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Kommodori t
Vuosien varre l la on Ripsauksissa esi te l ty pursi-
seuran kommodori t .  Tässä lehdessä on vuorossa 
nykyinen kommodori Mika Muikku . 

Rist i inan pursiseuran kommodori t
1975 - 1978 Raimo Nylander            
1979 - 1982 Juha Muikku                
1982 - 1996 Timo Lep istö                
1997 - 2004 Raimo Rasanen                            
2005 - 20 10 Pekka Va l tonen             
20 1 1  - 20 13 Heikk i Saastamoinen     
20 1 4 -      Mika Muikku
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Viime vuoden Ripsaukseen tätä palstaa kirjoittaessa-
ni en aavistanutkaan, mitä kevät ja mennyt vuosi toi tul-
lessaan. Korona oli vain uutinen kaukaa Kiinasta. Eipä 
arvannut moni muukaan, kuinka voimakkaasti tuo uu-
tinen tuli vaikuttamaan elämäämme. Näin taaksepäin 
vuotta katsottaessa, voin kuitenkin todeta, että veneily-
harrastukseen Covid-19 vaikutti muuta elämää vähem-
män. Vesillä turvavälit toteutuivat luonnostaan eikä ra-
joitukset suuresti vaikuttaneet harrastukseemme. Aluksi 
rajoitimme yhteiskäyttötukikohtien käyttöä ja sauno-
mista. Muutama tapahtuma jouduttiin perumaan. Kesän 
edetessä rajoituksia poistettiin. Ely-keskus antoi luvan 
järjestää mm. purjehduskilpailuja, koska kyseessä ei ole 
yleisötapahtuma. Rajat olivat suljettuina ja ulkomaan-
matkailu pysähdyksissä. Kotimaanmatkailu, luonnos-
sa liikkuminen ja retkeily olivat lähes ainoita sallittuja 
vapaa-ajanviettotapoja. Veneilyn suosio kasvoi. Uusia 
ja käytettyjä veneitä myytiin ennätysmääriä. Kasvanut 
kiinnostus näkyy myös selvästi nousevana jäsenmäärä-
nä Ristiinan Pursiseurassa ja muissakin veneilyseurois-
sa. Otamme lämpimästi vastaan uudet jäsenemme ja au-
tamme upean harrastuksen alkuun. 

Nyt elämme jo toista koronakevättä. Tilanne näyttää 
tätä kirjoittaessani jopa viime kevättä pahemmalta, mut-
ta valoa tunnelin päähän lupailee rokotteet. Vanhemmat 
ikäluokat saavat rokotteen jo kesään mennessä ja toivon 
mukaan loputkin kesällä. Muistetaan välttää kontakteja, 
pitää maskit ja olla varovaisia vielä muutama kuukausi 
mm. veneiden kevätkunnostuksen, vesillelaskun ja kat-
sastusten aikana. 

Kasvanut kiinnostus veneilyä kohtaan näkyy myös 
kasvavana venepaikkatarpeena. Ristiinan Pursiseuran 
ylläpitämät venepaikat ovat muutamaa pienvenepaik-
kaa lukuun ottamatta kaikki vuokrattuna. Kyselyjä ve-
nepaikoista tulee kiihtyvään tahtiin ja jonot paikoille 
ovat pitkiä. Seura pyrkii aktiivisesti olemaan yhteydessä 
Mikkelin kaupunkiin tilanteen parantamiseksi. Satama-
toiminta on myös seuramme talouden selkäranka. Sata-

ma vaatii kuitenkin aktiiviemme suuren työpanoksen, 
joka tällä hetkellä rajautuu valitettavan pienen porukan 
harteille. Satamatoimintaan tarvitaan lisää talkooporuk-
kaa. Jos emme saa uusia henkilöitä mukaan satamatoi-
minnan ylläpitoon, voimme seurana joutua luopumaan 
satamien ylläpitosopimuksesta. Tämä taas johtaisi pai-
neeseen kerätä tarvittavat tulot mm. jäsenmaksuja ko-
rottamalla. 

Jollaleiri jouduttiin perumaan viime kesältä. Tu-
levana kesänä lasten ja nuorten jollaleiri järjestetään 
Korkiassa viikonloppuna 11.-14.6. Ennen leiriä MPS 
järjestää purjehduskoulun arki-iltoina. MPS:n purjeh-
duskouluun ovat tervetulleita myös RiPS:n lapset ja 
nuoret. Leirille voi toki tulla myös osallistumatta pur-
jehduskouluun. Suosittu nuorisoleiripurjehdus järjes-
tetään heinäkuun lopulla. Yhteistyömme Kouvolan 
Kippareiden kanssa jatkuu jälleen, kun vuoden tauon 
jälkeen järjestämme yhdessä Saimaan eskaaderin.

Viime kesäksi tehtiin kahdenvälinen tukikohtayh-
teiskäyttösopimus espoolaisen Kivenlahden veneker-
hon kanssa. Vierailuja ei kuitenkaan päästy toteutta-
maan puolin eikä toisin koronasta johtuneen Saimaan 
kanavan kulkurajoituksen vuoksi. Mikäli huvivenei-
den kulku kanavassa sallitaan tulevana kesänä, vierai-
lee KLV:n eskaaderi tukikohdassamme Korkiassa 5.-7. 
heinäkuuta. Mikäli kanava ei aukea, siirtyy suunnitel-
tu vierailu seuraavaan kesään. Toivotan jäsenemme ter-
vetulleiksi paikan päälle tapaamaan vierailijoita. Hei-
tetään ilmoille myös ajatus vastavierailusta merelle 
tulevina kesinä.

Toivotan vanhat ja uudet jäsenemme aktiivisesti mu-
kaan seuran järjestämiin tapahtumiin ja toimintaan. 
Nautitaan Saimaasta, luonnosta, kilpailuista ja pande-
mian laannuttua myös kanssaveneilijöiden tapaamisis-
ta.

Mika Muikku
Kommodori



5

RISTIINAN PURSISEURA RY

KOMMODORI
Mika Muikku,  040 540 7547 

mika.muikku@mitta.fi

Salme Häkkinen 
hallituksen sihteeri

040 5030 491 
salme.hakkinen@gmail.com   

Pekka Valtonen
040 5231 525 

pekka.valtonen@pp4.inet.fi        

Kari Reponen
satamakapteeni
050 4405 812

kari.reponen@elisanet.fi

Reijo Puonti
0400 557 062

reijo.puonti@gmail.com

Markus Falck
0400 859 571

markus.falck2@pp.inet.fi

VARAKOMMODORI
Panu Kokko, 044 3561 781

panu.kokko@gmail.com

Mika Maczulskij
041 5438 776

mika.mac@outlook.com

• Perustettu: 1975
• Jäseniä: 346,  kunniajäseniä 6
• Osoite:  Ristiinan Pursiseura ry 

 c/o Pekka Valtonen, Otto V. Fieandtintie 22, 52300 Ristiina
• Kotisivut: www.ristiinanpursiseura.fi
• Pankkiyhteys: Säästöpankki Optia, FI40 4165 0010 0320 04

2021
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Huvijaosto
Puheenjohtaja: Salme Häkkinen, 040 5030 491, salme.hakkinen@gmail.com
Eskaaderit: Aarni Hyttinen, 044 280 9251, aarnihyttinen@hotmail.com 
Muut jäsenet: Jenni Häkkinen, Irma Reinamo, Eeva-Liisa Valtonen
Huvijaosto pitää veneiden yhteislaskussa ja -nostossa kanttiinia Kirkkorannassa sekä vas-
taa Korkian talkoissa ruokahuollosta ja rosvopaistin tarjoiluista. Jaosto järjestää eskaaderin 
sekä kauden päättäjäiset ja pikkujoulut.

Katsastusjaosto
Katsastuspäällikkö: Pekka Valtonen, 040 5231 525, pekka.valtonen@pp4.inet.fi
Jaoston jäseniä ovat katsastuspäällikön lisäksi katsastajat:
Markus Falck, 040 0859 571
Jukka Laitinen, 050 3520 453
Lauri Pulkkinen, 044 250 8089
Antti Putkonen, 050 498 9493
Juha Putkonen, 050 4959 050
Pasi Suhonen, 040 0971 927
Pekka Valtonen, 040 5231 525
Katsastusjaosto hoitaa veneiden katsastuksia katsastuspäällikön johdolla. Katsastuksia jär-
jestetään toimintakalenteriin merkittyinä aikoina Kirkkorannassa ja Korkiassa. Katsastajan 
tavoittaa parhaiten puhelimella.

Kilpailujaosto 
Kilpailupäällikkö: Jukka Nikkilä, 050 3255 801, jukka.nikkila@sivistys.mikkeli.fi
Jäsenet: Riku Häkli, Niina Kokko, Panu Kokko, Jukka Laitinen, Mika Muikku, Anne Piipari, 
Juha Putkonen
Kilpailujaosto järjestää kilpailupäällikön johdolla sekä seuran omaa kilpailutoimintaa että 
kilpailuja yhdessä muiden Saimaan pursiseurojen kanssa. Jaoston järjestämien purjehdus-
kilpailujen kutsut löytyvät tämän lehden sivuilta 24-26.

Jaostot
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Korkia-jaosto 
Mökki-isännät: Mika Maczulskij ja Jenni Häkkinen, 041 5438 776, mika.mac@outlook.com

Jäsenet: Elise Ant-Reponen, Katri Falck, Markus Falck, Tuula Hietala, Reijo Puonti, Sirpa 
Puonti, Jussi Tiitinen, Marja-Terttu Tiitinen
Korkian tukikohdan ylläpitoa hoitaa Korkia-jaosto mökki-isännän johdolla mm. järjestämällä 
talkoita.

Koulutus- ja juniorijaosto 
Koordinoija: Panu Kokko, 044 3561 781, panu.kokko@gmail.com
Jäsenet: Markus Muikku, Laura Kaksonen, Jukka Jääskeläinen
Koulutus- ja juniorijaosto vastaa jolla- ja nuorisoleirin järjestämisestä sekä veneilyyn liittyvis-
tä koulutuksista.

Satamajaosto 
Satamakapteeni: Kari Reponen, 044 2599 450, kari.reponen@elisanet.fi
Jäsenet: Riku Hietala, Mika Maczulskij, Risto Mononen, Heikki Piipari, Seppo Piipari, Timo 
Salminen, Pekka Valtonen
Satamajaosto vastaa satamatoiminnasta, satamien ylläpidosta ja järjestää talkoita satamien 
kunnossa pitämiseksi. Jaosto järjestää veneiden yhteislaskut ja -nostot. 

Tiedotusjaosto 
Puheenjohtaja: Ari Immonen, 040 5462 757, ari.immonen@eduvantaa.fi
Jäsenet: Eija Immonen, Niina Kokko, Karin Muikku, Markus Muikku, Anne Piipari, Kari San-
tala, Pia Santala
Tiedotusjaosto tiedottaa jäsenille nettisivujen, facebookin, instagramin ja sähköpostin kautta 
sekä tarvittaessa lähettää kirjepostia. Jaosto järjestää kuvaillan Korkiassa sekä valokuva-
kilpailun. Ripsaus-lehteen jaosto kerää juttuja ja kuvia, toimittaa lehden sekä huolehtii mai-
nostilan myynnistä. 

Mikäli jossakin jaostossa toimiminen kiin-

nostaa, niin kannattaa ottaa yhteyttä jaos-

ton vetäjään tai johonkin jaoston jäseneen.
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UUDET JÄSENET VUONNA 2020
Mervi Järvinen
Miina Kontio
Heidi Murtola-Tamminen
Tauno Mörsky
Mikko Pulkkinen
Tino Rikkinen

Pekko Räsänen
Eero Sinkkonen
Leo Sinkkonen
Sandra Sinkkonen
Venla Sinkkonen
Jan Sundell

Otto Sundell
Satu Sundell
Siiri Sundell
Kari Tamminen
Leia Topelius
Mila Topelius

Sivun taustakuva: Lars Lundemo

RiPS:n kunniajäsenet

Salme  Häkk i nen

T imo Lep i s tö

J uha  Mu i k k u

Ra imo Ny l ander

Hei kk i  P i i pa r i

Pekka  Val tonen

Nicolaus Topelius
William Topelius
William I Topelius
Timo Vapamaa

Tervetu loa uudet jäsenet mukaan 

Rist i inan pursiseura ry:n 

to imintaan!

 
Ristiinan pursiseuran jäseneksi voi päästä kuka tahansa veneilystä ja pursiseuratoiminnasta 
kiinnostunut henkilö. RiPS on aktiivinen ja toimiva pursiseura, joka tarjoaa harrastusmahdolli-
suuden veneilystä kiinnostuneille. Seura tarjoaa myös nuorille mahdollisuuden päästä nautti-
maan purjehduksen iloista seuran kevytvenekalustolla.

Seuran jäseniltä peritään liittyessä liittymismaksu sekä vuosittainen jäsenmaksu. Liittymismak-
su on perhekohtainen, johon kuuluu myös alle 26-vuotiaat nuoret ja lapset. Nuoren täytettyä 
26 vuotta hän alkaa maksaa henkilöjäsenen jäsenmaksua.

