1920-luvulla tehty 22 neliömetrin saaristoristeilijä. Vanhassa
isopurjeessa häämöttävästä numerosta (S 144) selvisi veneen olevan Ruotsissa 1923 rakennettu
22:nen nimeltään Rox-Mary. Veneen suunnittelijaksi paljastui yksi maineikkaimmista, nimittäin
suomalainen Gustaf Estlander, arkkitehti ja noin tuhannen veneen piirtäjä.
Kova oli hinku vesille kesäksi 1995, ja vene oli Heinolassa tammikuun puolivälissä. Silloin alkoi
melko mittava kunnostus, josta voisi kirjoittaa vaikka kirjan. Vesillehän tuli kesäksi päästyä, tosin
vuodeksi oli lipsahtunut 2008. Kunnostus kesti siis 13,5 vuotta. Uudet purjeetkin oli hommattu jo
vuonna 1995, siitähän on hyvä aloittaa.
Tarkkaavaisimmat pursiseuralaiset ovat varmaan panneet merkille veneen siitä lähtien
vaikuttaneen alueen kilpailuisssa ja tapahtumissa vaihtelevalla menestyksellä. Muutama
rankingvoittokin on tullut, sekä useita luokkavoittoja Helsingissä Viaporin Tuopissa ja
Shampanjaregatassa. Vuonna 2010 Rox-Mary valittiin Tyylikkäimmäksi veneeksi sentään 170
veneen joukosta (miehistöstä ei mainintaa).
Lopuksi voisi todeta tälläisen veneen olevan loputon työmaa, jonka ei ole tarkoituskaan olla
koskaan valmis. Työmäärästä huolimatta koitetaan päästä taas kesäksi vesille.
Juha Peltonen
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KILPAILUKUTSU 2019

Etelä- Päijänteen Ranking- osakilpailu

Matkapurjehduskilpailu

Aika ja paikka
29.6.2019 Heinolan pursiseuran tukikohta Kalliosaari 5, 17500 Padasjoki Etelä Päijänne.
Järjestäjä
Heinolan Pursiseura ry
Säännöt
Kilpailussa noudatetaan VOIMASSA olevia Purjehduksen kilpailusääntöjä, FinLYS-sääntöjä, EteläPäijänteen Rankingin- sääntöjä ja purjehdusohjeita.
Vastuuvapautus
Kilpailijat osallistuvat täysin omalla vastuullaan. Katso sääntö PKS 4, päätös kilpailla. Kilpailun
järjestäjä ei ota vastuulleen korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta tai
kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.
Kilpailupäällikkö
Vesa Skyttä gsm: 050 5907063
Kilpailukelpoisuus: kilpailu on avoin.
•
Veneen päällikön on oltava SPV:n tunnustaman purjehdusseuran jäsen.
•
Veneen tulee olla katsastettu vähintään katsastusluokkaan 3.
•
Vakuutus: jokaisella osallistuvalla veneellä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus.
Luokat: LYS-1 pieni ja LYS-2 iso
Luokkia voidaan yhdistää. Kilpailu kuluu Etelä-Päijänteen Ranking- kilpailujen sarjaan.
Lähtö ja maali
Lähtö Kalliosaaren edustalta lauantaina 29.6.2019 klo 11.00. Maali on samassa paikassa. Reitti
tarkentuu kipparikokouksessa, joka on Kalliosaaren majan edustalla klo 10.00.
Hätäilmoitus:
Kilpailussa ei ole seuran järjestämiä turvaveneitä, hätäilmoitus tehdään: Hätäkeskus 112
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset sähköpostitse: vesa@skytta.net 29.6.2019 tai kilpailupäivänä paikalla klo 9.00-10.00.
Ilmoita alla olevat tiedot liitteenä olevalla ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostilla.
* Veneen nimi

* Puhelin

* Purjeennumero FIN

* Osallistuvan veneen miehistö

* Veneen tyyppi

* Seura

* Kippari

* LYS- luku vakio tai LYS- luku ilman avotuulipurjetta

LYS- hyvitys ilman avotuulipurjetta edellyttää ilmoitusta viimeistään neljää vuorokautta (96 tuntia) ennen
ensimmäistä lähtöä.
Kilpailumaksu
•
20 euroa sisältäen saunan ja tukikohdan vierailumaksun
•
Maksun voi suorittaa HeiPs:in tilille FI75 1007 3006 1028 96
•
Maksukuitissa tulee olla kipparin nimi ja veneen purjeen numero
Henkilötiedot
Osallistuessaan kilpailuun venekunta miehistöineen antaa suostumuksen kilpailunjärjestäjän HeiPsin
käyttää osallistujien nimiä ja muita ilmoittautumistietoja kilpailun osallistuja- ja tulosluetteloissa sekä
jakaa luetteloita ja mahdollisia valokuvia toiselle osapuolelle.
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HEINOLAN
TALOHUOLTO OY
www.heinolantalohuolto.fi

RAKENNUSPALVELU
E. HURME
MITTAKANAVA
Heinolan Diesel-Huolto Ky
Vuohkalliontie 1 HEINOLA
puh. (03) 715 3757

