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Tervetuloa!
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Terveiset kommodorilta
ARI PULKKINEN
Kommodori

Yhteisöllisyyden merkitys
korostuu myös vaikeina aikoina

V

aikka jo varhain sain tehdyksi tämän
vuosikirjan kirjoituksen, oli pakko
nostaa se uudestaan pöydälle kahdesta syystä.
Ensiksikin täydestä sydämestäni toivon terveyttä ja voimia kaikille kestämään
koronan aiheuttamaa poikkeustilaa. Tämä
muuttaa tilapäisesti meidän elämistämme
ja siksi myös lähimmäisten tuki on tärkeä.
Toiseksikin, kukaan ei voi tietää kuinka kauan tämä virusepidemia kestää. Sen
pysäyttämiseksi yhteiskunta sekä jokainen
yksilö ja yhteisö tekee parhaansa, joka käytännössä tarkoittaa monia sellaisia rajoitteita, jotka liittyvät yhdessäoloon.
Me voimme siirtää monia tapahtumia
eteenpäin ja odottaa tilanteen normalisoitumista. Silti monet tilaisuudet liittyvät
tiettyyn hetkeen ja vuodenaikaan. Yritämme niiden osalta keksiä keinoja, jotka ovat
turvallisia ja silti voimme nauttia yhteisöllisesti pursiseuramme tilaisuuksista.
Ensimmäisenä tilaisuutena on vuosikokous, joka siirrettiin huhtikuun loppuun.
Seuraavaksi on Lipunnostojuhla. Voimme-
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ko edes kokoontua Meriniemen piha-alueelle ja katsella perinteistä lipunnostotraditiota? Se jää nähtäväksi. Vuosikirjan
valmistelu ja sen julkaiseminen on kuitenkin hyvässä vauhdissa. Meillä on tavoite
jakaa vuosikirjaa Lipunnostojuhlan yhteydessä. Kenties joudumme kuitenkin postittamaan sen perinteiseen malliin.
Pursiseuran hallitus tulee tiedottamaan tulevista tapahtumista, niiden mahdollisista peruutuksista ja antamaan mahdollisesti myös ohjeita mm. Pitkäluodossa
oleskeluun.
Pursiseura on yhteisö, jonka keskiössä on harrastustoimintaan liittyvät ja jäsenistölle suunnatut tapahtumat. Yhteisöllisyys ei heikkene tämän epidemian
seurauksena. Toiminta jatkuu tämän jälkeenkin ja voimme taas nauttia tapahtumista, kokoontumisista ja ystävien seurasta. Jotta yhteisöllisyys säilyy mielessä,
suosittelen lukemaan vanhoja vuosikirjoja. Menneiden vuosien muistot vuosikirjaan painettuina kuvina ja artikkeleina
ovat tällaisenakin hetkenä mieluista teke-

mistä. Vuosikirjan valmisteluista haluan
erityisesti kiittää kahta suurenmoisen työn
tehnyttä henkilöä – Strengin Anua, joka
vastaa viestinnästä, vuosikirjan kokoamisesta ja sisällön suunnittelusta yms. sekä
Melan Marttia, joka pyyteettömästi hoitaa
vuosikirjan ilmoitusmyyntityön. Molemmille äärettömän iso kiitos.
Vaikeina aikoina talouden hoitaminen
edellyttää ennakointia ja tiukkojakin
toimia. Pursiseura on viime vuosina panostanut Meriniemen päärakennuksen
remontteihin ja edelleen listalla on monta pienempää remontin tarpeessa olevaa
kohdetta. Nyt kuitenkin on jo etukäteen
huomioitava ja arvioitava talouden tilanne
ja myös koronaepidemian vahva vaikutus
siihen. Olemme hallituksessa jo aloittaneet ennakoinnin, ja yritämme parhaamme mukaan varautua tuleviin haasteisiin.
Mikäli tuotto laskee, on myös kustannuksia saatava alas. Tämä voi vaikuttaa moneen hankintaan ja jopa seuratapahtu-

miin. Pidetään vaan mielessä, että talous
on toiminnan perusta ja raamit tehdä
asioita. Vetoan myös jäsenistöön; hyödyntäkää paikallisten pienyrittäjien palveluja
mahdollisuuksien mukaan.
Esitän jäsenille yhden pienen pyynnön, joka osaltaan auttaa pursiseuran talouden ylläpitoa. Pitkäluodossa viihdytään
ja sähkön käyttö on saanut suurta suosiota. Toivon hartaasti, että Pitkäluodossa kävijät maksaisivat vapaaehtoista tukimaksua. Sillä saat itsellesi hyvän mielen. Sähkö
kun ei ole ilmaista. Summa voi olla 20 euroa tai suurempikin - saat itse päättää millaisen korvauksen haluat sähkön käytöstä maksaa.
Jäsenistön määrä loivassa laskussa
Olen tutkinut avustajien kera syitä jäsenistön määrän kehitykseen ja 2000-luvulla
tapahtuneeseen loivaan alamäkeen. Tässä
aiheessa olisi meille jokaiselle jotain pohdittavaa; miten käännetään jäsenmäärä
loivaan nousuun? Selkeitä havaintoja teh-
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tiin mm. ainaisjäsenyyteen ja sen poistamiseen.
Meriniemen ravintolan suosio sekä nousukausi vaikuttivat 80-luvulla jäsenistön
huikeaan kasvuun. Kenties 90-luvun alussa
koettu lama on osaltaan vaikuttanut viiveellä -95 jälkeen tapahtuvaan rajuun laskuun.
Syitä on tietenkin monia.
2000-luvulla on korostettu enemmän
vapaa-ajan merkitystä, ja sen vuoksi harrastaminen on lisääntynyt, mutta samanaikaisesti harrastusmahdollisuuksia on tullut
valtavasti lisää. Joudutaan siis tilanteeseen,
jossa purjehdus sekä veneily ylipäätään kilpailee muiden vaihtoehtojen rinnalla. Talouden heilahtelu ja epävakaa tilanne voi
saada aikaan jopa harrastuksesta luopumista tai vastaavasti veneiden omistaminen
asettaa liian suuren kynnyksen lajista kiinnostuville.
Nykypäivänä nähdään selkeä suunta, jossa nuorempi ikäpolvi on jo omaksunut tavan harrastaa ilman veneiden omistusta. Puhutaan jakamistaloudesta, joka
maailmalla on jo muutaman vuoden ai-
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kana tunnettu yleisesti käytäntöjen kautta. Esimerkiksi Airbnb sekä Uber ovat oman
alueensa tunnetuimpia jakamistalouden
palveluita. Helsingin katukuvassa näkyy
sähköskoottereita ja Suomessa jo useammalla paikkakunnalla on Skipperi.fi-palvelu
kasvattanut suosiotaan.
Meillä on jo veneilyharrastukseenkin
tullut uudenlainen keino saada uusia harrastajia. Sen lisäksi veneenomistajilla on
mahdollisuus olla mukana jakamistaloudessa. Mikäli oman veneen käyttö on vähäistä
ja käyttökustannukset tuntuvat kohtuuttomilta, on jakamistalouden palvelu yksi keino saada tuloja oman harrastustoiminnan
hyväksi. Tämä saattaa tuntua vielä etäiseltä,
mutta vahvat signaalit aiemmin mainittujen
palveluiden suosion kasvusta osoittaa selkeästi suunnan.
Sen vuoksi Pursiseurassakin tämä asia
on laajemmin pohdinnassa ja miten sen
avulla saadaan uusia jäseniä. Ei pelkästään
lapsia, vaan kaikenikäisiä. Kevytvenejaosto on jo pitkällä tämän asian suhteen ja on
toiminnallaan hankkinut seuraan vuosittain

runsaasti uusia harrastajia.
Tarvitaan lisää keinoja saada uusia pursiseuralaisia. Jokainen meistä voi auttaa
asiassa. Perheenjäsenet, ystävät ja tutut
mukaan toimintaan. Tutustumalla ja kokemalla hienoja hetkiä vesillä voi synnyttää
kipinän, joka motivoituneen kiinnostuksen
avulla vie vaihevaiheelta eteenpäin lopulta
uudeksi jäseneksi ja veneilyharrastajaksi.
Uusien jäsenten saaminen mukaan edellyttää kestävää kehitystä ja pitkäjänteistä
panostusta mm.
• Näkyvyyttä medioissa – positiiviset
uutiset herättävät kiinnostusta
harrastustoimintaan
• Kursseja aloittelijoille (nuorille sekä aikuisille)
• Gastitoimintaa aloittelijoilla
• Vapaiden venepaikkojen markkinointia
•Kaveripiirissä voi aina kehuskella seuran
eduista mm. upeasta saaritukikohdastamme
Positiivisella asenteella kohti valoa ja
kesää
Suomalainen on tyypillisesti sisukas ja periksiantamaton. Tarvitaan vain positiivista
asennetta ja siihen reseptiksi löytyy useampia keinoja.

Eräs hyvä konsti on suunnitella kesälle erinäistä tekemistä ja mitä enemmän ja
vaikka loppuvuodeksi, sen parempi. Otetaan vaikka yhdeksi tavoitteeksi osallistua
Lohisopparetkeen ja nautitaan puhallinorkesterin tarjoamasta konsertista.
Odotukset alkavalta kaudelta
Kristallipallo kertoo että pian alkava kesä
tarjoaa meille veneilijöille mukavia sekä
rentouttavia hetkiä vesillä, luonnonhelmassa ja Pitkäluodossa. Toivottavasti jälkimmäinen kohde on käytettävissä ilman
rajoitteita. Se jää nähtäväksi.
Vaikka jo nyt tiedetään ettei alkava
purjehduskausi ole tavanomainen, onkin
hyvä ajatella niitä itsestäänselvyytenä pidettyjä hienoja asioita, jotka parisuhde- ja
perhekeskeisyys veneilyssä mahdollistaa.
Näillä näkymin yksin- tai kaksin purjehdus
on myös tulevalla kaudella trendikästä. Kesän odotukset ovat silti erittäin positiiviset
ja sitä täydentää pitkään jatkuva aurinkoinen hellekausi. Näin ainakin minun kristallipalloni ennustaa.
Meidän perheessämme on havaittu
uudenlaista kuumetta. Venekuume alkoi
jo tammikuussa, joka sitten yltyi venemessujen jälkeen. Tällä kertaa perheeseen etsitään pientä moottorivenettä, joka toimisi yhteysveneenä Munsaaren ja Sapokan
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välillä. Sopivan veneen löytämiseksi olen
hyödyntänyt asiantuntijoita, joita onneksi
löytyy yhteisöstämme. Usko tai älä, mutta
moottoriveneen hankinta ei tule vähentämään purjehduksen määrää.
Tuleva kausi pitää sisällään runsaasti eri
purjehduskilpailuja. Näillä oletuksilla edelleen mennään ja valmistellaan alkavaa kautta. Meidän Coming soon…-H-venetiimi on
koko talven käynyt salilla ja treenannut lihaskuntoa (tämä vaan pienenä vihjeenä kilpakumppaneille). Keväällä tosin tilanteen
mukaan.
Köliveneiden purjehduskilpailuihin on
tulossa muutoksia. LYS-tasoitusjärjestelmä
jää historiaan ja tilalle tulee FinRating. Tästä
aiheesta löytyy tarkempaa tietoa vuosikirjan erillisestä artikkelista.
Haluan korostaa tätä muutosta pelkästään positiivisena asiana, vaikka jotkut saattavatkin kokea muutoksen turhana, vaikeana ja oman veneen kannalta huonontavana
muutoksena.
Ensisijaisesti uusi FinRating-tasoitusjärjestelmä tuo kilpailuihin enemmän tasavertaisuutta ja reiluutta. Lisäksi taustalla on
aktiivisesti päivittyvät tilastotiedot, joiden
mukaan luvut päivittyvät ja tarkentuvat.
Kaikkihan me olemme yhtä mieltä siitä, että
purjehtijat haluavat kilpailla paremmuudesta, eikä veneet. Tasoitusluku on tarkoitettu
veneille, ei miehistölle.
Purjehduskilpailuihin on tullut uusi DH
(kaksin purjehdittava)-luokka sekä rankingsarja. Tästä on puhuttu jo pari vuotta, ja nyt
sen suosio on kovassa kasvussa. Yksi syy tähän on jatkuva pula miehistöstä ja siksi veneiden omistajat/kipparit ovat kokeneet tämän helpoksi ratkaisuksi. Hienoa että meillä
on tällainen luokka, ja viime vuonna mekin osallistuimme kahteen DH-luokan kilpailuun.
Olen kuitenkin pohtinut tätä muutosta toiselta kantilta. Jos jatkossakin tyydymme kisaamaan kahden hengen miehistöllä
ja vähennämme uusien gastien rekrytointeja, näkyy sen vaikutus purjehdusharrastaji-
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en määrän laskussa. Toivonkin että edelleen
jatketaan uusien purjehdusharrastajien hakemista gasteiksi ja suositaan myös perinteistä kilpailumuotoa, jossa miehistön määrä on optimoitu veneen ominaisuuksien
mukaan.
Tämän kirjoituksen päätteeksi kiitän
hallituksen jäseniä (uusia ja vanhoja) menneestä kaudesta sekä tulevan valmisteluista. Vaikka pidetäänkin fyysistä etäisyyttä ja
ollaan varovaisia, toivotan kaikille hyvää kesää, yhteistä purjehduskautta, nautinnollisia elämyksiä ja yhdessäoloa. Pysykää myös
terveinä.
Lopuksi taas vaihteeksi haluan esittää
runon, joka toivottavasti luo positiivisen
tunteen. Olen ottanut pohjaksi Tommy Tabermannin runon. Muokkasin sitä purjehdukseen sopivaksi.
”Yksipurjeinen on ihminen,
Kaksi purjehdukseen tarvitaan,
Kaksi purjetta, Kaksi ihmistä, että voisimme purjehtia,
päästä kauas, lähelle, eteenpäin
Puuttuvia purjeita ovat ihmiset toisilleen,
rannalla odottamassa”

Terveisiä varakommodorilta
HEIKKI KUOKKA
Varakommodori

T

he Times They are A’Changin’…
ennusti Bob Dylan vuonna 1964.
”Come gather ’round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin’
Then you better start swimmin’ or you’ll
sink like a stone
For the times they are a-changin’ “

Muutos näkyy ympäröivässä yhteiskunnassa, ympäristötietoisuus ja vastuullisuus
kasvaa, varsinkin nuorempien sukupolvien joukossa. Tämän voisi kuvitella lisäävän
päästötöntä veneilyä, mutta seuramme venerekisteriä tutkaillessa huomaakin moottoriveneiden määrän suhteessa purjeveneiden määrään vuosi vuodelta kasvavan.
Köliveneitä on seurassamme rekisterissä nyt
129 kpl, moottoriveneitä 123 kpl ja kevytveneitä 14 kpl. Lisäksi on jäsenillämme muutamia kevytveneitä ja pienempiä moottoriveneitä, joita ei ole liitetty seuran rekisteriin.
Seurassamme on myös joitakin ns. moni-

seurajäseniä, joiden vene on liitetty toisen
seuran rekisteriin.
Tätä tendenssiä ruokkivat tosin venemessutkin; tänä vuonna oli messuilla esillä
noin 500 venettä; purjeveneitä hieman yli
kymmenen, joista myytäviä uusia viisi kappaletta. Venelehdistö tosin kirjoitti messuilla esillä olleiden purjeveneiden määrän ilahduttavasta kasvusta!?
Moottorilla tai ilman, ympäristömme
tila ei liene kenellekään yhdentekevä. Purjehtivana moottoriveneilijänä mietin viime kesänä myrkkymaaliasioita kahteenkin
kertaan. Kevytvenejaoksessa päätimme pitää seuran Lightning-veneet myrkyttöminä,
vaikka ne lähes koko kesän vedessä ovatkin.
Niiden nostaminen ja laskeminen jokaisena
harjoituskertana on osoittautunut liian aikaa vieväksi; harjoitusajat ovat jääneet toivottua lyhyemmiksi.
Pekka Taipaleen hienosti korjaama seuran Lightning-vene Red Snapper FIN-14761
lankesi ylläpidon suhteen minun koordinointivastuulleni. Pekka epoksoi Red Snapperin pohjan, jottei se vettyisi kesän aikana.
Ja maalasi lisäksi koko veneen ulkopuolelta epoksimaalilla. Koska myrkkymaali päätettiin jättää purkkiinsa Veleiro Oy:n hyllylle,
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vahasin pohjan ja koko veneen ulkopuolelta ennen vesillelaskua kesäkuun alussa
kahteen kertaan autotallistani löytämälläni Simonizin kovavahalla. Vene lähtikin tosi
liukkaana Lightningien Euroopan mestaruuskilpailuihin Espooseen.
Kesän aikana Red Snapper vedettiin kerran heinäkuussa ja kerran elokuussa Meriniemen hiekkarannan tuntumaan
ja kallistettiin spinaakkerin skuutista vetämällä kyljelleen kolmen Alfa Romeon
renkaan päälle. Skuutti solmittiin pumppuhuoneen ovenkahvaan ja lähestyviä
pyöräilijöitä varoitettiin esteestä. Puoli pohjaa, kylki ja peräpeili pestiin ihmesienellä ja vahattiin venevahalla (Simoniz-purkki tyhjeni). Sen jälkeen skuutti
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löysättiin, vene käännettiin vedessä ja toinen puoli otettiin vastaavasti käsittelyyn.
Kolmas vastaava käsittely veneelle tehtiin
vielä syksyllä, kun vene nostettiin ylös. Aikaa koko operaatioon kahdelta hengeltä
kului parhaimmillaan vain 60 minuuttia.
Kevytveneilijöille kiitos talkoohalukkuudesta, yhtään kertaa ei ollut pulaa osallistujista. Lopputulos: koko kesän puhdas ja
liukas pohja, eikä yhtään näkkiä tai levää.
Oman moottoriveneeni Giulian pohja on valkoisella myrkkymaalilla maalattu. Olen vuosittain joko pelkästään hionut pohjan kevyesti kellastumat poistaen
tai sitten vetänyt siihen hionnan jälkeen
ohennetun kerroksen Hempelin Hard Racing Ultra -myrkkymaalia. Perävetolaitteen
ja potkurit olen joka vuosi vahannut pariin kerran edellä mainitulla Simonizilla. Viime vuona vedin jälleen ohuen kerroksen
myrkkymaalia veneen pohjaan, ainoastaan
vain puuvenemessujen takia, vaikkei pohjamaalia juurikaan näy kuin kaloille.
Kari ”Ruffe” Nurmi aikoo purjehtia koko
ensi kauden Itämerellä Bavariansa pohja
eri maaleilla koemaalattuna. Kesän jälkeen
saamme tietää, mitä laboratoriotutkimukset kertovat pohjan kunnosta.
Itse mietiskelen parhaillaan, joko ottaisin pohjan kokonaan myrkyistä puhtaaksi
ja ryhtyisin Suomenlahden suojelijaksi, vai
odotanko Ruffen tuloksia. Simoniz tosin
näyttää hävinneen kauppojen hyllyiltä…
Viime kesänä yksi traileripesuriyrittäjä aikoi koepestä veneiden pohjia Meriniemen hiekkarannalla, mutta vei onneksi pesurinsa toiseen kohteeseen ymmärtäen,
ettei saunarannassa voi pestä myrkkymaaleilla käsiteltyjä pohjia. Eihän missään pitäisi, jos on pelkoa, että irtoava aines joutuu mereen…

Vene 20 Båt -messut, Messukeskus, Helsinki

MAALISKUU
LA 7.3.

Veneilylauantai Merikeskus Vellamo, Kotka

HUHTIKUU
LA 25.4.

Lipunnosto

TOUKOKUU
SU 3.5.
MA 18.5.
TO 21.5.
LA-SU 23.-24.5.
MA 25.5.

Kevättalkoot Meriniemessä
Venekatsastukset Meriniemessä
Helamarkkinat
Pitkäluototalkoot
Katsastukset Meriniemessä

KESÄKUU
MA 1.6.
TO 4.6.
MA 8.6.
TO 11.6.
LA-SU 13.–14.6.
TO 18.6.
PE–LA 19.–20.6.

Katsastukset Meriniemessä
Veleiro Cup 2020 starttaa
Katsastukset Meriniemessä
Veleiro Cup 2/15
Yöpurjehdus
Veleiro Cup 3/15
Juhannusjuhlat Pitkäluodossa

HEINÄKUU
TO 2.7.
TO 9.7.
TO 16.7.
KE 22.7.
TO 23.7.
PE 24.7.
LA 25.7.
LA 25.7.
TO 30.7.

Veleiro Cup 4/15
Veleiro Cup 5/15
Veleiro Cup 6/15
Veleiro Cup 7/15
Meripäiväparaati
Venekulkue vesillä
Vellamon kierros
Fiskariajot
Veleiro Cup 8/15

Vuosikalenteri 2020

HELMIKUU
LA 8.2.
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Vuosikalenteri 2020

ELOKUU
TO 6.8. 		
PE 7.8.		
PE-SU 7.–9.8. 		
TO 13.8. 		
LA 15.8.		
PE-SU		
TO 20.8. 		
TO 27.8. 		
LA-SU 29.–30.8.		

Veleiro Cup 9/15
Naistenpurjehdus
Lightning SM-kilpailut
Veleiro Cup 10/15
Lohisopparetki
RaceWKND Kotka!
Veleiro Cup 11/15
Veleiro Cup 12/15
Ruotsinsalmirace / TRIO-pokaali -purjehduskilpailu

SYYSKUU
TO 3.9. 		
TO 12.9. 		
LA-SU 12.-13.9. 		
TO 17.9. 		
LA 19.9. 		

Veleiro Cup 13/15
Veleiro Cup 14/15
Veneilytapahtuma ja venetori Meriniemessä
Veleiro Cup 15/15
Pitkäluotorace-purjehduskilpailu

LOKAKUU
LA 3.10. 		 Karvalakkirace-purjehduskilpailu
LA 3.10. 		 Lipunlasku

Veleiro Cup 2020
Kesäkuu
to 4.6.
to 11.6.
to 18.6.

Heinäkuu
to 2.7.
to 9.7.
to 16.7.
ke 22.7.
to 30.7.

Elokuu
to 6.8.
to 13.8.
to 20.8.
to 27.8.

Syyskuu
to 3.9.
to 12.9.
to 17.9.

