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Brahentie 52,  Ristiina puh.  010 441 7360

TALOUS TASAPAINOSSA
KAIKISSA ELÄMÄN LUOVEISSA

Olemme apunasi, liittyipä tarpeesi säästämiseen, 
sijoittamiseen tai tärkeiden hankintojen rahoittamiseen. 

Saatat yllättyä, mihin rahasi 
huolella suunnitellen riittävät. 

Tule juttelemaan.

ristiinanapteekki.fi

Lähinnä 
sinua.

Brahentie 16 | 015 740 7700 | ma-pe 8.30–18, la 8.30–14

Ristiinan apteekki
Suomenniemen 
apteekki

Kirkonkyläntie 16   
015 666 470  
ma-pe 9-15

Palvelemme 
Ristiinan 
sataman 
tuntumassa.
Tervetuloa!
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ässä se nyt sitten on, ensimmäinen Ripsaus-lehti, Ristiinan 
Pursiseura ry:n jäsenlehti, seuraesite ja seuran jäsenen kä-
sikirja. Ripsaus nostaa tiedottamisen vireän seuramme 
toiminnasta uudelle tasolle. Tästä tiedotusjaoston tal-
kootyöllä laatimasta juhlajulkaisusta löytyy kaik-

ki tärkeä tieto seuramme toiminnasta, niin menneestä kuin 
tulevasta. Lehteen on koottu seuran, sataman ja Korkian 
säännöt. Lehdestä löytyy toimintakalenteri sekä kutsut 
kilpailuihin ja tapahtumiin. Ripsaukseen on kerätty ja-
ostoittain tarinaa menneen kesän tapahtumista, kuor-
rutuksena mielenkiintoisia henkilöhaastatteluja ja 
matkakertomuksia. 40-vuotisen seuran menneis-
tä vuosista on koostettu mielenkiintoinen historia-
kertomus.

Lopputulos on mielestäni aivan upea. Suuret 
kiitokset kuuluu tiedotusjaostolle. Kiitokset kuu-
luu myös lehden kustannuksiin osallistuneille yri-
tyksille, jotka ostivat mainostilaa julkaisustamme. 

Ristiinan Pursiseura täyt-
tää tänä vuonna 40 vuotta. Ta-
pahtumaa juhlistetaan pikkujou-
luviikonloppuna 27.-29.11.

Ripsaus tulee ilmestymään vuosittain keväällä 
ennen veneilykauden alkua. Kun ensi kesänä ve-
neilet ja liikut mielenkiintoisissa paikossa, pidä 
kamera valmiina. Ota kuvia ja kirjoita tarinaa tu-
levaan Ripsaukseen.  Seuraavaan numeroon tulee 
taas mielenkiintoisia henkilöhaastatteluja ja mat-
kakertomuksia.

Ripsaus ilmestyy vain kerran vuodessa, joten 
pääasiallinen tiedotuskanavamme on nettisivum-
me www.ristiinanpursiseura.fi. Sinne tulee aina 
tuoreimmat uutiset ja tiedotteet. 

Ristiinan Pursiseura ry:n uudet säännöt on nyt 
ratifioitu patentti- ja rekisterihallituksessa ja ovat 
voimassa. Tämä vuosi on vielä 
siirtymävuosi siirryttäessä uusien 
sääntöjen mukaiseen käytäntöön 
ja tilikauteen. Sääntömuutoksessa 
on pyritty ajantasaistamaan ja sel-
keyttämään sääntöjä nykyajan mu-
kaiseksi. Mielestäni siinä on on-
nistuttu, mutta käytäntö sen vasta 
oikeasti osoittaa.

Ristiinan Pursiseura täyttää tänä vuonna 40 
vuotta. Tapahtumaa juhlistetaan pikkujouluvii-
konloppuna 27.-29.11. Paikka ja tarkempi aika-
taulu varmistuu myöhemmin.  Toimintakalente-
rimme noudattaa pääosin edellisvuosien hyväksi 
havaittua tuttua kaavaa. 

Uutena tapahtumana järjestetään purjehduksen 
alkeiskoulutuskurssi. Kurssi on tarkoitettu aloit-

televille aikuisille johdantona purjehdukseen. 
Kurssi painottuu turvallisuuteen ja purjehduksen 
perusteisiin. Tarkoituksena on esitellä hienoa la-
jia ja tarjota mahdollisuus kokeilla purjehdusta 
käytännössä. Kurssista ilmoitetaan myöhemmin 
nettisivuilla ja mikkeliläisissä paikallislehdissä.

Ristiinan Pursiseurassa on aina ollut talkoo-
toiminta voimissaan. Sen voi todeta tämänkin 
lehden historiaosiosta ja jaostojen toimintaa kos-
kevista jutuista. Kaikki seuran toiminta on teh-
ty ja tehdään talkootyöllä. Haluan kiittää kaikkia 
seuran toiminnan ja tapahtumien järjestämiseen 

osallistuneita. Tapahtumat tar-
vitsevat myös osallistujia. Il-
man osallistujia ei tapahtumia 
kannata järjestää, joten suuret 
kiitokset kuuluu myös osallis-
tujille.

Toivotan kaikille jäsenille 
hyvää ja aktiivista veneilykaut-

ta 2015. Toivotan myös kaikki jäsenet, vanhat ja 
uudet, aktiivit ja vähemmän aktiivit tervetulleik-
si osallistumaan seuran järjestämiin tapahtumiin, 
talkoisiin, kilpailuihin, eskaadereihin, rosvopais-
tille ja 40-vuotisjuhlaan. Yhdessä on hauska har-
rastaa!

Mika Muikku 
Kommodori
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RISTIINAN PURSISEURA RY
2015

KOMMODORI
Mika Muikku,  040 540 7547, 
mika.muikku(at)geotek.fi

VARAKOMMODORI 
Jukka Häkkinen, 040 530 8207             
hakkinen.ijukka(at)gmail.com

Salme Häkkinen, 
hallituksen sihteeri, 
040 5030 491 
salme.hakkinen(at)gmail.com   

Heikki Piipari, 
satamakapteeni, 
0440 153 224 
sy.taireena(at)gmail.com            

Pekka Valtonen, 
040 5231 525 
pekka.valtonen(at)pp4.inet.fi        

Seppo Piipari, 0440 153 225 
piipari.seppo(at)gmail.com

Riku Hietala, 044 702 6319 
riku.hietala(at)kymp.net

HALLITUS

• Perustettu: 1975
• Jäseniä: 350,  kunniajäseniä 8
• Osoite:  Ristiinan Pursiseura ry

        PL 22
        52301 Ristiina

• Kotisivut: www.ristiinanpursiseura.fi
• Pankkiyhteys: Suomenniemen Säästöpankki, FI40 4165 0010 0320 04
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JÄSENEKSI 
Ristiinan pursiseuran jäseneksi voi päästä kuka tahansa veneilystä ja pursiseuratoiminnasta kiinnostunut henkilö. 
RiPS on aktiivinen ja toimiva pursiseura, joka tarjoaa harrastusmahdollisuuden veneilystä kiinnostuneille. Seura 
tarjoaa myös nuorille mahdollisuuden päästä nauttimaan purjehduksen iloista seuran kevytvenekalustolla.
Seuran jäseniltä peritään liittyessä liittymismaksu sekä vuosittainen jäsenmaksu. Liittymismaksu on perhekoh-
tainen, johon kuuluu myös alle 26-vuotiaat nuoret ja lapset. Nuoren täytettyä 26 vuotta hän alkaa maksaa henki-
löjäsenen jäsenmaksua.
Jäsenhakemuksen voi tulostaa seuran nettisivuilta. Täytä jäsenhakemus ja lähetä se seuran osoitteeseen tai toimi-
ta se jollekin hallituksen jäsenelle. Hallitus käsittelee ja hyväksyy hakemuksen. 

Kari Reponen   Helsinki
Jouko Laine  Mäntyharju
Markku Knuutinen Tuustaipale
Jaana Knuutinen Tuustaipale
Marko Knuutinen (jun) Tuustaipale

Jaostot
Huvijaosto 
Puheenjohtaja: Salme Häkkinen, 040 5030 491, salme.hakkinen(at)gmail.com
Eskadeerit: Raimo Reinamo, 400165745, raimoreinamo(at)hotmail.com

Katsastusjaosto 
Katsastuspäällikkö: Pekka Valtonen, 040 5231 525, pekka.valtonen(at)pp4.inet.fi

Kilpailujaosto 
Kilpailupäällikkö: Jukka Nikkilä, 050 3255 801, jukka.nikkila(at)edu.mikkeli.fi

Korkia-jaosto 
Mökki-isäntä:  Jussi Tiitinen, 050 3477 683, jussitiitinen(at)luukku.com
  
Koulutus- ja junioriosasto 
Hallitus

Palkintojaosto
Puheenjohtaja: Juha Muikku, 0400 347919, muikkujuha(at)gmail.com

Satamajaosto 
Satamapäällikkö: Heikki Piipari, 044 2599 450, sy.taireena(at)gmail.com
Venepaikat: Heikki Piipari 

Tiedotusjaosto 
Puheenjotaja: Ari Immonen, 040 5462757, ari.immonen(at)eduvantaa.fi

Tervetuloa uudet jäsenet mukaan Ristii-

nan Pursiseura ry:n toimintaan!

Joona Knuutinen (jun) Tuustaipale
Juhani Kivikko  Heinola
Tuula Kivikko  Heinola

Raimo Nylander
Juha Muikku
Timo Lepistö

RiPS:n kunniajäsenet

Pekka Forsman
Heikki Piipari
Pekka Valtonen

UUDET JÄSENET VUONNA 2014

Jukka Häkkinen
Salme Häkkinen
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HINNAT 2015
LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
Liittymismaksu  300 €
Henkilöjäsenen vuosimaksu 30 €
Juniorijäsenen vuosimaksu 5 €
Perhekohtainen vuosimaksu (2 aikuista ja alle 26v lapset) 60 €
Suomen purjehduksen ja veneilyn vuosimaksu 12,50 €
  
KATSASTUSMAKSUT  
Peruskatsastus 25 €
Vuosikatsastus 20 €
Katsastaja voi veloittaa myös matkakulut   

VIERASPAIKKA- JA SATAMAMAKSUT  
Vieraspaikka 10 €/vrk
Vieraspaikka/pitempiaikainen 42 €/vk
Mastonosturin käyttö/jäsenet     ilmainen
Mastonosturin käyttö/muut 10 €/kerta
Septitankin tyhjennys ilmainen
Pilssin tyhjennys (vain jäsenille) ilmainen

VENEPAIKKAMAKSUT  
Kirkkoranta, peräpoijupaikat 3-4 m 184 €/kausi
Kirkkoranta, aisapaikat 2.5 m 132 €/kausi
Pökkäänlahti, peräpoijupaikat 184 €/kausi
Pökkäänlahti, aisapaikat 2.5m 132 €/kausi
Kissalahti, peräpoijupaikat 3-4m 184 €/kausi
Kissalahti, aisapaikat 2.5 m 132 €/kausi
Uimala, paikat, portittomia, peräpoijupaikkoja 132 €/kausi
Uimala, paikat, portittomia, peräpoiju/pienvenepaikkoja 121 €/kausi
TALVISÄILYTYS, KIRKKORANTA
Talvisäilytysmaksu, alle 10 m
Talvisäilytysmaksu, 10 - 15 m
Talvisäilytysmaksu, yli 15 m

70 €/talvi
80 €/talvi

100 €/talvi
TARVIKKEET  
Perälippu 108 x 66cm 35 €
Perälippu 90 x 55cm 30 €
Perälippu 72 x 44cm 25 €
Perälippu 54 x 33cm 20 €
Viiri 25 €
Klubimerkki 10 €
Kokardi 7 €
Seuran pikee-paita 22 €
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Puheenjohtaja: Salme Häkkinen, 040 5030 491

Jäsenet: Raimo Reinamo, Pirjo Piipari, Merja Salminen, Outi Laitinen

Salme Häkkinen

Jaosto järjestää eskaadereita ja tapahtumia kuten venemessumatkat 
sekä erittäin suositut rosvopaisti- ja pikkujoulutapahtumat. Lisäksi jaosto 
järjestää mm. kanttiinitoimintaa veneiden nostossa ja laskussa sekä tal-
kooruokailuja.

Huolto pelaa - Pirjo Piipari ja Pia Santala.

Salme Häkkinen

Seuran yhteinen venemessumatka 
järjestettiin pitkästä aikaa helmikuus-
sa 2014. Perinne jatkui matkalla Vene 
2015 -messuille Helsinkiin. 

Nälkäisiä seuran jäseniä palvelem-
me edelleen veneiden lasku- ja nos-
topäivinä pitäen puffettia Kirkkoran-
nassa. Keväällä tarjottavana on mm. 
sämpylöitä, lohileipiä, kahvia ja teetä. 
Syksyllä on lisäksi tarjolla hernerok-
kaa, joka onkin maistunut hyvin kyl-
mänä syyspäivänä.

Korkiassa järjestettävissä talkois-
sa vastaamme muonituksesta. Tänä 
vuonna talkoopäiviä on ainakin kol-

me. Tarkemmat päivät löydät tapah-
tumakalenterista lehden takasivulta. 

Jo useita vuosia Kouvolan Kippa-
reiden kanssa yhteistyössä järjeste-
tyt eskaaderit ovat tulleet osaksi toi-
mintaamme. Eskaaderi kaudella 2014 
suuntautui Savonlinnasta Kuopioon 
ja tätä matkaa Raimo Reinamo esitte-
lee tarkemmin toisaalla tässä lehdes-
sä. Vuoden 2015 Saimaa –eskaaderi 
järjestetään 28.6. - 4.7.

Rosvopaistilla avustamme Rosvo-
päällikköä loihtimaan maittavan ate-
rian. Tänä vuonna Rosvopaisti jär-
jestetään kahdettakymmenennettä 

kertaa. Tervetuloa nauttimaan hyvästä 
ruuasta ja seurasta 29.8. Monttu auke-
aa perinteisesti klo 13 alkaen. 

Syyskuun lopulla järjestetään ku-
vailta Korkiassa Korkia Runt -pur-
jehdustapahtuman yhteydessä. Idea-
na on, että jäsenet tuovat muistitikulle 
tallennettuna kuvia ja kuvakertomuk-
sia kesän purjehduksista ja veneret-
kistä. Kuvat katsellaan ja esitellään 
videotykillä grillikatoksessa. 

Huvijaoston toiminnan mahdollis-
taa seuran jäsenistön kiitettävän aktii-
vinen osallistuminen. 
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Seuran pikkujoulut ovat kuuluneet 
toimintaamme jo useampana vuonna. 
Niitä olemme viettäneet Orilammen ma-
jalla, Mäntymotellissa, Kumpelissa, Jär-
visydämessä ja Anttolanhovissa.

Pikkujouluissa on perinteisesti sau-
nottu ja syöty hyvin. Viime vuosina pik-
kujoulumme ovat kasvaneet koko vii-
konlopun kestäväksi kokonaisuudeksi. 
Tämä on mahdollistanut pienen jouk-
kueissa tapahtuvan leikkimielisen kisai-
lun, jonka vuonna 2014 järjesti Raimo 
Reinamo avustajineen. Aiempina vuosi-
na aktiviteetteja on ollut ratsastuksesta 
luontopolkuihin. 

Tällä kaudella järjestämme seuran 
40-vuotisjuhlan pikkujoulujen yhteydes-
sä. Juhlan suunnittelu aloitetaan jo ke-
väällä. 

Pikkujoulut

Viime vuonna seuran pikkujouluja vietettiin Anttolanhovissa.

Salme Häkkinen

Tervetuloa 
RiPS:n 40-vuotisjuhliin 

ja pikkujouluihin 
27.-29.11.2015! 

Paikka ilmoitetaan 
myöhemmin.
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Vesiliikennelaki  
463/1996 §8

Vesikulkuneuvon on oltava raken-
teeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja 
muilta ominaisuuksiltaan turvallinen 
kaikilla niillä kulkuvesillä, joilla sitä 
käytetään.

Syytä on myös ottaa 
huomioon §6

Vesikulkuneuvon kuljettajana ei 
saa toimia henkilö, jolla ei ole olo-
suhteisiin nähden tarvittavaa ikää, 
kykyä ja taitoa.

Katsastus
Katsastus toteutetaan seurojen kat-

sastajien toimesta. Suomen purjeh-
dus ja veneily (SPV) kouluttaa kat-

Veneiden katsastuksesta

sastajat ja myöntää heille 
katsastajaluvat, ylläpi-
tää katsastajarekisteriä ja 
tuottaa katsastusmateri-
aalin. Seurojen katsasta-
jat suorittavat veneiden 
katsastuksen ja pitä-
vät katsastetuista ve-
neistä rekisteriä, joka 
on samalla asetukses-
sa huvialusten lipusta 
(292/1983) mainittu re-
kisteri seuran lipun käyttöön oikeu-
tetuista veneistä. Ne veneilijät, jotka 
eivät ole SPV:n jäsenseuran jäseniä, 
eivät ole tämän katsastustoiminnan 
piirissä.

Katsastus ei perustu viranomais-
määräyksiin, vaan on SPV:n omaa 
turvallisuustyötä. Trafi (Liikenteen 
turvallisuusvirasto), joka on me-

Katsastuspäällikkö: Pekka Valtonen, 040 5231 525, pekka.valtonen(at)pp4.inet.fi
Jäsenet: Jukka Häkkinen, Jukka Laitinen, Pasi Suhonen,  Seppo Piipari,  Olli Laitinen

Pekka Valtonen

Huviveneiden katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää veneily-
turvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneiden-
sä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa 
asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumi-
sessa. Lähtökohta on veneilijöiden oma turvallisuus, jolloin 
ymmärretään myös kaupallisen merenkulun ja muiden vesil-
lä liikkuvien merkitys.
Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuu-
desta on veneen omistajalla tai haltijalla ja kulussa ol-
lessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei tästä vastuus-
ta vapauta. Päällikön on ennen vesille lähtöä parhaansa 
mukaan varmistauduttava siitä, että vene täyttää vesilii-
kennelain vaatimukset.

Pekka Valtonen

renkulkua valvova viranomainen, 
on hyväksynyt toiminnan ja antaa 
suoritetun katsastuksen perusteel-
la haettaessa kansainvälisen huvi-
venetodistuksen. Myös vakuutusyh-
tiöt myöntävät katsastetuille veneille 
alennuksia vakuutusmaksuista.
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Veneen vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään vuosittain 
veneen ollessa veneilykunnossa, jol-
loin tarkastetaan turvallisuuteen vai-
kuttavat varusteet ja laitteet. Veneet 
katsastetaan niiden rakenteen, varus-
tuksen ja veneilyalueen mukaan nel-
jään eri luokkaan.

Peruskatsastus
Peruskatsastus tehdään joka viides 

vuosi sekä silloin, kun vene on vaih-
tanut omistajaa tai rekisteröintiseu-
raa, tai jos vene on vaurioitunut. Pe-
ruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, 
toinen runkokatsastuksena veneen ol-
lessa maissa ja toinen veneen ollessa 
vesillä veneilyvalmiina.

Runkokatsastuksessa tarkastetaan 
ulkopuolelta veneen runko, ohjaus-
laitteet, voimansiirtolaitteet ja läpi-
viennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vas-

taavat kohteet sekä moottori.

Katsastuspöytäkirja ja 
venetodistus

Peruskatsastuksesta laaditaan kat-
sastuspöytäkirja, jonka toi-
nen kappale jää veneen 
omistajalle ja toinen seu-
ralle, jonka rekisteriin 
vene merkitään. Vuo-
sikatsastuksesta teh-
dään merkintä perus-
katsastuspöytäkirjaan 
sekä venetodistuk-
seen. Jos vuosikat-
sastuksen on tehnyt 
vieraan seuran kat-
sastaja, on veneen 
omistajan ilmoitet-
tava katsastuksesta 
luotettavalla tavalla ko-
tiseuralleen veneen merkitsemiseksi 

rekisteriin. 
Venetodistuksen antaa perustar-

kastuksessa seura, jonka rekisteriin 
vene merkitään. Venetodistus on ase-
tuksessa mainittu todistus oikeudes-
ta käyttää seuran lippua. Todistus on 

pidettävä mukana ve-
neessä. Venetodis-
tus on voimassa 
katsastusmerkin-

töjen mukaisesti. 
Voimassaolo päät-

tyy kuitenkin vä-
littömästi veneen 

omistajan vaihtues-
sa tai omistajan vaih-

taessa seuraa. Ve-
netodistusta ei saa 

yliviivaamalla tai muul-
la tavoin muutella.

Katsastusprosessi (lähde: www.turunnavigaatioseura.fi).
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Katsastusluokat

Katsastusluokka 1: Avomeri
Avomeriolosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan so-

veltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan oma-
varaisia. Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjan-
meren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan rannikot, 
Brittein saaret, Biskajan, Espanjan ja Portugalin rannikon 
sekä Välimeren (= Euroopan rannikkovedet ja Välimeri). 

Veneet on tarkoitettu avomeriolosuhteisiin pitkille mat-
koille. Veneen tulee kestää ylimurtuvat aallot ja oltava it-
seoikaiseva suuristakin kallistumista monirunkoveneitä 
lukuun ottamatta. 

Rungon, kannen ja kajuutan on aukkoineen ja luukkui-
neen oltava riittävän vesitiivis kokonaisuus. Kulkuaukko 
avotilasta kajuuttaan tulee voida sulkea pääkannen tasol-
ta, ja kaikki luukut on kiinnitettävä siten, että ne pysy-
vät kiinni veneessä mahdollisessa kaatumistilanteessakin. 
Kaikki aukot täytyy pystyä tarvittaessa sulkemaan. Istuin-
kaukalon tulee olla nopeasti itsetyhjentyvä. 

Katsastusluokka 2: Rannikko
Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä rakenteeltaan 

ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan 
tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Perämeren 
ja Suomenlahden, suotuisissa olosuhteissa Pohjois-Itäme-
ren Hanko-Gotlanti –linjan länsipuolella, sekä Etelä-Itä-
meren linjan Öölanti-Bornholm-Rügen länsipuolella. 

Veneet on tarkoitettu meriolosuhteisiin rannikkojen lä-
heisyydessä. Veneen on oltava itseoikaiseva monirunko-
veneitä lukuun ottamatta ja kohtuullisen vesitiivis. Kulku-
aukko kajuutasta avotilaan pitää voida sulkea pääkannen 
tasolta roisketiiviisti. Ilma- ja muut aukot on sijoitettava 
suojaiseen paikkaan ja niissä on oltava vesiloukut. Istuin-
kaukalon tulee olla nopeasti itsetyhjentyvä. 

Katsastusluokka 3: Saaristo
Saaristoon ja sisävesille rakenteeltaan ja kunnoltaan so-

veltuvat veneet. Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, 

järvet, Ahvenanmeren, Suomenlahden perukan Viipurin-
lahdelle ja Saimaan kanavan, sekä suotuisissa olosuhteis-
sa Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna. 

Veneet on tarkoitettu saaristo-olosuhteisiin ja sisävesis-
töihin. Veneen rakenteiden pitää olla siten toteutettu, ettei 
niistä aiheudu veneen uppoamisvaaraa. Istuinkaukalon ei 
tarvitse olla itsetyhjentyvä, mutta se on suositeltavaa. 

Katsastusluokka 4: Suojaiset 
vesialueet

Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan so-
veltuvat veneet, sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvien 
purjehdustapahtumien veneet. 

Veneet on tarkoitettu suojaisille vesialueille tai venei-
lytapahtumiin, esim. ratapurjehduskilpailuihin, joissa on 
jatkuva valvonta ja pelastusvalmius. 

Katsastettavat huviveneet jaetaan neljään luokkaan siten, että jokaiselle veneelle löytyy sopi-
va katsastusluokka. Luokkajakoon vaikuttaa veneen pääasiallinen käyttöalue ja veneen soveltu-
vuus kyseiselle vesialueelle. Luokkajako noudattelee pääpiirteissään huvivenedirektiivin määrit-
telemää jakoa erilaisiin suunnittelukategorioihin. 
Perusajatuksena on, että tietyt suunnittelukriteerit täyttävä vene myös varustettaisiin suunnitel-
lulla käyttöalueella vastaan tulevien olosuhteiden vaatimusten mukaisesti. Ennen huvivenedirek-
tiivin voimaantuloa markkinoille tulleiden veneiden osalta joudutaan yleensä käyttämään harkin-
taa. 