Jäsenhakemuksen voi tulostaa seuran nettisivuilta. Täytä jäsenhakemus ja lähetä se seuran 
osoitteeseen tai toimita se jollekin hallituksen jäsenelle. Hallitus käsittelee hakemuksen. 
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Ristiinan pursiseuran 
jäsenien kotipaikat 

2021
Jäseniä 346
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HINNAT 2021
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, jäsenet ilmainen
Pilssin tyhjennys, muut 10 €/kerta

VENEPAIKKAMAKSUT  
Kirkkoranta, peräpoijupaikat 3-4 m 213 €/kausi
Kirkkoranta, aisapaikat 2.5 m 152 €/kausi
Pökkäänlahti, peräpoijupaikat, aisapaikat (pitkät) 213 €/kausi
Pökkäänlahti, aisapaikat 2.5 m 152 €/kausi
Kissalahti, peräpoijupaikat 3-4 m 213 €/kausi
Kissalahti, aisapaikat 2.5 m 152 €/kausi
Uimala, paikat, portittomia, peräpoijupaikkoja 138 €/kausi
Uimala, paikat, portittomia, peräpoiju/pienvenepaikkoja 121 €/kausi
Soutuvenepaikka, rantapaikka 44 €/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 pikeepaita 22 €
Seuran avain 20 €

Sivun taustakuva: Lars Lundemo
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V uo s i  o l i  1 986 .  Ol i n  j u u r i  ko t i u t u n u t  a r-
mei j a s ta  j a  s aanu t  t yöpa i kan  M i kkel i s t ä , 
OR-ka i u t i n teh taa s ta .  Mal l i p u u sepän  teh-
tä v i i n  m i n u t  pe rehdy t t i  kokenu t ,  teh tä vää 
a iemmin  ho i tan u t  j u va l a i nen  p u u seppä , 
J u kka  Häkk i nen .  Työn  ohes sa  kes k u s te-
l umme s i i r t y i v ä t  myö s  to i seen  yh tei seen 
a iheeseen ,  venei l y y n ,  s i l l ä  J u kal l a  o l i 
t yön  al l a  Hyd ro speed-merkk i nen  vane-
r i raken tei nen  moot to r i vene  Huumor i . 
Houku t tel i n  J u kkaa  l i i t t ymään  R i s t i i nan 
p u r s i se u ran  j ä senek s i .  J u k ka  va i h to i  t yöpa i kkaa  j a  m i nä  l ähd i n  j a t kamaan  op i s kel u j a . 
V uonna  1 988  Häkk i sen  perhe  muu t t i  R i s t i i naan  j a  l i i t t y i v ä t  j ä sen i k s i .  J u k ka  j a  Salme 
v i i h t y i v ä t  h y v i n  Kork i a s sa  j a  J u kka  o t t i  s y dämena s i ak s i  Kork i an  raken tam i sen  j a  ke-
h i t t äm i sen .  Ammat t i l a i sen  kokemuk sel l a  J u kka  tek i  j a  i n no s t i  myö s  mu i ta  ta l koo la i s i a 
Kork i a s sa  j a  s a tamato im i nna s sa .  J ä l keä  s y n t y i ,  s u u r impana  hankkeena  sa una rakennu s , 
j onka  J u kka  s u u nn i t tel i  j a  j oh t i  myö s  to teu t u k sen .  Sauna  n ime t t i i n  J u kan  mukaan  
Häkä sp uak s i ! 
J u k ka  to im i  v uo s i en  a j an  ak t i i v i ses t i  mon i s s a  se u ran  to im i s s a  j a  l uo t tamu s teh tä v i s s ä 
k u ten  Boat  Race  - j ä r j es tel y i s s ä ,  hal l i t u k sen  j ä senenä ,  va rakommodor i na ,  ka t sa s ta j ana , 
s a tama jao s to s sa  sekä  ro s vopa i s t i n  ro s vopää l l i k könä .  Myö s  p u r j ehdu s  k i i n no s t i  j a  se 
joh t i  p u r j e veneen ,  Pep i i tan  hank i n taan .  Pep i i t ta  kok i  mon ta  per u s ko r j a u s ta  ammat-
t im iehen  kä s i t tel y s s ä .  J u kka  o sal l i s t u i  ak t i i v i ses t i  m ieh i s tönä  Sa imaan  al ueen  k i l pa i -
l u i h i n  mm .  A van  j a  Hepu l i n  m ieh i s tö i s s ä  sekä  Hel s i n k i -Tal l i n na- ,  Cou r se  Kem i-  j a 
Su u r saa r i  Race  -k i l pa i l u i h i n  Jo rma  Kos t i a i sen  Mer i ko t kan  m ieh i s tö s sä .  J u kka  n ime t t i i n 
se u ramme k unn i a j ä senek s i  v uonna  201 1  j a  pal k i t t i i n  Suomen  Pu r j ehdu s  j a  Venei l y  R y : n 
hopei sel l a  an s iomerk i l l ä  v uonna  2015 .
Va i kea  sa i ra u s  vei  J u kan  vo ima t  nopea s t i  kesä l l ä  2020 .  V i el ä  v i imei s i l l ä  vo im i l l aank i n 
J u kka  o sal l i s t u i  to im i n taamme ,  k unnes  n ukk u i  po i s  s y y s k u u s s a .  Mu i s to ih imme j ää  J u kan 
s u u re t  s aa v u t u k se t  j a  pe r i k s i an tamaton  l uonne .  
Läh immät  oma i se t  s aa t to i va t  J u kan  v i imei sel l e  ma tkal l een  Pep i i t ta- veneel l ä 
9 . 10 .2020 .  Oma i se t  k i i t t ä vä t  s u r u s s a  myö täeläm i ses tä .

Teksti : Mika Muikku

Kuva: Aarni Hyttinen
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Rosvopaisti – 25 vuotta  
suussa sulavaa lihaa

Teksti: Markus Muikku 
Kuvat: Kari Santala 2011

2016

2017

Korkian vuoteen 
kuuluu monia tärkei-
tä tapahtumia, mutta 
yksi niistä on varmasti 
monen mielestä ylitse 
muiden, nimittäin ros-
vopaisti. Rosvopaisti ke-
rää joka vuosi kymmeniä 
nälkäisiä suita nauttimaan 
lihasta, jonka maku puhuu 
puolestaan. Rosvopaisti on järjes-
tetty jo yli kaksikymmentä kertaa, eikä 
loppua näy (onneksemme). 

“Alkuaikoina rosvopäälliköllä oli vaikka mitä 
viritelmiä kuumuutta vastaan. Tähän saatiin hel-
potus vasta palokunnan monikerroshaalareista 
90-luvun lopulla”, muistelee Pekka Valtonen. 
Monikerroshaalarit eivät olleet ainoita, jotka palo-
kunnalta lainattiin. Joskus on myös jouduttu tur-
vautumaan moottoriruiskuun sekä letkuihin, jotta 
kuiva maasto montun lähellä on saatu kasteltua 
turvallisuuden vuoksi. 

Vuosien varrella rosvopaistista on muotoutunut 
juuri sellainen kuin se nykyään on. Rosvopaistis-
ta tulee mieleen kaikille varmasti ensimmäisenä 
suussa sulava liha, mutta on se tapahtumana pal-
jon muutakin, joskin asiat tärkeysjärjestykseen ja 
ruoka edellä. Kun porukkaa on paljon paikalla, 
saadaan varmasti päivällä hyvät pelit lentopallo-
kentällä tai muiden pihapelien merkeissä. Ilta taas 
venyy vuosittain musiikista nauttien, tanssien, 
laulaen ja seurustellen. Kun tähän kaikkeen yh-
distetään sauna, ystävät ja sauna, mikä voisikaan 
olla paremmin?
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Miten koronakesä vaikutti veneilyyn? Ei oikeastaan mitenkään. Vesillä 
olohan on oikeastaan sitä kaikkein parasta eristäytymistä. Joten viime kesä-
nä ikään kuin palveluksena koko muulle maailmalle, oli tärkeää jättää kaik-
ki muu sikseen ja viettää kesä vesillä, kaukana kaikesta. Vesillä ollessaan 
koronan saattoi jopa täysin unohtaa moneksi päiväksi, sillä niin vähän se 
siellä näkyi. Pieniä poikkeuksia oli toki tässäkin. Muutama tapahtuma pe-
ruttiin kesän ajalta, kuten Astuvan ukon regatta sekä heti kauden alussa ve-
neiden yhteislasku siirtyi. Autiota oli myös Savonlinnassa ilman Ooppera-
juhlia. 

Kun kuitenkin miettii koronan vaikutusta veneily-
kesään, tuntui se olevan täysin päinvastainen 
moneen muuhun asiaan verrattuna. Liik-
keellä olevia veneitä näkyi enemmän 
kuin vuosiin ja satamat monissa 
saarissa vetivät puoleensa enem-
män kulkijoita. Mitäpä sitä muu-
takaan tekemään. Tämä kesä 
kertoi hyvin sen, miten tärkei-
den asioiden äärellä elämme: 
kun koko maailma ympäriltä 
sulkeutuu, on paras paikka sil-
loin oma vene ja Saimaa. Mai-
nittakoon vielä se, että jos sa-
man kysymyksen olisi kysynyt 
joltain, jolla olisi ollut suunnitel-
mana lähteä esimerkiksi merelle tai 
tulla sieltä Saimaalle, olisi vastaus ko-
ronan vaikutuksista voinut olla hieman 
erilainen. 

Covid-19 -viruksen vuoksi kummallinen 
vuosi — vai ei niinkään?

Joillekin veneilijöille koronalla ei ollut juuri mi-
tään vaikutusta, toisilla taas suunnitelmat 
muuttuivat täysin. Tässä kaksi hieman erilais-
ta näkemystä koronakesästä.

Teksti ja kuva: Markus Muikku
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Maaliskuussa 2020 koronatilanne paheni nopeasti eri-
tyisesti Uudellamaalla ja poikkeuslailla Uusimaa eristet-
tiin muusta Suomesta kolmeksi viikoksi. Tuolloin meillä 
Uudellamaalla asuvilla heräsi monenlaisia pohdintoja: jos 
koronatilanne ei helpota ja Uudenmaan sulku tulee jat-
kumaan, emme pääse tekemään veneiden kevätkunnos-
tuksia, miten käy veneiden vesillelaskun, ja jos veneen 
saa vesille, niin ovatko mitkään vierassatamat auki, voiko 
Korkiaan lainkaan mennä jne. 

Huhtikuun loppupuolella Uudenmaan sulku purettiin 
ja kevätkunnostukset pääsivät vauhtiin. Ravintolat olivat 
kuitenkin suljettuina, joten toispaikkakuntalaisina otim-
me mikroaaltouunin mukaan ja siinä lämmitimme ran-
nassa ruokamme venehommien lomassa. Oma juttunsa 
huhtikuussa toispaikkakuntalaisille veneen keväthuoltoa 
tekeville oli myös se, ettei Ristiinassa ollut yhtään ylei-
sö-WC:tä avoinna ja Kirkkorannankin WC:t olivat vielä 
kiinni. Voimassa olevien kokoontumisrajoitusten vuoksi 
veneiden vesillelaskua siirrettiin viikolla eteenpäin, eikä 
perinteistä kanttiinia järjestetty. Joitakin veneitä jäi koko-
naan laskematta vesille koronatilanteen vuoksi.

Maaliskuun lopussa uutisoitiin, että Suomi ja Venäjä 
sulkivat rajansa koronaviruksen takia ja tästä syystä hu-
viveneet eivät pääse ylittämään rajaa Saimaan kanavan 
kautta. Toukokuun alussa elättelimme vielä toivetta, että 
kanava aukeaisi, mutta ennen veneiden vesillelaskua jou-
duimme toteamaan, että kesä ollaan Saimaalla eikä men-
nä totuttuun tapaan merelle ja veimme Itä-
meren kartat takaisin kotiin. 

Korkiaankin annettiin erityiset koronatur-
vallisuusohjeet: Korkiaan sai mennä, mut-
ta grillikatokselle ei kokoonnuttu, suositel-
tiin pysymään omassa veneessä ja saunaa ei 
saanut lämmittää lainkaan. Koronatilanteen 
hieman parannuttua Korkiassa oli lupa sau-
noa ensin vene- tai perhekunnittain ja sitten 
loppukesästä palattiin lähes normaaliin toi-
mintaan. Alkukesän tapahtumista peruttiin 
Astuvan ukon regatan lisäksi talkoot ja jol-
laleiri, juhannusta vietettiin Korkiassa nor-
maalia pienimuotoisemmin ja eskaaderia 
ei toteutettu lainkaan. Vielä elokuun rosvo-
paistillekin tehtiin väljemmät järjestelyt.

Teksti: Eija Immonen, kuvat: Niina Kokko

Kesän aikana tapasimme Saimaalla myös muita ve-
neilijöitä, jotka olivat jääneet jumiin Saimaalle, vaik-
ka tarkoitus oli mennä merelle. Vastaavasti mereltä eivät 
päässeet tulemaan Saimaalle, joten myös Kivenlahden ve-
nekerhon kanssa sovittu uusi tukikohtien yhteiskäyttö jäi 
näin ensimmäisenä kesänä hyödyntämättä. Loppukesästä 
kuultiin juttuja, että jotkut olivat tulleet kanavan läpi. 

Jälkeenpäin ajatellen olimme tyytyväisiä, ettemme 
päässeet merelle, sillä kesän mittaan Saimaa alkoi tun-
tua ainoalta koronan suhteen turvalliselta veneilyalueelta. 
Etelä-Savossa ja Saimaalla saattoi kesällä koronasta huo-
limatta elää lähes normaalisti.

Kesän rauhallisen korona-ajan jälkeen tilanne alkoi 
syksyn aikana jälleen heikentyä ja lopulta myös kauden 
päättäjäiset ja pikkujoulut peruutettiin, vuosikokous jär-
jestettiin etäyhteydellä ja tämä Ripsauskin tehtiin tällä 
kertaa etäpalaverein. 

Korona-kesä 2020

Ravintoloiden ollessa kiinni hyödynsivät  Eija ja Ari venehommien 
lomassa mikroaaltouunia ruuan valmistuksessa. 

Ari jollailee.
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Anttolan koillispuolella sijaitseva 
Luonteri on isommilta purjeveneil-
tä suljettu alue. Yöveden ja Louhive-
den välisen Kirkkotaipaleen kanavan 
ylittää matala silta. Sekä Lietveden 
että Väätämönsalmen sillan alitus-
korkeus on 12 metriä, siis liian vä-
hän purjeveneille. Kuitenkin Luonteri 

on pala kauneinta Saimaata: sokke-
loisia reittejä, karun kallioisia saaria 
ja hienoja hiekkarantoja. Luonteri on 
kirkkaine vesineen Etelä-Savon puh-
taimpia vesistöjä ja nykyisin myös 
useiden saimaannorppien kotivesi. 
Vaikka suuri osa Luonterista on luon-
nonsuojelualuetta ja kuuluu rantojen 

suojeluohjelmaan, alueella on myös 
useita retkisatamia. Ennen Irinaa per-
heellämme oli pienempi pursi, jolla 
suuntasimme usein Luonterille. Oli-
si mukavaa päästä taas tervehtimään 
tuttuja paikkoja.

Teksti: Laura Putkonen

Korona-kesä 2020

Astuvan ukon regatta (AUR) -purjehduskilpailu peruttiin toukokuussa 
2020 ja Nikkilän Jukalla oli ongelma: tiedossa oli vapaa viikonloppu heti 
kohta veneiden laskun jälkeen. Tavallisesti kevät oli kiireistä aikaa, kos-
ka Saimaan purjehduskilpailujen sarjan aloittava AUR pidetään touko-
kuun lopussa. Kilpailupäällikön vastuu painaa, työkiireet ovat pahimmil-
laan ja Allin varustelu pitää hoitaa. Nyt tilanne oli toinen. 
Jukka ei kuitenkaan lannistunut, vaan ehdotti vapaalle viikonlopulle toi-
mintaa. Juteltiin vähän Kirkkorannassa ja Irinan miehistö oli heti mukana 
juonessa. Lähdettäisiin porukalla Luonterille! Päätimme siirtää mastojen 
noston myöhemmäksi, jotta pääsisimme matkaan.