Muutokset mahdollisia.
Seuraa ilmoittelua osoitteessa www.kotkanpursiseura.fi
sekä Kymen Sanomien että kaupunkilehti Ankkurin seurapalstoilla.
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112
MERIPELASTUKSEN
HÄLYTYSNUMERO

0294 1000

VHF-kanava 16
VHF-DSC 70
MF-DSC 2187,5 kHz
Meripelastusseuran
Trossi palvelunumero
0800 30 22 30
TRAFICOM
Liikenne- ja viestintävirasto
vaihde koko maassa
arkisin ma-pe 8.00-16.15
029 534 5000

Merisää radiossa
Radio Suomi klo 5.50, 7.50, 12.45, 18.50 ja 21.50
sekä ma-la 15.50 veneilysää, pienveneilykaudella
päivittäin
Merisää tekstiviestinä

Koko Itämeren tuuliennusteet ja -havainnot
sekä aallonkorkeusennusteet
Tilaus tekstiviestinä numerosta 16161
- tuuliennuste: MERI + merialueen numero
- havainnot:MERI NYT + merialueen numero
- aallonkorkeus: AALTO + merialueen numero

Esimerkiksi MERI 12 tai MERI NYT 12
(hinta 0,84 €/viesti)

Kotkan tulli
Merituulentie 424,
48310 Kotka
p. 0295 527 012
www.tulli.fi
Kaakkois-Suomen
poliisilaitos
Kotkan poliisiasema /
rikosilmoitusten vastaanotto, palvelupäivystys
Puh. 0295 414 500,
0295 414 501
Kotkan merivartioasema
Juha Vainion katu 123, 48100 KOTKA,
Puh. 0295 426 100
Fax 0295 411 537
raja.fi
Haapasaaren merivartioasema
Juha Vainion katu 123, 48100 KOTKA,
Puh. 0295 426 130
Fax 0295 411 547
Hurpun merivartioasema
Hurpuntie 420
49900 VIROLAHTI
Puh 0295 426 110
Fax 0295 411 546
Santion rajanylityspaikka
Aukioloajat: 08.00-22.00
Puh 0295 426 110
Kymenlaakson Virkistysalueyhdistys
Vartiotie 4, 45100 Kouvola
Toiminnanjohtaja
Jukka Kinnunen
Puh. 0400 452 270
kyvi.fi
Pidä Saaristo Siistinä ry
Itäinen Suomenlahti
hallinnoidaan Turusta
Puh. 02 274 5500
roope@pssry.fi
Itäisen Suomenlahden Kansallispuisto
Ulko-Tammio,
opas kesäviikonloppuisin
Puh. 040 568 5777
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Kanssamme VESILLÄ

YLEINEN
HÄTÄNUMERO

Kanssamme VESILLÄ

Kymenlaakson
pelastuslaitos
Takojantie 4, 48220 Kotka
Päivystysnumero
044 702 6211
kympe.fi

Haminan Pursiseura ry (HPS)
Pieni Vuohisaari
Puh. 044 240 3731
Arto Saarinen, varakommodori
Katariina Laine, sihteeri

Kotkan Meripelastusyhdistys ry
Asemapaikka
Luotsi-Kuusinen

Östra Nylands Segelförening
rf (ÖNS)
Janne Lehtola, kommodori
Puh. 040 827 2145

Tapani Tiitinen, pj.
Puh. 0400 790 147
Jukka Toikka, sihteeri
Puh. 040 558 1230
Alukset
PV Kotka
Puh. 0400 376 217
PV Lassi
kotkanmeripelastus.fi

Kotkan Moottoriveneseura
ry (KMVS)
Toiminnankoordinaattori
Marjo Zamora
puh. 050 516 0805
Ari Tirkkonen, pj.
Puh. 050 395 7806
Perttu Lempinen, sihteeri
Puh. 050 375 8500

Haminan Seudun
Meripelastusyhdistys ry
Asemapaikka Pitäjänsaari,
Hamina
Pekka Ahola, pj.
Puh. 040 826 9583
hamina@messi.meripelastus.fi
hamina.meripelastus.fi
Alukset
PV Hailikari
PV Pikkumusta

Kymen Navigaattorit ry (KN)
Jukka-Pekka Virtanen,
kommodori
Puh. 0400 840086
Heli Paasi, sihteeri
Puh. 050 355 0055
kymennavigaattorit.fi

Loviisanseudun
Meripelastajat ry
Henry Littman, pj
Puh. (019) 501 105
loviisa@messi.meripelastus.fi
Alukset
PV Degerby
PV Taru
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Vehkalahden Veneseura ry
(VVS)
Kai Ristola, kommodori
Puh. 040 538 4689
Milja Ahola, sihteeri
Puh. 040 514 8879
vehkalahden-veneseura.fi

Pyhtään Meriveneilijät ry
Henrik Renlund, kommodori
Puh. 040 647 2546
Marja Eerola, sihteeri
Klamilan Veneilijät r.y
Harri Kuokka, kommodori
Puh. 0400 179 645
Virolahden Pursiseura ry
(ViPS)
Aulis Kurko, kommodori
Puh. 0400 250 037
Marko Nieminen, sihteeri
Puh. 050 453 6276
virolahdenpursiseura.fi

Aluenumerot Itämerelle:
10 Itäinen Suomenlahti
11 Läntinen Suomenlahti
12 Pohjois-Itämeren itäosa
13 Pohjois-Itämeren länsiosa
14 Ahvenanmeri
15 Saaristomeri
16 Selkämeren eteläosa
17 Selkämeren pohjoisosa
18 Merenkurkku
19 Perämeren eteläosa
20 Perämeren pohjoisosa
21 Riianlahti
22 Keski-Itämeri
23 Gotlannin meri
24 Öölannin meri
25 Kaakkois-Itämeri
26 Bornholminmeri
27 Arkonanmeri

Hallitus 2020

Hallituksen jäsenten vastuualueet
Sopimusasiat:
Ari Pulkkinen, Sami Kahila,
Kari Streng
Talousasiat: Ari Pulkkinen
Kiinteistöt:
Sami Kahila, Tero Glan

Ari Pulkkinen
kommodori
040 500 5067

Heikki Kuokka
varakommodori
040 551 549

ari.p.pulkkinen@gmail.com

heikki.kuokka@kymp.net

Patricia Broas
050 572 3026

Tero Glan
044 709 9511

Patricia.Broas@kotka.fi

tero.glan@iki.fi

Sami Kahila
044 748 0467

Laura Pulkkinen
040 539 8322

sami.kahila@hamina.fi

pulkkinen.laura.h@gmail.com

Anu Streng
040 829 2654

Kari Streng
044 311 1241

Viestintä:
Laura Pulkkinen, Ari Pulkkinen,
Anu Streng
Kilpa-ja matkapurjehdus:
Ari Pulkkinen
Moottori-ja matkaveneily:
Heikki Kuokka
Junioritoiminta:
Laura Pulkkinen
Pitkäluoto:
Tero Glan, Sami Kahila
Kevytveneily ja koulutustoiminta:
Patricia Broas
Seuratapahtumat:
Laura Pulkkinen, Anu Streng
Tukialukset:
Heikki Kuokka
Satama ja telakka:
Ari Pulkkinen, Kari Streng
Hallitus kokoontuu noin kerran
kuussa.

anu.streng@gmail.com

kari.streng@kymp.net
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Toimihenkilöt 2020

PURJEHDUSJAOSTO
Ari Pulkkinen, pj.
040 500 5067

JUNIORIJAOSTO
Laura Pulkkinen, pj.
040 539 8322

Pekka Aalto
0400 912 559

Camilla Löfman
040 354 4654

Timo Jalkanen
050 309 1644

Otso Salminen
044 206 0472

Kari Streng
044 311 1241

Tiira Wahlman
045 265 4154

Pekka Taipale
044 214 7785
Pentti Välipakka
040 554 3109
MOOTTORIVENE- JA
MATKAVENEILYJAOSTO
Heikki Kuokka, pj
0400 551 549
Petri Kupiainen, sihteeri
0400 212 290
Jari Hovi
0400 559 777
Kari Huttunen
0400 676 873
Erkki Kiiski
040 515 7714
Lauri Kiiski
0400 559 435
Pekka Kotila
050 526 1703
Martti Laisi
0400 655 501
Esa Luukkonen
044 021 0878
Lassi Luukkonen
040 505 3820
Matti Markkanen
050 339 3503
Heli Paasi
050 355 0055
Ilpo Palomäki
050 574 7982
Veijo Parviainen
044 078 7531
Mikko Pirinen
040 911 9858
Kasperi Salonen
050 549 0277
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KEVYTVENEJAOSTO
Patricia Broas, pj.
050 572 3026
Claus Carpelan
050 041 3758
Miko Jaakkola
040 709 3469
Timo Jalkanen
050 309 1644
Ulla Jalkanen
040 963 5617
Jari Kaplas
044 981 7740
Heikki Kuokka
040 055 1549
Juha Lehtinen
050 077 7299
Tiina Saavalainen
044 518 0472
Osmo Savola
050 055 0200
Pekka Taipale
044 214 7785

SATAMAJAOSTO
Satamakapteeni
Martti Mela
045 154 8388
Telakkamestari
Kai Partanen
050 340 6664
PITKÄLUOTO-JAOSTO
Kari Salminen, pj.
040 501 8740
Mikko Teinola, siht.
050 597 6460
Rainer Blomqvist
050 549 0917
Tero Glan
044 709 9511
Esa Hannula
041 444 1464
Hannu Koskimies
050 359 5877
Jouni Lahti
040 538 5486
Lassi Luukkonen
040 505 3820
Lauri Mäkelä
050 491 3440
Aimo Pensola
0400 192 272
Pauli Piensoho
0400 271 374
Janne Vanhala
050 432 7047

KIINTEISTÖJAOSTO
Sami Kahila, pj.
044 748 0467

HALLINTO
Jäsen- ja talousasiat
Marikatti Ay
(05) 227 5700
kps@marikatti.fi
Matti Lehtonen
044 320 0400

Tero Glan
044 709 9511

Tilintarkastaja
Jaana Tikanoja, HT

Pekka Taipale
044 214 7785

Varatilintarkastaja
Kari Hakkarainen, KHT

MUITA YHTEYSTIETOJA

Tero Glan
044 709 9511

Haapasaaren
Merivartioasema
0295 426 130

Markku K. Hämäläinen
040 577 9572
Toni Kettunen
050 344 6368
Erkki Kiiski
040 515 7714
Heikki Kuokka
0400 551 549
Jouni Lahti
040 538 5486
Martti Laisi
0400 655 501
Lassi Luukkonen
040 505 3820
Esa Markkanen
040 503 3862
Matti Markkanen
050 339 3503
Timo Markkanen
041 443 5850

Toimihenkilöt 2020

KATSASTAJAT
Jorma Espo
050 502 0542

Haapasaaren kauppa
044 278 5797

Lentopelastuskeskus
03 362 0398
Meriliikennekeskus
020 448 5391
Myrkytystietokeskus
09 471 977
Meripelastuskeskus
MRCC TURKU
0294 1001
Meripelastuslohkokeskus
MRCC HELSINKI
0294 1002
Marina Café Laituri
044 239 9915
Ravintola Meriniemi
05 214 022
Kymenlaakson Taksi
0100 87227

Petri Nurminen
050 463 8606
Heli Paasi
050 355 0055
Kasperi Salonen
050 549 0277
Yrjö Savolainen
044 050 5089
Jori Sippu
040 547 3653
Kari Streng
044 311 1241
Antti Tykkä
050 331 5634
Janne Vanhala
050 432 7047

17

Maksut 2020

JÄSENMAKSUT

Liittymismaksu				140 €
– juniorit, opiskelijat ja perheenjäsenet		
0€

VUOSIMAKSU

– aikuiset					80 €
– juniorit: alle 18-v				
20 €
– nuorisojäsen: alle 25-v			 35 €
– seniorijäsen: 67-v -				
45 €
– ainaisjäsen, vapaaehtoismaksu			
25 €
– Pitkäluotojaosto, vapaaehtoismaksu		
20 €

KOTISATAMAN VENEPAIKKAMAKSUT

Venepaikka: leveys alle 2,0M			
Venepaikka: leveys alle 2,5M			
Venepaikka: leveys alle 3,0M			
Venepaikka: leveys alle 3,5M			
Venepaikka: leveys alle 4,0M			
Venepaikka: leveys alle 4,5M			
Venepaikka: leveys alle 5,0M			
Kylkipaikka aallonmurtaja			

TELAKKAMAKSUT

Venepaikka: pituus alle 10M		
Venepaikka: pituus yli 10M			

219 €
257 €
297 €
336 €
361 €
388 €
414 €
427 €
105 €
133 €

KATSASTUSMAKSUT

– peruskatsastus maissa			
40 €
– vuosikatsastus				30 €
– pyyntökatsastus				50 €
Muulloin kuin Meriniemen katsastusiltoina suoritettavasta
katsastuksesta peritään matkakorvaukset erikseen.

AVAINMAKSUT

Pitkäluodon avain 				
60 €
Myynti: Pauli Piensoho, Aimo Pensola, Kari Salminen, Mikko Teinola
Laituriportin avain 				
10 €

PYSÄKÖINTIPAIKAT AITAUKSESSA

– autopaikka/vuosi 				
– avainpantti 				
Seuran hallitus pidättää oikeudet muutoksiin.

50 €
30 €

VIERASSATAMAMAKSUT

– yöpyminen 				
25 €
— yli 3,5m leveät 			
35 €
— kylkipaikka 			
50 €
— seisontamaksu per vrk 		
10 €
– päivämaksu (klo 20 asti) 			
10 €
– max 3h 					
5€
— vierassataman yöpymismaksu sisältää sähkön ja pesukoneen käytön
Kesäkauden saunamaksu per hlö 		
5€

TALVIUINTI

– talviuinti / sauna 				
– aamu-uinti talvisin klo 7-10 ilman saunaa		
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6€
3€

Jäsenhakemuskaavake on myös seuran nettisivuilla www.kotkanpursiseura.fi.
Lähetä hakemuksesi: kps@marikatti.fi tai
Marikatti Ay, Satamakatu 8, 48100 Kotka
Jäsenhakemus käsitellään KPS-KSS:n hallituksen
kokouksessa. Uusi jäsen on täysivaltainen ja
hänet liitetään jäsenrekisteriin, kun liittymis-ja
jäsenmaksu on maksettu.
Tervetuloa veneilevien ihmisten pariin!

Sukunimi

___________________________________________________________

Etunimi

___________________________________________________________

Syntymäaika ___________________________________________________________
Katuosoite

___________________________________________________________

Syntymäaika ___________________________________________________________
Postinumero ja -paikka

__________________________________________________

Puhelin koti

___________________________________________________________

Puhelin työ

___________________________________________________________

Matkapuhelin ___________________________________________________________
Sähköposti

___________________________________________________________

Liityn samalla jäseneksi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:hyn
Anon perhejäsenyyttä. ______________________________(nimi) on KPS:n jäsen.
VENE (jos on): purjevene / moottorivene
Nimi

__________________________

Rekisterinumero ____________________

Tyyppi __________________________

Katsastusluokka ____________________

Pituus __________________________

Koneteho

____________________

Leveys __________________________

Uppouma

____________________

Allekirjoitus _____________________

Päiväys

____________________
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Jäsenhakemus

Haluan liittyä veneilevien ihmisten joukkoon,
osallistua seuratoimintaan sekä käyttää KPS:n
tarjoamia palveluja ja tunnuksia, kuten seuran
lippua.

PALVELEMME SINUA EDUIN JA UUTISIN
MOBIILIJÄSENKORTTIMME
löytyy jo tuhansien jäsentemme
puhelimesta. Onko Sinulla jo se?

Puhelimeen ladattavasta Cardu-sovelluksesta löydät kätevästi kaikki SPV:n pysyvät
jäsenedut, kuukausittain vaihtuvat monipuoliset tarjoukset ja uusimmat uutiskirjeemme. Joko
olet ladannut oman korttisi? spv.ﬁ/jasenedut

JÄSENLEHTEMME NAUTIC ilmestyy kaksi
kertaa vuodessa ja postitetaan kaikille jäsenillemme.
Suomen laajalevikkisin veneilylehti paneutuu niin
puhuttaviin Pinnalla-uutisiin kuin kilpapurjehduksen,
nopeuskilpailun, lasten ja nuorten sekä veneilynkin
uusimpiin tuulahduksiin. DigiNauticin uutiskirjeet ja
verkkouutiset tarjoavat kurkkauksen Nautic-uutisten
kulisseihin videoin, kuvin ja artikkelein. spv.ﬁ/nautic

SEURAATKO JO MEITÄ SOMESSA?

Facebook- ja Instagram-kanavamme tiedottavat
aktiivisesti niin tapahtumistamme, kilpailuista kuin
tunnelmistakin. Tervetuloa seuraamme!

Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on veneilyn kattojärjestö, joka palvelee yli 300 seuraa sekä useita
luokkaliittoja. SPV:n seuroihin kuuluu runsaat 60 000 jäsentä. www.spv.Þ
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Tunnethan etusi,

SPV:n jäsen?
Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran jäsenenä nautit monista
rahanarvoisista alennuksista ja eduista.
Venevakuutuksesta -20%
Jäsenseuramme jäsenenä sinut on vakuutettu If Vahinkovakuutusyhtiön tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa
veneilytoiminnassa, johon kuuluvat: vesillä veneily, veneen syysja kevätkunnostus sekä korjaus maissa. Lisäksi saat 20 %
lisäalennuksen venevakuutuksesta, jos olet katsastanut veneesi
SPV:n katsastusmääräysten mukaisesti 1-, 2- tai 3-luokkaan tai
olet suorittanut SPV:n teoria- ja
käytäntökurssit veneilyyn tai sinulla on
Traficomin kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja. Tutustu jäsenetuihisi:
if.fi/spv.

John Nurmisen säätiön kirjoja alennuksella
John Nurmisen Säätiö tarjoaa seurojemme jäsenille kirjoja
jäsenetuhintaan. Saat verkkokaupasta jnsshop.fi 20 prosentin
alennuksen käyttämällä koodia, joka löytyy osoitteesta
spv.fi/jasenedut.

GA.
AL.

4

ǀ

T46

Finnlinesin laivamatkat jopa 35 %
alennuksella
Finnlines tarjoaa jäsenillemme alennusta
matkustajaliikenteen laivamatkoista reiteillä
Helsinki–Travemünde ja Naantali–Långnäs–
Kapellskär. Saat vähintään 20 % alennuksen
Standard-hinnoista. Liittymällä Finnlinesin Star
Club -kanta-asiakkaaksi saat vielä 3 %
lisäedun tarjoushinnoista sekä etuja laivalla.
Jäsenseurojen on myös mahdollista neuvotella
matkaetu seuran järjestämiin kilpailuihin. Tutustu
tarkemmin jäsenetuihin ja matkustusajankohtiin
osoitteessa finnlines.fi/spv.

Mobiilijäsenkorttimme löytyy tuhansien jäsentemme
puhelimesta. Onko sinulla jo se? Puhelimeen ladattavasta
Cardu-sovelluksesta löydät kätevästi kaikki SPV:n pysyvät
jäsenedut, kuukausittain vaihtuvat monipuoliset tarjoukset ja
uusimmat uutiskirjeemme. Joko olet ladannut oman korttisi?
Lue lisää: spv.ﬁ/jasenedut
Trossijäsenyys etuhintaan
Trossin vuosimaksu SPV:n jäsenille 70 euroa (normaalisti 80
euroa). Etu sisältää jäsenen valitseman meri- tai järvipelastusyhdistyksen jäsenmaksun. Alennusta ei voi yhdistää muihin
mahdollisiin Trossi-jäsenpalvelusta myönnettäviin alennuksiin.
Trossi-palvelua voi hyödyntää, jos matkasi vesillä keskeytyy
yllättäen. Tällöin saat hinauksen lähimpään satamaan, johon on
saatavissa korjauspalveluja sekä tarvittaessa apua korjaajan ja
veneen väliaikaisen säilytyspaikan hankkimisessa.

Alennuksia Karttakeskuksen karttakauppa.fi:ssä
Jäsenseurojemme jäsenet saavat 10–20 % alennuksen
Karttakeskuksen karttatuotteista. Katso tarjoukset Karttakaupasta:
karttakauppa.fi/spv.

Tutustu kaikkiin etuihin: spv.fi/jasenedut.
Samaisesta osoitteesta löydät myös seurojen
edut.
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Toimintakertomus vuodelta 2019

Yleistä

Vuosi 2019 oli Kotkan Pursiseuran 131. toimintavuosi. Toiminta oli sääntöjen ja perinteiden mukaista ja organisoitiin pääosin
jaostojen kautta.

Kiinteistöihin ja liiketoimintaan
liittyvät asiat

Ravintola Meriniemen vuokrasopimus
päivitettiin uuden ravintolatoimintaa harjoittavan yhtiön nimiin, koska edellinen
All Inn Oy luopui taloudellisista syistä ja oli
myynyt liiketoiminnan uudelle Meri Ranta
Oy:lle. Tämä kauppa myös mahdollisti sen,
että aiemmat vuokrasaatavat Pursiseuralle
on hoidettu asianmukaisesti kuntoon ja
sovitussa aikataulussa.
Joulukuun loppupuolella 2019 kävi
ilmi, että aiempi pääomistaja oli myynyt
yhtiön ja liiketoiminnan. Aiemmin solmittu
vuokrasopimus jatkuu ennallaan.
Marina Cafe Laiturin kanssa yhteistyö
kahvilatoiminnan, talviuintisaunan sekä
vierassataman osalta toimii edelleen moitteettomasti. Kaupungin vastuulla olevat
vierasvenesataman kunnossapitotöissä
koettiin huonosti hoidetuksi ja näistä kes-
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kusteltiin kaupungin eri henkilöiden kanssa. Syyt tähän oli kaupungin taloudellinen
tilanne ja budjettivarojen kohdistaminen
toisaalle mm. puuvenemessujen valmistelut. Tilanne onneksi korjaantuu, kun jo loppuvuodesta sovittiin seuraavalle kaudelle
suunnitellut vierasvenelaiturin korjaukset
ja uudistukset.

Hallitus

Seuran hallituksessa ovat toimineet seuraavat henkilöt; Kommodori Ari Pulkkinen,
Varakommodori Heikki Kuokka ja jäseninä
Patricia Broas, Tero Glán, Sami Kahila, Laura
Pulkkinen, Anu Streng ja Kari Streng.
Jaostot ja vastuuhenkilöt
Purjehdusjaosto
Ari Pulkkinen
Moottorivenejaosto Heikki Kuokka
Kiinteistöjaosto
Sami Kahila
Tero Glán
Pitkäluotojaosto
Satamajaosto
Kari Streng
Juniorijaosto
Laura Pulkkinen
Kevytvenejaosto
Patricia Broas

Hallituksen jäsenten vastuualueet
Sopimusasiat: Ari Pulkkinen, Sami Kahila,
Kari Streng
Talousasiat: Ari Pulkkinen
Kilpa- ja matkapurjehdus: Ari Pulkkinen
Moottori- ja matkaveneily: Heikki Kuokka
Katsastus: Heikki Kuokka
Pitkäluoto: Tero Glán
Satama ja telakka: Kari Streng
Juniorityö: Laura Pulkkinen
Viestintä: Anu Streng
Kiinteistö: Sami Kahila
Tukialukset: Heikki Kuokka
Seuratapahtumat: Laura Pulkkinen, Anu
Streng
Satamakapteenina jatkoi Martti Mela ja telakkamestarina Kai Partanen.
Seuran tilintarkastajina toimivat Jaana Tikanoja ja Kari Hakkarainen (varalla).

Jäsenistö

Seuran jäsenrekisterissä oli vuoden 2019
lopussa 671 (676), -6 (-0,01%) jäsentä, joista juniorijäseniä oli 63 (75). Jäsenmäärä pysyi edellisvuoden tasolla. Ainaisjäseniä 124
ja kunniajäseniä 12.

Veneet

Seuran rekisterissä oli veneitä vuoden lopussa seuraavasti (suluissa vuoden 2018
luvut):
Purjeveneet 129 (156) -27 (-17%)
Moottoriveneet 123 (123) +0 (+0%)
Kevytveneet 14 (21) -7 (-33%)
Yhteensä (Suulin rekisterissä)
266 (300) -34 (-11%)
Seuran jäsenrekisteri on edelleen Suomen
Purjehdus ja Veneily ry:n Suuli-järjestelmässä. Kaikilla seuran jäsenillä on pääsy
Suuli-järjestelmään ja mahdollisuus tarkistaa ja päivittää sekä veneensä tiedot että
omat yhteystietonsa. Seuran katsastajat
neuvovat, jos ongelmia järjestelmään pääsyssä ilmenee.

Seuran tukialukset

Kaiffarin talvisäilytykset, kevät- sekä
syyshuollot hoidettiin Veleiro Oy:n toimesta. Pikku-Liisan talvisäilytykset, kevät- sekä
syyshuollot hoidettiin Veleiro Oy:n toimesta. Uusi rib-vene hankittiin Extra Marine
Oy:lta keväällä myydyn Lätyskän tilalle.

Katsastustoiminta

Seuralla on 20 koulutettua katsastajaa, jotka suorittivat vuoden aikana yhteensä 229
katsastustehtävää. Näistä runkokatsastuksia purjeveneille oli 29 kpl ja moottoriveneille 14 kpl. Vuosittain tehtäviä turvallisuuskatsastuksia tehtiin 113 purjeveneelle
ja 73 moottoriveneelle. Seuran katsastuspäällikkönä toimi Kasperi Salonen.

JAOSTOJEN TOIMINNAT
Purjehdusjaosto

Viikkokisojen kumppanina toimi edelleen
Veleiro Oy. Veleiro Cup-sarjaan liitettiin
uutena konseptina hyväntekeväisyyskampanja. Kerätyt 1500€ varat lahjoitettiin Kymenlaakson keskussairaalan lastenosastojen tuki ry:lle.
Varsinaisia kölivenepurjehduskilpailuja järjestettiin kuusi: Yöpurjehdus, Vellamon kierros, Naistenkisa, Ruotsinsalmi
Race+TRIO, Pitkäluotopurjehdus sekä lipunlaskupäivänä Karvalakkikisa.
TRIO-pokaalin voitto tuli Kotkaan. Näiden lisäksi Kotkassa järjestettiin toukokuun lopulla Vikla Ranking.

Kevytvenejaosto

Kevytvenejaoston vuoden 2019 toiminta
painottui pursiseuran Lightning-veneiden
- Red Snapper ja Litti – kuntoon saattaminen.
Veneiden kunnostuksen rahoittamiseksi osallistuttiin lipunmyyntitalkoisiin
24.-27.7 puuvenemessuilla. Lippuja myytiin kahdessa lipunmyyntipisteessä neljänä päivänä ja lisäksi hoidettiin puuvenemessujen alueella olevaa saunaa. Työhön
osallistui kaiken kaikkiaan 22 talkoolaista.
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Kauden aikana kurssitettiin kaikkiaan
kuusi uutta oppilasta ja tiistaisin harjoiteltiin tuttuun tapaan. Syksyllä saimme lisäkoulutusta: Nick Vazakas Kreikasta piti viiden päivän tehokurssin purjehduksesta ja
purjehduksen opettamisesta. Tammikuussa 2020 pääsi ryhmä kreikkaan harjoittelemaan Nickin opissa.
Ensikertalaisia kokeilijoita otettiin mukaan purjehduksille. Viimeisten vuosien
aikana on pidetty lukua tutustumispurjehduksista ja tänä kesänä sattui sadas
Lightning-kokeilija veneeseen.
Loppukesästä järjestettiin päiväretki
Lehmänsaareen ja syksyllä purjehdus Kaunissaaren pohjoispuolelle.
Kevytvenepurjehtijoita osallistui lisäksi kisoihin: Vikla ranking ja SM sekä Lightning SM.