Pekka Valtonen

Pekka Valtonen

RiPS:n katsastushinnat
Peruskatsastus  25 €Vuosikatsastuksen  20 €.Katsastuksista kannattaa sopia aina ajankohta kat-sastajan kanssa. Katsastajia on tavattavissa ainakin 8.- 10.5. Kirkkorannassa runko- ja vuosikatsastuksiin ja Korkiassa katsastajia on paikalla 13.6. Pidemmistä matkoista katsastaja voi periä myös mat-kakulut. 

 
Katsastajat
Jukka Häkkinen  040 5308 207Jukka Laitinen  050 3520 453Pasi Suhonen  050 3086 098Pekka Valtonen  040 5231 525Seppo Piipari  044 0153 225Olli Laitinen  044 5577 986 
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Jaosto kantaa päävastuun purjeh-
duskilpailujen järjestämisestä. Pääta-
pahtumana on tulevana kesänä kym-
menettä kertaa järjestettävä Astuvan 
Ukon Regatta, joka kerää perinteises-
ti osallistujia myös Lappeenrannasta, 
Savonlinnasta, Imatralta ja Mikkelis-
tä. Kilpailu on Saimaan ranking -osa-
kilpailu.

Kilpailun järjestelyt vaativat tal-
koovoimaa mm. radan tekoon ja val-
vontaveneisiin. Jos haluat osallistua 
regatan järjestelyihin, ota yhteyttä 
Jukka Nikkilään.

Kilpailupäällikkö: Jukka Nikkilä, p. 050 3255 801, jukka.nikkila(at)edu.mikkeli.fi 
Jäsenet: Juha Putkonen, Pasi Suhonen, Heikki Piipari, Laura Putkonen

Perinteisin kilpailumme on jo 
kymmeniä vuosia purjehdittu suosittu 
leikkimielinen Yövesi-matkapurjeh-
duskilpailu. Tänä vuonna kilpailu jär-
jestetään toistamiseen yhdessa Mik-
kelin pursiseuran kanssa siten, että 
kokoonnumme perjantaina Ristisaa-
reen MPS:n saaritukikohtaan. Lauan-
taina kilpaillaan sään mukaan valit-
tavaa reittiä noudattaen Korkiaan ja 
sunnuntaina takaa-ajokilpailuna ta-
kaisin Ristiinaan.

Syksyllä, kuvaillan kanssa samana 
lauantaina järjestetään Korkia Runt 

-purjehdustapahtuma.
Perinteinen, jo 80-luvun alusta 

kiertänyt hopeinen matkapurjehdus-
kiertopalkinto jaetaan tänä vuonna 
neljän kilpailun yhteistuloksen mu-
kaan, kuitenkin niin, että huonoim-
man lähdön voi jättää tuloksista pois. 
Nuo neljä kilpailua ovat Astuvan 
Ukon -regatta, Yövesi -matkapurjeh-
duksen molemmat lähdöt ja Korkia 
Runt. Palkinnot jaetaan Korkia Run-
tin jälkeen kuvaillan yhteydessä.

Jukka Nikkilä

Jukka Nikkilä
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Maaliskuussa auringon alkaessa jo lämmittää heräsi kilpailujaosto (J. Laitinen, J. 
Nikkilä, H. Piipari, J. Putkonen ja P. Suhonen) talvihorroksestaan pohtimaan kesän 
toimintaa. 
Syksyllä kauden jälkeen oltiin kilpailu/harjoitustoiminnan osanottajamäärien laskusta 
vähän huolestuneita, joten oli aika miettiä uudistuksia tapahtumiin. Päädyttiin järjes-
tämään kolme tapahtumaa, joista yksi vanha, yksi uudistettu ja yksi uusi.

9. Astuvan ukon regatta 
24.5.2014
Seuran perinteinen Saimaa ranking -osakilpailu pidet-
tiin loistavissa olosuhteissa, sekä lämpöä että tuulta oli 
sopivasti. Kilpailu purjehdittiin kolmessa eri luokassa 
ranking-sääntöjen mukaisesti. 
Veneitä osallistui viidestä eri seurasta 16 kpl ja mie-
histöä oli yhteensä 68 henkilöä. Ison LYSin nopein oli 
Antti Piiparinen Laylalla (LrPS), Keski-LYSin Sakari 
Vento Cascadella (LrPS) ja Pikku LYSin Heikki Saas-
tamoinen Columba Liviallaan (RiPS). 
Heikki pokkasi myös hienon Astuvan ukon kiertopal-
kinnon hyllyynsä ollen LYS-tasoituksilla laskettuna 
kaikkien luokkien nopein vene. Muita seuran veneitä 
mukana oli:

Yövesi -matkapurjehduskilpailut 
30.8.2014
Seuran perinteisin purjehdustapahtuma järjestettiin yh-
teistyössä Mikkelin Pursiseuran kanssa. Kokoontu-
minen oli perjantai-iltana 29.8. MPS:n tukikohdas-
sa Ristisaaressa, jossa vietettiin mukavaa iltaa yrittäen 
”shanghaijata” lisää gasteja kisaveneisiin. 
Valitettavasti se jäi vain yritykseksi, kun vain Wood-
pecker onnistui saamaan laiturilta gastin, MPS:n kom-
modorin Esa Valkosen. Toivottavasti sana kiirii, jotta 
ensi vuonna saadaan suurempi osanotto.

Kilpailu käytiin mukavan pohjoistuulen vallitessa läh-
dön ollessa MPS:n laiturin päässä ja maalin RiPS:n lai-
turin päässä. Maaliintulossa olikin välillä tiukkaa kol-
men veneen tullessa yhtä aikaa maalilinjalle laiturilla 
olevan yleisön kannustaessa. Seitsemästä kisailijasta 
nopein oli MPS:n Panu Kokko Fenixillään.
Ilta sujui lentopallon, saunomisen ja palkintojen jaon 
merkeissä.

Korkia Runt -purjehdustapahtuma 27.9.2014
Suuren suosion saavuttaneen kuvaillan päiväohjelmana järjestettiin ensim-
mäistä kertaa Korkia Runt, jossa tavoitteena oli tyhjentää laituri veneistä ja 
purjehtia Korkian ja samalla parin muun saaren ympäri. Lenkki purjehdit-
tiinkin nopeasti navakassa lounaistuulessa ja auringonpaisteessa. Kuuden ve-
neen tasaisen kisan voitti Mika Muikun Woodpecker.

Pikku-LYS: 4. Aava Pekka Sapman
Keski-LYS: 3. Woodpecker Mika Muikku
 7. Delia Jan Korhonen
Iso LYS 2. Sigmund-X Jarmo Valto
 4. Didix Jukka Laitinen

Mika Muikku
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RiPS kiertopalkinto, kolmen kisan tulokset

sija vene kippari Astuvan 
ukko 24.5.

Matkakisa 
30.8.

Korkia runt 
27.9.

yhteensä

1. Woodpecker Mika Muikku 11 11 13 35
2. Fenix Panu Kokko 10 13 10 33
3. Columba livia Heikki Saastamoinen 13 dns 8 21
4. Didix Jukka Laitinen 6 9 dns 15
5. Aava Pekka Sapman 7 7 dns 14
6. Katastella Juha Muikku dns 6 7 13
7. Suvisussu Ari Immonen dns dns 11 11
8. Maisa Markus Järn dns 10 dns 10
9. Sigmund-X Jarmo Valto 9 dns dns 9
9. Alli Jukka Nikkilä dns dns 9 9
11. Delia Jan Korhonen 8 dns dns 8
11. Iina Jyrki Rauten dns 8 dns 8

Pisteytys: 1.= 13 p, 2.= 11 p, 3.= 10 p, 4.= 9 p, 5.= 8 p, 6.= 7 p, 7.= 6 p.

Woodpecker ja Fenix myötätuulessa.
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Kilpailuihin osallistui yhteensä 41 venekuntaa pääasias-
sa Saimaan alueen pursiseuroista. Lisäksi osallistujia oli 
Tampereen ja Heinolan pursiseuroista.  
Ristiinan Pursiseurasta regattaan osallistui neljä venekun-
taa, Sigmund X, Irene, Woodpecker ja Alli. Mukana oli 
myös kaksi huoltokatamaraania, Taireena ja Katastella 
sekä samassa eskaaderissa mukana MPS:n Fenix.

s/y Irenelle Savon Regatan ison LYS-
luokan voitto, s/y Sigmund X varmisti 
kaksoisvoiton!
Ari Sakon kipparoima Irene (First 31.7) voitti Savon Re-
gatan kokonaiskilpailun pisteen erolla ennen Jarmo Val-
ton Sigmund X -venekuntaa (X 37). Kolmanneksi sijoit-
tui VPS:n Markku Damski miehistöineen veneellä Fun 4 
us (First 40,7). Irene voitti Timonselän kilpailun, sijoit-
tui toiseksi Linnansaaressa ja kolmanneksi sekä Kuopios-
sa että Savonlinnassa. Irenen miehistössä purjehtivat kip-

pari Ari Sakko, Hilu Sakko, Heikki Piipari, Anne Piipari, 
Pirjo Piipari, Anssi Muikku sekä laivakissa Urho. Ari ko-
rosti, että menestyksen takana oli erityisesti osaava ja ak-
tiivinen naisisto! 
Toiseksi regatassa sijoittunut Sigmund X saavutti toisen 
sijan Kuopion, Timonselän ja Savonlinnan osakilpailuis-
sa. Linnansaaressa venekunta sijoittui viidenneksi. Sig-
mund X:n miehistössä purjehti Kippari Jarmo Valto, Pasi 
Suhonen, Hannu Kuhmonen, Jukka Kotisalo, Maiju Tans-
kanen, Lauri Pulkkinen, Jarmo Salo ja Riku Häkli.

s/y Woodpeckerille Savon Regatan keski 
Lys-luokan voitto ja Savonlinnan Norppa-
palkinto!
Mika Muikun kipparoima Woodpecker (Dehler 29) voitti 
kokonaiskilpailun Keski-Lys-luokassa pisteen erolla 
LrPS:n Tommi Isotalon kipparoimaan Fatmaihin (Botnia 
6). Kolmas oli MPS:n Panu Kokko veneellä Fenix (In-

Ristiinan Pursiseura -

Ristiinan Pursiseuraa 
edustavat venekunnat 
menestyivät erinomai-
sesti kesä-heinäkuun 
vaihteessa purjehditus-
sa Savon regatassa ja 
sen osakilpailuissa. 
Savon Regattaan kuu-
luu neljä osakilpailua, 
Kuopion Viinijuhlapur-
jehdus, Varkauden Ti-
monselkäpurjehdus, 
Rantasalmen Linnan-
saaripurjehdus ja viikon 
päättävä Savonlinnan 
Oopperaregatta. 

menestystä laajalla rintamalla Savon regatassa
Mika Muikku, kuvat Jukka Nikkilä

s/y Alli Linnansaaripurjehduksessa.
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Saimaan ranking kalenteri 2015
Astuvan Ukon regatta Ristiina, RiPS 23.5. 
Immen purjehdus  Imatra, ImPS 13.6. 
Viinijuhlapurjehdus Kuopio, KuoPS 27.6. 
Kallavesi regatta (rata)  Kuopio, KuoPS 28.6. 
Linnansaaripurjehdus  Rantasalmi, VPS 1.7. 
Oopperaregatta  Savonlinna, SLPS 4.7. 
Joutsenpurjehdus  Joutseno, JVS 18.7. 
Lappeenranta (rata)  Rauha, LrPS 19.7. 
Ristisaaren malja, 
Puumala (rata) Rokansaari, MPS 22.8.

Oopperaregatan lähtöä odotellessa, kuvassa mm Sig-
mund X ja Irene.

Kuopion Viinijuhlapurjehduksen pläkää.

ferno 26). Woodpecker voitti Oopperaregatan ja Timon-
selkäpurjekduksen sekä sijoittui kolmanneksi Kuopiossa 
ja Linnansaaressa. Woodpeckerin miehistössä purjehtivat 
Mika Muikku, Markus Muikku, Arttu Asikainen, Jani 
Meri, Harri Muikku, Mari Muikku, Karin Muikku ja Pau-
li Wetterstrand vaihtelevalla kokoonpanolla. 
Savonlinnan Oopperaregatan luokkavoiton lisäksi Wood-
pecker miehistöineen voitti Norppa-kiertopalkinnon vuo-
deksi haltuunsa. Norppa-kiertopalkinto jaetaan nopeim-
man keskinopeuden saavuttaneelle veneelle. 
Tämä vuosi oli palkinnon historian toinen kerta, kun pal-
kinto jaetaan muille kuin isomman luokan veneille. Ar-
vostettu palkinto on ollut useasti Ristiinan Pursiseuran jä-
senten hallussa. Aikaisemmin palkinnon seuraamme ovat 
voittaneet Jarmo Valto (Sigmund X), Raimo Rasanen 
(Karlo), Hannu Kuhmonen (Macarena) ja Erkki Gustafs-
son (Marketta).

Alli pienen LYS-luokan kokonaiskilpailun 
kolmas!
Jukka Nikkilän kipparoima Alli (Allegro 30) sijoittui 
regatassa kolmanneksi luokassaan. Edelle ehtivät SlPS:n  
Juha Keskisen Haiku (Hai 2000) ja KuoPS:n OsmoTissa-
rin Tuulentie (Jokker 27). Alli purjehti toisen sijan kova-
tuulisessa Linnansaaripurjehduksessa ja sijoittui muissa 
kilpailuissa sijoille 5-7. Allin miehistössä purjehtivat 
kippari Jukka Nikkilä, Taru Kekkonen, Jussi Hämäläinen, 
Heikki Hämäläinen, Jari Pöyry ja Terhi Pöyry.

Saimaan ranking kausi 2014
Saimaan ranking kausi 2014 sisälsi 9 osakilpailua. Sa-
von regatan neljän kilpailun lisäksi purjehdittiin Astuvan 
Ukon Regatta Ristiinassa, kovatuulinen Immen purjehdus 
Imatralla, 24 h-purjehdus Lappeenrannassa, Joutsenpur-
jehdus Joutsenossa ja kauden päättänyt Ristisaaren Mal-
ja Rokansaaressa Puumalassa. Kilpailuihin osallistui yh-
teensä 53 venekuntaa kolmessa eri luokassa. 
Menestynein seura oli jälleen Lappeenrannan pursiseura. 
Myös Ristiinan Pursiseura oli menestyneimpien seurojen 
joukossa. 
Ari Sakon kipparoima Irene sijoittui Isossa Lys-luokas-
sa kolmanneksi Lappeenrantalaisten Laylan ja Serafiinan 
jälkeen. Savon regatan hienon menestyksen lisäksi vene-
kunta sijoittui Immen purjehduksessa kolmanneksi. Jar-
mo Valton Sigmund X sijoittui ranking-sarjassa neljän-
neksi. 
Keskimmäisessä LYS-luokassa Mika Muikun kipparoima 
Woodpecker sijoittui ranking-sarjassa toiseksi lappeen-
rantalaisen Cascaden jälkeen. Kolmas oli jälleen lappeen-
rantalaisvene, Fatmai. 
Pienessä Lys-Luokassa voiton vei Savonlinnan Pursiseu-
ran Haiku ennen Lappeenrannan Adelea ja Kuopion Tuu-
lentietä. Jukka Nikkilän Alli oli paras ripsiläinen sijoittu-

en hienosti neljänneksi.
Tarkemmat tulokset löytyvät netistä osoitteesta www.sai-
maanpursiseurat.fi.
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   10. ASTUVAN UKON REGATTA 
   Saimaan ranking osakilpailu
   Ristiinan Pursiseuran 40 v juhlakilpailu

   Lauantaina 23.5.2015, Ristiinan pursiseuran tukikohta, KORKIA
   YÖVESI, RISTIINA    

Säännöt   Kilpailussa noudatetaan kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä, LYS-  
   tasoitussääntöä, osallistuvien veneiden luokkasääntöjä, Saimaan ranking   
   sääntöjä ja kirjallisia purjehdusohjeita.

Kilpailuluokat  Lys-tasoitusluokat, Saimaan ranking-sääntöjen mukaan:
      Pieni Lys  ≤  1.08, Keski-Lys 1.09 – 1.17 ja Iso-LYS ≥  1.18
   Tarvittaessa kilpailun järjestäjä voi yhdistää luokkia. 

Mikäli LYS-luokkiin osallistuva vene aikoo purjehtia veneen perusstandardista 
poikkeavalla purjevarustuksella, tulee sen ilmoittaa käyttämänsä LYS-lukuhyvitys 
viimeistään keskiviikkona 20.5. Jukka Nikkilälle, 
puh 050-3255801 tai sähköpostilla jukka.nikkila@edu.mikkeli.fi.

Kilpailun aikataulu Ilmoittautuminen Korkiassa (61.25,50,  27.38,34) Pe 22.5 klo 20-21.00 tai 
   La 23.5 klo 8.00-9.00. 
   Kipparikokous Korkiassa La. 23.5 klo 9.15
   Lähtö Himalansaaren laiturin edustalta klo 11.00

Osallistumismaksu 25 € / venekunta
  
Rata   Radat sijaitsevat Yövedellä Himalansaaren ja Korkian lähivesillä.
   Radan pituus luokittain n.12 - 25 mpk.

Tuloslaskenta  Kilpailussa käytetään aikaa-ajalle tasoitusta. 
   Tulokset lasketaan lisäksi epävirallisilla LYSTI-kertoimilla käyttäen aikaa-  
   ajalle tasoitusta.

Palkinnot  Kilpailussa palkitaan kunkin luokan kolme parasta venekuntaa. Kaikkien   
   osallistuneiden miehistön jäsenten kesken arvotaan paukkuliivit.
   Palkinnot jaetaan välittömästi tulosten selvittyä Korkiassa.

Ristiinan Pursiseura tarjoaa vieraileville, kilpailuun osallistuville veneille maksuttoman 
säilytykseen viikolla 21 tai 22 Ristiinan vierasvenesatamassa.

Kilpailun jälkeen sauna ja jälkipurjehdukset Korkiassa.

HAUSKAA JA REIPASTA PURJEHDUSMIELTÄ
toivottaa  RiPs, purjehdusjaosto

KILPAILUKUTSU
RISTIINAN PURSISEURA RY
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   KORKIA RUNT -PURJEHDUSTAPAHTUMA  

   Lauantaina 26.9.2015 klo 12.00, Ristiinan pursiseuran tukikohta, Korkia
    
Tapahtuma  Korkia Runt on purjehdustapahtuma, leikkimielinen kilpailu Korkian saaren ympäri.   
   Tavoitteena on, että ennen kuvailtaa paikalla olevat purjeveneet kiertävät Korkian   
   saaren. Veneiden omien miehistöjen lisäksi purjeveneiden miehistöihin otetaan rannalta   
   kaikki halukkaat. 

Aikataulu  Ilmottautuminen ja kipparikokous Korkiassa klo 11.30
   Lähtö laiturin edustalta n. klo 12.00

Rata   Korkia ja muutama lähisaari kiertäen maaliin laiturin jatkeelle. Reitin pituus on noin 5 mpk.  
   Reitti tarkennetaan kipparikokouksessa.

Erityiskertoimet  Kilpailussa käytetään tapahtuman luonteen johdosta erityiskertoimia.
ja tuloslaskenta  Veneen perus LYS-kerroin on Fin-Lys-taulukon, lys-todistuksen tai järjestäjän antama. 
   Matkapurjehdus-kiertopalkintoa varten tulokset lasketaan myös virallisilla kertoimilla.

Palkinnot  Kilpailun runsaat palkinnot jaetaan noin klo 15.00.

   HAUSKAA JA REIPASTA PURJEHDUSMIELTÄ
   toivottaa  RiPS, purjehdusjaosto

KILPAILUKUTSU

   YÖVESI MATKAPURJEHDUSKILPAILUT

   Lauantaina 5.9.2015 ja sunnuntaina 6.9.2015 
   Kumpanakin päivänä purjehditaan erillinen kilpailu.

Kilpailun luonne  Kilpailu on kaikille avoin RiPS:n perinteinen matkapurjehduskilpailu, joka on järjestetty   
   ensimmäisen kerran vuonna 1979. Tänä vuonna kilpailu järjestetään toistamiseen   
   yhteistyössä MPS:n kanssa.
   Kilpailut purjehditaan LYS tasoituksin ja säännöin. Mikäli veneelläsi ei ole virallista   
   LYS- lukua, annetaan veneelle epävirallinen LYS-luku kilpailunjärjestäjän toimesta.   
   Kaikki voivat osallistua.

Kilpailujen aikataulu Pe 5.9.- la 6.9. kokoontuminen MPS:n tukikohtaan Ristisaaressa.
   La 6.9. ilmoittautuminen ja kipparikokous Ristisaaressa klo 10. Yhteislähtö Ristisaaren   
   edustalta klo 11.00.
   Reitti päätetään sääolosuhteiden mukaan kipparikokouksessa. Maali Korkian laiturilinjalla.
   Su 6.9. ilmoittautuminen ja kipparikokous Korkian laiturilla klo 10.00. Lähtö Korkian itä-  
   päästä takaa-ajolähtönä. Reitti Ristiinaan päätetään sääolosuhteiden mukaan.

Muuta   Veneissä miehistöpaikkoja vapaana. Kaikki ensikertalaisista kokeneisiin purjehtijoihin   
   rohkeasti mukaan. Tukikohtien välisiä kyydityksiä järjestetään tarpeen mukaan.

Tiedustelut  Jukka Nikkilä, 050 3255 801

   HAUSKAA JA REIPASTA PURJEHDUSMIELTÄ

KILPAILUKUTSU
RISTIINAN PURSISEURA RY MIKKELIN PURSISEURA RY

RISTIINAN PURSISEURA RY
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Saaritukikohtamme sijaitsee Yö-
vedellä Salonselän pohjoispuolel-
la Iso Korkian saaressa. Tukikohtaan 
on selkeintä saapua Iso Korkian ete-
läpuolelta ja kääntyä siitä Iso Korki-
an ja Jurvansaaren väliseen salmeen. 
Salmi on syvä ja tukikohdan ranta va-
paa kareista, joten sinne on turvallista 
saapua. Kiinnittyminen tapahtuu poi-
juihin laiturin molemmin puolin tai 
sen päähän.

Korkian varustukseen kuuluu ta-
kalla, puukaminalla ja sähköistetyl-
lä keittiöllä varustettu uudehko mök-
ki, erillinen uusi sauna, majoitusaitta, 
katettu grillikota, vajarakennus, hal-
kokatos ja puucee. Laituri on säh-
köistetty. Tukikohdan alueella on 
juomakelpoinen lähde. Jätehuoltoa 
tukikohdassa ei ole - vie mukanasi 
kaikki, mitä tuotkin.

Ristiinan Pursiseura on mukana 
Saimaan alueen pursiseurojen tuki-
kohtien yhteiskäyttösopimuksessa. 
Korkiaan ovat tervetulleita vieraile-
maan muiden sopimuksen piirissä 
olevien pursiseurojen jäsenet. 

Yhteiskäyttösäännöt ratifioitiin yh-
teisesti Saimaan alueen pursiseurojen 
kommodorikokouksessa Joutsenossa 
25.10.2014.  

Korkia-jaosto mökki-isännän joh-

Mökki-isäntä: Jussi Tiitinen, p. 050-3477 683
jussitiitinen(at)luukku.com
Jäsenet: Marja-Terttu Tiitinen, Pertti Sajaniemi, Suvi 
Sajaniemi, Jukka Häkkinen, Reijo Puonti, 
Sirpa Puonti, Tuula Hietala 

Korkia  61°25.7 N, 27°38.1 E, 
karttalehti L208 (Iso Korkia)

dolla huolehtii Korkian saaritukikoh-
dan huollosta ja valvoo tukikohdan 
käyttöä. Jaosto järjestää mm. puu-, 
kevät- ja syystalkoita, joihin jäsenis-
tön toivotaan runsaslukuisesti osallis-
tuvan.

Katkoviivat esittävät reittejä viralliselta väylältä Korkiaan. Selkein reitti tulee 
Korkian etelä puolelta. Pursiseura ei vastaa reittien turvallisuudesta.