Kuva: Juha Putkonen.
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Korona-kesä 2020

Retkemme alkoi perjantai-iltana. 
Ajelimme viileässä kevätillassa Ris-
tiinan satamasta Kirkkotaipaleen läpi. 
Ihastelimme Someenjärven näkymiä 
ja sujahdimme Varkaantaipaleen ka-
navaan. Sieltä olikin enää lyhyt mat-
ka yöpymispaikalle Hietaniemeen. 
Hietsu oli tuttu paikka, sillä siellä pi-
dettiin aikoinaan paljon partioleirejä. 
Huttulan Hiekoista puhuvat usein he, 
jotka saapuvat paikalle autolla naut-
timaan auringosta ja hiekkarannas-
ta. Paikan päällä on laituri, puuceet 
ja nuotiopaikka. Saunasta oli jäljel-
lä vain muutama perustuksen jään-
ne kalliossa. Istuimme iltaa nuotiolla 
ja kuuntelimme kevääseen heräävän 
luonnon ääniä. Linnut konsertoivat 
tyynessä illassa. Jukka kunnostau-
tui tunnistamalla mm. kaulushaikaran 
puhalluksen. 

Lauantaiaamun reitti kulki sitten 
Luonterille. Ensin matkasimme itään 
pitkin Louhivettä, sitten Väätämön-
salmen sillan alitus ja ensimmäiseen 
kohteeseen, Korvensaaren retkisata-
maan. Veneet sai kiinnitettyä pitkään 
laituriin ja poijuihin. Sauna oli koro-
nan vuoksi lukittu, mutta keittokatos 
ja huussit olivat käytössä.

Luonterin pohjoisosassa on Neit-
vuori, Etelä-Savon korkein kohta ja 
hieno maisemakohde. Saimme purret 
parkkiin Hiidenlahden laituriin. Nou-
simme sitten puuskuttaen mäkeä ylös 
helppokulkuista soratietä. Ylhäällä on 
laavu, nuotiopaikka ja puucee. Useis-
ta Neitvuoren poluista valitsimme 
sen, joka vei meidät vuoren korkeim-
malle kohdalle ihastelemaan Luonte-
rin upeaa järvimaisemaa 110 metriä 
vedenpintaa korkeammalta. 

Seuraavaksi menimme Antto-
lan satamaan noutamaan Irinaan li-
sää miehistöä. Pyörähdimme samal-
la kaupassa ja tankkasimme veneisiin 
lisää menovettä. Purjehtijoiden mie-
lestä dieselin tarve oli kummallisen 
suurta – kuinka ilman mastoa ja pur-
jeita kulutus kasvaakaan! 

Olimme päättäneet yöpyä Vartio-
saaressa tai Varteussaaressa. Kumpia-
kin nimityksiä käytetään samasta saa-

Hietaniemi (kuva: Jukka Nikkilä).



16

2021

resta, ollaanhan Savossa. Paikka oli 
tuttu vuosien takaa, jolloin liikuimme 
pienellä veneellä. Vietimme silloin 
useita viikonloppuja saaressa lasten 
kanssa. Keittokatos ja vessa olivat 
paikallaan eikä itäpuolen kallioiden 
upea näkymä Luonterille ollut kadon-
nut minnekään.

Sunnuntaina oli kohteenamme Ka-
rihiekka, Luonterin helmi, jossa ku-
kaan meistä ei ollut aikaisemmin 
käynyt. Ihastuimme paikkaan heti! 
Aurinkoinen hiekkaranta jyrkkien 
kallioiden reunustamana ja kunnon 
laituri. Kiipesimme kalliolle katsele-
maan maisemia. Paikalla oli muitakin 
retkeilijöitä, kalliokiipeilijöitä, telt-
tailijoita ja pikkulapsia kahlaamassa 
toukokuisen viileässä vedessä. Pai-
kan päälle pääsee myös autolla ja ke-
säkuumalla parkkipaikka saattaa olla 
ruuhkautunut. 

Koska meillä ei ollut mastoja häi-
ritsemässä kulkua, saatoimme suun-
nata kohti Ristiinaa oikotietä käyttä-
en. Hepovirran eli Virsketveleen silta 
Heposalmessa näytti lähes mahdot-
tomalta haasteelta. Pikkuisen jännit-
ti, vaikka kipparit olivatkin laskes-
kelleet toimenpiteen mahdolliseksi. 
Alikulkukorkeus 1,7 m oli merkitty 
siltaan. Irina mahtui sujuvasti palkki-
en ali ja Allinkin keulakaiteen päälle 
jäi parikymmentä senttiä vapaata il-
maa. 

Luonterilla ei ollut vielä keväällä 
paljon kulkijoita, joten saimme naut-
tia sen viehätyksestä rauhassa. Nor-
maalina vuotena olisimme tavalliseen 
tapaan nostaneet mastot rajoittamaan 
kulkuamme ja viikonloppuelämys 
Luonterilla olisi jäänyt kokematta. 
Koronan aiheuttamasta harmista koi-
tui siis jotain hyvääkin. 

Karihiekka, jyrkkien kallioiden reunustama hiekkaranta (kuva: Jukka Nikkilä).

Marketta, Alli ja Irina Varteussaaren laiturissa (kuva: Jukka Nikkilä).

Hepovirran eli Virsketveleen silta (kuva: Jukka Nikkilä).
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Teksti: Pekka Valtonen

Uusia katsastajia on koulutettu, joten 
saadaan hiukan kevennettyä nykyisten 
katsastajien taakkaa. Soitelkaa uusil-
le katsastajille ahkerasti, jolloin saadaan 
heillekin kertymään katsastuskokemusta 
kesän aikana. Toivottavasti saadaan ko-
rona ennen sitä kuriin.

Korona vaikutti myös katsastustoimintaan kuten 
moneen muuhunkin asiaan. Katsastukset tehtiin 

valtaosin etänä SPV:n suosituksesta, mikä 
asetti omat haasteensa katsastusten 
suorittamiseen. Veneilijöille siirtyi 
näin suurempi vastuu oman veneen 
ja varusteiden tarkastuksesta. Ve-

neenhän täytyy tietysti olla aina kat-
sastuskunnossa, kävi siellä katsastaja 

tai ei. Omistaja vastaa aina siitä, että 
vene ja varusteet ovat kunnossa ja sil-

lä on turvallista veneillä. Minun mieles-
täni etäkatsastukset menivät suhteellisen 

hyvin, mutta toivottavasti tulevana kesä-
nä päästäisiin käymään veneissä ja kes-

kustelemaan veneilijöiden kanssa katsas-
tukseen ja veneilyyn liittyvistä asioista.

Paukkuliivien huolto
Yksi tärkeimmistä tarkastettavista ja 

huollettavista asioista ovat paukkuliivit. 
Niitä täytyy tarkastaa ja huoltaa valmistajan 

ohjeiden mukaan. Seuraavalla sivulla olevia 
yleisohjeita on poimittu netistä.

Pelastusliivit mallia ”Titanic”.
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Kaikissa paukkuliivien käyttöohjeissa todetaan yk-
siselitteisen suoraan, että liivien käyttöä pitää harjoitel-
la uima-altaassa tai tutussa ympäristössä ennen lopullista 
käyttöönottoa. Erityisesti liivien vöiden kiristys ja löysää-
minen on syytä hallita ilman toisen henkilön apua sekä 
maalla että vedessä. Suositukset liivien sulakkeiden vaih-
tovälistä vaihtelevat melkoisesti ja valmistajien suosi-

tuksia kannattaa noudattaa. Perustarkastuksen yhteydes-
sä kannattaa tarkastaa hihnojen, solkien ja pillin kunto. 
Myös laukaisumekanismin toimintavalmius pitää selvit-
tää käyttöohjeiden antamien neuvojen perusteella. Tarkis-
ta myös, että hiilidioksidipullon kärki on ehjä, ja ettei pul-
lossa ole syöpymiä. 

Ohjeita paukkuliivien turvalliseen käyttöön
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Liivien uudelleenpakkaus ei ole niin vaikeaa kuin, miltä 
se aluksi voi näyttää. Joihinkin liiveihin on painettu näp-
pärä numerointi, joka ohjaa pakkausta. Suojakuorilla va-
rustetut liivit ovat hankalampia pakata kuin suojakuoret-
tomat liivit.

Myös arkisessa käytössä liiveistä huolehtiminen voi pi-
dentää niiden käyttöikää.

Erityisen tärkeää on, että päivän aikana kastuneet lii-
vit avataan kuivumaan (ei auringonvaloon). Tällä keinolla 
voi välttää liivin laukeamisen ja samalla uudelleenvarus-
tussarjan hinnan.

Liivit voi pestä käyttämällä laimeaa saippuavettä. Suo-
lavedestä kastuneet liivit voi pyyhkiä makeaan veteen 
kostutetulla rätillä. Hydrostaattiset liivit eivät laukea mär-
kinä, mutta kosteus ja lämpö saavat aikaiseksi hometta 
liivin pinnoille.

* Volvo Penta, Yamaha, Honda valtuutettu huolto
* Veneiden elektroniikka- ja sähköasennus ja -korjaus
* Lasikuitutyöt, puuosien rakennus ja entisöinti, 
   kovapinnoitus, pohjanmaalaus, synteettiset tiikkikannet
* Kalastusveneiden varustelu uisteluun ja heittokalastukseen

SaV Yachts Oy
Airokuja 1-2
52200 Puumala

Puhelin 020 730 2330
huolto@savyachts.fi
www.savyachts.fi

Huoltoautomme liikkuu joustavasti Puumalan, Mikkelin, 
Sulkavan, Imatran ja Lappeenrannan suunnilla. 

Soita  020 730 2330  ja varaa käynti veneellesi!

VENEMOOTTORIEN JA VENEIDEN 
HUOLTO JA KORJAUS

Huom! 
Tarjoamme myös 
talvisäilytystä ja

nostamme veneet 
aina 9 tonniin 

saakka.
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Marraskuussa 2020 oli RiPS:n vuoro järjestää Venei-
lypäivät. Koronatilanteen kokoontumisrajoitusten takia 
fyysistä tapaamista ei voitu järjestää ja kokous päätettiin 
pitää videoneuvotteluyhteyksillä. Kokous sujui hienosti 
ja osanottajia saatiin jopa tavallista enemmän, kun pitkät 
ajomatkat eivät olleet kokoukseen osallistumisen esteenä.

Kokouksen kilpapurjehdusosiossa suunniteltiin tule-
van vuoden kisakalenteri ja palkittiin kuluneen kesän me-
nestyjiä. Ristiinalaisista palkittiin Saimaa ranking -sarjan 
ison FinRating-luokan voittanut Mika Muikku sekä DH-

Teksti ja kuva: Jukka Nikkilä

Veneilypäivillä jaettuja palkintoja.

kilpailun mitalistit Mika Muikku, Panu Kokko ja Jukka 
Nikkilä gasteineen. Saimaan alueen vuoden purjehtijaksi 
valittiin RiPS:n Anssi Muikku, joka sai katamaraanipur-
jeveneiden F18-luokan SM-hopeaa ja järjesti Saimaalle 
luokan ensimmäisen Saimaa Raid -tapahtuman.

SPV:n aluekokouksessa käsiteltiin mm. retkisatamia. 
Tukikohtayhteistyötä jatketaan ja kehitetään edelleen. 
Retkisatamayhteistyö seurojen ja Metsähallituksen kesken 
on ollut ansiokasta, mutta päättyy parin vuoden sisällä, 
kun Metsähallitus ottaa jälleen retkisatamansa hoitoonsa.

Saimaan alueen pursiseurat ovat kokoontuneet 1980-luvulta 
lähtien vuosittain Purjehtijapäiville loka-marraskuussa. Järjes-
täjävuoro on kiertänyt alueen seurojen kesken. Viitisen vuotta 
sitten Purjehtijapäivien nimi muutettiin RiPS:n aloitteesta Ve-
neilypäiviksi. Veneilypäivät ovat samalla myös SPV:n Saimaan 
alueen aluekokous.
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Kymmenen kilpailevan veneen maaginen raja meni 
tänä vuonna rikki Korkia runtissa. Kaunis kesäinen sää, 
leppoisa tuuli ja mukava seura houkuttelivat paikalle en-
nätysmäärän veneitä. Kisa ajettiin vakiintuneen tavan 
mukaan takaa-ajolähtönä Lysti-kertoimilla. Kilpailevan 
veneen kerroin määräytyy sen mukaan, miten vene on 
menestynyt aikaisempina vuosina. Lisäksi Matkapur-
jehdukset-kiertopalkintoa varten laskettiin joka veneelle 
FinRating-ajat. Ensimmäisenä maaliin purjehti Alli, sitten 
Didix ja Irina.

Matkapurjehdukset-kiertopalkinto koostuu normaalisti 
kolmesta kilpailusta: AUR, Yövesi-matkapurjehdus ja 

Teksti: Jukka Nikkilä  
Kuvat: Susanna Savander (ympyrä) ja Ari Immonen

RiPS matkapurjehdukset 2020 
lopputulokset 
 

sij. vene kippari Yövesi Korkia runt yht. 

1. Woodpecker Mika Muikku 11 13 24 

2. Inffani Panu Kokko 13 11 24 

3. Alli Jukka Nikkilä 10 10 20 

4. Didix Jukka/Outi Laitinen 9 9 18 

5. Katriina Antti Putkonen/Jukka Jääskeläinen 7 4 11 

6. Irina Juha Putkonen - 8 8 

6. Sinonen Riku Häkli 8 - 8 

8. Vikla Pekko Räsänen - 7 7 

9. Delia Jan Korhonen - 6 6 

10. Raffi Fanny Paasikivi - 5 5 

11. Basileus Mika Maczulskij - 3 3 

 
Pisteytys:          1.    sija = 13 p 

2. sija = 11 p 
3. sija = 10 p 
4. sija = 9 p 

jne 

Pisteytys:

1. sija = 13 p

2. sija = 11 p

3. sija = 10 p

4. sija = 9 p

jne.

Korkia runt. Astuvan 
ukon regatta (AUR) jou-
duttiin tänä vuonna peru-
maan koronatilanteen takia, 
joten yhteistulokset laskettiin 
kahdesta kilpailusta.

Yövesi-matkapurjehdus on mukavaa yhteistyötä naa-
puriseuran kanssa. Kilpailu starttaa Ristisaaresta ja päät-
tyy Korkiaan. Kilpaileviin veneisiin on aina saatu useita 
uusia gasteja moottoriveneilijöistä ja vähemmän kilpai-
levista purjehtijoista. Tänä vuonna lähtöviivalla oli kuusi 
venettä.