18600 Myllyoja

Puh. (03) 718 8063
Fax (03) 718 8053

040 580 5377
Ilmastointikanavien
valmistus mittatilaustyöna

Suomen Rakennetalouden Tiimi Oy
040-550 7397
Kaikki rakennusalan työt

Rakennuspalvelu Mikko Peltomaa
www.rakennuspalvelupeltomaa.fi Heinola

Päijänteen Telakka Oy
Heinola 0400-873 805
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KLUBIJAOS
Kauden 2019 tapahtumat alkoivat helmikuussa perinteisellä matkalla venemessuille. Toivottavasti
veneilykausi päästään jo aloittamaan toukokuun alussa, ja mahdollisimman moni pääsisi 11.5.
järjestettävään lipunnostoon veneellä.
25.5. järjestetään viime vuotiseen tapaan Heinolan satamassa perhelauantai, johon pursiseura
jälleen osallistuu. Varsinkin perheen pienimmille suunnatussa tapahtumassa on mahdollisuus
päästä tutustumaan seuran toimintaan.
15.6. järjestetään kesän viimeinen yhteiskatsastus Vasikkasaaren tukikohdassa, ja myöhemmin
samana päivänä purjehditaan Kollarin ympäri -purjehdus. Kaikki paikalle saapuvat pääsevät
halutessaan osallistumaan purjehduskilpailuun. Vaikkei sinulla olisikaan katsastustarvetta
veneellesi, olet silti tervetullut viettämään mukavaa kesäpäivää Vasikkasaareen!
Kausi päätetään virallisesti ja juhlallisesti 7.9. 60-vuotisjuhlan ja lipunlaskun merkeissä. Tästä
juhlasta tiedotetaan myöhemmin lisää. Järjestelyt ovat jo alkaneet.
Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan Pursiseuran tapahtumiin, otamme joukkoomme uusia
innokkaita klubijaoksen toimijoita. Tule rohkeasti kiskomaan hihasta tai ota allekirjoittaneeseen
yhteyttä.
Joitain tapahtumia, reissuja ja yhteistä tekemistä saattaa ilmaantua kesken kaudenkin, eli
muistakaa tarkkailla seuran kotisivuja ja Facebook-ryhmää.
Toivon näkeväni mahdollisimman monta vesillä harrastajaa kesän aikana yhteisissä
tapahtumissamme, sekä harrastusten ja kisojen parissa!
Miia Hietanen
Klubijaoksen pj.
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KIINTEISTÖJAOS
Viime kaudella jaoksen pääponnistus oli Kallioissaaren kirkon kattoremontti. Se onnistuikin
kaikin puolin mallikkaasti. Levy ja Lista eli ”Tikkuvirtanen” toimitti tarpeet Virmailassa olevalle
isolle laivalaiturille. Sieltä allekirjoittanut rahtasi Matikaisen Pertin suosiollisella avustuksella, ja
veneellä, puutavaran ja kattohuovat saareen.
Itse talkoot pidettiin myöhemmin. Talkooväkeä oli riittävästi paikalla ja sääkin suosi tapahtumaa.
Työ oli hieman ennakoitua suurempi, mutta onneksi hommat aloitettiin jo perjantai-iltana
tarmokkaasti. Viimeiset huovan palat naulattiin paikoilleen sunnuntaina illansuussa. Vanhassa
katossa ollut ampiaispesä aiheutti monenmoisia torjunta- ja hävitystoimia ja viivästytti töitä.
Muistaakseni selvittiin ainoastaan yhdellä pistoksella. Suuri kiitos talkooväelle!
Ponttoonin siirrosta saaresta pois luovuttiin, koska hinaamisoperaatio osoittautui lähes
mahdottomaksi toteuttaa, tai ainakin erittäin kalliiksi. Ponttooniasia on nyt pohdinnan alla.
Vasikkasaariasia on edelleen ilmassa.
Kiinteistöjaos pyrkii pitämään paikat kunnossa edelleenkin. Kananiitynlahden ponttoonilaiturin
päähän on rakennettu paikan vuokranneen veneilijän toimesta lisäkiinnityspalkki.
Pidetään paikat kunnossa ja nautitaan kesästä!
Sauli Ylitalo
Kiinteistöpäällikkö
Sime laiturihommissa
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SUKELTAMINEN ON MUKAVAA JA TURVALLISTA
Viime keväänä toukokuussa osallistuimme Heinolan rantapuistossa järjestettyyn perhetapahtumaan. Olimme tuoneet sukeltajien välineitä esille vierasvenelaitureiden lähelle rantaan
ja kävimme siinä myös sukeltamassa. Kerroimme harrastuksesta ja varusteista ihmisille.
Sukellukselta toimme rantaan joitain laiturilta tai veneistä pudonneita tavaroita kuten kännykkä,
aurinkolaseja ym.
Tuolloin oli varsin aurinkoinen ja lämmin sää, minkä vuoksi mökkiläisiä oli veneillä liikkeellä
runsaasti. Vieraslaiturilla oli välillä jopa ruuhkaa, joten kyllä nuokin kaupungin rakennelmat ovat
tarpeellisia palveluita ihmisille.
Kyselin rantaan tulevilta veneilijöiltä, että tietävätkö mikä merkki tämä on ja mitä se tarkoittaa?
Osa tiesi ja osa ei ollut ikinä nähnytkään. Vesillä liikkumiseen kun ei
tarvita mitään varsinaista ajokoulua tai kurssia. Toivottavasti lippu jäi
mieleen!
Olimme myös elokuussa Hobby-messuilla mukana. Tarjosimme
halukkaille mahdollisuutta osallistua laitesukelluskokeiluun,
Saimme muutaman halukkaan yhteystiedot ja kokeilu järjestettiin
myöhemmin syksyllä Heinolan uimahallissa.
Pienessä kaupungissa ja pienessä seurassa toimiminen vaatii
aktiivisia jäseniä. Kiitos toimintaan osallistuneille sukeltajille!
Kokeiluun osallistujat vaikuttivat tyytyväisiltä ja rohkenen väittää,
että osa heistä tunsi saaneensa jopa jonkinlaisen elämyksen.
Sukeltaminen on mukavaa ja turvallista!
Kuvassa poseeraavat seuramme uusimmat jäsenet Juuso ja Aleksi. Heidänkin mielestä
sukeltaminen on mukavaa ja turvallista.
Timo Pakarinen
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HEINOLAN PURSISEURA

LIITTYMISMAKSUT

MAKSUT KAUDELLE 2019
Varsinainen jäsen ”heinolalainen”

150

Ulkopaikkakuntalainen varsinaiseksi jäseneksi

200

Samaan ruokakuntaan kuuluvat uudet jäsenet

0

Juniorijäsen alle 15 vuotta
JÄSENMAKSUT

Varsinainen ja perheenjäsen sekä yli 15 vuotias jäsen
Juniorijäsen; eli alle 15 vuotias

AVAINPANTTIMAKSU:
LAITURIT, TUKIKOHDAT,
TELAKKA-ALUE
HEINÄSAAREN
LAITURIT- A JA B
TELAKKA-ALUE:
SÄHKÖN KÄYTTÖLUVAT
TALVITELAKOINTI
1.10 – 30.6
KESÄTELAKOINTI
1.7 – 30.9

KATSASTUS:
OMAN SEURAN VENEET

KATSASTUS:
VIERAAN SEURAN VENEET

HUOM

0
45+ SPV:n tai sukeltajaliiton maksu
0+ SPV:n tai sukeltajaliiton maksu
60

Vasikkasaaren tukikohta
TUKIKOHDAT:
VUOTUINEN KÄYTTÖMAKSU Kallioissaaren tukikohta
TUKIKOHDAT:
MAKSUT VIERAILEVILTA
VENEKUNNILTA SEKÄ
AVAIMETTOMILTA
VUOTUISTA KÄYTTÖMAKSUA
MAKSAMATTOMILTA
JÄSENILTÄ

€

60

Käyttömaksu 10 euroa/ venekunta/ vrk, jotka eivät ole lunastaneet
avainta eikä maksaneet vuotuista käyttömaksua. Maksu sisältää
tukikohdan käytön esim. grillikatos. Maksun perii majaisäntä, tai
kävijä maksaa sen omatoimisesti tukikohdassa saatavilla olevalla
tilisiirtolomakkeella seuran tilille. Maksu koskee molempia seuran
tukikohtia erikseen. Lukittuihin tiloihin pääsee vain paikallaolevan
avaimenhaltijan kanssa asiasta sopien.

