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KUTSU  KEVÄTKOKOUKSEEN 
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Aika   Sunnuntai 27.4.2014 klo 14.00 
 
Käsiteltävät asiat Sääntömääräiset kevätkokousasiat ja sääntömuutos 
 
 
Esityslista kevätkokoukseen 
 
1. Kokouksen avaus 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2013 ja päätetään sen 

hyväksymisestä 
6. Esitetään tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto 
 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä tilivelvollisille 
7 Käsitellään sääntömuutosehdotus 
8. Käsitellään muut esille tulevat asiat 
9. Kokouksen päättäminen 
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KOMMODORIN PALSTA 
 

Alkanut vuosi on Ristiinan Pursiseurassa muutoksen aikaa. Organisaatiouudistus aloitettiin 
syyskokouksen päätöksellä selkeänä tavoitteena jakaa seuran hallintoon ja toimintaan 
liittyviä tehtävia laajemmin jäsenistön hoidettavaksi sekä aktivoida jäsenia ottamaan 
enemmän vastuuta yhteisen seuramme toiminnan edistämiseksi ja kehittämiseksi.  

Hallituksen avuksi perustettiin uusia jaostoja: Tiedotusjaosto, satamajaosto, Korkia-
mökkijaosto, kilpailujaosto, juniori- ja koulutusjaosto, katsastusjaosto, huvijaosto ja 
palkintojaosto. Kullekin jaostolle on annettu seuratoiminnan pyörittämisessä omat selkeät 
tehtävät ja vastuualueet, joita kehitetään edelleen. Tehtäven helpottamiseksi laaditaan 
tehtäväkohtaiset kirjalliset ohjeet, toimintakortit, jotka julkaistaan nettisivuilla. 

Juniori- ja koulutusjaostoa lukuun ottamatta kaikkien jaostojen ja toimikuntien ruoriin on 
saatu aktiivinen vetäjä ja vapaaehtoisia nimettyjä jäseniä. Jaostojen tehtävistä ja 
kokoonpanoista on esittelyt myöhemmin tässä tiedotteessa. 

Seurassa on aloitettu sääntömuutoksen valmistelu. Tarkoituksena on muuttaa alkuperäiset, 
vuonna 1975 laaditut säännöt ajan tasalle. Suurin muutos koskee toimintakauden 
muuttamista vaihtumaan lokakuun lopussa ja kahden yleisen kokouksen, kevät- ja 
syyskokouksen, korvaaminen yhdellä vuosikokouksella. Uudet säännöt esitellään ja 
käsitellään kevätkokouksessa ja hyväksytään lopullisesti syyskokouksessa 2014. 
Tavoitteena on, että kausi 2015 päästään toimimaan uusien sääntöjen alaisuudessa. 

Yksi merkittävimmistä muutoksista koskee tiedottamista. Uusi nimetty tiedotusjaosto on jo 
aloittanut nettisivujen uudistuksen. Tavoitteena on sivujen sisällön kehittämisen lisäksi 
sivujen aktiivisempi päivittäminen ja päivitysoikeuden laajentaminen hallitukselta myös 
jaostojen puheenjohtajille.  

Tämä jäsentiedote on kaudesta 2015 alkaen tavoitteena julkaista väripainatettuna 
jäsenlehtenä, joka olisi eräänlainen vuosittain päivittyvä jäsenen ”käsikirja” ja opas. 
Jäsenlehden laatiminen on annettu tiedotusjaoston tehtäväksi. Vuosi 2015 on seuran 40. 
toimintavuosi, joten ensimmäisestä lehdestä tulee samalla juhlajulkaisu. Jäsenlehti tarvitsee 
myös nimen, jonka keksimiseksi jaosto järjestää nimikilpailun. Siitä lisää myöhemmin tässä 
tiedotteessa. 

Pursiseura on tehnyt uuden sopimuksen Ristiinan satamien ylläpidosta Mikkelin kaupungin 
kanssa. Toimintamme satamassa jatkuu lähes ennallaan. Suurin ja ikävin jäsenille näkyvä 
muutos on venepaikkamaksujen reipas kallistuminen. Syynä siihen on Mikkelin kaupungin 
vaatimus yhtenäistää venepaikkojen hinnoittelu koko kaupungin alueella. Samalla 
joudumme luopumaan ristiinalaisille ja seuran jäsenille suunnatusta 50 % alennuksesta.  