Suvi ja Pertti Sajaniemi,  mökki-isännät 2012-14 
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Mökki-isäntinä 2015 toimivat  Marja-
Terttu ja Jussi Tiitinen.

Saaritukikohdan säännöt s. 59

”Toimintakertomus”  2014
Korkiasta, sen kaikista rakennuk-

sista, rakennelmista ja pihasta, on tä-
näkin vuonna pidetty huolta Ristii-
nan Pursiseuran tunnetusti korkean 
vaatimustason mukaisesti. Talkoopäi-
viä on pidetty yhteensä neljä ja kai-
kissa on ollut kiitettävästi venekuntia 
paikalla. Veneitä on ollut kymmenes-
tä viiteentoista talkooviikonloppua 
kohti.

Tavanomaisen vuodenkierron töi-
den ohella on Korkiassa vuonna 2014 
pidetty erityisesti huolta polttopuiden 
riittävyydestä. Jo edellisenä syksynä 
saareen oli tuotu komia kasa rankoja. 
Niiden kimppuun kävi ”talviryhmä” 
jo talvella. Loput pilkottiin ja pinot-
tiin kevään talkoissa.

Upean grillimme savuvaivaan saa-
tiin helpotusta, kun piippuun asen-
nettiin huippuimuri. Laiturille asen-
nettiin juhannusviikonloppuna lisää 
sähkötolppia.

Uuden puuceen valmistuminen 
eteni kesän kuluessa vesikatteeseen 
saakka. Siitä on hyvä jatkaa kesällä 
2015. Toinen isompi työ tulee vuon-
na 2015 olemaan laiturin silta-arkun 
korjaaminen, sillä jäät olivat runnel-
leet arkkua ja sen hirsikehikkoa tal-
vella 2013-2014.

Talkoitten ohella Korkiassa pidet-
tiin tänäkin vuonna perinteiden mu-
kaisesti juhannusjuhlat, paistettiin 
Rosvopaisti ja katseltiin veneilykau-
den päätteeksi kuvat ja videot.

Juhannuksena saarta pieksivät 
raekuurot ja sää oli muutenkin keski-
kesän juhlaksi jäätävä. Tämä lienee 
vaikuttanut siihen, että juhannusaat-
tona Korkiassa yöpyi vain kahdek-
san venekuntaa, juhannuspäiväksi 
määrä jo tuplaantui. Pari viikkoa ju-
hannuksen jälkeen pilvet poistuivat. 
Koko kesän ja vielä syyskuullekin 
riitti lämpöä. Elokuiselle Rosvopais-
tille rantautui 23 venettä, yhteensä 56 
nälkäistä syöjää. Syyskuisen kauniina 
päivänä, Korkia Runt –tapahtuman 
jälkeen kuvailtaan osallistui 16 vene-
kuntaa.

Toivottavasti pystymme tulevina-
kin vuosina pitämään Korkian Sai-
maan pursiseurojen paikoista 
kaikkein hienoimpana. Korkia-
legendan mukaan kesällä 2014 
Korkiassa yöpynyt kuopiolai-
nen veneilijä oli kierrellyt paik-
koja silmät ihastuksesta ym-
myrkäisinä. Ja lopuksi hän oli 
todennut: ”Minä kun luulin, että 
meillä kuopiolaisilla on hienot pai-
kat. Mutta enpä ollut käynyt Korki-
assa.”
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Vaihtelevassa säässä viime kesä-
kuussa sai yksitoista leiriläistä op-
pia ja kokemusta jollapurjehduk-
sesta. Matkaan lähdettiin kuitenkin 

Anne Piipari, kuvat Aarni Hyttinen

Koordinoijana seuran hallitus

Koulutus- ja juniorijaoston tehtä-
vänä on järjestää seuran jäsenille ve-
neilyyn liittyviä koulutustapahtumia, 
hallinnoida ja huoltaa seuran jolla- ja 
kevytvenekalustoa sekä järjestää ju-
nioreille leiri-, viikkopurjehdus- ja 
koulutustoimintaa. 

Seura omistaa viisi optimistijol-
laa, kolme zoom-jollaa sekä vikla-
kevytpurjeveneen. Jollia säilytetään 
Kirkkorannan kalustovajassa ja ne 

ovat olleet käytössä purjehdusleireillä 
sekä viikkopurjehduksissa.

Joka keväiseen tapaansa Jorma 
Kostiainen käy myös tänä vuonna 
kutsumassa Ristiinan Yöveden kou-
lun neljäsluokkalaiset oppilaat opet-
tajineen tutustumaan junioripurjeh-
dukseen Kirkkorantaan toukokuussa. 
Tästä moni saa myös sopivan sysäyk-
sen osallistua seuran juniorileirille lo-
mien alettua.

Seura järjestää jälleen kesällä 2015 
juniorileirin 10-16 -vuotiaille nuoril-
le. Leiri pidetään tänä vuonna 1.-3.6. 
Leirin vastuuohjaajana toimii Iiro 
Jaakonsaari. Jos sinulla on kiinnos-
tusta junioritoimintaan, seuraa netti-
sivuja, sillä leirillä tarvitaan aikuisia 
valvojiksi ja apuohjaajiksi. 

Yhteyttä voit ottaa myös Jorma 
Kostiaiseen puh. 050 350 1224.

Junioritoimintaa Ristiinan pursiseurassa

Anne Piipari

Kirkkorannasta maanantaiaamu-
na kolmella isommalla purjeveneel-
lä, Katastellalla, Merikotkalla sekä 
Taireenalla. Mukaan lastattiin leiri-

läiset, ohjaajat, iso kasa eväitä sekä 
viisi optimistijollaa ja kaksi zoomia. 

Matka jatkui kauniissa säässä. 
Tällä kertaa ei tosin norppia näkynyt. 
Perillä oltiin puolilta päivin, ja heti 
majoittumisen jälkeen alkoivat lei-
riläiset ja ohjaajat laittaa jollia pur-
jehduskuntoon. Ensin aloitettiin pur-
jehtimiseen perehtyminen kuivalla 
maalla, koska matkassa oli myös en-
sikertalaisia. 

Kun välineet ja alkeet olivat hal-
lussa, siirryttiin vesille ohjaajien ja 
leirin isosten valvonnassa. 

Tuuli oli sopiva harjoitteluun, jo-
ten yllättävän nopeasti nuoret saivat 
jollat liikkumaan haluttuun suuntaan, 
vaikka purjehdus oli alkuun saattanut 
oudolta tuntuakin. 



23

Päivittäin purjehdittiin moneen ot-
teeseen. Välillä käytiin haukkamas-
sa välipalaa tai juomassa mehua, joita 
oli koko ajan tarjolla. Pidempi huili-
tauko tuli ruoka-aikaan. Leiriläisten 
kommenteissa kokit saivat monet ke-
hut. Koska jollia oli vain rajattu mää-
rä, purjehdittiin vuorotellen. Omaa 
vuoroa odotellessa saattoi vaikka 
saunoa ja uida sekä harjoitella solmu-
jen tekoa ja purjehdusteoriaa.

Lyhyellä leirillä perustaidot ehti-
vät kehittyä. Nuoret olivat reippai-
ta, osallistuvia, innokkaita oppimaan 
sekä nälkäisiä ruoka-aikaan. Onneksi 
ruoka maistui. Nuorilla oli kivaa, löy-
dettiin uusia ystäviä ja purjehdus tun-
tui mukavalta, mutta lopulta oli aika 
palata kotiin. Jonkun mielestä liian-
kin aikaisin. Kaikilla oli hauskaa, 
niin leiriläisillä kuin ohjaajillakin. 

Koulutus- ja juniorijaostolla ei va-
litettavasti ole vetäjää eikä nimettyjä 
jäseniä. Jos olet kiinnostunut kehittä-
mään ja organisoimaan seuran aikuis- 
ja juniorikoulutusta ja/tai juniorien 
jollakoulutuksia, ota haaste vastaan ja 
yhteyttä hallitukseen.
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Satamakapteeni: Heikki Piipari, p. 044 2599 450,  sp: sy.taireena@gmail.com
Jäsenet: Riku Hietala, Jukka Häkkinen, Jarmo Martikainen, Seppo Piipari, 
Timo Salminen ja Pekka Valtonen

Satama  61°30.7 N, 27°17 E, karttalehti  L208 (Ristiina)

Sopimuksen piiriin kuuluu Ristiinassa Pökkään laituri, 
Uimalan laiturit, Kirkkorannan laiturit (poislukien osuus-
kunnan laituri) sekä Kissalahden laiturit (pumppaamon 
laituri). Lisäksi vastuualueena on pienveneiden rantave-
nepaikat. Kaupunki ei salli pienveneiden säilyttämistä 
rannoillaan muutoin kuin sitä varten osoitetuilla paikoilla. 
Pienvenepaikkoja on edellä mainittujen laitureiden lähei-
syydessä sekä venevalkamassa Linnaniemen länsirannalla 
ja Linnaniemen kärjessä. Seura huolehtii venepaikkojen 
ja pienveneiden rantapaikkojen sekä talvisäilytyspaikko-
jen jakamisesta ja laskutuksesta. Lisäksi jaosto huolehtii 
veneiden nostojen ja laskujen järjestämisestä sekä telakan 
toiminnasta. Sopimus velvoittaa seuraa huolehtimaan sii-
tä, että talvisäilytysalue on vapaa veneistä, venepukeista 
sekä muista talvisäilytysrakenteista 31.5. mennessä. 

Portilla varustettujen laitureiden avaimista peritään 
avainpantti. Pantin saa takaisin, kun venepaikka luovute-
taan pois ja avain palautetaan. Avaimen saa satamakap-
teenilta.

Toistaiseksi myönnetyn venepaikan vuokranneille va-
rataan paikka myös seuraavalle kaudelle, jollei venepaik-
kaa ole peruttu. Venepaikasta lähetetään lasku. Ellei las-
kua ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan paikka 
vapaaksi ja se luovutetaan edelleen uusille paikanhaki-
joille. Laituriportin avain on palautettava välittömästi luo-
vuttaessa laituripaikasta. Venepaikan edelleen luovuttami-

nen tai vuokraaminen on ehdottomasti kielletty.

Uudet hakijat voivat tiedustella vapaita venepaikkoja 
satamakapteenilta joko puhelimitse tai sähköpostilla. Li-
säksi täytetään laituripaikkahakemus/venetietojen päivi-
tyslomake, joka löytyy seuran kotisivuilta www.ristiinan-
pursiseura.fi. 

Kaikki venepaikkaan ja yhteystietoihin liittyvät muu-
tokset tulee ilmoittaa mahdollisimman pian satamakap-
teenille. Tällä varmistetaan satamatoiminnan sujuvuus ja 
että pystymme palvelemaan mahdollisimman monia ve-
nepaikantarvitsijoita. Lisäksi yhteystietoja tarvitaan mah-
dollisissa ongelmatilanteissa, esim. veneen kiinnitysten 
hajotessa. Pursiseura ei vastaa veneille kentällä tai laitu-
reissa tapahtuvista vahingoista.

Tärkeää satamassa toimimisesta
Satamassa ei saa pestä veneitä liuotinpohjaisilla pesu-

aineilla, hiekkapuhaltaa tai tehdä mitään muitakaan sel-
laisia toimia, joissa luonnolle haitallisia materiaaleja tai 
kemikaaleja saattaisi joutua maaperään tai veteen. Tämä 
koskee mm. luonnolle haitallisia myrkkymaaleja ja pak-
kasnesteitä.

Ristiinan Pursiseura ry. on tehnyt Mikkelin 
kaupungin kanssa sopimuksen Ristiinan sa-
tamien ylläpidosta ja hoidosta. Sopimus on 
pääpiirteiltään sisällöltään vastaava kuin ai-
kaisempi sopimus Ristiinan kunnan kanssa. 
Joitakin muutoksia on kuitenkin tullut, muun 
muassa venepaikkojen hinnoitteluun ja jäte-
huollon järjestämiseen liittyen.

Ristiinan
Kirkkorannan 
satama

1. Septi, 2. Mastonosturi, 3. Luiska. Katso myös kuva 
sivulla 58.

1

2

3

Venesatamat

Heikki Piipari

Heikki ja Anne Piipari
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Pursiseura ei ota vastuuta yksittäisten jäsenten toimista. 
Emme myöskään pysty valvomaan kaikkia sataman toimia, 
vaan luotamme jäsenistömme toimivan annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Kysymys on myös taloudellisesti mittavasta ris-
kistä. Mikäli maaperään imeytyy haitallisia aineita, voidaan 
maa-aines joutua vaihtamaan. 

Veneiden kiinnittäminen
Laitureissa säilytettävät veneet tulee kiinnittää asiallises-

ti niin, etteivät ne aiheuta häiriötä, haittaa tai vahinkoa naapu-
riveneille. Veneessä on käytettävä riittävän suuria laitasuojia, 
suositus vähintään kolme kappaletta kumpaisellakin sivul-
la, veneen koosta riippuen. Veneen kiinnitysköysien tulee olla 
riittävän vahvat. Veneen ja laiturin välillä tulee käyttää jousti-
mia. Veneen vakuutus on syytä olla kunnossa vahinkojen va-
ralta.

Satamatalkoot
Sataman ylläpito toteutetaan pääasiassa jäsenistön kes-

ken talkootyönä. Toivomme jäsenistön osallistuvan parhaansa 
mukaan satamatalkoisiin sekä satamajaoston apuna nostojen 
ja laskujen järjestelyihin.

Sataman toiminta 
Kevättalvella 2014 kartoitettiin laiturien ja venepaikkojen 

korjaustarpeet. Edellisvuoden jäiden särkemää Uimalan ran-
talaituria korjattiin jäältä käsin. Talvella uusittiin myös ai-
sojen kellukkeiden kiinnityspultteja laiturissa 5. 

Venepaikkojen jako alkoi helmikuun aikoihin. Puhelin soi 
päivittäin. Vedenkorkeus ratkaisi paikkojen määrän ja käyttö-
kelpoisuuden. Paikkoja oli yhteensä 156, joista käytössä oli 
noin 80 %. Osaa venepaikoista ei oltu peruttu ajoissa, jonka 
takia harmillisesti oli ehditty jo käännyttää uusia paikanhaki-
joita muualle. 

Sataman kevättöihin kuului laitureiden siirtäminen ja kiin-
nittäminen paikoilleen. Septi- ja pilssivesipumput huollettiin, 
asennettiin paikoilleen ja laitettiin käyttökuntoon. Toukokuun 
alussa ennen veneiden laskua tarkastettiin kaikkien Pökkään-
lahden laiturien poijujen ketjut ja laitureiden kiinnitykset. 
Tämä toteutettiin yhteistyössä Mikkelin Urheilusukeltajien 
kanssa. Tarkastuksien yhteydessä uusittiin 17 poijua ketjui-
neen Uimalan laitureissa sekä kiinnityksiä muissa laitureis-
sa tarpeen mukaan. Kevätkesällä laitureiden rantakiinnityksiä 
tuettiin kivi- ja sepelikuormilla.

Toukokuun 10. oli veneiden yhteislasku. Päivän aikana 
laskettiin noin 50 venettä. Talvisäilytysalueelta osa veneen 
omistajista vie pukit pois itse. Suurempia pukkeja vietiin pois 
myös kuorma-autokuljetuksella maksua vastaan. Talvisäily-
tysalue oli oltava tyhjä toukokuun loppuun mennessä. 

Heinäkuusta alkaen satamassa oli kuuden viikon ajan ke-
sätyöntekijä huolehtimassa satamien siisteydestä ja tarkkaile-
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massa laiturien toimintaa. Kesätyöntekijä toimi myös ju-
nioriohjaajana.

Syksyllä uusittiin mastonosturin kovalla käytöllä ollut 
vinssi ja suoritettiin veneiden yhteisnosto, jossa talvisäi-
lytyskentälle nostettiin 60 venettä. Nostot aloitettiin per-
jantai-iltana 10. lokakuuta ja jatkettiin lauantaina aamusta 
alkaen. Tähän käytäntöön on siirrytty koska nostettavien 
veneiden määrä ja koko on kasvanut, ja näin nostomää-
rä jakautuu kahdelle päivälle aiemman yhden sijaan. Niin 
kevään laskusta kuin syksyn veneidennostosta huolehti 
tänäkin vuonna Mikkelin Nostajat. 

Satama laitettiin talvikuntoon viemällä septi- ja pilssi-
vesipumput lämpimiin tiloihin sekä tyhjennytettiin pilssi-
vesisäiliö.

Vuonna 2015 satama jatkaa toimintaa arkirutiineilla. 
Taas kartoitetaan korjattavat kohteet sekä huolehditaan 
perusylläpidosta eli septi- ja pilssivesipumpuista sekä 
mastonosturin toimintavalmiudesta. Tavoitteena on sukel-
tamalla tarkastaa ja huoltaa Pumppaamon laiturin ketjut 
sekä laiturikiinnitykset. 

Telakka jatkaa toimintaansa toistaiseksi seuran raken-
nus- ja kunnostuspaikkana. Toiminnasta voi tiedustella 
tarkemmin satamakapteenilta

Lisäksi satamajaosto satamakapteenin johdolla huo-
lehtii venepaikkojen jaosta sekä satamatalkoiden järjestä-
misestä tarpeen mukaan. Talkoot voivat tulla nopeallakin 
varoitusajalla, joten kannattaa seurata seuran nettisivuja.

Ristiinan pursiseura huolehtii veneiden yhteisnostois-
ta sekä -laskuista. Satamakapteenin johdolla suunnitellaan 
veneiden järjestys talvisäilytyskentällä Kirkkorannassa. 
Jos vene nostetaan yhteisnoston ulkopuolella, on asiasta 
sovittava satamakapteenin kanssa. Talvisäilytysmaksu ke-
rätään yhteisnostoon osallistuvilta veneiltä noston yhtey-
dessä. Yhteinoston ulkopuolella veneensä nostavien tulee 
maksaa talvisäilytysmaksu ennen veneen nostamista. Tal-
visäilytyskentällä venettään säilyttävien tulee huolehtia 
yhteystietonsa satamakapteenille, jotta tarpeen vaatiessa 
saadaan yhteys veneen omistajaan, esim. ilkivalta- ja var-
kaustapauksissa.

Veneet ovat nostoissa ja laskuissa omistajan vastuul-
la – seuran järjestelyt ja talkooväki ainoastaan avustavat. 
Omistajan on varmistettava noston ja laskun järjestelyt, 
kuten nostoliinojen paikat ja pukkien asettelu. Ennen nos-
ton alkua ja painon siirtoa pois nosturilta tai pukkien pääl-
tä on omistajan hyväksyttävä valmistelut selkeällä ilmoi-
tuksella kuten ”saa nostaa” ja ”voi laskea”.

Omistajalla on oltava veneelleen vakuutus vahingon 
varalle. Seuran vastuuvakuutus ei kata nostettavalle ve-
neelle aiheutuvia vahinkoja, mutta kylläkin nostettavan 
veneen ympäristössään aiheuttamia vahinkoja, kuten esi-
merkiksi nostettavan veneen muille veneille, ihmisille tai 
autoille onnettomuustilanteessa mahdollisesti aiheutta-
mia vahinkoja. Nostourakoitsijan vastuu rajoittuu nostu-
rin käytön virheisiin.

Seuran järjestämiin yhteisnostoihin ja -laskuihin osal-
listuvien veneiden omistajien on hyväksyttävä tämä vas-

tuunjako. 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.

Sataman säännöt s. 57

Heikki ja Anne Piipari
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Puheenjohtaja: Ari Immonen, 0405462757, ari.immonen(at)eduvantaa.fi 
Jäsenet: Eija Immonen, Lasse Lindström, Anne Piipari, 
Kari Santala ja Pia Santala

Syyskokouksessa 2013 Ristiinan 
Pursiseuraan perustettiin tiedotusja-
osto, joka vastaa seuran tiedottami-
sesta. 

Jaosto on uusinut seuran nettisivut 
(www.ristiinanpursiseura.fi) ja niis-
tä on tullut seuran tärkein tiedotuska-
nava. Jäsenistön toivotaan seuraavan 
nettisivuja säännöllisesti. Kuluvan 
vuoden aikana tavoitteena on netti-
sivuille jäsensivujen avaaminen. Jä-
sensivuille voidaan laittaa esimerkik-
si kokousten pöytäkirjat tai järjestää 
äänestys.

Jäsenistölle voidaan tiedottaa net-
tisivujen lisäksi myös sähköpostitse 
tai kirjeitse. Ilmoitathan sähköpostisi, 
mikäli et ole vielä saanut sähköpos-
tia Eijalta (eija.immonen@eduvan-

taa.fi) ja haluat jatkossa saada myös 
sähköpostitse tiedotteita. Sähköposti-
osoitetta tarvitaan myös jäsensivuil-
le kirjautumiseen. Jäsensivujen avau-
tumisesta ja tunnuksista tiedotetaan 
myöhemmin sähköpostitse.

Nettisivujen ohella toinen suuri 
haaste on ollut tämän 40-vuotisjuh-
lajulkaisun tekeminen. Kesällä 2014 
järjestetyn nimikilpailun tuloksena 
julkaisun nimeksi tuli Ripsaus. Tähän 
juhlajulkaisuun on kerätty erityises-
ti seuran historiaa. Jatkossa Ripsaus 
ilmestyy vuosittain ja sisältää ajanta-
saiset tiedot seuran toiminnasta. Jä-
senistöltä toivotaan juttuja, kuvia ja 
juttuehdotuksia seuraavaan Ripsa-
ukseen. Ne voi toimittaa kenelle ta-
hansa tiedotusjaoston jäsenelle säh-

köisessä muodossa. Mikäli huomaat 
virheitä esimerkiksi veneluettelossa, 
niin ota yhteyttä, jotta saadaan oikeat 
tiedot seuran tiedostoihin. 

Tiedotusjaosto järjestää valokuva-
kilpailun, johon voi osallistua jokai-
nen pursiseuralainen ja heidän per-
heen jäsenensä veneilykauden 2015 
kuvilla. Kilpailun säännöt julkaistaan 
nettisivuilla toukokuussa.

Tiedotusjaosto hoitaa mahdolli-
sen tiedottamisen myös lehdistöön ja 
muihin tiedotusvälineisiin.

Jos olet tiedottamisesta kiinnostu-
nut, niin ota yhteyttä ja tule mukaan 
jaostomme toimintaan!

Kilpailuaika on veneilykausi 2015 ja kuvien aihe on vapaa.
Kilpailu on avoinna RiPS:n jäsenille ja heidän perheilleen.

Kuvat toimitetaan Eija Immoselle osoitteeseen: 
eija.immonen@eduvantaa.fi.

Valokuvauskilpailu - kesä 2015

Kilpailuraatina toimii tiedotusjaosto.
Voittajat julkistetaan seuran 40-vuotisjuhlien yhteydessä.

Kilpailuun osallistuneita kuvia voidaan käyttää 
 ja seuran kotisivujen kuvitukseen. 

Tarkemmat säännöt löytyvät RiPS:n kotisivuilta
tiedotusjaoston kohdalta 10.5.2015 alkaen.

Ari Immonen

Eija Immonen
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Perustaminen
Perustava kokous pidettiin 

30.11.1975 klo 12, jolloin 46 ristii-
nalaista veneilyn harras-
tajaa ja muuten asiasta 
kiinnostunutta kokoontui 
Kahvila Kärrynpyörän 
kabinettiin Pellosniemel-
le. Raimo Nylander suo-
ritti kokouksen avaami-
sen ja toimi myös sen 
puheenjohtajana Erkki 
Gustafssonin toimiessa 
sihteerinä. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntöehdotus, joka hyväk-
syttiin ja näin ollen perustettiin Ris-
tiinan pursiseura. 

Yhdistyksen tarkoitukseksi sään-
nöissä määritettiin kehittää ja edistää 
jäsentensä venetuntemusta ja vesillä 
liikkumisen tietoja ja taitoja toimeen-
panemalla kursseja ja käytännön har-
joituksia sekä järjestämällä kilpailuja. 

Ensimmäiseksi puheenjohtajak-
si valittiin Raimo Nylander ja vara-
puheenjohtajaksi Pekka Mikkola. En-
simmäisessä hallituksessa istuivat 
Antti Tarvonen, Hannu Smahl, Juha 
Muikku ja Heikki Piipari. 