Moottorivenejaosto

Kesän moottoriveneiden nopeuskilpailut
olisi pitänyt anoa jo syksyllä marraskuun
alkuun mennessä, mutta tälläkin kertaa

24

päätettiin jättää Ruotsinsalmen ajot anomatta, koska riittävää määrää innokkaita
kilpailunjärjestäjiä ei seuran koulutetuista
järjestäjälisenssin haltijoista löytynyt.
Navigointikilpailu Tiiskeri-ajot jäivät
järjestämättä kilpailijoiden puutteessa.
RaceWKND! -organisaation Kotkassa järjestämiin ratamoottoriveneiden SMsekä GT30- ja F4-luokan MM-kilpailujen
järjestelyihin osallistuttiin hankkimalla
vaadittavat toiminta- sekä maa- ja vesialueluvat ja hoitamalla sulkuvenetoiminnat kilpailujen aikana 10 veneen voimin.
Elokuussa järjestettiin Kymenlaakson
virkistysalueyhdistykselle pyydetty veneretki Nuokkoihin ja Majasaareen. Pekka Kotila toimi ansiokkaasti Kaiffarin päällikkönä.
Syyskuun alussa järjestettiin Veneilytapahtuma ja veneiden myyntitori Sapokassa Petri Kupiaisen johdolla. Näytteilleasettajien lisäksi esille tuotiin jälleen
kilpamoottoriveneitä yhteystyössä Veleiro
Racing Teamin kanssa.

Matkavenejaosto

Vuoden 2019 matkaveneilyn teema oli
Suursaari ja muut Venäjän ulkosaaret. Ensimmäinen tiedotusilta aiheesta järjestettiin jo 2018 marraskuussa Veijo Parviaisen
johdolla. Vastaava tilaisuus järjestettiin
myös Nyländska Jaktklubbenin tiloissa
Lauttasaaren Koivusaaressa helmikuussa
2019.
Ensimmäinen eskaaderi kohti Suursaarta starttasi 15.7.2019. Tosin matkasuunnitelmiin tuli viime hetkellä muutos, koska venäjän presidentti Vladimir
Putin olikin samaan aikaan menossa samaan paikkaan. Eskaaderi käänsi keulat
kohti muita Venäjän Suomenlahden saaria. Matka onnistui hyvin ja uuden eskaaderin suunnittelu kohti Suursaarta aloitettiin heti kotiin paluun jälkeen. Suursaarikin
avautui sitten kolmelle kotkalaiselle, jotka
pääsivät tutustumaan Suursaareen Veijo
Parviaisen veneellä syyskuussa.
Marraskuussa Veijo piti esitelmän täpötäydessä kirjaston auditoriossa kauden

2019 saariretkistä ja vastaavien eskaaderien jatkomahdollisuuksista. Kauden 2020
suunnittelu kolmen retken muodossa alkoi
heti esitelmän jälkeen.

Kiinteistöjaosto

Kiinteistöjaoston toiminta oli edelleen suhteellisen vilkasta kuluneen kauden aikana.
Suurimmat investoinnit kohdistuivat edelleen päärakennuksen peruskorjaukseen
liittyviin korjauksiin. Kauden aikana päärakennuksen julkisivut korjattiin kauttaaltaan niin puuosien kuin myös maalauksen
osalta. Työ onnistui suunnitelmien mukaisesti ja se jatkaa rakennuksen käyttöikää
osaltaan yli 20 vuotta.
Seuran hallinnassa olevissa rakennuksissa suoritettiin julkisivukorjauksen lisäksi myös tarvittavia pienkorjauksia pitkin
kautta. Pienkorjauksilla mahdollistettiin ravintoloitsijoiden liiketoiminnan sujuva jatkuminen ja korjattiin esille tulleita puutteita rakennuksissa sekä niiden tekniikassa.
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Mittavimpana pienkorjauksena parannettiin lämmitysjärjestelmään liittyvää laitteistoa tarkoituksena jatkaa laitteiston
käyttöikää joillakin vuosilla ennen koko
laitteiston uusimista. Keittiötilojen lattian korjaus jäi edelleenkin toteuttamatta
ravintolatoiminnan lähes keskeytyksettömän käytön seurauksena. Lattian korjaus
säilyy siis edelleen korjauslistan kärjessä.
Korjaustoiminnan lisäksi kiinteistöjaosto järjesti kuluneella kaudella myös perinteiset kevät- ja syystalkoot, jossa ympäristöä sekä kiinteistöjä saatettiin uuteen
uskoon perusteellisella siivouksella sekä
kasvillisuutta karsimalla.

Satama ja telakka

Telakka-alueen sähköt on 2019 loppuvuodesta saatettu oman mittauspisteen
perään eli emme ole enää moottoriveneseuran jälkimittauksen perässä sähköjen
osalta. Tilanahtaus telakalla jatkuu edelleen, etenkään 30+ jalan kokoluokassa telakointipaikkoja ei ole mahdollista tarjota
jäsenistölle.
Meriniemen vierasvenesatamassa on
2019 syksyllä aloitettu laiturin parannushanke. Hankkeen myötä uusitaan osa laitureista, lisäksi aisat vaihdetaan uusittaviin
laitureihin pidemmiksi ja tukevammiksi.
Valvontakameroita on vaihdettu 2019
keväällä kahteen laituriin. Aidatun pysäköintialueen käyttö on hieman lisääntynyt
piha-alueen pysäköintijärjestelyjen myötä, mutta tilaa on silti riittänyt vielä hyvin ja
jäsenistöä kehotetaan jatkossakin käyttämään aktiivisemmin ko. aluetta.

Pitkäluotojaosto

Normaalien kevätsiivouksien ja kunnostustöiden lisäksi, löylyhuoneen viemäri jatkettiin ulos asti, aggregaatin koppi purettiin ja
vanhemman soutuveneen pohja paikattiin
valmistajan paikkaussarjalla. Saunan puuvarasto sai myös uuden huopakatteen.
Kymmenen mottia halkoja siirrettiin saunan taakse, pilkottiin ja pinottiin ulkovaras-
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toon. Jo aikaisemmin keväällä halot vietiin
Kaiffarilla saareen.

Juniorijaosto

Junioripäällikkönä kaudella toimi Laura
Pulkkinen ja vastuuohjaajina Larissa Gronow sekä Otso Salminen. Talvella käytiin
venemessuretkellä ja parkour-treeneissä.
Keväällä junioritoimintaa käytiin esittelemässä kouluilla ja lisäksi toimintaa esiteltiin syksymmällä veneilytapahtumassa.
Jollapurjehtijoiden jatkoryhmä harjoitteli huhtikuusta lokakuulle. Toukokuussa
järjestettiin juniorien purjehduksen alkeiskurssi ja alkeisryhmä jatkoi sen jälkeen harjoituksia lokakuun alkuun asti. Purjehduksen lisäksi viikkoharjoituksissa opeteltiin
myös mm. moottoriveneajoa uudella ribillä. Kesäkuussa järjestettiin yhdessä SPV:n
ja Haminan Pursiseuran kanssa alueleiri ja
haastajakilpailu.
Meripäiväparaatissa olivat juniorit vahvasti mukana. Kilparadoilla KPS oli edustettuna niin ratamoottoriveneissä, optimistijollissa kuin Zoom8-luokassakin.
Yhteistyössä Veleiro Racing Teamin kanssa hankittiin juniorien käyttöön SJ10 ratamoottorivene sekä järjestettiin harjoituksia ja esittelytilaisuuksia.

Talous

Seuran talous ja tilinpäätös oli kohtalainen
päätyen lopputulokseen 20.538,72 €.

Viestintä

Vuosikirja 2019 saatiin jakoon vasta kesäkuussa 2019 ja pikkulinnut visersivät,
että jollekulle tuo kirja oli saapunut vasta
heinäkuun lopulla? Seuran kotisivut olivat
edelleen seuratoiminnan keskeinen viestintäväline ja niitä täydensivät jäsenille
suunnatut lehti-ilmoitukset Kymen Sanomissa ja kaupunkilehti Ankkurissa. Facebookissa seuralla on oma KPS-ryhmä sekä
Kotkan Pursiseura -yhteisö. Molemmissa
kanavissa on yli 100 aktiivista seuraajaa.
Kauden aikana Kymen Sanomat sekä Ank-

kuri-lehti julkaisivat muutamia artikkeleita
kauden tapahtumista, kilpa- sekä matkapurjehduksesta.

Seuratoiminta

Seuran vuosikokous pidettiin 25.3.2019
Meriniemessä ja siellä valittiin kommodoriksi Ari Pulkkinen, varakommodoriksi
Heikki Kuokka sekä jatkavina hallituksen
jäseninä Patricia Broas, Tero Glán Sami
Kahila, Laura Pulkkinen, Anu Streng, sekä
Kari Streng.
Lipunnosto oli 27.4.2019 ja lipunlasku
5.10.2019. Molempien päivien iltoina järjestettiin juhlatilaisuus Meriniemen ravintolan tiloissa.
Yhteistyössä Kymen Navigaattoreiden
sekä Kotkan Moottoriveneseuran kanssa järjestetty Veneilytapahtuma 30.3.2019
Merikeskus Vellamon tiloissa keräsi odotettua vähemmän kävijöitä. Ohjelman sisältö sai positiivista palautetta.
Muita yhteisiä seuratapahtumia olivat
perinteinen venemessuretki helmikuussa
Helsinkiin sekä Pitkäluodossa järjestetyt
kevättalkoot, Juhannusjuhla, Lohisoppatapahtuma ja Oktoberfest. Vuoden viimeisenä seuratapahtumana oli Marina Cafe
Laiturissa pidetyt pikkujoulut joulukuun
puolessa välissä.

Pursiseuran tapahtumat pidettiin perinteisin menoin. Meripäiväparaatissa oli
tälläkin kertaa ilahduttavan paljon nuoria
ja aikuisia edustamassa Kotkan Pursiseuraa.
Lipunlaskussa palkittiin aktiivisia seuran
jäseniä ja muisteltiin yhteenvetomaisesti
kulunutta purjehduskautta.

Vuoden 2019 palkitut
Vuoden kilpailunjärjestäjä Kari Streng
Vuoden gasti Marita Harjula
Vuoden purjehtija Pekka Kärkkäinen
Kevytvenejaosto haluaa muistaa aktiivista kevytveneilijää Pekka Taipale
Vuoden teko/suorittaja (vuoden yrittäjä)
Veijo Parviainen
Vuoden harrastaja Ilpo Kainulainen
Vuoden katsastajat
Erkki Kiiski, aloitti 1988, Jorma Espo 1995,
Esa Markkanen 1995, Yrjö Savolainen 1995
ja Jouni Lahti 1999.
Vuoden moottoriveneilijä Adele Servin

Hallitus 16.3.2020
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Kotkan pienvenesatama
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Kotkan Pursiseura ry SÄÄNNÖT
1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kotkan Pursiseura Kotka Segelsällskap ry ja kotipaikka Kotkan
kaupunki.
2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä veneily- ja veneurheilun, vene- ja
merituntemuksen sekä vesilläliikkumisen
tietojen ja taitojen kehittämiseksi ja edistämiseksi ja kehittää veneilyturvallisuutta ja
edistää merellistä ympäristösuojelua.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- toimeenpanee koulutustilaisuuksia ja
ohjaa jäseniään niihin
- järjestää tarkoituksiaan palvelevien
veneilytaitojen harjoitus- ja kilpailutilaisuuksia
- pitää rekisteriä jäsenistään ja jäsenten
katsastetuista veneistä
- toimii tarpeellisessa laajuudessa yhteistyössä viranomaisten ja muiden veneilyjärjestöjen kanssa
- antaa harkintansa mukaan toimintaansa
liittyviä lausuntoja sellaisia pyydettäessä
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
omistaa samansuuntaista toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita sekä kiinteätä ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä
ja arpajaisia, hankittuaan asianomaisen
luvan. Yhdistys voi myös varojensa kartuttamiseksi harjoittaa tilapäistä ravintola- ja
kahvilatoimintaa.

3. JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus sille osoitetusta kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä luonnollisen henkilön tai
toimintaansa ja tarkoituksiinsa soveltuvan
oikeuskelpoisen yhteisön. Jäsenyys astuu
voimaan, kun hakija on suorittanut yhdistykselle liittymismaksun ja ensimmäisen
vuosimaksun säädetyn ajan kuluessa.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa yli yhden kuukauden ajan maksun eräpäivästä.
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus,
jonka on ennen erottamista varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen
antamiseen erottamista koskevassa asiassa.
Hallituksen tekemän erottamispäätöksen
jälkeen on jäsenellä kuukausi aikaa erottamisilmoituksesta tiedon saatuaan saattaa
erottamispäätös seuraavan yhdistyksen
kokouksen ratkaistavaksi.
Yhdistyksen jäsenlajeja ovat:
1. Iältään 25 ja 67 vuoden välillä oleva
varsinainen jäsen, joka on maksanut
vuosikokouksen päättämät liittymis- ja
vuosimaksut.
2. Iältään 18, mutta alle 25 vuotta vanha nuorisojäsen, jolle voidaan päättää
alemmat liittymis- ja vuosimaksut.
3. Alle 18 vuotta vanha juniorijäsen, jolle
voidaan päättää alemmat liittymis- ja
vuosimaksut
4. Yli 67 vuotta vanha seniorijäsen, jolle
voidaan päättää alemmat liittymis- ja
vuosimaksut.
5. Yhteisöjäsen, joka suorittaa yhdistyksen
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tätä jäsenmuotoa varten päättämät liittymis- ja vuosimaksut
6. Ainaisjäsen, joka ennen 1.1.2000 on saanut ainaisjäsenoikeuden, eli on suorittanut jäsenmaksun 25 vuoden ajan, joista
voi olla enintään 5 vuotta juniorijäsenenä oloaikaa. Ainaisjäsen on vapaa suorittamasta vuosimaksua
Yhdistyksen hallitus voi yksimielisellä päätöksellään hyväksyä kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavasti ja merkittävää
tunnustusta ansaitsevalla tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusta. Kunniajäsen
ei maksa liittymis- tai vuosimaksua.
Jos yhdistyksen entinen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja valitaan kunniajäseneksi, kutsutaan häntä kunniakommodoriksi.
4. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon
kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan kommodoriksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan varakommodoriksi sekä kuusi jäsentä.
Kommodori ja varakommodori valitaan
yhdistyksen vuosikokouksessa kahdeksi
vuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosin. Hallituksen muut
jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kolme
heistä on vuorovuosittain erovuorossa.
Kommodorin ja varakommodorin tai hallituksen jäsenen toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika.
Sääntöjen muutoksenrekisteröinnin jälkeen
pidettävässä vuosikokouksessa on erovuorossa kommodori tai varakommodori ja
sellaiset hallituksen jäsenet, joiden erovuoroisuus olisi viimeksi valittuja aiempi.
Hallitus on päätösvaltainen kun kommodori tai varakommodori ja vähintään neljä
jäsentä on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuiten-

30

kin arpa. Hallitus ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt
joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan hallituksen päättämällä tavalla.
5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori
tai varakommodori yksin tai 2 hallituksen
jäsentä yhdessä.
6. TILINTARKASTAJAT
Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja hänellä varatilintarkastaja. Tilintarkastaja
valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.
7. TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa
ennen yhdistyksen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
8. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle
hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään kuusi
päivää ennen kokousta joko lähettämällä
kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokouksia ovat:
Vuosikokous, joka on pidettävä hallituksen
määräämänä päivänä ennen huhtikuun
loppua.
Ylimääräinen kokous, joka pidetään kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai
kun vähintään 1/20 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjalli-sesti
vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

10. ÄÄNIOIKEUS JA EDUSTAMINEN
Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksessa
ovat ainaisjäsenet, yhteisöjäsenet, varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet ja seniorijäsenet. Kullakin läsnäolevalla äänioikeutetulla on yksi ääni ja äänioikeutettu jäsen
voi valtakirjalla edustaa yhtä yhdistyksen
äänioikeutettua jäsentä.
11. VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
- esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
valitaan hallituksen puheenjohtaja
(kommodori) tai varapuheenjohtaja (varakommodori)
- valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa
olevien tai eronneiden tilalle
- valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
- päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja
vuosimaksuista
- vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio
- päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden
ja tilintarkastajien palkkioista
- vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. JÄSENEN OIKEUS SAADA ASIA
VUOSIKOKOUKSEN KÄSITTELYYN
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tammikuun loppuun
mennessä.

tökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin
määrätä
1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä
2. äänten mennessä tasan, se mielipide,
jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa
kannattavansa, paitsi vaaleissa arpa
3. sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen
omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään 3/4 äänestyksessä
annetuista äänistä
14. ALUSKATSASTUS
Yhdistyksen jäsenillä on oikeus katsastuttaa aluksensa vuosittain. Katsastettu alus
merkitään yhdistyksen veneluetteloon ja
sille annetaan venetodistus. Katsastettu
alus on oikeutettu edustamaan yhdistystä
ja käyttämään Kotkan Pursiseuran lippua.
Yhdistyksen hallinnassa olevat laituripaikat on varattu jäsenten katsastetuille veneille.
15. YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden ja enintään neljän kuukauden välein pidettävässä
kokouksessa, kummassakin vähintään 4/5
enemmistöllä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen viimeinen ko-kous
määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.
16. SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET
SÄILYVÄT
Säännöt on hyväksytty KPS:n vuosikokouksessa 4.3.2013. Rekisteröityinä ne ovat
astuneet voimaan 27.11.2013.

13. VAALIT JA ÄÄNESTYKSET
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella, nuoriso-, seniori-, yhteisö- ja ainaisjäsenellä yksi ääni. Kaikki vaalit toimi-tetaan
suljetuin äänestyslipuin. Yhdistyksen pää-
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Pitkäluodon järjestyssäännöt
Kotkan Pursiseuran omistamasta tukikohdasta käytetään nimitystä Pitkäluoto. Se
sijaitsee Haapasaaren Pitkäluodossa.
1§ Pitkäluodossa jokaisen tulee noudattaa
tätä järjestyssääntöä sekä muita hallituksen antamia ohjeita.
2§ Maihinnousuun ovat oikeutetut ainoastaan seuran jäsenet ja heidän veneseurueensa. Jäsen vastaa seurueensa
käyttäytymisestä. Suuremman vierasryhmän voi tuoda ainoastaan hallituksen luvalla.
Hallitus voi myöntää luvan maihinnousuun myös muiden seurojen jäsenille
solmittujen yhteistyösopimusten puitteissa. Vaadittaessa jäsenyys on todistettava.
3§ Kiinnittyminen Pitkäluodon rantaan tapahtuu pääsääntöisesti keulakiinnityksellä.
4§ Pitkäluotoon kulloinkin ensimmäisenä
saapuvan toivotaan nostavan seuran
viirin lippusalkoon.
Viimeinen lähtijä laskee viirin ja huolehtii siitä, että rakennusten ovet ja ikkunat
on suljettu.
5§ Pitkäluodon sauna on jäsenten käytettävissä. Tarkemmat saunan käyttö-ohjeet ovat saunatiloissa.
6§ Takkatupa on jäsenten käytettävissä
saunan käytöstä riippumatta. Rakennuksessa yöpyminen ei ole sallittua. Tilojen käyttöön veneilykauden ulkopuolella on saatava hallituksen lupa.
7 § Tiloja voi varata ennakkoon vain hallituksen päätöksellä tai toimintasuunnitelman mukaiseen kilpailu- tai leiritoimintaan.
8 § Kävijöiden tulee käsitellä seuran omistamaa kiinteistöä ja irtaimistoa asiaankuuluvalla huolellisuudella.
9 § Jokaisen vierailijan tulee noudattaa hyvää järjestystä ja ehdotonta siisteyttä.
Jätteiden vienti maihin tai upottaminen sekä veneen wc:n tyhjentäminen
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satama-alueelle tai saaren käymälöihin
on ehdottomasti kielletty.
10 § Seuran jäsenillä on oikeus kalastaa
määrätyllä vesialueella. Kalastuksesta
on nähtävissä erillinen ohje, mitä on
noudatettava.
11 § Liikuttaessa Pitkäluodossa tulee jokaisen ottaa huomioon saaren muut
asukkaat ja välttää liikkumista oman
alueen ulkopuolella.
12 § Saaren kasvillisuutta ja linnustoa on
kaikin tavoin suojeltava ja vaalittava.
Kasvavien puiden kaato on kielletty.
Pyritään käyttämään valmiita polkuja
luonnossa.
13 § Satamassa on koirat ja kissat pidettävä kytkettyinä ja veneen päällikön on
huolehdittava siitä, ettei kotieläimistä
aiheudu haittaa ja häiriötä muille venekunnille.
14 § Jokainen jäsen on oikeutettu lunastamaan Pitkäluodon avaimen. Avain on
henkilökohtainen ja sen luovuttaminen seuran ulkopuoliselle on kielletty.
Havaituissa rikkomustapauksissa jäseneltä voidaan kieltää Pitkäluodon
käyttö ja periä avain takaisin.
15 § Telttailu on sallittu siihen osoitetulla
alueella. Asumattomat teltat on koottava pois.
16 § Tulenteko on sallittu vain siihen varatuilla paikoilla. Poistuttaessa saaresta
on ehdottomasti huolehdittava siitä,
että tuli kaikissa tulisijoissa ja grilleissä
on varmasti sammunut.
17 § Moottorin tarpeeton käyttö on satamassa oltaessa kielletty. Moottoria tai
erillistä generaattoria ei saa käyttää
lastaus-, valaistus- tai lämmitysenergian tuottamiseen.
18 § Radioita, radiopuhelimia ja muita äänentoistolaitteita tulee käyttää siten,
etteivät ne häiritse toisia venekuntia
tai ympäristöä. Satama- ja telttailualueilla on suotava yörauha sitä haluaville.
19 § Veneet kiinnittyvät poijuihin ja laitu-

reihin omalla vastuulla. Seura ei ole
vastuussa mahdollisista vahingoista.
20 § Ampuma-aseiden tuonti Pitkäluotoon
ja niiden käyttö on kielletty.
21 § Kun jäsen toteaa seuran sääntöjä tai
määräyksiä rikotun, on asianomaiselle heti huomautettava asiasta.
Mikäli annettu huomautus ei auta, on
asiasta ilmoitettava seuran toimihenkilölle.
22 § Näiden sääntöjen tahallisesta rikkomisesta voidaan rikkojalle antaa seuran
hallituksen määräämä rangaistus.

juhlat järjestää matkapurjehdusryhmä.
6 § Palkittavaksi valitaan kippari, joka
omalla, KPS:n venerekisteriin merkityllä veneellä on kuluvan kauden aikana
palannut pisimmältä purjehdusmatkalta. Jos samana vuonna on kaksi tai
useampi vene purjehtinut saman matkan ja on oikeutettu Blue Teal -palkintoon, luovutetaan samassa tilaisuudessa kaksi tai useampi palkinto.
7 § Näitä ohjeita voi muuttaa vain Kotkan
Pursiseuran hallitus.

