
REIMARI REIMARI 
20222022

www.heinolanpursiseura.fi



Seuraa meitä !  www.heinolanpursiseura.fi

Koonnut Pertti Matikainen / Kuvat Pertti Matikainen
Layot ja taitto: Timo Kuha, TKP-Print Heinola

Ajankohtaiset tapahtumat löytyvät kalenterista seuran kotisivulta:

www.heinolanpursiseura.fi

2

HeiPs
HEINOLA

http://www.heinolanpursiseura.fi
http://www.heinolanpursiseura.fi


3

HeiPs
HEINOLA

KOMMODORIN TERVEHDYSYHTEINEN SEURAMME

Näin kesän kynnyksellä ajatukset ovat jo varmaan kauden kilpailuissa 
ja loma-ajan retkikohteiden suunnittelussa. Hommattaisiinko uudempi 
vene, vai uusittaisiinko varusteita. Uudet purjeet vai uutta elektroniikkaa 
veneeseen? Valitettavasti Helsingin venemessut siirrettiin jo toistami-
seen. Messuilla olisi ollut kiva tutkailla kaikkia uutuuksia veneilyn ja 
vapaa-ajan suunnalta.

Yhteinen seuramme täyttää tänä vuonna 63 vuotta. Paljon on vettä 
virrannut Jyrängönkoskessa tuona aikana. Yhteisöllisyys ja yhdessä 
tekemisen meininki on myös osittain valunut vuosien saatossa virran 
mukaan. Toki näinä päivinä kaikilla yhdistyksillä lienee samansuuntaisia 
kokemuksia ja haasteita jäsentensä aktivoinnissa ja uusien hankinnassa. 
Periksi ei kuitenkaan anneta.

Vuosi sitten järjestetyn jäsenkyselyn tulokset ovat mielenkiintoista luettavaa. Veneilytietouden 
saaminen seuralta ja erilaiset tietoiskut ja koulutukset koettiin jäsenistön keskuudessa tarpeel-
lisiksi. Samaa kiinnostusta voisi olettaa löytyvän myös seuraan kuulumattomien veneilijöiden 
parissa. Mielestäni kaikenlaiseen koulutukseen panostaminen seuralaisille ja myös ulkopuolisille, 
tuottaa tulosta pitkässä juoksussa. Järjestämällä kaikille avoimia koulutuksia liittyen veneilyyn 
ja turvallisuuteen, antaa se hyvän kuvan seurasta ja sen vastuullisesta toiminnasta. Tätä kautta 
innostaa ehkä uusia henkilöitä liittymään seuraan ja osallistumaan mukaan toimintaan.

Tänä keväänä seura järjesti Navigointi 1- veneilijäkurssin, jossa oli innokkaita oppilaita oppimassa 
uutta ja päivittämässä jo opittuja tietoja ja taitoja. Aikuiset ovat kaiken kaikkiaan potentiaalinen 
ryhmä koulutuksiin, unohtamatta tietenkään nuoria. Monilla aikuisilla elämä alkaa olemaan 
jo hyvillä raiteilla ja kaivataan erilaisia harrastuksia, johon myös koko perhe voisi osallistua. 
Veneily on oivallinen harrastus ja olisi hyvä, että seurana voisimme tarjota myös mahdollisuutta 
kokeilla käytännössä veneilyä. Niin purjehdusta kuin moottoriveneilyä tai vaikkapa melontaa 
kajakeilla. Kiinnostusta olisi varmasti myös sukelluksen pariin. Nyt tulevan kesäkuun alussa seura 
järjestääkin kaikille avoimen ”veneilypäivän” keskustan vieraslaitureiden läheisyydessä. Esitellään 
veneturvallisuutta, varusteita, tietoja ja taitoja, sekä on myös mahdollista päästä pienelle kokei-
lulle purje- kuin moottoriveneilläkin. Myönteiset tulokset seuran jäsenmäärässä eivät tietenkään 
näy heti. Pitää olla kärsivällinen ja jatkaa koulutuksia määrätietoisesti vuosittain.

Lämmin kiitos kaikille ilmoittajillemme. On upeaa, kun olette mukana tukemassa toimintaamme.

Hyvää veneilykesää ja menestystä kilpailuihin!

Pertti Matikainen, kommodori
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SIHTEERIN TERVEHDYS

Olen Milla Honkanen, Heinolan Pursiseuran uusi sihteeri. Aloitan virallisesti vuoden 2022 alussa 
Marjo Skytän seuraajana. Kiitos Marjolle erinomaisesti hoidetusta työstä, tästä on hyvä jatkaa.

Olen saanut kasvaa veneilyn parissa. Ensimmäiset vuodet seilasimme perheeni kanssa moottori-
veneellä Ruotsalaisella ja Päijänteellä. Lapsuuden kesien kohokohtia olivat jollaleirit, joissa pääsin 
tutustumaan purjehdukseen.

Ollessani yltä-asteella isäni osti ensimmäisen purjeveneensä ja pian siirryimmekin viettämään 
kesiä Saaristomerellä purjehtien. Sen jälkeen purjehdus maileja onkin kerätty ympäri maailmaa. 
Pisimpinä reissuina Atlantin - ja Intian valtameren ylitykset. Valtameripurjehdus on vienyt 
sydämeni, tärkeintä ei ole määränpää vaan itse matka. Onni löytyy vahtivuorossa aamuyöllä, 
kun fosforiplankton kimaltaa kilpaa tähtien kanssa tai kun delfiiniparvi päättää liittyä matkaan, 
tervehtien kanssamme auringon nousua.

Koronan myötä valtameri reissut loppuivat, mutta purjehduksen kipinä ja kaipuu vesille jäivät. 
Päädyin ostamaan ensimmäisen oman purjeveneen syksyllä 2020. Keltainen 50-vuotias H-vene 
olikin kesän 2021 paras seuralainen.

Paluu järville ja lapsuudesta tuttuihin saariin on tuntunut hyvältä ja antanut paljon upeita uusia 
muistoja. Innolla kohti purjehduskesää 2022!

Milla Honkanen
sihteeri@heinolanpursiseura.fi



TTIILLIITTOOIIMMIISSTTOONN    TTEERRVVEEIISSEETT  
 

Tilitoimistolla hoidamme seuran juoksevia asioita 
- jäsenrekisteriä 

- kirjanpitoa, laskutusta ja laskujen maksuja 
- perälippujen myyntiä 

- tukikohtien avaimia sopimuksineen 
- laituri- ja telakkapaikat avaimineen 

 
Toimimme seuran sääntöjä noudattaen, hallituksen ohjeistuksella. 

Käteisostokuitteja tai korvauksia jäsenille suoritamme vain kommodorin,   
jaoksen puheenjohtajan tai majaisännän hyväksyminä.  

Mikäli kuitissa tai korvausanomuksessa ei ole vastuuhenkilön kuittausta, maksu suoritetaan, vasta kun 
hyväksyntä on saatu. Kustannusten korvauksista tulee sopia ennalta vastuuhenkilön kanssa.  

Verottomat korvaukset, esim. kilometrit, sekä palkkaan verrattavat palkkiot tilitetään vuotuisesti  
kesä- ja joulukuussa. Kesäkuussa suoritetaan 31.5. mennessä toimitetut anomukset ja joulukuussa 30.11. 

mennessä toimitetut anomukset korvauksista.  
Kaikki verottomat korvaukset ilmoitetaan tällöin tulorekisteriin verottajan vaatimuksesta. 

 
TTuukkiikkoohhddaann  aavvaaiinnttaa  ttaarrvviitteessssaassii,,  oottaatthhaann  eennnnaallttaa  yyhhtteeyyttttää,  

niin tullessasi noutamaan avainta ja allekirjoittamaan sopimusta, olisi kaikki jo valmiina, etkä joudu 
odottelemaan. Avaimia emme postita turvallisuussyistä, vaan avain on aina noudettava toimistoltamme. 

KKeessääaaiikkaaaann  oonn  hheeiinnääkkuuuussssaa  vvuuoottuuiisseessttii  ttooiimmiissttoommmmee  ssuulljjeettttuu  vväähhiinnttäääänn  kkaahhddeekkssii  vviiiikkookkssii. 
Toimistomme aukioloajoista ja asiakaspalvelustamme  löydät ajan tasaisen tiedon kotisivuiltamme   wwwwww..hhttii..ffii 

 
Hyviä hetkiä harrastusten pariin kaikille vetten päälle ja allekin. 

 
terveisin, Aaltosen Jaana 

 
Tilitoimiston yhteystiedot ja aukioloajat 

Heinolan Tili ja Isännöinti Oy 
Siltakatu 12 L 1,  18100 Heinola 

puh 03 7155717 
jaana.aaltonen@hti.fi 
kotisivut  www.hti.fi 

 
AASSIIAAKKAASSPPAALLVVEELLUUAAJJAATT  

mmaa--kkee  kklloo  88--1166,,  ttoo  kklloo  88--1177  
rruuookkaattaauuoollllaa  oolleemmmmee  ppääiivviittttääiinn  kklloo  1111--1122  
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Liittymismaksu Varsinainen jäsen 150€ Huom.

Liittymismaksu Samaan ruokakuntaan kuuluva uusi jäsen 0

Liittymismaksu Juniorijäsen alle 15 vuotta 0+ + SPV tai 
sukeltajaliiton 
maksu

Jäsenmaksu Varsinainen ja perheenjäsen sekä yli 15- vuotias jäsen 45€+ + SPV tai 
sukeltajaliiton 
maksu

Tukikohtien vuotuinen 
käyttömaksu

Vasikkasaari Ruotsalainen
Kalliosaari Päijänne

60€
60€

Tukikohtien muu käyttömaksu Vierailevat venekunnat, jotka eivät ole maksaneet vuotuista 
käyttömaksua

15€ Vuorokausi

"Toimintapaikat: laitureiden, 
tukikohtien ja telakka-alueen 
avainpanttimaksut"

Avainpantti / toimintapaikan avain 30€

Heinäsaaren laiturit A ja B Paikan leveys yli 3m tai kylkikiinnityspaikka
 Paikan leveys 2,5 – 3m
 Paikan leveys max 2,5m”

165€
145€
125€

1. Telakka- alue telakointikausi Veneen vuositelakointi: Heinolan Pursiseuran jäsen
Veneen vuositelakointi: ei Heinolan Pursiseuran jäsen

120€
170€

2. Telakka- alue: 
nostolaituri ja nostoluiska

Veneen nosto ja lasku laiturista tai nostoluiskasta on 
maksullinen niille, joilla ei ole telakointipaikkaa ja jotka eivät ole 
seuran jäseniä

50€ Maksetaan 
seuran tilille

Yhteiskatsastus Peruskatsastus
Vuosikatsastus

30€
10€

Yhteiskatsastuksen 
ulkopuolella tehtävä katsastus

Peruskatsastus
Vuosikatsastus

40€
20€

Katsastuksen muut maksut Katsastajalla on oikeus veloittaa erilliskatsastuksen matkakulut 
verottajan vahvistaman km- korvauksen mukaan, jos katsastus 
suoritetaan Heinolan satama- alueita kauempana

km / €

Katsastukseen liittyvät 
muut asiat

Hylätyn katsastuksen uusiminen tai puutetarkastus tai 
puuttuvan katsastuspöytäkirjan uusiminen

10€

Sukellus Laitepakettivuokra / viikko
Laitepakettivuokra / kausi
Yksittäiset varusteet / lainassaoloviikkojen mukaan
Norppien kausimaksu 50 euroa, sisaralennus 5 euroa / kausi"

10€
120€

5€
50€

Tilitoimisto
Heinolan Tili ja Isännöinti Oy

Seuran peräliput, veneenomistajan viirit, seuran tarrat "--" Perälipun 
hinta; tulee 
lipun koon 
mukaan

Sähkön käyttöluvat 
telakka- alueella.