RiPS matkapurjehdukset 2020 - lopputulokset
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DH-kisa
Kansainvälisestikin suuren suosi-

on saanut kisatyyppi, kaksinpurjeh-
dus, rantautui Saimaalle RiPS:n ja 
Lappeenrannan Pursiseuran järjestä-
mänä kesäkuussa 2020 Kyläniemen 
ympäripurjehduksen muodossa. Kak-
sinpurjehdus eli englanniksi double 
handed -purjehdus tuo uuden ulottu-
vuuden kilpailemiseen, kun kölive-
neissä miehistön tarve on normaa-
likisoissa vähintään kolme henkeä, 
Saimaan suurimmissa veneissä jopa 
seitsemän. Kädet eivät varsinkaan 
spinaakkerimanöövereissä meinaa 
riittää joka köyden säätämiseen. Pie-
nenä helpotuksena kilpailusäännöissä 
yleensä sallitaan autopilotin käyttö.

Saimaan kilpailuissa on ollut pit-
kään krooninen miehistöpula. Moni 
vene on jäänyt rannalle, kun vajaa-
miehityksellä ei ole ollut intoa läh-
teä kisaamaan täydellä miehityksellä 
varustettuja veneitä vastaan. DH-ki-
sassa tilanne kääntyi jopa toisinpäin. 
Miehistöpulan sijaan Kyläniemi run-
tissa oli lähes venepulaa, kun monta 
innokasta gastia joutui jäämään ran-
nalle.

Saimaan ensimmäisessä DH-ki-
sassa Kyläniemen kierto jäi vajaak-
si hyvin kevyen tuulen takia. Kil-
pailu starttasi Sarviniemen edustalta 
tavoitteena kiertää Kyläniemi vasta-
päivään. Kilpailu jouduttiin kuitenkin 
lyhentämään Kutveleen kanavalle, 
jotta kaikki ehtisivät maaliin. Yhdek-
sästätoista startanneesta veneestä 16 
saatiin kellotettua maaliin. Tyynes-
sä kelissä matelevia veneitä ilahdut-
ti laivueen keskellä pintaan pulpahta-
nut norppa.

Digiloikkaa
Koronakeväänä kilpailunjärjestä-

jiä mietitytti, voiko koko kesänä jär-
jestää kisoja kokoontumisrajoitusten 
takia. Astuvan ukon regatta joudut-
tiin perumaan, mutta Kyläniemi runt 
päätettiin järjestää kaikkia digitaali-
sia mahdollisuuksia hyväksi käyttä-
en. Kilpailun tiedotuspohjaksi otettiin 
Padlet-sovellus, jossa omaan kän-
nykkään sai kaiken tarvittavan in-
fon: kilpailukutsu, ilmoittautuminen, 
osallistumismaksu Mobile Payl-
lä, osallistujaluettelo ja kilpailun il-
moitustaulu. Kipparikokous pidettiin 
Sarviniemen laiturilla, mutta senkin 
infon pystyi myös lukemaan känny-
kästään.

Digitaalisuus sai laajasti kiitos-
ta eikä RiPS:n piiritason kilpailuissa 
taideta enää palata takaisin vanhaan 
paperi-sähköposti-käteinen -linjalle. 
Innostavana yksityiskohtana kehut-
tiin osallistujaluettelon online-päivit-
tymistä kilpailua edeltävinä viikkoi-
na. Moni innostui lähtemään mukaan, 
kun veneitä alkoi tipahdella osallistu-
jaluetteloon.

RiPS oli jälleen tyly kisaisäntä 
nappaamalla värisuoran mitaleissa. 
Suuremman FinRating-luokan voit-
ti Mika ja Markus Muikun Wood- 
pecker. Pienemmässä FinRating-luo-
kassa hopeaa nappasi Fenix Panu 
Kokon ja Ville Rimpiläisen ajamana 
ja pronssipokaalin saivat Jukka Nik-
kilä ja Jussi Hämäläinen Allilla.

Teksti ja kuva: Jukka Nikkilä
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2021Kevyen tuulen johdosta Kyläniemi runt -kilpailu jouduttiin päättämään Kutveleen kanavalle.

SAIMA VATTENDRAG  N:ro 5

Kyläniemi runt DH2020 13.6.2020 tulokset   
Radan pituus n. 11 mpk

Iso FinRating
sij. Vene Tyyppi Miehistö Seura Tas. aika
1. Woodpecker Dehler 29 Mika Muikku, Markus Muikku RiPS 3:37:30
2. Tatatu II Finngulf 335 Hannu Viitikko, Tommi Hirvonen JV 3:41:33
3. Suvihuvi Sirena 38 Topiantti Äikäs, Juho Ojala LrPS 3:45:59
4. Onyx X 99 Matti Ahonen, Jyrki Pesonen LrPS 3:51:57
5. Irina Inferno 33 Juha Putkonen RiPS 4:14:31
6. Tiffany Diva 39 Mikko Ikonen, Mikko Huhtanen LrPS 4:19:26
7. Frida Inferno 31 Kim Rintamäki, Antti Ryynänen LrPS 4:38:32
DNF Mimosa Dufour 34 HR Osmo Melanen, Aleksi Punnonen SlPS
DNF Ava First 31.7 LR Ari Hovi, Tuula Hovi LrPS

Pieni FinRating
sij. Vene Tyyppi Miehistö Seura Tas. aika
1. Fatmai Botnia 6 Tommi Isotalo, Antti Uotila LrPS 3:32:51
2. Fenix Inferno 26 Panu Kokko, Ville Rimpiläinen RiPS 3:44:49
3. Alli Allegro 30 Jukka Nikkilä, Jussi Hämäläinen RiPS 3:55:27
4. Adele FE 83 Teemu Hietamies, Veli Nikkinen LrPS 3:56:00
5. Cascade Botnia 6 HR Sakari Vento, Robert Sandström LrPS 4:02:52
6. Aava Jeanneau Eolia 25 Pekka Sapman, Timo Sapman RiPS 5:01:20
7. Melody H Pekka Merelä, Kaisa Merelä RiPS 5:06:07
8. Plan B Blue Motion Ville Valkonen, Niina Kokko MPS 5:13:57
9. Pohjan Akka H Eemeli Möller, Antti Putkonen MPS 5:16:29
DNF Nordstjernan Laurinkryssare Hannu Juvonen, Mikko Juvonen SlPS
DNC Camille Albin Express Lauri Pulkkinen, Mikko Pulkkinen RiPS



24

2021

      

KILPAILUKUTSU
RISTIINAN PURSISEURA RY

   15. ASTUVAN UKON REGATTA 
   Saimaa ranking -osakilpailu
   Lauantaina 29.5.2021 
   Ristiinan pursiseuran tukikohta, KORKIA, YÖVESI, RISTIINA   
 
Säännöt Kilpailussa noudatetaan kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä, FinRating-tasoitussääntöä, osal-  
  listuvien veneiden luokkasääntöjä, Saimaa ranking -sääntöjä ja kirjallisia purjehdusohjeita.

  Purjehdusohjeet löytyvät kilpailun nettisivuilta bit.ly/AUR2021.

Kilpailuluokat FinRating-tasoitusluokat Racing I, Racing II ja Club, Saimaa ranking -sääntöjen mukaan. 

  Club-luokka on tarkoitettu esim. veneille, jotka eivät ole satsanneet kilpavarusteisiin tai joilla on   
  vähän kilpailukokemusta. Club-luokasta ei saa Saimaa ranking -pisteitä.

  Mikäli Racing-luokkaan osallistuva vene aikoo purjehtia veneen perusstandardista poikkeavalla   
  purjevarustuksella, tulee sen ilmoittaa käyttämänsä FinRating-lukuhyvitys viimeistään tiistaina   
    25.5. Jukka Nikkilälle, puh 050-3255801 tai sähköpostilla jukka.nikkila@sivistys.mikkeli.fi. 

  Club-luokassa kilpailuvarustuksen saa ilmoittaa 29.5. klo 8.30 mennessä.

Kilpailun aikataulu 

  Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti kilpailun nettisivuilla bit.ly/AUR2021 olevalla lomakkeella   
  28.5. klo 24.00 mennessä ja maksamalla osallistumismaksu ennakkoon Ristiinan pursiseuran   
  tilille FI40 4165 0010 0320 04 tai vaihtoehtoisesti Mobile Payllä käyttämällä koodia 28690.   
  Molemmissa maksuvaihtoehdoissa viestiksi/kommentiksi tulee laittaa AUR, veneen nimi    
  ja maksajan nimi. Kipparikokous Korkiassa la 29.5 klo 9.15. Kipparikokouksen     
  asiat laitetaan myös kilpailun nettisivuille. Lähtö Himalansaaren laiturin edustalta klo 11.00. 
 
Osallistumismaksu 
  25 € / venekunta, maksettuna ennen 25.5.2021 ja 30 € / venekunta sen jälkeen.

Rata  Radat sijaitsevat Yövedellä Himalansaaren ja Korkian lähivesillä. Pituus luokittain n.12-20 mpk 
  Radat ilmoitetaan kipparikokouksessa.

Tuloslaskenta Kilpailussa käytetään aikaa-ajalle -tasoitusta.   

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

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

 Kilpailun jälkeen sauna ja jälkipurjehdukset Korkiassa, jos koronatilanne sallii.
HAUSKAA JA REIPASTA PURJEHDUSMIELTÄ

toivottaa  RiPS, kilpailujaosto
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   PURJEHDUSTAPAHTUMA, KORKIA RUNT  

   Lauantaina 18.9.2021 klo 11.00, 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  Ilmoittautuminen ja kipparikokous Korkiassa klo 10.30.
   Lähtö laiturin edustalta n. klo 11.00.

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

Erityiskertoimet Kilpailussa käytetään tapahtuman luonteen johdosta erityiskertoimia.
ja tuloslaskenta Matkapurjehdus-kiertopalkintoa varten tulokset lasketaan myös FinRating-kertoimilla.

Palkinnot  Kilpailun runsaat palkinnot jaetaan noin klo 15.00.

   HAUSKAA JA REIPASTA PURJEHDUSMIELTÄ
   toivottaa  RiPS, kilpailujaosto

KILPAILUKUTSU

   YÖVESI-MATKAPURJEHDUSKILPAILU

   Lauantaina 4.9.2021
   
Kilpailun luonne Kilpailu on kaikille avoin RiPS:n perinteinen matkapurjehduskilpailu, joka on järjestetty   
   ensimmäisen kerran vuonna 1979. Tänä vuonna kilpailu järjestetään kahdeksatta kertaa   
   yhteistyössä MPS:n kanssa.
   Kilpailu purjehditaan FinRating-tasoituksin ja -säännöin. Mikäli veneelläsi ei ole virallista   
   FinRating-lukua, annetaan veneelle tätä kilpailua varten FinRating-luku kilpailun järjestä-  
   jän toimesta. Kaikki voivat osallistua.

Kilpailun aikataulu Pe 3.9. - la 4.9. kokoontuminen MPS:n tukikohtaan Ristisaaressa.
   La 4.9. frisbeegolf-kisa tms. klo 10.00.  
   Ilmoittautuminen ja kipparikokous Ristisaaressa klo 11.00. 
   Yhteislähtö Ristisaaren edustalta klo 12.00.
   Reitti päätetään sääolosuhteiden mukaan kipparikokouksessa. 
   Maali Korkian laiturilinjalla.
   
Muuta   Veneissä miehistöpaikkoja vapaana. Kaikki ensikertalaisista kokeneisiin purjehtijoihin   
   rohkeasti mukaan. Tukikohtien välisiä kyydityksiä järjestetään tarpeen mukaan.
   Illalla sauna ja jälkipelit kaikille Korkiassa.

Tiedustelut    Jukka Nikkilä, 050 3255 801, jukka.nikkila@sivistys.mikkeli.fi

      HAUSKAA JA REIPASTA PURJEHDUSMIELTÄ!    

KILPAILUKUTSU
RISTIINAN PURSISEURA RY MIKKELIN PURSISEURA RY

RISTIINAN PURSISEURA RY

Taustakuva: Ari Immonen - Korkia runt.

Taustakuva: kuvituskuva.
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KILPAILUKUTSU

LAPPEENRANNAN PURSISEURA RISTIINAN PURSISEURA

KYLÄNIEMI RUNT DH 2021
Double handed -purjehduskilpailu kahden hengen miehistöille
Lauantaina 19.6.2021
Suur-Saimaa  
Kilpailukeskus Sarviniemi (varalla lomakeskus Saimaanranta)

Säännöt Kilpailussa noudatetaan ISAF:n purjehduksen kilpailusääntöjä, FinRating-   
  tasoitussääntöä, purjehdusohjetta sekä kipparikokouksessa annettuja ohjeita.   
  Kilpailussa hyväksytään myös FinRating DH-mittakirja. 

 Kilpailuluokat 
   FinRating-tasoitusluokat iso FinRating ja pieni FinRating Saimaa ranking -luokkajaon  
  mukaan. Käytettäessä DH-mittakirjaa veneen luokka määräytyy peruskertoimen   
  mukaan. Yksinpurjehtijat kilpailevat DH-luokissa. 

Ilmoittautuminen ja aikataulu  
  Ilmoittautuminen sähköisesti osoitteessa bit.ly/dhsaimaa21 
  18.6. klo 24.00 mennessä ja maksamalla osallistumismaksu ennakkoon Ristiinan  
  Pursiseuran tilille FI40 4165 0010 0320 04  tai vaihtoehtoisesti Mobile Payllä   
  käyttämällä koodia 28690. Molemmissa maksuvaihtoehdoissa viestiksi/kommentiksi  
  tulee laittaa DH, veneen nimi ja maksajan nimi.

Osallistumismaksu  
  20 € / venekunta, maksettuna ennen 13.6.2021 ja 30 € / venekunta maksettuna   
  14.6.2021-19.6.2021 (jälki-ilmoittautuminen).

Kipparikokous 
   Kilpailukeskuksessa la 19.6.2021 klo 11.00

Lähdöt  Kilpailukeskuksen edustalta klo 12.00 ja 12.10

 Rata  Suur-Saimaa, Kyläniemen ympäristö. Tavoitteena on kiertää Kyläniemi  
  (rata 23-26 mpk). 

Tuloslaskenta
   Kilpailussa käytetään aikaa-ajalle -tasoitusta. Tulokset julkistetaan sähköisellä   
  ilmoitustaululla bit.ly/dhsaimaa21

Palkinnot Kummastakin luokasta palkitaan kolme parasta miehistöä sekä parhaat yksinpurjehtijat.  
  Lisäksi voidaan jakaa erikoispalkintoja.