10

Käyttömaksun
Tilisiirtolomakkeen saat
myös Heipsin kotisivuilta
kohdasta tiedostot

Avaimen panttimaksu / toimintapaikan avain

30

Avainsopimukset Heinolan
Tili ja Isännöinti Oy

Leveä paikka

> yli 3m <

165

Keskileveä paikka

> 2,50m – 3m <

145

Aisapaikka

> max 2,50m <

125

Lupa 1: Huolto- ja korjaussähkö, tehtävä erillinen sopimus > <

-

Lupa 2: Lämmityssähkö, tehtävä erillinen sopimus > <

-

Sähkön käyttöluvan saa
telakkapäälliköltä

Vene on katsastettu

100

Vene on katsastamaton

500

Katsastettu vieraan seuran vene

125

Vene on katsastettu

100

Katsastamaton vene

400

Katsastettu vieraan seuran vene

125

Katsastus yhteiskatsastustilaisuudessa seuran jäsenille:

Vuosikatsastus: moottorivene ja purjevene

Yhteiskatsastuksen
ulkopuolella tehtävän
yksittäiskatsastuksen
30 lisämaksu
10 + 10€

Jos katsastus suoritetaan 30.6 jälkeen, vuosikatsastus maksu on

35 + 10€

Vieraan seuran jäsenen veneen katsastus yhteiskatsastustilaisuudessa:

40 Yhteiskatsastuksen
ulkopuolella tehtävän
yksittäiskatsastuksen
lisämaksu

Peruskatsastus: 1 osio runkokatsastus maissa
Peruskatsastus: 2 osio veneen ollessa varustettuna ja vesillä.

Peruskatsastus: 1 osio runkokatsastus maissa
Peruskatsastus: 2 osio veneen ollessa varustettuna ja vesillä yht.
Vuosikatsastus: moottorivene ja purjevene

+ 10€
20 + 10€

Hylätyn katsastuksen uusiminen tai puutetarkastus

5

Jos katsastuspöytäkirja puuttuu, sen uusiminen

10

KATSASTUKSEEN LIITTYVÄT Viiden vuoden välein tehtävän peruskatsastuspöytäkirjan uusinta
MUUT ASIAT
HeiPs- tarra

0
5

Katsastajalla on oikeus veloittaa erilliskatsastuksen lisämaksun ohella myös matkakulut verottajan
vahvistaman km-korvauksen mukaan, mikäli katsastus suoritetaan Heinolan satama-alueita kauempana.
Laitepakettivuokra
SUKELLUSJAOS

HUOM.
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10

o Viikko

120

o Kausi

Yksittäiset varusteet: lainassaoloviikkojen mukaan

5

o Varuste / viikko

Norppien kausimaksu on 50 euroa: sisaralennus on 5 euroa / kausi

50

o Kausi

Seuran hallituksella on oikeus tapauskohtaisesti päättää
maksun suuruus perustuen hallitukselle osoitettuun
kirjalliseen selvitykseen ja hakemukseen (avainpantit, laiturit
ja telakkalisämaksut.) Mikäli, verottaja ilmoittaa venepaikkojen
muuttuvan arvonlisäverolliseksi, lisätään maksuihin voimassa
oleva arvonlisävero.

-
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PURJEHDUSKAUSI 2019
Kesäkuun toisena viikonloppuna järjestetään valtakunnallinen YHDESSÄ VESILLE tempaus, jonka
tarkoituksena on houkutella valtakunnallisesti kaikki kynnelle kykenevät vesillä liikkumisen pariin.
Välineiksi käyvät niin kahluusaappaat, kuin isommatkin ruuhet.
Tähän samaan viikonloppuun ajoittuu Heinolan Pursiseuran perinteinen Kollarin kierto
purjehdustapahtuma, joka järjestetään Vasikkasaaren tukikohdassa lauantaina 8.6. klo 11
alkaen. Toivotan uutena purjehdusjaoksen puheenjohtajana kaikki venekunnat tervetulleeksi
tapahtumaan. Rohkeasti vaan uusia venekuntia mukaan tapahtumaan, joka on enemmänkin
nimenomaan tapahtuma, eikä kilpailu.
Reitti on perinteisesti sovellettu kaikille sopivaksi olosuhteet ja osallistuvat miehistöt huomioon
ottaen, joten rohkeasti vaan perhemiehistötkin mukaan. Toivotan myös muut purjehduksesta
kiinnostuneet tapahtumaan tervetulleiksi. Purjehduksesta kiinnostuneille järjestyy varmasti
jostakin venekunnasta miehistöpaikka purjehduksesta kiinnostuneille.
Päijänteen kilpailukausi alkaa Etelä-Päijänteen
rankingin osalta LPS:n Hökkä Race kilpailulla
15.6.
HeiPs:n järjestämä Korea-Varpunen on vuorossa
29.6. Kallioissaaressa. Kisajärjestelyihin
toivoisin avuksi venekuntia niin purje- kuin
moottoriveneilijöistäkin.
EPR kausi päättyy 24.8. HVS:n järjestämään
Punapään kiertoon, jonka päätteeksi
järjestetään Hirvisaaressa EPR palkintogaala.
Uutena EPR-sarjassa on tänä vuonna pistelasku
ja palkinnot erikseen isolle ja pienelle LYSille.
Nuoret harrastajat pääsevät helposti
purjehtimisen alkuun Etelä-Päijänteen
Jollakeskuksen järjestämässä koulutuksessa.
Lisätietoa löytyy jollakeskus.fi -sivustolta.
Laiturilla tavataan!
Vesa Skyttä

Kuva: Riikka Laine
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LAULU PÄIJÄNTEELLE
Runoilija Eino Leino vietti kesäänsä heinäkuun alussa 1919 viikon verran Jämsässä. Hän asui
läheisten ystäviensä, näyttelijäpuolisoiden Aili ja Urho Somersalmen vieraana.
Laulu Päijänteelle. Runon Eino Leino kirjoitti heinäkuun 11. päivänä tai sen vastaisena yönä
vuonna 1919 nähtävästi Päijänteen –laivassa paluumatkallaan Jämsästä, ja se painettiin
Helsingin Sanomiin jo 13.7.1919. Runoilija näyttää luomustaan kiireesti lehteen toimittaessaan
epähuomiossa jättäneen neljännen säkeistön keskeneräiseksi: painetun runon mainittu säkeistö
päättyy näet vaillinaiseen säkeeseen: ”kun kauneus, min saa”.

Laulu Päijänteelle
Jäi laajat lahdet, seljät
ja salmet Päijänteen,
yöpilvet pitkät, heljät,
ja kuulas hohto veen;
kun jäänyt vaan ei muuta ois,
mun mennyt rinnan rauha pois,
jos vei sen päivät Päijänteen,
ma palaan uudelleen.