Nämä järjestyssäännöt astuvat voimaan
1.1.2007 Kotkan Pursiseura – Kotka Segelsällskap ry:n hallituksen 6.11.2006 tekemällä päätöksellä

Kotkan kaupungin venesatamien
JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET
Hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 20.11.2007
1 § Kotkan kaupungin omistamien venesatamien alueella on noudatettava näitä
järjestysmääräyksiä.
2 § Venettä laituriin kiinnitettäessä ja siitä
irrotettaessa sekä laiturissa ollessa on
noudatettava tarpeellista varovaisuutta. Veneen sivuilla on käytettävä riittävästi suojaimia. Vene on kiinnitettävä
laituriin huolellisesti ja pitävästi. Venettä ei saa kiinnittää laiturin päähän
muutoin kuin lastauksen tai purkamisen ajaksi.
3 § Veneitä ja tavaraa saa säilyttää tai varastoida vain siihen osoitetulla paikalla.
4 § Venesatamien alueella on noudatettava
siisteyttä ja hyvää järjestystä.
5 § Jäteöljyä ja roskia saa sijoittaa vain niitä
varten varattuihin säiliöihin.
6 § Veneiden korjaustöitä, joka saattaa aiheuttaa likaantumista, mataloitumista
tai tulenvaaraa, saa tehdä vain tarkoitusta varten osoitetussa paikassa. Tämä
paikka on pidettävä puhtaana.
7 § Kaupunki ei vastaa veneille sataman
alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista. Venepaikan haltija on velvollinen seuraamaan vedenpinnan

Blue Teal -palkinto SÄÄNNÖT
1 § Palkinnon muotona on Douglas Bournen lahjoittama puinen laatta, jossa
veneen messinkiset kirjaimet Blue
Teal muistona Blue Teal -veneen matkasta Ottawasta Kotkaan. Laatta on
kiinnitettynä Meriniemen seurasalin
seinään.
2 § Palkinnon tarkoitus on muistaa ja kunnioittaa pitkien matkojen purjehtijoita
Kotkan Pursiseurassa.
3 § Jokainen palkittu voi kiinnittää edellisen kaltaisen hopealaatan palkinnon
mahonkiosaan. Hopealaatassa on oltava vuosi, veneen nimi, matkan kaukaisin satama ja kipparin nimi.
4 § Palkinnon toinen laatta annetaan kipparille veneen kajuuttaan kiinni-tettäväksi. Tässä laatassa mainitaan, että
Blue Teal -palkinto on annettu tälle
veneelle, matkan päätesatama, vuosi
ja antajan nimi, Kotkan Pursiseura. Eri
vuosina annetut laatat ovat ulkonäöltään toistensa kaltaisia.
5 § Voittaja valitaan ja julkistetaan meren
jäätyessä Kotkassa. Asiaankuuluvat
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korkeuden vaihteluja ja syväyksen riittämistä vuokraamallaan venepaikalla.
Laiturirakenteissa havaituista vaurioista tulee vuokralaisen välittömästi tehdä ilmoitus kaupunki-suunnitteluun.
8 § Venepaikat vuokraa kaupunkisuunnittelun vastuualue, joka myös perii niistä kaupungille suoritettavat maksut.
Kaupunkisuunnittelulla on oikeus kesken vuokraoikeuden määrätä vene
siirrettäväksi toiseen paikkaan, mikäli
vene ei kokonsa puolesta ole sopiva
kyseiseen paikkaan. Kaupunkisuunnittelulla on myös oikeus siirrättää
veneitä tilapäisesti suurten veneilytapahtumien aikana.
Siirrättäminen tapahtuu yhteistoiminnassa omistajien kanssa.
9 § Venepaikan vuokraaja on oikeutettu
luovuttamaan venepaikkansa toiselle
vain kaupunkisuunnittelun suostumuksella. Luovutuksesta ei saa antaa
hyvitystä.
10 § Venepaikkamaksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Ellei maksua ole todettu maksetuksi eräpäivää seuraavan viikon
perjantaina suoritettavassa tarkistuksessa, katsotaan vuokrasuhteen katkenneen.
Talvisäilytysmaksua osoittava merkki
on kiinnitettävä näkyvään paikkaan
joko venepukkiin tai suojapeitteeseen. Talvialuesäilytysmerkki on lunastettava ennen veneen siirtämistä
talvisäilytysalueelle.
Veneen säilytys vedessä talvikautena
on maksullinen. Mikäli venettä säilytetään muualla kuin veneilykaudeksi
vuokratulla paikalla, tarvitaan siihen
maankäyttöosaston lupa.
11 § Veneet saadaan siirtää talvisäilytyspaikoille aikaisintaan syyskuun 15.
päivänä. Veneet on talvisäilytyspai-
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koilta poistettava toukokuun loppuun
mennessä. Talvisäilytyksen päätyttyä on
kaikki tavarat, telineet ja jätteet poistettava. Telineiden kesäsäilytystä varten voi
kaupunki osoittaa varastoalueen.
Erityisestä syystä, kuten poikkeuksellisen
myöhäisen kevääntulon johdosta, voi
kaupunkisuunnittelu pidentää talvisäilytysaikaa.
Veneen säilytys purjekaudella (1.6.–
14.9.) talvisäilytysalueilla on sallittu vain
Sikosaaren tai Itärannan uudella talvisäilytysalueella ja on maksullinen.
Veneiden talvisäilytys laitureiden päällä
on kielletty. Etusija venesatamaan liittyvän talvisäilytysalueen käyttämiseen on
kustakin satamasta venepaikan edellisenä kesänä vuokranneilla.
12§ Venesatamiin tai muualle kaupungin
maa- tai vesialueille luvattomasti jätetyt veneet, vene-, talvisäilytys- ja kalastustarvikkeet poistetaan ja ne voidaan
varastoida kaupunkisuunnittelun toimesta.
Siirto ja varastointi tapahtuu vuokralaisen ja veneenomistajan kustannuksella
ja vastuulla.
Mikäli vene on kiinnitetty venesatamassa muualle, kuin kaupunkisuunnittelun
osoittamalle vuokratulle paikalle, on
kaupunkisuunnittelulla oikeus siirtää
vene välittömästi.
Talteen otetut veneet ja tavarat voi
vuokralainen tai veneenomistaja lunastaa maksettuaan siirto ja varastointikulut.
13 § Kaupunkisuunnittelulla on oikeus
katkaista vuokrasuhde, mikäli venepaikan vuokraaja ei noudata järjestyssääntöjä.

Katsastus 2020

Hyvä vesikulkuneuvon omistaja
- Suorita veneen keväthuolto ja kunnostus ajoissa.
- Varaa runkokatsastusaika katsastajalta ajoissa.
- Rungon peruskatsastus ennen pohjan uutta maalikerrosta.
- Peruskatsastuksessa riki on voitava tarkastaa kunnolla.
Riki ei voi olla pystytettynä tai kannella niin, että sitä ei
yletytä tarkastamaan
- Tarkasta itse veneen varusteet ja kunto ennen katsastusta.
Käytä apuna katsastuspöytäkirjaa.
- Korjaa puutteet ja tee hankinnat. Nopeutat katsastajan työtä, kun varusteet ovat
omalla paikallaan tai esille otettuina
- Tutustu muuttuneisiin vaatimuksiin hätämerkinantovälineistä
- Vene turvallisuuskatsastetaan vedessä kaikilla katsastusvarusteilla varustettuna
ja lähtövalmiina; esimerkiksi rikaamatonta venettä tai puutteellisilla katsastusvarusteilla varustettua venettä ei katsasteta!
- Katsastajat tekevät seuran luottamushenkilöinä vapaaehtoista veneturvallisuus
työtä ja ovat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kouluttamia.
- Suoritetun ja maksetun katsastuksen jälkeen veneenomistaja saa veneeseen
kiinnitettävän vuotuisen katsastustarran sekä Rajavartiolaitoksen julkaiseman
Apua! – Veneilijän turvallisuusopas -kirjasen.
- Muistathan että seuran venepaikalla Meriniemessä kotipaikkaa pitävän aluksen
tulee olla katsastettu, kyse on niin omasta kuin muidenkin turvallisuudesta.
- Kaikilla seuran jäsenillä on pääsy SPV:n Suuli-järjestelmään; vanha totuus pitää
hyvin paikkansa eli ”vain hallittu tieto tuottaa tulosta”, käy siis tarkistamassa oman
veneesi tiedot osoitteessa https://suuli.spv.fi/, jos et pääse järjestelmään, ota yhteyttä vaikkapa katsastuspäällikköön niin laitetaan asia yhdessä kuntoon – ajan
tasalla olevat tiedot nopeuttavat katsastustapahtumaakin.

Turvallista veneilykautta 2020
KPS - KSS
Martti Laisi
Kasperi Salonen			
katsastuspäällikkö 			varakatsastuspäällikkö
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Katsastus 2020

Omistajan ja päällikön lyhyt muistilista
Turvallisuuskatsastukset
Meriniemessä, vene vedessä
katsastusvarusteilla
varustettuna ja valmiina
lähtöön:
ma 18.05. klo 17 – 20
ma 25.05. klo 17 - 20
ma 01.06. klo 17 – 20
ma 08.06. klo 17 – 20
Veneiden omistajia kehotetaan katsastuttamaan veneensä mainittuina päivinä,
koska silloin on varattu paikalle riittävästi
katsastajia sekä mahdollisuuksien mukaan
seuraavat lisäpalvelut ovat tarjolla:
- sammuttimien tarkastukset ja myynti,
tilaisuuden alusta niin kauan kuin tarkastettavia riittää
- nestekaasujärjestelmien tarkastus
myöhemmin ilmoitettavina katsastusmaanantaina, mikäli tarvitsijoita on
riittävästi ilmoita halukkuudestasi tämän
lomakkeen kautta

Peruskatsastus:
- Maissa tehtävä runko- ja rikikatsastus
• Meriniemen katsastusmaanantaisin 40€
• muina aikoina pyyntökatsastuksena 50€
- Turvallisuuskatsastus vene vedessä
katsastusvarusteilla varustettuna ja
lähtövalmiina		
30€
Pyyntökatsastukset
50€
Muualla kuin Meriniemessä suoritettavat
katsastukset ovat pyyntökatsastuksia ja
siitä peritään lisäksi matkakorvaus.
Muina kuin varsinaisina katsastuspäivinä
tehtävää katsastusta varten veneen omistaja/haltija/päällikkö voi pyytää seuran
katsastajaa suorittamaan pyyntökatsastuksen sovittavaan paikkaan ja sovittavaan aikaan. Sopiminen on suoritettava
mahdollisimman ajoissa. Katsastaja on
tällöin oikeutettu saamaan pyytäjän suorittamana matkakustannukset katsastuspaikalle tai pyytäjä voi järjestää katsastajan kuljetuksen.
Katsastajat
Katsastajien nimet ja puhelinnumerot löytyvät vuosikirjan toimihenkilöluettelosta
sekä seuran nettisivuilta.

VENEET ON KATSASTETTAVA
VIIMEISTÄÄN 30.06.2020

Seuraa ilmoittelua seuran sivuilla ja lehtiilmoittelussa.
Katsastusmaksut 2020
HUOM!
Katsastuksen maksamistapa on muuttunut! Käteistä rahaa ei vastaanoteta, eikä pankkisiirtoja enää anneta. Katsastus maksetaan
pankkikortilla kilpailutoimistoon; allekirjoitetut katsastusdokumentit tulee esittää.
Katsastustarran saa kilpailutoimistosta,
kun katsastus on maksettu.
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Ellei katsastusta suoriteta määräaikaan
mennessä, vene katsotaan katsastamattomaksi.
Perustellusta syystä katsastaja voi
myöntää kirjallisesti lisäaikaa.
Mikäli vene jää tilapäisesti kaudeksi
maihin, siitä on ilmoitettava katsastuspäällikölle.
Mikäli vene myydään tai muuten siirtyy
toiselle omistajalle, on siitä ilmoitettava katsastuspäällikölle. Tällöin veneen

rekisteröiminen uudelle omistajalle
tulee mahdolliseksi.
Katsastusmenettely
1. Jokainen purje- ja moottorivene on
turvallisuuskatsastettava ennen kuin se
voidaan liittää Kotkan Pursiseuran
venerekisteriin.
2. Kilpailuihin osallistumisen edellytyksenä on veneen katsastus.
Kaksivaiheinen peruskatsastus suoritetaan viiden (5) vuoden välein tai veneen
vaihtaessa omistajaa tai seuraa tai veneen vaurioiduttua.
Ensimmäinen vaihe:
Rungon, läpivientien, ohjain-ja voimansiirtolaitteiden sekä rikin osien katsastus
suoritetaan maissa ennen vesillelaskua.
Runkokatsastus tehdään pohja puhdistettuna, ennen uudelleenmaalausta.
Toinen vaihe:
Turvallisuuskatsastus tehdään veneen
ollessa vedessä kaikilla katsastusvarusteilla varustettuna ja valmiina lähtöön.
3. Seuraavana neljänä (4) vuotena peruskatsastusten välillä, suoritetaan turvallisuuskatsastus vene vedessä katsastusvarusteilla varustettuna ja valmiina
lähtöön.
4. Hyväksytyn katsastuksen jälkeen
veneeseen kiinnitetään vuosittain
katsastustarra näkyvälle paikalle
paapuurin puolelle, myös laiturilta
nähtäväksi.

edellytys seuran hallinnoiman
laituripaikan hallintaan.
Katsastuspöytäkirja ja venetodistus
Peruskatsastuksesta laaditaan katsastuspöytäkirja, josta yksi kappale jää
veneen omistajalle ja toinen seuralle,
jonka rekisteriin vene merkitään. Vuosikatsastuksista tehdään merkintä katsastuspöytäkirjaan ja venetodistukseen.
Venetodistuksen antaa peruskatsastukseen jälkeen se seura, jonka rekisteriin
vene merkitään. Veneilijä voi kuulua
useampaan seuraan, mutta veneen voi
rekisteröidä vain yhteen seuraan.
Venetodistus on asetuksessa mainittu
todistus oikeudesta käyttää seuran
lippua. Todistus on pidettävä mukana
veneessä.
Venetodistusta ei saa muutella yliviivaamalla tai muulla tavalla.
Seuraaviin asioihin on kiinnitettävä
erityisesti huomiota:
Veneportaat
Portaat on vedessä olevan yksin saatava
käyttökuntoon. Alimman askelman on
ulotuttava vähintään 30 cm vedenpinnan alapuolelle. Kansirakenteessa on oltava portailta nousun mahdollistava tartuntakaide tai muu vastaava järjestely.

5. Katsastuksen jälkeen vuosittainen
merkintä hyväksytystä katsastuksesta oikeuttaa käyttämään lippuasetuksen mukaisesti seuran pursilippua.

Sammutin/sammuttimet
Minimivaatimuksena oleva kahden kilon
sammutin(8A86B) on teholtaan varsin
pieni ja tyhjenee hyvin nopeasti. Uusia
sammuttimia hankittaessa suositellaan
veneen koko ja kiinnitystilat kiinnitysmahdollisuudet huomioiden kuuden
kilon sammutinta (34A183B).

6. Veneiden vuosittainen katsastaminen
on oleellinen osa pursiseuran perustoimintaa. Veneen katsastaminen on

Neste(vaahto)sammuttimen käytön
jälkeinen siivous on huomattavasti
helpompaa kuin jauhesammuttimen.
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Nestesammutin jäätyy pakkasella toimintakyvyttömäksi, jauhesammutin ei.
Katsastuksessa vaaditaan sammutinvarustukseksi:
1-luokka:
kaksi vähintään 8A68B-luokan sammutinta (2 kg), joista toinen on sijoitettu
ulos ja toinen sisälle sekä sammutuspeite. Toisen sammuttimen teholuokaksi
suositellaan 34A183B (6 kg).
2-luokka:
kaksi vähintään 8A68B-luokan sammutinta (2 kg) sekä sammutuspeite. Toisen
sammuttimen teholuokaksi suositellaan
34A183B (6 kg).
3-luokka:
yksi vähintään 8A68B-luokan (2 kg) sammutin sekä sammutuspeite.
4-luokka:
yksi vähintään 8A68B-luokan (2 kg) sammutin, mikäli veneessä on avoliekkinen
polttolaite, sisämoottori tai yli 20 kW (25
hv) perämoottori tai mikäli veneessä on
nestekaasua tai akku.
Sekä A- (hehkuvat kiinteät aineet) että
B-luokkien (nestemäiset ja nesteytyvät
aineet) sammutustehovaatimukset
tulee toteutua vähintään molempien
luokkien suhteen (riittävän iso luku).
Esim. 13A 55B ei täytä vaatimuksia.
Sammutin on tarkistutettava vuosittain.
Kelpoisuus-aika on edellisestä tarkastuksesta 1 vuosi eteenpäin.
Moottoritilan automaattisammutin on
suositeltava, mutta ei korvaa käsisammuttimia.
Led-kulkuvaloina voidaan hyväksyä
ainoastaan viranomaishyväksytty,
alkuperäinen led-valaisin.
Jokaisessa suljetussa makuutilassa ja
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avoliekillä varustetussa tilassa on oltava
erillinen palonilmaisin.
Hätämerkinantovälineet:
Hätäraketit, soihdut ja savut:
hyväksytään ainoastaan valmistajan merkitsemä kelpoisuusaika.
Led-soihdussa voi olla merkintä
10 vuoden paristosta kelpoisuusaikoineen,
jolloin varaparistoja ei tarvita.
Katso alta vaihtoehdot A pyroteknisten
rakettien ja soihtujen korvaamiseksi ledsoihdulla.
1-luokka
Vaihtoehto A:
- VHF-DSC kiinteästi asennettuna
- EPIRB (huomioi radiolupa ja akun
päiväys)
- matkapuhelin säänkestävästi suojattuna
- 1 kpl led-soihtu varaparistoineen
- 2 kpl oranssisavuja
Vaihtoehto B:
- VHF kiinteästi asennettuna (suositellaan
DSC-toiminnolla)
- 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja
(valopistoolilla voi korvata 2 laskuvarjorakettia)
- 4 kpl punasoihtuja (led-soihdulla
varaparistoineen voi korvata
2 punasoihtua)
- 2 kpl oranssisavuja
- suositellaan lisäksi: matkapuhelin
säänkestävästi suojattuna
2-luokka
Vaihtoehto A:
- VHF-DSC kiinteästi asennettuna
- matkapuhelin säänkestävästi suojattuna
- 1 kpl led-soihtu varaparistoineen
(tai 4 kpl punasoihtuja)
- suositellaan lisäksi: EPIRB, 4 kpl punaisia

laskuvarjoraketteja, 2 kpl oranssisavuja
Vaihtoehto B:
- VHF kiinteästi asennettu (suositellaan
DSC-toiminnolla)
- 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja (valo
pistoolilla voi korvata 2 laskuvarjorakettia)
- 4 kpl punasoihtuja (led-soihdulla
varaparistoineen voi korvata
2 punasoihtua)
- suositellaan lisäksi: matkapuhelin
säänkestävästi suojattuna,
2 kpl oranssisavuja
3-luokka
Vaihtoehto A:
- matkapuhelin säänkestävästi suojattuna
- 1 kpl led-soihtu varaparistoineen
(tai 2 kpl punasoihtuja)
- ulkosaaristossa suositellaan: kiinteästI
asennettu VHF-DSC (huomioi radiolupa)
- suositellaan lisäksi: 2 kpl punaisia lasku
varjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja.
Vaihtoehto B:
- 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja
- 2 kpl punasoihtuja (led-soihdulla
varaparistoineen voi korvata
2 punasoihtua)
- suositellaan lisäksi: matkapuhelin
säänkestävästi suojattuna ja VHF
Vaihtoehto C:
- 4 kpl punasoihtuja (led-soihdulla
varaparistoineen voi korvata
2 punasoihtua)
- suositellaan lisäksi: matkapuhelin
säänkestävästi suojattuna ja VHF

- saaristossa suositellaan led-soihtua
varaparistoineen (tai 2 kpl punasoihtuja)
Pyroteknisten hätäilmoitusvälineiden
kelpoisuusajan tulee olla valmistajan
merkinnän mukaan voimassa katsastushetkellä.
Veneissä tarvittaviin varaosiin (mukaan
lukien varaparistot) on kiinnitettävä
entistä parempi huomio.
Rekisteröintivelvollisuuden piiriin
kuuluvaa rekisteröimätöntä venettä
ei voi katsastaa. Poikkeuksena on
ainoastaan kilpailuvene.
Myös uusi vene on peruskatsastettava.
Kotkan Pursiseuran katsastuspäällikkönä
toimii Kasperi Salonen ja varapäällikkönä
Martti Laisi.
Katsastusluokat löytyvät Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n sivuilta osoitteesta
http://spv.fi/teema/seurat-katsastus/.
Katsastusluokkien varustevaatimukset
voi katsoa osoitteesta http://spv.fi/wpcontent/uploads/2017/02/KATSASTUSLISTA-1.pdf
Kotkan Pursiseura on koonnut katsastukseen liittyvät tietopaketit seuran omille
nettisivuille osoitteessa
http://www.kotkanpursiseura.fi/katsastus/

4-luokka:
- suositellaan matkapuhelin
säänkestävästi suojattuna
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Edelleen TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ

Cup 2020
KEO

ULLA II

AMEME
EMILIA

ZONDA

OLAVE
NICOLE
SIBYLLA

TRIMMU

KRISTIINA
MARILIAN

ILONA
DUO

GRACE

HUMBUG

LADY S

KRISTIINA II
ALMA KARLO
ISABELO HAUKKA

MARIELLE PIIKU


Silberblick   Tracey COMING SOON …
GRACE Agapi  Aletheia JUST IN TIME
Elsa AQUARIUS KISMET Enterprise

Osallistumalla Veleiro Cup–viikkokilpailuihin autat meitä keräämään varoja
hyväntekeväisyyteen. Kauden päätteeksi Veleiro Oy lahjoittaa kerätyn summan
Kymenlaakson keskussairaalan lastenosastojen tuki Ry:lle.

Hyväntekeväisyyspotti kasvaa jokaisesta osallistumisesta ja osallistujasta:
Vene + kippari = 4€ + 1€ per gasti
Viikkokisaan ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.kotkanpursiseura.fi
PS. Kilpailuun voi osallistua koko kaudeksi ilman spinnua
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ORIGINAL
13.6.-20

FINRATING-SÄÄNNÖT
KIPPARIKOKOUS KLO 17:00. ENSIMMÄINEN
STARTTI KLO 18:00
KILPAILUMAKSU 20€
ILMOITTAUDU NETISSÄ
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KILPAILUKUTSU

VELLAMON
KIERROS
25.7.2020
KOTKAN PURSISEURA JÄRJESTÄÄ
FinRating, avoin-, DH-luokka sekä
puuvenesarja. Merirata 20-25mpk.
KIPPARIKOKOUS KLO 10:00
STARTTI ALKAEN KLO 11:00
PALKINTOJENJAKO KLO 16:00
ILMOITTAUTUMINEN: KOTKANPURSISEURA-FI
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Kovatasoinen ja jännittävä

NAISTENPURJEHDUS
Ratkaisevaa ei ole veneiden määrä,
vaan sankarillinen naisenergia

PE 31.7. 2020 • 18:00 STARTTI
Kipparikokous 31.7.2020 klo 17:00
FinRating -säännöt

PALKINTOJENJAKO SEKÄ JÄLKIPELI HETI
TULOSLASKENNAN JÄLKEEN
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YLI 110 VUODEN PERINTEET KUNNIAAN

Trio-pokaali
KPS, HPS sekä ÖNS pitävät sitkeästi kiinni perinteestä

RUOTSINSALMI RACE
29.-30.8.2020
Nykyaikainen Ruotsinsalmen meritaistelu käydään purjehduskilpailun merkeissä.
Tapahtumasta tarkemmat tiedot julkaistaan heinäkuun aikana. Ole tarkkana ja älä
unohda osallistua yhteen kauden merkittävimmistä taisteluista.
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Kotkan Pursiseura ry
1888-2020

KILPAILUKUTSU

PITKÄLUOTOPURJEHDUS
19.9.2020
Pitkäluoto

OKTOBERFEST

ting
FinRa

ALI
MA

Avoin
Nopein Perhe

AAN:
ILMOITTAUDU MUK
su 20€.
Osallistumismak
a:
KPS:n kotisivuill
seura.
www.kotkanpursi
fi

iskunta
Nopein par

Kilpailu:

.9.2020 klo 10:00
Kipparikokous 19
lo 11:00
k
0
2
0
2
.
9
.
9
1
i
t
t
S t ar
.9.2020 klo 17:00
9
1
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k
a
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e
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Muu ohjelma:
a heti
Oktoberfest alka
.
a
t
s
e
s
i
m
u
t
rantau
ailua,
Saunomista, grill
.
yhteislaulua yms
mukavaa
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PikkuLiisa

LÄHTÖ

i
Kotkansaar

KILPAILUKUTSU

LUOKAT

FinRating ja AVOIN

KIPPARIKOKOUS

Kotkan Pursiseura ry

KIERTO
P
KARVA ALKINTO
LAKKIK
ISA

3.10.2020 klo 10

RATA

Viikkokisarata 4,1/8,2 mpk

TAKAA-AJOLÄHTÖ

Ensimmäisen veneen lähtö n. klo 11
Lopulliset tulokset lasketaan ”aikaa ajalle”

SÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan
purjehduksen
kilpailusäännöissä
määriteltyjä sääntöjä.