Palkintojenjako 
  Veneilypäivillä Lappeenrannassa 30.10.2021

HAUSKAA JA REIPASTA PURJEHDUSMIELTÄ!
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Teksti: Mika Maczulskij ja 
Jenni Häkkinen

Riku Hietala

- 126 -
- 127 -

ja tkuu. . .
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Kesän aikana kiersin muu-
tamia kertoja polkua ja raiva-
sin sitä paremmaksi. Samalla 
merkkasin polun sinisellä nau-
halla ja tein risuista nuolia maa-
han sekä ”opasteviitan” siirto-
lohkareelle. Saaren itäosassa on 
nyt oranssilla nauhalla merkitty-
nä edestakainen pistoreitti loh-
kareelle. Matkaa ympyräreitille 
kertyy n. 2 km ja lisäksi pisto-
reitti siirtolohkareelle on edes-
takaisin n. 0,5 km. Nousua on 
reippaasti, mutta lenkkikengil-
lä pärjää normaaleilla kesäke-
leillä. Myöhemmin kesän aikana 
polkua kiersi useampi henkilö ja 
sen myötä se parani. 

Tulevana kesänä olisi tavoit-
teena saada reitistä Korkian mö-
kin infotaululle jonkinlainen 
ohjeistus. Polkua voisi yrittää 
myös jatkaa autiotalon ympäri 
RiPS:n tukikohtaan päin. 

Teksti: Jussi Tiitinen

Opastus siirtolohkareelle 
(kuva: Jussi Tiitinen).

Alkukesästä 2020 laituri-
keskusteluissa kävi ilmi, 
että aiemmin Korkiassa 
on ollut saaren kiertävä 
polku. Niinpä lähdimme 
porukalla Raimon, Heikin, 
Pirjon, Elisen ja Marja-Tertun kanssa enti-
sen polun jäljille. Muikun Juhalta saimme 
avuksi vanhan kartan. Polun pohjaa löytyi-
kin osittain, vaikka saaren itäpäässä sijait-
sevan autiotalon ympäristössä maasto oli  
vaikeakulkuista.

Polku on merkitty sinisellä nauhalla (kuva: Kari Santala). 
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Ensimmäisen siirtymän Korkiaan 
ajoimme koneella matkan alussa teh-
dyn purjehduskokeilun jälkeen. Jär-
ven pinta oli melkein peilityyni ja 
saimme nauttia hienosta auringonlas-
kusta. Korkiassa ilta kului saunoessa, 
syödessä, pelatessa korttia, ja melkein 
kaikkien leiriläisten hiukset letitettiin.

Lauantaipäivä oli astetta tapahtu-

marikkaampi ja sää oli parhain mah-
dollinen, paitsi tietysti purjehduksen 
kannalta. Matka Rokansaareen oli 
helteinen ja tuuli miltei olematonta. 
Se ei kuitenkaan leirin aktiviteettei-
hin vaikuttanut koneella ajamisen li-
säksi melkein ollenkaan. Ohjelmassa 
oli kartanluvun ja navigoinnin lisäk-
si uintia keskellä selkää, jossa spin-

Teksti: Laura Kaksonen, kuvat: Mika Muikku

nupuomi ja fendarit pääsivät mukaan 
toimintaan. Nostimme myös spinaak-
kerin hetkeksi, mutta lilluttelu alkoi 
pian kyllästyttää.

Rokansaaressa selvisi, että au-
rinkorasvaa oli laitettu liian vähän. 
Myös hattujen ja aurinkolasien pak-
kaaminen oli monelta unohtunut. 
Maittavan ruuan jälkeen ohjelmassa 

Kuten koko muukin kulunut vuosi, vuoden 2020 nuorison venei-
lyleirikin oli hieman erilainen. Alkukesän jollaleiri jouduttiin peru-
maan ja nuorisoleirin kohtalon puolesta pelättiin, mutta onneksi 
leiri saatiin järjestettyä tietysti rajoituksia noudattaen. Juuri sik-
si olikin ehkä suhteellisen hyvä, ettei osallistujamäärä ollut kovin 
suuri. Porukka jakaantui hyvin kolmeen veneeseen, Irinaan, Kat-
riinaan ja Woodpeckeriin, joilla päästiin vesille.

Anni Alanko, Kaisa Loponen ja Eero Häkli.
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Stora Bredskär

oli kaikkein odotetuin hetki, jonka takia Rokkaan oli alun 
perin lähdetty: Formula 18 -kevytveneisiin tutustuminen. 
Pääsimme itse kokeilemaan kisaajien kanssa niillä purjeh-
timista ja se oli uskomaton kokemus. Tuulen ollessa vain 
yhdestä kolmeen metriä sekunnissa veneet kulkivat jopa 
kuuden solmun tuntivauhdilla. Katamaraanilla purjehtimi-
nen ja trapetsilla roikkuminen oli minulle ja monelle muul-
le täysin uutta.

Ilta jatkui saunomisella, korttipeleillä, grillaamisella ja 
perinteisellä iltanuotiojutustelulla. 

Sunnuntaiaamuna tuuli oli suorastaan voimakasta, mutta 
täysin vastaista. Pääsimme siis vihdoin purjehtimaan myös 
isoilla köliveneillä, mutta valitettavasti aikataulu rajoitti 
purjeilla menoa. Muutaman tunnin onnistuneen luovimisen 
jälkeen vaihdoimme taas koneella ajoon ja päädyimme aja-
maan siten koko loppumatkan Ristiinaan.

Kiitos hyvin järjestetystä ja toteutetusta leiristä kaikil-
le osallistujille, järjestäjille ja tietysti virallisille kippareille 
Panulle, Mikalle ja Antille. Erityiskiitos myös F18-purjeh-
duksen mahdollistaneille henkilöille ja meitä opastaneille 
kilpailijoille.

Katamaraanilla purjehtiminen ja trapetsilla roikkuminen oli 
monelle leiriläiselle aivan uusi kokemus.

Saimaa	Raid	F18-kilpailu	(kuva:	sillisatama.fi/Peter	Flinkman).
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Anne-sisko: 70-luvun lopussa isä-Juha rakensi Mikalle ja minulle 
optimistijollat ja jo tuolloin purjehduskärpänen puraisi Mikaa tosi pa-
hasti! Osallistuimme kumpikin jollaleirille Lintuniemessä ja jopa pur-
jehduskoulutukseen Tanhuvaarassa. Minulle tarttui näistä lähinnä 
purjehduksen perusteet, mutta Mikalle intohimo lajia kohtaan. 
 
Teini-iässä, kun kavereiden isoveljien seiniä koristi Samantha Foxin 
ja Pamela Andersonin kuvat, oli Mikan seinät vuorattu Hjallis Har-
kimon, Skopbank of Finlandin ja muiden pulleapurjeisten veneiden 
vauhdikkailla kuvilla.

Tekstit: Anne Asikainen ja Mika Muikku 
Toimittaja: Anne Piipari 
Kuvat: Muikkujen perhealbumi

Isältä pojalle
Veneilykipinä on varmasti tul-

lut perintönä isältäni Juhalta. Juhan 
tekemillä moottoriveneillä ajeltiin, 
kun olin lapsi. Varsinainen kimmo-
ke oli Juhan tekemän ensimmäisen 

purjeveneen, folkkarin, valmistu-
minen vuonna 1973 ja sillä teh-
dyt ensimmäiset purjehdusreissut. 
Fiilis oli heti mahtava ja tuo tunne 
kantaa edelleen. Heti perään sain 
oman optarin ja siitä se sitten lähti.

Millaisia veneitä sinulla on 
ollut? 

Ensimmäinen oma vene oli Ju-
han tekemä optimistijolla. Sen jäl-
keen hankin kesätyörahoilla kah-
den purjehdittavan Flipper Scow 
-jollan. Kolmas vene oli Laser-jol-
la, millä sitten kierreltiin ranking- 
ja SM-kisoja ympäri Suomea. 
Opiskelemaan lähtiessä myin Lase-
rin rahapulassa. Sen jälkeen, ilman 
omaa venettä, purjehdin paljon kil-
paa eri veneiden miehistöissä mm. 
Laitisen Jukan, Rasasen Ramin ja 
monen muun kipparin kanssa. Ret-
ket ja matkat veneiltiin Juhan Ka-
tastellalla. 

Ensimmäinen jollaa isom-
pi, osittain oma vene, oli veljieni 
kanssa yhdessä hankkimamme H-
vene Vendace. Veneeseen teetettiin 
myös traileri. Vendacella retkeiltiin 
ja purjehdittiin kilpaa Saimaalla, 
osallistuttiin Päijännepurjehduk-Laser-jolla.
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seen sekä ranking- ja SM-purjeh-
duksiin Näsijärvellä, Vesijärvellä 
ja merellä. Osallistuivatpa velje-
ni sillä myös H-veneiden MM-
kilpailuihin Hangossa. Veneel-
lä myös retkeiltiin merellä. Vene 
myytiin Pietariin, paikalliselle 
purjehdusseuralle.

Nykyinen veneesi?
Nykyinen vene, Dehler 29 

-mallinen Woodpecker, ostettiin 
syksyllä 2010 Hollannin Enkhu-
zenista. Kesällä 2011 vene purjeh-
dittiin Saksan, Tanskan, Ruotsin 
ja Viron kautta Suomeen. Venet-
tä on varusteltu, ja sillä on aktiivi-
sesti retkeilty sekä kilpailtu pää-
osin Saimaan alueella. Kesällä 
2016 teimme reissun Tukholmaan 
yhdessä Laitisten Didixin kans-
sa. Lähitulevaisuudessa on tarkoi-
tus tehdä seuraava merireissu Vi-
ron suuntaan.

Woodpecker juuri ostettuna Hollannissa.
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Ristiinan pursiseura
Ristiinan pursiseuran jäsen olen 

käytännössä ollut sen perustamises-
ta lähtien vuodesta 1975. Isäni on pe-
rustajajäsen. Seurassa olen toimi-
nut sihteerinä, veneiden katsastajana 
ja purjehdusjaoston puheenjohtaja-
na. Lisäksi olin joitakin vuosia kou-
luttajana silloisessa seuran alla toimi-
neessa Yöveden purjehduskoulussa. 
Aikanaan olin mukana myös Ristiina 
Boat Race -tapahtuman järjestelyissä 

erilaisissa tehtävissä. Kommodorina 
olen ollut vuodesta 2014.

Ristiinan pursiseura on mahta-
va yhteisö, missä on mukava toi-
mia. Seuramme on juuri sen näköi-
nen kuin me siitä teemme ja minusta 
olemme siinä hyvin onnistuneet. Seu-
rassamme kaikki veneilijät tuntuvat 
puhaltavan mukavasti yhteen hiileen; 
olipa kyseessä moottoriveneilijä tai 
purjehtija, retkiveneilijä, kilpailija, 
kalastaja tai mökillä viihtyvä. 

Seurojen välinen yhteistyö, joka 
meillä täällä Saimaalla toimii erin-
omaisesti, mahdollistaa vastaavan-
laisen yhteisön laajemmassa mit-
takaavassa. Seurojen yhteistyöllä 
järjestetään kilpailuja, koulutuksia ja 
olemmepa pelastaneet myös purkuun 
tuomittuja retkisatamia.

Varhaisimmat talkoomuistoni seu-
rassa ajoittuvat Boat Race -kisajär-
jestelyihin ja Korkian hankinnan al-
kuaikoihin. Korkian oman mökin 
pystytystalkoiden lisäksi kokosim-
me saman mökkitoimittajan myymiä 
mökkejä ympäri Etelä-Savoa. Tällä 
toiminnalla maksettiin oman mökin 
materiaalit. Nykyisin osallistun Kor-
kian ja sataman talkoisiin mahdolli-
suuksien mukaan. Täytyy muistaa, 
että kaikki toiminta seurassa - hal-
linto, satama, kilpailut, tiedotus, kat-
sastus, rosvopaistit, jollaleirit yms. - 
on talkootoimintaa, joihin ottaa osaa 
merkittävä osa jäsenistöstä. 

Veneilymuistoja
Kommelluksiakin sattuu, kun men-

nään ja tehdään. Aikoinaan jäin La-
ser-jollalla moottoriveneen yliaja-
maksi. Se on jäänyt onneksi ainoaksi 
vakavaksi tilanteeksi. Välinerikot ja 

Mika suoritti armeijan 80-luvun puolessa välissä me-
rivoimissa Turussa. Eräänä kesäisenä viikonloppuna 
palvelusajan loppupuolella Mika oli kotona Ristii-
nassa viikonloppulomalla ja paluu Turkuun lähestyi. 
Vanhempamme olivat pikkuveljiemme kanssa kesä-
lomamatkoilla ja minä lupauduin kokkaamaan Mikalle 
(ihanana pikkusiskona) ruokaa ennen liftausreissua 
palveluspaikkaan. Ruoka oli valmista, mutta Mikaa ei 
näkynyt eikä kuulunut! 

Lopulta huomasin, että Mikan Laser-vene kellui ko-
timme rantavedessä kyljellään purjeet mastossa. Sa-
massa puhelin pirisi ja Mikan kaveri Ville siellä soitteli 
ja kertoi, että hän on Mikan kanssa Mikkelissä päi-
vystyksessä: Kaikki oli kuulemma ihan hyvin, Mikalla 
on vain vatsa ja reisi auki!!

Mika oli purjehtinut kauniissa kesäkelissä Muurikin 
edustalla, kun hän huomasi moottoriveneen lähesty-
vän suoraan kohti. Lopulta vene oli ajanut päin Mikan 
matalaa venettä ja pyyhkäissyt Mikan veteen. Mikan 
kertoman mukaan hän yritti kauhoa itseään pohjaa 
kohti välttääkseen kosketuksen veneen potkuriin, mutta 
pelastusliivit nostivat hänet suoraan potkurin kohdalle. 
Potkurin lavat ehtivät silpoa pelastusliivien etuosaa ja 
imaista t-paidasta vetäen Mikaa potkuriin. 

Ennen kuin veneessä olleet päihtyneet herrat tajusivat 
tapahtuneen ja sammuttivat moottorin, ehti potkurin la-
vat leikata pintahaavat myös Mikan vatsaan ja reiteen. 
Hurjasta tilanteesta huolimatta vakavilta fyysisiltä vam-
moilta säästyttiin eikä tapaus ole ainakaan vähentänyt 
Mikan purjehdusintoa. 

Aina ei paista.

Anne-sisko: Kauhunhetkiä 80-luvulta
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”Niin tylsä mies, ettei ole sattunut oikein mitään”, on 
Laitisten kommentti. “Jos Mikan kanssa on veneessä, 
niin tietää, mitä saa.”