Mut ei voi vaikeroida,
kell´ onni ollut on,
siks suotta enää soida
lie laulun kantelon;
kun mennyt vaan ei muuta ois,
tuo vierryt virren ponsi pois,
kuin kauneus, min saavuttaa
ja jälleen kadottaa.

Mut tänne tullen toisti
ei täällä oisi hän,
min sielu mulle loisti
kuin silmät ystävän;
kun mennyt vaan ei muuta ois,
myös ystävyyden usko pois
ja usko unten häilyväin,
kuin kuudan päilyväin.

Siks jääkää salmet, seljät
ja saaret Päijänteen,
kuin kultapilvet heljät
te jäitte sydämeen;
kun jäänyt vaan ei muuta ois,
sen muisto, mik´ ei menne pois,
mi päilyi päällä maan ja veen –
en palaa uudelleen.

Jos hänet löytäisinkin,
kai toisna tapaisin:
pois katoo kaunehinkin,
pois herkin, hempein;
kun mennyt vaan ei muuta ois,
ijäksi lemmen leikki pois,
miss´ itki haaveen haikeus
ja elon vaikeus.
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TURVALLISUUS-, SATAMA- JA TELAKKAPÄÄLLIKÖN MIETTEITÄ
Silloin kuin itse aloittelin veneilyä ei meillä pojankoltiaisilla ollut muovi- eikä lasikuituveneistä
mitään tietoa, eikä sitä näyttänyt vanhemmillakaan venemiehillä olevan. Lauta- ja vaneripaateilla
näyttivät ajelevan. Me nuoremmat soutelimme vanhoilla tervatuilla veneillä saareen yökylään.
Jostain tästä veneilykipinä sitten syntyi. Alettiin rakennella omia puisia veneitä, niillä sitten
lasketeltiin Ruotsalaista. Muistan kun rakensin ensimmäisen vanerisen moottoriveneeni meidän
saunan takana, kyllä siitä ihan hyvä tuli vaikka veistämö oli taivasalla. Veneen pituusmitta oli noin
3,5 m, leveyttä en muista. Piirustuksetkin kyllä olivat, jostain ne hankittiin. Siihen aikaan oltiin jo
itse tienaamassa kone- ja bensarahat. Veneeseen tuupattiin sitten 10 hevosvoiman Jonssoni.
Sääntö oli, että melkein kaikki tienestit menivät kesäisin bensaan, koska sen aikaiset koneet olivat
aika syöppöjä. Lätkä laudassa laskettiin aina. Näytettiin rannalla olijoille, että kyllä kulkee.
Aika nopeasti rupesi tulemaan muovi- ja lasikuituveneitä markkinoille. Minäkin ja veneilyyn
liittyvät kaverini rupesivat pikkuhiljaa himoitsemaan näitä veneitä ja sitten niitä ostettiin, kuka
osti vanhemman, kuka uuden veneen. Minullakin aikoinaan oli kolme moottorivenettä ja neljä
purjevenettä yli 50 vuotisen aktiivisen ”veneilyuran” aikana. Eteenpäin mentiin.
Pursiseuraan tietysti liityttiin, kaveritkin olivat ja siellä saatiin uusia ”hemmoja”. Oli yhteinen
harrastus ja hyvä meininki. Istuttiin iltaa tukikohdassa tai jossain niemen nokassa. Puuveneaikana
telakka-alueella pidettiin veneiden turvotusiltoja, meininkiä oli. Ajat ovat muuttuneet veneilyssäkin,
vaikka samoja vesiä veneet ja ihmiset kyntävät edelleen. Vanhemmat merikarhut alkavat ikääntyä
eikä nuorisoa juuri monissakaan seuroissa näy, vaikka yritystä nuorten mukaan saamiseksi on
ollut. Jos katsotaan meidänkin seuramme ikärakennetta, tulee kysyneeksi missä on veneilijäin
jälkikasvu. Ovat jossain muualla, veneily ei kiinnosta, näin se vain on.
Jos ajatellaan Ruotsalaisen ja Päijänteen vesistöjä, alue tarjoaa monipuoliset ja hyvät puitteet
veneilyn harrastamiseen alueella. Eikä sopivan veneenkään löytäminen ja hankinta tämän hetken
tarjonnan ja hinnan suhteen ole ylivoimaista. Tällä hetkellä vanhoissa hyvissä veneissä on ostajan
markkinat.
Seuratoimintaa ja itse siinä mukana olleena miettii, miten saada jatkuvuutta ja uusi veneilijöitä
seuran toimintaan. Yksi potentiaalinen ryhmä on jo, ne veneilijät, jotka tällä veneilyalueella ovat
veneensä hankkineet. Vaan eivät ole jostain syystä jäseneksi löytäneet Heinolan Pursiseuraan.
Emmekö ole olleet tarpeeksi aktiivisia tämän ryhmän saamiseksi mukaan seuratoimintaan.
Joskus tulee mieleen, tietävätkö esim. heinolalaiset veneilijät seuraan kuulumisesta, mitä
palveluja ja yhdessäolon hetkiä seura voi tarjota heille.
Nyttemmin maakrapuna kelejä odotellessa
terveisin Juhani Syrjänen
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KATSASTUKSEN MÄÄRÄAJAT JA SUORITTAMINEN
Peruskatsastuksen 1.osio, veneen ollessa maissa, 15.5.2019 mennessä. Vuosikatsastukset ja
peruskatsastuksen 2.osio, 30.6.2019 mennessä.
HeiPs`in katsastajat 2019
Nimi
Vesa Kukkonen pj
Markku Lehtonen
Petri Ojala
Sauli Ylitalo
Hannu Ilonummi
Pekka Aarnio (yhteiskatsastukset)

puhelin
0405142630
0505983450
0505668589
0500495 100
0400638965
0400496294

e-mail
kukkonen.vesa@saunalahti.fi
markku050@gmail.com
petri.ojala@edu.lahti.fi
sauli.ylitalo@phnet.fi
ilonummi@outlook.com
pekka.t.aarnio@gmail.com

Peruskatsastusten 1. osiot suoritetaan maissa. Veneenomistajan tulee ottaa yhteys katsastajaan
ja sopia katsastuksen suoritusaika ja –paikka.
Vuosikatsastukset ja peruskatsastuksen 2. osiot suoritetaan veneen ollessa purjehduskunnossa
ja –varustettuna vesillä. Nämä katsastukset keskitetään yhteiskatsastuspäiviin ke 29.5.klo.17.0019.00, ke 5.6. klo.17.00-19.00 ja la 15.6. klo.10.00-15.00. Yhteistapahtumiin ilmoittaudutaan
etukäteen katsastuspäälikölle sähköpostilla tai tekstiviestillä viimeistään edellisenä iltana.
Yhteiskatsastuspäivien ulkopuolella suoritettavasta katsastuksesta veneenomistaja sopii
erikseen katsastajan kanssa. Erikseen tehtävästä katsastuksesta seura perii lisämaksun.