Seuran jäsenrekisterissä on havaittu merkittäviä puutteita jäsenten henkilötiedoissa, 
syntymäajoissa ja yhteystiedoissa (puhelin ja sähköposti). Puuttuvien tietojen vuoksi tämän 
tiedotteen ohessa on jäsenkyselykaavake, joka jokaisen tulee täyttää huolellisesti ja 
palauttaa seuralle.   

Toivotan kaikki jäsenet tervetulleeksi osallistumaan seuran järjestämiin tapahtumiin sekä 
toimimaan aktiivisesti ja kehittämään Ristiinan Pursiseuran toimintaa.  

Tehdään se yhdessä. 
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Kommodori 



 

TÄYTÄ OHEINEN JÄSENKYSELYKAAVAKE 
 

Seuran jäsenrekisterissä on havaittu merkittäviä puutteita jäsenten 
henkilötiedoissa, syntymäajoissa ja yhteystiedoissa (puhelin ja sähköposti). 
Puuttuvien syntymäaikojen vuoksi jäsenrekisterissämme on mm. virheellisesti 
aikuisikään tulleita juniorijäseniä.  
Edellä mainituista syistä on tämän tiedotteen liiteenä esitäytetty  
jäsenkyselykaavake, joka kaikkien jäsenten tulee osaltaan tarkistaa, korjata, 
täyttää puuttuvilta osin ja palauttaa seuralle. Jäsentietojen tarkistamisen lisäksi 
kaavakkeessa kysytään myös mielipiteitäsi seuran toiminnasta. Kaavake on 
kaksipuolinen. Perhejäsenet täytetään samalle kaavakkeelle.  

Täytä kaavake ja palauta se 31.5. mennessä postitse osoitteeseen 
Ristiinan Pursiseura ry. PL 22, 52301 Ristiina tai sähköpostilla 
osoitteeseen mika.muikku@geotek.fi. Voit myös palauttaa täytetyn 
kaavakkeen suoraan hallituksen jäsenelle. 

Purjehtijaliitto ja veneilyliitto yhdistyivät ja toimivat nyt yhtenä liittona Suomen 
Purjehdus ja veneily (SPV). Yhdistymisen yhteydessä jäsenrekisterissä on 
tullut sekaannuksia. Osalla jäsenistä jäsenlehti Nautic on mahdollisesti jäänyt 
tulematta.  

Peusperiaatte on, että yksi perheestä, pääjäsen, on ilmoitettu liiton jäseneksi. 
Jäsenestä maksetaan liiton jäsenmaksu, joka on aikuisilta 12,5 €/vuosi ja 
peritään jäseneltä seuran vuosijäsenmaksun yhteydessä. Jäsen saa 
jäsenetuna mm. Nautic-lehden ja vakuutuksen. Muista jäseneduista saat tietoa 
SPV:n nettisivuilta. 

SPV:n jäsenyyttä edellytetään, mikäli haluaa toimia katsastajana tai muissa 
liiton alaisissa tehtävissä. Myös kilpaileminen SPV:n alaisissa purjehdus- ja 
moottorivenekilpailuissa edellyttää SPV:n jäsenyyttä. 

Suomessa on yhdistymisvapaus, joten kantamme on, että liiton jäsenyys on 
vapaaehtoista. Hallitus suosittelee, että ainakin yksi perheenjäsen on myös 
SPV:n jäsen. Merkitse jäsenkyselykaavakkeeseen kunkin perheenjäsenen 
kohdalle, haluaako hän kuulua SPV:n jäseneksi ja saada jäsenetuna mm. 
Nautic-lehden.  
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JÄSENMAKSUT 2014 
 
Jäsenmaksut  2014 saapuvat tämän tiedotteen mukana, joten tarkastakaa, 
ovatko kaikki tietonne oikein. Jäsenmaksut ovat säilyneet entisellään 
edellisvuoden tasolla. Jäsenlaskutuksen hoitaa Leila Toikka puh. 044 7373 550 
tai sähköpostilla leila.toikka@saimaantilitalo.fi.  