ILMOITTAUTUMINEN

www.kotkanpursiseura.fi-sivuilla 30.9.2020 klo 11:00 mennessä. Osallistumismaksu 20€.
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Purjehdusjaosto
ARI PULKKINEN

Rennosti kilpaillen ja yhdessä hyvää

P

urjehdusjaostossa odotetaan tulevaa
kautta suurella innolla. Ei pelkästään
siksi, että on taas tulossa hyviä kilpailuja. On myös tiedossa kolme isompaa
isännöintiä kevytvenekilpailujen järjestämisissä. Keväällä Vikla- sekä 505-luokan
ranking, kesäkuun lopussa Finnjollien
ranking ja elokuussa taistellaan Lightningluokan Suomenmestaruudesta.
Alkuvuoden ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin mm. tulevaan LYS:n korvaavaa FinRating-tasoitusjärjestelmää.
LYS:sta luopuminen on perusteltua monestakin syystä. Ajan kuluessa LYS:stä on
tullut perusveneisiin suhteutettu, arvioitu mittalukujärjestelmä, jossa ei enää tällä
vuosituhannella ole huomioitu kilpailumenestystä. LYS-sääntoä ja ORC-mittakirjoja Suomessa hallinnoi SPV:n alaisuudessa
Avomeripurjehtijat ry. Uusi Finrating-järjestelmä perustuu ORC-järjestelmään, jossa vanhaa LYS-lukua vastaa nyt FinRatingluku. FinRating-taulukossa säilyvät kaikki
samat veneet. Veneiden keskinäisten tasoituslukujen suhde pysyy valtaosiltaan
ennallaan eli periaatteessa
Mainittakoon vielä, että FinRating-mittakirja kelpaa jatkossa Virossa sekä monissa muissa kansainvälisissä kilpailuissa.
Keskeistä tässä muutoksessa on tehdä kilpailuista reilumpia ja oikeudenmukaisia.
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Toivotetaan uudistus tervetulleeksi myös
Kotkaan.
Mitä muuta tällä kaudella on tulossa?
Ainakin spinnuttomuudesta tuleva alennus mahdollistetaan eli paluu takaisin entiseen malliin. Siitä käytiin lämmin, mutta
rakentava keskustelu kokouksessa. Meille tietenkin tärkeintä on saada aikaan rehti hyvä kilpailu ja mahdollisimman paljon
osallistuvia veneitä mukaan. Erikseen kilpailukohtaisesti voidaan laatia muutoksia,
mutta niistä on tarkemmat tiedot kilpailukohtaisissa tiedoissa.
Kilpailuun osallistuvan veneen tulee
olla katsastettu ja vastuuvakuutettu. Näin
on aina ollut ja niin myös jatkossa.
Muutaman vuoden tauon jälkeen järjestettiin helmikuussa Meriniemen tiloissa kilpailunjärjestäjäkurssi. Osallistujia oli
ilahduttavan paljon eli 15 henkilöä.
Omien pääkilpailujen sekä viikkokisojen järjestelyissä tarvitaan apuvoimia, koska Kostiaiset haluavat lomapurjehtimaan
kesäkaudella. Pääkilpailuissa junnuohjaajat pyrkivät auttamaan toimitsijatehtävissä. Veleiro Cup-viikkokisoja varten sovittiin
vanha käytäntö, eli aktiiviset viikkokisaajat
huolehtivat omien etukäteen varattujen
vuorojen mukaisesti kunkin kisan lähdöt
sekä ajanotot. Aktiivisesti viikkokisoissa
mukana olevat kevytvenepurjehtijat ovat

myös tervetulleita viikkokisojen toimitsijarinkiin.
Kaksinpurjehdusluokan (DH) suosio kasvaa
edelleen ja mekin haluamme liittyvä tähän
DH Rankingiin. Valitsimme Vellamon Kierroksen tähän sopivimmaksi kilpailuksi, koska
ajankohdan kannalta on mahdollista saada
myös PK-seudulta osallistujia mukaan.
Kilpailuseurantaa hyödynnetään tälläkin
kaudella. Taustajoukot, kaverit sekä muiden
paikkakuntien himopurjehtijat mielellään
seuraavat meidän kilpailuja reaaliaikaisen
nettiseurannan avulla. Kilpailun jälkeen on
mielenkiintoista ja opettavaista tarkastella
omaa sekä muiden venekuntien suorituksia.
Jaoston kokouksessa eStela-seurantaratkaisu sai jatkoaikaa eli tälläkin kaudella sitä tullaan käyttämään. Sen käyttö on helppoa ja
kilpailijoille ilmaista. Ainoa muistettava asia
on akun riittävyys kisan ajaksi. Viime kaudelle
moni havahtui huomaamaan, kuinka paljon
virtaa kyseinen applikaatio kuluttaa. Siksi pu-

helin kannattaa varmimmin kytkeä veneen
virtalähteeseen koko kilpailun ajaksi.
Tuloslaskenta hoidetaan entiseen malliin
ja näillä näkymin meitä ohjelmiston käyttäjiä on enemmän kuin yksi. Tulosten nopeaan
julkaisuun pyritään ja niin, että ne jaetaan
whatsapp:lla, Facebookissa, kotisivuilla sekä
tietenkin Kymen Sanomien urheilutoimitukseen.
Veleiro Cup-viikkokisoja järjestetään tulevalla kaudella 15. Kausi aloitetaan 4.6. ja
päätetään 17.9. Viime kaudella aloitettu hyväntekeväisyyskampanja: Yhdessä hyvää ja
tällä kaudella jatkoa. Veleiro tukee hyväntekeväisyyspotin kertymistä 4€ per osallistuva
vene+kippari ja 1€ per osallistuva miehistönjäsen. Tällä kaavalla tavoitellaan jopa 2000€
kokonaissummaa, joka lahjoitetaan samaan
kohteeseen eli Kymenlaakson Keskussairaalan lastenosastojen tuki ry:lle.Kilpaileminen
antaa hyvän mielen; ei ainoastaan voittajille,
vaan meille kaikille.
Tehdään yhdessä hyvää!
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Lapset ja nuoret vesille
LAURA PULKKINEN

J

unioripurjehduksen alkeiskurssi järjestetään tänä vuonna iltaisin alkaen
keskiviikosta 6.5.2020. Kurssilla tutustutaan vesillä liikkumiseen ja opetellaan
optimistijollapurjehduksen alkeet.
Kurssi on tarkoitettu 7-15 vuotiaille ja
hinta on 60 euroa (sisarusalennus 10 €). Ilmoittautumiset kotkanpursiseura.fi/juniorit. Lisätietoja kpsjuniorit@gmail.com tai
040 539 8322 / Laura Pulkkinen.
Alkeiskurssin hintaan sisältyy vuoden
2020 pursiseuran jäsenmaksu sekä jollakaluston käyttö kurssin aikana.
Alkeiskurssin jälkeen harrastusta voi
jatkaa kesäkuusta syyskuulle viikkoharjoituksissa (150 € / kausi). Harjoituksiin pääsee ilmoittautumaan alkeiskurssin käyty-
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ään. Jatkavat junioripurjehtijat aloittavat
kautensa (250 € / kausi) jo huhtikuussa.
Jollakaluston käyttö sisältyy myös viikkoharjoitusten kausimaksuun.
Jollapurjehdusharjoitusten yhteydessä harjoittelemme myös moottoriveneen
käsittelyä rib-kumiveneellä. Juniorien ratamoottoriveneilytoimintaa Kotkan Pursiseura järjestää yhteistyössä Veleiro Racing Teamin kanssa. Lisätietoja Jani Tauren
p. 050 66255
Juniorit liikkuvat vesillä aina veneilyliivit päällä ja harjoituksissa on mukana aina
turvavene. Ohjaajamme ovat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kouluttamia.

Mukaan vaan
PATRICIA BROAS

K

auden 2020 purjehduskurssi aloittelijoille järjestetään kesäkuussa. Kurssiveneinä toimivat Lightning- ja Viklaveneet. Kaikki kurssiohjaajat ovat Suomen
Purjehdus- ja Veneily ry:n kouluttamia
purjehduskouluttajia. Kurssin jälkeen on
mahdollisuus osallistua harjoituksiin
tiistai-iltapäivisin klo 17.30 alkaen. Tämän
lisäksi on erikseen sovittuina aikoina retkipurjehduksia, teoriailtoja, kisatreeniä ja
veneiden huoltoa.
Kevytvenejaoston toimintaan voi tul-

la mukaan kokemustaustasta riippumatta.
Toiminta on mutkatonta ja periaatteena
yhdessä tekeminen. Helppo tapa tulla mukaan on osallistua kurssille tai sopia tutustumispurjehduksesta. Myös kokeneemmat kölivenepurjehtijat ovat tervetulleita.
Kevytvenepurjehdus tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia, joista voi hakea itselle sopivaa harrastustapaa.
Tervetuloa mukaan kevytvenepurjehtijoiden joukkoon!
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Pitkäluoto-jaosto
KARI SALMINEN

T

ulevana keväänä viedään kymmenen
mottia metrisiä koivuhalkoja saareen
Kaiffarilla. Kevättalkoissa puut pilkotaan ja pinotaan varastoon. Kapean laiturinalempi osa uusitaan ja levennetään.
Saunatuvan ulkopintojen kunnostus
aloitetaan, hiomalla vanha kalvomainen
pinnoite pois etuseinästä.Saareen ostetaan myös halkomakone.
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Jaoston veteraanien voimin on talven aikana rakennettu tukevat penkit ja pöytä
laiturille vietäväksi.
Talkoopäiväksi sovittiin 23.05.2020
Suurkiitokset kaikille talkoisiin ja kesän töihin osallistuneille.

Kiinteistöjaosto
SAMI KAHILA

Korjausten ruuhkavuodet takana
ja kehittäminen edessä

A

kuuteimmat korjaukset kiinteistöissä on tällä erää käsitelty ja kiinteistökanta on taas käyttökunnossa.
Ikäviä ja nopeasti realisoituvia yllätyksiä
ei pitäisi olla tiedossa. Vesikaton ja julkisivun korjaukset on saatettu loppuun ja
lämmitysjärjestelmään on tehty pakolliset
korjaukset, joilla päästään joitakin vuosia
eteenpäin.
Vaikka kiinteistöjen kunto on ikään
nähden suhteellisen hyvällä mallilla, aiheuttaa kasvava toiminta paineita kehittää niitä muuttuvan toimintaympäristön
mukana. Varmistamalla se, että operaattorit voivat kehittää toimintaansa järkevästi takaa se myös seuralle vakaat olot tulevaisuudessa. Kehitystä tehdään yhdessä
operaattoreiden kanssa niin konkreettisen, kuin myös taloudellisen suunnittelun
osalta. Tulevista panostuksista tulee hyötyä niin operaattoreiden kun myös seuran.
Haihatuksiin ei ole varaa.
Päärakennus on ollut kunnostusten
keskiössä jo useamman vuoden ja tulevat
hankkeet onkin suunniteltu kohdistettavaksi pääosin muuhun rakennuskantaan.
Cafe Laiturin toiminnan varmistaminen
vaatii muutoksia niin huoltorakennukseen, kuin myös varsinaiseen kahvilara-

kennukseenkin. Kahvilarakennuksen laajentamistakin on alustavasti suunniteltu
ja puntaroitu yhdessä operaattorin kanssa, mutta sen toteuttaminen ei kuitenkaan
ole ajankohtaista vielä kuluvalla kaudella. Painopiste on WC-tilojen sekä katetun
tilan lisäämisessä niin, että toimintaa voidaan kehittää järkevästi. Tärkeää on myös
se, että kaikki tilat täyttävät viranomaisten vaatimukset niin nyt, kuin tulevaisuudessakin.
Päärakennuksen osalta kehitystä tullaan jatkamaan ilmanvaihtojärjestelmän
osalta. Tähän liittyvät investoinnit eivät
kohdistu kuluvalle kaudelle, mutta ajatus
pitää olla valmis toteutettavaksi kun tarve niin vaatii. Olemassa oleva järjestelmä
on hiljalleen käyttöikänsä päässä ja lisäksi tiukkenevat energiavaatimukset sekä
energian hinta asettavat paineita energiatehokkaammille järjestelmille.
Toiveiden tynnyrissä on paljon ajatuksia, tärkeitä sellaisia. Kehityskohteita on
kuitenkin toteutettava maltillisella kustannusraamilla niin, että varoja riittää myös
normaalitoimintaan. Olemmehan kuitenkin pursiseura, emmekä pelkästään kiinteistöyhtiö.
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S

Satamajaosto

Kotisatama Meriniemi

1.

Meriniemessä on
yli kaksisataa jäsenpaikkaa ja 58 vieraspaikkaa. Laiturit omistaa ja niitä huoltaa Kotkan
kaupunki. KPS järjestelee
laituripaikat.

2.

Meriniemen kotisatamapaikat
on
tarkoitettu
KPS:n
jäsenten katsastetuille veneille. Katsastettu vene
kirjoitetaan seuran venerekisteriin, ja niin se on oikeutettu käyttämään perässään
pursiseuran lippua. Tämä
perustuu Suomen lippuasetukseen.

3.

Satamak apteenit
hoitavat veneiden
sijoittelun niin tarkoituksenmukaisesti kuin
mahdollista.
Paikanvaihdoista on neuvoteltava satamakapteenin
kanssa: Martti Mela puh.
045 154 8388.
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4.

Jos venepaikan haltija ei purjehdusk audella tar vitse
pitkään aikaan paikkaansa,
kertokoon hän ystävällisesti
asiasta Café Laituriin tai satamakapteeneille. Vapaalle
paikalle voidaan sijoittaa
vierasvene tai ystävyysseuramme Merihaan Venekerhon jäsen.

5.

Meripäivien aikaan
laitureilla on tungosta, ja juuri tuolloin
tiedot vapaista paikoista
ovat tärkeitä. Omatkin veneet voisimme sovittaa järkevästi yksille ja samoille
laitureille.

6.

Veneet pitää kiinnittää kunnolla.Sopivankokoisia ja siistejä lepuuttajia täytyy olla
tarpeeksi. Kiinnitysköysien
on oltava veneen kokoon
nähden oikeanpaksuisia, ehjiä ja hyvillä joustimilla varustettuja. Laiturinpuoleiset

köydet ristiin ja poijuköydet molemmilta laidoilta
poijuun. Jätä keula niin
kauas, että se ei ota tuulellakaan kiinni laituriin.
Tosipurjehtijan veneessä eivät fallit
tai muutkaan köydet hakkaa mastoa vasten.

7.
8.

Kaakkoistuulet
kurittavat Meriniemeä. Käy katsomassa veneesi tilanne jos
voit ja silmäile huomaavaisesti naapurisikin kiinnityksiä.

9.

Tavaroita voi kuljetella kaksilla rattailla, joiden lukkoon
käy laituriavain. Palauta
kärryt portille. Roskat veneilijä vie sinne minne ne
kuuluvat.

10.

Jos näet vedessä öljyä,
kirjoita tietosi kahvilassa pidettävään
öljyntarkkailuvihkoon. Ehkäistään ajoissa isommat
öljyvauriot.

Telakkamestarin terveiset

KUVA: SALLA HANNULA

K

evät taas tekee tulemistaan, vaikka
tuntuu ettei talvi koskaan alkanutkaan.Vietettyämme monen kuukauden pituisen marraskuun, niin monella on
jo se tunne, että venettä voisi alkaa kunnostamaan. Syksyllä telakka-alueelle saatiin muutamia uusia veneitä, joten vanhan
kertausta.
• Veneen nimi ja omistajan puhelinnumero pukkiin
• Huolehdi telakointipaikkasi/telakointialueen siisteydestä
• Telakointiin liittyvät tarvikkeet siististi
pukin päälle
• Luopuessasi telakointipaikasta ilmoita
siitä telakkamestarille
• Jos tarvitset telakointipaikkaa, ole
• yhteydessä telakkamestariin
• Telakkamestarilta voit lunastaa avaimen mastonosturiin/huoltokoppiin
• Muistathan lukita mastonosturin ja

huoltokopin käytön jälkeen
• Puhdista painepesuri aina käytön jälkeen
• Laita letkut siististi niille varatuille paikoille
• Ilmoita havaitsemasi puutteet/viat telakkamestarille
• Sähköpistokkeet ovat tarkoitettu akkujen hetkelliseen ylläpitolataukseen
(talviaikaan) - Anna muillekin se mahdollisuus!
• Jos et laske venettäsi keväällä, niin ilmoita siitä telakkamestarille ja lunasta
kaupungilta kesäsäilytykseen oikeuttava lupalappu
Turvallista veneilykesää 2020!
Telakkamestari
Kai Partanen
050-340 6664
kpartanen21@gmail.com
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Satamakapteenin aatoksia
MARTTI MELA

T

aas on vuosi vierähtänyt, eikä tätä
kirjoitettaessa vieläkään ole tänä talvena ollut pilkkijän mentävää jäätä
Sapokassa. Onkohan näin, ettei veneiden
nostoa kannata enää tehdä leveyksillämme. Tuskinpa vaan on niin, sillä vuodet
eivät ole veljiä keskenään. Vielä tulee aika,
jolloin täälläkin on lunta ja jäätä yllin kyllin.
Sapokassa on tehty korjauksia mm.
laitureiden kiinnityskettinkejä on uusittu.
Nyt laiturit pysyvät paikoillaan paremmin
myös huonon sään sattuessa. Laitureiden
välisiä jatkopätkiä on myös uusittu. Kaupunki siirtää jälleen tarvittaessa poijujen
paikkoja. Tämä vaatii tietysti poijupaikan
vuokraajalta ilmoitusta minulle. Kun näitä
ilmoituksia on tullut alkukesään mennessä, niin kaupunki aloittaa siirrot. Muutama
aisa makaa myös liian syvällä vedessä, nekin hoituu minulle ilmoittamalla, malttia
tietysti tarvitaan näissäkin asioissa.
Katsastusmerkki on laitettava veneeseen näkyvälle paikalle. Jos sen laittaa mastoon niin on huolehdittava, ettei
pressu peitä merkkiä. Kaikki veneet laitureissamme on katsastettava, löytyy aina
muutama, jotka tätä velvoitetta laistavat. On aikamoinen työ ottaa yhteyttä veneen omistajaan ja kysyä veneen katsastuksesta. Emmehän me halua veneitä pois
laitureistamme vaan päinvastoin. On ilo
silmälle, kun jokaisessa veneessä on katsastustarra.
Kaasulaitteiden tarkastaja ja akkujen
kunnon tarkastaja ovat lupautuneet olemaan muutamana katsastuspäivänä paikalla. Laitan listaa ilmoitustaululle (Cafe
Laiturin pääty) keväämmällä, jolloin asiasta kiinnostuneiden veneilijöiden määrä selviää.
Veneet kiinnitetään laituriin turvallisesti, keula kahdella ja aisapaikoissa vielä
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peräkin kahdella köydellä. Laitureilla on ilmoitustaulut, joissa on veneiden omistajien nimet ja puhelinnumerot, soittakaa jos
huomaatte jotain erikoista veneiden joukossa. Myös irronneet köydet tulee sitoa
uudelleen paikoilleen ja tietysti ilmoittaa
omistajalle.
Sähkökaapeli saa olla veneeseen kiinnitettynä vain 1-2 vuorokautta ja vain akkujen latausta varten. Jos veneeseen kulkee johto pitempiä aikoja niin siitä voi
ilmoittaa minulle.
Viimeiseksi vielä mainoksista: Katsokaa kuka tukee meitä ja toimikaa sen mukaisesti ja ilmoittakaa, että olette Kotkan
Pursiseuran jäseniä. Näin yrittäjät saavat
varmuuden siitä, että tuo kannatus tuotti tulosta.
Hyvää kesää!
Satamakapteeni
Martti Mela
mela.martti@gmail.com
045-1548388

Terveiset maapallon toiselta puolelta

Hai Fakaravan rantavedessä

S

aavuimme Uuteen-Seelantiin marraskuussa. Tätä kauemmaksi Suomesta
ei oikein pääse, ainakaan niin, että
löytää maata jalkojensa alle.
Trooppisilla Tyynenmeren saarilla on
nyt sykloonikausi, jonka vuoksi vietämme
Uudessa-Seelannissa lähes puoli vuotta.
Tämä aika tuntuu kuluvan jopa turhankin
nopeasti, sillä veneeseen on kertynyt melkoinen huoltolista vuosien varrella. Karibian jälkeen ei venetarvikkeita eikä -palveluita oikein ole ollut saatavilla eikä tropiikin
kosteus ja kuumuus myöskään ole kaikkiin
töihin aivan optimaalisin olosuhde.

Jotta huoltotöitä veneessä olisi helpompi
tehdä, olemme jopa muuttaneet veneestä
autotallin yläkertaan muutamaksi kuukaudeksi.
Huhti-toukokuussa suuntaamme keulan takaisin pohjoisen lämpöön, mahdollisesti Fidzille tai Vanuatulle.
Terveisin
Jonna & Timo, S/Y Iiris
15.2.2020 Whangārei, Uusi-Seelanti
www.kauaspois.fi
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KISOJA JÄRJESTÄMÄSSÄ KOTKASSA
ERIK HARTMAN

O

len purjehduksen sekakäyttäjä: hupipurjehtija, kilpapurjehtija, kilpailupäällikkö ja kilpapurjehdustuomari
sekä lisäksi kahden purjehtivan tyttären isä.
Kukin näistä on vienyt minut yksinäänkin
merikaupunki Kotkaan.
Ensimmäinen kosketukseni Kotkan purjehduselämään sain vuoden 1990 tienoilla
käydessäni sattumalta Meriniemessä. Siellä pienikokoinen vaan huomattavan reipas
tyttölapsi purjehti Optimistijollalla tutulle
hiekkarannalle, hyppäsi mereen, haki rantakärryn ja veti jollansa rannalle. Reippaus teki
vaikutuksen!
Myöhemmiltä vuosilta on muistoksi jäänyt KIR-merkkisen kuohujuoman menekkiä edistävä rusehtava, auttamatta pieneksi
jäänyt T-paita. Olen useammin kuin kerran
päättänyt ahtautua paitaan Kotkaan tullessani. KIR tulee muuten sanoista Kotka International Regatta.
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Viimeksi kuluneen noin kymmenen vuoden aikana ovat minut ovat tuoneet Kotkaan useimmiten kilpailupäällikön tehtävät.
Olen järjestänyt kotkalaisten kanssa
yhdessä regattoja Vikloille, Lightningeille
ja Finnjollille. Tulevana purjehduskautena
int505-jollille, ”Fiveille”. Regatat ovat olleet
luokkien rankingsarjan osakilpailuja ja Suomen mestaruuskilpailuja. Parhaiten mieleen
ovat jääneet SM-regatat, mutta myös muut
regatat ovat tuoneet mukanaan jännittäviä hetkiä.
Kotkan Pursiseura palasi SM-regattojen
järjestäjäksi klassisten Viklojen kera vuonna
2014. Regattaa valmisteltiin perusteellisesti. Kokouksia oli järjestäjien kesken Kotkassa
kuin Viklaliiton kanssa Helsingissä. Kilpailualueeksi valikoitui käytettävissä olevan tilan ja tasaisempien tuulien vuoksi rata-alue
B, jonne kaikki veneet eivät navakan tuulen vuoksi onnistuneet pääsemään. Yhdes-

tä puuvalmisteisesta Viklasta murtui masto matkalla kilpailualueelle. SM-tittelin vei
navakoissa tuulissa Kotkan oma Claus Carpelan.
Olympialuokka Finn kilpaili Suomen
mestaruudesta pääosin kovatuulisessa regatassa vuonna 2018. Finnien purjehdus oli
komeata katsottavaa purjehtijoiden pumpatessa kovassa tuulessa jolliinsa lisävauhtia. Ylimääräistä jännitystä mukanaan toi
dopingin vastaisen työn iskuryhmä viimeisenä kilpailupäivänä. Tässäkin regatassa oli
mukana paljon kannustusta saanut Kotkan
Pursiseuran edustusjoukkue. Innokkuus näkyi Kaiffarillakin.
7. - 9.8.2020 tulevat Lightningit Kotkaan kilpailemaan Suomen mestaruudesta.
Kotkan rata-alueet ovatkin Lightning-purjehtijoille tuttuja muutaman viime vuoden
rankingkisoista. Myös Kotkan oma Lightning-laivue esiintynee SM-regatassa entisestään vahvistuneena.
Kotkan Pursiseuralla on nykyään hyvät
valmiudet järjestää mikä tahansa purjeh-

duskilpailu. Järjestäjät ovat tottuneet tehtäviinsä ja luottavat omaan kykyynsä selvitä
tehtävistään. Toiminnassa on mukana riittävä määrä vapaaehtoisia, mikä nykyään on
suurseuroissakin harvinaista.
Kotkan Pursiseuran varusteet Kaiffarista kilpailutoimistoon ovat riittävät, kaupungin
kaikki palvelut ovat kävelymatkan päässä
ja Meriniemi on hieno paikka kilpailun tukikohdaksi.
Ystäväni, tässä nimeltä mainitsematon
purjehdustuomari, on usein puhunut purjehduskilpailusta kokonaisvaltaisena tapahtumana, jonka onnistumisen ratkaisevat
varsinaisten kilpailujärjestelyiden lisäksi iltaohjelma ja oheistapahtumat – se kokonaisuus, joka jää kilpailijan tai muun kisavieraan mieleen. Uskon, että Kotkan Pursiseura
on valmis järjestämään mieleen jäävän kansainvälisenkin purjehdustapahtuman.
Tässä on olennaisena osana Kotkan
hyvä henki, joka saa jokaisen kilpailijan tuntemaan itsensä tervetulleeksi Kotkaan.
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Matka kilpapurjehduksen maailmaan on alkanut
ANNIKA, ALEKSI, TIINA JA TONI KETTUNEN
KUVAT: TONI KETTUNEN
SITAATIT: ANNIKA 8V.

P

urjehduskauden 2019 alkua odoteltiin
toukokuussa Meriniemen yläkerran
infotilaisuudessa jännittyneinä. Annika oli ottanut ensikosketuksen junioripurjehdukseen jo pari vuotta aiemmin HPS:n
jollarannassa, mutta silloin ikää ja taitoja oli
olosuhteisiin nähden liian vähän ja harrastus jätettiin odottamaan lapsen kasvamista.
Olimme koko perheen voimin kuulleet positiivisia kokemuksia KPS:n junnutoiminnasta
ja nyt ekaluokan päätteeksi oli aika kokeilla
purjehdusta uudemman kerran.
Purjehdus on ollut meille koko perheen harrastus viimeisten 14 vuoden ajan. Perheen
vanhemmat ovat tutustuneet purjehdukseen vasta aikuisiällä, merellä on toki aikaa
vietetty jo lapsuudesta asti. Perheen lasten
Annikan ja Aleksin syntymien myötä tämä
harrastus on toki muuttanut muotoaan;
päivämatkat ovat lyhentyneet ja kohteetkin

kohteita. Vene on ollut myös useamman
kesän maissa elämän muista realiteeteista
johtuen, mutta harrastusinto ei kuitenkaan
ole mihinkään hävinnyt.

“

Perheen omilla reissuilla oon saanut
itsekin kokeilla purjehdusta ja ne on
olleet kivoja reissuja, kun koko perhe
on yhdessä. Mä oon jo pienestä tottunut olemaan veneessä.”

Viime keväänä kävi pian selväksi, että alkeiskurssin vetäjät hallitsivat hommansa erittäin hyvin; lapsella oli harjoituksissa hauskaa ja turvallinen olo, mikä onkin lasten
purjehdusharrastuksesta puhuttaessa ensisijaisen tärkeä asia. Vesi on aina ollut Annikan elementti ja purjehdus oli mielestämme myös luonteva lisä vuosia jatkuneeseen
uintiharrastukseen. Alkeiskurssilla oli kaiken kaikkiaan mahtava porukka
niin lapsia kuin aikuisia, ja tämä
edesauttoi innostuksen syntymistä harrastusta kohtaan.