Lupa 1: Kun tehdään suurempia veneen korjaus- ja remonttitöitä 
telakointialueella, jotka eivät ole veneen keväisiä ja syksyisiä 
huoltotoimenpiteitä on sähkön käytöstä lunastettava 
määräaikainen käyttölupa
Lupa 2: Telakoidun veneen lämmityssähkö esim. venettä tai 
veneen osaa kuivattaessa"

20€

snt/kWh
Maksukuitti 
toimii sähkön 
käyttölupana

Katso tarkemmat ohjeet sähkön käytöstä seuran internetsivuilta → kohdasta tiedostot → avaa seuraava tiedosto: 
SÄHKÖN KÄYTTÖMAKSUT TELAKKA-ALUEELLA
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HEINOLAN PURSISEURAN KAUSIKOHTAISET MAKSUT KAUDELLE 2022
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SATAMAPÄÄLLIKÖN TERVEHDYS

Olen Ari Nieminen ja minut valittiin jatkamaan seuran satama-
päällikkönä turvallisuus asioissa. Juhani Syrjäsen alias Simen 
saappaiden täytössä on haastetta mutta se on vastaanotettu. 
Kiitos luottamuksesta.

Kipinä veneilyyn syttyi Perämeren rannalla jo lapsuudessa. 
Kipinä kasvoi liekiksi, kun suoritin varusmiespalvelukseni 
Laivastossa. Opiskelujen ja perheen perustamisen aikaan venei-
lyyn ei ollut mahdollisuutta. Kahdeksankymmentäluvun alussa 
veneilystä tuli perheemme kesäinen harrastus. Samaan aikaan 
menin mukaan järjestäytyneeseen veneilijöiden joukkoon, kun 
liityin Varkauden Pursiseuraan. Savon vedet ja Saimaa tulivat 
tutuiksi, kun asuimme Kuopiossa ja Joensuun kupeessa.

Heinolaan muuton jälkeen veneilimme muutaman vuoden ilman oikeaa perälippua. Nyt olen 
ollut mukana HeiPs;in toiminnassa jo yli kymmenen vuotta rivijäsenenä. Perheeseemme kuuluu 
vaimoni lisäksi kaksi aikuista lasta ja kolme lastenlasta. Työurani, joka on hiljalleen hiipumassa, 
olen työskennellyt kehittämisen ja johtamisen valmentajana. Ensi kesänä taas kohti uusia 
veneilykokemuksia.
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KATSASTUSVAIHEET JA MÄÄRÄAJAT

Peruskatsastuksen ensimmäinen osa eli runkokatsastus tehdään veneen ollessa maissa. Toinen 
osa ja vuosikatsastus tehdään veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Veneen on määrä olla 
katsastettu 30.6. mennessä.

Runkokatsastusta varten veneen omistaja ottaa yhteyden katsastajaan ja sopii tämän kanssa 
katsastusajan ja -paikan.

Peruskatsastuksen toinen osa ja vuosikatsastus suositellaan tehtäväksi yhteiskatsastuspäivinä, 
jotka ovat keskiviikko 1.6. klo 17-19 Heinäsaaressa, keskiviikko 8.6. klo 17-19 Heinäsaaressa ja 
lauantai 11.6. klo 13-16 Vasikkasaaressa.

Yhteiskatsastuksen ulkopuolella tehtävistä katsastuksista veneen omistaja sopii katsastajan 
kanssa. Näistä katsastuksista seura perii lisämaksun.

Katsastajat kaudella 2022:
Nimi puhelin
Hannu Ilonummi, katsastuspäällikkö 0400 638965
Markku Lehtonen 050 5983450
Petri Ojala 050 5668589
Mikko Vainoniemi 040 7255729
Sauli Ylitalo 0500 495100
Hannu Kananen 040 5582613

KATSASTUSMAKSUT
Katsastuksista peritään seuran määrittelemät maksut. Nämä julkaistaan Reimarissa ja seuran 
verkkosivuilla.

KATSASTUS JA VENEILIJÄN VASTUU
Katsastuksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opasta-
malla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa 
sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.

Lähtökohtana on veneilijöiden oma turvallisuus, jolloin he eivät muodosta turvallisuusriskiä 
kaupalliselle merenkululle eikä muille vesillä liikkuville.

Toiminnan tärkein peruste on Vesiliikennelain määräys vesikulkuneuvon kaikinpuolisesta 
soveltuvuudesta veneilijän sille asettamaan käyttötarkoitukseen. On syytä myös muistaa vesikul-
kuneuvon kuljettajan sopivuus, pätevyys ja vastuu.

Kilpailuissa vaadittava kilpailuturvamääräysten mukainen katsastus ei korvaa yleisiä 
katsastussäännöksiä.

KATSASTAJAT
Katsastus toteutetaan seurojen katsastajien toimesta. SPV kouluttaa katsastajat ja myöntää 
heille katsastajaluvat, ylläpitää katsastajarekisteriä ja tuottaa katsastusmateriaalin. Seurojen 
katsastajat suorittavat veneiden katsastuksen ja pitävät katsastetuista veneistä rekisteriä, joka 
on samalla asetuksessa huvialusten lipusta (292/1983) mainittu rekisteri seuran lipun käyttöön 
oikeutetuista veneistä. Ne veneilijät, jotka eivät ole SPV:n jäsenseuran jäseniä, eivät ole tämän 
katsastustoiminnan piirissä.



Suomen Rakennetalouden Tiimi Oy  
040-550 7397 

Kaikki rakennusalan työt 
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Katsastus ei perustu viranomaismääräyksiin, vaan on SPV:n omaa turvallisuustyötä. Traficom 
(Liikenne- ja viestintävirasto), joka on merenkulkua valvova viranomainen, on hyväksynyt 
toiminnan ja antaa suoritetun katsastuksen perusteella haettaessa kansainvälisen huviveneto-
distuksen. Myös vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetuille veneille alennuksia vakuutusmaksuista.

VUOSIKATSASTUS
Vuosikatsastus tehdään vuosittain veneen ollessa purjehdusvalmis, jolloin tarkastetaan lähinnä 
turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.

PERUSKATSASTUS
Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekis-
teröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Seura voi peruskatsastuttaa veneen aina kun siihen 
katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, ensiksi runkokatsastuksena 
veneen ollessa maissa ja toiseksi veneen ollessa vesillä veneilyvalmiina.

KATSASTUSLUOKKA, -EDELLYTYKSET JA -TODISTUS
Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja käyttöalueen mukaan neljään eri luokkaan. 
Päijänteen alueella purjehtivat veneet katsastetaan normaalisti luokkaan 3, pienimmät alukset 
luokkaan 4.

Hyväksytystä katsastuksesta annetaan veneilijälle venetodistus, katsastuspöytäkirja ja katsastus-
vuositarra. Tarra kiinnitetään veneeseen paapuurin puolelle näkyvään paikkaan. Veneilijän katsas-
tuspöytäkirjan kappale ja alustodistus säilytetään veneessä ja niiden on oltava käytettävissä 
seuraavan vuoden katsastuksessa.

Katsastus voidaan suorittaa vain viranomaismääräysten mukaiselle alukselle. Venetodistus on se 
asiakirja, jolla veneilijä voi osoittaa minkä seuran rekisterissä vene on ja että vene on katsastettu.

Kattava paketti katsastamisesta yleensä ja katsastussäännöt vuodelle 2022 löytyvät verkkosi-
vulta https://spv.fi/teema/katsastus/.

RYHDY KATSASTAJAKSI
Tarvitsemme lisää katsastajia. Katsastus on mielenkiintoinen osa veneilyseuran toimintaa. Jos 
tehtävä kiinnostaa ja sinulla on veneilykokemusta, voit hakeutua katsastajakurssille. Ota ensin 
yhteys katsastuspäällikköön, niin katsotaan koulutusreittisi eteenpäin.

Turvallista veneilykautta!

Hannu Ilonummi, katsastuspäällikkö
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ECLIPSE - MATKA PÄIJÄNTEELTÄ MERELLE JA SEN TAAKSE

Eclipse Sailing Team on kasattu monta vuotta eri veneluokissa kisanneista kaveriporukasta. 
Kaikilla meillä on vyöllämme kymmeniä vuosia kilpapurjehduksessa ja saavutuksina SM-mitaleja 
ja MM-edustuksia, sekä pistesijoja aivan kärkiveneiden takana eri veneluokissa. Eclipse Sailing 
Team lähti halusta tehdä ja kehittää uusi puhtaasti kilpapurjehdukseen ja kilpapurjehdukseen 
harrastuksena keskittyvä tiimi Suomeen ja halustamme tehdä kilpapurjehdusta helpommin 
lähestyttäväksi ja avoimemmaksi. Haluamme samalla osoittaa, että kovia avomeritiimejä tulee 
myös sisävesiltä. Edustamme HeiPsiä kaikissa kilpailuissa ja perässämme liehuu HeiPsin lippu 
aina kun vene on liikkeellä.

Koko Eclipse projekti lähti oikeastaan kipparimme Petri Hillbergin suuresta haaveesta kilpailla 
omalla veneellä menestyksekkäästi avomeripurjehduksen MM-kisoissa. Projektimme pohjaksi 
loimme kolmivuotisen suunnitelman, joka päättyy Kielissä järjestettäviin Avomeripurjehduksen 
MM-Kisoihin 2023. Matkalla on tarkoitus treenata kovia veneitä vastaan ja tulla tutuksi veneen 
kanssa, jotta saamme koko veneen potentiaalin valjastettua.

Viime kesä oli selkeästi myös opettelua veneen kanssa ja uusien purjeiden ja niiden trimmaamisen 
opettelua. Baltic Offshore weekiltä nappasimme kauden ensimmäisen lähtövoiton ja pitkän 
avomerikisan Line Honorsit kovia veneitä vastaan, joten vene ja tiimi toimi heti alusta alkaen 
hyvin. Kesän isoin välitavoite oli osallistuminen Tallinnassa järjestettyihin ORC Worlds in 
Tallinn – Avomeripurjehduksen MM-kisoihin. Kisoista ei kilpailullisesti jäänyt hirveästi mukaan, 
tiimillä oli kokonaista kuusi starttia alla ennen ensimmäistä MM-lähtöä. Mutta tärkeimpänä 
saimme kaikki hyvää kokemusta millaista MM-tasolla on purjehtia ja saimme hyvää kokemusta 
yli 30 veneen starteista. Opimme kauden aikana myös, että purjesettiämme on laajennettava, 
jotta saamme koko tuulialueen tehokkaasti hyödynnettyä. Yksi yhteistyökumppaneistamme 
projektissa on One Sails Finland ja ensi kesäksi onkin tulossa muutamia uusia purjeita täyttämään 
keulakolmiotamme.

Tänä vuonna on uskomme tekevämme historiaa, kun tarkoituksenamme on olla ensimmäinen 
Päijänteeltä tuleva vene kilpailemassa Avomeripurjehduksen MM-kisoissa Välimerellä. Ensi juhan-
nuksena Eclipse siis kilpailee Avomeripurjehduksen MM-kisoissa Porto Cervossa, Sardiniassa. 
Tarkoituksenamme on laskea vene veteen mahdollisimman pian ja purjehtia tiukka treenipätkä 
merellä ennen kuin vene lähtee trailerimatkalle kohti Italiaa. Porto Cervo on yksi maailman tunne-
tuimmista purjehduspyhäköistä ja ensi kesänä siellä liehuu uljaasti Heinolan Pursiseuran lippu 
veneemme perässä. Porto Cervossa saamme taas vastaamme uusia kovia tiimejä ja muutamia 
vanhoja tuttuja viime kesältä Tallinnasta. Kilpailu tulee olemaan todella tiukkaa ja vastustajat 
tulevat menemään kovaa, mutta uskomme että pysymme perässä tai mielellään hieman edellä. 
Veneemme seitsemän hengen miehistöstä kolme tulee olemaan Päijänteen purjehtijoita, joten 
kokonaisuutena tulemme viemään Päijänteen alueen purjehdusta isosti maailmalle.