Kokouksessa perustettiin myös 
seuraavat jaostot vastaamaan seuran 
toiminnasta: moottori- ja soutujaosto, 
purjehdusjaosto, juniorijaosto, naisja-
osto ja huvi- ja sääntötoimikunnat.

Seura merkittiin yhdistysrekiste-
riin ja jäseniä oli tuolloin noin 30. 
Alle vuoden sisällä seuran perustami-

sesta jäsenmäärä oli lokakuussa 1976 
jo 121. Seuran hallituksen jäsenmää-
rä nostettiin lopulta kuuteen. 

Seura tarvitsi myös 
lipun ja merkin. Mer-
kin siihen suunnitte-
li 1979 silloinen sih-
teeri Leena Hänninen. 
Merkkiehdotus oli 
hyväksytettävä Pur-
jehtija- ja Moottori-
veneliitossa, Meren-
kulkuhallituksessa ja 
haettava puoltolausun-

to Heraldiselta toimikunnalta ennen 
lähettämistä Kauppa- ja teollisuus-
ministeriöön. Ristiinan pursiseu-
ran lipunnaulaus oli Brahenlinnassa 
26.4.1980.

Aktiviteetteja 
veneilykauden 
ulkopuolella 

Tammikuun alussa 1976 pidettiin 
ylimääräinen yleinen kokous, jos-
sa suunniteltiin pääpiirteittäin seuran 
vuoden toimintaa. 

Ristiinan pursiseura on jo ensim-
mäisistä vuosistaan saakka ollut ak-
tiivinen järjestämään toimintaa myös 
veneilykauden ulkopuolella. Aloit-
teentekevänä voimana toimi tuleva 
kommodori Timo Lepistö (pj. vuo-
sina 1982-1994), joka toimi huvitoi-
mikunnan puheenjohtajana. Seura 
järjesti yleisiä lauluiltoja ravinto-
la Pietari Brahessa kuukausittain ar-
pajaisineen, yleisöleikkeineen sekä 
huutokauppoineen. Seuran laskiais-
tempauksessa pelattiin kaukalopal-

Alkusysäys Ristiinan Pursiseuran perustamiselle on annettu Ristiinan Ala-Ollissa 
veneenrakennuksen lomassa 1970-luvun puolivälissä. Työn ohessa keskusteltaes-
sa havaittiin tarve kartoittaa ristiinalaisten veneilijöiden kiinnostusta perustaa oma 
seura tukemaan ja kannustamaan jäsentensä veneilyharrastusta. 

Anne Piipari

Perustamiskokouksessa  
valittiin myös jaostot:
• moottori- ja soutujaosto
• purjehdusjaosto
• juniorijaosto
• naisjaosto
• huvi- ja sääntötoimikunnat

Talkoilla perustettu seura – 

Reipasta menoa Pökkäänlahdella 1983.
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loa emäntäkoulun tyttöjä vastaan 
ja hernerokkailtiin illalla jälleen 
Pietari Brahessa. Talvikaudella 
oli myös naamiaiset ja muotinäy-
tös sekä järjestettiin ensimmäinen 
vuosittainen yhteiskuljetusmatka 
linja-autolla Vene -76 näyttelyyn 
Helsinkiin 42 osallistujan voi-
min. Talviaikaan seuralaisia osal-
listui myös SMVL:n järjestämille 
moottorivenekilpailujen toimitsi-
jakursseille sekä SPL:n kursseille. 
Purjehdus- ja juniorijaostot järjes-
tivät Ristiinan koulukeskuksella 
filmi- ja keskustelutilaisuuden. 

Aktiviteetteja vesillä
Kesäkaudella aloitettiin tiistai-

purjehdukset, jotka jatkuivat vuo-
sia. Pursiseura osallistui Suur-Savon 
maanpuolustusjuhlaan järjestämäl-
lä pienen purjehduskilpailun sekä 
päätöspäivänä pursikavalkadin Pök-
käänlahdella. Seura järjesti Avoin-
ten pursien tilaisuuden yleisölle sekä 
veneretken Ristiinan telakka Oy:lle, 
jossa valmistettiin kilpailupoijut tal-
koohengen voimin. Tälle Laamalan-
saaren retkelle osallistui jo noin 50 
jäsentä. 1976 oli myös Himalansaa-
ren ympärisoutukilpailu, jossa näy-
tösluonteisesti myös purjehdittiin. 

Ensimmäisenä vuonna sai alkun-
sa myös jollaleiritoiminta 17 osallis-
tujan, 3 vetäjän, 8 optimistijollan, 2 
windmillin ja 1 flipperin voimin. Ris-
tiinan pursiseuran jäseniä osallistui 
myös aktiivisesti kilpailutoimintaan; 
oli helluntairegatta Pistohiekalla, Ris-
tiinan kevätpurjehdus syväsatamas-
sa sekä Ruhansaaren juhannusregatta. 
Sijoituksia tuli myös 24-tunnin pur-
jehduksessa ja Kuopiossa järjestetyis-
sä Saimaan regatan merkeissä kisa-
tuissa piirimestaruuskisoissa, joissa 
englannin kansanveneiden luokassa 
tuli peräti kolmoisvoitto. 

Boat Race
Ristiina Boat Race- moottorive-

nekilpailut on ollut merkittävä vuo-
sittainen tapahtuma seuran historias-

sa. Yksi syy seuran perustamiselle oli 
juuri näiden moottorivenekilpailujen 
organisointi. Ensimmäisenä vuonna 
kisat järjestettiin 21.-22.8.1976 yh-
dessä Mikkelin pursiseuran kanssa. 
Kilpailuissa oli sekä rata- että matka-
ajo. Myöhemmin keskityttiin pelk-
kiin ratakisoihin. Yhteensä kisoihin 
oli ilmoittautuneita venekuntia 73. 
Kolme luokista ajettiin SM-kilpailu-
na ja kahdessa kyseessä oli SM-osa-
kilpailut. Myynti- ja tarjoilutoimin-
nasta vastasi naisjaosto. Kuuluttajana 
toimi Juhani ”Jussi” 
Vartiainen, joka oli saa-
nut tehtävään harjoitus-
ta jo toimiessaan mekla-
rina ja juontajana Pietari 
Brahen lauluilloissa.

Boat Race -kisoja 
järjestettiin Ristiinassa 
seuran toimesta lähes 20 
vuotta. Kisat työllistivät 
lähes koko jäsenistön ja paljon ulko-
puolisiakin, jotka toiminnan makuun 
päästyään liittyivät lopulta seuran jä-
seniksi. Vuosien varrella kisajärjes-
telyissä mukana oli niin ristiinalaisia 
palokuntanaisia, emäntäkoulun opis-
kelijoita kuin Ristiinan urheilijoiden 
jäsenistöä avustamassa mm. puffetin 
pidon, pysäköinnin ja lipunmyynnin 
järjestämisessä. He saivat työstään 
korvausta, jolla tukea omien järjestö-
jensä toimintaa. 

Lukuisia seuran jäseniä osallistui 
erilaisille kursseille. Kilpailujen jär-

jestäminen vaati osaavaa ja koulu-
tettua henkilöstöä mm. ajanottoon. 
Ajanotto oli digitalisoitu. Kello ja ka-
mera lainattiin Mikkelin kilpavei-
koilta. Näin voitiin ratkaista tiukko-
ja taisteluita maalilinjalla. Kilpailijat 
kehuivat niin rataa kuin kisojen jär-
jestelyjä. Turvallisuuspäällikkönä toi-
mi Pekka Forsman.

Pökkäänlahti
Boat Race kisojen järjestäminen 

Ristiinassa Pökkäänlahdella myös ja-
koi mielipiteitä. Valituk-
sia tuli niin kisojen ää-
nekkyydestä kuin myös 
ympäristövaikutuksista. 
Niinpä seuran piti huo-
mioida myös nämä te-
kijät. Äänelle ei mitään 
voinut, mutta haitta oli 
vain hetkellinen. Mitta-
uksia tehtiin ympäris-

tövaikutuksista mm. veden happipi-
toisuudesta, joka havaittiin kisojen 
jälkeen jopa paremmaksi. 

Yhtenä vuonna kisarata sijoitet-
tiin vain toiselle puolelle Pökkään-
lahtea, koska toinen kalastuskunta ei 
ollut myöntänyt lupaa kisoille. Seu-
ra myös istutti lahdelle kaloja, siikaa 
sekä kuhaa. Osana kisajärjestelyjä ui-
malanranta tuli kunnostettua ja rannat 
pengerrettyä. Tämän seurauksena ja 
Hannu Smahlin työn ansiosta venei-
den talvisäilytyspaikka siirrettiin Pel-
lokselta Uimalan rantaan. 

Ristiinan pursiseura järjesti moottorivenekisoja Pökkäänlahdella 20 vuoden ajan.

Silloiselta Mootto-
riveneliitolta ei juurikaan 
tukea kisojen järjestämiseen 
herunut, joten toiminta pe-
rustui seuralaisten talkoo-
työlle ja kekseliäisyydelle. 
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Palkintoja
Myös ristiinalaisia kisasi ja ki-

saa yhä edelleen moottoriveneluokis-
sa MM, EM, PM ja SM-tasolla. Ym-
päri Eurooppaa kisasivat mm. Kari 
Ikonen, Jouni Vainio, Matti Jehki-
nen, Hannu Tivinen, Petri Kainulai-
nen sekä ehkä menestyksekkäimpänä 
Esa Rytkönen (ks. viereinen tauluk-
ko). Vuoden veneurheilijaksi Suo-
messa Rytkönen on valittu kolmesti; 
1973,1978 ja 1980. Omien ajovuo-
sien jälkeen Esa on aktiivisesti tuke-
massa poikaansa Ilkkaa, joka jatkaa 
isänsä vanavedessä. 

Vuoden 1989 Boat Racen yhte-
ydessä järjestettiin O250 luokan 
EM-kisat. Kilpailijoita oli tuolloin 
Ruotsista, Neuvostoliitosta, Puolas-
ta, DDR:stä, BDR:stä, Englannista, 
Tshekkoslovakiasta, Italiasta ja Suo-
mesta. Lähes kaksikymmentä vuot-
ta kestänyt Boat Race-perinne kat-
kesi 1996, kun tapahtuma  jouduttiin 
perumaan laman takia ja osallistuja-
määrien pudottua. 

Purjehdustoimintaa
Veneiden katsastus- ja mittaustoi-

minta käynnistyi lähes heti seuras-
sa, mikä helpotti osallistumista pur-
jehduskisoihin muuallakin Saimaan 
alueella. Purjehdusjaoston toiminnan 
rungon seuran perustamisesta lähtien 
muodostivat Ristiina purjehdus, seu-
ran sisäiset viikko- ja matkapurjeh-
duskisat sekä purjehdusleirien järjes-
täminen. 

Köliveneillä ristiinalaiset osal-
listuivat hyvällä menestyksellä Sai-
maan piirin mestaruuskisoihin ja ke-
vytveneillä kuljettiin kisareissuilla 
ympäri Suomen. Kisareissuja kölive-
neillä tehtiin 4-6 veneen eskaadereis-
sa. Tämän oli hyvä turvallisuusteki-
jä esimerkiksi moottorivian sattuessa. 
Joskus saattoi vain yhdellä mootto-
ri toimia.

80-luvulla veneiden varustelutaso 
parani, mikä lienee yksi tekijä siihen, 
että veneilijöitä alkoi kiinnostaa 
laajentaa veneilyaluetta Saimaalta 

merelle. Ensin 
piipahdettiin 
Suomenlahdella, 
mutta vähitellen 
suunnattiin aina 
vaan pidemmälle 
Itämerelle ja 
jotkut vielä 
kauemmaksikin. 
Pursiseuralaisten 
joukossa on 
Välimerelle ja Kanarian saarille 
purjehtineita ja onpa pallonkin 
kiertäjä. Näitä tarinoita on muutama 
tässä Ripsauksessa ja ensi vuonna 
sitten lisää.

Junioritoimintaa

Moni ristiinalainen purjehtija  
on aloittanut uransa optimistijollal-
la. Parhaimmillaan Pökkäänlahdella 
on niitä kisannut vastakkain jopa kol-
misen kymmentä. Harjoiteltiin koti-
maisemissa ja matkattiin sitten traile-
rin ja neljän jollan kanssa kisaamaan 
ympäri maan. 

Periaatteena juniori- ja purjehdus-
jaostoilla oli mahdollistaa kaikkien 
halukkaiden osallistuminen. Kilpailu-
jen ja niihin valmistautumisen lisäk-
si on kuitenkin yhtä tärkeää aina ollut 
hauska yhdessäolo hienon harrastuk-
sen parissa. Tästä hyvänä esimerk-
kinä nuorille suunnatut matkapur-
jehdusleirit, joita järjestettiin useina 
vuosina mahdollisuuksien mukaan. 
Tämä perinne jatkuu yhä kesäkuun 
alussa järjestettävänä juniorileirinä.

Venerakentamista
Ristiinassa on suunniteltu ja raken-

nettu 1970-luvulta alkaen Saimaalle 
aikansa menestysveneitä. Rakennet-
tujen venetyyppien määrä on laaja. 
Alkuun rakennettiin perinteisempiä 
matkapurjehdusveneitä, kuten Eng-
lannin volkkareita (n.7m), Nyckel-
neja (n. 9,4m), saaristoristeilijöitä (n. 
13m), HP28 (n. 8,4m) ja one-off ve-
neitä. Niistä on siirrytty uudempiin 
monirunkoveneisiin. Materiaalit ovat 
vaihdelleet puusta vaneriin ja vii-
luun, teräkseen ja lasikuituihin sekä 
uudempiin komposiittirakenteisiin. 
Vuosien varrella on rakennettu myös 
runsaasti kevytveneitä, windmill ja 
Optimistijollia. 

Perinteitä vaaliakseen ja jatkaak-
seen seura neuvotteli Ristiinan kun-

Juniorileiriläiset Riku Tähtinen ja 
Sanna Toivanen.

Juniorileiriläisiä Korkiassa, vasem-
malla Mika Muikku.

Esa Rytköselle kertyi ajovuosia 38, joiden aikana hän 
keräsi ison joukon arvokkaita mitaleita.

 Kulta Hopea Pronssi

Suomenmestaruus 11 2 3 
PM-mestaruus 4 3 2
EM-mestaruus  1 (1978) 1 (1980)
Maailmanmestaruus   2 (-80 ja -85)
Joukkue-MM  1 (-82)
Mitsubishi-cup 1 (-87)
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nan kanssa entisen emäntäkoulun 
perunavaraston vuokraamisesta ra-
kennus- ja korjaustilaksi - telakaksi. 
Tilaa on käytetty vuodesta 1998 al-
kaen mm. 9 kappaleen optimistijolla-
sarjan rakennukseen sekä seuralais-
ten veneiden peruskorjauksiin. Tilaan 
mahtuu kolme tai neljä noin kym-
menmetristä venettä. 

Kisailuja
Kisareissuilta on tullut ristiina-

laisille purjehtijoille runsaasti me-
nestystä. Esimerkiksi Oopperarega-
tan ”Norppa”- palkinto on matkannut 
Ristiinaan useaan otteeseen. Ensim-
mäisen kerran sen toi RiPS:lle s/y 
Marketta vuonna 1992 kipparinaan 
Erkki Gustafsson. Hannu Kuhmonen 
miehistöineen voitti ”Norpan” kah-
desti s/y Macarenalla. Myös Raimo 
Rasanen s/y Karlolla ja Jarmo Val-
to s/y Sigmund X:llä ovat kaiver-
taneet nimensä tähän kiertopalkin-
toon merkkinä kisan nopeimmasta 
veneestä. Viimeisin kiinnitys Norp-
paan on kesältä 2014  Mika Muikun 
s/y Woodpeckerillä. Seuran veneet 
ovat kisanneet myös meren puolel-
la. Cource 2003 ja 2004 kokonaiski-

soissa Kostiaisen Jorma miehistöi-
neen oli toinen molempina vuosina, 
s/y Nidalla vuosi 2003 ja s/y Meri-
kotkalla 2004. 

Tällä hetkellä Ristiinan pursiseu-
ran kilpailutoiminta käsittää Astu-
van Ukon Regatan, joka on Saimaan 
Ranking-osakilpailu ja järjestetään 
kymmenettä kertaa kesällä 2015. Li-
säksi on perinteinen Yövesi-matka-
purjehduskilpailu, joka kesällä 2014 
järjestettiin yhteistyössä Mikkelin 
pursiseuran kanssa. Syksyllä 2014 
järjestettiin Korkia Runt purjehdus-
tapahtuma, joka korvasi perinteisen 
Pellos-Regatan. Jo 80-luvun alusta 
on kiertänyt hopeinen matkapurjeh-
duskiertopalkinto, joka vuonna 2014 
jaettiin Astuvan Ukon Regatan, Yö-
vesi-matkapurjehduskisan kahden 
lähdön ja Korkia Runt kisan purjeh-
dusten perusteella. 

Iso-Korkian tukikohta
Vuonna 1983 Ristiinan pursiseura 

osti Tapani Kirvesniemeltä tukikoh-
dakseen tontin Iso-Korkiasta. Paikal-
la oli vain jalasmökkisauna, puuliiteri 

ja PuuCee. Tontti oli lähes läpipää-
semätöntä puuviidakkoa, joka täy-
tyi raivata ensitöiksi. Tästä saatiin 
kuitenkin polttopuita vuosiksi. Tuki-
kohta ostettiin lainarahalla, jonka ta-
kasivat Nylanderin Raimo ja Lepis-
tön Timo henkilökohtaisesti. Lainaa 
maksaakseen seuralaiset pystyttivät 
talkoina mökkejä ristiinalaisen yrittä-
jän, tarjotessa tämän työtilaisuuden. 
Vuoteen 1988 mennessä tukikohta 
mökkeineen oli velaton. 

Silloinkaan kukaan ei kysellyt 
palkkaa työstään, vaan kaikki osallis-
tuivat mielellään talkootyöhön ja an-
toivat vahvuutensa sekä osaamisensa 
yhteisen hyvän puolesta. 

Kevättalvella 1984 valettiin perus-
tukset hirsiselle mökille, tukikohdan 
päärakennukselle. Talven aikana tuo-
tiin tontille jäitä pitkin hirret moot-
torikelkoilla, ja vesien auetessa alkoi 
itse rakennustyö. Seuraavana vuon-
na valmistui laituri 25 kuutiometrin 
kiviarkulla. Laituriosuus kiviarkulta 
rantaan sai kantensa seuraavan mat-
kakisan aikana, kun osallistumisen 
ehtona oli tuoda määrämittaisia lank-
kuja laituriin.

Poiju-vene ja Jorma Mikkonen junioreineen.
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Tukikohdan päärakennus alkaa muotoutua.

Uimalan rannan kalustovajasta syntyi oivallinen sauna Korkiaan.

1980-luvun lopussa Korkian tukikohdassa oli jo pääraken-
nus, sauna, pieni vaja ja laituri.

Talvella 1987 siirrettiin entinen ka-
lustovaja Ristiinan uimalan rannas-
ta Korkian tukikohtaan ja muutettiin 
saunaksi. Tukikohta saunoineen loi 
kiinnostusta seuraa kohtaan myös ret-
kiveneilijöiden parissa. Iso-Korkian 
käyttöaste lisääntyi ja lukuisina iltoi-
na istuttiin leirinuotiolla isolla kalli-
olla. Liukas kallio oli varsinkin sa-
teella haastava, kun mukana oli myös 
lapsia. Tästä lähti idea rakentaa gril-
likatos vuonna 1989, joka viimeistel-
tiin kesällä 1991. 

Seuralaisten talkoohenkeä huipus-
saan kuvaa myös entisen kunnallis-
kodin aittarakennuksen siirtäminen 
Iso-Korkiaan vuonna 1993. Kahdek-

sassa ja puolessa tunnissa purkutyön 
aloituksesta oli kurkihirsi nostettu 
määränpäässä. 

Samana vuonna asennettiin myös 
ensimmäiset venepoijut. Seuraavana 
kesänä vuorossa oli saunan remon-
tointi saunojien määrän kasvun takia. 
Saunan osuutta suurennettiin ja pu-
kuhuonetilaa pienennettiin parantaen 
näin käyttömukavuutta. Saunalaitu-
ri rakennettiin 1995 ja 1996 vuorossa 
oli puuliiteri. Kallion reunaa myöten 
kulkeva rantalaituri saunalle valmis-
tui 1998.

Uusi grillikatos ja sauna
Yhteisten tapahtumien ja kävijä-

määrien lisääntyessä tuli tarve suu-
rentaa grillikatosta. Vuonna 2001 
entinen grillikatos sai väistyä polt-
topuusuojaksi uuden ja suuremman 
katoksen tieltä. Tässä katoksessa on 
istumapaikkojen lisäksi pöydät ruo-
kailua varten. Piirustukset grillika-
tokseen teki entisen grillikatoksen 
suunnittelun tapaan Piiparin Heikki 
ja yhdessä jälleen talkoilla rakennet-
tiin. Nimeksi katokselle tuli ”Hessun 
paviljonki”. Tulisija grilliin muurat-
tiin kesällä 2002. 

Vuonna 2004 saatiin käyttöön 15 
metriä lisää laituria ja kymmenen 
uutta poijua. Rantaa myös ruopattiin. 
Hankkeelle saatiin EU-tukea. 
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Tukikohdan turvallisuutta lisättiin 
valaistuksella, joka alkuun toimi au-
rinkosähköllä. Kesällä 2010 raken-
nettiin terassi venelaiturin yhteyteen, 
missä joka ilta on happy hour. Vuon-
na 2011 alkoi uuden saunan rakenta-
minen vanhan saunan siirrolla 21.5. 
Harjakaisia vietettiin samana kesänä 
heinäkuun puolivälissä. Uusi sauna 
valmistui jälleen kerran mahtavalla 
talkootyöllä seuraavaksi kesäksi. Ni-
mekseen se sai ”HäkäSpua” projek-
tin vetäjän, Jukka Häkkisen mukaan. 
Saunakokemuksen täydentää vuon-
na 2013 hankittu palju, jossa kelpaa 
nauttia lämpimästä kylvystä ja kau-
niista tähtitaivaasta syksyllä jo ilmo-
jen ja järvivesien viilennyttyä.

Talkoissa
Monissa tukikohdan rakennus-

projekteissa olemme saaneet vuosi-

en varrella tukea myös ristiinalaisilta 
yrityksiltä, kuten Steamratorilta, Pel-
los Oy:ltä, Kyösti Tapiolta sekä mo-
nilta muilta. Pynnösen kaivuriyritys 
on ollut usein tekemässä pohjatöitä ja 
kuljetuksia. Myös polttopuita on ku-
lunut reilusti. Niitä olemme saaneet 
omien maiden lisäksi myös lahjoituk-
sena esimerkiksi Liisa ja Harri Hy-
vöseltä. 

Suurimman työn on kuitenkin teh-
nyt seuran oma talkootyöväki. Yh-
dessä tekeminen ja tavoitteiden 
saavuttaminen on muokannut talkoo-
väestä tiiviin yhteisön, joka voi olla 
ylpeä työnsä hedelmistä. Talkootyö 
itsessään on hauskaa rennossa po-
rukassa, johon jokainen seuran jä-
sen toivotetaan tervetulleeksi. Tärkeä 
osa talkoopäivien onnistumisessa on 
myös naisjaostolla, joka on alusta al-
kaen huolehtinut väen muonituksesta 

mahtavin tarjoiluin. 

Veneiden nosto, 
talvisäilytys ja 
satamat

Ristiinan pursiseura otti vastuul-
leen veneiden yhteisnoston Uimalan 
kentälle vuodesta 1977 alkaen. 

Seura rakensi 1982 kalustova-
jan Uimalan rantaan purjelautailutoi-
mintaa sekä Boat Race kalustoa var-
ten. Vuonna 1999 pursiseura alkoi 
vastata satamatoiminnasta Ristiinas-
sa. Ristiinaan perustettiin myös osa-
kaslaituri. Yhteensä venepaikkoja oli 
130. Satamakapteenina toimi satama-
toiminnan alkuvuosina Raimo Lind 
apunaan työllistetty tai eläkeläisukot. 
Veneiden yhteisnosto ja -lasku sekä 
talvisäilytys siirtyivät myös samana 
vuonna Kirkkorantaan. 

Satama sai viimein mastonosturin 
sekä septitankin tyhjennysmahdol-
lisuuden vuonna 2000. Kiitos tästä 
kuuluu Erkki Gustafssonille, Kyösti 
Tapiolle sekä Pellos Oy:lle ja seuran 
talkooporukalle. 