“

on usein valittu perheen pienimpien tarpeiden mukaan. Naantali ja Muumimaailma
ovat olleet siis s/y Ronjan kesäisiä vierailu-
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Purjehdus tuntui aluksi
vaikealta, mutta sitten
kun mä näin, että mä
osaankin, niin se tuntui
kivalta. Siellä oppi tosi
paljon ja siellä oli tosi
kivoja kavereita.”
Annika kävi kevään alkeiskurssin ja tämän jälkeen Sapokassa
viikkoharjoituksissa. Heinäkuussa alkeis- ja jatkokurssit treenasivat kerran viikossa myös
yhdessä. Kelit suosivat ja yhtenä kesän kohokohtana jäi mieleen jollien eväsretki Lehmäsaareen.

myötä myös hän liittyi viikkoharjoitusten
porukkaan. 6-vuotiaan Aleksin kohdalla
harrastus jatkuu ensi kesänä alkeiskurssin
kautta ja sitten näemme, millainen innostus hänen osaltaan purjehdukseen herää.

“

Pikkuveli Aleksi innostui siskon innostuksen myötä ja kävi siskon “matkustajana”
jollailemassa ja lopulta Larissan pitämän
tiivistetyn alkeiskurssin “pikatie kippariksi”

Siellä on hyvä tunnelma ja vähän turvallinenkin olo, vaikka on merellä.”

Mahdollisuus kilpailemiseen tuli esille heinäkuussa taitojen jo sen verran kartuttua,
että kisaaminen olisi realistista.
Ensimmäinen kilpailu oli Linnanmäki Regatta Helsingissä Eläintarhanlahdella
elokuun alussa. Kyseessä on HSS:n järjestämä aloitteleville purjehtijoille tarkoitettu kisa Helsingissä. Nimi juontaa juurensa siitä, että jokainen osallistuja saa kisasta
Linnanmäen rannekkeen palkinnoksi. Totesimme, että “aloitteleva purjehtija” on
hyvin liukuva käsite, mukana oli ensimmäistä kesää purjehtivia, mutta yhtä lailla
myös monta kesää jo jollarannassa viettäneitä. KPS:ltä kisaan lähdettiin kahden jollan ja neljän purjehtijan voimin.
Alkeiskurssilaiset Annika ja Pyry kippareina ja Aida ja Oosa apukuskeina vietimme Helsingissä ikimuistoisen päivän ja

Linnanmäki-Regatta KPS osallistujat 2019
Pyry-Oosa-Aida-Annika
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muiston täydensi seuraavana viikonloppuna porukalla vietetty hauska Lintsi-päivä.

“

Sitten kun kävi purjehduskisoissa niin
siellä oli aina tsemppaajia, jotka sanoi,
että sä kyllä osaat.”

Annika innostui kilpailemista Linnanmäkiregatan myötä todella paljon. Vaikka koulukin jo alkoi ja kelit viilenivät, niin viikkoharjoituksiin suunnattiin innolla aina
syyskuun loppuun asti.
Kauden loppuun mahtui vielä toinenkin kilpailu, kun suuntasimme lokakuun
alussa koko perheen voimin Kirkkonummelle viikonlopuksi “Sokeri pohjalla” -leirille ja -kilpailuun. Keli muuttui jo perin
syksyiseksi mittarin mennessä pakkaselle ja pohjoisen puolen tuulten puhaltaessa. Leiriaamuna totesimme lähteneemme
soitellen sotaan; muilla leiriläisillä oli kuivapuvut, meillä autollinen lämmintä vaihtovaatetta.
Kyseistä leiriä mainostettiin aloittelijoiden leirinä, todellisuus oli kuitenkin jotain
muuta tälläkin kertaa. Mukana niin leirillä kuin sunnuntain kisassakin oli jo monta kesää purjehtineita ja kadettikilpailuja
kiertäneitä. Pääkaupunkiseudun seuroilla
oli kumiveneet huoltoveneinä myös mukana ja muutenkin varustautuminen oli
varsin ammattimaista.
Aleksi sairastui viikonlopun aikana ja
näin ollen Annika oli ainoa KPS:n osallistuja sunnuntain kisaan. Sunnuntain kilpailun kaksi ensimmäistä lähtöä meni Annikan osalta ihan pommiin, mutta tyttö ei
luovuttanut, vaan sitkeästi purjehti maaliin asti. Tauolla tsemppaamisen ja neuvojen jälkeen kyyneleet pyyhittiin ja homma
alkoikin sujua ihan eri tavalla. Iltapäivän
lähdöissä Annika hätyytteli jo paikoin kärkisijojakin.
Hauska kuriositeetti kisasta oli myös
se, että Annika oli ainoa osallistuja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta ja lisäksi ainoa tyttö. Kisapäällikkö antoikin palkin-
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tojen jaossa erikoispalautteen siitä, että
Annika paransi päivän aikana eniten suoritustaan. Viikonlopusta saldona oli paljon
oppia; ennen kaikkea se, että koskaan ei
saa luovuttaa, vaan sitkeästi yrittää loppuun asti.

“

Kilpaileminen on hauskaa, kun siinä saa
yrittää omaa parastaan. Ja se on tosi jännittävää!”

Meidän perhe odottaa tulevaa kesäkautta
jo innolla. Optimistijollan hankinnasta on
keskusteltu ja ehkäpä myös se kuivapuku
voisi tehdä hommasta miellyttävämpää
kelien ollessa viileitä. Ensi kesänä s/y Ronja
suuntaa myös lomapurjehdukselle, ehkäpä kuitenkin tällä kertaa jätämme muumit
väliin ja etsimme muita seikkailuja. Varmaa kuitenkin on, että sillä reissulla lasten
toive koko perheen yhteisestä tekemisestä
toteutuu.

“

Eniten odotan ensi purjehduskesältä kisoja. Haluaisin myös mennä purjehdusleirille ja tosi paljon odotan, että näen
taas kivat purjehduskaverit!”
Voittajafiilis - vaikeuksien kautta voittoon

Veleiro Racing team – tulokaskausi rataveneilyssä
JANI TAURÉN
TIIMIPÄÄLLIKKÖ - VELEIRO RACING TEAM

V

eleiro Oy:ssä olemme jo pidempään
pohtineet millä keinoin saisimme
nuoria kiinnostumaan vesillä olosta ja
veneilystä. Kuinka saada uusia veneilijöitä
vääjäämättä vuosi vuodelta harmaantuvaan
joukkoon ja veneilyn pariin? Ei mikään helppo rasti. Jotain olisi tehtävä…
Kaudella 2018 Veleiro Oy oli pääyhteistyökumppanina GT30-luokan ratavenekuski Kimi Eskeliselle sekä toimimme Kotkan ratavenekilpailujen järjestäjänä yhteistyössä
RaceWKND!:in ja KPS:n kanssa. Samalla pääsimme hieman sisään rataveneilyn maailmaan.
Loppukesästä poikani Lucas pääsi nopealla ”komennuksella” testaamaan SJ10luokan juniorivenettä kaksinkertaisen F1-veneiden maailmanmestari Sami Seliön Power
boat academy -tiimiin. Kahden kilpailuviikonlopun ja Samin sekä RaceWKND! -sarjan
promoottori Kurt Möllerin suurella myötävaikutuksella ajoimme kauden viimeiset kaksi kilpailuviikonloppua läpi, jonka jälkeen
ainakin yksi seikka oli käynyt selväksi; ratavenekuljettajan huoltajan pesti olisi tiedos-

sa kaudelle 2019 kun kiertäisimme RaceWKND! SM-sarjaa.
Vuoden 2019 alussa käydyissä jatkoneuvotteluissa Kimin kanssa kävi ilmi, että yhteistyökumppanuutemme päättyisi ensimmäiseen kauteen ja Kimi jatkaisi tulevan kauden
omana tiiminään.
Helsingin VENE 19- messuille valmistimme Veleirolla Lucakselle uuden SJ10-luokan
kilpaveneen. Vene poikkesi muista saman
luokan veneistä sekä materiaalivalinnoiltaan
että rakenteeltaan. Pieneen, vain hieman yli
3 metriseen kilpaveneeseen käytimme vuosikymmenien aikana kertynyttä veneenrakennus- ja -korjaus tietotaitoa. Sana uudesta kilpaveneestä oli mitä ilmeisimmin kiirinyt
kilpavenepiireissä ja messuosastolla nähtiin
lukuisia pyllistyksiä kun veneestä kiinnostuneet työnsivät päitään pitkälle kilpaveneen
kannen alle.
Samaisilla messuilla Veleiron naapurifirma Kotka Yacht Storen Jenni Rantala työskenteli myös omalla osastollaan. Jennin vieraillessa kilpaveneosastollamme istutimme
hänet GT30-luokan veneeseen ja heitim-
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me puolittain vitsillä, että sinähän voisit
ajaa ensi kesänä tällaista kilpavenettä. Koska suoraan kieltävää vastausta ei tullutkaan
niin otin heti puhelun promoottori Kurtille ja kysyin josko hänellä olisi tiedossa jotain sopivaa venettä – ja sellainenhan löytyi. Seuraavana päivänä Veleiro Oy:n Jyri
Vainikkala kutsui Jennin lounaalle ja kertoi,
että hänelle oli kilpavene varattuna. Koska vieläkään ei kuulunut suurta vastustusta niin päättelimme Jennin ajavan tulevalla
kaudella varaamallani GT30-veneellämme.
Alkoi vahvasti vaikuttamaan siltä, että ratavenekuljettajan huoltajan pesti oli vaihtumassa tiimipäällikön virkaan.
Päätimme perustaa Veleiro Racing tiimin, jossa kaudella 2019 ajaisi kaksi kuljettajaa kahdessa eri luokassa SM-sarjaa.Lucaksen kaksi kilpailua ajama ”vanha” vene oli
vailla kuljettajaa ja uutta omistajaa.
Sovimme KPS:n kanssa, että voimme alkaa kehittämään junioritoimintaa moottorivenepuolella, hankkia kalustoa tiimiin ja
tarjota tällä junioriveneellä kokeilu mahdollisuutta seuran jäsenille ja heidän 8-12 vuotiaille lapsille SJ10-luokan kilpaveneellä. Pidimme keväällä info-tilaisuuden lajista sekä
useita lajikokeiluiltoja. Jo ensimmäiseen kokeilukertaan osallistui useita potentiaalisia
kuljettajaehdokkaita, jotka kävivät ajamas-
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sa Veleiron lahdelle rakennetulla kilparadalla Lucaksen vanavedessä.
Näytti vahvasti sille, että juniorien moottorivenepuolen harjoituksille oli tilausta,
optarien rinnalle. Myös muualta Etelä-Suomesta tuli SJ10-kuljettajia testaamaan omaa
kalustoaan kevään harjoituksiimme. Meitä oli samanaikaisesti parhaillaan 7 venettä
harjoittelemassa ajamista – enemmän kuin
kaudella 2018 totuttiin kilpailuissa lähtölaiturissa näkemään!
Ennen varsinaisen kilpakauden alkua
toukokuussa tiimi osallistui kahtena viikonloppuna harjoitusleireille Lahden Messilässä ja Karjalohjalla. Aiemmin Veleiron esittelykonttina ja -rekkana toiminut yhdistelmä
valjastettiin tiimin käyttöön kilpavenevarikoksi ja kuljettajien tukikohdaksi kilpailupaikkakunnilla.
Ensimmäiseen kilpailuviikonloppuun
Raumalle lähdettiin koko uuden tiimin voimin. Kevään lajiesittelyillat olivat tehneet
tehtävänsä ja tiimi koostui nyt Jennin ajamasta GT30- veneestä ja neljästä SJ10-luokan juniorikilpaveneestä.
Tiimi kiersi kauden aikana kaikki 5 kilpailuviikonloppua; Rauma, Jyväskylä, Kuopio, Kotka ja Helsinki. Lisäksi Kotkassa tiimi
ahkeroi järjestämällä GT30-luokan maailmanmestaruuskilpailut sekä Formula 4 -luo-

kan maailmanmestaruusosakilpailut. Jenni
edusti tiimiä ja KPS:aa MM-kisoissa ja sijoittui 13.-sijalle. Kelpo suoritus rookielle! Sekä
Kotkassa että Helsingissä tiimin SJ10-tyttö
Adele Servin ajoi erävoittoihin nousten kotikisoissa palkintopallille! Jenni sijoittui kauden päättäneessä Helsingin EM-kilpailuissa
sijalle 9 ja varmisti seitsemännen sijan SMsarjassa.
Tänä vuonna tiimistä yksi oli kuitenkin
ylitse muiden. Ensimmäistä kauttaan SJ10luokassa ajanut Adele Servin 9v. näytti tulokaskaudella muille ajamisen mallia!
Adele palkittiin KPS:n lipunlaskujuhlassa tiimin paras kuljettaja -kiertopalkinnolla sekä KPS:n vuoden moottoriveneilijänä.
Marraskuun lopussa Helsingin Kalastajatorpalla järjestetyssä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n gaalassa hänet palkittiin Vuoden
Kehittyjä -palkinnolla. Myös hänen kotikunnan Askolan kunnanjohtaja palkitsi hänet
itsenäisyyspäivän juhlassa Menestynyt urheilija -palkinnolla. Adele sijoittui SJ10-luokassa hienosti SM-viidenneksi.
Gaalassa Veleiro Racing sai myös tunnustusta näkyvästä panostuksesta lajin hyväksi ja palkittiin vuoden PR-palkinnolla,
jota ei aiemmin ole jaettu yksittäiselle tiimille. Tästä huomionosoituksesta olemme eri-

tyisen otettuja!
Tiimin tulokaskausi kokonaisuudessaan
sujui hienosti. Teknisiltä murheilta ei vältytty, mutta sehän tunnetusti kuuluu Motorsportiin. Suuri kiitos onnistuneesta kaudesta kuuluu tietenkin tiimin kuljettajille ja
huoltajille, varatiimipäälikkö / GT30-kuljettaja Jennille, kaikille yhteistyökumppaneille ja tietenkin KPS:lle, johon kaikki tiimiläiset kuuluvat.
Kaudella 2020 tiimissä ajaa ja KPS:aa
edustaa näillä näkymin 9-10 ratamoottorivenettä ainakin kolmessa eri luokassa. Suomen suurin ratavenetiimi Veleiro Racing
kiertää SM-sarjan ja osallistuu eri luokkien
EM- ja MM-kilpailuihin Suomessa ja Euroopassa. Helmikuussa olemme mukana koko
tiimin voimin VENE 20 -messuilla. Jatkamme myös uusien juniorien tutustuttamista
veneilyn pariin helmikuun 26. päivä pidettävänä lajitutustumisiltana sekä kevään lajikokeiluiltoina huhtikuusta alkaen.
Tervetuloa mukaan rataveneilyn vauhdikkaaseen maailmaan!
Voit myös seurata meitä Instagramissa ja Facebookissa veleiroracing sekä kotisivuillamme www.veleiro.fi/veleiro-racing
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Ikuinen vappu – eikun juhannus ...
SALLA HANNULA S/Y ILONA
JENNI LEHTINEN S/Y JUST IN TIME ALIAS JUSTIINA

T

ammikuussa kommodori Arilla heräsi
ajatus juhannuksen vietosta Vergissä.
Tuplajuhannus vaikutti kiinnostavan
monia ja loppujen lopuksi matkaan lähti 11
reipasta venekuntaa. Olihan tiedossa ensin
Suomen juhannus ja heti perään Viron jaanipäev. Syntyi epävirallinen Jaanipäev Vergis -eskaaderi.
Vaikka tarkoitus oli seilata eskaaderina,
niin liikkeelle lähdettiin omien aikataulujen
mukaan. Malttamattomimmat kuten me,
Edith Piaf, Aletheia ja Isabelo, otimme varaslähdön jo keskiviikkona suuntaamalla Pyhtään Kaunissaareen. Aamu seiskalta startattiin Kaunissaaresta 50 mailin matkalle kohti
Vergiä. Muut venekunnat lähtivät Sapokasta, innokkaimmat jo aamu kuudelta. Alkumatkan piinaava pläkä pakotti etenemään
konevoimalla.
Tosipurjehtivat kuitenkin toiveikkaana
nostivat purjeet jo alkumatkasta. Kevyessä
kelissä Amemessa jopa musisoitiin ja Ilonassa parturoitiin. Venäjän aluevesien lähestyessä tuuli vihdoin heräsi ja kaikki pääsivät
purjehtimaan. Matkan edetessä tuuli nousi
ja vauhti kiihtyi. Viron rannikon tuntumassa
olosuhteet muuttuivat haastavammiksi rantautumiselle.
Me Ilonan ja Justiinan miehistöissä
rantauduimme neljältä iltapäivällä ensimmäisten joukossa vastaanottamaan muita juhannuksen juhlijoita satamakapteenin
avustuksella. Päivän mittaan kuhina laiturilla lisääntyi kivasti, kun tuttuja veneitä
saapui tasaiseen tahtiin. Laiturit täyttyivät,
kun Ameme, Edith Piaf, Ceebird, Kristiina II,
Neela, Aletheia ja Isabelo saapuivat. Aletheian tyylikäs satama-altaaseen saapuminen purjeilla napakassa tuulessa teki meihin
vaikutuksen! Täyteen ahdetun laiturin ankkurointi herätti useissa epäilyksiä. Lämpimässä kesäkuun illassa ”Marine life” maistui.
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... Juhannus ja jaanipäev Vergissä

Viimeiset veneet Karlo ja Sibylla saapuivat
kohteeseen juhannusaattoaamun jo valjetessa. Karlon saksalaisvahvistus Natalie oli
purjeveneessä ensimmäistä kertaa. Veneilijöitä eskaaderissamme oli mukana ”vauvasta vaariin”. Justiinassa, Ilonassa ja Amemessa seilasi yhteensä seitsemän 1-14 vuotiasta
lasta, muissa veneissä oli pariskuntamiehistöt. Nuorin seilori Alpo 1 v viihdytti meitä
kaikkia ja kokeneimpien veneilijöiden kertomuksista jäi varmasti monelle mukavia
muistoja.
Juhannusaattoaamuna reippaimmat
kanssajuhlijat lähtivät Arin järjestämälle
bussiretkelle läheiseen Vosun kylään. Muiden retkeillessä Vosussa, tuuli teki eskaaderillemme tepposet, kääntyi ja voimistui.
Puutteellisten kiinnitysmahdollisuuksien
vuoksi veneet siirtyivät tuulen ja ponttoonilaiturin mukana. Me satamaan jääneet pääsimme talkoisiin. Laiturin kiinnityksiä vah-
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vistettiin uimalla lisäköysiä rantaan. Tällä ja
fendareiden siirroilla saatiin ainakin suuremmat vahingot vältettyä. Näin köysistä
syntyi myös hieno ”hämähäkinverkko” satama-altaaseen paikallisten ihmeteltäväksi.
Päiväretkeläisten palattua ja todettua
tilanteen olevan hallinnassa, juhannusjuhlat alkoivat. Välitön tunnelma veneilijöiden
kesken oli vaikuttava. Saunavuorojen päätteeksi Arin seniorihuligaaneiksi kutsumat
Ceebirdin ja Edith Piafin miehistöt järjestivät
tuulen suojaan satamarakennuksen seinus-
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talle perinteiset juhannusjuhlat. Kesäillan
valssi soi, grilli kuumeni ja kitaran soitto loi
tunnelmaa. ”Nuoriso” (Jesse ja Natalie + Esa)
ottivat yöttömästä yöstä kaiken irti ikuistaen kuviin upean auringon nousun meille
muillekin ihailtavaksi.
Lauantaiksi Ari oli järjestänyt meille turistiohjelmaa. Bussi kuljetti koko joukon tutustumaan Sagadi-kartanoon. Vesisateesta
huolimatta paikka oli hieno ja kylmät juomatkin löytyivät pienen etsinnän jälkeen.
Matka jatkui Rakveren liepeillä sijaitsevaan

tukkukauppaan, josta hankimme bussin
täydeltä provianttia. Rakveren bussiaseman kupeesta löytyi viehättävä paikallistenkin suosima pizzeria, jonka pursiseuran
väki kansoitti ja söi hyvin. Vergin satamaan
palattuamme, vietimme juhannuspäivän
iltaa leppoisasti laivastovierailujen merkeissä.
Sunnuntaina juhlittiin 14-vuotiasta Onnia Justiinan sitloodassa. Tarjolla oli
mansikkakakkua ja synttärisankarin ”iloksi” onnittelulaulu raikasi useammalla kielellä. Nuoret ilmiselvästi nauttivat tunnelmasta ja toistensa seurasta.
Aurinkoisella päiväkävelyllä tutustuimme Vergin kylään, jonka yleisilme oli
siisti ja hyvin hoidettu. Satamaravintolan
lisäksi muita palveluita kylältä ei enää valitettavasti löydy.
Pettymykseksemme osa eskaaderiin
osallistujista joutui jättämään juhlinnan kesken ja palaamaan kotiin jo sunnuntaina.
Me muut jatkoimme nautiskelua jaanipäevän merkeissä, kun virolaiset järjestivät iloksemme kunnon kinkerit. Satama-altaan äärelle oli koottu näyttävä kokko, joka
uhmakkaasti palaessaan peitti veneemme
tuhkalla. Loppuillasta meno yltyi riehakkaaksi. Rytmiryhmämme laittoi jalalla koreasti satamaravintolan edustalla paikallisen
bändin musiikin tahdissa. Hauskaa oli!
Veneilijän näkökulmasta Vergi on mielestämme vierailun arvoinen paikka. Palvelutasossa tosin olisi parannettavaa. Sauna
oli, joskus lämmin, joskus ei. Saniteettitilojen siisteystaso ei vastannut odotuksiamme.
Lisäksi ainoastaan yksi jaettava wc (usein
ilman wc-paperia) koko porukalle asetti
haasteita. Satamaravintola tarjosi autenttista virolaista ruokaa ja tunnelmaa. Kaikesta huolimatta, tai siitä johtuen, viihdyimme
Vergissä mainiosti.
Ikimuistoisten juhannusjuhlien jälkeen
oli aika jatkaa matkaa. Osa eskaaderilaisista
palasi Suomeen. Iso joukko kuitenkin jatkoi
Viron vierailua suunnaten kohti länttä, joko
Viinistuun tai Kaberneemeen.