Vene tulee MM-Kisoista nopeasti takaisin Suomeen, koska kotimaan kisojemme yksi pääkil-
pailuista on Päijännepurjehdus. Vene tuleekin suoraan trailerilla Padasjoelle, jotta pääsemme 
haastamaan taas Auvon, Tikrun ja muut kovat kilpailijat Päijänteellä. Näemme että tänä vuonna 
meillä on paremmat mahdollisuudet kuin viime vuonna, jolloin meiltä loppuivat purjeet kesken, nyt 
olemme saamassa juuri tuohon tuulirakoon uutta seiliä joten ensi kesänä pitäisi mennä kovaa.

Jos näette meidät satamassa, niin tulkaa moikkaamaan ja tutustumaan veneeseen, kerromme 
myös mielellämme projektista lisää.

Team Eclipse
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Myrkkymaali on myrkkyä – tietoisku 
veneen pohjan kunnostajalle 

Heinolan Pursiseuran visio on, että vuoteen 2030 mennessä seuraan rekisteröidyt veneet 
ja veneiden huolto telakka-alueella eivät kuormita ympäristöä eikä vesistöä. Kannustamme 

seuran jäseniä tulevaisuuteen ilman myrkkymaaleja. 
 

Toivomme, että seuran jäsenet huomioisivat lisääntyvät ympäristövaatimukset veneidensä huoltotoimissa ja 
erityisesti pohjan käsittelyssä ja maalauksessa. Huomioimalla ympäristövaatimukset vaikutat samalla myös 
seuran julkiseen kuvaan vastuullisena toimijana. 

 Veneen pohjan pesu. 
Jos veneesi pohja on maalattu myrkkymaalilla (sisältää mm. kuparia, sinkkiä tai lyijyä), niin pese 
mieluummin harjalla ja käsin kuin painepesurilla. Painepesuri irrottaa varsinkin eliönestomaaleja 
käsinpesua tehokkaammin ja vapauttaa ympäristölle haitallisia aineita. 

 Vanhan (myrkky)maalin poisto. 
Käytä kaavinta, märkähiontaa tai pölypussilla varustettua hiontalaitetta. Maanpinta veneen alla on 
suojattava. Suojan päälle kerääntyvä irtonainen aine on ongelmajätettä, ja se on kerättävä ja 
hävitettävä asianmukaisesti. Ainetta irtoaa veneen pohjasta helposti kolmekin kiloa. 
Maali voidaan poistaa myös puhallusmenetelmin. Syntyvä puhallusjäte on ongelmajätettä, ja se on 
kerättävä ja käsiteltävä kuten edellä. Hiekkapuhallus Hevossaaren telakalla on kielletty! 
Huomioi naapuriveneet. Et saa sotkea niitä omalla jätteelläsi, joten suojaa työmaasi siten, että estät 
pölyn leviämisen ympäristöön. 
Suojaa myös itsesi! 

 Veneen vedenalaisten pintojen maalaus. 
Sisävesillä myrkkymaalin käyttö veneenpohjan maalina on kielletty. Käytä siis kupari- ja 
sinkkivapaata maalia tai primeria. 
Ruiskumaalauksessa syntyvä hieno maalisumu saattaa aiheuttaa vahinkoa naapuriveneiden pinnoille, 
joten vältä ruiskumaalausta tai estä maalisumun leviäminen. Maalaaja on aina vastuussa 
tekemisistään. 

 Mikä maali veneen pohjaan? 
Pohjan maalaukseen on nykyisin olemassa paljon luontoystävällisiä vaihtoehtoja myrkkymaaleille ja 
samalla järvien ja jokien eläimet ja luonto kiittävät sinua. Kysy neuvoa maalikaupassa asiantuntijalta 
ja lue huolella kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja noudata käyttöohjeita. 

 Telakka-alueen ympäristö- ja jätehuolto-ohje. 
Seuran kotisivuilta www.heinolanpursiseura.fi/tiedostot/turvallisuus/ löytyy ympäristö- ja jätehuolto-
ohje kokonaisuudessaan. Jokaisen telakkapaikan käyttäjän on syytä lukea ohje ja noudattaa sitä. 

 Pidä ympäristö siistinä, kiitos ! 
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@turvallisuusjakemikaalivirasto

@Tukesinfo

• Maalaa vain merialueilla. Sisämaan 
vesistöissä biosidisten eliönestomaalien 
käyttö on kiellettyä ja tarpeetonta!

• Suojaa maaperä, kun maalaat tai poistat 
maalia veneen pohjasta, sillä maalijäte ei saa 
päätyä ympäristöön.

• Vältä pohjan voimakasta pesua, sillä 
pesuvesi huuhtoo maalin mukanaan ja pilaa 
ympäristöä.

• Eliönestomaalit on suunniteltu tuhoamaan 
eliöitä! Lue käyttöohjeet aina ennen käyttöä.

JOS MAALAAT

BIOSIDISET
ANTIFOULING-VALMISTEET
= myrkkymaalit
= eliönestomaalit
= kiinnittymisenestovalmisteet

Älä vahingoita 
vesistöjä

tukes.fi

www.kemikaalineuvonta.fi?

Heinolan Diesel-Huolto Ky
Vuohkalliontie 1  HEINOLA

puh. (03) 715 3757

MITTAKANAVA
18600 Myllyoja

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

040 580 5377
Ilmastointikanavien  

valmistus mittatilaustyöna
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• LÄMPÖ, VESI, ILMASTOINTI
• MAALÄMPÖ  • ÖLJYPOLTTIMET
• ASENNUS, HUOLTO, TARVIKEMYYNTI

Myllypurontie 4, 18600 Myllyoja www.lvisimpanen.fi
050 447 7624 (Mikko Lauren) 040 775 7356 (Seppo Pusa)
0400 710640 (Pertti Simpanen) toimisto@lvisimpanen.fi 

•  Sadevesi-, hiekka- ja rasvakaivojen  
puhdistukset • Sulatukset

•  Putkistojen avaukset ja painehuuhtelut
•  Putkistokuvaukset

• LÄMPÖ, VESI, ILMASTOINTI
• MAALÄMPÖ  • ÖLJYPOLTTIMET
• ASENNUS, HUOLTO, TARVIKEMYYNTI

Myllypurontie 4, 18600 Myllyoja www.lvisimpanen.fi
050 447 7624 (Mikko Lauren)
040 775 7356 (Juha-Matti Kirkonpelto)

•  Viemäreiden avaukset ja
painehuuhtelut

•  Sadevesi-, hiekka- ja  
rasvakaivojen  
puhdistukset

• Putkisto- 
kuvaukset

• Sulatukset

Myllypurontie 4, 18600 Myllyoja www.lvisimpanen.fi 
050 447 7624 (Mikko Lauren) 040 775 7356 (Juha-Matti Kirkonpelto)  
toimisto@lvisimpanen.fi

• LÄMPÖ, VESI, ILMASTOINTI
• MAALÄMPÖ  • ÖLJYPOLTTIMET
• ASENNUS, HUOLTO, TARVIKEMYYNTI

Myllypurontie 4, 18600 Myllyoja www.lvisimpanen.fi
050 447 7624 (Mikko Lauren) 040 775 7356 (Seppo Pusa)
0400 710640 (Pertti Simpanen) toimisto@lvisimpanen.fi 

•  Sadevesi-, hiekka- ja rasvakaivojen  
puhdistukset • Sulatukset

•  Putkistojen avaukset ja painehuuhtelut
•  Putkistokuvaukset

Myllypurontie 4, 18600 Myllyoja www.lvisimpanen.fi
050 447 7624 (Mikko Lauren)
040 775 7356 (Juha-Matti Kirkonpelto)
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TUKIKOHTA PÄIJÄNTEEN KALLIOSAARESSA

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 N 61° 28’ ja E 25°21’. Kiinteistön postiosoite on Kalliosaari 5, 17500 
Padasjoki. Heinolasta Heinäsaaren venelaiturista on Kalliosaareen matkaa n. 25 NM (46 km).

Saaressa on päärakennus, sauna, grillikatos, kesäkeittiö, varastorakennus ja huussi. Laitureita on 
kolme ja niissä poiju- tai kylkikiinnitys. Ajo-ohjeen laitureihin ja varoitukset matalikosta ja kivistä 
löydät viereisestä valokuvasta.

Kallioissaaren tukikohta on tarkoitettu jäsenten käyttöön sekä vieraileville veneilijöille, joilla on 
Kymijoen vesistöalueen veneseuran perälippu. Heinolan Pursiseuran jäsen voi lunastaa avaimen 
tukikohtaan Jaana Aaltoselta, Heinolan Tili ja Isännöinti, Siltakatu 12 L 1, 18100 Heinola, puh. 
03 7155717. Seura perii avaimesta panttimaksun 30€ ja vuotuisen käyttömaksun 60€.

Tukikohdan käyttömaksu avaimettomilta jäseniltä ja vierailevilta veneilijöiltä on 
15€/venekunta/vrk. Kävijä maksaa omatoimisesti vierailumaksun seuran tilille 
FI69 4212 0010 2876 84 tai MobilePay-numeroon 79459.

Jokainen tukikohdan käyttäjä huolehtii omalta osaltaan tilojen ja ympäristön siisteydestä.

Kesäkeittiön kuistilla on sininen postilaatikko, jossa on vieraskirja. Huomaa, että saaren tulisi-
joissa ei sovi polttaa muovia, vaikka se olisikin polttokelpoista. Muovin täydellisestä palamisesta 
ei ole takeita, eikä esimerkiksi grilliruoan kokkaaja pidä muovin kärystä ateriassaan.

Kallioissaaressa ei ole järjestettyä jätehuoltoa, joten kaikki veneilijät huolehtivat omista roskis-
taan; veneilijät siivoavat jälkensä, vievät tuomansa roskat ja jätteet pois saaresta, ja jättävät 
tukikohdan sellaiseen kuntoon, että seuraavien veneilijöiden ja vierailijoiden on mukava nousta 
maihin.

Kallioissaaressa noudatetaan Kymijoen vesistön veneilyseurojen yhteisiä pelisääntöjä.
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VASIKKASAAREN TUKIKOHTA

Heinolan Pursiseuran Vasikkasaaren kotitukikohta sijaitsee Heinolan kaupungin läheisyydessä 
osoitteessa Vasikkasaarentie 184  18100 Heinola.  Karttakoordinaatit ovat N 61°14 ’. ja E 25°, 59’. 
Vasikkasaaren majaisäntä on Mikko Kemppainen, puh. 040 5325180.

Kotitukikohdassa on päärakennus, sauna, grillikatos ja kaksi huussia. Laiturissa on poiju- tai 
kylkikiinnitys.

Kotitukikohta on tarkoitettu jäsenten käyttöön, sekä Kymijoen vesistöalueen veneseurojen lipun 
alla purjehtivat, katsastetut veneet miehistöineen ovat tervetulleita vieraaksi. 

Vasikkasaaren tukikohdan käyttömaksu avaimettomilta jäseniltä ja vierailevilta veneilijöiltä 
on 15 €/venekunta/vrk. Maksu sisältää laiturimaksun, saunan ja muiden huoltotilojen käytön. 
Maksu on tarkoitettu kattamaan polttopuu- ja muita huoltomenoja. Käynti ja maksu kirjataan 
vieraskirjaan. Lyhyet pysähdykset ilman palvelujen käyttöä ovat maksuttomia. Maksun perii joko 
majaisäntä tai kävijä maksaa omatoimisesti käyttömaksun seuran tilille FI69 4212 0010 2876 84. 
Maksun voi suorittaa myös MobilePay- sovelluksella. Tukikohdan numero on 66006.

Jokainen tukikohdan käyttäjä huolehtii tilojen siisteydestä omalta osaltaan.

Avaimen tukikohtaan voi lunastaa Jaana Aaltoselta, Heinolan Tili ja Isännöinti, Siltakatu 12 
L 1, 18100 Heinola, puh. 03-7155717. Seura perii avaimesta panttimaksun 30 € ja vuotuisen 
käyttömaksun 60 €. Vasikkasaaressa noudatetaan Päijänteen vesistön veneilyseurojen yhteisiä 
pelisääntöjä.