Vuonna 2002 veneiden laskuluiska 
asennettiin sekä laitureita jatkettiin 
venepaikkoja lisäten. Talvisäilytys, 
yhteisnostot, laituripaikat sekä hy-
vät yhteydet Saimaalle ovat lisänneet 
kiinnostusta seuraa kohtaan myös 
Ristiinan ulkopuolella. Nykyään seu-
rassa onkin paljon myös jäseniä eri 
puolilta Etelä- ja Keski-Suomea.

Veneiden yhteisnosto ja -lasku siirtyivät Uimalan rannasta Kirkkorantaan 1999.

Uusi tyylikäs ja toimiva grillikatos valmistui 2001 ja sai 
nimekseen ”Hessun paviljonki”.

Uuden ”HäkäSpua”-saunan harjakaisia vietettiin 2011.
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Naisjaosto
Seuraan perustettiin alussa nais-

jaosto sekä huvitoimikunta. Vuosien 
varrella näiden nimekkeet ja toimin-
nankuvaukset vaihtelivat. Vuodesta 
1997 seurassa on toiminut naisjaos-
to, joka vastasi huvi- ja virkistystoi-
minnasta.  Ensimmäisen kaksivuotis-
kauden puheenjohtajana aloitti Anja 
Forsman. Vuodesta 2000 puheenjoh-
tajana on toiminut Salme Häkkinen. 
Naisjaoston suurimpiin projekteihin 
kuului pursiseuran paidan hankinta. 
Leena Hänninen suunnitteli kuvan. 
Naisjaosto painoi sen paitoihin väri-
seulatekniikalla. Tällä hetkellä seu-
ralla on myynnissä uusi seuran logol-
la varustettu paita. 

Naisjaosto järjesti keväisin venei-
den laskua edeltävänä iltana Ankkuri-
tanssit, joiden ohjelmassa oli tanssia, 
arvontaa, kilpailuja, paikkakunnan 
taiteilijoita sekä tietenkin mukavaa 
yhdessäoloa ja jutustelua alkavaa ve-
neilykautta odotellessa. Tansseja pi-
dettiin Ristiinan ravintoloissa, paik-
koina olivat Rosalie, Brahe, Sataman 
Valot ja Pökkäri Pub. Nykyään Ank-
kuritanssit ovat jäähyllä uutta innos-

tusta odottamassa. 
Naisjaoston vireä toiminta on saa-

nut kiitosta pursiseuralta, naisjaos-
to valittiin Vuoden pursiseuralaisek-
si vuosina 1998 ja 2002. Naisjaosto 
on myös vastannut Vene-messumat-
kan järjestelyistä. Talkoomuonitusten 
ohella naisjaosto on vuodesta 1999 
alkaen huolehtinut nälkäisistä seura-
laisista myös yhteisnostojen ja -las-
kujen aikana Kirkkorannassa pitäen 
puffetia. Saadut tuotot jaoston toi-
minnasta se on käyttänyt oman toi-
minnan jatkuvuuden tukemiseen sekä 

Korkian viihtyvyyden parantamiseen 
mm. ostamalla kompostikäymälän tu-
kikohtaan. 

Pikkujoulujen järjestäminen on 
kuulunut naisjaoston toimintaan jo 
useampana vuonna (ks. myös sivu 
9). Jaoston toiminnan osana on ollut 
myös jo useita vuosia Kouvolan Kip-
pareiden kanssa yhteistyössä järjes-
tetyt eskaaderit. Naisjaosto on myös 
omalla panoksellaan tukenut Ros-
vopaisti-illan onnistumisessa Ros-
vopäällikköä. Naisjaosto muutettiin 
vuonna 2014 huvijaostoksi.

Seuran toiminta on vuosien varrella muokkautunut ajan ja jäsenistön mukaan. Joitakin tapahtumia on 
jäänyt pois ja uusia tullut tilalle. Kuitenkin perusajatus seuran jäsenten veneilyharrastuksen tukemisesta 
ja mukavasta yhdessäolosta on aina pysynyt. Myös talkoohenki elää ja kukoistaa.

Pursiseuran iloiset pikkujoulut vietettiin marraskuun lopulla Anttolanhovissa.

Kirkkorannan puffé.
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Ensimmäinen Ristiinan pursiseuran rosvopaisti 
järjestettiin 1995 Esa Mustosen aloitteesta. Tuol-
loin Esa oli opettamassa Jukka Häkkistä paistin 
saloihin. Jukka on jatkanut rosvopäällikkönä siitä 
asti.  

Korkian rinteeseen kaivet-
tiin paistihauta, joka muu-
taman kerran jälkeen vuo-

rattiin tiilillä. Montussa poltetaan 
tulta perjantai-illasta klo 20.00 lauan-
taihin 04.00 asti. Tällöin hiilet kaive-
taan pois ja lihat laitetaan tilalle, hii-
let päälle ja hauta suljetaan. 

Paisti on possun kassleria ja myös 
lammasta on vähän, yhteensä liho-
ja on noin 35 kg. Alkuvuosina lihat 
hankittiin juvalaiselta Pennan lihal-
ta. Nykyään paikallinen K-market 
toimittaa lihat. Lihat paketoidaan 
perjantai-iltana voipaperi-sanoma-
lehti-folio-katiskaverkkokääreisiin. 
Montun avaus on perinteisesti kello 
13 lauantaina. Paisti tarjotaan peruna-
muusin, porkkanoiden, salaatin ym. 

lisukkeiden kanssa. Lauantai-iltana 
saunan jälkeen on vielä iltapalaa tar-
jolla jäljelle jääneistä ruuista. 

Illan viihteeksi on tanssia, yhteis-
laulua ja karaokea. Tanssittamises-
ta ja laulattamisesta ovat vastanneet 
seuran omat soittajat: Juha Muik-
ku, Helena ja Kari Hölttä, Jendrek 
Prusak sekä Mika Maczkulskij apu-
joukkoineen. Paistia on vietetty mo-
nenlaisessa säässä. Joskus on jopa 
jouduttu kastelemaan metsää palo-
kunnalta lainatuilla välineillä, toisi-
naan sadesää on tiivistänyt porukan 
grillikatokseen. Kävijämäärä on ol-
lut vuosittain noin 60 henkeä. Kerran 
on ollut noin 100 nimeä vieraskirjas-
sa. Vieraita on ollut myös seuran ul-
kopuolelta, kaukaisin vieras on tullut 

Australiasta. 
Paistin ajankohta on vakiintu-

nut elokuun loppupuolelle, aivan en-
simmäiset paistit vietettiin syyskuun 
puolella. Suuren tavaramäärän Korki-
aan kuljettamisesta on vastannut s/y 
Taireenan Heikki Piipari miehistöi-
neen. Tavaroiden hankinnasta on vas-
tannut s/y Pepiittan Jukka Häkkinen 
miehistöineen. Tulivahteja, lisuke-
ruokien laittajia ja ynnä muita apulai-
sia on tarvittu paistin onnistuneeseen 
järjestämiseen. 

Tänä vuonna kokoonnumme viet-
tämään Rosvopaistin 20-vuotisjuhlaa 
lauantaina 29.8. Tervetuloa montun 
avaukseen klo 13 alkaen.

Salme ja Jukka Häkkinen
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Kuinka aloitit veneilyn?

 - Ensituntuma veneilyyn tapahtui Hämeenkyrön Kyrös-
järvellä itserakennetulla vanerikajakilla 1957 sekä vuot-
ta myöhemmin Kai Osaran Vaneriveneitä rakentamaan 
-kirjan ohjeiden mukaan rakennetulla moottoriveneellä, 
jonka voimanlähteenä oli Valmetin Vire-moottori.

Mitä veneily antaa sinulle?
 - Veneen suunnittelu, rakentelu ja varustelu ovat kuulu-
neet mieluisana osana veneilyyni.
Mahdollisuus nauttia Saimaan mahtavasta vesistöstä, 
sen luonto, luonnonsatamat ja
kaupungit tarjoavat unohtumattomia elämyksiä ja vene-
kansa muodostaa hienon ystäväjoukon. 

Miten sinusta tuli pursiseuran jäsen?
 - Kun sain tiedon pursiseuran perustamiskokouksesta, 
en epäillyt hetkeäkään liittyä mukaan. Kärrynpyörässä 
tulin valituksi ensimmäiseen hallitukseen jäseneksi.

Olet rakentanut useita veneitä.
 - Halu kokeilla erilaisia materiaaleja ja ratkaisuja on 
houkutellut toteuttamaan monia projekteja. Ristiinan 
Hartikkalan koulun navetassa syntyi 1966 lasikuituinen 
“Super Mäkärä” Tekniikan Maailman (vaneri)piirustuk-
sen mukaan. Lasikuidut, hartsit, kiihdyttäjät, kovettajat 
ja geelit löytyivät Harrastajan Aitasta Hesasta. Yllättä-
vän hyvä lopputulos pensseleillä töpäten. Teloista ei sil-
loin ollut tietoakaan.
Moottori 33 hp Evindrude kuljetti Mäkärää vauhdik-
kaasti ja samaa moottoria käytettiin 1968 rakennettuun 
vaneriseen “Vesibussiin`”.
Nylanderin Ramin houkuttelemana aloin väsätä purje-
venettä. Ramilta sain piirustukset ja Pellokselta edullis-

Juha ja Rauni Muikku

Mika Muikku
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ta vanerimateriaalia ja kölimuottikin 
oli valmiina.
Ja niin, vuoden askartelun tulokse-
na syntyi Ristiinaan uusi englannin 
volkkari.

Oli aika jännä tilanne, kun purjeet 
nousivat eka kerta mastoon ja pinnas-
sa oli kippari, joka ei ennen ollut edes 
käynyt purjeveneessä. Purjehdusop-
paiden mukaisen toiminnan tuloksena 
vene lähti lipumaan eteenpäin. Moot-
torimiehestä tuli pursimies!
Muutaman vuoden jälkeen tehtiin 
Vuorinteen Ykän kanssa kauppoja ja 
volkkari vaihtoi omistajaa. Kaupan 
osamaksuna tulin Joe 17 omistajak-
si ja sen myin Häyrisen Sepolle, hän 
sai näin alun maailmanlaajuisille pur-
jehduksilleen. Sain rahoitusta seuraa-
vaan projektiin, joka oli 32-jalkainen, 
kaksimastoinen moottoripursi. Laa-
malansaaressa Laineen Yrjön hallis-
sa hollantilaisia teräslevyjä liitettiin 
yhteen. Valmiiksi muotoon leikatuis-

ta teräslevyistä veneen muoto syntyi 
ja hitsarin taito kasvoi. Kymmenen 
vuotta “Madelaine” kierteli Saimaal-
la. Helpon mastonkallistussysteemin 
avulla tuli tutuksi Heinäveden reitti ja 
Pielisen rannat. 

Jo ennen volkkarin rakentamista mi-
nua kiinnostivat monirunkoveneet. 
Ja kun kuulin huhuja Piiparin Hessun 
ja Gustafssonin Ekin suunnitelmista, 

änkeydyin oitis porukkaan mukaan. 
Teräsvene myyntiin (meni Ouluun) ja 
Gustafssonin alakerrassa alkoi muo-
tin ja runkojen laminointi. Kotipi-
hassa hallirakennus lämpöeristettiin, 
kannatinpilarit poistettiin, etuseinä 
purettiin ja jatkettiin muovikelmuilla. 
Ja pari vuotta hartsin hajua ja lasikui-
tupölyä ja miettimistä, laminointia, 
purkamista, miettimistä … .
Juhannuksena 1990 rakennelma las-

Moottoripursi Madelaine.
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kettiin Juurilahden syleilyyn. Ni-
miehdotuksina olivat vaihtoehdot 
KATASTROFI tai KATASTELLA.
Pienempinä välitöinä on syntynyt 
neljä opparia (mm. nykyiselle kom-
modorille) ja muutama kanootti.

Nykyinen veneesi on Katastella.
 - Katastella (10m x 5,6m) on osoit-
tautunut Saimaan oloissa on-
nistuneeksi 
ratkaisuksi asut-
tavuuden, va-
kauden ja helpon 
hallittavuuden 
vuoksi. Iän mu-
kana veneessä ar-
vostaa yhä enem-
män mukavuutta. 
Vuosien kuluessa 
onkin Katastella 
täydentynyt aurin-
ko-sadekatoksel-
la, sähkövinssillä 
ja niskoja säästä-
vällä tuulimittaril-
la. Kaksi konetta 
helpottaa ohjailua 
satamatilanteissa 
ja kääntökölit mah-
dollistaa rantautumisen käytännössä 
minne vain. 
Vene on aina vatupassissa, joten vaari 
voi liikkua lonkkavaivaisenakin tur-

vallisesti. Sen lisäksi se kulkee pur-
jeilla ihan kohtalaisesti. 

Millaista veneilyä olet harrastanut? 
Missä olet veneillyt?
 - Parasta veneilyssä on kiireetön 
matkanteko, mutta mukavaa on ollut 
myös kilpamiehistössä eri veneissä. 
Kyrösjärven jälkeen on luonnollises-

ti tullut pyörit-
tyä Saimaan 
alueella. Katas-
tellan kanssa 
onkin koluttu 
kaikki Suomen 
merkittävät 
satamat aina 
Perämeren 
pohjukkaan 
saakka. Lisäk-
si Götan kana-
va ja pari reis-
sua on tullut 
tehtyä Viroon. 
Näillä reis-
suilla katin 
keskitunne-
lin mataluus 
tuli huomioi-

duksi.
Mukavia veneilykokemuksia oli Vä-
limerellä Kreikassa viikon retkel-
lä RiPS:n mukana sekä Janin veneen 
Filaon ja Mikan Woodpeckerin haku 

Suomeen.
Merellä kannattaa käydä niin huo-
maa, että 
SAIMAA ON MAHTAVA JUTTU!

Parhaat veneilymuistosi?
 - Ensimmäisellä vaneriveneellä aje-
lin Ikaalisten kylpylän lavalle tans-
simaan. Orkesteritauolla Olavi Virta 
pyysi kyytiä järvelle. Keskellä sal-
mea artisti sukelsi nakuna järveen. 
Palattiin rantaan ja tango raikui entis-
tä puhtaammin.

Ahvenanmeren ylitys ensimmäisenä 
“avomerenä” sekä Götan kanava ovat 
jääneet erityisesti mieleen, ilmeisesti 
koska se oli ensimmäinen matka me-
relle. Parhaita muistoja on lukematto-
mia, ei niitä osaa pistää paremmuus-
järjestykseen.

Mitä muuta haluat sanoa veneilys-
tä ja pursiseurasta?
 - Veneilyn kannalta on ollut lotto-
voitto päästä asumaan Saimaan ran-
nalle. Olen ollut ja olen edelleenkin 
jäsenenä monissa yhdistyksissä, mut-
ta RiPS on ylivoimaisesti aktiivisin 
ja toimivin. Toiminta monipuolista 
ja tehokasta. RiPS tunnetaan Mikke-
lin ulkopuolellakin. ONNEA 40-vuo-
tiaalle!                      
            

Katastella.

Nykyinen kommodori
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Meripelastusseuran vapaaehtoiset 
auttoivat vesillämme viime vuonna 
yhteensä 3591 ihmistä. Todennäköi-
seltä menehtymiseltä heistä pelas-
tettiin 33. Yhteensä vapaaehtois-
miehistöt suorittivat 1613 eriasteista 
pelastus- ja avunantotehtävää. Tehtä-
vämäärä kasvoi edellisestä vuodesta 
noin 10 prosenttia.

Kiireelliseen pelastustehtävään 
lähdettiin 117 kertaa. Etsintöjä sekä 
sairaankuljetus- ja ensivastetehtä-
viä suoritettiin yhteensä 162. Loput 
olivat vaativuudeltaan eriasteisista 
avunanto- ja vahingontorjuntateh-
täviä. Trossi-jäsenpalvelutehtäviä 
kertyi 251. Lisäksi meripelastusyh-
distykset hoitivat yli kuusisataa tur-
vavene-, valistus- ja esittelytehtävää 
erilaisissa tapahtumissa ympäri maa-
ta.

Avun tarpeessa vesillä on useim-
miten alle 15-metrinen moottorivoi-
malla kulkeva huvivene. Näin myös 
viime vuonna (1180 tapahtumaa). 
Ammattiliikenteen alukset olivat teh-
tävien kohteena 25 kertaa. Useimmis-
sa tapauksissa veneilijä joutui pulaan 
teknisen vian tai aluksen huollon lai-
minlyönnin vuoksi (651 tapahtumaa). 
Tekniseksi viaksi Meripelastusseu-
ra tilastoi mm. koneviat, polttoaine-
ongelmat sekä purje- ja takilavauriot. 
183 tapauksessa syynä oli merimies-
taidollinen virhe. Kiireisintä aikaa 

meripelastajille oli keskikesä juhan-
nuksesta heinäkuun loppuun.

Ammattitaitoinen miehistö ja 
tehokas kalusto

Suomen Meripelastusseura on val-
takunnallinen vapaaehtoisten meri- ja 
järvipelastusyhdistysten keskusjärjes-
tö, jonka toiminta perustuu yksittäis-
ten meripelastajien auttamishaluun 
ja pyyteettömään työhön. Meripe-
lastusseuran päätehtävä on auttaa 
merihätään joutuneita rannikolla ja 
sisävesillä. Lisäksi Seura edistää toi-
minnallaan yleistä veneilyturvalli-
suutta ja hyvää merimiestapaa. Meri-
pelastusseuran yksiköt hoitavat noin 
neljänneksen kaikista rannikkomme 
meripelastustehtävistä, ja sisävesillä 
osuus on vielä suurempi.

Meripelastusseura kouluttaa kaikki 
pelastusmiehistöjensä jäsenet. Kou-
lutusjärjestelmä, perustuu kuuden eri 
koulutustason osaamistavoitteisiin. 
Opiskeltavia asioita ovat mm. meri-
miestaidot, merenkulku, alustekniik-
ka, ensiapu, viestiliikenne, etsintä-, 
pelastus- ja avustustoiminta sekä joh-
taminen aluksella. Koulutusputkessa 
on mahdollista edetä kansimieshar-
joittelijasta aina pelastusaluksen pääl-
liköksi asti.

Meripelastusseuralla on noin 150 
pelastusalusta rannikolla ja sisäve-
sillä Hangosta Inariin. Kalustoa uu-

sitaan 5-10 aluksen vuosivauhtia. 
Kaikki uudet alukset ovat nopei-
ta, itsenäiseen toimintaan pystyviä, 
valmiiksi meripelastustehtäviin va-
rusteltuja sekä erityisesti Suomen 
olosuhteisiin ja vapaaehtoismiehis-
töjen käyttöön suunniteltuja. Seuran 
lippulaiva on Helsinkiin sijoitettu pe-
lastusristeilijä Jenny Wihuri.

Trossi on fiksun veneilijän 
merkki

Ihmishengen pelastaminen vesillä 
on aina avunsaajalle ilmaista. Jos ih-
mishenkiä ei ole vaarassa, jäävät yl-
lättäen toimintakyvyttömäksi joutu-
neen veneen pelastamiskustannukset 
yleensä veneen omistajan maksetta-
viksi.

Meripelastusseuran Trossi-jäsen-
palvelu takaa maksuttoman avun 
myös veneelle. Palvelu kattaa korja-
usavun vesillä tai veneen hinaamisen 
lähimpään korjauspaikkaan. Tarvit-
taessa autetaan korjaajan ja väliai-
kaisen säilytyspaikan hankkimisessa 
veneelle. Jäsenyys oikeuttaa vastaa-
vaan palveluun myös Ahvenenmaan, 
Ruotsin, Norjan ja Tanskan vesil-
lä (rajatulla alueella). Trossi on myös 
vastuullisen veneilijän merkki. Tros-
si-maksuilla tuetaan vapaaehtois-
ta meripelastustyötä ja ylläpidetään 
kaikkien vesilläliikkujien turvalli-
suutta.

 

 
 

www.meripelastus.fi Kuva: Jussi Lammi
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Kuinka aloitit veneilyn?

Purjeveneilyn aloitin Nylanderin Raimon Lightningilla 
1960-luvun lopulla. Oli tutustuttu tehtaalla töissä. Rami 
puhui mukaan ja kiinnostus heräsi. Rami opetti purjeh-
duksen alkeet. Kävimme ”Salamalla” Savonlinnassa ja 
kiersimme Soisalon. Ensimmäinen oma vene oli 1928 Tu-
run veneveistämöllä rakennettu 15 valoorin lautarakentei-
nen purjevene, Ikäneito, jonka ostin 1974.

Mitä veneily antaa sinulle?
Veneily on antanut mahdollisuuden tutustua Saimaa-

seen, kilpapurjehdukseen sekä veneenrakentamiseen. Ve-
neilyn kautta on myös saanut hienoja ystäviä. 

Miten sinusta tuli pursiseuran jäsen?

Olin yhtenä perustamassa pursiseuraa. Olin ”Ala-Ol-
lin koplassa” veneitä rakentamassa ja siellä puheet oman 
seuran perustamisesta alkoivat. Tulin valituksi ensimmäi-
sen hallituksen jäseneksi. 

Olet rakentanut useita veneitä, mm nykyisen veneesi 
Taireenan.

Ensimmäinen itserakennettu vene oli reilu yhdeksän 
metrinen vanerinen purjevene. Puhuttiin ”vaneripuukos-
ta”. Vene oli myös itse suunniteltu. Veneen nimi oli Ran-
tanplan. Seuraava vene oli reilu kolmetoista metriä pitkä 
saaristoristeilijä-tyyppinen vene, Marianne. Sekin oli va-

Anne PiipariMariannen kannella 1983 Pirjo, Minna, Anne ja Heikki Piipari.
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nerista, mutta rakennettu diakonaali-
laminoimalla vanerisuikaleista muo-
tin päälle. 

Kolmas itse rakennettu vene on 
kymmenen metriä pitkä ja 5,7 met-
riä leveä katamaraani, Taireena. Se  
suunniteltiin yhdessä Gustafssonin 
Erkin kanssa. Raaka-aineena oli lu-
jitemuovi. Venettä rakennettiin kol-
me vuotta ennen kuin se saatiin vesil-
le. Ensin tehtiin piirustukset. Niiden 
mukaan rakennettiin sivurungon lesti, 
josta otettiin varsinainen muotti. Sa-
malla muotilla on tehty Erkin Mar-
ketta ja Muikkujen Katastella sekä 
soveltaen Hannu Kuhmosen Maca-
rena.

Vene on osoittautunut miellyttä-
väksi käyttää. Syväys on pieni nos-
tokölien sekä -peräsimien ansiosta, 
joten sillä on helppo rantautua ma-
talaankin rantaan. Moottorit molem-
missa rungoissa auttaa käsittelyä ah-
taissakin paikoissa, kun vene pyörii 
lähes paikoillaan tarvittaessa. Kulkee 
purjeillakin riittävän hyvin.

Millaista veneilyä olet harrastanut? 
Veneillyt olen ympäri Saimaa-

ta aina Pielistä ja Juojärveä myöten. 
Melkein kaikki rannat on koluttu, 
muttei kaikkia kiviä kyllä löydetty. 
Löytyy kyllä yksi nimikkokivi. Työ-
ikäisenä lomakuukausi vietettiin Sai-

maalla. Vene on toiminut perheen ke-
sämökkinä.

On sitä tullut kisattua-
kin. 1970-luvulla tuli Joe 
17 -luokan SM-hopeaa 
yhdessä Hannu Kuh-
mosen kanssa Jo-
ensuussa. Samana 
vuonna voitimme 
luokan rangking-ki-
san. Oopperaregatan 
”Norppaa” olin voit-
tamassa kahdesti, en-
sin Erkki Gustaffso-
nin Marketalla ja sitten 
Hannu Kuhmosen Maca-
renalla. Viime vuosina olen 
ollut gastina Ari Sakon Irene-venees-

sä Savon Regatassa, jossa varsinkin 
viime vuonna pääsimme juhlimaan 

kuoharilla mukavasti joka 
osakilpailun jälkeen. 

Paras veneilymuistosi.
Perheen kanssa ve-

neily ja myös perheen 
kanssa kilpapurjehdus. 

Mitä muuta haluat 
sanoa veneilystä ja 

pursiseurasta?