 
HALLITUKSEN KOKOONPANO 2014 
 
 

KOMMODORI 
 Mika Muikku  040 540 7547 
 mika.muikku@geotek.fi 
 
VARAKOMMODORI 

Jukka Häkkinen  040 530 8207  
hakkinen.ijukka@gmail.com  
  

JÄSENET 
Salme Häkkinen  040 5030 491   

 salme.hakkinen@gmail.com hallituksen sihteeri 
 
 Heikki Piipari  0440 153 224 
 sy.taireena@gmail.com Satamakapteeni 
 
 Pekka Valtonen  040 5231 525 
 pekka.valtonen@pp4.inet.fi 
  

Seppo Piipari  0440 153 225 
piipari.seppo@gmail.com 
 
Riku Hietala  044 702 6319 
riku.hietala@kymp.net 
 
 
 
OSOITE 
Ristiinan Pursiseura ry 
PL 22 
52301 Ristiina 
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VUODEN 2014 TAPAHTUMAKALENTTERI 
  

 
HUHTIKUU 
Su 27.4. 
 
TOUKOKUU 

Kevätkokous 

La 3.5  klo 10.00 - 
Pe 9.5  klo 15.00 - 
La 10.5. klo 8.00 – 
La 10.5 – Su 11.5 

Satamatalkoot, Kirkkoranta 
Veneiden runkokatsastukset, Kirkkoranta 
Veneiden yhteisnosto, aloitetaan alueen eteläpäästä 
Veneiden runko- ja vuosikatsastuksia, Kirkkoranta 

Pe 16.5 
 
La 17.5. - Su 18.5.  

Jollapurjehduksen esittelytilaisuus Ristiinan koulun 4. 
luokkalaisille 
Tukikohdan siivous kesäkuntoon ja lipun nosto 

La 24.5. Purjehduskilpailu Astuvan Ukon Regatta  

 
KESÄKUU 

  

Ma 2.5. - Ke 4.6. Junnuleiri Korkiassa 

La 7.6. 
La 7.6 

Talkoopäivä Korkiassa  
Veneiden katsastuksia, Korkia 

 
HEINÄKUU 

 

Su 29.6 – Su 6.7 Saimaa-eskaaderi yhdessä Kouvolan Kippareiden 
kanssa 

ELOKUU   

La 2.8. Talkoopäivä Korkiassa 

La 16.8 (alustava) Rosvopaisti Korkiassa 

La 30.8 – Su 31.8 Yövesi-matkapurjehduskilpailu Korkian lähivesillä  

 
SYYSKUU 

 

27.9 
27.9. 

Kuvailta Korkiassa 
Korkia Runt purjehdustapahtuma  

 
LOKAKUU 

  

La 4.10 – Su 5.10 Korkia, syystalkoot ja lipunlasku 

Pe 10.10. klo 16 - Traileri-veneiden yhteisnosto 

La 11.10. klo 8 – 
(avoin) 

Veneiden yhteisnosto, aloitetaan alueen pohjoispäästä 
Satamatalkoot, Kirkkoranta 

 
MARRASKUU 

  

Su 23.11 Sääntömääräinen syyskokous 

(päivä avoin) Pikkujoulut 

  

 
Muista tapahtumista, tarkentuvista ajankohdista ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan 
seuran nettisivuilla www.ristiinanpursiseura.fi. 



TIEDOTUSJAOSTO 

 

Syyskokouksessa Ristiinan Pursiseuraan perustettiin tiedotusjaosto, jonka 
tehtävänä on vastata seuran tiedotustoiminnasta. Jaoston puheenjohtajana 
toimii Ari Immonen  p. 040 5462 757 (ari.immonen@eduvantaa.fi) sekä 
jäseninä Eija Immonen, Anne Piipari, Kari Santala ja Pia Santala. 

Jaosto on jo pitänyt ensimmäiset kokouksensa. Jaosto tekee seuralle uudet 
toimivat nettisivut, joista on tarkoitus tulla seuran tärkein tiedotuskanava. 

Toinen suuri haaste on jäsenlehden julkaiseminen. Ensimmäinen 
väripainatettu jäsenlehti on tarkoitus ilmestyä keväällä 2015. Vuonna 2015  
seura täyttää 40 vuotta, joten ensimmäinen lehti on myös juhlanumero. 