Katsastusmaksut
Katsastuksesta peritään seuran määrittämät maksut. Maksut julkaistaan Reimari 2019:ssa ja
seuran kotisivuilla. Maksut laskutetaan seuran jäseniltä, katsastajien pöytäkirjan mukaisesti,
katsastusajan päätyttyä syksyllä.

Katsastusjärjestelmästä
Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja
opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa
asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.
Lähtökohtana on veneilijöiden oma turvallisuus, jolloin he eivät myöskään muodosta
turvallisuusriskiä kaupalliselle merenkululle eikä muille vesillä liikkuville.
Toiminnan tärkein peruste on Vesiliikennelain sanelema ”Vesikulkuneuvon on oltava rakenteeltaan,
varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen kaikilla niillä kulkuvesillä joilla
sitä käytetään”. Huomioon tulee myös ottaa vaade
”Vesikulkuneuvon kuljettajana ei saa toimia henkilö jolla ei ole olosuhteisiin nähden tarvittavaa
ikää, kykyä ja taitoa”.
Vastuu veneestä ja mukanaolijoiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai haltijalla. Kulussa
ollessa vastuu on päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta heitä tästä vastuusta.
Kilpailuissa vaadittu kilpailuturvamääräysten mukainen katsastus ei korvaa yleisiä
katsastussäännöksiä.

Katsastajat
Suomen Purjehdus ja Veneily r.y. on laatinut katsastussäännöt ja hoitaa eri jäsenseurojensa
katsastajien koulutuksen sekä myöntää näille katsastajaluvat. Seurojen katsastajat suorittavat
veneiden katsastuksen.
Seurat pitävät jäsentensä katsastetuista veneistä alusrekisteriä joka on samalla rekisteri
seuran lipun käyttöön oikeutetuista veneistä. Seurojen katsastustoiminta koskee vain
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huvialuksia, huvialuksia ei viranomaisten toimesta katsasteta. Seurojen katsastus ei perustu
viranomaismääräyksiin vaan se on veneilyliittojen omaa Trafin hyväksymää turvallisuustyötä.
Trafi, joka on veneilyä valvova ja kouluttava viranomainen Suomessa, antaa haettaessa, suoritetun
katsastuksen perusteella, kansainvälisen huvivenetodistuksen. Useat vakuutusyhtiöt myöntävät
katsastetuille veneille alennuksia vakuutusmaksuista.

Peruskatsastus
Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä silloin kun vene vaihtaa omistajaa tai
rekisteröintiseuraa, tai jos vene on merkittävästi vaurioitunut ja otetaan korjauksen jälkeen
taas käyttöön. Seuralla on oikeus peruskatsastaa vene aina katsoessaan siihen olevan aihetta.
Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena: 1) runkokatsastus veneen ollessa maissa ja 2) veneen
ollessa vesillä purjehdusvalmiina.

Vuosikatsastus
Vuosikatsastus tehdään joka vuosi, veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Tällöin tarkastetaan
lähinnä turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.

Katsastusluokka, -edellytykset ja -todistus
Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja purjehdusalueen mukaan neljään eri
luokkaan. Päijänteen alueella purjehtivat veneet katsastetaan normaalisti luokkaan 3, pienemmät
alukset luokkaan 4.
Katsastuksen suorittamisesta annetaan veneilijälle venetodistus, katsastuspöytäkirja ja
katsastusvuositarra. Tarra kiinnitetään veneeseen paarpuurin puolelle näkyvään paikkaan.
Veneilijän katsastuspöytäkirjakappale ja alustodistus säilytetään veneessä ja niiden on oltava
käytettävissä seuraavana vuonna venettä taas katsastettaessa. Katsastus voidaan suorittaa
vain viranomaismääräysten mukaisesti rekisteröidylle veneelle. Venetodistus on se asiakirja jolla
veneilijä voi osoittaa a) minkä seuran rekisterissä vene on ja b) että vene on katsastettu.

Hätämerkinantovälineet ja paukkuliivit
Katsastusluokka 3: Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ulkosaaristossa suositellaan:
kiinteästi asennettu VHF-DSC (ota huomioon radiolupa), sekä 1kpl led-soihtu varaparistoineen
(vaihtoehtoisesti 2 kpl punasoihtuja) Suositellaan lisäksi: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja sekä
2 kpl punasoihtuja.
Itsestään täyttyvien pelastusliivien eli ns. paukkuliivien huolto ja tarkistus on käyttäjän vastuulla.
Tämä tarkoittaa sitä, että ne täytyy vuosittain puhaltaa täyteen ja katsoa pitävätkö ne ilman
sisällään vuorokauden ajan. Lisäksi automaattilaitteisto ja patruuna tulee samassa yhteydessä
tarkistaa ja vanhentuneet tulee vaihtaa. Tarkistuksesta tulee löytyä tarkastajan tekemä merkintä
liivien sisäpuolelta.

HEIPS’in satamia ja tukikohtia käyttävät vain katsastetut veneet
HeiPs`in turvallisuussuunnitelman mukaisesti seuran satamia, tukikohtia ja telakkaa
käyttävien veneiden tulee olla katsastettuja. Vastaava edellytys on ehdottomana voimassa
useimmissa maamme veneilyseuroissa. Katsastusedellytys koskee kaikkia veneitä, jotka
viranomaismääräysten mukaan tulee rekisteröidä.

Sinustako katsastaja?
Haluatko katsastajaksi? Jos olet kiinnostunut seuratoiminnasta ja sinulla on kokemusta
veneilystä, niin voit hakeutua katsastajakurssille. Ota ensin yhteyttä allekirjoittaneeseen, niin
katsotaan siitä reitti eteenpäin seuraavalle kaudelle.
Turvallista veneilykautta 2019!
Vesa Kukkonen
Katsastuspäällikkö
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VENEKOKIN HELPOT EVÄÄT
Vesillä ollessa on mukava myös kokata maistuvaa ruokaa miehistölle. Jos olet purjehtija, niin
nakkaa vaikka spinnupussi perään muikkuja pyytämään. Jos olet taas moottoriveneilijä, niin
havaittuasi kaiussa muikkuparven heitä pikkusilmäinen verkko muikkuparven etupuolelle ja nosta
hetken kuluttua ylös. Ota muikut talteen.

Rantakala
Näitä tarvitset:
Muikkuja sopivasti kaikille, voita, sipulisilppua,tillisilppua, kuorittuja lohkottuja perunoita, suolaa
ja vettä.
Tee näin:
-

Perkaa muikut

-

laita vesi kiehumaan sopivaan kattilaan ja lisää perunat ja suolaa

-

keitä perunat kypsiksi

-

lisää lopuksi reilusti voita sulamaan kattilaan ja muikut päälle.

-

tarkista suola

-

älä enää hämmennä, ettei muikut rikkoontuisi

-

ripottele tillisilppu päälle muikkujen kypsyttyä

Nauti hyvässä seurassa ruisleivän ja raikkaan juoman kanssa.