Pursiseura on ollut 
ikäänkuin lempilapsi, jo-

hon on mielellään panostanut 
paljon. 

Taireena Savonlinnassa, Kasinosaaren laguunissa.

Rantanplan ja sisaralus Kaesa. Marianne.
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Eskaaderit ovat ajoittuneet pää-
sääntöisesti viikko jälkeen ju-

hannuksen. Tapahtumat on järjestetty 
yhteistoiminnassa Kouvolan Kippa-
reiden kanssa johtuen osaltaan mo-
nen venekunnan kaksoisjäsenyydestä. 
Jokainen on voinut osallistua omien 
mieltymysten ja aikataulun mukaan 
koko matkalle tai vain osalle sitä.

Kesällä 2014 eskaaderi suuntautui 

Savonlinnasta Varkauden kautta Kuo-
pioon. Kipparikokous oli ilmoitettu 
pidettäväksi tunnetussa olutravintola 
Sillansuussa sunnuntaina 30.6. illalla 
sään ollessa sateisen tuulinen. Osal-
listujiksi kirjattiin seitsemän alus-
ta, joissa yhteensä 20 henkeä ja kaksi 
laivakoiraa.

Maanantaina aamulla oli läh-
tö ja ensimmäinen kohde oli 

Järvisydän, jonne oli tehty ennakko-
varaukset. Niinpä aluksille oli laituri-
paikat kylkikiinnityksin ja savolainen 
saunamualima alkuillasta odottamas-
sa. Ennen saunaa piti kuitenkin otel-
la eskaaderikisan ensimmäinen osa-
kilpailu tehtävänimikkeellä ”veden 
heitto”. Saunomisen vilvoittelutauol-
la Vainion Ari ilmoitti saaneensa tilil-
leen ensimmäisen eläkkeensä, joten 

Ristiinan Pursiseuran matkaveneilijöillä on jo usean vuoden ajan ollut mahdolli-
suus osallistua eskaadereille, jotka ovat suuntautuneet eri puolille Saimaan ve-
sialuetta, kauimmaiset Kiuruvedelle ja Nurmekseen asti. Joskus toki on pysytty lä-
hes kotivesillä, mutta käyntikohteet ja tapahtumat ovat saattaneet olla harvoin 
koettuja. Yksi asia kuitenkin on ollut vakio: saunaan on pyritty pääsemään vähin-
tään joka toinen ilta. 

Eskadeerin ensimmäisessä osakilpailussa Tuula heittää vettä Järvisydämen laiturilla.

Raimo Reinamo, kuvat Matti Pitkänen
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viileät tarjousoluet olivat odottamas-
sa jääpaljusssa. Toivottavasti siitä 
eläkkeestä jäi vielä loppumatkallekin. 
Loppuillan kruunasi ravintolasalissa 
nautittu piikatytön pitopöytä.

Tiistaina oli siirtyminen Var-
kauteen. Viiden aluksen mars-

sinopeus oli noin kuusi solmua, jo-
ten matka eteni mukavasti jonoajona. 
Savon Purjehdusregatan tullessa vas-
taan Kuokanselällä oli molemmil-
la alusryhmillä useita tuttuja venei-
tä vastaan tulossa. Siinä vilkuttelun 
lomassa taisi vilahtaa muutama pur-
jehduksen osakilpailuvoiton pal-
kintopyttykin näytille. Varkaudessa 
kiinnityttiin Taipaleen vierasvene-
satamaan. Päivän kulttuuriosiona 
oli tutustuminen Mekaanisen Musii-
kin -museoon. Oli kyllä huima ko-
kemus, eikä vähiten persoonallisten 
ja erikoisten esittelijöiden ansiosta. 
Loppuillan ohjelmassa oli Meripe-
lastusyhdistyksen sauna, mutta vasta 
Bobin venekunnan järjestämän virk-
kaamalla suoritetun osakilpailun jäl-
keen.

Keskiviikon suunnitelmissa oli 
siirtyminen Unnukan kaut-

ta Leppävirran tukikohtaan Korkea-
saareen. Hitaimpien ollessa vielä Un-
nukassa Arilta tuli tieto, että yleensä 
muuten niin suojainen tukikohdan 
laituri oli tällä kelillä avoin kovil-
le puuskatuulille. Niinpä eskaaderi 
kokoontuikin Konnuksen museoka-
navaan, joka oli suojaistakin suo-
jaisempi.  Ennen kanavaravintolas-
ta varattua saunavuoroa oli vuorossa 
tietenkin cupin osakilpailu kuivan-
maan (tosin sateen kasteleman) vir-
velöinnin merkeissä.  Aamulla sit-
ten saatiinkin lakaista kansilta tuulen 
ja sateen kuljettamaa puista irronnut-
ta roskaa. 

Torstain ohjelmana oli ajaa 
Kuopion Pursiseuran Iivarin-

salon tukikohtaan. Matkalla todistet-
tiin puun uiton olevan vielä hyvin-
kin tätä päivää kohtuullisen kokoisen 
tukkilautan tullessa hinauksessa vas-
taan. Pari ”pässiä” työnteli lauttaa 
mutkille pitääkseen sen pääpiirtei-
sesti väylällä, joten osa eskaaderis-

ta väisti väylämerkkien ulkopuolelta. 
Iivarinsalossa ratkottiin  mölkkymes-
taruus, laskettiin osakilpailujen yh-
teistulos ja jaettiin runsaat palkinnot, 
joita sitten riittikin jokaiselle jouk-
kueelle. Ei myöskään ole syytä olla 
mainitsematta iltasaunaa, jonka aika-
na oli hyvä seurata yli pyyhältävää 
tiukkaa sadekuuroa.

Perjantaina oli eskaaderin vii-
meinen ”virallinen” etap-

pi Kuopioon. Matkaan lähdettiin 
aamusaunan jälkeen auringon pais-
teessa. Legin ollessa lyhyt satamaan 
tultiin komeasti koko eskaaderi koos-
sa ja näyttävästi jonossa. Perillä pi-
dettiin päättäjäisseremoniat ja käytiin 
porukalla syömässä Sammon maan-
kuulut paistetut muikkuannokset. 

Näin matkaa oli tehty viisi ajopäivää 
ja kaikki matkaan lähteneet tulivat 
yhdessä perille asti. Samalla säätila 
muuttui ja aurinkoinen ennätyspitkä 
hellejakso alkoi. Niinpä paluu Heinä-
veden reitin kautta sujui leppoisasti 
myötävirtaan ja vastavaloon. Oravis-
sa todettiin osaeskaaderin olevan vie-
lä koossa ja Soisalon tulleen kierre-
tyksi. Ja kyllä oli niin mukavaa.

Jos vähänkään kiinnostuit mat-
kaveneilystä mukavassa seurassa 
vaihtelevan ohjelman ja kisailujen 
merkeissä, seuraa RiPS:n tapahtu-
matarjontaa ja tule mukaan lupsak-
kaaseen matkaveneilytapahtumaan, 
jollainen järjestetään myös kesällä 
2015.  

Eskaaderi Konnuksen museokanavassa.

Pasi Mekaanisen museon mallinukkena.
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Muistoissa on vielä se hetki, jolloin in-
noissamme osallistuimme Ristiinan 

Pursiseuran perustavaan kokoukseen Brahe-
linnan tiloissa. Intoa riitti ja sen innokkuuden 
ja inspiraation tuulet puhalsivat yleensä Pel-
loksen vaneritehtaan suunnalta. Tämä yhteis-
elo ja symbioosi tehtaan kanssa on ollut hyvin 
olennainen seikka koko pursiseuran kehitty-
misen kannalta.

Tarinassamme ei ole paikkaa kertoa kaik-
kea, mitä liittyy veneiden rakentamiseen. 
Mikä on tässä olennaista, on se, että Ristii-
na oli ja on edelleen oiva paikka aloittaa niin 
purjehdusharrastus kuin vaikkapa pitkä mat-
ka maailman merille. Ristiina ja sen seurapo-
rukka on myös hyvä paikka tulla takaisin. To-
distimme sen jo kolme kertaa. Vuosina 1983 
– 2006 vanaveteemme on jäänyt melkein sata-
tuhatta merimailia, joten voimme todeta, että 
”kokemusta on” niin lähdöistä kuin paluista-
kin.

Lämmittelypurjehdus Itämeren ”ympäri” 
(1983) katamaraani AMANDAlla ava-

si värikkään lokikirjan purjehduselämässäm-
me ja niinpä v. 1984 Amanda suuntasi jo koh-
ti Tangeria ja Välimeren vesiä. Vuoden päivät 
vierähtivät purjeitten alla ja Ristiinan Pursi-
seuran lippu rispaantui komeasti matkalla. 
Nuo molemmat matkat seilattiin alle koulu-
ikäisten lasten kanssa.

Ristiina - maailman merille lähdön ja paluun piste

Katson maailmankarttaa, jossa vilisee lukematon määrä kaupunkeja, ky-
liä, satamia. Paikkoja, jotka viehättävät, kiehtovat ja kiinnostavat. Ne voi-
vat olla hankalia, vaarallisia tai yhdentekeviä. 
Harva huomaa Suomen järvien labyrintissä pienen pientä pistettä, joka on 
monesta syystä hyvin tärkeä seutumme purjehdusväelle. Ristiina – Sai-
maan reunalla sijaitseva pieni kylä on ollut vuosien varrella merkitykselli-
nen satama monelle. Paikka, josta aukeaa tarvittaessa koko maailma ja 
paikka, jossa se sama maailma loppuu ja saa nimen kotisatama.

Jendrek ja Seija Prusak

Serenada ja Vapaudenpatsas
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Seuraava matka oli jo toden teol-
la ja huolella valmisteltu ja teräsve-
neemme SERENADA vei meidät, 
nelihenkisen perheemme (Seija, El-
linoora, Patrik ja minä) suurelle ym-
pyrälle.

Elimme vuotta 1992 ja aika oli so-
piva. Veneemme takana kuohui lama-
Suomen suuri aalto.

Neljä vuotta maailman merillä. Lu-
kemattomia satamia, ankkuripaikko-
ja, pienen pieniä kyliä ja suurkaupun-
keja. Monien kansojen ja kulttuurien 
elintapoihin ja tottumuksiin tutustu-
mista. Viidakot ja autiomaat antoivat 
lisäperspektiiviä siihen, mitä oli taka-
namme, mitä odotimme matkastam-
me ja mikä oli sen päämäärä. Mitä 
pidemmälle menimme, sitä kirk-
kaampi oli myös Suomi-kuva.

On selvää, että kun vene tekee 
ympyrän, niin päämäärä on 

sama kuin lähtöpiste, joten tavallaan 
sinne on helppo päästä. Erehtymisen 
vaara on pieni. Paluu jokaiselta mat-
kalta toi miellyttävän riemun tunteen, 
saavuttamisen ilon, suuren annoksen 

kuplivaa rakkautta kotiseutua koh-
taan, mutta myös annoksen pientä le-
vottomuutta. 

Meren kutsu on salaperäi-
nen voima ja sen tulokse-

na oli kolmas matka. Tällä kertaa il-

man jo aikuisia lapsia, Seija ja minä 
plus satunnaisia kyytiläisiä. Raken-
simme toisenlaisen matkakonseptin: 
retki Amerikoiden ”ympäri” moni-
en conquistadorien ja löytöretkeili-
jöitten vanavedessä. Suomesta kuten 

Perhepurjehduksen huippuhetkiä  
(Archipelago de San Blas - Panama)

Siniristilippu yhdisti 
valtameripurjehtijoita.

Bayonassa, Espanjassa s/y Suvisussun istuinkaukalossa Kari, Marika, Jen-
drek, Seija ja Ari. 
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Olisimme jo voi-
neet perustaa ulkosuoma-
laisten sisävesipurjehtijoi-
den pursiseuran, mutta kun 
reittimme erosivat pian, 
niin annettiin olla.

Kylmän rauhallisesti - sanovat purjehtijat 
(Etelä – Chile, jäätikkö Amalja)

edelliselläkin kerralla Kanarialle. Sit-
ten vaihteeksi Afrikkaan. Gambiasta 
Rio de Janeiroon ja alas pitkin Etelä-
Atlantin kuohuvia reunoja valtamer-
ten pullonkaulaan eli Magalhaesin 
salmeen. Tulimme mantereen toiselle 
puolelle ja rauhallisesti purjehdimme 
ylös Chileen, Peruun 
ja Ecuadoriin. Jäl-
leen Panaman kanavan 
läpi ja vaihteeksi Kuu-
baan - vielä kreivin eli 
Castron aikaan! Sitten 
kaikkien kuubalaisten 
unelmareitille eli Flori-
daan ja ylös New Yor-
kiin saakka. Oli aika 
palata Eurooppaan. Atlantti antoi Se-
renadan miehistölle kunnon kasteen, 
ties monennen, kunnes jälleen löy-
simme itsemme tutuilta Ranskan ve-
siltä.

Seikkailuja ja kommervenkkejä 
oli yllinkyllin, mutta eräs seikka teki 
tuosta matkasta erikoisen jo alku-
vaiheessa. Nimittäin on todella har-

vinaista törmätä (onneksi ei kirjai-
mellisesti) toiseen veneeseen, jolla 
liehuu saman, pienen pursiseuran lip-
pu peräpeilissä!  No, tämä oli kauno-
kirjallinen metafora, kun molemmat 
veneet käyttivät Suomen kansallis-
lippua, kuten kansainvälisillä vesil-

lä on tapana. Kuiten-
kin samasta satamasta 
olimme lähteneet. 
Cherbourg oli meidän 
suunnittelemattoman 
tapaamisemme paikka 
ja veneen nimi oli Su-
visussu! Eija ja Ari Im-
moset kannella!

Tästä jatkoimme 
matkaa ”yhdes-

sä”, vaikka emme nähneet toisiamme 
koko aikaa. Mukava oli kuulla tut-
tua murretta VHF- radiossa. Ajoittain 
myös seisoimme yhdessä pitempiäkin 
jaksoja (Brest ja Camaret) odottaen 
suotuisia kelejä. Seilaamisen kuten 
odottamisenkin ilon tuplasi elämyksi-
en jakaminen samankaltaisten ihmis-

ten kanssa!  Bayonaan (Espanja) asti 
matkanteko oli yhtä juhlaa. Sen lisäk-
si tapasimme Bayonassa kolmannen 
suomalaisveneen (Necesse), joten juh-
liminen oli todella sujuvaa. Olisim-
me jo voineet perustaa ulkosuomalais-
ten sisävesipurjehtijoiden pursiseuran, 
mutta kun reittimme erosivat pian, 
niin annettiin olla. Kukin venekunta 
jatkoi oman haaveensa toteuttamista. 

Meidän retkemme venähti kah-
deksi vuodeksi. Verkkaises-

ti, mutta määrätietoisesti palasimme 
Suomeen ja pujahdimme rakkaan Sai-
maan vesille. Oli vuosi 2006 ja hei-
näkuu. Purjehtijan tarina on tehnyt 
täyden ympyrän ja saanut hienon lop-
pusilauksen.

Serenadan koti on nyt Ristiinassa. 
Kuinka kauan – sen vain Ahti tietää.
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Veneilijöiden ympäristöjärjes-
tö Pidä Saaristo Siistinä ry:n toi-
minta käynnistyi Saaristomerellä 46 
vuotta sitten,  vuonna 1969.  Vuonna 
1983 toiminta laajeni Järvi-suomeen, 
aluksi Saimaalle ja muutamaa vuotta 
myöhemmin myös Päijänteelle. Sai-
maan ensimmäiset Roope-jätepisteet 
perustettiin Puumalaan. 

Työtä tehtiin aluksi vapaaehtois-
voimin, yhdysmiehenä, sittemmin 
piiri- ja aluepäällikkönä toimi Jori 
Hokkanen.  Roope-pisteitä perustet-
tiin ja roskaantuneita rantoja siivot-
tiin talkoilla. Työnsarkaa oli myös  
asennekasvatuksessa; veneilijöille 
opetettiin, ettei jätetä jätteitä maas-
toon, kaiveta kivenkoloon tai upote-
ta järveen.

Vuosien kuluessa alukset ja ihmi-
set ovat vaihtuneet, mutta työtä teh-
dään edelleen sen eteen, että vesillä 
liikkujille luonnon- ja retkisatamis-
sa olisi polttopuuta, huussit kunnos-
sa ja jätepiste siistinä. Tässä riittää 
haastetta. Saimaan huoltoalus Roo-
pe-Saimaa seilaa huoltotöissä kevääs-
tä syksyyn joka viikko maanantaista 

perjantaihin. Tällä hetkellä toimin-
nan pääpainopiste on olemassa ole-
vien luonnon- ja retkisatamien huol-
lossa ja ylläpidossa. On selvää, 
että osa paikoista vaa-
tii jo isompaa kun-
nostusta. Tähän 
haemme rat-
kaisua yhdes-
sä retkisatami-
en omistajien, 
eli kuntien, 
kaupunki-
en ja Virkis-
tysalueyh-
distyksen sekä 
säätiön kanssa. 

2015 käynnis-
tyi Kalusto kuntoon 
- varainhankintakampanja. 
Kampanjalla kerätään rahaa yhdis-
tyksen aluskannan päivittämiseen ja 
uusimiseen.  Kaikki isot huoltoaluk-
semme on rakennettu 1990-luvulla 
ja ne ovat olleet ahkerassa ja kovas-
sa käytössä. Huoltoaluksen hankin-
takustannus on niin suuri, että yhdis-
tyksen perusrahoituksen turvin emme 

Pidä Saaristo Siistinä ry  •  Håll Skärgård
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32 VUOTTA TYÖTÄ 
SIISTIMMÄN JA 
VIIHTYISÄMMÄN 
JÄRVILUONNON 

PUOLESTA

aluskantaa pysty uusimaan. Alus-
kampanjasta ja eri lahjoitustavoista 
on lisätietoja yhdistyksen nettisivuil-
la osoitteessa www. pidasaaristosiis-

tina.fi/kalusto_kuntoon

Oikein hy-
vää, turvallis-

ta ja siistiä 
veneilyke-
sää sekä on-
nea Ristiinan 
40-vuotiaalle 
pursiseural-

le toivottaen, 
Eeva Taimisto, 

aluepäällikkö

Yhteystiedot:
Pidä Saaristo Siistinä ry
Järvi-Suomen toiminta-alue
Schaumannintie 5
57230 Savonlinna
015-514 648
roope.jarvisuomi@pssry.fi
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Elämässä tulee tehtyä joskus jotain mieleen-
painuvaa. Meidän perheessämme sijoitetaan 
monet tapahtumat aikajanalle ”ennen tai jäl-
keen pitkän reissun”. Meidän pitkä reissumme 
oli matka s/y Allilla Kanarian saarille ja takaisin 
vuosina 2001-02.

Jukka Nikkilä, Taru Kekkonen, Jaakko ja Aapo Nikkilä

Vuodessa lokiin kertyi lähes 
9000 mpk.

Vuosi veneessä 

Funchalin aallonmurtajaan Madeiralle maalattiin Allin logo.

Alli
Purjehdus on aina ollut tärkeä osa perheemme kesiä. 

Jaakko-poikamme oli gastina ensimmäistä kertaa kolme-
viikkoisena Hangosta Kotkaan. Aapo syntyi talvella ja 
aloitti siten purjehduksen monta kuukautta vanhempana 
kuin isoveljensä.

Ruokahalu kasvoi syödessä ja haave vuodesta venees-
sä vahvistui, kun omien merireissujen lisäksi Jukka pää-
si Seppo Häyrisen miehistöön kuukauden ajaksi Atlantil-
le. Albin Express vaihtui tukevaan ja valtamerikelpoiseen 
Allegro 30:een, Alliin. Rahaa ei ollut isompaan, mutta va-
linta oli erinomainen tarkoitukseemme.

Asuntovelkaiset maailmalla
Matkan rahoitus tuntui etukäteen suurimmalta huolelta. 

Lopulta budjetti saatiin kohtalaiseen tasapainoon. Asun-
toveloista saimme neuvoteltua lyhennysvapaan vuoden ja 
onnistuimme saamaan taloomme luotettavat vuokralaiset 
vuodeksi. Vuorotteluvapaakorvaukset ja lapsilisät toivat 
myös säännöllistä tuloa. Lähes kaikki säästömme hupeni-
vatkin sitten veneen varusteluun. Hankintalistalla oli mm. 
pelastuslautta ja EPIRB-hätäpaikannin. Pari tuhatta mark-
kaa taisi olla hätävaratilillä koko reissun ajan.

Maailmalla matkaaminen omalla veneellä on kuitenkin 
yllättävän edullista. Pienestä veneestä peritään pienet sa-
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Euroopan halki kuljettiin ilman mastoa.

Toivottavasti ei tule laivoja vastaan!

tamamaksut ja ankkurointi on useim-
miten ilmaista. Ruokakulut olivat 
pienemmät kuin koti-Suomessa.

Euroopan läpi 
kanavia pitkin

Lähdimme matkaan Ristiinas-
ta 18.6.2001. Kuukautta myöhem-
min laskimme maston Travemün-
dessa ja aloitimme kanavamatkailun 
moottorialuksena. Masto lähti rekal-
la Välimerelle. Euroopassa on erit-
täin laaja kanavaverkosto, jota pit-
kin on mahdollista mennä Itämereltä 
Mustallemerelle, Välimerelle, Biska-
janlahdelle, Pohjanmerelle tai vaikka 
Kaspianmerelle. Meidän reittimme 
kulki Saksan, Hollannin, Belgian ja 
Ranskan kautta Rhone-joen suistoon 
Etelä-Ranskaan. Matkalla kuljimme 
yli kahdensadan sulun läpi. Aikaa ka-
navilla käytimme kaksi kuukautta.

Monenlaista sulkua
Euroopassa riittää monenlaista jo-

kea, kanavaa ja sulkua. Saksassa ka-
navat olivat kuin moottoriteitä ja 

sulut suuria, huimin nosto oli laiva-
hissillä 28 metriä kerralla ylöspäin. 
Hollantiin tullessa kiidimme Rei-
niä alaspäin neljän solmun virras-
sa. Belgiassa ja Ranskassa kuljim-
me viikkoja rauhallisissa Meuse- ja 

Saonejoissa. Ranskan Rhone oli taas 
vauhdikkaampaa alamäkeä. Syys-
kuun lopulla nostimme maston Port 
Napoleonissa Välimeren rannalla.
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Essaouiran satama Marokossa.

Lukeminen kannattaa aina.

Kerran kuussa haettiin postit Poste restante -osoit-
teista. Osa koulukirjoista tuli Ranskaan.

Venekoulu
Elokuun 14. päivänä Belgian Na-

murissa Jaakko aloitti peruskoulun 
toisen luokan Allin ikiomassa kou-
lussa. Lupa koulunpitoon saatiin hel-
posti, onhan veneen kippari siviiliam-
matiltaan luokanopettaja. Pikkuveli 
Aapo aloitti samalla esikoulun. Kou-
lua käytiinkin aika lailla säännöl-
lisesti Mikkelin työaikoja ja ope-
tussuunnitelmaa noudattaen aina 
kevätjuhlaan asti. Muutamana kei-
kutuspäivänä meren puolella koulua 
siirrettiin tasaisemmille päiville.

Talvi Kanarialla
Syyskuun lopulla Allista tuli taas 

purjevene ja matka jatkui Baleaari-
en, Espanjan rannikon, Gibraltarin, 
Portugalin ja Madeiran kautta Isla 
Graciosalle, Kanarin saarten poh-
joisimmalle saarelle kuuntelemaan 
maailmanradiosta kotimaan itsenäi-
syyspäivän viettoa. Kanarialla kier-
telimme saarelta toiselle noin kol-
me kuukautta. Moni ystävämme kävi 
lomareissullaan tervehtimässä mei-
tä. Kanaria on hienoa purjehdusalu-
etta. Ikuinen kesä, hyviä ja edullisia 
satamia, erilaisia saaria päivämatkan 
päässä toisistaan.