Jukka muisteli, että yhteistyö on alkanut noin 1987. 
Ajatusmalli on niin samanlainen, että on ollut helppoa 
olla ja purjehtia yhdessä. Jukka ja Mika ymmärtävät 
toisiaan sanomatta mitään. Mikan oppi monista eri 
veneistä ja monilta eri kippareilta on tehnyt hänestä 
loistavan purjehtijan. Hyvät asiat hän on ottanut mu-
kaansa: miten tehty missäkin veneessä ja pohtinut 
niitä yhdessä Jukan ja muiden purjehtijoiden kanssa.

Kilpapurjehdus on Mikan suuri intohimo. Alussa kil-
pailtiin Laitisten Hepulilla yhdessä ja lisäksi Mika otti 
kaikki pestit vieraisiin veneisiin, mihin vaan aika riitti. 
Sitten tuli kilpailut Muikku-parven H-vene Vendacella, 
kunnes Mika hankki Hollannista Woodpeckerin. Tär-
keänä elementtinä Mikalla ja Jukalla on ollut näinä 
kolmena vuosikymmenenä Pauli Wetterstrandin Ilma-
riset, joilla on purjehdittu kilpaa ympäri Suomenlahtea. 
Kruununa 2010 Baltic Offshore Weekin voitto.

Sosiaalisena sekä päättäväisenä henkilönä Mika on 
huippukippari. Veneessä keskustellaan ja jutustellaan 
kaikenlaisista asioista: Kuitenkin päätös tulee kippa-
rilta, kun sitä tarvitaan. “Sen verran hyvä Mika on pe-

rämiehenä ja trimmaajana, ettei tarvitse keulakannelle 
mennä”, Jukka nauraa.

Jukan sanoin Mika on rauhallinen, eikä suutu. Hän on 
taitava, ei siis ole veneen särkijä. Kisoissa kuitenkin 
ajetaan sen mukaan, mikä on suurin mahdollinen purje 
kulloiseen tilanteeseen niin, että vene on vielä hallin-
nassa. Joskus haavereita sattuu tietysti kaikille, mutta 
sitten sitä vaan korjataan ja matka jatkuu. Woodpecke-
riä Hollannista tuotaessa purjehdittiin Ruotsin rannikolla 
13 solmua. Tämä oli peräsinpinnalle vähän liikaa, joten 
seuraavana päivänä korjattiin pinnaa. Suunniteltiin, mi-
ten korjataan ja sitten mentiin Ruotsissa rautakauppaan 
kouluruotsilla ostamaan tarveaineita. Onneksi oppaaksi 
osui mies, joka kysyi ”oletteko Suomesta”. Korjattiin ja 
ajettiin koko kesä sillä korjatulla pinnalla. 

Matkapurjehduksessa Mikalla muuttuu moodi, paitsi 
peli-iltoina iskee jälleen kilpailuhenkisyys: korttipelejä, 
mölkkyä, lentopalloa… . Eräänä talvena Muikut olivat 
perheen kesken kovasti harjoitelleet edellisenä kesänä 
pelattua peliä, jotta he pärjäisivät Laitisille - ja silti hävi-
sivät.

“Yhdessä on ajettu Kreikassa, Ruotsissa, Virossa, Ve-
näjällä sekä Kroatiassa. Paljon on yhdessä siis tehty ja 
mukavaa on ollut.”

Laitisen Jukka ja Outi ovat paljon purjehtineet Mikan kanssa, 
joten kysyimme heiltä, millainen purjehtija Mika on

Laitisten Didixin kanssa Saaristomerellä.
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Etenkin Ilmarisen porukalla purjehditut avomerikilpailut ovat jääneet erityisesti mieleen.

pienet kolhut kuuluvat lajiin. On toki 
lähtenyt hampaitakin. Hauskoja tilan-
teita on ollut onneksi paljon, paljon 
enemmän.  

Parasta muistoa on hankala nime-
tä, kun hyviä muistoja on niin pal-
jon. Kilpailuissa tietenkin tapahtuu ja 
mieleen ovat jääneet etenkin Ilmari-
sen porukalla purjehditut avomerikil-
pailut: Suursaaren voitot ja myrskyt, 
Tallinna-kisan voitot ja kuutamoyöt 
sekä Baltic Offshore Weekin kovata-
soiset kilpailut ja niissä onnistumiset. 
Hienoja muistoja olen saanut purjeh-
duksista Välimerellä sekä Itämerellä: 
Tokio 2 nonstop-purjehdus Kielistä 
Helsinkiin ja tietenkin oman Wood-
peckerin hakureissu Hollannista. Tuo 
viisiviikkoinen on varmasti hienoin 
loma, minkä olen viettänyt.

Mitä veneily antaa sinulle?
Veneily ja etenkin purjehtiminen 

on minulle intohimoinen harrastus. 
Purjehduskilpailuissa saa kokea jän-

nitystä, onnistumisia ja pettymyk-
siä. Parhaan tyydytyksen antaa hyvän 
osaavan miehistön saumaton yhteis-
työ ja yhteinen onnistumisen tun-
ne. Minulla on ollut vuosikymmen-
ten saatossa onni päästä purjehtimaan 
kilpaa miehistön jäsenenä ja kippari-
na useissa veneissä monien ihmisten 
kanssa. Näiltä ihmisiltä olen saanut 
paljon oppia ja heistä on tullut 
monia pitkäaikaisia ystäviä. 
Viime vuosina kovin into 
kilpailemiseen on ollut 
hieman hiipumaan päin. 

Matka- ja retkipur-
jehdus Saimaan upeis-
sa maisemissa oman 
perheen ja ystävien 
kanssa on sitä paras-
ta lomailua. Työ ja arki 
unohtuu jo venettä reis-
suun lastatessa. Välillä 
keula suunnataan merelle 
saaristoon, Viroon tai Ruotsiin. 
Aivan uuteen paikkaan ja satamaan 

tutustuminen on aina jännittävää. 

Parasta antia on kuitenkin veneilyn 
tarjoamat sosiaaliset kontaktit: kans-
saveneilijät ja ystävät, joihin olen 
saanut vuosikymmenten aikana tu-
tustua sekä uudet ystävät, joita tulee 
joka vuosi lisää. 
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Teksti: Niina Kokko 
Kuvat: Kokkojen kotialbumi

Aloimme viime vuonna 
tutustumaan jo vuosia 
harrastetun kilpapurjeh-
duksen ohella myös per-
heveneilyn saloihin tuol-
loin alle vuoden vanhan 
poikamme, Lennin, kans-
sa. Tuon kesän ja viime 
vuoden Ripsauksessa ol-
leen jutun jälkeen saim-
mekin paljon sen kal-
taista palautetta, että 
helppoahan se on vau-
van kanssa, odottakaas 
kun... 

Siitä sisuuntuneina päätimme, ettei purjehduksen tar-
vitse loppua tai olla hankalaa uhmaikää kolkuttelevan 
taaperonkaan kanssa. Kavereitakin löytyy, sillä ilok-
semme olemme saaneet huomata, että seurassam-
me on nyt kasvamassa uusi ja varsin runsaslu-
kuinen joukko innokkaita pieniä veneilijöitä.

Yhden kuvan sanotaan kertovan enemmän 
kuin tuhannen sanan, joten pitkän tekstin si-
jaan tarjolla on paljon puhuvia kuvia kesän 
vietosta Saimaalla.

Kesä sujuikin pienen taaperon kans-
sa vallan rattoisasti. Lapsiportti piti taape-
ron keulahytissä ja purjehtiessa päiväunet 
sujuivat edelleen salongin punkkien väliin 
kiinnitetyssä ratasistuimessa. Rantautuessa ja 
muissa kahta aikuista vaativissa manöövereis-
sä viihdykkeenä toimi Yle Areena, joka on muu-
ten internet-yhteyden toimiessa erinomainen lap-
senvahti! Uusina viehätyksen kohteina olivat myös 

Kalassa isin kanssa.

Seuran peltiveneeseen tutustumista.
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Talkoomies Korkiassa.

Metsäretkellä Ruhassa.

Pallo meni veteen, isi auttaa.

Kotisatamassa, pikkukippari yöunilla.

Ekat päikkärit Inffanin meripunkassa.

rannoilta löytyvät leikkipuistot, joista Lennin suosikkeina mainittakoon Puu-
mala sekä Sulkava. Myös Tynkkylän lomakylä kotieläimineen ja kahviloineen 
meni suosikkilistan kärkipäähän. Kesän purjehdusretkien aikana tutuiksi tuli-
vat myös saunareissut pillimehujen kera sekä metsäretket. Metsäretkillä Len-
nillä oli vakiovarusteena pelastusliivit. Ei sillä, että veteen joutuminen olisi ol-
lut vaarana, mutta niiden avulla vikkelän pojan näki hyvin mättäiden seasta ja 
puiden takaa.

Kesälomareissun ensimmäisen viikon alkupuolella jutustelimme Korki-
an laiturilla Suvisussun väen kanssa. Ari kysyi, onko veneen vaihtaminen jo 
ajankohtaista? Vastasin hyvin napakasti, että ei missään tapauksessa! Fenix on 

meille oikein sopiva vene. Ajatus vaihta-
misesta isompaan oli kuitenkin elä-

nyt haaveissamme jo muutaman 
vuoden ajan ja tämä keskus-

telu lienee sysännyt asiaa 
pykälän verran eteen-

päin. Muutamaa päi-
vää myöhemmin 
olimme siirtyneet 
Ruhalle, jossa sit-
ten kerroimme Su-
visussun väelle, 
että mahdollinen 
uusi vene on löy-
tynyt Hangosta. 
Kuukauden kulut-

tua tästä olikin Fe-
nix saatu myytyä uu-

sille omistajille ja me 
olimme ostaneet vii-

si jalkaa isomman Infer-
non, joka nimettiin Inffanik-

si (kuva oikealla). 
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Näin oli tilanne myös Ristiinas-
sa. Pelloksen tehtaan johtotehtävis-
sä toiminut Veijo Taina toi Ristiinaan 
itse rakentamansa Flying Dutchman 
-purren ja sai paikallisen nuorison in-
nostumaan purjehduksesta. Paikka-
kunnalla toimiva vaneritehdas tarjosi 
edullista materiaalia. Raimo Nylan-
derin johdolla rakennettiin kymme-
nittäin Optimisti- ja Windmill-jollia. 
Aluksi veneet tehtiin koivuvaneris-
ta, myöhemmin kevyemmästä havu-
vanerista. Vaneri taipui vain yhteen 
suuntaan, mistä johtuen 70-luvun pii-
rustuksien mukaisesti tehdyt vane-
riveneet ovat kanttikylkisiä. Teräk-
sestä saatiin aikaiseksi kanttikylkisiä 
veneitä suoria levyjä taivuttamalla ja 
hitsaamalla. 

Veneitä rakennettiin autotalleis-

sa, navetoissa, ladoissa, pihoilla vä-
liaikaisissa sääsuojissa ja teltoissa 
harrastelijoille tarkoitetuin käsi- ja 
sähkötyökaluin. Kokeneemmat ra-
kentajat ovat aina olleet halukkaita 
neuvomaan ja opastamaan kokemat-
tomampia mutta innokkaita veneveis-
täjiä. 90-luvulla Ristiinan Pursiseura 
vuokrasi kunnalta käytöstä poistu-
neen emäntäkoulun vanhan peruna-
kellarin, joka soveltui erinomaisesti 
lämmitettävänä ja kuivana veneiden 
rakennus- ja kunnostustilaksi. Tela-
kaksi kutsutussa tilassa on korjattu 
ja peruskunnostettu useita seuran jä-
senten veneitä. Siellä rakennettiin tal-
koilla mm. seuran nykyiset vaneri-
set optimistijollat ja muutama isompi 
vene. Telakka on edelleen vuokrattu-
na jäsenistömme käyttöön.

Kanttikylkiset veneet
Kevytveneitä suurempien veneiden 

rakennusbuumi sai sykäyksen, kun 
Raimo Nylander tilasi Englannista 
7-metrisen vanerirakenteisen Englan-
nin folkkarin piirustukset ja rakensi 
niiden mukaan Cecil II -nimisen folk-
karin. Heti perään myös muut innos-
tuivat Ramin esimerkistä. Folkkarei-
ta rakensivat ainakin Toivo Asikainen 
(Tipi), Heikki Vanninen (Obeliks), 
Jorma Mikkonen (Puiju), Heikki 
Koskimäki, Erkki Gustafsson ja Juha 
Muikku. Raimo Nylander myi Ce-
cil II -veneensä ja rakensi uuden, Ce-
cil III:n. Näistä veneistä ainakin 1975 
valmistunut Puiju on edelleen seu-
ramme rekisterissä, omistajana Esa 
Mikkonen. Folkkari on erittäin tuke-
va ja turvallinen matkavene.

Teksti ja kuva yllä: Mika Muikku

Veneilyn ja etenkin purjehdusharrastuksen aloittamisen ja leviämi-
sen 60- ja 70-luvuilla teki mahdolliseksi se, että veneet rakennet-
tiin itse. Harvalla oli varaa teettää oma vene ja ostaa se valmiina 
veneveistämöltä. Lasikuitu oli uusinta uutta. Ensimmäisiä veneitä 
oli tehty, mutta uuden valmistusmateriaalin kestävyydestä ja toimi-
vuudesta ei ollut tietoa eikä kokemuksia. Sarjavalmistusta ei vielä 
alalla ollut.

Kuvassa Pekko Räsänen.

Kotisatamassa, pikkukippari yöunilla.
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Heikki Piipari halusi nopeamman 
veneen. Heikki luonnosteli itse pii-
rustukset 9-metriseen mutta hyvin 
kapeaan vaneripuikkariin. Kaverik-
si veneitä rakentamaan Hessu sai Esa 
Suhosen. Näin syntyi Hessulle Ran- 
Tan-Plan ja Esalle Kaesa. Veneet oli-
vat tuon ajan mittapuun mukaan erit-
täin nopeita. 

Aivan 70-luvun lopulla valmis-
tuivat Raimo Nylanderin, Heikki 
Vannisen ja Eero Kaakon tekemänä 
9-metriset ruotsalaisista piirustuksis-
ta tehdyt vanerirakenteiset Nyckeln-
luokan veneet Cecil IV, Incognito ja 
Basileus. Veneistä kaksi on edelleen 
seuramme rekisterissä. Mika Mac-
zulskij peruskorjasi Basileuksen upe-
aan kuntoon vuonna 2018 ja Heimo 
Kaasalainen teki vastaavan kunnos-
tustyön Incognitolle 2020.

Matti Sorto rakensi Tekniikan 
maailman piirustusten mukaisen 
Tema 6 -tyyppisen kanttikylkisen va-
neriveneen. Samanlaisen Teman ra-
kensi myös Puolasta Suomeen ja 
Mikkeliin muuttanut muusikko, Ris-
tiinan Pursiseuran perustajajäsen  
Jendrek Prusak.