Lehti tarvitsee myös toimittajia. Jos olet kiinnostunut osallistumaan uuden 
jäsenlehden tekemiseen ja toimittamiseen, ota yhteyttä Ariin. 

 

UUDEN JÄSENLEHDEN NIMIKILPAILU 

Uusi jäsenlehti tarvitsee nimen, joten tiedotusjaosto järjestää kaikille jäsenille 
avoimen nimikilpailun. 

Kilpailun säännöt:  
Keksi uudelle jäsenlehdelle nimi. Nimiehdotuksen voit jättää veneiden laskun 
yhteydessä kanttiinissa olevaan laatikkoon tai lähettää sähköpostitse Eijalle 
eija.immonen@eduvantaa.fi 15.8.2014 mennessä. Raati (tiedotusjaosto ja 
kommodori) valitsee kolme parasta ehdotusta. Rosvopaistilla äänestetään 
näistä voittaja. Voittanut ehdotus palkitaan ja kaikkien nimikilpailuun 
osallistuneiden kesken arvotaan yksi palkinto. 

 

SATAMAJAOSTO 
 
Satamakapteeni Heikki Piipari, p. 044 2599 450 

Jäsenet: Seppo Piipari, Jukka Häkkinen, Pekka Valtonen, Riku Hietala, Jarmo 
Martikainen, Timo Salminen. 
 
Ristiinan Pursiseura ry. on tehnyt Mikkelin kaupungin kanssa sopimuksen 
Ristiinan satamien ylläpidosta ja hoidosta. Sopimus on pääpiirteiltään 
sisällöltään vastaava kuin aikaisempi sopimus Ristiinan kunnan kanssa.  
Joitakin muutoksia on kuitenkin tullut, mm. venepaikkojen hinnoitteluun ja  
jätehuollon järjestämiseen liittyen. 
 
Sopimuksen piiriin kuuluu Ristiinassa Pökkään laituri, Uimalan laiturit, 
Kirkkorannan laiturit (pois lukien osuuslaituri) sekä Kissalahden laiturit. Lisäksi 
uutena vastuualueena on pienveneiden rantavenepaikat. Kaupunki ei salli 
pienveneiden säilyttämistä rannoillaan muutoin kun sitä varten osoitetuilla 
paikoilla. Pienvenepaikkoja perustetaan edellä mainittuihin satamiin sekä 
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Linnaniemen uuteen venevalkamaan Linnaniemen länsirannalla. Seura 
huolehtii venepaikkojen ja pienveneiden rantavenepaikkojen sekä 
talvisäilytyspaikkojen jakamisesta ja laskutuksesta. Lisäksi jaosto huolehtii 
veneiden nostojen ja laskujen järjestelyistä sekä telakan toiminnasta.  
 
Sopimus velvoittaa seuraa huolehtimaan siitä, että talvisäilytysalue on vapaa 
veneistä, venepukeista ja muista talvisäilytysrakenteista 31.5. mennessä. 
 
Venepaikkojen hintoihin on jouduttu tekemään merkittäviä muutoksia. Hinnat 
on Mikkelin kaupungin antaman määräyksen mukaan yhtenäistetty 
vastaamaan muiden Mikkelin satamien hintoja. Lisäksi olemme joutuneet 
luopumaan ristiinalaisille ja seuran jäsenille kohdennetusta 50 % alennuksesta 
venepaikkamaksussa.  

 

TÄRKEÄÄ SATAMASSA TOIMIMISESTA 

 

Satamassa ei saa pestä veneitä liuotinpohjaisilla pesuaineilla, 
hiekkapuhaltaa tai tehdä mitään muutakaan sellaisia toimia, joissa 
luonnolle haitallisia materiaaleja tai kemikaaleja saattaisi joutua 
maaperään tai veteen. Tämä koskee mm. luonnolle haitallisia 
myrkkymaaleja ja pakkasnesteitä. 

Edellä kerrottu tarkoitaa sitä, että jotkut keväiset veneen kunnostustoimet 
joudutaan suorittamaan muualla, tähän tarkoitukseen rakennetuilla telakka-
alueilla, joissa on tarkoituksenmukaiset asfalttikentät erotuskaivoineen. 