Me Ilonalla ja Justiinalla purjehdimme
Kaberneemen kautta Tallinnaan ja Naissaaresta takaisin Suomen puolelle Stora Svartöhön. Matkan varrella saimme kokea iloisia jälleennäkemisiä juhannuseskaaderin eri
venekuntien kanssa.
Lämmin kiitos kaikille mukana olleille ja
erityiskiitos Arille järjestelyistä!
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Ensimmäinen vuosi jäsenenä
RAIKKA & ANNE BLOMQVIST

K

esä 2019 veneilyssä toi meille uutta,
olimme Kotkan Pursiseuran jäseniä.
Siinähän ei sinällään ollut mitään
uutta koska olimme kuuluneet seuraan jo
80-luvulla. Kipinä uudelleenliittymiseen tuli
veneily-ystäviltä.
Pitkäluodossa tuli käytyä melko usein
koska siellä viihtyy hyvin paikan ”palveluiden” ja mukavien ihmisten vuoksi. Myös
siellä järjestetyt tapahtumat olivat mukavia
mm. lohisoppa ja muinastulet.
Juhannusretkellä Vergissä olimme
”kummajainen” ainoana moottoriveneenä.
Siitä huomasimme, että sama se on millä
voimalla vene liikkuu, ihmiset tekevät hyvin
tunnelman ja viihtyisän tapahtuman. Oli nimittäin todella hauskaa.
Hiukan pääsimme myös mukaan seuratoimintaan olemalla mukana järjestämässä
Fiskariajoja ja turvaveneenä Racewknd:ssa.
Hyvällä syyllä voimme toivottaa uutta
jäsenyyttä harkitsevat veneilijät tervetulleeksi mukavaan joukkoon!
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Kotkan Puuvenemessut 2019
TEKSTI JA KUVAT:
HEIKKI KUOKKA

K

otkan Kansainväliset Puuvenemessut
järjestettiin edellisen kerran heinäkuussa 2005. Niistä jäi mukavat muistot; leppoisaa seurustelua puuveneessä
istuskellen ja sen kunnostusprojektista
yleisölle kertoillen sekä tilaisuuden tullen
maailmaa parantaen, pilssicalvadoksen voimalla.
Vuosien varrella Kotkan seuraavista
puuvenemessuista on säännöllisesti noussut kysymyksiä ympäri Suomen. Siksi olikin
erityisen ilahduttavaa, kun Kotkan kaupungin viestintä- ja tapahtumakoordinaattori
Kari Makkonen loppuvuodesta 2017 soitti ja kyseli, olisiko Kotkan puuvenemessuille
kysyntää ja mitä tahoja voisi pyydellä järjestäjien joukkoon. Kotka täyttäisi 140 vuotta
vuonna 2019 ja juhlavuoden kunniaksi kaupunki haluaisi herättää uinumaan päässeen
puuvenemessuperinteen. Suomen puuvenepiirit ovat pienet, joten ohjausryhmän kasaamiseen ei kauaa mennyt, eikä vapaaehtoisista ollut pulaa.
Kotkan kaupungin tuki tapahtumalle

edellytti vähintäänkin nollatulosta. Lähtökohtana oli tilaisuuden kytkeminen Meripäiviin sekä Suomen Puuvenekeskuksen ja
Oy Kotka Yacht Store Ltd:n mukaantulo sekä
lisälaiturien saatavuus. Kari ja Kotkan kaupungin viestintä aloittivat pitkäjänteisen
työn puuvenemessujen kokoamiseksi. Johtoryhmä, jossa itse edustin sekä KPS:ää että
Mahogany Yachting Societyä eli MYS:iä, kokoontui tarpeen mukaan Karin pyynnöstä.
Runsasta keskustelua herätti tapahtuman laajuus; kuinka monta puuveneilijää
saataisiin houkutelluksi ajelemaan veneensä Kotkaan ja esittelemään sitä yleisölle neljän päivän ajan. Kotkan kaupungin alkuperäinen tavoite oli 70 venettä, mikä minusta
oli heti turhan pieni arvio. Olin varma, ettei
olisi mitään ongelmaa saada vähintään sataa puuvenettä paikalle.
Puuvenemessujen ensimmäinen julkinen ulostulo suoritettiin Kari Makkosen
johdolla lehdistötilaisuudessa Vene 18 Båt
-messuilla sekä infostandilla MYS:in näyttelyosastolla koko messujen ajan. Suositte-
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lin Karille puuvenemessujen tuottajaksi Turun ammattikorkeakoulusta valmistunutta
MYS:in nuorta Jani Vahtoa, joka on juonut
äidinmaitonsakin mahonkipölyn terästämänä. Suomen puuvenepiirien ennakkokiinnostus tapahtumaa kohtaa oli huomattavaa, puuveneilijät ja veistäjät taputtivat
tikkuisia ja lakan kellastamia käsiään.
Messuravintoloitsijan löytäminen Suomen Puuvenekeskuksen tiloihin oli vaikeaa,
mutta ilahduttavasti ravintolaa hoitamaan
ryhtyi kaakkoissuomalainen yrittäjä Virojoen tuntumasta, ravintola Olkihattu. Teemu
Suomalainen joukkoineen loihti Puuvenekeskuksen venehalliin tyylikkään ympäristön ja maukkaan menun. Hieno suoritus,
varsinkin ottaen huomioon, ettei tiloissa ole
keittiötä käytettävissä.
Kari Makkonen ja Jani Vahto paiskivat
hartiavoimin töitä ja lopputuloksesta saimme kaikki nauttia viime kesänä. Ensimmäiset 50 venettä ilmoittautuivat lähes välittömästi, kun netti-ilmoittautuminen oli
lokakuussa 2018 avattu. Lopulta lähes 150

venettä saapui Kotkaan. Jouduimme itse
asiassa rajoittamaan ilmoittautumisia, koska laituritila loppui kesken. Osa veneistä tuli
mukaan jonotuslistan kautta. Jouduimme
myös määrittelemään messukelpoisen puuveneen; päädyimme rajoittamaan lasikuidun määrää veneessä siten, että ruffien, kattojen ja luukkujen lasikuiduttaminen vielä
hyväksytään, mutta partaasta partaaseen
ylikuidutettuja veneitä ei messuille oteta,
olivat sitten runko ja sisäosat puulla kuinka hienosti tahansa. Tähän päädyttiin tilanpuutteen takia ja koska veneitä tultaisiin
tarkastelemaan laiturissa pääosin yläviistosta käsin.
Ainoaksi suuremmaksi puutteeksi jäi
isompien klassisten purjeveneiden vähälukuisuus, vaikka tein runsaasti töitä niiden
saamiseksi paikalle. Pyysin kansainvälistä
Helsinki Classic Yacht Symposiumia isännöivää Esko Kilpeä esittelemään Kotkan Puuvenemessuja maaliskuun 2019 symposiumissa ja siihen liittyvällä illallisella, koska en
itse päässyt osallistumaan tilaisuuteen. Soi-

Georg Berger ja Vuoden 1952 Lalage lähdössä kotiin Espooseen
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tin myös Mikael Aminoffille Espanjaan ja
houkuttelin häntä konsortioineen tuomaan
Pekka Herlinille vuonna 1963 rakennetun
klassisen jahdin S/Y Auran Kotkaan. Tarjosin jopa purjehdusapua, mutta ponnisteluni valuivat kuitenkin kuin Sapokan vesi sormien välistä Meriniemen rannan hiekkaan;
Aura oli purjehduksella, int. 6mR-veneillä,
eli kuutosilla oli maailmanmestaruuskilpailut Hangossa heti seuraavalla viikolla, int.
5mR-veneillä taas Airiston regattansa edellisenä viikonloppuna ja seurankin laituriin
Sapokkaan jäi puuhai kellumaan.
Onneksi kuitenkin Eino Antinojan arkkitehtipariskunta professori Heikki ja Kaija Sirenille vuonna 1961 veistämä kuuluisa
41-jalkainen jooli S/Y Kuohuneiti purjehti Kotkaan. Kuohuneiti kävi Kotkassa myös
vuonna 1990 noutamassa Kymen Sanomien ja ministeri Aatos Erkon järjestämän kilpailun ”Kaunein puuvene” -palkinnon. Tästä
kilpailusta syntyi Leo Skogströmille ja Erkolle ajatus ryhtyä kehittämään puuvenemessuja Kotkaan.

KPS–KSS oli mukana järjestämässä vuoden
2019 Puuvenemessuja; Ari Pulkkinen ohjelmoi KPS:n verkkokauppaan messulippujen
ennakkomyynnin, josta seura sai pienen
korvauksen myytyä lippua kohti.
Seuran kevytvenejaoksen vapaaehtoiset Patricia Broasin johdolla hoitivat messujen lipunmyyntiä sisääntuloporteilla koko
tapahtuman ajan sekä lämmittivät ja siivosivat Kotka Yacht Storen saunaa näytteilleasettajille ja meripäiväkauppiaille. Sauna
sai yöpyviltä puuveneilijöiltä runsaasti kiitosta; monet olivat yllättyneet mahdollisuudesta peseytyä ja saunoa, puuveneissä kun
harvemmin on mukavuuksia.
Sää oli lähes koko messujen ajan helteinen; lipunmyyjätalkoolaiset joivat litratolkulla Patrician kantamaa pullovettä. Kevytvenejaos sai neljän päivän uurastuksesta ja
hikoilusta kasaan korjausvarat seuran Lightning-veneiden välttämättömiin korjauksiin.
Kaikille talkoolaisille suuri kiitos hienosta
panostuksesta.
Oma veneenikin pääsi taas mukaan puuHeli Paasi vuoden 1977 mv Ilonan kannella
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venemessuille; edellisen kerran se oli esillä
edellisillä puuvenemessuilla vuonna 2005.
Puuvenemessuja 2019 varten päätin
maalata pohjan kertaalleen ja vaihtaa kaikkien sisäpintojen lakkapinnat mattahimmeästä kirkkaaseen. Kyljet ja peräpeili saisivat
olla ennallaan, koska ne oli lakattu Helsingissä messuhallissa helmikuussa (vaikkei
lakkaus kylmälle puulle ihan 100%:sta kiiltoa ollutkaan antanut).
Homman kanssa tuli jälleen kerran kiire ja onnistuin sählätessäni murtamaan pari
kylkiluutanikin, onneksi vasemmalta puolelta. Sen jälkeen ei tosin onnistunut sen
enempää nauraminen kuin yskiminenkään, eli olin loppukesän tavallistakin tylsempi tyyppi. Sain kuitenkin Giulian lopulta valmiiksi ja veteen, viime tipassa. Ajelin
sen sekä espoolaisen Georg Bergerin upean Lalage-veneen juuri ennen porttien sulkeutumista messulaituriin. Lipunmyynti- ja
saunatalkoiden takia en tällä kertaa ehtinyt kumpaakaan venettä juurikaan esittelemään, mutta Eeva-Liisa hoiti sen puolen
Siru ja Olli Virta 1967 Vator Hunt 19llä
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mainiosti kokeneen messuesittelijän rutiinilla.
Puuvenemessujen kävijätavoitteetkin
lopulta toteutuivat; hieman reilut 10 000
messuvierasta kävi laitureilla ja halleissa
veneisiin tutustumassa. Kävijöistä 94 prosenttia piti tapahtumaa erittäin hyvänä (67
%) tai melko hyvänä (27 %). Kari Makkonen
saattoi huokaista helpotuksesta, kun taloudellinen tuloskin nousi positiiviseksi.
Messujen kauneimmaksi veneeksi valittiin Asko Tuomalan omistama, Teuvo Seppälän summassa vuonna 1966 veistämä fiskari.
Legendaarisen Herbert Condun suunnittelema, Nils ja Paul Anderssonin vuonna 1952
Porvoon eteläpuolella Kråkön saarella rakentama Lalage oli pitkään äänestyskilpailun kärjessä, mutta kymenlaaksolaiset pitivät huolen siitä, että summalainen kiri
kalkkiviivoilla lopulta ohi.
Kotkan kaupunki on jo ilmoittanut, että
seuraavia puuvenemessuja ei tarvitse odottaa 14 vuotta; ne järjestetään Meripäivien
yhteydessä kesällä 2023. Nähdään silloin!

Puistojen avulla lisää vierasveneilijöitä Kotkaan
HEIKKI LAAKSONEN

M

inulle on Kotkan ulkopuolella eri tilanteissa useampikin veneilijä sanonut yllättyneensä Kotkan puistoista
täällä veneillessään. Kaikilla meillä on omat
intressimme ja uskoisin että aivan kaikilla eivät veneily ja puutarha ole yhdistävä tekijä,
kuten on Ahlströmin entiselle pääjohtajalle, vuorineuvos Christer Ahlströmille. Hän
sanoi minulle joskus 1990-luvulla että työ
vie lähes kaiken ajan, mutta purjehdusta ja
puutarha-alaa hän pyrkii seuraamaan.
Koska kaikilla ei ole vastaavaa harrastuskombinaatiota, niin voisiko Kotka ja Kotkan
Pursiseura hyödyntää puistoja nykyistä paremmin vierasveneilijöiden houkuttelemisessa? Luulisi, että jos on jopa päiväkausia
viettänyt pienehkössä veneessä, olisi vehreät, laajat viheralueet hyvä vastakohta ve-

neilylle. Kun veneen kiinnittää Sapokan
pienvenesatamaan, on samalla maan palkituimman puiston, Sapokan vesipuiston portilla. Sapokan vesipuiston palkittua valaistusta on peruskunnostettu led- tekniikalle
ja remonttia jatketaan tänä vuonna, jolloin
mm. Tervasiltakin valaistaan. Mikäli vierasvenesatamasta käy Koulukadulla lähimmässä marketissa, on yli puolet matkasta puistokävelyä.
Jos taas lähtee toiseen suuntaan, on
edessä kahden kilometrin verran komeaa
rantamaisemaa, kunnes tulee Katariinan
meripuistoon, jossa aktiviteettejä on kaiken
ikäisille. Passiivisenakin voi olla ja istuskella vaikka uusilla jalopuisilla kallioalustoilla
tai ottaa torkut riippukeinussa. Skeittiparkki saatiin valmiiksi viime vuonna, kun Pooli
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eli suuri allasmainen rakenne tehtiin. Tänä
vuonna skeitin viereen tulee parkourin ensimmäinen osa. Kyseessä on erilaisia alustoja lähinnä hyppimiseen.
Perheen pienimmille on meripuistossa luvassa täksi kesäksi jotakin unohtumatonta: maailman ensimmäinen Lappset
Groupin seitsemän metriä korkea muumitalo nousee nykyisinkin muumileikkipaikkana tunnetulle paikalle. Alallaan suurimpiin kuuluva yritys pyrkii muumiteemallaan
varsinkin Aasian markkinoille, josta syystä tarjosivat ensimmäistä taloaan Kotkaan
erittäin sopivaan hintaan, jotta saavat markkinointiinsa konkreettisen kohteen tietokonekuvien sijaan.
Kotkansaarella pystyy kirjaimellisesti
kulkemaan puistosta puistoon. Koska välimatkat ovat suhteellisen pieniä, voi lenkin
tehdä päivässä jalkaisinkin. Joskin suositeltavampaa on jakaa tutustuminen puistoihin
ja muihin nähtävyyksiin useammalle päivälle. Kotkansaarella kannattaa Sapokan ja Katariinan puistojen lisäksi tutustua ainakin
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Sibeliuksenpuistoon, Isoonpuistoon, Fuksinpuistoon, Yrttipuutarha Reduttiin sekä
Palotorninvuorenpuistoon. Varsinkin kirsikkapuiden kukkiessa ei pidä unohtaa myöskään Toivo Pekkasen puistoa. Siellä on jo
muutaman vuoden voinut nähdä ihmisiä
vilteillä kukkivien puiden alla. Kotkan ”japanilaisin” puisto komistuu edelleen, kun
puistoon istutetaan keväällä vielä loput 24
rusokirsikkaa.
Kotkan Veistospromenadi on lajissaan
maan mittavin, noin 4,5 kilometriä voi vaeltaa veistokselta veistokselle. Kuvanveistäjiä on mukana noin 40, monet heistä maan
tunnetuimpia nimiä, kuten Kain Tapper,
Olavi Lanu, Tapio Junno, Matti Peltokangas,
Kimmo Pyykkö, Pekka Kauhanen, Olli Mantere, Jussi Mäntynen, Essi Renvall jne. Teoksia on paljon enemmän kuin veistäjiä, sillä
muutamilta on useampi teos tai teosryhmä
muodostaa kokonaisuuden. Esimerkiksi Sapokan vesipuistossa on seitsemän Eero Hiirosen teosta ruostumattomasta teräksestä;
Hannele Kylänpään pronssisia lintuja ja ni-

säkkäitä on siellä yhteensä 13 kappaletta.
Moottoriveneellä voi piipahtaa Karhulan kaupunginosassa sijaitsevassa Jokipuistossa, joka myös on Vuoden Ympäristörakenne, yksi neljästä Kotkassa. Jokipuistolla
on myös kansainvälisen laatupuiston sertifikaatti Green Flag. Kotkassa liehuu kolme
vihreää lippua, puolet koko Suomen lipuista. Kahta lisälippua haetaan ensi kesälle. Veneellä pääsee myös Langinkoskelle, lähelle
keisarillista kalamajaa. Tai vaikkapa 1700-luvun lopun linnakesaariin Kukouriin tai Varissaareen. Vuokraamalla polkupyörän voi
tutustua laajemminkin muihin koskiin ja
maisemiin. Kaikki edellä mainitut kohteet
ovat myös osa Kotkan kansallista kaupunkipuistoa, joka palkitaan kunniamaininnalla kesäkuussa Genevessä Euroopan neuvoston ympäristökilpailussa. Palkinto on
ensimmäinen laatuaan Skandinaviassa.
Tässä lyhyesti miksi Kotkaa ja sen puistoja kannattaa markkinoida kaikille mahdollisille tahoille, mutta varsinkin veneilijöille
sillä Kotka ja veneet kuuluvat yhteen. Itselleni vene on aina ollut itsestäänselvyys, sillä äitini vanhemmat hankkivat kesäpaikan
Pyhtään Hevossaaresta jo 1930-luvulla, eikä
sinne ole ilman venettä menemistä. Jos veneilyyn yhtä asiaa saisin toivoa, niin se olisi
Suursaaren avautuminen yleisölle. Saari olisi
mahtava luontomatkailukohde ja onhan se
olemukseltaankin aivan poikkeuksellinen,
kuin Lapin tunturi keskellä Suomenlahtea.
Jos saareen pääsisi suhteellisen kivuttomasti, niin jo alkaisi moni vene kääntyä pääkaupunkiseudulta lännen sijasta tänne itään.
Tämä näkyisi varmasti myös Kotkassa, sillä
olisihan aika luonnollista käydä myös täällä
kun kaupungin lähistöllä jo ollaan.
Heikki Laaksonen
Puutarhaneuvos, Kaupunginpuutarhuri
Kotkan kaupunki, Puistotoimi
Kotkantie 3, 48100 Kotka
+358 44 7024773
heikki.laaksonen@kotka.fi
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KPS Eskaaderin matkassa Suomenlahden suuriin saariin

K

PS matkaveneryhmä urakoi kesällä
2019 kaksi retkeä, kaikkien meidän jatkossa tavoiteltaviksi, Suomenlahden
suuriin saariin.
Olimme jo veneidemme kanssa lähtövalmiudessa Sapokassa kohti Suursaarta
heinäkuussa, kun saimme tietää, että Venäjän presidentti oli juuri varannut saaren itselleen, joten sinne ei kenelläkään ollut asiaa pariin kuukauteen.
Onneksi me kaukaa viisaasti olimme
heti valmiina suunnitelma B:hen, eli kiersimme muita suuria saaria, jotka kiinnostivat myös. Heti kun oli itse Suursaareen taas
mahdollista mennä, niin S/Y Taurus suuntasi keulansa sinne yksittäisenä veneenä. Nyt
kummastakin retkestä on katseltavissa kuvakoosteet oheisten ohjeiden mukaisesti.
Lisäksi Meriniemen alueella on Narupajan seinällä pysyvä näyttely Suursaaresta;
käykäähän tutustumassa!
Saariin haluaville tiedoksi toimintajärjestys:
yhteys Kotka Sailing / Veijo, joka konsultoi
viisumit kuntoon koko vuodeksi
•
•
luvat Kotka Sailingin kautta
•
Vesille, ja suuriin saariin!
Mahdollisuudet päästä Suursaareen ja muihin Suomenlahden suuriin saariin:
-omilla veneillään, tai
-ilman omaa venettään!
SUURSAAREEN ja muihin suurin saariin HALUKKAAT - tee tämän ohjeen mukaisesti:
1) katso seuraavalta palstalta haluamasi
kohteen linkki ja
2) kirjoita linkki oman tietokoneesi netin
hakusivulle
3) katso mitä linkin sivuilla on: katsele, tai
tee mitä siellä pyydetään
4) Palaa takaisin tämän jutun pariin,
kirjoita toinen mielenkiintoinen linkki
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tietokoneesi netin hakusivuille; katsele,
tai tee mitä siellä pyydetään-> palaa
kohtaan yksi
TÄHÄN OSOITTEESEEN JÄTTÄMÄLLÄ YHTEYSTIETOSI, SINUUN OTETAAN YHTEYTTÄ
SEKÄ SAAT SIELTÄ LISÄOHJEITA:
https://mikakl.wixsite.com/suursaari
SUURSAAREEN ILMAN OMAA VENETTÄ
TOINEN LINKKI:
https://www.dropbox.com/l/scl/AADvSxjumrvKOA7MfrSePZ_VnFh7IAa_nK8
SUURSAAREEN OMILLA VENEILLÄÄN
KOLMAS LINKKI:
https://www.dropbox.com/l/scl/AAA2s2WKElgJ2nohni8d7DojT9hsX8HcvzM
Suursaaren näkymiä
NELJÄS LINKKI:
https://w w w.dropbox.com/s/dzx0rmimnwy1zrc/Suursaari%202019%20%20
%20%2003.11.2019.pptx?dl=0
MUUT SAARET, HEINÄKUU 2019
VIIDES LINKKI:
https://www.dropbox.com/
s/2vip1ub22el7gmi/KPS%20Eskaaderi%2015.-21.7.2019.pptx?dl=0
Kiinnostuneille lisätietoa milloin vain:
0440787531 tai
sähköpostitse: veijo@kotkasailing.com
Hyvää matkaveneilykesää!
KPS matkaveneryhmän puolesta
Veijo Parviainen, S/Y Taurus
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Historian havinaa
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Soittajat sopalla
SIMO KANERVA
KUVAT: PEKKA SAARELA

E

spoon puhallinorkesterin (EPO) soittoryhmä on käynyt soittamassa ja lohisopalla jo hyvin monena kesänä Pitkäluodossa.
Kun viime kesä jäi väliin, pursiseuralaiset
kyselivät kovasti asian perään. Ensi kesänä
ontaas tarkoitus tulla, jos vain saadaan sopiva ryhmä kasaan ja muut järjestelyt kuntoon.
EPO on perustettu Espoon Soukassa
1972, ensin pienenä soittoporukkana, mutta siitä on kasvanut vuosien varrella täysmittainen puhallinorkesteri.Orkesterilla on
korkeat taiteelliset tavoitteet. Pääkonsertit
kauden aikana ovat Tapiolasalin kevätkonsertti ja syystalven kirkkokonsertti.
Orkesteri järjestää vuosittain viikonloppuleirejä kuntoaan hioakseen. Eräs tällainen
leiri on myös syyskauden aloittava Pitkäluodon-reissu, joskin se tehdään pienemmällä porukalla.
Kesäinen laiturikonsertti lauantain iltapäivällä ja sunnuntaiaamun harjoituksenomainen matinea ovat olleet soittajille
mieluisia elämyksiä. Soittaminen ulkoilmas-
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sa - ja missä maisemissa! - on puhallinorkesterilleluonnollinen ympäristö. Itäinen
Suomenlahti on monelle terra incognitasemminkin, kun pääkaupunkiseudulta lähdetään veneilemään yleensä länteen.
Soittokunnan ohjelmisto on myös mitä
sopivin kesäillassa soitettavaksi. On vaikea
kuvitella Pitkäluodon rannassa rap-, punktai rock-konserttia. Eiköhän "Myrskyluodon
Maija" ja "Kotkan poikii" sovi tunnelmaan
paremmin.
Kymenlaakso on Suomessa tärkeä alue
"kansanomaisen populaarimusiikin" tyyssijana. Täällä ovat vaikuttaneet Junnu Vainio,
Veikko Lavi, Erkki Liikanen ja monet, monet muut. On hienoa soittaa asiantuntevalle
yleisölle rennossa ilmapiirissä. Ja esiintymisen jälkeen tietysti rentoudutaan; kuutamoisessa elokuun yössä on istuttu nuotiolla
makkaraa paistaen ja spontaaneja esityksiä seuraten.
Toivottavasti ensi kesän lohisoppakonsertti saadaan toteutettua ja vuosien perinne jatkumaan!
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Rc veneily – Hömppää vai harrastus
PEKKA AALTO

M

itä Matti Nykänen teki, kun hyppy
ei kulkenut? - Meni kotiin harjoittelemaan pienemmästä mäestä. Mitä
arkkitehdit tekevät, kun suunnittelevat
asuntoalueita? – Rakentavat pienoismallin.
Mitä koneensuunnittelijat, rakentavat koekoneen, pienen sellaisen. Pienuudessa on
voimaa. Osien toimintatavat ja niihin vaikuttavat voimat selviävät ilman suuria investointeja, on helpompi nähdä metsä puilta,
on helpompi nähdä ympäröivät olosuhteet.
Tässä syitä, miksi harjoittelu kauko-ohjattavalla pienoismallilla on viisasta. Tärkein
syy harrastukselle on kuitenkin, että se on
himputin hauskaa.
Tie harrastuksen pariin kulki minulla Jyväskylän kautta, missä olen viettänyt töiden takia pitkiä rupeamia. Keski–Suomessa
ei voi purjehtia, ja se veti mielen matalaksi,
kunnes havaitsin netissä jutun Dragonforce65 veneiden ranking- kilpailusta. Heräsi
kiinnostus, millaisia veneet ovat, kuinka kalliita, onko helppo kasata ja mahtuvatko autoon. Vastaukset miellyttivät. Veneet maksavat n 190 – 230 euroa riippuen mallista, ne
on helppo kasata ja mahtuvat hyvin autoon.
Hankin veneitä Jyväskylän askartelutarvi-
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keliikkeestä, kaksi kappaletta, kasasin ne ja
opettelin saaressa. Veneitä on kaksi, jotta
voi järjestää saaressa leikkimielisiä kisailuja.
Kun pari päivää olin harjoitellut, ilmoittauduin ranking -kisaan osallistujaksi, ja olin
jokaisessa lähdössä viimeinen, ekoissa melkein kierroksen jäljessä, viimeisissä vain pari
veneenmittaa. Eli venemiehistön painossa
ei ainakaan ollut vikaa, olinko siis oikeasti
niin huono purjehtija?
Onneksi Tampereella järjestettiin harkkoja viikoittain, tamperelaiset olivat ystävällisiä ja neuvoivat mielellään. Johan rupesi
vauhti paranemaan. Monta kertaa tamperelainen laittoi minun veneen säädöt kohdilleen ja silloin meni hyvin. Kun itse säädin
(jotta oppisin ymmärtämään logiikan), vene
ei enää kulkenut. Viimein eräs Tamperelainen viisas neuvoi, että säätö on vain neljänneskierros kerrallaan, tai muutama milli. (minulla säätö oli ollut kolme kierrosta tai
pari senttiä). Aikaa myöten osallistuin sitten
useampaan rc -ranking kisaan, eri puolilla
Suomea, joskus tokavikaksi tullen, joskus vikaksi, kun lähdöt meni ristiin. Viime syksynä
olin mukana järjestämässä rc -ranking kisaa
Kotkan Sapokassa. Mukavaa oli nähdä tu-

tuiksi tulleet naamat ankkalammikon vaativissa tyynioloissa.
Niin kuin monessa luokassa, niin tässäkin, on melko tarkat rikausohjeet. Niitä
seuraamalla saa purjeiden perusmuodon
oikeaksi. Vaan se ei vielä riitä. Pitää tietää,
minkälainen purjeiden välinen sola on, milloin se pitää olla suurempi, milloin pienempi, miltä peräsin tuntuu missäkin tilanteessa, miten vene toimii, jos nousua on liikaa,
miten jos sola on liian pieni. Rikausohjeilla
pääsee pitkälle, vaan itse koin ilon vasta sitten kun pääsin juurisyiden jäljille.
Jos ei tiedä purjehduskilpailun sääntöjä,
ne kyllä kannattaa selvittää itselleen ensin
rc -purjehduksen kautta kuin isoilla veneillä. Isoilla veneillä töötti maksaa, rc -veneillä
selviää pohjattomalla halveksunnalla (mikä
unohtuu kolmen minuutin päästä ja elämä
jatkuu).
Ensimmäiset merkit oppimisesta olivat
ne, kun jollakin tuulialueella säädöt alkoivat
olla kohdillaan ja pääsi aivan kärjen tuntumaan. Todelliset taitajat osaavat kaikki tuu-

lialueet ja huomaavat ensimmäisinä, milloin
olosuhteet muuttuvat. Siihen on minulla
vielä matkaa. Opettelu jatkuu. Niin kauan
kuin on oppimista, on myös mielenkiintoa.
Ja sitten vastaus otsikon kysymykseen;
hömppää rc-purjehdus ei ainakaan ole. Harrastuksen parissa on ihmisiä eri ikäluokista.
Iäkkäämmät henkilöt pärjäävät taitojensa
ja kokemuksensa ansiosta. Nuoret pärjäävät näppäryytensä ja ennakkoluulottoman
oppimiskykynsä turvin. Harrastus on itsessään oma lajinsa. Vaan on se myös hyvä tapa
opetella purjehtimista yleensä, luovimista,
myötätuulta ja purjehduskilpailun sääntöjä ja taktiikkaa.
Kun reissukomennus sitten syksyllä loppui, harmittamaan jäi lähinnä vain rc -harkkojen loppuminen. Oisipa mukavaa, jos saataisiin Kotkassa rc harkat aikaiseksi. Ensi
keväänä on Rc -ranking kisa huhtikuun alussa, joko ankkalammikossa tai talvisäilytysalueen rannassa. Sinne ovat kiinnostuneet
tervetulleita seuraamaan tai opettelemaan
kilpailemista.
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FinRating korvaa FinLYS:n
ARI PULKKINEN