28

HeiPs
HEINOLA

Tikkupulla
Näitä tarvitset:
3 dl vehnäjauhoja, ½ tl suolaa, 2 rkl sokeria, 2 tl leivinjauhetta, ½ tl kardemummaa, 1,5 dl maitoa,
puutikkuja paistamiseen
Tee näin:
-

sekoita kuivat aineet keskenään kulhossa

-

lisää maito ja kardemumma / vaivaa taikina sopivaksi

-

leivo taikinasta n. 20 cm mittaisia sormen paksuisia pötköjä

-

kierrä pötköt puutikun ympärille siten, että päät jäävät kierteen sisään.

-

paista riittävän etäällä liekeistä, ettei taikina pala 15-20 minuuttia. Pullat ovat kypsiä, kun
irtoavat hyvin tikuista.

Nautitaan vaikka vadelmahillon kanssa.
Kesäterveisin
s/y Amanda - Päivi ja Risto
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HALLITUS 2019
Kommodori
Varakommodori
Sihteeri
Katsastusjaos pj.
Kiinteistöjaos pj.
Moottorivenejaos pj.
Klubijaos pj.
Purjehdusjaos pj.
Sukellusjaos pj.
Hallituksen jäsenet:

Majaisännät:
Vasikkasaari

1.1.2019
Jukka Hietanen
Suomäki 119
18300 HEINOLA
Pertti Matikainen
Niemelänkatu 15
18100 Heinola
Kyllikki Aarnio
Siltakatu 8-10 B 24
18100 HEINOLA
Vesa Kukkonen
Humalistonkatu 2 as 4
15800 LAHTI
Sauli Ylitalo
Lonttomäenkuja 6
18100 HEINOLA
Markku Lehtonen
Kalliopohjantie 8
18300 HEINOLA
Miia Hietanen
Kangastie 48
18300 HEINOLA
Vesa Skyttä
Mäkelänkatu 11
18200 HEINOLA
Timo Pakarinen
Niittykatu 20
18100 HEINOLA
Pekka Aarnio
Siltakatu 8-10 B 24
18100 HEINOLA
Jari Kettula
Taavilankatu 15
18100 HEINOLA

Matti Tapanainen
Koskensaarentie 8
18150 HEINOLA
Kallioissaari
Hannu Ilonummi
Metsokuja 1
18200 HEINOLA
Turvallisuus-/
Juhani Syrjänen
satama-ja telakkapäällikkö Journatpolku 5
18100 HEINOLA
Tilitoimisto
Heinolan Tili ja Isännöinti Oy
Jaana Aaltonen
Siltakatu 12, L 1
18100 HEINOLA
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0500 935 780
e-mail: jukkahietanen@hotmail.com
050 369 2049
e-mail: dorrit.tuotteet@gmail.com
0400 629 089
e-mail: kyllikki.aarnio@phnet.fi
040- 514 2630
e-mail: kukkonen.vesa@saunalahti.fi
0500 495 100
e-mail: sauli.ylitalo@phnet.fi
050 598 3450
e-mail: markku050@gmail.com
050-3416128
e-mail: miia.hietanen@live.fi
050 5907063
e-mail: vesa@skytta.net
044 742 9750
e-mail: timopekka.pakarinen@gmail.com
0400 496 294
e-mail: pekka.t.aarnio@gmail.com
0400 498 678, k. 03 715 3586, t. 03 715 3056
e-mail: jari.kettula@auto-opisto.net
040-766 1927
e-mail: matti.tapanainen@phnet.fi
0400 638 965
e-mail: ilonummi@outlook.com
040 531 2538
e-mail: juhani.syrjanen@phnet.fi
03 715 5717
e-mail: jaana.aaltonen@hti.fi
www.hti.fi
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JAOSTEN KOKOONPANOT 2019
Katsastusjaos:

Vesa Kukkonen, puheenjohtaja
Markku Lehtonen, Petri Ojala, Sauli Ylitalo, Hannu Ilonummi,
Pekka Aarnio.

Kiinteistöjaos:

Sauli Ylitalo, puheenjohtaja
Hannu Ilonummi, Eero Kärkkäinen, Matti Tapanainen, Juhani Syrjänen

Klubijaos:

Miia Hietanen, puheenjohtaja
Heikki Ilola, Pertti Matikainen, Timo Pakarinen, Pekka Aarnio

Moottorivenejaos:

Markku Lehtonen, puheenjohtaja
Jari Kettula, Heikki Leino, Ari Puolakka, Mikko Kemppainen,
Pertti Matikainen, Erkki Hurme

Purjehdusjaos:

Vesa Skyttä, puheenjohtaja
Matti Aaltonen, Pekka Aarnio, Vesa Kukkonen, Heikki Ilola

Sukellusjaos:

Timo Pakarinen, puheenjohtaja
Kari Hämäläinen, Eero Kärkkäinen, Minna Kärkkäinen, Martha Nipuli,
Tuija Rajavuori, Risto Rajavuori

Turvallisuustoimikunta:

Juhani Syrjänen, turvallisuus-/telakka- ja satamapäällikkö
Sauli Ylitalo, kiinteistöjaoksen pj.
Hannu Ilonummi, Kallioisten majaisäntä
Matti Tapanainen, Vasikkasaaren majaisäntä

31

HeiPs
HEINOLA

HEINOLAN JÄRVIPELASTAJAT TURVAA VENEILYÄ
Heinolan Järvipelastajat ry on vuonna 1972 perustettu yhdistys, joka ylläpitää
vesipelastusvalmiutta Ruotsalaisen ja Konniveden vesistöalueilla. Lisäksi vuonna 2016 on
perustettu Kouvolan Järvipelastusasema, jonka tarkoitus on ylläpitää järvipelastustoimintaa
Pyhäjärven alueella Kouvolassa. Tällä on varauduttu Kimolan kanavan avautumiseen, joka
mahdollistaa veneilyn Päijänteeltä aina Pyhäjärvelle Kymijoen suulle saakka.
Suurin osa tehtävistämme on vesilläliikkujien avustamista, yleisimmin moottorivikaisten alusten
hinaamista.
Aluksistamme Pv Kuusakoski ja Av Fisu päivystävät Heinolassa, kun taas Pyhäjärvellä päivystää
Av Kimola. Pelastusveneemme päivystävät 24 tuntia vuorokaudessa avovesikautena, valmiina
lähtemään järvelle onnettomuuden sattuessa. Pelastusveneidemme miehistö muodostuu
vapaaehtoisista, eivätkä miehistömme jäsenet saa palkkaa tekemästään työstä.
Vesillä toimintakyvyttömäksi joutuneen veneen pelastaminen on useimmiten maksullista.
Ihmiset pelastetaan aina korvauksetta, mutta veneen kiireettömästä siirrosta peritään
omakustannushinta. Näin omaisuuden pelastamisesta aiheutuvat kustannukset koituvat usein
veneilijän itsensä kannettavaksi. Summa voi nousta satoihin euroihin. Meripelastusseuran Trossijäsenpalvelu takaa myös veneellesi maksuttoman avun. Palvelun hinta on 80 € kalenterivuodessa.