Pursiseura ei ota vastuuta yksittäisten jäsentensä toimista. Emme myöskään 
pysty valvomaan kaikkia sataman toimia, vaan luotamme jäsenistömme 
toimivan annettujen ohjeiden mukaisesti. Kysymys on myös taloudellisesti 
mittavasta riskistä. Mikäli maaperään joutuu haitallisia aineita, voidaan maa-
aines joutua vaihtamaan. Tähän hyvin harvalla jäsenellä lienee taloudellisesti 
varaa - on varmasti edullisempaa siirtää vene kauden aikana telakalle ja 
teettää työt siellä. 

 

VENEENOMISTAJAN VASTUU VENEIDEN NOSTOSSA JA LASKUSSA 

Veneet ovat nostoissa ja laskuissa omistajan vastuulla - seuran järjestelyt ja 
talkooväki ainoastaan avustavat. Omistajan on varmistettava noston ja laskun 
järjestelyt, kuten nostoliinojen paikat ja pukkien asettelu. Ennen noston alkua ja 
painon siirtoa pois nosturilta tai pukkien päältä, on omistajan hyväksyttävä 
valmistelut selkeällä ilmoitukselle, kuten "saa nostaa" ja "voi laskea".  

Omistajalla on oltava veneelleen vakuutus vahingon varalle. Seuran 
vastuuvakuutus ei kata nostettavalle veneelle aiheutuvia vahinkoja, mutta 
kylläkin nostettavan veneen ympäristössään aiheuttamia vahinkoja kuten 
esimerkiksi nostettavan veneen muille veneille, ihmisille tai autoille 
onnettomuustilanteessa mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Nostourakoitsijan 
vastuu rajoittuu nosturin käytön virheisiin.  



Seuran järjestämiin yhteisnostoihin- ja laskuihin osallistuvien veneiden 
omistajien on hyväksyttävä tämä vastuunjako. Mikäli veneen omistaja ei tätä 
vastuunjakoa hyväksy, on hänen sovittava erikseen satamakapteenin kanssa 
järjestelystä, jossa omistaja hankkii paikalle oman nostokaluston seuran muuta 
toimintaa haittaamattomana ajankohtana.  

Myös mastonosturin käyttö on kunkin käyttäjän omalla vastuulla. Ennen 
kevään yhteislaskua mastonosturi koeponnistetaan ja varustetaan sille sallittua 
maksimikuormaa vastaavalla kilvellä. Mastonosturin käyttö muuhun 
tarkoitukseen ja ilmoitettua maksimikapasiteettia suuremmille kuormille on 
turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. 

MASTOTELINE 

Mastoteline on seuran jäsenten mastojen säilytystä varten. Telineessä 
säilytetään ensisijaisesti suurempia mastoja. Pienet ja kevyet mastot 
säilytetään veneiden päällä. Mastotelineessä ei saa säilyttää puomeja ja 
spinaakkeripuomeja. 

 
VENEIDEN KIINNITTÄMINEN 
 
Laitureissa säilytettävät veneet tulee olla asiallisesti kiinnitetty siten, että vene 
ei aiheuta häiriötä, haittaa ja vahinkoa naapuriveneille. Laitasuojia on oltava 
riittävästi. Kiinnitysköysissä on käytettävä joustimia. Veneen vakuutus on syytä 
olla kunnossa vahinkojen varalta. 
 
SATAMATALKOOT 
 
Sataman ylläpito toteutetaan pääasiassa jäsenistön kesken talkootyönä. 
Toivomme, että jäsenistö osallistuu parhaansa mukaan satamatalkoisiin sekä 
satamajaoston apuna nostojen ja laskujen järjestelyihin.  
 
 
TELAKKA 
 
Seuralla on ollut jo vuosia vuokralla telakkana vanha emäntäkoulun 
perunakellari. Tila on lämmin ja sinne mahtuu kerrallaan työstettäväksi 3-4 
venettä. Tila ei ole tarkoitettu veneiden säilyttämistä varten. Tilaa voi vuokrata 
veneelle tehtäviä suurempia korjauksia ja remontteja varten. Vuoroja voi 
tiedustella satamakapteenilta. 
 