Porvoolainen yrittäjä, Yrjö Lai-
ne, asettui Ristiinaan ja perusti Laa-
malansaareen venetelakan, missä 
valmistettiin hollantilaisia Jack-
son-moottoriveneitä. Teräkset tuo-
tiin muotoon leikattuina Hollannista. 
Hitsaaminen ja kokoaminen tehtiin 
Ristiinassa. Yrjö tarjosi myös itse-
rakentajille mahdollisuuden raken-

taa veneitä hallissaan. 
Hän opetti hitsaa-
maan ja tarjosi am-
mattilaisen tukea. 
Jackson-mallistos-
ta löytyi myös kak-
simastoinen moot-
toripursi, minkä 
rakentamisesta kiin-
nostuivat Hannu 
Smahl ja Juha Muik-
ku. Kolme mootto-
ripurtta hitsattiin te-
lakalla ja uitettiin 
runkovalmiina Ristii-
naan, missä viimeis-
tely tehtiin rannassa. 
Juha Muikun raken-
tama Madelaine on 
tietojemme mukaan 
edelleen käytössä Ou-
lun suunnalla. Paa-
vo Himanen modifioi 
Smahlin Hannun tekemän moottori-
purren myöhemmin moottoriveneek-
si. Kolmannen rakentajasta ja kohta-
losta ei ole muistikuvia tallella.

Tapio Kyösti hitsasi kymmenmet-
risen teräsrakenteisen purjeveneen 
Jonnan, missä kyljet ovat lievästi 
kantikkaita. Vene purjehtii edelleen 
Ristiinan vesillä. 

Toistaiseksi kuuluisimman purren 
rakensi Jendrek Prusak. Jendrek hit-
sasi kotipihallaan Ranskasta hankittu-
jen piirustusten perusteella 40-jalkai-
sen Ile Disco -mallisen kanttikylkisen 
teräspurren Serenadan. Veneel-

lä Prusakien perhe toteutti haaveen-
sa ja purjehti maailman ympäri vuo-
sina 1992-1996. Matkan edistymistä 
sai seurata venealan julkaisuihin kir-
joitetussa matkakertomuksessa sekä 
matkasta tehdyssä tv-sarjassa ”Seit-
semän meren Serenada”. Toisen pit-
kän matkan Prusakit toteuttivat Sere-
nadalla vuosina 2004-2006. Tuolloin 
matka suuntautui Etelä-Amerikan 
ympäri. Matkalla venekunta poikke-
si mm. Kanarialla, Gambiassa, Rios-
sa, Patagoniassa sekä Chilen Santia-
gossa. Matka eteni Panaman kanavan 
kautta Kuubaan ja Yhdysvaltoihin. 
New Yorkista suunnattiin kotiin kohti 

Ran-Tan-Planin pienoismalli. Oikealla Heikki Piipari työstämäs-
sä Ran-Tan-Plania Ala-Ollissa (kuvat: Piiparien kotialbumi).
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Eurooppaa ja Mikkeliä. Serenadasta 
Jendrek luopui kesällä 2020. Veneen 
uusi kotisatama löytyy Virosta.

Diagonaalilaminoidut veneet
80-luvun alussa otettiin käyttöön 

uusi vaneriveneiden rakennusmene-
telmä, diagonaalilaminointi. Mene-
telmä mahdollisti tekemään pyöreä-
linjaisia runkoja. Ensin rakennetaan 
rimamuotti, minkä päälle taivutetaan 
ohuita vanerisuikaleita kerroksittain 
ristiin liimaten. Heikki Piipari otti 
jälleen kynän käteen ja piirustuspöy-
dällä syntyi 13 m pitkä kaunis ja lin-
jakas saaristoristeilijä. Veneen linjo-
ja Hessu oli tutkaillut venemessuilla 
H35-veneestä, mutta pituutta tuli rut-
kasti lisää. Näistä piirustuksista teh-
tiin rimamuotti, minkä avulla Hessu 
rakensi Mariannen ja Topi Asikainen 
rakensi Pepiitan. Veneiden erikoisuus 
on veneen pituuteen nähden lyhyt 
masto. Tarkoituksena oli mahdollis-
taa edelleen kulku Saimaalla merkit-
sevien 12 metrin siltojen ja sähkö-
linjojen alitse. Pepiitta on edelleen 
seuramme rekisterissä Jukka Häkki-
sen perikunnalla. Jukka teki aikanaan 
veneeseen perusteellisen peruskorja-
uksen.

Hessun piirustuspöydältä syntyi 
seuraavaksi 28-jalkainen puolitonna-
ri. Vene suunniteltiin siten, että sii-
hen pystyttiin laittamaan H-veneen 
masto ja purjeet. Niitä oli saatavilla 
edullisesti käytettynä. Jarmo ja Riitta 
Hämäläinen rakensivat Hessun opas-
taessa käytössään edelleen olevan 
Naviculan. Samasta rimamuotista 
Juha Muikku teki rungon. Laminoi-
dusta käsittelemättömästä rungosta 
valmiin veneen rakensi Esko Väänä-
nen. Vene sai nimekseen Charon ja 
se on tällä hetkellä seuramme rekis-
terissä kipparina Ilkka Juvonen. Han-
nu Kuhmonen pidensi runkoa puoli 
metriä rakentaessaan veneensä Ne-
fer. Kyseinen vene on edelleen käy-
tössä Kuopiossa. Jussi Kylliäinen ra-
kensi Mikkelissä samasta muotista 
neljännen veneen. Viimeisin havainto 
kyseisestä veneestä on Punkaharjul-
ta, veneen nimenä Crystal. Tiettävästi 

samoilla kuvilla on rakennettu viides 
vene Imatran suunnalla.

Monirunkoveneet 
Jendrek Prusak rakensi kotipihal-

laan polynesialaistyyppisen vaneri-
rakenteisen katamaraanin, Amandan. 
Ennen katamaraania rakennuskoke-
musta oli saatu jo kahdesta pienem-
mästä purresta. Amandalla perhe 
purjehti 1984 aina Välimerelle ja Ma-
rokkoon asti. Onnistunut reissu antoi 
sykäyksen edellä kerrotun Serenadan 
rakentamiselle.

80-luvun lopulla Heikki Piipari ja 

Erkki Gustafsson piirsivät piirustuk-
sia, ideoivat ja laskivat lujuuksia ta-
voitteena rakentaa lasikuituraken-
teinen suurehko hyvin purjehtiva 
matkakatamaraani. 10 m pitkään ja 
5,6 m leveään katamaraaniin suun-
niteltiin syvät eväkölit, jotka mah-
dollistavat hyvän kääntyvyyden ja 
tehokkaan nousukulman luovilla. 
Taittuvat, matalaan rantaan rantautu-
misen sallivat peräsinrakenteet olivat 
myös suunnittelun kohteena. Vuon-
na 1988 kaverit rakensivat rimamuo-
tin, joka hiottiin ja kiillotettiin huo-
lella. Kun rimamuotin päälle alettiin 

Mariannen peräsimen asennus (kuva: Piiparien kotialbumi).

Pepiitan kölin rakennusta (kuva: Piiparien kotialbumi).
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laminoimaan varsinaista veneenrakennusmuottia, liittyi 
joukkoon kolmantena innokkaana veneenrakentajana mo-
nirunkokärpäsen purema Juha Muikku. Nämä kolme ve-
neenrakentajaa viettivät kaksi styreeninkatkuista vuot-
ta halleissa ja teltoissa. Tuloksena syntyi kolme 
katamaraania, Taireena, Marketta ja Ka-
tastella. Vuonna 1990 valmistuneet 
veneet ovat edelleen seuramme re-
kisterissä alkuperäisillä rakenta-
jillaan. Marketta on sittemmin 
modifioitu kipparinsa, ”pelle 
pelottoman”, Erkki Gustafs-
sonin toimesta ensin moot-
toriveneeksi ja sitten säh-
köveneeksi. 

Katamaraanien valmis-
tuttua Hannu Kuhmonen 
vei muotit autotalliinsa. Jon-
kun aikaa myöhemmin tallis-
ta vedettiin ulos kolme runkoa, 
jotka yhdistettiin trimaraanik-
si. Näin syntyi Macarena. Tämäkin 
vene on edelleen seuramme rekisteris-
sä, kipparinaan Arto Autio.

Monirungot ovat menestyneet hyvin Saimaan kil-
pailuissa ja selvinneet kunnialla useista meriseikkailuista.

Rimarakenteiset veneet
Raimo Rasanen osti venesuunnittelija Jussi Manner-

bergiltä piirustukset ja valmistusoikeuden kevyeen urhei-
lulliseen avomeripurteen. Mannerberg 34 -tyyp-

pisiä veneitä oli rakennettu aikaisemmin 
vain yksi, Porin seudulla. Muoto-

kaarien päälle rakennettiin läm-
pökäsitellyistä haaparimois-

ta runko, jonka pinta hiottiin 
tasaiseksi. Pinta viimeistel-
tiin ja maalattiin. Runko 
irrotettiin kaarimuoteista, 
käännettiin ja rakennet-
tiin valmiiksi veneeksi. 
Syntyi Karlo. Nopealla 
Karlolla Rami menestyi 
erinomaisesti Saimaan 

kilpailujen lisäksi myös 
merellä saavuttaen palkin-
tosijan mm. Helsinki-Tal-

linna Race -kilpailussa. Kar-
lolla purjehdittiin kertaalleen, 

toistaiseksi ainoana ristiinalais-
veneenä myös Gotland Runt -kilpailu 

Ruotsissa. 

Rimatekniikkaa käytti myös Mikkelin pursiseuran Vil-

Katamaraania työstämässä (vas.) Mika Muikku, Heikki Piipari, Juha Muikku ja Erkki Gustafsson (kuva: Gustafssonien 
kotialbumi).
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le Valkonen, rakentaessaan tilaa-
miensa piirustusten mukaisesti hei-
näkuussa 2019 valmistuneen upean, 
BlueMotion 550 -tyyppisen päiväpur-
ren nimeltään Plan B. 

Puolivalmisteet
Veneitä on Ristiinassa rakennet-

tu myös eri asteisista puolivalmis-
teista. Hannu Kuhmonen hankki jo 
70-luvulla Sveakryssaren 36-jalkai-
sen protorungon. Runko oli hankittu 
Ruotsista Joemarin 36 -veneen muo-
tin tekoa varten, kun kyseistä mallia 
alettiin tekemään sarjavalmisteisena. 
Hannu rakensi plukista veneen, joka 
sai nimen Marion. Vene oli yksi Sai-
maan alueen suurimmista. Myöhem-
min Hanski rakensi runkovalmiis-
ta Finn Flyer 27 -tyyppisen veneen, 
joka myös nimettiin Marioniksi. 
Hanskin seuraava projekti oli 40-jal-
kainen limimetallinen Stormvind-
teräsvene. Runkovalmiista aihiosta 
syntyi avomeripursi Nefer. Trimaraa-
ni Macarenan valmistuttua kahden 
veneen omistaja Hanski myi veneen 
Hannu Aulinille ja Auli Irjalalle, jot-
ka muokkasivat sen pallon kiertoon 
sopivaksi. He ovat seikkailleet ve-
neellä mm. Huippuvuorten ja Tuli-
maan kautta Tyynelle valtamerelle ja 
päätyneet Uuteen-Seelantiin. Veneen 
nimi on nykyisin Manta.

Otto ja Raimo Rasanen hankki-

vat lasikuituvalmiin Finn 26 -malli-
sen veneen, rakensivat sisustuksen 
ja heloittivat veneen. Finnteem-ve-
neellä Rami menestyi loistavasti Sai-
maan alueen kilpailuissa. Finnteem 
on edelleen Ristiinassa, Pertti Hynni-
sen omistuksessa.

Eräänlaisia puolivalmisteita olivat 
myös Markku Heikkisen hankkimat 
vanhat ”puuveneraadot”, jotka Mark-
ku entisöi alkuperäistäkin hienom-
paan kuntoon. Hankittaessa veneet 
olivat purjehduskelvottomia, mut-
ta runkomateriaali oli pääosin kun-
nossa. Joitakin lautoja ja useita kaa-
ria kuitenkin vaihdettiin. Saatuaan 
rannikkoristeilijä Marabun upeaan 
purjehduskuntoon Markku myi ve-
neen ja hankki Storebro Havsörnen II 
-tyyppisen aihion. Veneen rungon ja 
kannen korjauksen Markku teki Ris-
tiinassa. Viimeistely tehtiin Tampe-
reella, kun Markku vaihtoi maisemaa 
työn perässä. Valmistunut Le Delphi-
nus purjehtii Markun komennossa 
merellä, kotisatamana lienee Salo.

Tätä kirjoittaessani seuramme te-
lakkahallissa ahertaa Pekko Räsänen 
1950 rakennetun 5.5-luokan klassik-
koveneen, purjenumero L-1 kimpus-
sa. Kyseinen yksilö on osallistunut 
Helsingin olympialaisiin Argentii-
nan lipun alla, vaikka olikin tuolloin 
jo suomalaisomistuksessa. Projekti 
on alkutekijöissään. Vanhat kannet on 

poistettu ja seuraavana vaiheena on 
katkenneiden rimojen vaihto. Purjeh-
timaan Gullvinge-niminen kaunotar 
pääsee kipparin arvion mukaan kesäl-
lä 2022. Pekon käsialaa on myös upe-
asti viimeistelty puuvikla, jolla Pekko 
osallistui syksyn Korkia runt -kilpai-
luumme.

Moottoriveneet
Artikkelissa on pääasiassa keski-

tytty purjeveneisiin, koska kirjoitta-
jana tunnen ne paremmin. Tietenkin 
myös moottoriveneitä rakennettiin. 
70-luvulla ainakin Pekka Forsman, 
Ami Valta, Kauko Puputti ja Juhani 
Rastaala rakensivat itselleen veneet. 
Yleisimmät venetyypit olivat Tek-
niikan Maailman piirustuksista teh-
dyt Hydrospeed-veneet. Myös Jukka 
Häkkinen rakensi itse Hydrospeed-
matkaveneen Huumori, ennen kuin 
hankki Pepiitan ja siirtyi purjevenei-
siin. Veikko Paldanius rakensi vas-
taavan veneen teräksestä. Lisäksi on 
lukematon määrä teräsrakenteisis-
ta puolivalmiista veneistä sisustettu-
ja aluksia, kuten esimerkiksi Hietalan 
Rikun ja Martikaisen Jarmon sisus-
tama Tuuri. Ansioituneena moottori-
venevalmistajana mainittakoon myös 
Esa Pynnönen. Teräs- ja peltivenei-
den rakentamisen taitavan Esan kä-
den jälkiä ovat mm. Valtosen Pekan 
Anette ja seuramme alumiininen yh-
teysvene. 