Pv Kuusakoski
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Jos matkasi vesillä yllättäen keskeytyy, saat
•

hinauksen lähimpään satamaan, johon on saatavissa korjauspalveluita

•

apua korjaajan ja veneen väliaikaisen säilytyspaikan hankinnassa

•

vastaavan palvelun Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa (rajatulla alueella)

•

valitsemasi meri- tai järvipelastusyhdistyksen jäsenyyden

•

neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Vapaaehtoinen meripelastaja -lehden

Lisätietoja Trossi-jäsenpalvelusta löydät Meripelastusseuran kotisivuilta.
Hätätilanteessa sisävesillä soitto hätänumeroon 112
Kiireettömissä tilanteissa
•
•

Heinolan päivystys 0400123034
Kouvolan päivystys (Pyhäjärvi) 0401203211

Kiireettömät Trossi-palvelupyynnöt (1.5.-31.10.) 0800 30 22 30
Av Kimola

Av Fisu
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MOOTTORIVENEJAOKSEN TERVEISIÄ 60V. JUHLAVUOTENA 2019
Kevättä ilmassa, nyt mietitään, onnistuuko pitkän ajan sääennustus? Toivottavasti onnistuu,
nimittäin ennustetaan tavanomaista lämpimämpää kesää. Toivottavasti onnistuu myös
seuramme mökin kohtalo.
Tälle kaudelle on paljon tapahtumia luvassa. Kesän yhteisistä tapahtumista ja talkoista
ilmoittelemme uudistuneilla kotisivuilla. Käy katsomassa!
Moottorivene jaos järjestetään 19.7 – 21.7 Eskaaderipurjehduksen ns. pitkä vkl. Päijänteelle,
valitaan toiveiden mukaan lähtiessä mihin kohteeseen suuntaamme (esim. Kelvenne, Kuhmoinen,
Sysmä tai Lahti) Samaan aikaan on Päijänne purjehdus, voimme samalla seurata HeiPs:n
menestystä, tapahtuma on tietysti avoin kaikille veneille niiden käyttövoimasta riippumatta.
Keskustellaan asiasta seuran facebookissa ja watsupissa jos et käytä näitä, soita minulle
050-5983450, niin välitän asiaa eteenpäin.
Seuran 60v juhlat on syksyllä. Luvassa on hieno tapahtuma ja silloin tiedetään jo, olisiko Kimolan
kanava auki.
Kohta on taas vettä kölin alle!
Turvallista ja hyvää veneilykesää toivottaa Markku Lehtonen.

TÄRKEITÄ NUMEROITA
Yleinen hätänumero ja sairaankuljetus................................................................. 112
Ensiapu ja lääkintä (www.phhyky.fi)
Kiireellinen päivystysapu.................................................................................116117
- palvelu äkillisissä sosiaali- ja terveysongelmissa 24/7 h
Myrkytystietokeskus................................................................................. 09 471 977
Poliisi.....................................................................................................................112
Meri VHF......................................................................................................kanava 16
Kiireelliset..............................................................................................................112
Sukeltajia: Heinola.........................................................Timo Pakarinen 044 742 9750
PSS ry Pidä Saaristo Siistinä ry.
Päijänteen alue:................................................................ m/s Roopetar 040 755 3413
Heinolan Järvipelastajat ry.
- Kiireettömissä tilanteissa Heinola................................................... 0400 123 034
- Kouvolan päivystys (Pyhäjärvi)........................................................ 040 120 3211
- Kiireettömät TROSSI palvelupyynnöt............................ 800 302 230 (1.5.-31.10.)
Viitta hävinnyt, ilmoita.............................................................................. 0800 181 181

Heinäsaari Camping
Suomi Camping Oy
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RISTEILYLAIVA ALOITTAA HEINOLASSA
Risteilytoiminnan aloittamiseksi Heinolassa täytyi ensin hioa ideaa jonkin aikaa ja kouluttautua
kotimaanliikenteen laivuriksi. Apuna siinä oli lapsuuden aikainen UNELMA, ajaa omalla
sisävesilaivalla.
Seuraavaksi oli vuorossa aluksen etsintä. Sellainen löytyi Pohjois-Karjalasta, Puhoksesta, missä
alus oli toiminut risteily- ja ravintolalaivana. Kaupat käytiin lyömässä lukkoon jo kesällä, ja siirto
suunniteltiin purjehduskauden loppuun. Aluksen siirto oli suunniteltu ajamalla Saimaan läpi
Mikkeliin, ja siellä nosto rekan lavetille ja viitostietä Heinolaan.
Lokakuisena sunnuntaiaamuna 21.10. klo 8.00 irrotimme köydet huolellisten alkuvalmistelujen
jälkeen, ja niin pujottelimme tukkinippujen lomitse kohti laivaväylää. Väylällä ajettuamme jonkin
aikaa siten, että moottori oli ehtinyt lämmetä, suoritimme testin koneiden luotettavuudesta;
kaasu täysille ja pari tuntia ”täysi höyry” päällä. Yksi mies oli kuulostelemassa konehuoneen
seinän takana, ja kun ongelmia tai pienintäkään häiritsevää ääntä ei kuulunut, laskimme
nopeuden 6,5 solmuun. Laiva käyttäytyi moitteettomasti, ja voitiin nauttia ruskamaisemista ja
syksyisestä Saimaan vesistöstä avokanavineen ja losseineen, sekä isoine järvenselkineen. Illan
jo hämärtyessä, kun ohitimme Olavinlinnan, ohjatessani syntymäkaupungissani omaa laivaa,
nousi silmieni nurkkaan jotain kosteaa. Yövyimme Savonlinnan matkustajasatamassa Puijo-laivan
vieressä saunoen ja ruokaillen.
Maanantai valkeni tuulisena ja sateisena. Irrotimme köydet ja lähdimme pitkälle Pihlajavedelle
ja kohti Mikkeliä. Matka taittui ja sää selkeni mukavaksi kuulaaksi syyspäiväksi. Illan taas
hämärtyessä olimme rantautumassa Ristiinassa sijaitsevaan Kallioniemen laituriin, tuli
ensimmäinen takaisku. Aluksen keulan ollessa pari metriä rannasta, tuolloin kipparina ollut Tero
laittoi pakkia päälle eikä tapahtunutkaan mitään, vaan alus lipui päin pientä laituria, joka väisti
sopuisasti (?) tieltä. Olimme menettäneet ”rusetin”; sokka oli ruostunut tiehensä aluksen seisottua
neljä vuotta ravintolalaivana vähällä ajolla. Potkuri makasi neljän metrin syvyydessä, eikä voitu
tehdä muuta kuin laittaa köydet kiinni laituriin ja sauna lämpiämään.
Aamulla alkoi sukeltajien metsästys, jota oli jo illalla aloiteltu. Siinä oltiin sitten yksi ylimääräinen
päivä, ennen kuin potkuri saatiin jälleen ylös ja sukeltajan toimesta asennettua paikoilleen. Näin
vierähti tiistaipäivä. Viimeinen pätkä mentiin sitten keskiviikkona, jolloin ajettiin neljä tuntia, ja
olimme määränpäässä Mikkelin satamassa.
Alkuperäinen nosturipäivä rekan kyytiin oli mennyt tiistaina, joten seuraava oli viikon päästä.
Onneksi alus oli tutuilla vesillä ja muutamien satojen metrien päässä vanhasta kotisatamastaan
Saksalan sahan rannasta. Torstaina 1.11. tuli järeä 130 tonnin nosturi ja asetteli laivan Sormusen
kuljetusliikkeen lavetille, jossa tehtiin pohjan katsastus/ultraus. Tämän jälkeen hyvästeltiin
Saimaan rannat ja matka kohti Päijänteen vesistöä alkoi. Rekan pyörien liikahtaessa Mikkelissä
aikaa kului vain 1 tunti 45 minuuttia kun oltiin jo Heinolan satamassa.
Viikkoa myöhemmin ensimmäinen ajo näillä vesillä oli kun kävimme Hopeaselällä
omistajaporukalla. Kesää odotellessa :)
Risto Turunen
Kippari
ms Pyhäjärvi