Lomalla ei luovita
Vuodessa olisi voinut tehdä myös 

Karibian kierroksen, mutta me valit-
simme leppoisamman ja aikataulul-
taan löysemmän reitin. Yksi onnis-
tuneen matkan kulmakivi on aika. 
Myrskyyn ei lähdetä, sinne joudu-
taan. Aina pitää olla aikaa odottaa 

satamassa kovat tuulet pois. Vasta-
tuuliakin välttelimme parhaamme 
mukaan. Matkalle sattui myös pitkiä 
ylityksiä. Pisin oli 500 mpk ja 5 vrk 
Portugalista Madeiralle. Biskajan yli-
tys vei neljättä vuorokautta. Madei-
ralle mennessä meillä oli ystävämme 
Mikko gastina-kokkina-kouluavus-
tajana. Silloin pystyimme pitämään 
kahden tunnin vahtivuorot. Enim-
mäkseen purjehdimme kuitenkin 
omalla porukalla, jolloin vahtivuoro 
oli molemmilla aikuisilla kolme tun-
tia. Yöllä mentiin yleensä pelkällä 
rullagenoalla. Autopilotti on loistava 
apu ja pitkäkölisessä veneessä se toi-
mii kovassakin kelissä.

Vappuna sataa 
aina räntää - 
Espanjassakin

Maaliskuun puolessa välissä ei 
Portugalin pasaati ole vielä asettunut 

pohjoiseen ja hyvällä tuurilla Kana-
rialta voi päästä luovimatta Manner-
Eurooppaan. Me löysimme mukavan 
sääikkunan ja purjehdimme Marokon 
eksoottiseen Essaouiraan. Sieltä vii-
kon kuluttua oli taas hyvä hetki loi-
kata Portugalin huhtikuuta katsele-
maan. 

Vappuna odotimme räntäsatees-
sa ja kovassa pohjoistuulessa sopi-
vaa hetkeä Biskajan ylitykseen. Ke-
säkuun alussa Kielin kanavan jälkeen 
tuntui kuin olisi kotiin tullut, kun val-
tameren maininki ja vuorovesihuolet 
jäivät taakse. Reissun kovin keli oli 
kuitenkin viimeisellä ylityksellä Got-
lannista Hankoon. Juhannusaattona 
2002 puhalsi hurjimmillaan 28 m/s 
vastoin sääennusteita.
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Matka alkaa
Hangosta lähdimme matkaan au-

ringon noustessa, tarkalleen ottaen 
puoli neljältä aamulla. Tuuli oli poh-
joisesta, joten nostimme heti purjeet.

Melanitta sai seilata hyvässä sivu-
myötäisessä pitkät tovit rannattomal-
la merellä. Alkumatkasta näkyi me-
rellä useita autolauttoja, rahtilaivoja 
ja risteilyaluksia. Niiden jälkeen vain 
aavaa merta, vesilintuja ja kasvavia 
vaahtopäitä. Siinä keinunnassa emme 
heti tajunneetkaan, että tuuli oli edel-
leen yltymässä. 

Vauhti oli sen verran kovaa, että 
kipparin käsissä ei tahtonut enää me-
rikortit pysyä. Laskimme purjeet ja 
jonkin ajan kuluttua sisääntuloväylän 
reimarit löytyivät ja saatiin maa-
ta näkyviin kauas horisonttiin. Ensin 
Vormsin saari ja sitten Hiidenmaan 
rannikkoa. 

Heltermaan hienosta venesata-
masta löytyi paikka ja vene oli kiin-
ni 14.15. 

Sataman järelvaatajalta (satama-
mestari) saatiin kuulla, että paikka 
maksaa 20 euroa vuorokaudelta ja 
hintaan sisältyy sähkö ja vesi. Palve-
lut olivat pikkurakennuksessa sata-

maplaanin takana.
Lisäksi saatiin kuulla, että Kärdlan 

eteläpuolelle oli avattu uusi venesata-
ma, joka olisi lähempänä kuvanveis-
toleirin paikkaa. Siispä suuntasimme 
Melanittan keulan sunnuntaina kohti 
Roograhun satamaa, kun olimme en-
sin puhelimella varmistaneet, että sy-
väys riittää meille. 

Sataman suulla kölimme kuiten-

kin kolahti kiveen, vaikka satama-
mestari itse oli aallonmurtamalla oh-
jeistamassa sisääntuloa. Pääsimme 
kuitenkin suojaisaan satamaan, jossa 
Melanitta köllötteli seuraavat 10 päi-
vää.

Menossa taas
Kuvanveistoleiri Körgessaares-

sa loppui. Leirin aikana ehdittiin vä-

Roograhun satamassa on kolme paikkaa yli 30-jalkaisille veneille. Veneen pe-
rän takana savipohja mataloituu melko nopeasti.

Kaisa ja Lasse Lindström

Pidämme sadetta veneessä Heltermaan venesatamassa Hiidenmaalla. 
On juhannuspäivä, lämpöä ulkona 13 astetta, sataa ja tuulee kovaa. Sa-
taman vierasliput sojottavat tuulessa vaakasuoraan länttä kohti. Olem-
me tulleet Melanittalla Hiidenmaalle järjestämään ja osallistumaan saaren 
pohjoisosassa 10 päivän kuvanveistoleirille ja tarkoituksenamme on leirin 
jälkeen jatkaa matkaa Saarenmaalle ja Pärnun kautta takaisin Hankoon.
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hän retkeillä Hiidenmaalla. Köpun, 
Tahkunan ja Ristnan majakat kiivet-
tiin ylös ja ihailtiin upeita maisemia. 
Roograhun satamasta matka jatkui ta-
kaisin Heltermaalle.

Suur Väinamere
Heltermaalla nostimme purjeet 

heti seuraavana aamuna ja navakka 
länsituuli kuljetti meitä hyvällä vauh-
dilla ja kallisteltiinkin ihan kunnol-
la. Yhden aikaan meno oli sen sort-
tista, että vedimme sisään genoan ja 
viiletimme pelkällä isolla. Muhun 
saaren kohdalla päätimme jatkaa hy-
vässä kelissä Kuressaareen saakka, 
vaikka tiesimme, että päivästä tulee 
pitkä. Pääsimme purjeilla vielä joita-
kin tunteja, kunnes tuuli kääntyi niin, 
että olimme täysin vastaisessa. Kuu-
den tunnin hienon purjehduskoke-
muksen jälkeen alkoi kiduttavan pit-
kä vasta-aallokko kohti Kuressaarta 
tuulen yhä yltyessä. Siinä meni tun-
ti jos toinenkin siksakatessa kovassa 
aallokossa. 

Lopulta tulivat Kuressaaren kyljes-
sä olevan Roomassaaren valot pikku-
hiljaa näkyviin. Plotteri osoitti jälleen 
tärkeytensä illan pimetessä. Yhden 
aikoihin yöllä pääsimme kiinni laitu-

riin ja aisoihin. Roomassaare oli vas-
ta uusittu täyden palvelun satama ja 
hintaan kuului myös sauna.

Seuraava päivä oli mukavaa ole-
mista ja Kuressaaressa pyöräilyä. 

Eikun Pärnuun
Keskiviikkoaamu 

valkeni Roomassaa-
ressa. Nousimme 4.30, 
edessä oli pitkä mat-
ka Pärnuun. Sääennus-
te lupasi genaakkeri-
päivän. 

Matka alkoi koneen 
voimalla uusi sinival-
koinen genaakkeri su-
kassaan kannella odot-
tamassa. Vastatuuli 
jatkui kuitenkin edel-
leen. Yhdentoista ai-
kaan tuuli kääntyi idäs-
tä luoteeseen päin ja 
mahdollisti purjeiden 
noston, ei kuitenkaan 
genaakkerin, vaan ison 
ja genoan. Leppoisassa 
sivuvastaisessa tuulessa 
etenimme kolme tuntia, 
kunnes tuuli loppui ja 
laskimme purjeet.

Liivilaht eli Riianlahti on mel-
koisen suuri ylitettävä, monta tuntia 
meni rannattomalla merellä. Pärnun 
Jahtiklubin vieraslaiturissa olimme 
illansuussa. Näin olimme kulutta-
neet matkaan aikaa 14 tuntia ja 15 
minuuttia.

Veneturistina 
Pärnussa

Ilma lämpeni lähes 30-astee-
seen ja päätimme viettää Pärnussa 
muutaman päivän. 

Torstai-iltana suunnistimme 
gruusialaiseen ravintolaan. Nau-
timme ruoasta ja hyvästä palve-
lusta. Perjantaina shoppailtiin.

Lauantaina heräsimme kovaan 
ukonilmaan. Iltapäivällä suuntana 
olivat Pärnun kuuluisat biitsit. Läm-
pöä oli 29,5 astetta ja biitsi oli tupa-
ten täynnä väkeä. Pärnu on todella 
ihana kesäkaupunki.

Pärnun kävelykadulla.



53

Virtsu
Sunnuntaina kohteemme oli Virt-

sun venesatama. Kolmen tunnin pur-
jehduksen jälkeen olimme tyvenessä. 
Loppumatka ajettiin koneella. 

Virtsu oli aika kehnossa kunnossa, 
eikä laiturin sisäpuolella oleviin ai-
soihin päässyt kuin pienellä veneel-
lä. Hetken tilannetta ihmeteltyämme 
pääsimme toisen suomalaisveneen 
kylkeen. Illan mittaan satamaan tuli 
lisää veneitä ja näin pieni lauttasata-
man vieressä oleva venesatama oli 
tupaten täynnä.

Reipasta menoa
Aamulla meillä oli kiinnosta-

va lähtö, olimmehan kolmen veneen 
kylkikiinnityksessä se keskimmäinen 
vene. 

Länsi-lounais-tuuli kuljetti mei-
tä vauhdilla koko päivän. Aurinko sai 
meren välkehtimään kultaisen vihreä-
nä – hieno päivä.

Tuntia ennen Dirhamia tuuli tyyn-
tyi ja kääntyi lopulta vastaiseksi. Dir-
hamissa oli hyvin tilaa ja satamames-
tarinainen ottamassa vastaan ja sanoi, 
että harmi, kun tulitte jo nyt. Ensi vii-
kolla he avaavat uuden satamaraken-
nuksen uusine palveluineen. 

Dirhami on suosittu Suomesta tu-
levien veneiden tulosatama ja  vii-
konloppukohde.

Kylmä kangistaa
Seuraavana päivänä alkoi kotimat-

ka ja pääsimme aika haipakkaa me-
ren yli Dirhamista Hankoon. Nos-
timme ison ylös heti lähdön jälkeen. 
Jonkun ajan päästä avasimme vähän 
myös genoaa. Melanitta otti aaltoja 
sivutuulessa aalloissa ratsastaen. 

Aika ajoin vene kulki yli 8 solmua 
ja välillä kallisteltiin melkoisesti. 
Jännä oli katsella isojen aaltojen vyö-
rymistä, valokuviin niitä ei saa van-
gittua. 

Tuuli yltyi niin, että Hangon edus-

talle päästyämme alkoi väsymys ja 
kylmyys tuntua. Purjehdus ei todella-
kaan ollut bikineissä lekottelua vaan 
kovaa työtä. Työstä kävi ruorinkin 
vääntäminen kovassa tuulessa.

Viron seikkailut, kurssit ja koke-

Virtsussa alkoi olla ahdasta jo alkuillasta ja kiinnityssysteemitkin näyttivät 
vähän arvettuvilta.
.

Reipas länsi-lounainen tuuli antoi Melanittalle mukavan vauhdin kohti Dirha-
mia.

mukset, hienot purjehdukset takana. 
Kolme viikkoa siihen meni. Purjeh-
dustunteja tuli yli 30 ja purjehdus-
matkaa melkoisesti - ei huono ollen-
kaan.
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1 §  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

2 §  Yhdistyksen kieli

 Yhdistyksen kieli on suomi.

3 §  Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen 
tietoja ja taitoja toimeenpanemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja. 
Yhdistys voi hankkia omistukseensa tai hallintaansa jäsentensä veneitä varten venesataman sekä 
ylläpitää sitä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 § Yhdistyksen tunnus

 Yhdistyksen lippuna käytetään valtioneuvoston vahvistamaa lippua ja seuran vahvistamaa seura-  
 merkkiä.

5 § Yhdistyksen jäsenet

 Yhdistyksen jäseniä ovat:

 1. Vuosijäsenet, jotka suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymisja vuosimaksun.

2. Vakinaiset jäsenet, jotka suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja 
kertakaikkisena jäsenmaksuna silloisen viisitoistakertaisen vuosimaksun.

 3. Perhejäsenet, jotka suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymisja vuosimaksun.

 4. Kunniajäsenet, jotka ovat jäsenmaksuista vapaat.

5. Juniorijäsenet, jotka eivät ole täyttäneet 26 vuotta ja jotka ovat suorittaneet yhdistyksen vuosiko-
kouksen määräämän liittymis- ja vuosimaksun. Juniorijäsen siirtyy oman suostumuksensa mukai-
sesti vuosijäseneksi sitä vuotta seuraavan vuoden alusta, jona hän täyttää 26 vuotta.

6. Kannattajajäsenet, jotka suorittavat kertakaikkisena jäsenmaksuna kaksikymmentäkertaisen 
vuosimaksun tai vuosittain kymmenen vuoden aikana vuosikokouksen määräämän kaksinkertai-
sen vuosijäsenmaksun.

6 § Jäseneksi ottaminen

Vuosi-, vakinaiset, perhe- ja juniorijäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen ja 
siihen liittyvän suosituksen perusteella.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen vuosikokous kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henki-
löitä.

Kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä ja henkilöitä, jotka haluavat kan-
nattaa ja tukea yhdistyksen toimintaa.

7 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallituk-
selle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokoukselle suullisesti pöytäkirjaan 
merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty.

Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, esiintyy hyvien 
tapojen tai urheiluhengen vastaisesti tai laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen vuosikokouksen 
määräämänä aikana.

Erottamispäätöksestä on ilmoitettava kirjallisesti asianomaiselle. Tästä päätöksestä on asianomai-
sella valitusoikeus yhdistyksen vuosikokoukselle ja valituskirjelmä on toimitettava hallitukselle 30 
päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.

RISTIINAN PURSISEURA RY
SÄÄNNÖT
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8 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitse-
ma puheenjohtaja eli kommodori, varapuheenjohtaja eli varakommodori sekä vähintään neljä (4) ja 
enintään kuusi (6) jäsentä.

Hallitus valitsee, mikäli mahdollista, keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on toinen puheenjohta-
jista, on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tarvittaessa tai silloin, kun joku 
hallituksen jäsen sitä haluaa jotain määrättyä asiaa varten.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan ja siten, että vuosittain puolet jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla 
ratkaistaan erovuorot arvalla.

9 § Yhdistyksen jaostot

Yhdistyksen vuosikokous valitsee harkintansa mukaan yhdistykselle jaostoja. Jaostojen puheen-
johtajat ovat oikeutettuja osallistumaan hallituksen työskentelyyn puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

10 § Nimen kirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituk-
sen jäsen hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

11 § Toimikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi alkaa 1. päivänä marraskuuta ja päättyy 31. päivänä lokakuuta.

Tilit tulee jättää toiminnantarkastajille joulukuun 20. päivään mennessä ja heidän tulee antaa tar-
kastuskertomuksensa tammikuun 15. päivään mennessä.

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, 
milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä hallituk-
selta kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta nettisivuilla, 
sähköpostilla tai kirjeitse. Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi yhdistyslain 23 §:n mukainen asia, 
on tästä kokouskutsussa mainittava.

Yhdistyksen kokouksen avaa kommodori tai varakommodori tai jos näillä on este, joku hallituksen 
jäsen.

13 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

1. Suoritetaan kokouksen avaus.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

5. Esitetään hallituksen toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta ja päätetään sen hyväksymi-
sestä.

6. Esitellään kuluneen toimintavuoden tilit sekä toiminnantarkastajien lausunto.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

8. Esitellään hallituksen kuluvaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja päätetään sen hy-
väksymisestä.

9. Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus.
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10. Esitellään kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio ja päätetään sen hyväksymisestä.

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle.

12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

13. Päätetään jaostojen määrä ja jäsenet.

14. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.

15. Valitaan edustajat Suomen Purjehdus ja Veneily -liiton kokouksiin.

16. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

14 § Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltävät asiat

 Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

15 § Äänestykset ja vaalit

Puhe- ja äänioikeutettuja ovat yhdistyksen kokouksissa vuosi-, vakinaiset-, perhe- ja kunniajä-
senet sekä kahdeksantoista (18) vuotta täyttäneet juniorijäsenet.

Kannattajajäsenillä ja alle 18-vuotiailla juniorijäsenillä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei ää-
nioikeutta. Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä paitsi niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä toisin määrätään. Äänten men-
nessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy paitsi vaaleissa, jonka 
arpa ratkaisee.

16 § Veneluettelot

Yhdistyksen veneluetteloon merkitään kaikki ne jäsenten veneet, jotka vuosittain suoritetussa tar-
kastuksessa on siihen hyväksytty. Tästä annetaan veneen omistajalle katsastustodistus kuluvaksi 
purjehduskaudeksi. Ainoastaan veneluetteloon merkityllä veneellä on oikeus käyttää yhdistyksen 
lippua.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava vähintään ¾ kannatus annetuista äänis-
tä tullakseen voimaan.

18 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta tehtävä päätös on käsiteltävä kahdessa, vähintään kuukauden vä-
liajoin pidetyssä kokouksessa ja päätös on tehtävä vähintään 4/5 enemmistöllä annetuista äänis-
tä tullakseen hyväksytyksi.

19 § Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää 
yhdistyksen purkamisesta, määrää. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 3 § mainittu-
jen tarkoitusperien toteuttamiseen.

20 § Muut säännökset

 Muissa suhteissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Sääntömuutos on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä 04.02.2015
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Kotisataman venepaikat
 ) Venepaikkamaksut laskutetaan niin, että eräpäivä 

on 1p:nä huhtikuuta. Ellei laskua ole maksettu erä-
päivään mennessä, katsotaan paikka vapaaksi ja se 
luovutetaan edelleen seuraavalle varaajalle.

 ) Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa mahdolli-
simman pian satamakapteenille (laskutus, katken-
neet kiinnitysköydet, vuodot, ilkivalta ym.)

 ) Peräpoijupaikoissa on veneet kiinnitettävä niin, et-
tei häiritä naapuriveneen paikkaa. Tämä koskee 
varsinkin "leveäperäisiä veneitä". On myös käytet-
tävä riittävän suuria laitasuojia. Suojia tulee olla 3 
kpl kumpaisellekin sivulle. Veneen kiinnitysköysi-
en tulee olla riittävän vahvat. Veneen ja laiturin vä-
lillä tulee käyttää joustimia. Tuulisella säällä sekä 
laituri, vene että köydet ovat todella lujilla.

 ) Pumppaamon laituri käännetään talviasentoon vä-
littömästi yhteisnoston jälkeen 10. päivä lokakuuta. 
Mikäli venepaikan haltija tarvitsee vielä tämän jäl-
keen paikkaa, osoitetaan hänelle lopuksi aikaa väli-
aikainen paikka muista laitureista.

 ) Portilla varustettujen laitureiden avaimista peritään 
avainpantti. Pantin saa takaisin, kun venepaikka 
luovutetaan pois.

 ) Rantaan vedettävät pienveneet ja jollat on säilytet-
tävä niille osoitetuilla pienvenepaikoilla.

Ristiinan satamasäännöt

Nämä säännöt ovat voimassa seuraavissa satamissa: Kirkkoranta, 
Uimala, Pökkäänlahti, Pumppaamo ja Linnaniemen venevalkama.

Vieraslaituri
 ) Vierasvenekausi on 1.6 - 30.9 välinen aika. Muuna 

aikana laituria voidaan käyttää kotisataman varus-
telulaiturina. Ruuhkien välttämiseksi tulee keväällä 
siirtyä mahdollisimman pian omille paikoille. 

 ) Syksyllä ylösnostoa odottavia veneitä ei tule tar-
peettomasti seisottaa laiturissa. 

 ) Vierasvenemaksut kerää satamakapteeni tai hänen 
valtuuttamansa henkilö. Yli viikon kestävistä ajois-
ta on sovittava satamakapteenin kanssa.

Huoltolaituri
 ) Puulaituriin pysäköiminen on kielletty. Laituri on 

varattu huoltotöitä varten. 

 ) Huomaa erityisesti mastonosturi, veneiden lasku-
luiska, vesipiste, septipumppu ja öljyisten pilssive-
sien imupumppu. 

 ) Puulaituriin luvattomasti kiinnitetty vene voidaan 
siirtää pois.

Mastonosturi
 ) Mastonosturin käytöstä peritään muilta kuin Ris-

tiinan pursiseuran jäseniltä kulloinkin vahvistettu 
maksu. 

 ) Avaimen saa satamakapteenilta.
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Kenttä
 ) Kentällä talvehtivat veneet on poistettava 31.5. 

mennessä. Sama koskee pukkeja ja talvisäily-
tystrailereita. Luvattomat pukit ja trailerit poiste-
taan pursiseuran toimesta. Siirrosta peritään kor-
vaus 50 euroa. Välttämättömistä poikkeuksista on 
sovittava satamakapteenin kanssa.

 ) Kalastajien ja venematkailijoiden trailerit on säily-
tettävä niille osoitetuissa paikoissa.

 ) Syksyllä ennen yhteisnostoa ja sen jälkeen talveh-
timaan nostettujen veneiden paikasta on sovittava 
satamakapteenin kanssa. Talvehtimispaikasta peri-
tään kulloinkin vahvistettu maksu.

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

 ) Ongelmajätteet (jäteöljyt, öljynsuotimet, akut ym.) 
tulee jokaisen itse viedä kentältä pois. Veneen kun-
nostuksessa irtoavat maali- ym. jätteet eivät saa 
jäädä maapohjaan, vaan ne on esim. peitteiden 
avulla kerättävä talteen ja toimitettava asianmukai-
seen keräilypisteeseen.

Mastoteline
 ) Mastoteline on Ristiinan Pursiseuran jäsenien ve-

neiden mastojen säilyttämistä varten. Teline on tar-
koitettu ensisijaisesti isojen mastojen sälyttämi-
seen. 

 ) Pienemmät kevyet mastot säilytetään veneiden 
päällä. 

 ) Puomien ja spinaakkeripuomien säilyttäminen 
mastotelineessä on kielletty.

 ) Pursiseura ei vastaa veneille kentällä tai laitureis-
sa tapahtuvista vahingoista (ilkivalta, varkaudet 
yms.). 

 ) Satamissa havaitusta rikkoutumisesta ja ilkivallasta 
tulee ilmoittaa satamakapteenille.

Edellä olevia ohjeita rikkovalta voidaan 
evätä oikeus vene- tai talvisäilytyspaikan 
käyttöön!

Heikki Piipari,
satamakapteeni, puh. 044 2599 450 

Ristiinan Pursiseura ry
Hallitus

1. Mastonosturi, 2. Huoltolaituri,  3. Septityhjennys,  4. Vieraslaituri ja toisella puolella laivalaituri.

4
2

1

3
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Käyttöoikeus
Ison Korkian saaritukikohta palvelee Ristiinan Pursiseu-
ran jäseniä. RiPSiläisille käyttö on maksutonta. Saimaan 
alueen tukikohtayhteistyössä mukana olevien seurojen ve-
neet ovat tervetulleita yöpymään Korkiassa. Vierailijoiden 
suhteen noudatetaan vastavuoroisen yhteistyön ja kustan-
nusvastaavuuden periaatteita. 
Yhteistyöseurojen avaimet sijaitsevat mökin ulkoseinällä, 
ja niillä pääsee sekä mökkiin että saunatiloihin.

Nimet vieraskirjaan   
Haluamme kehittää tukikohtaa ja seurata tarvikkeiden ku-
lutusta. Siksi toivomme, että jokainen vene kirjautuu vie-
raskirjaan. Vieraskirja on mökissä.

Vierailijoiden käyttömaksu vuonna 2015
Yhteistyöseurojen jäsenet/venekunta: 10 euroa/vuorokau-
si. Maksu sisältää laituripaikan, saunan ja sähkön.
Maksut on ennen poislähtöä suoritettava mökissä oleviin 
lippaisiin. 

Saunominen
Saunomaan pyritään pääsääntöisesti yhteisvuoroin. Vain 
muutaman veneen paikalla ollessa voidaan saunassa käy-
dä venekunnittain asiasta keskenään sopien. 
 
Tavoitteena on saunapuhdas olo polttopuita kuitenkin 
kohtuudella käyttäen! 