17
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MOOTTORIVENEJAOKSEN TERVEISIÄ 2022

Lumisen talven jälkeen alkaa hyvä veneilykausi 2022. Saas nähdä halpeneeko polttoaineet 
kesäksi. Veneily on silti hinnasta huolimatta sitä mitä olemme taas koko talven odottanut, sitä 
järvellä vietettyä aikaa kyllä kaivataan ja tarvitaan näiden ihmeellisten aikojen vastapainoksi. 
Ja onhan se vaan hienoa ajella vaikka auringonlaskun aikaa täysin tyyntä järvenselkää. Yksi 
uusi lähellä oleva päivämatkaksi sopiva kohde on Kimolan-kanavan takana oleva Hiidenvuori 
https://kyvi.fi/kohteet/iitti/hiidensaari/

Tervetuloa uudet jäsenet ja kiitokset Reimarin ilmoittajille kun mainostatte ja mahdollistatte 
tämän julkaisun.

Hyvää tulevaa veneilykesää kaikille ja kättä pystyyn vesillä!

Terveisin Markku Lehtonen

18
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Tuntuvia etuja Ifiltä
Jäsenseuramme jäsenenä sinut on vakuutettu If Vakuutuksen 
tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa veneilytoiminnassa, 
johon kuuluvat: vesillä veneily, veneen syys- ja kevätkunnostus 

sekä korjaus maissa. Lisäksi saat  lisäalennuksen 
venevakuutuksesta, jos olet katsastanut veneesi 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastus-
määräysten mukaisesti 1-, 2- tai 3-luokkaan tai 
olet suorittanut SPV:n teoria- ja käytäntökurs-
sit veneilyyn tai sinulla on Traficomin kansain-

välinen huviveneenkuljettajankirja. Tutustu 
jäsenetuihisi: if.fi/spv.

Tunnethan 
jäsenetusi?
Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran jäsenenä  
nautit monista rahanarvoisista alennuksista ja eduista.

Alennuksia Karttakeskuksen  
karttakauppa.fi:ssä
Saat 10–20 prosentin alennuksen Kart-
takeskuksen karttatuotteista. Katso ohjeet 
tarjouksen hyödyntämiseksi:  spv.fi/jasenedut. 

Finnlinesin laivamatkat jopa  
35 prosentin alennuksella
Finnlines tarjoaa seurojemme  jäsenille alennusta matkusta-
jaliikenteen laivamatkoista reiteillä Helsinki–Travemünde ja 
Naantali–Långnäs–Kapellskär. Saat vähintään 20 prosentin 
alennuksen Standard-hinnoista. Liittymällä Finnlinesin Star 
Club -kanta-asiakkaaksi saat vielä 3 prosentin lisäedun tar-
joushinnoista sekä etuja laivalla. Jäsenseurojen on myös mah-
dollista neuvotella matkaetu seuran järjestämiin kilpailuihin. 
Tutustu tarkemmin etuihin ja matkustusajankohtiin osoitteessa  
finnlines.fi/spv.

John Nurmisen säätiön  
kirjoja alennuksella
John Nurmisen Säätiö tarjoaa 
seurojemme jäsenille tuotteita 
jäsenetuhintaan. Saat verkko-
kaupasta johnnurmisensaatio.fi/kauppa 
20 prosentin alennuksen käyttämällä koodia, 
joka löytyy osoitteesta spv.fi/jasenedut.                                                                                                                  

Tutustu kaikkiin etuihin: spv.fi/jasenedut

Trossijäsenyys etuhintaan
Saat Trossin vuosimaksun 78 euron hintaan (normaalisti 88 eu-
roa). Trossi-palvelua voi hyödyntää, jos matkasi vesillä keskeytyy 
yllättäen. Tällöin saat hinauksen lähimpään satamaan, johon on 
saatavissa korjauspalveluja sekä tarvittaessa apua korjaajan ja ve-
neen väliaikaisen säilytyspaikan hankkimisessa.

Etu sisältää jäsenen valitseman meri- 
tai järvipelastusyhdistyksen jäsenmak-
sun. Lue lisää osoitteesta trossi.fi.
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Kippari/omistaja Nimi Alustyyppi Reknro Purjenro Peruskats

Aaltonen Matti Adelaide Avance 245 A53840 FIN6291 2024

Alatalo Timo Meri Marina 85 X15397 2022

Bengts Kenneth Yamarin Cross P33589 2026

Gustafsson Harri Karoliina Omavalmiste T26892 2026

Hanhiniemi Harri Wild Goose I Monteray 302 V21130 2024

Heinonen Hannu Uiska O7689 2026

Hietanen Timo Lady Finnmaster Husky P43308 2026

Hiltunen Ville Buster Magnum R38517 2026

Honkanen Milla Hannibal H-vene H71403 2026

Hyttinen Timo Matilda Bella 655 R37976 2024

Hyytiä Ilpo Ilona Maxi 777 R50661 FIN2814 2025

Härmälä Leena Amanda Maria 24 X15072 2026

Ihanainen Tero Daniel Yamarin 63 DC P87533 2026

Ijäs Tero Silver Hawk S8014 2026

Ilola Heikki Karoliina Hydro ½  ton H71674 FIN1693 2024

Ilonummi Hannu Suvi Bella 700 T39415 2024

Jarkko Joonas Sea Ray 355 A29145 2026

Juvonen Mikko Seaward Finn-Ess 26 A8876 2023

Jäntti Vesa Stella Fingal 28 S18730 2026

Kananen Hannu Muska Getasnipan S18581 2026

Kanninen Kauko Celavie Wind 328 L6590 FIN8839 2023

Kemppainen Mikko Minnie Omavalmiste A15217 2024

Kivelä Mikko Merille Johansson & Son R53669 2025

Kivikko Juhani Foxy Lady Aquador 24 HT P75762 2025

Kivinen Jarmo Tartar Albin Vega 27 A53622 2026

Kokki Jouko Pärsky Karlö 28 R30786 2023

Kukkamäki Timo Yamarin 65 P64634 2024

Kukkonen Vesa Carpe Diem Avance 24 T53814 2024

Köhler Ranno Calimera Albin Scampi A51671 2026

Könönen Jarmo Maaria Bella 8000 U45838 2025

Könönen Marja Boy’s Larsen 25 L9890 FIN6969 2022

Laine Esko Damaris Dehler 34 X15461 FIN7009 2025

Lavio Teijo Sherry Time Larson 310 U54871 2024

Lehtinen Jyri Auvo Over 33 A55520 FIN10926 2023

Lehtonen Markku Janitta Pelmet Jänmarin U48085 2025

Liikanen Petri Alexandra Omavalmiste R54816 2026

Luoto Veijo ja Tiina Doris Marino 8000 R31638 2022

Lääperi Kari Santa Maria Seiskari 28 O9660 2026

Lääperi Sakari LeChatte II Sunwind 27 A50064 FIN4725 2025

Matikainen Pertti Siril Kirri 21 Fish T40114 2024

Mustala Tero Astrid Nimbus 31 Nova S M1840 2024

Mäkipää Olli Andromeda Norppa 10 A28253 2026

Niemelä Erkki Ira VI Norppa 10 H71420 2024

Nieminen Ari Avanti Bella 7002 A52008 2025

Norvapalo Matti Belegost X17613 2026

Numminen Veikka Paddington Maxum 2500 T1360 2026

Paalanen Petteri Solveig Avance 24 FIN4904 FIN4904 2025

Pitkäranta Jorma Sanlemar II Lami Troller K46334 2025

Pohjankoski L & H Blues Dufour Arpege H70412 FIN5503 2024

Pohjankoski Heini Terhi 520 U16146 2024

Rytkönen Jorma Yamarin 4410 A30929 2026

Rytkönen Risto Amanda Bavaria 31C U52293 2026

Räisänen Leila Yamarin 56 HT R36862 2026

HEINOLAN PURSISEURAN REKISTERISSÄ OLEVAT VENEET



www.sairtec.fi
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Kippari/omistaja Nimi Alustyyppi Reknro Purjenro Peruskats

Räsänen Pentti Swing North Steel 34 P43646 2022

Santala Juha Nina-Charlotta Finn Flyer 27 S18110 FIN1465 2023

Seppänen Matti Cheri Teräsvene A30486 2024

Simpanen J & P Helena Nord Star 28 M27457 2026

Skyttä Vesa Skywalker Finn Flyer 31 A51940 FIN1629 2023

Syrjänen Juhani MissVaan III H-vene FIN830 FIN830 2025

Talja Jouni Teräsvene R36405 2025

Tapanainen Matti Bayliner Ciera T60217 2023

Toiminen Raimo Teijo VI Flying Albatross 871 X15529 2026

Toivonen Lasse Malin Tristan 871 R37692 2024

Tormo Kai Sardiini Buster X C4 R53528 2024

Uljas Petteri AMT 210 DC P77331 2026

Vainoniemi Mikko Sini Kala-Kalle U21789 2022

Virtanen Mika Neblins Sunseeker Superhaw H74271 2026

Vuotila Jorma Bella 700 P60786 2024

Ylisiurua Mika ja Kati Nelly Puufiskari K44932 2025

HEIPS – KATSASTETUT ALUKSET 2021

Rekisterissä olevat veneet, jotka ovat katsastettu hyväksytysti kaudella 2021.
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MATKAPURJEHDUSKILPAILU EPR2. ETELÄ- PÄIJÄNTEEN 
RANKINGIN OSAKILPAILU, KALLIOISSAARI

AIKA JA PAIKKA
2.7.2022 Heinolan pursiseuran tukikohta Kalliosaari 5, 17500 Padasjoki Etelä- Päijänne.

JÄRJESTÄJÄ 
Heinolan Pursiseura ry 

SÄÄNNÖT JA TULOSLASKENTA
Kilpailussa noudatetaan VOIMASSA olevia Purjehduksen kilpailusääntöjä sekä FinRating- 
sääntöä, Etelä-Päijänteen Ranking- sääntöjä ja purjehdusohjeita. Osakilpailujen rankingin tulosten 
laskennassa käytetään EPR- pistelaskujärjestelmää.

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 puh. 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: FINRATING-1 PIENI JA FINRATING- 2 ISO
Luokkia voidaan yhdistää. Kilpailu kuluu Etelä-Päijänteen Ranking- kilpailujen sarjaan.

LÄHTÖ JA MAALI
Lähtö Kalliosaaren edustalta lauantaina 2.7.2022 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: Hätäkeskus 112



Leipomomyymälä Pulla Puoti
Villenkatu 43, HEINOLA

Ma-Pe 6.30-17.00, La 8.30-13.00

Suolaisia & 
makeita herkkuja 
järvien rannoilta!

P. 03 877 330 | pekanleipa.fi | @pekanleipa | #pekanleipä
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ILMOITTAUTUMINEN
Heinolan Pursiseuran internetsivuilla: kohdasta kilpailutoiminta. Ilmoittautuminen 1.7.2022 
mennessä.

Ilmoittautumiset sähköpostitse: vesa.skytta@gmail.com tai kilpailupäivänä paikalla klo 
9.00- 10.00.

Ilmoita: veneen nimi, purjeen numero, Finrating, veneen tyyppi, kipparin nimi, seura ja miehistö

Ilman avotuulipurjetta osallistuvan veneen on annettava ilmoitus neljää vuorokautta (96 tuntia) 
ennen kilpailun ensimmäistä lähtöä.

KILPAILUMAKSU
• 20 euroa sisältäen saunan ja tukikohdan vierailumaksun 
• Maksun voi suorittaa HeiPs:in tilille FI69 4212 0010 2876 84
• Maksukuitissa tulee olla: veneen nimi, purjeen numero FIN, kipparin nimi

HENKILÖTIEDOT
Osallistuessaan kilpailuun venekunta miehistöineen antaa suostumuksen HeiPsin käyttää 
osallistujien nimiä ja muita ilmoittautumistietoja kilpailun osallistuja- ja tulosluetteloissa sekä 
jakaa luetteloita ja mahdollisia valokuvia toiselle osapuolelle.

https://heinolanpursiseura.fi/seura/purjehdusjaos/kilpailutoiminta
mailto:vesa.skytta%40gmail.com?subject=
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PURJEHDUSKAUSI 2022

Keväiset terveiset kaikille purjehduksesta kiinnostuneille.