Risto Turunen
0440 213 111
risto.turunen@heinola.fi
Heinolan Laivaosakeyhtiö
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MEIHIN KANNATTAA OLLA YHTEYDESSÄ
JO IHAN JÄLKISYISTÄ.
SAN-Palvelut ky
Torikatu 5 18100 Heinola
www.sanpalvelut.fi
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Veneiden talvisäilytykset

Veneasema Heinolan Satamassa
98E / DI
Tervetuloa!

MotoHeinola Avoinna:
Vanerinkatu 7 ark: 9:00 - 16:00
18100 Heinola 044-0354501

WWW.MOTOHEINOLA.FI
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Varaudu vahinkoon
Veneily on vaativa harrastus, jossa tarvitaan taitoa ja huolellisuutta. Ennakoimalla vältät monet vaarat, mutta kaikesta huolimatta
vahinkoja sattuu vesillä ja maissa.
Onneksi voit vakuuttaa veneesi monen eri tilanteen varalta:
Vene vahingoittuu tai rikkoutuu karilleajossa, törmäyksessä
tai myrskyssä.

Vene palaa tai se varastetaan.

Vene vaurioituu kuljetuksessa tai talvisäilytyksessä.

Et pysty käyttämään venettäsi korvattavan vahingon vuoksi.

Olet korvausvelvollinen ulkopuoliselle tai riitaantunut
ulkopuolisen kanssa veneilyysi liittyen.
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www.sairtec.fi
HEINOLAN TILI JA ISÄNNÖINTI OY
JAANA AALTONEN
Siltakatu 12 L 1, 18100 HEINOLA
puh. 03 715 5717
Aukioloajat: ma-ke 8.00-16.00, to 8.00-17.00
pe varmimmin 03 715 5717
jaana.aaltonen@hti.fi kotisivut: www.hti.fi
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Hyvän tuulen eväät

HEINOLA

AUTOKOULUASIOISSA SINUA PALVELEE
www.auto-opisto.net
HEINOLAN

Puh. 715 3056, 0400 498 678
Lampikatu 15, 18100 Heinola
Tasokas
Tasokas ruokaruoka- ja
ja seurusteluravintola
seurusteluravintola Heinolan
Heinolan satamassa.
satamassa.
Iso
Iso aurinkoinen
aurinkoinen terassi
terassi •• laaja
laaja olutvalikoima
olutvalikoima •• elävän
elävän musiikin
musiikin iltoja
iltoja

CAFÉ - RESTAURANT - GASTROPUB

Maaherrankatu 2

Maaherrankatu
18100 HEINOLA 2
18100 HEINOLA
info@rantacasino.ﬁ

puh.
puh. 040
040 192
192 1027
1027 ••
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50-paikkainen vierasvenelaituri huoltotiloineen
(WC:t, suihkut, pyykkitupa, WLAN).
50-paikkainen vierasvenelaituri huoltotiloineen
UUTTA!
Upeat näköalaterassit
veden päällä
(WC:t,
suihkut,
pyykkitupa, WLAN)

Peltonen SkinPro-pitokarvasuksi

Tutustu lisää: www.suksi.ﬁ

Ravintolamme Kesti ja Konsuli
tarjoavat maistuvaa ja
tuoreista raaka-aineista
valmistettua lounasta joka
päivä.
www.jyrankola.fi
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PUOLAKKA.FI

KODINKONEET

Kaivokatu 12, Heinola • Puh. (03) 715 3181

Idyllinen kesäkohde
vohvelikahvila

tilausravintola

Heinolan

Harjupaviljonki
Kauppakatu 30, 18100 Heinola
www.harjupaviljonki.fi
Puh. 040 5619 522, 044 7273 688
harjupaviljonki1@gmail.com

-LVI- MYYMÄLÄ
-LVI- ASENNUS JA -HUOLTO
-LVI- SUUNNITTELU JA -URAKOINTI
-ÖLJYPOLTINHUOLLOT JA -ASENNUKSET
Laaksokatu 5, Heinola, Puh. (03) 883 4001, Gsm 050-556 5964 EMAIL: lvipiste@phnet.fi

Avoinna ark. 8.00- 17.00, la 9.00- 13.00

Nautitaan Heinolassa,
torin laidalla!
• Bar • 2 kabinettia • Sauna

Kysy lisää!
Puh. (03) 7188 755
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LET
JOKO O T?
NU
M A I S TA
bulmer.fi

HEINOLAN
KESKUSLUKKO OY
Puh. (03) 715 5865,
040-554 7077
keskuslukko@phnet.fi
MYYNTI • ASENNUS • HUOLTO
• SAMMUTTIMIEN HUOLTO/TARKASTUS
Rajakatu 10, 18100 HEINOLA • www.keskuslukko.fi

AURINKOPANELIT, AKUT,SÄHKÖT

Olisiko sittenkin
pitänyt käyttää
sähköalan ammattilaista?
Reumantie 4 (Keilahallin vieressä)
WWW.VERKKOVIRTA.FI
markku@verkkovirta.fi Avoinna ark. 7-16 GSM. 050-598 3450

TKP-Vidois, Heinola 2019

Dorrit-Tuotteet Oy ● Laaksotie 44 ● Heinola ● www.dorrit.fi