P

urjehduskilpailujen yleisin tasoitusjärjestelmä pohjoismaissa on ollut
LYS. Se on ruotsalaista perua 1970-luvulta, jolloin se syrjäytti Scandicap-säännön. LYS-järjestelmä alkaa olla jo vanhentunut ja ruotsalaiset ovat korvanneet sen
SRS-järjestelmällä (Svensk Respit System).
Norjalaiset ovat myös hylänneet LYSin ja
siirtyneet kansainväliseen mittasääntöön,
ORChen, pohjautuvaan mittalukujärjestelmään, NOR Rating.
Alun perin LYS-järjestelmä oli tilastollinen. Ajan kuluessa siitä on tullut perusveneisiin suhteutettu arvioitu mittalukujärjestelmä, jossa ei enää ole tällä
vuosituhannella huomioitu kilpailumenestystä. ORC-mittalukujärjestelmä perustuu yksityiskohtaisiin, tarkkoihin mittauksiin ja tietokoneohjelman laskelmiin
veneen nopeuspotentiaalista. ORC-järjestelmässä miehistön taito ei pääse vaikuttamaan veneen tasoituslukuun.
LYS-järjestelmässä veneillä on tasoitusluku, jolla veneiden nopeutta toisiinsa verrataan.
Vertailuveneenä oli Lars-Olof Norlinin
Allegro 27, jolla oli luku 1,00 ja jonka keskimääräisen kisavauhdin oletettiin olevan
4,55/4,70 solmua radasta riippuen. Ruotsin uudistettua SRS-järjestelmänsä 2011,
vertailuveneenä luvulla 1,000 on keskimäärin 5,5 solmun nopeudella purjehtiva
vene. Norjalaisten NOR Ratingin ja ORCin
vertailuveneen vauhti on 6 solmua eli noin
1,3 kertaa LYS vertailuveneen vauhti.
FinLYS-sääntöä ja ORC-mittakirjoja Suomessa hallinnoi SPV:n alaisuudes-
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sa Avomeripurjehtijat ry (AMP). AMP on jo
viisi vuotta aktiivisesti kehittänyt FinLYSsääntöä vastaamaan ORC-tasoituslaskentaa. Kaudelle 2020 AMP muuttaa vihdoin
vanhentuneen FinLYS-säännön, -mittakirjat sekä –taulukon uuteen FinRating-järjestelmään (Finnish Rating System). Järjestelmä perustuu ORC-järjestelmään, jossa
vanhaa FinLYS-lukua vastaa nyt FinRatingluku.
FinRating-järjestelmällä on mm. seuraavia etuja:
1.Veneen tasoituslukua ei enää arvioida
paikallisesti, vaan se perustuu satoihin mittauksiin ja VPP-ohjelman niistä
laskemiin suorituskykyennusteisiin eri
olosuhteissa. Veneen tasoitusluku päivitetään vuosittain kansainvälisesti VPPohjelmaa päivitettäessä. Muutokset
ovat olleet viime vuosina hyvin pieniä,
kertoen ohjelman oikeellisuudesta.
2.Veneen tasoitusluku ilmaistaan neljällä
desimaalilla, joten tarkkuus lisääntyy.
Esim. Päijännepurjehduksessa yksi FinLYS-sadasosa vastasi noin 8 minuutin
eroa purjehditussa ajassa. Nyt tarkkuus
paranee.
3.FinRating-järjestelmä on yhteensopiva
tarkempien ja monimutkaisempien ORC
Club- ja ORC International -tasoitusjärjestelmien kanssa. Ne ottavat huomioon
ratatyypin, tuuliolosuhteet, miehistön
painon jne.
4.Siirtyminen uuteen järjestelmään on
helppoa kilpailujärjestäjille ja kilpailijoille.

FinLYS-luvut korvataan laskentataulukoissa FinRating-luvuilla
Alla Pari esimerkkiä veneiden luvuista (HUOM! suuntaa antavia lukuja)
		FinLYS-luku
FinRating-luku, noin
H-vene		1,07		0,8263
Albin Express
1,10		
0,8539
1,16		
0,9012
Inferno 31
Fingulf 36
1,24		
0,9565
XP 38		1,36		1,0531
AMP:lle järjestelmän käyttöönotossa on
monta vaihetta ja yksityiskohtaa. Suomen
yleisimmille venetyypeille pitää laskea
taulukkoarvot. Perusveneistä poikkeavien
yli 400 veneen FinLYS-todistus pitää muuttaa FinRating-todistukseksi. Vaikka ORCtietokannassa on noin 96.000 veneen tiedot, tarvitaan useista veneistä lisää tietoa,
mm. runkotiedosto ja tarkat purjemitat.
FinRating-todistus tulee olemaan NOR
Rating-todistuksen kaltainen. Se on lähellä
ORC club-todistusta, mutta yleislukuna ei
ole GPH, vaan Coastal/Long Distance -ratatyypin Time on Time –luku. Myös FinLYS
peruslukuna oli aikaa-ajalle luku, FinRatingissa se perustuu painotettuun keskiarvoon VPP-tietokoneohjelman nopeusennusteesta veneelle eri tuulennopeuksilla
ja –kulmilla.
Uusi FinRating mahdollistaa myös eri
tuulen nopeuksille, erilaisille radoille ja
mm. Double-Handedille räätälöityjen lukujen käyttämisen tuloslaskennassa, kilpailujärjestäjän näin halutessa. Yksittäinen
purjehtija voi jatkossa tilata omalle veneelleen lasketut polaarikäyrät, jotka auttavat

oman veneen optimaalisen trimmin löytämisessä.
Samaan aikaan Suomen kanssa tapahtuu samanlainen muutos myös Virossa.
Tämä helpottaa entisestään yhteistä tiivistä kanssakäymistämme.
Tavalliselle viikkokisoissa tai parissa
isommassa tapahtumassa vuosittain kisaavalle purjehtijalle muutos on lähinnä
kosmeettinen. Tuttu FinLYS-luku saa vain
hieman eri muodon. Tasoitukset vanhoihin tuttuihin kilpakumppaneihin pysyvät
käytännössä samoina.
Aktiiviselle kisaajalle FinRating avaa
uusia mahdollisuuksia veneen optimointiin, parhaaseen suorituskykyyn pääsemiseen ja myös muunmaalaisten veneiden
kanssa kisaamiseen.
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Tuloksia 2019

Veleiro Cup

Vellamon kierros

Extra Marine
Yöpurjehdus

LYS2-luokka:
1. Passe Par Tout / Timo Hyle (HPS)
2. Nicole / Matti Niemelä
3. Emilia / Timo Markkanen
4. Lady S / Jari Pakkanen
5. Lintu / Lauri Pulkkinen (RPS)
6. Grace / Aarne Tuhkunen
7. Olave / Tero Glan
8. Marillian / Matti Vanhala
9. Merikotka / Jorma Kostiainen
10. Tracey / Veli-Matti Sihvola

1. Humbug / Janne Taipale
2. Nicole / Matti Niemelä
3. Karlo / Jesse Hjelt
4. Coming Soon … / Laura,Riku,Ari
5. Emilia / Timo Markkanen
6. KEO / Juhani Hyytiäinen
7. Isabelo / Pekka Taipale
8. Lady S / Jari Pakkanen
9. Ulla II / Kari Streng
10. Grace / Aarne Tuhkunen
11. Olave / Tero Glan
12. Aquarius / Janne Vanhala
13. Sibylla / Markku Hämäläinen
14. Kismet / Tiina Saavalainen
15. Audi e-Tron / Hannu Niemelä
16. Enterprise / Juha Koskinen
17. Just In Time / Jerry Lehtinen
18. Ceebird / Ati Virtanen
19. Kristiina II / Juhani Laakso
20. Trimmu / Pekka Aalto

1. Lady S/Jari Pakkanen
2. Grace / Aarne Tuhkunen
3. Emilia / Timo Markkanen
4. Humbug / Janne Taipale
5. Coming Soon … / Ari&Riku&Laura
6. Ulla II / Kari Streng
7. Just In Time / Jerry Lehtinen
8. Kristiina II / Juhani Laakso
9. Trimmu / Pekka Aalto
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AVOIN-luokka:
1. Tuiga / Jarmo Heikkilä
(Puuvene-kiertopalkinto)
2. Kismet / Osmo Savola
3.Pitkäpaasi / Marko Kantola (HPS)
LYS1-luokka:
1. Humbug / Janne Taipale
2. Karlo / Jesse Hjelt
3. AMEME / Ari Pulkkinen
4. Ulla II / Kari Streng
5. Marielle / Jorma Gustafsson
6. Audi E TRON / Hannu Niemelä,
Team KotkaMills
7. Aquarius / Janne Vanhala
8. Sibylla / Markku Hämäläinen
9. Just In Time / Jerry Lehtinen
10. Kristiina II / Juhani Laakso

Naistenpurjehdus

1. Coming Soon … / Laura Pulkkinen
2. Just In Time / Eini Hakala
3. Ilona / Salla Hannula

Ruotsinsalmi Race

1. Karlo / Jesse Hjelt
2. Ulla II / Kari Streng
3. Pinniped / Timo Hyle (HPS)
4. AMEME / Ari Pulkkinen
4. Just In Time / Jerry Lehtinen
4 Aquarius / Janne Vanhala
7. Sibylla / Markku Hämäläinen
8. Dream Catcher / Pertti Wilen (HPS)
9. Meritähti / Pekka Kotila
Kotkan Pursiseura voitti TRIO-pokaalin

Pitkäluotopurjehdus
1. Karlo / Jesse Hjelt
2. Humbug / Janne Taipale
3. Ulla II / Kari Streng
4. Emilia / Timo Markkanen
5. KEO / Juhani Hyytiäinen
6. AMEME / Ari Pulkkinen
7. Olave / Tero Glan
8. Coldie 3 / Veli-Matti Pakkanen
9. Sibylla / Markku Hämäläinen
10. Just In Time / Jerry Lehtinen

Karvalakkikisa
Avoin-luokka:
1. Trimmu / Pekka Aalto

LYS-luokka:
1. Humbug / Janne Taipale
2. Coming Soon … / Riku,Laura,Ari
3. Karlo / Jesse Hjelt
4. Olave / Tero Glan
5. Isabelo / Pekka Taipale
6. Grace / Aarne Tuhkunen
7. Coldie 3 / Veli-Matti Pakkanen
8. Ulla II / Kari Streng
9. Just In Time / Jerry Lehtinen
10. Sibylla / Markku Hämäläinen
11. Kristiina II / Juhani Laakso

FISKARIAJOT

Luokka yli 100 hv
1. Chiquita / Timo Jaakkola, aika 3:51
2. Mörkö / Aki Savolainen, aika 4:31
3. Peto / Ilpo ja Kimmo, aika 5:10
4. Minna 1 / Kari Hyvärinen
5. Merisika / Jukka Pisa
Luokka alle 100 hv
1. Nina 1 / Sami Tommila
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Kiitos toimintamme tukemisesta
AgentIT
Ankkurilehti
Asbesti- ja kiinteistösaneeraus Paldan Oy
Boat/Marina Services Oy
Datamix
DT Finland (Stark)
EKP-Pekkarinen Ky
Extra Marine
Erkan Onky Ky
Er-To Tuote Ky
Heilahden veneveistämö
Hämäläinen Markku
Handelsbanken
Haapasaaren osuuskauppa
Hamina-Trailer Ky
HL-sähkö
Oy Insinööri Studio
Inter Marine Oy
J.Purho Oy
Jaken Pölli
Kotkan saaret Oy
Kymen Vartiointipalvelu Oy
Kotkan Lämpö ja Vesityö Oy
Kymenlaakson Taksi Oy
Kilpihovi
Kotkamills Oy
Kotkan Sammutinhuolto
Kotkan I apteekki
Kotkan Akkukeskus
Kopioklubi Oy
Kumilaakso Oy
Kone Makkonen Oy
Kymen Pultti ja Työväline
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Kymimotors
LR-Lenkkerit Ky
Ikkunatehdas Lasivuorimaa
Lovesto
Ma-Re
Merisähkö
Medaol Oy/Kymen viisumit
Meri Ranta Oy
Mikro-Kulma
Neuvottoman varastot Oy
Optikkoliike Oy Prisma ab
Pasaatin apteekki
Prisma (Sutela)
Piispalankulman hammas ay
Perheyhtiö JP Laine/Marina Cafe Laituri
Pepe UU
Putkimiäs Oy
Red Sky
Ritoil Oy
Roseprint
Ri-Pe sport Oy
Sukellus Kotka Oy
Sutelan Kello ja Kulta
Supermarket Pooki
Salon Mattopesupojat Oy
Trans Caravan Oy
Takatalo-Tompuri
Taksiparoni
Taikapaita ky
TG-Marin Oy/Ab
Veleiro Oy
Wanha Fiskari

91

92

VENEIDEN HUOLLOT
JA KORJAUKSET
MYYNTI JA
MERKKIHUOLTO

MYYNTI JA
HUOLTO

Mäkelänkankaantie 18
49490
Neuvoton

LAITUREIDEN
MYYNTI JA ASENNUS
BETONIPONTTOONILAITURIT

LAADUKKAAT
LUOKITELLUT
KETTINGIT

+ PUTKIPONTTOONILAITURIT

WWW.MARINASERVICES.FI
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CORONARIA Hammasklinikka
Paikalliset hammaslääkärit

Ajanvaraus

05-215679

Erikoishammasteknikko
Timo Noronkoski
Ajanvaraus

0400-550209

Kotkankatu 16 B, 5.krs
48100 Kotka

Keskuskatu 35 48100 Kotka
Puh: 05 215888
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RANKKI
60,3777° 26,956°

KIRKONMAA
60,4034 ° 27,0546 °

Juhlat
Tyhy-päivät
Kokoukset
Lomat
Osta loma-asunto
Rakenna mökki
Varaa oma tontti
Ravintola
Kauppa
Saunat
Majoitus
Historiaopastukset
Vierasvenesatama
satama@rankki.fi
+358 44 7150 150
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KotkanSaaret.fi

Retkeile
Lomaile
Nautiskele
Uiskentele
Pyöräile
Ruokaile
Juhli
Asu
Grillaile
Oleskele
Viivy
Yksin
Kaksin
Porukalla

kirkonmaa@kotkansaaret.fi
044 055 7496

WWW.KYMENVARTIOINTIPALVELU.FI

Vasaratie 8, 48400 KOTKA
Vasaratie
8, 210
48400
Kotka
Puh. (05)
5000
puh. 05 210 5000
www.painokotka.fi
www.painokotka.fi
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Huollettu kone takaa
huolettoman kesän

• Huollot
• Varaosat
• Potkurit

www.lovesto.fi
Insinöörintie 2, LOVIISA, puh. (019) 533 353 • matkapuhelin 0400 102 157
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Salon
Mattopesupojat Oy

Mattojen erikoispesula

PURJEIDEN PESUT JA VALKAISUT
SEKÄ VENEPEITTEIDEN PESUT,
HOMEPESUT JA KYLLÄSTYKSET
JO YLI 30 VUODEN KOKEMUKSELLA.

www.mattopesu.net
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AGENTIT:N SUUNNITELMILLA
TUULTA TIETOHALLINNON
PURJEISIIN

Entä sijoituspalvelut? Omatoimi, paketti
vai all-inclusive.
Tervetuloa Handelsbankenin konttoriimme keskustelemaan vaihtoehdoista.

Kotka
Keskuskatu 29.
Puh 010 444 3630*
kotka@handelsbanken.fi
*0,0835 e/puh. + 0,1209 e/min.
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INTER MARINE OY
PUISTOTIE 24, PO BOX 49, 48101 KOTKA, FINLAND
TEL: +358 5 225 2500, e-mail:intermarine@dlc.fi www.intermarine.fi

Nyt Suomen edustus!

Täyden palvelun venetalo Haminassa jo 45v.

Myös huolto- ja varaosat edustamiimme merkkeihin.

Laivasillankatu 2, 49400 Hamina • 05 730 0700
jpurho@jpurho.fi • www.jpurho.fi
Avoinna: arkisin 9-17 • lauantaisin 10-13
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PASAATIN APTEEKKI
HYVÄÄ APTEEKKIPALVELUA VUODESTA 1906
Avoinna arkisin 8.30-20.00, lauantaisin 10.00-18.00 ja sunnuntaisin 12.00-16.00
SIJAITSEMME KÄTEVÄSTI KAUPPAKESKUS PASAATISSA

TERVETULOA!

TYKKÄÄ!

facebook.com/prisma.fi
Avoinna: ma–pe 8–22, la 8–21, su 9 –21

Prisma Kotka Hakamäentie 1, puh. 010 7635200 (0,0835/puhelu + 0,1209/min)
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Tervetuloa aistimaan aidon ruuan maut!

www.wanhafiskari.fi
Juha Vainion katu 2, Kotka
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arhusaa
w.k

i
ri.f

ww

Ruokamatkailijan ykkössatama yksin, kaksin, ryhmässä, päivällä tai illalla!

HAMINA-TRAILER KY
VENETRAILERIKORJAUKSET
0400-676427
ASBESTI- JA KIINTEISTÖSANEERAUS PALDAN OY

MARKO ”PAVE” PALDAN

0500-553531

Nautitaan meidän hienosta saaritukikohdastamme
ja tuetaan sen ylläpitoa
PITKÄLUODON TUKIMAKSU
Voit maksaa KPS:n tilille: FI82 5172 0220 0236 68
Viitteeksi: 7773
Kiitokset etukäteen ja nähdään saaressa!
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datamix
Tietotekniikka
Työergonomia
Toimistotarvikkeet

Asennus
Huoltopalvelut
puh. 0400 – 273753

4G-valvontakamera
ulkokäyttöön.
SIM-korttipaikalla ja
ladattavalla akulla.
Säänkestävä (IP65)

299€

ENERGIARATKAISUT KOTIIN JA MÖKILLE
- Bosch-ilmalämpöpumput ja Bosch-maalämpöratkaisut
- Nestekaasu- ja maakaasulaitteet + mökkilämmittimet
- Aurinkoenergialaitteet mökeille ja veneisiin
- Laaja valikoima oheistuotteita
LAITEMYYNTI, ASENNUS- ja HUOLTOPALVELUT
Myymälä osoitteessa:
Merilinnunkatu 27, 49400 HAMINA

AVOINNA ERIKSEEN SOVITTAESSA SOITA JA SOVI AIKA 0400 756 910

Kymen Pultti ja Työväline Kotka / Kouvola • Kaakon Pultti Lappeenranta • Marskin Pultti Mikkeli • Helsingin Rakennuskiinnike Vantaa
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KOTKAN SAMMUTINHUOLTO

KOTKAN SAMMUTINHUOLTO
PEKKA VILLIKKA
P. 0440 652 551, +358 440 652 551

PEKKA
VILLIKKA
F. 05 2184 900,
+358 5 2184 900

E-mail: pekka.villikka@kotkansammutinhuolto.ﬁ
P. 0440 652 551, +358 440 652
www.kotkansammutinhuolto.ﬁ

551
F. 05 2184 900, +358 5 2184 900

Takojantie 23, 48230 KOTKA

Kiilahihnoja, muovi- ja kumiletkuja
+liittimiä letkuihin (kaikki koot)
hyvä valikoima, HETI VARASTOSTA!
Myös vaahtomuovit

KUMILAAKSO OY
Valajantie 1, 48230 Kotka, P. (05) 228 3700

P. 020 759 8028
Huumantie 1 Kotka
www.mikrokulma.fi

Kaupunkinsa
näköiset
lehdet

KAUPUNKILEHDET
POHJOIS-KYMENLAAKSO & ANKKURI

ankkurilehti.fi
pklehti.fi
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Haapasaaren Osuuskauppa vuodesta 1907 alkaen
Aukioloajat netissä, facebookissa tai kysymällä:
www.haapasaari.net
FB:ssa Haapasaaren osuuskauppa
puhelin 044-278 5797
Tervetuloa ostoksille ympäri vuoden

•
•
•
•
•

Kiinteistöjen sähköasennukset ja -urakointi
Sähkökorjaukset, sähköhuollot.
Valokuituverkkojen asennukset ja korjaukset
Yhteisantenni asennukset ja -korjaukset
Sähkökuntoarviot

HL-sähköosakeyhtiö
Viljonpolku 6, 48600 Kotka
0440 915911 • hl.sahko@luukku.com

Kuljetus
M. Hämäläinen Ky
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Kopioklubi Oy

Ruukinkatu 11 B, 48100 Kotka
05 218 4280 kopioi@kopioklubi.fi www.kopioklubi.fi

een
s
i
l
l
a
av ään.
TPalveluksessasi
eläm
www.kymenlaaksontaksi.fi
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Sähköistä osaamista
maalle ja merelle.

Jouni Marttila • 040 550 8192
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Myynti / välitysmyynti:

Matkailuautot ja -vaunut, sekä veneet.
Matkailuautojen ja -vaunujen vuokraus.

Seppolantie 11, Kotka • 05 260 8200 • pepe@pepeuu.fi •www.pepeuu.fi
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VENEKUOMUT KUOMUKAARET
SUOJAPEITTEET KORJAUKSET
ER-TO Tuote Ky
Runeberginkatu 17, KOTKA
P.260 6950, 044-060 6950
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Palveleva konekauppa
Kotkassa
Meiltä saat Tohatsu
perämoottorit sekä
varaosa-,
huolto-ja
asennuspalvelut

Alasuutarintie 3, 48400 Kotka
www.mckone.fi • Puh. 05 2255900

VENEILIJÄ!
Navigoi Sapokan RITOILIIN.
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Yhdessä
Yhdessä
edistämme
edistämme
ympäristöympäristöystävällisiä
ystävällisiä
valintoja
valintoja

Me Kotkamillsillä olemme
Me
Kotkamillsillä
olemme
jo astuneet
muutokseen
jo
astuneet muutokseen
valmistamalla
täysin kierrätettäviä
pakkausmateriaaleja.
valmistamalla
täysin kierrätettäviä
pakkausmateriaaleja.
Teemme jatkuvaa kehitystyötä
kuluttajien
ja ympäristön
tarpeita
Teemme
jatkuvaa
kehitystyötä
kunnioittaen.
kuluttajien
ja ympäristön tarpeita
kunnioittaen.
Ota tulevaisuus haltuusi.
Valitse
täysin kierrätettävät
ja
Ota
tulevaisuus
haltuusi.
ja ja
käänteentekevät
Valitse
täysin kierrätettävät
-kartongit.
ja
käänteentekevät
-kartongit.

Kestäviä ratkaisuja
puun uusiutuvasta
Kestäviä
ratkaisuja
voimasta.
puun
uusiutuvasta
kotkamills .com
voimasta.
kotkamills .com
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Meriniemi
RAVINTOLA

Nauti hyvästä ruoasta upeassa ympäristössä

RAVINTOLA TARJOAA KPS:N JÄSENISTÖLLE
10% alennus lounasbuffetista
15% alennus suurille ryhmille (vähintään 15 hlöä)
10% alennus tapahtumista ja juhlavarauksista

Viikottain vaihtuvan lounaslistan löydät
kotisivuiltamme.
WWW.RAVINTOLAMERINIEMI.FI
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Kattavan valikoiman venetarvikemyymälä
Lämmityslaitteet; myynti ja valtuutettu huolto
Veneiden talvisäilytys; lämmin, kylmä, ulko
Veneiden nostot 30t asti
Vakuutusyhtiöiden
auktorisoima venekorjaamo
Riki- ja vaijerityöt
Venesähkötyöt;
startti- ja laturikorjaamo
Volvo Penta Service
Vetus Center

KPS - KSS ry

HD51

Kotkan Pursiseura
Kotka Segelsällskap ry
VUOSIKIRJA 2020

VUOSIKIRJA 2020

1888 –2020