 
 
 
 
 
 



KATSASTUSJAOSTO 

 
Veneiden turvakatsastuksista seurassa huolehtii katsastusjaosto. 
Katsastuspäällikkönä toimii Pekka Valtonen, p. 040 5231 525. Jaoston 
jäseninä toimivat katsastajat. 
 
Peruskatsastuksessa tulee katsastajan nähdä vene myös ylösnostettuna, 
jolloin voidaan suorittaa vedenalaisten osien tarkastus. Peruskatsastus 
tehdään viiden vuoden välein sekä silloin, kun hankitaan uusi vene tai 
vaihdetaan seuraa. Peruskatsastus on tehtävä myös silloin, jos venettä ei ole 
katsastettu edellisenä keväänä. Muina vuosina tehdään vuosikatsastus. 
Veneet tulee katsastaa juhannukseen mennessä.  
 
VAIN KATSASTETULLA VENEELLÄ ON OIKEUS KÄYTTÄÄ SEURAN 
PERÄLIPPUA! 
 
Katsastajat eivät välttämättä päivystä satamassa, joten katsastus onnistuu 
parhaiten sopimalla katsastusaika katsastajan kanssa puhelimella. 
 
Jos katsastatte veneenne muulla kuin oman seuran katsastajalla, on siitä 
ehdottomasti ilmoitettava katsastuspäällikölle, koska muutoin tietoa ei saada 
rekisteröityä. 
 
Katsastushinnat 
 
Peruskatsastus 20 €  
(muina kuin toimintakalenterissa ilmoitettuina aikoina 25 €) 
Vuosikatsastus 15 €  
(muina kuin toimintakalenterissa ilmoitettuina aikoina 20 €) 
 
Jos vene katsastetaan muualla tai muulloin kuin toimintakalenterissa 
ilmoitettuina katsastuspäivinä, voivat katsastajat veloittaa myös matkakulut. 
 
Katsastajat 
 

Jukka Häkkinen  040 5308 207 

Jukka Laitinen 050 3520 453 

Pasi Suhonen 050 3086 098 

Pekka Valtonen 040 5231 525 

Seppo Piipari 
Olli Laitinen 

044 8153 225 
044 5577986 

 
Kiinnostunut katsastamisesta? 
 
Oletko kiinnostunut tomimaan veneiden katsastajana. Seura kouluttaa ajoittain 
uusia halukkaita katsastajia SPV:n järjestämillä katsastajakursseilla. Mikäli 
tehtävä kiinnostaa, ota yhteyttä Pekka Valtoseen. 



KORKIA-JAOSTO 
 
Mökki-isäntä, Pertti Sajaniemi, p. 0500 842113 

Jäsenet: Suvi Sajaniemi, Jukka Häkkinen, Reijo Puonti, Sirpa Puonti, Tuula 
Hietala 
 
Korkia-jaosto huolehtii Korkian saaritukikohdan huollosta ja valvoo tukikohdan 
käyttöä. Jaosto järjestää mm. puu-, kevät- ja syystalkoita, joihin jäsenistön 
toivotaan runsaslukuisesti osallistuvan. 
 
Ensi kesän suunnitelmissa on mm. wc-tilojen uusiminen. Perustukset wc-
rakennukselle tehtiin jo syksyllä.  
 
Laitureille lisätään veneiden sähköpistokkeiden määrää hankkimalla kaksi 
uutta sähkötornia. 
 

KILPAILUJAOSTO 
 
Kilpailupäällikkö, Jukka Laitinen, p. 050 3520 453. 
Jäsenet: Jukka Nikkilä, Juha Putkonen, Pasi Suhonen, Heikki Piipari, Laura 
Putkonen 
 
Jaosto kantaa päävastuun purjehduskilpailujen järjestämisestä. 
Päätapahtumana on tulevana kesänä yhdeksättä kertaa järjestettävä Astuvan 
Ukon Regatta, joka kerää perinteisesti osallistujia myös Lappeenrannasta, 
Savonlinnasta, Imatralta ja Mikkelistä. Kilpailu on Saimaan ranking -osakilpailu. 
 