Tulevana kesänä toivottavasti kaikki suunnitellut purjehdustapahtumat saadaan järjestettyä 
ilman Koronan aiheuttamia kokoontumisrajoituksia. Päijännepurjehduksessa koetaankin tänä 
vuonna sitten mullistava uudistus kilpailureittiin. 2022 Päijännepurjehdus kilpaillaan Padasjoelta 
Padasjoelle. Perinteinen Päijänne päästä päähän reitti on nyt ainakin kahdeksi kaudeksi jäänyt 
pois.

Etelä-Päijänne Ranking sarja ajetaan normaalisti perinteisin kuvion kaudella 2022. 

Kaikkien kisaajien on syytä tarkistaa avomeripurjehtijoiden sivuilta Finrating tasoituskerroin. 
Nämähän elävät vähän joka vuosi. Ne joilla on Finrating todistus erikseen hankittuna, joutuvat 
maksamaan verkkokaupassa avomeripurjehtijoiden vuotuisen jäsenmaksun, jotta Finrating 
todistus pysyy voimassa.

Ajantasaiset kilpailut ja aikataulut julkaisemme nettisivuillamme ’kilpailutoiminta’ linkin alla. 
Myös tulokset ja kisojen ilmoittautumislomakkeet julkaistaan kesän mittaan samaisen linkin alle. 
Käykääpä kurkkaamassa.

Jos ja kun joukossamme on uusia purjehduksesta kiinnostuneita jäseniä, niin tulkaapa rohkeasti 
kaikenlaiseen toimintaan mukaan, oli sitten kiinnostunut sunnuntaipurjehduksesta tai kilpapurjeh-
duksesta. Kokemusta molemmilta aloilta seurastamme löytyy runsaasti.

Omasta puolestani kausi 2022 on viimeinen Purjehdusjaoksen vetäjän roolissa. Siviilielämän 
puolella koittavat uudet työhaasteet vaativat valitettavasti 100 prosenttisesti kaiken energiani, ja 
siksi joudun olosuhteiden pakosta luopumaan Pursiseuran tehtävistäni. Toivottavasti saadaan 
hommalle jatkaja ainakin jossain muodossa.

Vesa Skyttä
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KLUBIJAOS

Kahden hiljaisemman vuoden jälkeen toivomme, että vihdoin pääsemme viettämään antoisaa 
veneily- ja vesillä liikkumisen kesää. Perinteisten lipunnoston- ja laskun lisäksi pyrimme tarjoa-
maan jäsenille erilaisia tapahtumia.

Huhtikuussa matkaamme Kotkaan Merikeskus Vellamoon. Seura tarjoaa bussikyydin Kotkaan ja 
takaisin.

Kesäkuun alussa jaetaan veneilyturvallisuustietoa ja annetaan kiinnostuneille kaupunkilaisille 
mahdollisuus tutustua veneilyyn kaupungin satamassa.

Elokuun viimeisenä lauantaina vietetään venetsialaisia venekavalkadin merkeissä kaupungin 
edustalla.

Kesälle on myös suunnitelmissa järjestää jäsenille koko perheen olympialaiset. Tavoitteena on 
mukava kesäpäivä yhdessä olon, pelien ja ruoan merkeissä.

Kaikkien tapahtumien tarkemmat ajankohdat ja lisätietoa saa seuran kotisivuilta sekä 
allekirjoittaneelta.

Klubijaoksen pj. Miia Hietanen
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Jungmannin paistetut muikut
500 g muikkuja (siivottuna)

50 g voita

1 dl vehnäjauhoja

1 dl korppujauhoja

2 tl suolaa

Tee näin:

1. Sekoita kuivat aineet keskenään.

2. Pyörittele muikut jauhoseoksessa.

3. Paista muikut kolmessa erässä kuumalla pannulla runsaassa voissa 
(noin 3 minuuttia per puoli).

4. tarjoile heti, muikut ovat parhaimmillaan saman tien.

5. Tarjoa lisäksi pottumuusia voisilmällä, pikkelöityjä punasipuleita,  
hölskykurkkuja ja tillikermaviiliä.
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VESILIIKENNELAKI (2019) PÄHKINÄNKUORESSA

Uuden 1.6.2020 voimaan astuneen vesiliikennelain keskeiset kohdat

Vesikulkuneuvo on veteen tukeutuva ja vesillä liikkumiseen käytettävä alus, kulkuneuvo tai väline. 
Näin esim. moottorikelkka, joka liikkuu vedessä, on vesikulkuneuvo, ja sitä koskee vesiliikennelaki.

Päällikön vastuu vesikulkuneuvosta ja matkustajista on ehdoton. Vaatimukset (riittävä ikä, kyky 
ja taito) ovat edelleen mukana. Päällikkö voi olla muukin kuin kuljettaja, vastuu on viime sijassa 
omistajalla tai haltijalla. On siis viisasta kirjata lokikirjaan, kuka on kyseisellä matkalla päällikkönä, 
näin vältytään turhilta selvityksiltä, jos jotain odottamatonta sattuu.

Päällikkö vastaa siitä, että vesikulkuneuvo on turvallinen ja merikelpoinen, miehistö on ohjeistettu 
riittävästi olosuhteisiin nähden, erikseen määritellyt varusteet ovat kunnossa ja saatavilla, 
veneessä on ja päällikkö käyttää asianmukaisia merikarttoja ja -julkaisuja, miehistöllä on pelastus-
liivit puettuna olosuhteiden niin edellyttäessä ja vesikulkuneuvon asiakirjat ovat mukana.

Kauppamerenkulun väylillä päällikön on noudatettava kansainvälisiä meriteiden sääntöjä kuten 
myös sisäisillä kulkuvesillä laissa kerrotuin kansallisten poikkeuksin ja lisäyksin. Näkö- ja kuulotä-
hystysvaatimus on ehdoton, samoin törmäysriskin arvioiminen/estotoimenpiteet.

Laissa on myös määrätty korotettu kykyvaatimus niin sanotun vaarallisen aluksen päällikölle ja 
lisäksi Traficomilla on mahdollisuus säätää tästä aiheesta vielä erikseen.

Laissa on tehty ero huviveneelle ja huvialukselle. Huvialus on yli 24 metrinen urheiluun tai vapaa-
ajan viettoon tarkoitettu alus. Huvialuksen päällikön on oltava täyttänyt 18 vuotta ja hänellä tulee 
olla kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja.

Lisäksi laissa määritellään vuokraveneitä koskevat asiat. Uuden lain mukaan vuokraveneitä ovat 
vain miehitettynä vuokratut veneet ja niitä koskevat ankarammat kauppamerenkulun säännökset. 
Miehittämättömänä vuokratut ovat tavallisia huviveneitä. Toki luovuttajan vastuu siitä, että a) 
vene on moitteettomassa ja turvallisessa kunnossa sekä b) vastaanottaja oikeasti osaa, ovat 
tarkkaan laissa määritelty.

Sanktiojärjestelmä on myös uudistettu. Rikkeet ynnä muut sellaiset jaetaan vesiliikennevirheisiin 
ja rikoksiin. Vakavimmat puutteet käsitellään rikoslain mukaan ja esimerkiksi aluksen merikelpoi-
suuden tarkistamisen laiminlyönti voi pahimmillaan johtaa 6-24 kuukauden vankeustuomioon. 
Pelastusliivien puuttumisesta rangaistaan päiväsakoilla ja nopeusrajoituksen reippaasta 
ylityksestä myös mittavalla maksukehotuksella (120 euroa). Pienemmät puutteet esimerkiksi 
varustuksissa tuottavat 70 euron vesiliikennevirhemaksun.

Voit halutessasi tutustua lakiin tarkemmin, sivuja on vain viitisenkymmentä. Vesiliikennelaki 
löytyy osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782

Meriteiden säännöt ovat osoitteesta
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1977/19770030

Rakennuspalvelu Mikko Peltomaa
www.rakennuspalvelupeltomaa.fi   Heinola

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1977/19770030
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TELAKKA-ALUEEN SÄHKÖISTYSTYÖ

Telakka-alueella Hevossaaressa suoritettiin mittavat sähköistystyöt syksyllä 2021. Uusia pistoke-
tolppia lisättiin ja kaapeleita uusittiin satoja metrejä. Nyt alue on valmis ottamaan uusia veneitä 
telakoitavaksi huomattavasti enemmän. Tulevana kautena lisätään vielä pelastautumistikkaat 
laiturille. Myös uudet tulevat jätehuoltomääräykset aiheuttavat meilläkin toimenpiteitä telak-
ka-alueella ja kotisatamassa Heinäsaaressa. Tätä kirjoittaessa ei vielä ole tarkasti tietoa uusista 
määräyksistä, mutta tarkentuvat aikoinaan. Sähköistystöissä ahkeroivat Sauli Ylitalo ja Sime 
Syrjänen. Kytkentätyöt suoritti Heikki Ilola. Kiitos kaikille hienosti hoidetusta hommasta.



Veneiden talvisäilytykset

MotoHeinola

Vanerinkatu 7

18100 Heinola

Avoinna:

ark: 9:00 - 16:00

044-0354501

WWW.MOTOHEINOLA.FI

Veneasema Heinolan Satamassa
98E / DI

Tervetuloa!
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Purjehdusta lapsille ja nuorille  
Päijänteellä!

Etelä-Päijänteen Jollakeskus eli 
EPJ tarjoaa purjehduselämyksiä 

ja nuorisotoimintaa läpi kesän. 
Viiden seuran yhteistyönä 
toteutettu Jollakeskus 
tarjoaa matalan kynnyksen 
purjehdusharrastuksen pariin  
7-16 vuotiaille uimataitoisille 
lapsille ja nuorille. 

Ilmoittaudu mukaan www.jollakeskus.fi 
Seuraa meitä facebook.com/jollakeskus 

-ETE LÄ PÄIJÄNTEEN 
JOLLAKESKU S

Viikko -
harjoitukset

-ETE LÄ PÄIJÄNTEEN 
JOLLAKESKU S

Purjehdus-
leirit

Paikka: Vääksyn Majakkapaviljonki
Aika: Kesäsunnuntaisin klo 15-18

Kauden aloitus 22.5 klo 15:00
Tule kokeilemaan purjehdusta!

Opetusta tasoryhmissä!

JOLLAKESKUKSEN KESÄLEIRI  
4.-7.7.2022

Paikka: Vasikkasaari, Heinola
Sopii myös aloittelijoille!

SPV-alueleiri: Naumin leiri (LPS)  
11.-16.7.2022

Syysleiri 17.-18.9.2022
Paikka: Vääksy

Aloita purjehdus 
Jollakeskuksessa! 
Helpoiten mukaan pääsee 
alkeiskurssilta eli Jollakoulusta, 
joka on 4 päivän leiri. 
Jollakeskuksesta saat kaikki 
tarvittavat varusteet - 
jollaliivit ja kaluston lainaksi. 
Purjehduksen voi aloittaa myös 
viikkoharjoituksissa ja leireillä. 
Meillä lapsi tai nuori oppii 
purjehduksen, jollan ja vesillä 
olon perusteet, turvallisesti ja 
hauskasti. Aloittamiseen tarvitaan 
vain uimataito. Meillä tärkeintä 
on hyvän mielen purjehdus, tule 
kokeilemaan - tästä syntyy upea 
elinikäinen harrastus! 

Veneilyn, purjehduksen ja vesillä olon  
perusteet turvallisesti alkeiskurssilla.