Sähkö
Sähkötolppien avaimet ovat mökissä vasemmalla seinällä. 
Sähkön käyttö on sallittu akkujen lataukseen ynnä muu-

hun vähäiseen käyttöön. Maksu on 1€/vrk seuran omilta 
jäseniltä. Se maksetaan mökissä olevaan lippaaseen.

Lemmikkieläimet
Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä saaressa. Lem-
mikkejä ei saa päästää grillille.

Jätteet 
Palavat roskat voi polttaa saunan uunissa (ei grillissä!). 
Korkiassa ei ole jätehuoltoa. Jokaisen venekunnan on 
huolehdittava roskien viemisestä itse. Periaatteena on: 
mitä tullessani tuon, sen mennessäni vien.

Järjestys ja toisten huomioon 
ottaminen 
Tukikohdassa on noudatettava Suomen lakia ja hyviä ta-
poja. Jokainen huolehtii omalta osaltaan tukikohdan siis-
teydestä. Tukikohdassa on noudatettava isännän tai pai-
kalla olevan seuran edustajan antamia ohjeita. 
Muiden paikallaolijoiden oikeutta rauhalliseen lepoon ja 
virkistäytymiseen tulee kunnioittaa. Puolen yön jälkeinen 
äänekäs ilonpito edellyttää kaikkien suostumusta. 
Harmaiden vesien laskeminen suoraan järveen on ehdot-
tomasti kielletty. 
Astiat pestään saunan takana olevassa tiskipaikassa. 

Ilmoitathan puutteista tai korjausta vaativista asioista tu-
kikohdan isännälle tai jollekin hallituksen jäsenelle. 

Korkia saaritukikohdan säännöt 2015

Mika Muikku, kommodori
040 540 7547
mika.muikku(at)geotek.fi

Mökki-isännät
Jussi Tiitinen 
050 3477 683                                                 
jussi.tiitinen(at)luukku.com                             

Marja-Terttu Tiitinen 
050 3228 843 

Ristiinan Pursiseura ry
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Tukikohtien yleinen käyttöohje
• Tukikohtien käyttöoikeus on yhteistyöseurojen seuralippua käyttävillä veneillä

• Seurojen tukikohdat, joita ei ole tässä listassa, eivät ole yhteiskäytössä

• Kun olet vieraana, edustat myös omaa seuraasi

• Isäntäseuran säännöt koskevat myös vieraita

• Kun tulet vierailulle tukikohtaan, esittele itsesi isäntäseuran edustajille

• Merkitse käyntisi seuran vieraskirjaan: päiväys, vene, seura, henkilöt, maksa 
seuran ilmoittama käyttömaksu

• Yhtäjaksoinen oleskelu enintään 2 vrk

• Paikallisen seuran kanssa voi sopia poikkeuksista

Yhteiskäyttötukikohdat    

• Villa Castren, Iisalmi IiPS
• Lapaliko, Joensuu JPS
• Keski-Lyly, Joutseno JV
• Likosenlahti, Joutseno JV
• Iivarinsalo, Kuopio KuoPS
• Jänissalo, Kuopio KuoPS
• Wilmanranta, Lappeenranta 

LrPS

Tarkemmat säännöt ja esittelyt löytyvät nettisivuilta: 
ristiinanpursiseura.fi ja saimaanpursiseurat.fi

Tukikohtayhteistyöllä Saimaalla on jo perinteitä – seurat ovat sopi-
neet jäsenistölleen mahdollisuuden vierailla lomamatkoillaan toisten 
seurojen tukikohdissa. Ensimmäinen jäsenille jaettu esite yhteiskäy-
tössä olevista tukikohdista tehtiin 1996 ja keväällä 2008 ilmestyi jär-
jestyksessä kolmas esite. Uusia seuroja on jälleen tullut mukaan.

• Suuri Mäntysaari, Lappeenranta 
LrPS

• Kurensalo,Lappeenranta LrPS
• Korkeasaari, Leppävirta LePS
• Liklamonsaari, Lieksa LiePS
• Ristisaari, Mikkeli MPS
• Jäätsalo, Outokumpu OPS
• Heinonniemi, Kitee PS Ilmarinen

• Matarsaari, Puruvesi PuPS
• Korkia, Ristiina, RiPS
• Kankainen, Savonlinna SlPS
• Varvinranta, Sulkava SUP
• Yölinnunsalmi, Varkaus VPS
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Ohjeita sinileväesiintymien varalle
Osa sinileväesiintymistä on myrkyllisiä, osa ei. Myrkyttömätkin sinilevät voi-
vat kuitenkin aiheuttaa iho- ja hengitystieoireita. Siksi kaikkiin sinileväesiin-
tymiin kannattaa suhtautua varovaisuudella.

Sinilevän aiheuttamat oireet saattavat olla silmien kirvelyä, nenän tukkoisuut-
ta, lihaskipua, pahoinvointia ja iho-oireita. Jos olet uinut sinileväisessä vedes-
sä, huuhtele itsesi välittömästi puhtaalla vedellä. Jos epäilet juoneesi sinilevä-
pitoista vettä, ota hiilitabletteja.
Vaikeissa tapauksissa ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen:
• puhelin: (09) 471 977
• netti: http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrky-

tystietokeskus/Sivut/default.aspx

Jokamiehen levätesti:
1. Ota leväistä vettä purkkiin ja 
anna sen seistä tunnin verran 
liikuttamatta purkkia. Sinileväk-
si mössön tunnistat siitä, että 
purkin pinnalle nousee vihreitä 
hiukkasia. 
2. Koeta rannassa esimerkiksi 
kepillä, onko levämassa kiinteää, 
voiko sitä nostaa kepillä. Jos 
levä jää roikkumaan keppiin on 
kyseessä rihmamainen levä, joka 
ei ole myrkyllistä.  
Jos massa kosketettaessa hajo-
aa hiukkasiksi veteen, kyseessä 
on sinilevä. 

Jos vedessä on sinilevää, niin
• älä ui 
• pidä lemmikkieläimet ja lapset 

poissa veden ääreltä 
• älä juo vettä 
• älä käytä vettä pesu- tai löyly-

vetenä 
• älä huuhtele syötäviä vihan-

neksia vedellä.

Vähäinen sinilevä näkyy vedessä pieninä kellertävinä tai vihertävinä siitepöly-
mäisinä hippusina. Alkukesällä kyseessä onkin toden näköisesti siitepöly, kos-
ka  sinilevät runsastuvat vasta loppukesällä, kun veden lämpötila alkaa nousta. 
Tyynellä säällä sinilevä muodostaa veden pinnalle harsomaisen vihertävän-
ruskehtavan kalvon.Runsas sinilevämassa muistuttaa vihreää maalia tai kel-
lanvihreää hernekeittoa veden pinnassa.

Muista, että sinilevämyrkyt eivät häviä vettä keitettäessä!

Lasse Lindström
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Aaltio Timo
Aalto Pirjo
Ahtiainen Pertti
Ahti-Metsälä Ritva-Liisa
Alanko Heikki
Arveli Pekka
Asikainen Anne
Asikainen Milla
Asikainen Arttu
Asikainen Ami
Asikainen Vili
AsikainenToivo
Auterinen Lauri
Auterinen Timo
Avikainen Samu
Dyster Seppo
Eilittä-Jokinen Sirpa
Ekholm Nina
Falck Katri Elina
Falck Markus
Falck Eero
Falck Saara
Forsman Anja
Forsman Pekka
Frilander Pasi
Friman Aarne
Gustafson Kirsti
Gustafson Essi
Gustafsson Erkki
Hakola Kauko
Harki Erika
Harki Mona
Harki Niklas
Harki Tiia
Harki Kati
Harki Mauri
Heikkinen Markku
Heinonen Oskari
Heiskanen Pekka
Helenius Petra
Helenius Markus
Helenius Paula
Helenius Pia
Helenius Mikko
Hietala Tuula
Hietala Riku
Hiltunen Taisto
Hiltunen Vesa
Honkanen Arvo
Huhtamäki Eeva
Huhtamäki Pentti
Huokko Ville

Huokko Jaakko
Huokko Elisa
Huokko Taisto
Hurri Teuvo
Hyttinen Aarni
Häkkinen Jukka
Häkkinen Jenni
Häkkinen Ida
Häkkinen Salme
Häkli Richard
Hämäläinen Jonne
Hämäläinen Jyrki
Hämäläinen Ari
Hämäläinen Jarmo
Hämäläinen Riitta 
Häyrinen Juha
Häyrynen Arto
Hölttä Helena
Hölttä Kari
Iivonen Akseli
Iivonen  Emma
Iivonen  Sari
Iivonen  Markku
Ijäs Olli
Immonen Eija
Immonen Ari
Jokinen Harri
Juutilainen Mirjam
Juutilainen Pertti
Juvonen Ilkka
Juvonen Kirsi
Jäppinen Martti
Järn Raimo
Järn Anneli
Kaakko Eero
Kaasalainen Heimo
Kaipainen Annikki
Kaksonen Laura
Kaksonen Leo
Kaksonen Nanna
Kaksonen Kari
Kalliojärvi Salla
Kalliojärvi Teemu
Kalliojärvi Sari
Kalliojärvi Jukka
Kanerva Keijo
Kangas Sakari
Karaharju Erkki
Kartano Olli
Kartano Pirjo
Kauranen Erkki
Kauranen Erkki J

Kauranen Johanna
Kauranen Emil
Kauranen Eetu
Keijonen Anu
Kekkonen-Nikkilä 
Taru
Kemppainen Heikki
Kettunen Pasi
Kilpijärvi Arto
Kivikko  Juhani
Kivikko  Tuula
Kivimäki Jorma
Knuutinen Markku
Knuutinen Jaana 
Knuutinen Joona 
Knuutinen Marko
Koivumäki Jaana
Koivumäki Jarmo
Koivumäki Jukka
Kokko Paavo
Kontinen Jarmo
Koponen  Kalevi
Korhonen Jan
Korpivaara Alpo
Koskinen Jari
Koskinen Arja 
Kostiainen Jorma
Kuhmonen Hannu
Kylliäinen Hannu
Laapio Riitta
Laapio Heikki
Lahti Kirsi
Lahti Jari
Lahtinen Ismo
Laine Jouko
Laitinen Olli
Laitinen Jukka
Laitinen Outi
Lakka Sakari
Larjavaara Tuomas
Larjavaara Tuuli 
Lavikainen Anne
Leivo Eeva-Liisa
Lepistö Timo
Letonsaari Reino
Lind Raimo
Lindroos Veikko
Lindroos Eeva
Lindström Lasse
Liukkonen Samuli
Liukkonen Heikki
Lustig Manne

Luukkonen Mika
Lyly Virpi
Lyly Martti
Lång Tero
Lähdemäki Aatos
Lähdemäki Eelis
Lähdemäki Outi
Lähdemäki Jari
Maaranen Tarja
Maaranen Pasi
Manninen Kari
Martikainen Jarmo
Martikainen Kirsi 
Matilainen Pekka
Matilainen Pekka K
Matilainen Matti
Merelä Pekka
Merelä Aino
Merelä Kaisa 
Merelä Jaana
Meri Eetu
Meri Atte
Meri Jani
Metsälä Keijo
Miettinen Mauri
Mikkonen Jorma
Mononen Lauli
Mouhu Jussi
Mouhu Anneli
Mouhu Timo
Muikku Harri
Muikku  Anssi
Muikku  Juha
Muikku  Karin
Muikku  Mika
Muikku  Markus
Muikku Rauni
Muuronen Timo
Mynttinen Jukka
Mönkkönen Aulis
Neuvonen Anssi
Niemi Mia
Nikkilä Satu
Nikkilä Jukka
Nurminen Markku
Nylander Raimo
Nylund Paavo
Nylund Markus
Paasonen Kari
Paavilainen Marja
Paavilainen Jukka
Parviainen Pasi

RISTIINAN PURSISEURA RY:n jäsenluettelo
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Patjas Lea
Paukkunen Seppo
Paukkunen Ritva
Paukkunen Markku
Piipari Pirjo
Piipari Minna
Piipari Heikki
Piipari Anne
Piipari Seppo 
Piira Jari
Pitkänen Matti
Prusak Jendrek
Prusak Seija
Pullinen Sebastian
Pullinen Ulla
Pullinen Kari
Puonti Sirpa
Puonti Reijo
Putkonen Tuomas
Putkonen Riikka
Putkonen Antti
Putkonen Laura
Putkonen Juha
Puttonen Aaro
Puustjärvi Leena
Puustjärvi Juha
Puustjärvi Heikki
Puustjärvi Eeva
Puustjärvi Aino
Pynnönen Esa
Päärnilä Harri
Pöysä Hannu
Raita Ilkka
Rantala Juha
Rapo Seppo
Rauten Jyrki
Rauten  Juuso

Rauten  Joonas
Rehtola Pauli
Reinamo Antti
Reinamo Raimo
Reinamo Irma
Rekula Veli Pekka
Reponen Kari
Ropponen Eija
Ropponen Ilpo
Ruonala Jukka
Rytkönen Ilkka
Rytkönen Esa
Rötkö Ari
Saario Riitta
Saastamoinen 
Arja-Leena Marjatta
Saastamoinen 
Heikki Tapio 
Sainio Nina
Sajaniemi Suvi
Sajaniemi Pertti
Sakko Ari
Sakko Olivia
Sakko Emilia
Sakko Hilu
Sakko Vesa
Salmi Risto
Salmikunnas Hannu
Salminen Marianne
Salminen Merja
Salminen Timo
Salonen Ville
Salovainio Vesa-Pekka
Santala Kari
Santala Pia
Sapman Jaakko
Sapman Pirjo

Sapman Pekka
Seppänen Reijo
Setälä Salla
Setälä Anu
Sihvonen Yrjö
Sihvonen Maiju
Sihvonen Heli
Sihvonen Irma
Simola Touko
Simpanen Juha
Sinivuori-Hyttinen 
Seija
Sjödahl Alex
Sjödahl Sara
Sjödahl Alla
Sjödahl Kim
Soila Jarmo
Sopanen Mervi
Suhonen Pasi
Sunila Esa
Sunila Henrik
Suokas Maiju
Suokas Marja
Suokas Jari
Svahn Tapio
Svahn Tuija
Svento Reijo
Säde Timo
Tapio Kyösti
Tarvajärvi Pekka
Temonen Asko
Tiensuu-Nylund 
Mervi
Tiitinen Marja-Terttu
Tiitinen Jussi
Tolvanen Tapio
Tommila Jarkko

Tuomainen Tuukka
Tuomainen Toni
Tuomainen Arttu
Tuomainen Rita
Tuomainen Kimmo
TuominenTuula
Turunen Juha
Turunen Jari
Turunen Kirsi
Tähtinen Ulla
Valkonen Kyösti
Valto Jarmo
Valtola Jorma
Valtonen Pekka
Warjus Annamari
Vastela  Kimmo
Vastela  Päivi
Veijonen Pasi
Veijonen Risto
Veijonen Silja
Vihermäki Kari
Vihermäki Eeva
Vihermäki Rita
Vihermäki Jesse
Viitala Matti
Virjula Santtu
Virjula Laura
Virjula Ilkka
Wirta Ari
Vitikainen Päivi
Väisänen Tuulikki
Väänänen Esko
Yrjölä Timo
Pellos Marin Oy 
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Veneen nimi R-nro Tyyppi Omistaja P/M P-nro

Aada R 51017 Seiskari 23 s Jäppinen Martti M
Aaku R 53199 Utö 31 Falck Markus M
Aki M 27669 Hydrospeed Kivimäki Jorma M
Alli M 27311 Allegro 30 Nikkilä Jukka P 4446
Amanda A 53540 Targa 96 Hyttinen Aarni P 1470
Amanda R 51584 Arveli Pekka M
Amanita M 9959 Altena 9.20 Reinamo Raimo M
Amaron A 51048 Siesta 32 Lahti Jari P
Anette M 7088 Katettu Valtonen Pekka M
Auramini M 9354 Yamarin 74 cabin Mönkkönen Aulis M
Basileus M 27464 Nyckeln Salminen Timo P 1371
Bise de mer X 17504 Benetau oceanis 311 Suokas Jari P 11206
Brendan M 4080 Proficiat Santala Kari M
Caleta V 20753 Nauticat 361 Lahtinen Ismo P
Columba livia T 51740 Stormwind 40 ketsi Saastamoinen Heikki P 9006
Delia L 7749 Dehler 31 Korhonen Jan P
Didix A 51376 Sun odyssey 36 Laitinen Jukka P 10708
Duck wings U 41843 Albatros 29 Pullinen Kari M
Elli X 13225 Nordic 77 Kaksonen Kari M
Epiktetos Finn 26 Tuomainen Rita P 2337
Filao X 17550 First 35 s 7 Meri Jani P
Helena R 52410 Gt-kryssare Ruonala Jukka P
Helmiina T 55273 Finncraft Koponen Kalevi P
Humma S 37483 Hanse 315 Sajaniemi Pertti P
Iina M 29183 Finn 26 mh Rauten Juuso P
Incognito M 27166 Nyckeln Kaasalainen Heimo P 1372
Iranda Rock 20 Asikainen Toivo P
Irene V 24654 First 31,7 hr Sakko Ari P 11242
Irina R 52571 Inferno 33 Putkonen Juha P 8105
Jonna M 28250 Matkavene Tapio Kyösti P 4804
Kallamarina M 5524 Bella 685 Muuronen Timo M
Kapo VII A 27969 Katettu Soila Jarmo M
Katastella M 27368 Catamaran gp 102 Muikku Juha P 7332
Kiisla A 50882 Guy 22 Rehtola Pauli P 4532
Kulkuri U 42277 Norppa 10 Veijonen Pasi M
Lady blue M 14374 Uppouma Kanerva Keijo M
Lyyli M 28011 Bavaria 31 cr Tiitinen Jussi P 11599
Maija U 28701 Bella 8002 Rantala Juha M
Maria H 15471 Salonkivene Kalliojärvi Jukka M
Marjuska R 50472 Norppa 9tk Hölttä Kari M
Marketta M 27369 Gp-102 Gustafsson Erkki P 7330
Melanitta L 6650 Delphia 33 Lindström Lasse P 10822
Melody M 27059 H-vene Merelä Pekka P 654
Merlin K 8847 Sea star Knuutinen Markku M
Navicula M 27576 Hp 28 Hämäläinen Jarmo P 2698

Katsastetut veneet 2014
Ristiinan pursiseuran venerekisteri
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Nikolina U 33979 Norppa 10 tk Lyly Martti M
Opelix M 12407 Wiking boat 28 cabin Asikainen Ami M
Paola M 27063 Albin ballad Vitikainen Päivi P 9302
Passe partout II R 51572 Örnvik Kartano Olli M
Pepiitta L 10548 Saaristoristeilijä Häkkinen Jukka P
Pontus M 10139 Marinella 900 Kaakko Eero M
Princes M 6888 Bella 7500 Kontinen Jarmo M
Puiju Englannin kansallisvene Mikkonen Jorma P 53
Ramona U 248 Tristan 300 Tarvajärvi Pekka M
Saima M 28099 H-vene Larjavaara Tuomas P 788
Santa monica II R 41723 Prinsess 388 Martikainen Jarmo M
Serenada S 18578 Ile disko Prusak Jendrek P 7838
Sigmund X X-37 Valto Jarmo P 20037
Siiri R 37591 Flipper 760 Tolvanen Tapio M
Sofia M 27183 Bella 660 Paasonen Kari M
Somrium A 31021 Seiskari 242-cc Tommila Jarkko M
Stella solaris M 3330 Albatros 321 Kauranen Erkki M
Suwena O 11536 Skorgenes Salmi Risto M
Suvisussu III M 28457 Jon 33 Immonen Eija P 1009
Taireena M 27380 Catamaran gp 102 Piipari Heikki P 7329
Thatcher A 24717 Omavalmiste Raita Ilkka M
Tuikku U 53872 Nord star 28 patrol Hämäläinen Jyrki M
Tuulia M 6133 Flying albatros Koskinen Jari M
Tuuri M 8652 Northsteel 34 Hietala Riku M
Ventti A 50481 Fiskari Yrjölä Timo M
Veranda U 17422 Scand 27 adriatic Turunen Jari M
Vilkku A 34575 Tristan 345 fly Salmikunnas Hannu M
Woodpecker L 11437 Dehler 29 Muikku Mika P 11323
Välke R 2651 Bella 8002 Juutilainen Mirjam M
Ölman M 28326 Bella 700 Svahn Tapio M

A 34846 Uttern d55 excl Aaltio Timo M
A 58601 Yamarin 59 ht Sihvonen Yrjö M
A 61156 Jeanneau Helenius Mikko M
A 61703 Yamarin 500 ht Muikku Anssi M
M 30278 Yamarin 640 dc Hiltunen Vesa M
U 33114 Asteriina Paavilainen Jukka M
U 45316 Bella 8001 Liukkonen Heikki M

Veneen nimi R-nro Tyyppi Omistaja P/M P-nro
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• Maa- ja kallioperän tutkimusta

• Geosuunnittelua

• Mittaukset ja kartoitukset

• Rakennusmittaukset

• Ympäristönsuunnittelua

• Maisemasuunnittelua

• Vesialuetutkimusta

• Vesiväyläsuunnittelua

www.geotek.fi

RISTIINA

K-MARKET RISTIINA 

PALVELEE PAREMMIN!

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN 

ma-pe   7-21
la          7-18
su       12-18
(015)661603

 z Keittolounas Take a Soup  (ma-pe)
 z Salaattibaari (ma-la)
 z Palveleva Liha- ja kalatiski (ma-la)
 z Grillistä lämpimäiset (ma-la)
 z Omasta paistosta tuoreet leivät,  

leivonnaiset ja pikkusuolaiset  
(paistamme tuoretta leipää joka päivä,   
myös sunnuntaisin)

 z NesteOil nestekaasut
 z Veikkaus
 z Osta&Nosta -palvelu

Uusitie 38, 50600 Mikkeli
Puh. (015) 230 111

aineistot@savilahdenkirjapaino.fi
www.savilahdenkirjapaino.fi

DIGI • OFFSET
PAINOPALVELUA 
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HUHTIKUU
la 18.4 (klo avoin) Johdatus purjehdukseen, teoria (paikka avoin)
      Tapahtumasta tarkemmin: http:/www.ristiinanpursiseura.fi
su 19.4. klo 14  Vuosikokous
  
TOUKOKUU  
la 2.5. klo 10.00 - Satamatalkoot, Kirkkoranta
pe 8.5. klo 15.00 - Veneiden runkokatsastukset, Kirkkoranta
la 9.5. klo 8.00 - Veneiden yhteislasku, aloitetaan alueen eteläpäästä
la 9.5. -su 10.5. Veneiden runko-ja vuosikatsastuksia, Kirkkoranta
(avoin)   Jollapurjehduksen esittelytilaisuus Ristiinan koulun 4. luokkalaisille
la 16.5. - su 17.5. Tukikohdan siivous kesäkuntoon ja lipun nosto
la 23.5.  Purjehduskilpailu, Astuvan Ukon Regatta
   
KESÄKUU  
ma 1.6. - ke 3.6. Junnuleiri Korkiassa
la 6.6 - su 7.6.  Johdatus purjehdukseen, käytäntö
   Lähtö Kirkkorannasta klo 9.00
la 13.6.  Talkoopäivä Korkiassa
la 13.6.  Veneiden katsastuksia, Korkia
   
HEINÄKUU  
su 28.6. - la 4.7. Saimaa-eskaaderi yhdessä Kouvolan 
   Kippareiden kanssa
   
ELOKUU  
la 29.8.  Rosvopaisti Korkiassa
   
SYYSKUU  
la 5.9.   Yövesi-matkapurjehdus, Ristisaari-Korkia
su 6.9.   Yövesi-matkapurjehdus, takaa-ajo
la 12.9   Talkoot, Korkia
la 26.9.  Korkia Runt -purjehdustapahtuma
la 26.9.  Kuvailta Korkiassa
   
LOKAKUU  
la 3.10. - su 4.10. Syystalkoot ja lipunlasku Korkiassa
pe 9.10. klo 16 - Traileri-veneiden yhteisnosto
la 10.10. klo 8 - Veneiden yhteisnosto, aloitetaan alueen 
   pohjoispäästä
   
MARRASKUU  
pe-su 27.-29.11. RiPS:n 40-vuotisjuhla ja pikkujoulut

 Tapahtumakalenteri 2015
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