Kilpailun järjestelyt vaativat talkoovoimaa mm. radan tekoon ja 
valvontaveneisiin. Jos haluat osallistua regatan järjestelyihin, ota yhteyttä 
Jukka Laitiseen. 
 
Perinteisin kilpailumme on jo kymmeniä vuosia purjehdittu suosittu 
leikkimielinen Yövesi-matkapurjehduskilpailu. Tänä vuonna kilpailu pyritään 
järjestämään yhdessa Mikkelin pursiseuran kanssa siten, että kokoonnumme 
perjantaina Ristisaareen MPS:n saaritukikohtaan. Lauantaina kilpaillaan sään 
mukaan valittavaa reittiä noudattaen Korkiaan ja sunnuntaina takaa-
ajokilpailuna takaisin Ristiinaan. 
 
Syksyllä, kuvaillan kanssa samana lauantaina järjestetään Korkia Runt 
purjehdustapahtuma, joka korvaa perinteisen Pellos-Regatan.  
 
Perinteinen, jo 80-luvun alusta kiertänyt hopeinen matkapurjehdus-
kiertopalkinto jaetaan tänä vuonna neljän kilpailun yhteistuloksen mukaan, 
kuitenkin niin, että huonoimman lähdön voi jättää tuloksista pois. Nuo neljä 
kilpailua ovat Astuvan Ukon -regatta, Yövesi -matkapurjehduksen molemmat 
lähdöt ja Korkia Runt. Palkinnot jaetaan Korkia Runtin jälkeen kuvaillan 
yhteydessä. 
 



HUVIJAOSTO 
 
Huvijaoston puheenjohtajana Salme Häkkinen, 040 5030 491 
Jäsenet: Raimo Reinamo, Pirjo Piipari, Merja Salminen, Outi Laitinen. 
 
Jaosto järjestää eskaadereita ja tapahtumia kuten venemessumatkat sekä 
erittäin suositut rosvopaisti- ja pikkujoulutapahtumat. Lisäksi jaosto järjestää 
mm. kanttiinitoimintaa veneiden nostossa ja laskussa sekä talkooruokailuja. 
 
Kuvailta järjestetään 27.9. Korkiassa. Ideana on, että jäsenet voivat tuoda 
muistitikulle tallennettuna kuvia ja kuvakertomuksia kesän purjehduksista ja 
veneretkistä. Kuvat katsellaan ja esitellään videotykillä grillikatoksessa. 
 

 
KOULUTUS- JA JUNIORIJAOSTO 
 
Jaoston tehtävänä on järjestää seuran jäsenille veneilyyn liittyviä 
koulutustapahtumia, hallinnoida ja huoltaa seuran jolla- ja kevytvenekalustoa 
sekä järjestää junioreille leiri-, viikkkopurjehdus- ja koulutustoimintaa. 
 
Ristiinan Pursiseura ry omistaa viisi optimistijollaa, kolme zoom-jollaa sekä 
vikla-kevytpurjeveneen. Jollia säilytetään Kirkonrannan kalustovajassa ja ne 
ovat olleet käytössä purjehdusleireillä sekä viikkopurjehduksisa. Jollien 
käytöstä vastaa Aaro Puttonen, p.0400 902228.  
 
Seura järjestää jollaleirin junioreille kesäkuun 2. – 4. päivänä Korkiassa. Leirin 
vetäjänä toimii Iiro Jaakonsaari. Leiri on tarkoitettu 10-16 vuotiaille junioreille. 
Halukkaat, seuratkaa ilmoittelua seuran nettisivuilla. Leirille kaivataan aikuisia 
valvojiksi ja apu-ohjaajiksi. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Jorma 
Kostiaiseen, puh. 050-3501224. 
 
Koulutus- ja juniorijaostolla ei valitettavasti ole puheenjohtajaa ja vetäjää eikä 
myöskään nimettyjä jäseniä. Jos olet kiinostunut kehittämään ja organisoimaan 
seuran aikuis- ja juniorikoulutusta ja/tai juniorien jollaharjoituksia, ota haaste 
vastaan. Ota yhteyttä hallitukseen. 
 
 
 
 

Tervetuloa kevätkokoukseen ja osallistumaan muuhunkin 
toimintaan! 
 

 
www.ristiinanpursiseura.fi 
 