6.-9.6.2022 
Jollakoulu alkeiskurssi
ma-to: klo 09:00-15:00

Paikka: Vääksyn Majakkapaviljonki
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Kieltomerkit 

 

Ankkurin käyttökielto Pysäköimiskielto Kiinnittymiskielto Aallokon aiheuttamiskieltoVesihiihtokielto

OhittamiskieltoKohtaamiskieltoPurjelautailukieltoAluksen kulku moottori-
voimaa käyttäen kielletty

Vesiskootterilla ajo kielletty

Rajoitettu alikulkukorkeus (m)

Annettava äänimerkkiPysähtymismerkkiNopeusrajoitus (km/h) Yleinen varoitusmerkki

Rajoitettu kulkusyvyys (m)

Otettava yhteys radiopuhelimellaVaroitus uimapaikastaVoimakas virtaus

Rajoitettu kulkuleveys (m)

Väylän reuna (etäisyys 
merkistä väylän reunaan metriä)

Määräystä, rajoitusta tai varoitusta osoittavat merkit

Kaapeli- ja johtotaulu
(kuvassa kaapelitaulu)

Suuntamerkit

Kaapeli- ja johtotaulut

Alempi Ylempi
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Kieltomerkit 

 

Ankkurin käyttökielto Pysäköimiskielto Kiinnittymiskielto Aallokon aiheuttamiskieltoVesihiihtokielto

OhittamiskieltoKohtaamiskieltoPurjelautailukieltoAluksen kulku moottori-
voimaa käyttäen kielletty

Vesiskootterilla ajo kielletty

Rajoitettu alikulkukorkeus (m)

Annettava äänimerkkiPysähtymismerkkiNopeusrajoitus (km/h) Yleinen varoitusmerkki

Rajoitettu kulkusyvyys (m)

Otettava yhteys radiopuhelimellaVaroitus uimapaikastaVoimakas virtaus

Rajoitettu kulkuleveys (m)

Väylän reuna (etäisyys 
merkistä väylän reunaan metriä)

Määräystä, rajoitusta tai varoitusta osoittavat merkit

Kaapeli- ja johtotaulu
(kuvassa kaapelitaulu)

Suuntamerkit

Kaapeli- ja johtotaulut

Alempi Ylempi

Tiedotemerkit

Pysäköiminen sallittu Kiinnittyminen sallittu Ilmajohto Puhelin

Lauttaväylän risteäminen
(köyden varassa kulkeva 
lautta)

Lauttaväylän risteäminen
(vapaasti kulkeva lautta)

Mahdollisuus 
radiopuhelinyhteyteen

Kiellon, määräyksen tai
rajoituksen päättyminen

Juomavesipiste

       
  

Sukeltaja vedessä, viestilippu A. Hiljennä nopeutta 
ja väistä riittävän kaukaa. Sallittu ohituspuoli on 
merkitty kaksoiskartiolla ja kielletty puoli kahdella 
allekkain asetetulla pyöreällä merkillä. Merkkien 
käyttö on vapaaehtoista ja ne voivat esiintyä joko 
yhdessä tai erikseen.

kuvat Venealan Keskuslii�o Finnboat ry.

Merkkien lähde Väylävirasto
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Merkkien lähde Väylävirasto



  

       
  

Ahtaissa kulkuväylissä on pysyteltävä mahdollisimman lähellä väylän 
oikeaa reunaa. Veneet eivät saa estää sellaisen aluksen kulkua, joka voi 
itse navigoida vain keskiväylää. Vältä vilkkaasti liikennöityjä laivaväyliä.

Moottorivene väistää purjevenettä.Ohittava vene (myös purjevene) väistää ohitettavaa.

Purjevene, jolla on tuuli vasemmalta, väistää. Jos purjeveneillä on tuuli samalta puolelta, tuulen puolella 
oleva väistää. Mikäli mahdollista, väistäminen pitäisi tehdä 
perän kautta.

Kun kahden moottoriveneen suunnat leikkaavat, vasemmalta 
tuleva väistää ja välttää menemästä toisen keulan editse.

Kun moottoriveneet lähestyvät toisiaan keulat vastakkain, 
molemmat väistävät oikealle.

Ellet ole väistämisvelvollinen, säilytä suuntasi ja nopeutesi. Jos yhteen törmääminen ei näytä olevan vältettävissä, väistä!

Korjaa nopeutesi ja suuntasi riittävän ajoissa ja riittävän selvästi ohitus- tai väistämistilanteessa.

Väistämistä ja alusten keskinäisiä velvollisuuksia koskevat määräykset on esitetty Meriteiden säännöissä 12-18 ja Sisävesisääntöjen 2. luvussa.

Muista jatkuva näkö- ja kuulotähystys. Käytä tilanteen edellyttämää turvallista nopeutta. Noudata erityistä varovaisuutta ahtaissa väylissä ja 
huonon näkyvyyden vallitessa. Moottoriveneen tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä väistämään purjevenettä suojan puolelta. Purjevene taas 
välttäköön luovimista kapeikoissa - siis mieluummin apukone käyntiin.

Muista, että purjelauta on purjevene ja vesijetti on moottorivene.

Ota huomioon, että purjeveneet tarvitsevat paljon tilaa kääntymiseen.

Esimerkkejä väistämissäännöistä

Jokaisen vesillä liikkuvan on tunnettava meriteiden säännöt ja sisävesisäännöt!

kuvat Venealan Keskuslii�o Finnboat ry.
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Ahtaissa kulkuväylissä on pysyteltävä mahdollisimman lähellä väylän 
oikeaa reunaa. Veneet eivät saa estää sellaisen aluksen kulkua, joka voi 
itse navigoida vain keskiväylää. Vältä vilkkaasti liikennöityjä laivaväyliä.

Moottorivene väistää purjevenettä.Ohittava vene (myös purjevene) väistää ohitettavaa.

Purjevene, jolla on tuuli vasemmalta, väistää. Jos purjeveneillä on tuuli samalta puolelta, tuulen puolella 
oleva väistää. Mikäli mahdollista, väistäminen pitäisi tehdä 
perän kautta.

Kun kahden moottoriveneen suunnat leikkaavat, vasemmalta 
tuleva väistää ja välttää menemästä toisen keulan editse.

Kun moottoriveneet lähestyvät toisiaan keulat vastakkain, 
molemmat väistävät oikealle.

Ellet ole väistämisvelvollinen, säilytä suuntasi ja nopeutesi. Jos yhteen törmääminen ei näytä olevan vältettävissä, väistä!

Korjaa nopeutesi ja suuntasi riittävän ajoissa ja riittävän selvästi ohitus- tai väistämistilanteessa.

Väistämistä ja alusten keskinäisiä velvollisuuksia koskevat määräykset on esitetty Meriteiden säännöissä 12-18 ja Sisävesisääntöjen 2. luvussa.

Muista jatkuva näkö- ja kuulotähystys. Käytä tilanteen edellyttämää turvallista nopeutta. Noudata erityistä varovaisuutta ahtaissa väylissä ja 
huonon näkyvyyden vallitessa. Moottoriveneen tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä väistämään purjevenettä suojan puolelta. Purjevene taas 
välttäköön luovimista kapeikoissa - siis mieluummin apukone käyntiin.

Muista, että purjelauta on purjevene ja vesijetti on moottorivene.

Ota huomioon, että purjeveneet tarvitsevat paljon tilaa kääntymiseen.

Esimerkkejä väistämissäännöistä

Jokaisen vesillä liikkuvan on tunnettava meriteiden säännöt ja sisävesisäännöt!

kuvat Venealan Keskuslii�o Finnboat ry.

 LAITURI A: ISON VENEEN KIINNITYS TOLPPIIN JA LAITURIIN 2021 
 
 

 

LAITURI A veneen kiinnitys  

 

 

 

 

Ohje laituri- ja venevahinkojen varalle: ison veneen kiinnitysköydet laituri A:han: 
vene  tulee kiinnittää perästä tolppiin ja keulasta kuvan mukaan laituriin.  

 

Kiinnitystolpat, 
veneen painon 

mukaiset köydet 
 

Veneen painon 
mukaiset köydet 
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HALLITUS 2022 1.1.2022

Kommodori
Pertti Matikainen 050 3692049 pertti.matikainen57(at)gmail.com
Niemelänkatu 15
18100 Heinola

Varakommodori
Jukka Hietanen 050 0935780 jukkahietanen(at)hotmail.com

Sihteeri
Milla Honkanen 040 5077004 sihteeri(at)heinolanpursiseura.fi

Katsastusjaos pj.
Hannu Ilonummi 040 0638965 hannu.ilonummi(at)gmail.com

Kiinteistöjaos pj.
Sauli Ylitalo 050 0495100 sauli.ylitalo(at)phnet.fi

Klubijaos pj.
Miia Hietanen 050 3416128 miia.hietanen(at)live.fi

Moottorivenejaos pj.
Markku Lehtonen 050 5983450 markku050(at)gmail.com

Purjehdusjaos pj.
Vesa Skyttä 050 5907063 vesa(at)skytta.net

Sukellusjaos pj.
Martha Nipuli 050 9115555 martha.nipuli(at)gmail.com

Vasikkasaaren majaisäntä
Mikko Kemppainen 040 5325180 mikko.kemppainen(at)phnet.fi

Turvallisuus-/satama- ja telakkapäällikkö
Ari Nieminen 040 5403543 arinieminen3(at)gmail.com

Jäsen
Vesa Kukkonen 040 5142630 kukkonen.vesa(at)saunalahti.fi
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JAOSTOJEN TOIMIHENKILÖT 2022

Katsastusjaos:
Puheenjohtaja Hannu Ilonummi
Jäsenet: Markku Lehtonen, Petri Ojala, Mikko Vainoniemi, Sauli Ylitalo ja Hannu Kananen.

Kiinteistöjaos:
Puheenjohtaja: Sauli Ylitalo
Jäsenet: Ari Nieminen, Hannu Ilonummi, Mikko Kemppainen ja Matti Tapanainen.

Klubijaos:
Puheenjohtaja: Miia Hietanen
Jäsenet: Pertti Matikainen, Heikki Ilola, Ari Nieminen, Hannu Ilonummi ja Timo Pakarinen.

Moottorivenejaos:
Puheenjohtaja Markku Lehtonen
Jäsenet: Mikko Kemppainen, Erkki Hurme, Pertti Matikainen, Jorma Rytkönen, Ari Nieminen ja 
Timo Kukkamäki.

Purjehdusjaos:
Puheenjohtaja Vesa Skyttä
Jäsenet: Heikki Ilola, Vesa Kukkonen ja Juha Peltonen. 

Sukellusjaos:
Puheenjohtaja: Martha Nipuli
Jäsenet: Risto Rajavuori, Kari Hämäläinen, Jari Lehtinen ja Timo Pakarinen.

Turvallisuustoimikunta:
Ari Nieminen, Mikko Kemppainen, Juhani Syrjänen ja Sauli Ylitalo.
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rantacasino.fi • p. 040 192 1027

Hyvän tuulen seurustelu- 
ravintola satamassa

HARBOUR RESTAURANT & CAFÉ
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Etelä Päijänteen Jollakeskuksen kesäleiri vietettiin jälleen HeiPsin kotitukikohdassa 
Vasikkasaaressa. 28.6.-1.7. Aurinkoinen ilma, sopivasti tuulta ja lämmin järvivesi loivat puitteet 
hienolle leirille. Paljon mukavia tuulitukkia ja vesihyppääjiä. Ruoka maistui ja sauna lämpesi aina 
iltaisin. Nuoria purjehtijoita oli mukana 22 ja ohjaajia 6. Ympäri Etelä-Suomea ja myös Heinolasta. 
Toivottavasti he jatkavat hyvän harrastuksen parissa ja saamme heistä aktiivisia jäseniä seuraan. 
Iso kiitos myös seuran talkooväelle: Margit ja Heikki, Aira ja Ari, Leila ja Hannu. Kiitos myös Esalle 
ja kaikille ohjaajille: Helena, Henkka, Roope, Toivo ja Roope. Leirillä vieraili myös pelastuskoira 
Nala sekä Riikka ja Aleksandra. Kiitos myös heille. Nuoret tykkäsivät kovasti pelastusesityksestä. 
Nähdään taas kesällä 2022!

JOLLALEIRI 2021
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Osallistuimme kesäkuussa 2021 jollaleirille 
Heinolassa. Sylvi osallistui leirille jo toista 
kertaa, ja Emma oli mukana ensimmäistä 
kertaa. Leirillä opimme jollalla kaatumista, 
pur jeht imista ja  tekemään solmuja. 
Erityisesti jäi mieleen se, että jos vesi 
näyttää karhealta niin siitä pystyy päättele-
mään, että myrsky on tulossa. 

