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 Talvikausi on taas alkamassa. Veneet alkavat olla jo talviteloillaan ja mennyt kesä 

sateineen ja tuulineen jäämässä muistoihin. Veneilyä sinänsa sateet eivät mahdottomasti 

haittaa (kivet ovat syvemmällä:) ), mutta mielialaan sillä toki on vaikutuksensa. Hyvä kesä 

joka tapauksessa. Ainakin Haukivedellä, Pihlajavedellä, Pyhäselällä ja Pielisellä. Piitteristä 

voi vuokrata laituripaikan veneelle viikoksi tai vaikka koko kesäksi. Lyhyt matka Pieliselle. 

 

Talvisäilytyspaikkoina ovat viime aikoina yleistyneet maataloudesta vapautuneet hallitilat. 

Tulee niillekin uusiokäyttöä ja helpottaa syystoimia. Molemmin puolinen hyöty. Myös 

kaupallinen säilytys on saanut suosiota. 

 

Sähköiset navigointilaitteet ovat yleistyneet ja sen myötä kivilleajotkin. 

On helppo tuudittautua täsmällisen ja tarkan navigaattorinäytön oletuksiin vedenalaisesta 

maailmasta, eikä enää ehdollisteta kartta-aineiston paikkansapitävyyttä. 

Olen henkilökohtaisestikin nähnyt satoja kertoja, ettei kartta pidä paikkaansa. Joskus ihan 

strategisissa paikoissakin, saati sitten kauempana väyliltä. 

Navigaattorien kartat on tehty kartta-aineiston pohjalta, ja vaikka näyttö on tarkka, ei 

perusaineisto välttämättä ole totta. Kaikuluotain on turvallisuuden kannalta tärkeimpiä 

apuvälineitä, jos sitä ehtii seuraamaan...  

Ja samalla pitää seurata ympäristöä ja muita veneilijöitä. 

 

Seuran jäsenmäärä on hienoisessa kasvussa. 

Koulutustoimintaa ollaan kehittämässä. 

Uusi katsastusmies on tulossa. 

Pursmajalla kävijöiden nimet majakirjaan. Käyttöoikeus on jäsenmaksunsa kuluvalta 

vuodelta maksaneilla. Rakenne- ja polttopuusyistä Pursmajalla ei ole mahdollista tarjota 

talvikäyttöä, makkaran paistoa lukuunottamatta. 

 

Kesän aikana Juojärvelle tehtiin kaksikin retkipurjehdusta Saimaan alueelta. Ristiinan PS:n 

ja Kouvolan Kippareiden yhteiseskaaderi  tuli heinäkuun alkupuolella, heidän 

matkakertomuksensa ohessa. Kuopion Pursiseuran eskaaderi heinäkuun lopussa. 

 

Syyskokous vietetään la 18.11-17 klo 13.00 Malmin Majatalossa.  

Pikkujoulun sijasta seura tarjoaa jäsenilleen Joulupuuron ja torttukahvit kokouksen 

yhteydessä. 

 

 Leppoisaa talven viettoa akkuja lataillen 

 

 

 Outokummussa 5.11-17     Kommodori Esa Holopainen  

 

    0503523743 esa.holopainen@live.fi 

 



 

 
JUOJÄRVI JA TUUSNIEMEN SATAMA IHASTUTTIVAT 
 
Kuluneena kesänä Juojärvi ja Tuusniemen satama vetivät Saimaan veneilijöitä puoleensa. 
Yksittäisiä veneilijöitä kävi harvakseltaan, mutta kaksi ”eskaaderia” toivat isompia 
porukoita. 
 
Kouvolan Kipparit ry ja Ristiinan Pursiseura tekivät perusteellisen tutustumisen 
vesistöihimme. Eskaaderin nimi oli ”Valamon Vesille” Sovittuna kokoontumis- ja 
lähtöpaikkana oli 5.7. Savonlinna, jonne palattiin 13.7. Juojärvelle tultiin Haukiveden yli 
Heinäveden reitille, jota sanotaan suomen kauneimmaksi reitiksi. Koettiin kaikki 
Heinäveden kanavat, Pilppa, Vihovuonne, Kerma, Karvio, Varistaipale ja Taivallahden 
kanava. 
 
Sitten oltiin jo Juojärvellä. Ensimmäinen yö vietettiin Heinäveden Valamon laiturissa, 
samalla tutustuen luostariin ja sen nähtävyyksiin. Sieltä lähdettiin ylittämään suuria 
Juojärven selkiä, ihastellen samalla kuuluisan maakuntajärven jylhää kauneutta ja sen 
erämaajärven olemusta. Iltapäivän aikana alettiin jo kiinnittyä Tuusniemen satamalaituriin. 
 
Tuusniemen satama todettiin viihtyisäksi siistiksi ja hyvät palvelut omaavaksi paikaksi. 
Sataman hotelli ja ravintolalaiva oli vieraiden käytettävissä. Laivaravintolassa maistui 
paistetut muikut ja laivasaunassa sai mojovat löylyt. 
Sataman hiekkarannalla ja nurmikolla pelattiin erilaisia pelejä. Vieraat pitivät siitä, että 
paikkakuntalaiset pyrkivät juttelemaan. Tuusniemeläisten todettiin olevan mukavia ja 
heihin oli helppo tutustua. Jokunen tuttu ja puolituttukin saattoi löytyä. 
 
Seuraavana päivänä irtauduttiin Tuusniemen laiturista ja veneet ohjattiin kohti 
Ohtaansalmea, josta jatkettiin Rikkavedelle. Rikkavedenkin todettiin olevan kaunis järvi, 
jonka takana kohosi näkyviin Maarianvaara mastoineen. 
Järven toisessa päässä Kaavinkoskella veneilijöitä odotti Koillis -Tuusniemeläisten 
lämmittämä savusauna. Kaavinkosken retkisatamassa yövyttiinkin. Savusauna todettiin 
mahtavan hyvät löylyt antavaksi. Rohkeimmat pulahtivat vielä kylmähköön Rikkaveteen.  
 
Seuraavana aamuna irtauduttiin laiturista ja veneet suuntasivat yksi toisensa jälkeen kohti 
Ohtaasalmea ja Juojärveä. Juojärvellä rantauduttiin Jäätsaloon ja siellä olevan 
Outokummun Pursiseuran majalle. Tuuliolosuhteiden ja puutteellisten 
kiinnitysmahdollisuuksien takia matkaa päättettiin jatkaa yöksi suojaiseen Kalliolahteen. 
Seuraavan päivän ohjelmassa olikin jo Juojärveltä poistuminen Taivallahden ja 
Varistaipaleen kanavien kautta. Sulkumestarin ystävällisellä opastuksella ja 
käsiohjaukseen siirtymisellä saatiin kaikkiaan viisi venettä mahtumaan samaan 
sulutukseen. Samalla laskeuduttiin yläilmoissa olevalta 101 metriä merenpinnassa olevalta 
Juojärveltä 20 metriä alemmaksi ja kotimatka eteläiselle Saimaalle oli edessä. 
Olipahan antoisa retki todettiin ja oltiin kiitollisia alueen hyvistä palveluista ja mukavista 
ihmisistä. 
 
Ristiinan Pursiseura   Kouvolan Kipparit 
Raimo Reinamo     Ari Vainio 
 
 
Jutun kokosi Valto Holopainen 