Parasta meidän mielestä ol i  jo l la l la 
kaatuminen, karkkien syöminen, uiminen, 
tomaattikeitto ja loimulohi. Oli myös ihanaa 
nukkua Heikki-papan purjeveneessä!

Ohjaajat olivat kivoja ja oli erityisen kivaa, 
että he olivat nuoria. Suosittelemme leiriä 
kaikille lapsille, jotka tykkäävät vedestä, 
veneilystä ja ulkoilmasta.

Sylvi ja Emma 10v. Helsingistä
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Laulun teema, purjehdus, oli sekä Vainiolle että 
Mårtensonille läheinen. Molemmat rakastivat merta ja 
purjehdusta. Sen kuulee myös hyvin sävellyksestä ja 
sanoista.

Kaikki paitsi purjehdus on turhaa

Kaikki paitsi purjehdus on turhaa,
Koko elämän se sisältää.
Aallonpohjan, aallonharjan 
myrskyn mustan pilvikarjan.
Vaan myös paljon tyyntä lempeää.
Kaikki paitsi purjehdus on turhaa. 
Ihminen kuin vene itse on.
Kaipaa aina kaukorantaa,
Minkä jaksaa myötään kantaa, 
veistämä oman kohtalon.

Kaikki paitsi purjehdus on turhaa,
Siinä koko inhimillisyys.
Niin kuin oikut ihmismielen,
Kuiskeissa ois tuulen kielen, tuolla 
petos täällä ystävyys.

Kaikki muu kuin purjehdus on 
turhaa, omaa kuvaamme se 
heijastaa.
Matka alkaa purjein valkein,
Tuhansien tuulten palkein, vuoden 
tummentavat takilaa.
Mutta kerran pääset päähän 
sateenkaaren, siellä päättyy 
yksinäisen tie.
Kerran viimein rantaan rakkauden 
saaren, maininki niin levollinen vie.

Kaikki paitsi purjehdus on turhaa. 
Tähdet ikuisina kimmeltää,
Meille merkkeinä ne loistaa, samaa 
sanomaansa toistaa.
Mikään ei lie kovin tärkeää.

Sillä kerran pääset päähän 
sateenkaareen
Siellä päättyy yksinäisen tie.
Kerran viimein rantaan rakkauden 
saaren maininki niin levollinen vie.

Lasse Mårtenson sävellys,  
Juha Vainio sanat.
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Myytävät jäsentuotteet Myytävät jäsentuotteet 
löydät seuran kotisivuilta löydät seuran kotisivuilta 
www.heinolanpursiseura.fiwww.heinolanpursiseura.fi

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
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Heinolan Pursiseura ry:n 

Toimintakertomus 1.1.2021-31.12.2021 

 

Yleistä 
Vuosi 2021 oli Heinolan Pursiseura ry:n 62:s toimintakausi. 

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on kehittää venetuntemusta ja vesillä liikkumisen 
tietoja ja taitoja, edistää vesiurheilua ja kilpailutoimintaa sekä veneretkeilymahdollisuuksien 
lisäämistä.                                                                                                                                                
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: 

- järjestämällä kursseja ja käytännön harjoituksia 

- suorittamalla tiedotustoimintaa ja vesipelastusvalvontaa 

- järjestämällä kilpailuja 

- suunnittelemalla veneretkeilyreittejä ja ylläpitämällä jäsenilleen venesatamia 

- toimimalla yhteistyössä Päijänteen alueen muiden vastaavien yhdistysten kanssa. 

-  laatimalla ja ylläpitämällä toimintakokonaisuutensa turvallisuussuunnitelmaa ja toimimalla sen   
mukaisesti. 

- yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten kiinteistöjä ja kalustoa.    

Hallitus 
Syyskokouksessa 26.11.2020 valittiin hallitus toimintakaudelle 2021. 

Kommodori Pertti Matikainen, varakommodori Jukka Hietanen, sihteeri Marjo Skyttä. 

Hallituksen muut jäsenet: Hannu Ilonummi (katsastusjaos pj.), Sauli Ylitalo ( kiinteistöjaos pj.), Miia 
Hietanen (klubijaos pj.), Markku Lehtonen ( moottorivenejaos pj.), Vesa Skyttä (purjehdusvenejaos 
pj.), Martha Nipuli (sukellusjaos pj.), Juhani Syrjänen (turvallisuus-,telakka- ja satamapäällikkö), 
Vesa Kukkonen (jäsen), sekä majaisännät Hannu Ilonummi (Kallioissaari) ja Mikko Kemppainen 
(Vasikkasaari) Hallitus = puheenjohtaja + 11. 

Toiminnantarkastajat 
Toiminnantarkastajina Ville Hiltunen ja Erkki Hurme sekä varatoiminnantarkastajina Erkki Jussila ja 
Ulla Jussila. 

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 

Kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.4.2021 ja syyskokous 18.11.2021. 

 

 

Hallitus kokoontui toimintakaudella 6 kertaa. Osa kokouksista pidettiin Teams kokouksina 
vallitsevan pandemian johdosta. 

Yhdistyksen jäsenet 
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 210 jäsentä jakaantuen seuraavasti: 

Moottoriveneilijät 90, purjehtijat 85, sukeltajat 27, kunniajäsenet 7, ainaisjäsenet 1. 

Syyskokous 2021 kutsui kunniajäseniksi Juhani Syrjäsen ja Heikki Ilolan. 

 

Katsastus 
Seuraan rekisteröityjä ja katsastettuja veneitä oli kauden lopussa 69 kpl. 

Talous 
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toiminnan pääasiallisina tuottoina olivat 
jäsenmaksut, tukikohtien käyttömaksut, telakka- ja laituripaikkamaksut, katsastusmaksut,    
perälippujen ja muiden jäsentuotteiden myynti, sekä jäsenlehti Reimarin tuotot. Tilikauden tulos 
on xxxxxx€ ja taseen loppusumma xxxxxxxx €. Laskutuksesta, kirjanpidosta, tukikohtien avainten, 
laituri- ja telakkapaikkojen sekä perälippujen ja muiden jäsentuotteiden myynnistä vastasi 
Heinolan Tili ja Isännöinti Oy. 

Toiminta 
Maailman laajuinen Covid 19- pandemia rajoitti yhdistyksen toimintaa myös vuonna 2021. Kauden 
suunnitellut koulutukset jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen. Lipunnosto pidettiin 16.5. 
pienimuotoisesti sallitulla 6 hengen kokoonpanolla ja tilaisuudessa luovutettiin Markku Lehtoselle 
seuran standardi hänen 50-vuotis merkkipäivän johdosta. Lipunlasku pidettiin 4.9. 

Venemessumatka peruttiin pandemian johdosta. 

Helmikuussa järjestettiin jäsenkysely. Vastauksia ja kehittämisideoita saatiin mukavasti yht. 59 kpl 
ja vastausprosentti oli hyvä lähes 30%. Kyselyn tulokset on luettavissa kotisivuilta / ajankohtaista.  

Etelä-Päijänteen Jollakeskuksen kesäleiri pidettiin Vasikkasaaren majalla 28.6.-1.7. Leirille osallistui 
22 nuorta ja 6 ohjaajaa. Seuralaisia oli mukana avustamassa talkootyössä, että ruokailut yms. 
saatiin hoidettua. Kiitos Margit ja Heikki Ilola, Leila Tiira ja Hannu Ilonummi, Airi ja Ari Nieminen ja 
Pertti Matikainen. Majalla pidettiin myös Heinolan Järvipelastajien kesäleiri 27.8.-29.8. 

Osallistuttiin 8.7. Vääksyn kanavan 150 V juhlallisuuksiin. Mukana oli Margit ja Heikki Ilola, Jukka 
Hietanen , Pertti Matikainen ja haitarimusiikista vastasi Ari Ritari. 
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Heinolan Pursiseura ry:n 

Toimintakertomus 1.1.2021-31.12.2021 
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- toimimalla yhteistyössä Päijänteen alueen muiden vastaavien yhdistysten kanssa. 

-  laatimalla ja ylläpitämällä toimintakokonaisuutensa turvallisuussuunnitelmaa ja toimimalla sen   
mukaisesti. 

- yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten kiinteistöjä ja kalustoa.    

Hallitus 
Syyskokouksessa 26.11.2020 valittiin hallitus toimintakaudelle 2021. 

Kommodori Pertti Matikainen, varakommodori Jukka Hietanen, sihteeri Marjo Skyttä. 

Hallituksen muut jäsenet: Hannu Ilonummi (katsastusjaos pj.), Sauli Ylitalo ( kiinteistöjaos pj.), Miia 
Hietanen (klubijaos pj.), Markku Lehtonen ( moottorivenejaos pj.), Vesa Skyttä (purjehdusvenejaos 
pj.), Martha Nipuli (sukellusjaos pj.), Juhani Syrjänen (turvallisuus-,telakka- ja satamapäällikkö), 
Vesa Kukkonen (jäsen), sekä majaisännät Hannu Ilonummi (Kallioissaari) ja Mikko Kemppainen 
(Vasikkasaari) Hallitus = puheenjohtaja + 11. 

Toiminnantarkastajat 
Toiminnantarkastajina Ville Hiltunen ja Erkki Hurme sekä varatoiminnantarkastajina Erkki Jussila ja 
Ulla Jussila. 

Yhdistyksen kokoukset ja jäsenistö 

Kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.4.2021 ja syyskokous 18.11.2021. 

 

 

Hallitus kokoontui toimintakaudella 6 kertaa. Osa kokouksista pidettiin Teams kokouksina 
vallitsevan pandemian johdosta. 

Yhdistyksen jäsenet 
Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 210 jäsentä jakaantuen seuraavasti: 

Moottoriveneilijät 90, purjehtijat 85, sukeltajat 27, kunniajäsenet 7, ainaisjäsenet 1. 

Syyskokous 2021 kutsui kunniajäseniksi Juhani Syrjäsen ja Heikki Ilolan. 

 

Katsastus 
Seuraan rekisteröityjä ja katsastettuja veneitä oli kauden lopussa 69 kpl. 

Talous 
Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toiminnan pääasiallisina tuottoina olivat 
jäsenmaksut, tukikohtien käyttömaksut, telakka- ja laituripaikkamaksut, katsastusmaksut,    
perälippujen ja muiden jäsentuotteiden myynti, sekä jäsenlehti Reimarin tuotot. Tilikauden tulos 
on xxxxxx€ ja taseen loppusumma xxxxxxxx €. Laskutuksesta, kirjanpidosta, tukikohtien avainten, 
laituri- ja telakkapaikkojen sekä perälippujen ja muiden jäsentuotteiden myynnistä vastasi 
Heinolan Tili ja Isännöinti Oy. 

Toiminta 
Maailman laajuinen Covid 19- pandemia rajoitti yhdistyksen toimintaa myös vuonna 2021. Kauden 
suunnitellut koulutukset jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen. Lipunnosto pidettiin 16.5. 
pienimuotoisesti sallitulla 6 hengen kokoonpanolla ja tilaisuudessa luovutettiin Markku Lehtoselle 
seuran standardi hänen 50-vuotis merkkipäivän johdosta. Lipunlasku pidettiin 4.9. 

Venemessumatka peruttiin pandemian johdosta. 

Helmikuussa järjestettiin jäsenkysely. Vastauksia ja kehittämisideoita saatiin mukavasti yht. 59 kpl 
ja vastausprosentti oli hyvä lähes 30%. Kyselyn tulokset on luettavissa kotisivuilta / ajankohtaista.  

Etelä-Päijänteen Jollakeskuksen kesäleiri pidettiin Vasikkasaaren majalla 28.6.-1.7. Leirille osallistui 
22 nuorta ja 6 ohjaajaa. Seuralaisia oli mukana avustamassa talkootyössä, että ruokailut yms. 
saatiin hoidettua. Kiitos Margit ja Heikki Ilola, Leila Tiira ja Hannu Ilonummi, Airi ja Ari Nieminen ja 
Pertti Matikainen. Majalla pidettiin myös Heinolan Järvipelastajien kesäleiri 27.8.-29.8. 

Osallistuttiin 8.7. Vääksyn kanavan 150 V juhlallisuuksiin. Mukana oli Margit ja Heikki Ilola, Jukka 
Hietanen , Pertti Matikainen ja haitarimusiikista vastasi Ari Ritari. 
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Osallistuttiin Vierumäki Areenalla järjestetyille Yhdessä enemmän- yhdistys- ja yritysmessuille 17.-
18.9. Mukana oli Heikki Ilola. Petri Hillberg, Jukka Hietanen ja Pertti Matikainen. 

Seura tarjosi Vasikkasaaren majan tukikohdaksi suuronnettomuusharjoitukselle, joka pidettiin 
8.10. Kollarinselällä ja ”pelastetut” evakuoitiin majalle. Erittäin hieno ja tarpeellinen kokemus 
kaikille osapuolille. 

Elokuussa suunniteltu risteily Kallioissaareen ei toteutunut osanottajien vähyyden vuoksi. 

 

Koulutukset 
Mikko Vainoniemi suoritti katsastajakurssin ja Pertti Matikainen osallistui SPV:n veneilykouluttaja 
kurssille. 

Tukikohdat, kotisatama ja telakka-alue 
Vasikkasaaren tukikohdan vuokraustilanne pysyi edelleen avoimena (väliaikainen vuokrasopimus) 
ja asiasta ei ollut neuvotteluyhteyttä kaupungin kanssa.  

Kallioissaaressa suoritettiin vain pienimuotoisia korjaus ja huoltotoimenpiteitä. 

Heinäsaaren kotisataman vuokra-aika neuvoteltiin pidemmäksi. 20 vuoden mittaiseksi. 

Telakka-alueelle Hevossaaressa neuvoteltiin myös vuokra-ajaksi 20 vuotta. Telakka-alueella 
suoritettiin lisäksi mittava sähköistyksen lisääminen, jotta alue vastaisi tämän päivän tarpeisiin 
telakointipaikkana. Lisättiin pistorasioita laajemmalle alueelle, uusittiin maakaapelointia ja 
päivitettiin vanhoja sähkölaitteita. Urakoimassa olivat Sauli Ylitalo, Juhani Syrjänen ja Heikki Ilola. 
Asennustarpeet toimitti Markku Lehtonen/ Päijät-Hämeen Sähkö ja Data. Kiitos kaikille. Telakka-
alue on seuralle taloudellisesti erittäin merkittävä. 

Julkaisutoiminta, tiedottaminen 
Jäsenlehti Reimari julkaistiin perinteisesti keväällä. Lehden toimitti Pertti Matikainen ja lehti 
rahoitettiin mainospaikkojen myynnillä. Seuran kotisivuja päivitti myös Pertti. Sisäinen 
tiedottaminen hallituksen jäsenille hoidettiin sähköpostilla tai WhatsApp- sovelluksella. Myös 
seuran facebook -sivut ovat käytössä. Seuran kevät- ja syyskokouskutsut julkaistiin Itä-Häme 
lehdessä. 

Kilpailutoiminta 
Etelä-Päijänne ranking Järjestettiin heinäkuussa EPR osakilpailu II Kallioissaaressa. Osanottajia oli 
10 venekuntaa, joista HeiPsin veneitä 2 kappaletta. 

 Skywalker sijoittui viiden osakilpailun EPR kokonaisrankingissa pienen luokan toiselle sijalle. Muut 
HeiPsin veneet osallistuivat lähinnä yksittäisiin osakilpailuihin. Mukana olivat Karoliina, Celavie, 
Auvo, Nina Charlotta II.  
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Osallistuttiin Vierumäki Areenalla järjestetyille Yhdessä enemmän- yhdistys- ja yritysmessuille 17.-
18.9. Mukana oli Heikki Ilola. Petri Hillberg, Jukka Hietanen ja Pertti Matikainen. 

Seura tarjosi Vasikkasaaren majan tukikohdaksi suuronnettomuusharjoitukselle, joka pidettiin 
8.10. Kollarinselällä ja ”pelastetut” evakuoitiin majalle. Erittäin hieno ja tarpeellinen kokemus 
kaikille osapuolille. 

Elokuussa suunniteltu risteily Kallioissaareen ei toteutunut osanottajien vähyyden vuoksi. 

 

Koulutukset 
Mikko Vainoniemi suoritti katsastajakurssin ja Pertti Matikainen osallistui SPV:n veneilykouluttaja 
kurssille. 

Tukikohdat, kotisatama ja telakka-alue 
Vasikkasaaren tukikohdan vuokraustilanne pysyi edelleen avoimena (väliaikainen vuokrasopimus) 
ja asiasta ei ollut neuvotteluyhteyttä kaupungin kanssa.  

Kallioissaaressa suoritettiin vain pienimuotoisia korjaus ja huoltotoimenpiteitä. 

Heinäsaaren kotisataman vuokra-aika neuvoteltiin pidemmäksi. 20 vuoden mittaiseksi. 

Telakka-alueelle Hevossaaressa neuvoteltiin myös vuokra-ajaksi 20 vuotta. Telakka-alueella 
suoritettiin lisäksi mittava sähköistyksen lisääminen, jotta alue vastaisi tämän päivän tarpeisiin 
telakointipaikkana. Lisättiin pistorasioita laajemmalle alueelle, uusittiin maakaapelointia ja 
päivitettiin vanhoja sähkölaitteita. Urakoimassa olivat Sauli Ylitalo, Juhani Syrjänen ja Heikki Ilola. 
Asennustarpeet toimitti Markku Lehtonen/ Päijät-Hämeen Sähkö ja Data. Kiitos kaikille. Telakka-
alue on seuralle taloudellisesti erittäin merkittävä. 

Julkaisutoiminta, tiedottaminen 
Jäsenlehti Reimari julkaistiin perinteisesti keväällä. Lehden toimitti Pertti Matikainen ja lehti 
rahoitettiin mainospaikkojen myynnillä. Seuran kotisivuja päivitti myös Pertti. Sisäinen 
tiedottaminen hallituksen jäsenille hoidettiin sähköpostilla tai WhatsApp- sovelluksella. Myös 
seuran facebook -sivut ovat käytössä. Seuran kevät- ja syyskokouskutsut julkaistiin Itä-Häme 
lehdessä. 

Kilpailutoiminta 
Etelä-Päijänne ranking Järjestettiin heinäkuussa EPR osakilpailu II Kallioissaaressa. Osanottajia oli 
10 venekuntaa, joista HeiPsin veneitä 2 kappaletta. 

 Skywalker sijoittui viiden osakilpailun EPR kokonaisrankingissa pienen luokan toiselle sijalle. Muut 
HeiPsin veneet osallistuivat lähinnä yksittäisiin osakilpailuihin. Mukana olivat Karoliina, Celavie, 
Auvo, Nina Charlotta II.  

Päijännepurjehdus Auvo oli koko kilpailun nopein ja myös urheiluveneluokassa otti toisen sijan. 
Auvon kippari oli Jyri Lehtinen ja miehistönä toimi Lehtinen Harri, Honkavaara Pekka, Alitalo Tomi, 
Halmesuo Jari, Ryymin Mikko, Tuominen Tuukka, Heinonen Kim, Salo Panu. Petri Hillbergin Eclipse 
miehistönään Kirjavainen Jukka, Joona Riikka, Moliis Sanna, Haartti Julius, Lindblom William ja 
Andersson Katariina sijoittui urheiluveneissä neljänneksi. Heikki Ilolan kipparoima Karoliina 
miehistönään Vesa Kukkonen, Miia Hietanen ja Jukka Hietanen voittivat FinR 2-luokan. Samassa 
Luokassa toiseksi tuli Juha Santalan Nina Charlotta II miehistönään Räisänen Olli, Räisänen Jukka, 
Räisänen Hannu, Santala Kalle. Vesa Skytän Skywalker otti FinR 3-luokassa kolmannen sijan. 
Miehistönä toimi Ylitalo Sauli, Ojala Petri, Peltonen Juha. Kauko Kannisen Celavie sijoittui toiseksi 
FinR 4-luokassa. Mainiona miehistönä toimi Varmanen Erkki, Kanninen Aulis, Kanninen Anne, 
Kukkonen Janina, Aho Lassi. 

 

Jäsenyydet 
Seura oli kaudella 2021 seuraavien yhteisöjen jäsen ja seuran edustajat niissä: 

Heinola-Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys ry./ Jukka Hietanen 

Etelä- Päijänteen Jollakeskus/ Pertti Matikainen 

PHLU  Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu / Jukka Hietanen 

SPV Suomen Purjehdus ja Veneily/ Pertti Matikainen 

Sukeltajaliitto / Martha Nipuli 

Muut asiat 
Heinolan kaupungin liikuntalautakunta valitsi seuran ehdotuksesta vuoden 2021 urheilijaksi Heikki 
Ilolan. 

Edustus 
Seuraa edusti kommodori Pertti Matikainen 

 
 

 

Heinolassa  8.3.2022………………………. 

Heinolan Pursiseura ry 

Hallitus 

 

 



Kauppakatu 30, 18100 Heinola  
www.harjupaviljonki.fi 

Puh. 040 5619 522, 044 7273 688
harjupaviljonki1@gmail.com

Harjupaviljonki
Heinolan

vohvelikahvila      tilausravintola

Idyllinen kesäkohde
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Hyvän tuulen eväät

VViilllleennkkaattuu  3366    ((eenntt..  LLSSKK  hhaallllii))                      WWWWWW..VVEERRKKKKOOVVIIRRTTAA..FFII  
mmaarrkkkkuu@@vveerrkkkkoovviirrttaa..ffii      AAvvooiinnnnaa  aarrkk..  77--1166      GGSSMM..  005500--559988  33445500      

VVEENNEEAAKKUUTT,,  AAUURRIINNKKOOPPAANNEELLIITT  yymm..  

Olisiko sittenkin 
pitänyt käyttää 

sähköalan 
ammattilaista? 
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HEINOLAN PURSISEURAN TELAKKA-ALUEEN KÄYTTÖ

Heinolan Pursiseuran hallitus on kokouksessaan 11.1.2022 päättänyt Hevossaaren telakka-alueen 
nostolaiturin ja nostoluiskan käytöstä seuraavaa:

Telakka-alueen nostolaituri ja luiska on tarkoitettu vain seuran jäsenten tai telakkapaikan 
omaavien käyttöön. (Poikkeuksena Heinolan Kevytvenepurjehtijat, joilla on myös nostolaiturin 
käyttöoikeus) Muiden kuin seuran jäsenten tai ilman telakkapaikkaa olevien veneiden nostot ja 
laskut ovat maksullisia. 50 €/kerta. 

Seura voi myös tehdä kirjallisen sopimuksen toisen osapuolen kanssa laiturin kaupallisesta 
käytöstä.

Veneen tai aluksen seisottaminen satamalaiturissa yli seitsemän päivää on maksullista. Maksu on 
tukikohdan käyttömaksun verran 15 € / vrk.

Telakka-alueella olevan vajan seinällä on laatikko, missä on tilisiirtolomakkeita maksamista 
varten. Myös MobilePay maksu onnistuu. Numero on: 21846

tai suoraan seuran tilille: FI69 4212 0010 2876 84.

Maksu pitää olla maksettuna ennen vesikulkuneuvon nostoa tai laskua.

Puomin avaaja on loppukädessä vastuussa, että ulkopuolisten maksut on hoidettu.

Pursiseuralla on oikeus pyytää puomin avaimen palautusta, jos ohjetta ei noudateta.

Hallitus

Heinolan Pursiseura ry.
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HYVÄLLÄ  
TUULELLA  

JO 120 VUOTTA!

Helmi Säästöpankki Oy
Lahti | Heinola | Kouvola | Padasjoki | Sysmä
+358 10 441 7400 | saastopankki.fi/helmisp

Ravintola Kestissä ja  
ravintola Kymenkartanossa 

Heinolassa on tarjolla  
herkullinen ja 

tuoreista raaka-aineista 
valmistettu lounas  

noutopöydästä. 
Hinta alk. 8 €.  

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