Moottoriveneiden raken-
telussa yleisin venetyyppi 
Ristiinassa oli Hydros-
peed. Kuvassa Jukka 
Häkkisen rakentama 
”Huumori”. Kannella tytär 
Saila (kuva: Häkkisten 
kotialbumi).
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Kesän 2020 kuvakilpai-
luun osallistui 21 henkilöä 
yhteensä 41 kuvalla. 
Raatilaiset valitsivat 
ensin finalistit ja sen 
jälkeen kukin raatilainen 
pisteytti kolme parasta. 
Raatilaiset toimivat koko 
ajan itsenäisesti toistensa 
näkemyksistä tietämättä, 
eikä raatilaisilla ollut 
muuta tietoa kuvista kuin 
kuvan nimi. Tällä kertaa 
raadissa olivat Karin, 
Markus ja Mika Muikku 
sekä Kari ja Pia Santala.

Teksti: Eija Immonen

1. sija: Saimaan kaunis, Kirsi Martikainen.

2. sija: Auringon laskiessa, Seppo Valtonen.

3. sija: Kesäillan tanssi, Outi Laitinen.

Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvottiin palkinto. 
Arpaonni suosi Aarni Hyttistä. 

Kun kauden päättäjäisiä ja pikkujouluja ei voitu viettää, niin tulokset 
julkistettiin seuran nettisivuilla 22.11.2020 ja palkinnot jaetaan veneiden 
vesillelaskun yhteydessä.
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Kilpailu on avoinna RiPS:n jäsenille ja heidän perheilleen. 

Kilpailuaika on veneilykausi 2021. 

Kuvien aihe on vapaa, mutta mukavaa olisi, jos mukana olisi tilanne- 

ja toimintakuvia vene-elämästä ja Korkiasta. 

Kilpailuraatina toimii tiedotusjaosto. Voittajat julkistetaan seuran 

pikkujoulujen yhteydessä. Kilpailuun osallistuneita kuvia voidaan 
käyttää seuran tiedottamiseen. 

Tarkemmat kilpailuohjeet löytyvät RiPS:n 
kotisivuilta tiedotusjaoston kohdalta 15.5.2021 alkaen.

Aamukahvilla: Seppo Piipari

Elämä on!: Kirsi Martikainen

Juhannushauki: Antti Kakkori

Kaikki tykkää ohdakkeista: Aarni Hyttinen
Kohtaaminen: 

Ari Sakko

Kuunsilta: Riku Hietala

Taivaan Alla: William K. Topelius

Tunnusta väriä: Minna Tiainen

Vauhdissa: Pekko Räsänen

Yömakkara: Tuula Hietala

Valokuvaki lpai lu kesä 2021
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Purjehdus on tullut alun perin tu-
tuksi Ekin Partion kautta. On kuiten-
kin vaikea sanoa, milloin ja millaisel-
la veneellä olen aloittanut. Muutaman 
kerran kävin nuorempana Ekilän 
purkkarilla, Katriinalla, purjehtimas-
sa. Nuorena kävin myös MPS:n jolla-
leireillä opettelemassa purjehduksen 
perusteet. Ristiinan pursiseuraan lii-
tyin silloin, kun aloin enemmän pyö-
rimään köliveneiden parissa. Olen 
myös Mikkelin pursiseuran jäsen, 
koska olen kuulunut seuraan jo pi-
dempään.

Ensimmäiset kisat kävin purjehti-
massa Merelän Pekan kanssa hänen 
H-veneellään. Oli ihan hauskaa kom-
mellusta sekin! Meillä oli silloin jok-
seenkin uusi miehistö kasassa. Kisaa-
minen oli meidän osalta rentoa: kun 
muilla oli tiukka kisa menossa spin-
nupätkällä, niin meillä oli evästauko. 

Lauri Pulkkisen kanssa kävim-
me purjehtimassa ensimmäisen Sa-
von Regatan kisaviikon, Ekin Partion 
Katriinalla, ja silloinkin nuorisomie-
histöllä. Sen viikon aikana oppi pal-
jon. Ainakin sen, että Lauri paistaa 
halloum-juustot kokonaisina. Ikinä ei 
kuitenkaan Laurin kipparoinnin aika-
na jääty nälkäisiksi!

Teksti ja kuvat: Fanny Paasikivi

Fanny Paasikivi on näyttänyt esimerkil-
lään, kuinka myös nuori voi hankkia oman 
purjeveneen ja lähteä sillä myös kilpaile-
maan. Fanny on saanut innostettua mu-
kaan paljon muitakin nuoria ja ison osan 
kesän	kisareissuista	Fannyn	Raffi-vene	
olikin kansoitettu pelkällä naisistolla! 
Kysyimme Fannylta mietteitä purjehduk-
sesta ja ensimmäisestä kesästä oman ve-
neen kanssa.
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Kisaviikkoa on sen jälkeen kierret-
ty myös Putkosten Irinalla. Antti Put-
konen oli tuolloin kipparina. Mitään 
massiivista kommellusta ei onnistuttu 
tekemään. Selvisi kuitenkin, että jos 
Irinan mastoon kiipeää silloin, kun 
vene on liikkeessä, niin maston hui-
pussa keinuttaa aika paljon enemmän 
kuin kannella, mutta sai sieltä ainakin 
hienoja kuvia. 

Oman veneen ostaminen
Ostamani Avance 365 deluxe sattui 

osumaan sopivasti kohdalle ja kiin-
nostus venettä kohtaan heräsi. Olin 
katsellut veneitä silloin jo tovin, mut-
ta jatkoin muiden veneiden ihmette-
lyä vielä hetken. Kyseinen Avance 
ei kuitenkaan päässyt unohtumaan, 
vaan ihastuin lopulta siihen. Avance 
on 1988 valmistettu ja hyvässä kun-
nossa. Päättelin, että jos vene on niin 
moitteettomassa kunnossa, on siinä 
ollut edellistenkin omistajien silmis-
sä sitä jotain. 

Veneen on suunnitellut Peter Nor-
lin, joten jo suunnittelijan nimen pe-
rusteella kyseinen vene ei voinut olla 
ainakaan huono. Raffin köli on evä-
köli, mikä herätti kiinnostusta heti. 
Eväköli tuo huomattavasti vakautta 
purjehdukseen. Raffin nimi tulee aika 
puhtaasti siitä, että oli tuommoisen 
veneen osto aika raffi veto.

Vene oli alunperin tarkoitus pur-
jehtia mereltä Saimaalle kesällä 
2020. Sitten tuli korona ja laittoi Sai-
maan kanavan kiinni. Vene tuli sitten 
autokuljetuksella Helsingistä Lap-
peenrantaan, jossa vene laskettiin ve-
sille.

Kisaamista on tullut harrastettua 
ennenkin ja kisat ovat hyvä paikka 
hankkia kokemusta. Ihan hyvin ol-
laan pärjätty ilman kokeneempien 
apua, mutta kommellusta toki riittää. 
Osa miehistöstä ei ollut ennen vii-
me kesää purjehtinut juuri ollenkaan, 
mutta ei siinä muuta kuin käydään 
asiat rauhassa läpi ja kerrotaan, mistä 
köydestä vedetään ja miksi. Nopeas-

ti kaikki ovat oppineet, kunhan ovat 
vain päässeet tekemään. 

Viime kesänä käytiin kisoissa har-
joitusmielessä. Raffissa oli toisen ve-
neen vanha isopurje, joka oli Raffiin 
liian pieni eikä veneen isoa spinnua 
haluttu yhtään kovempaan tuuleen 
nostaa. Tavoitteena ei ollut muuta 
kuin selvitä ilman henkilövahinko-
ja ja olla rikkomatta kalustoa. Täs-
sä tavoitteessa onnistuttiin suhteelli-
sen hyvin!

Ensimmäisen kesän 
mieleenpainuvin juttu

Mieleenpainuvimpia juttuja ovat 
olleet kaikki kommellukset ja se, mi-
ten niistä on sitten selvitty. Aina on 
kuitenkin joku ratkaisu löytynyt. 
Kuulemma oman veneen mastossa 
tulee käytyä harvoin. Raffin mastossa 
kävin kuitenkin jo kahdesti, joten jos-

pa ensi kesänä pärjäisi vain yhdellä 
mastovierailulla. 

Hauskaa oli myös se, kun yhden 
kisan jälkeen laskettiin isopurje. Saa-
tiin se kertaalleen jumiin, Ruusa kä-
veli päin puomia ja melkein puto-
si avonaiseen sitloodan laatikkoon 
ja Tinja miltei tippui veneestä. Kisa 
oli muuten varsin rauhallinen, joten 
omistautunut miehistö päätti ilmei-
sesti suorittaa tämän purjehduksen 
kommellukset sitten kisan jälkeen. 

Kommelluksia ja 
sattumuksia oman veneen 
kanssa

Kävi ilmi, ettei veneen läpiviennit 
mene kunnolla kiinni ja veneen kal-
listuessa vettä tulee lavuaarista si-
sään. Sitä vettä tulee muuten aika 
paljon, kun Raffi purjehtii koval-
la tuulella aika kallellaan. Yksi mie-
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histön jäsen uhrattiin pitämään tulp-
paa paikoillaan lavuaarissa niin, ettei 
vettä tulisi enempää sisään. Hieman 
kammottava fiilis, kun on kisa kes-
ken ja toinen ilmoittaa, että venees-
sä on sisällä arviolta 50 l vettä. Mie-
histön hieman tsempattua kipparia 
kisa jatkettiin kuitenkin loppuun. Tu-
lipahan ainakin testattua, että 
kaikki vesi valuu pils-
siin ja vene kuivaa 
yllättävän no-
peasti. Tehtiin 
seuraavaan ki-
saan ratkaisu, 
että kerätään 
muovipussiin 
hiekkaa ja lai-
tetaan muo-
vipussi lavu-
aariin. Se pitää 
tulpan paikoillaan 
niin, että vettä ei tule 
purjehduksen aikana si-
sään. Tämä osoittautui var-
sin toimivaksi ratkaisuksi. Järvärin 
kisassa muut siis kevensivät venei-

tään ja meillä lapettiin soppakauhalla 
hiekkaa muovipussiin. 

Meille kerrottiin, että kyllä kol-
men hengen naisisto voi nostaa spin-
nun ilman ongelmia, kun oli niin ke-
vyt keli. No, kyllä se spinnu lensi 
ihan nätisti. Mutta jenni oli jumis-
sa eikä mennyt enää takaisin rullal-

le. Keskeytettiin kisa sa-
man tien ja mentiin 

syrjemmälle ratko-
maan ongelmaa. 

Lopputulos oli 
se, että kä-
vin mastossa 
selvittämäs-
sä solmuun 
menneet nos-
timet, vaikka 

jenni oli auki. 
Päästiin viimei-

selle kierrokselle 
vielä kisaan mukaan. 

Tässä tuli sitten todistet-
tua se, että kyllä meidän 

miehistö saa yleensä jonkun kommel-
luksen aikaan, vaikkei edes tuulisi.

Miehistön, siis yleensä naisiston, 
asenne toi huvia kisoihin. Jos ei men-
nyt niin hyvin, niin silloin pidettiin 
evästauko. Joskus väsytti ja kerran 
keulapurje meinattiin rullata takaisin 
rullalle jo ennen maaliviivaa. Haus-
kaa meillä oli, vaikka välillä piti rat-
koa ongelmia.

Suunnitelmia tulevaksi 
kaudeksi

Raffiin on nyt hommattu uudet 
patjat ja uudet purjeet. Suunnitelma-
na on parantaa veneen purjehdusomi-
naisuuksia ja vaihtaa muutamat köy-
det uusiin. Pienempi spinnukin tulee 
tulevalle kaudelle, joten sen uskaltaa 
sitten jo nostaa, vaikkei kaikki mie-
histön jäsenet osaisi spinnulla pur-
jehtiakaan. Toivon mukaan tulevana 
kesänä pääsee enemmän kisafiilik-
seen mukaan, kun venekin on jo tut-
tu. Kommelluksien määrä ei varmaan 
ainakaan vähene. Meillä oli varsin 
hauska kesä, kiitos siitä myös kaikille 
kanssaveneilijöille!

Kuva: Antti Putkonen.
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fontti: Amelia

Seuraa Facebookissa

Lounas MA-PE

Meiltä myös maistuvat hampurilaisateriat, 
pizzat ja kotoisat leivonnaiset!

Vanhoja perinteitä kunnioittava lounaskahvila, 

uudella twistillä maustettuna

Avoinna MA-PE 9-18, LA ja SU suljettu

Olemme avoinna kesäkaudella 
Ma-Pe 9-21, La 11-21, Su 11-20

 ) Salaatti ja lounaspufee  
katettuna ma-su klo 11-15

 ) Herkulliset pizzat, burgerit 
sekä ala carte annokset

 ) Kotileivonnaiset
 ) Pitopalvelu
 ) Kokous- ja saunatilat
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Hieman ennen joulua vietimmekin 
työporukan kanssa siellä hilpeät pik-
kujoulut. Bileet olivat aina vaihtuvan 
teeman mukaiset. Sinä vuonna aihee-
na oli tivoli ja juhlatoimikunta oli pa-
neutunut ansiokkaasti sen mukaiseen 

somistamiseen. Värivalot ja reipasta 
musiikkia, nipuittain värikkäitä ilma-
palloja, keilarata ja kaiken kruunu-
na sirkusteltan malliin ripustettu mo-
nivärinen genaakkeri, iloisen kirjava 
keulapurjeemme. 

Juhlat alkoivat. Teltan katvees-
sa oli melkoinen kuhina, kun tivoli-
vieraat keilasivat, pyörittivät hula-
vannetta, heittivät tikkaa ja kävelivät 
nuoralla. Monenlaisia eväitä nautit-
tiin. Joku oli etsivinään nurkassa lei-
jonia, mutta päätyi kesyttämään vil-
lakoiria. Tulennielijät taas opastettiin 
tupakkapaikalle. 

Kun tunnelma oli parhaimmillaan, 
päätettiin lähteä baariin – se oli sii-
hen aikaan tapana. Ennen lähtöä piti 
kuitenkin sulloa sirkusteltta takaisin 
purjepussiin. Muuten olisi saattanut 
käydä niin, että aamulla puhaltamaan 

Teksti: Laura Putkonen

Tapasimme säilyttää ve-
neemme tavaroita, pat-
joja ja purjeita talven yli 
työpaikkani tilavassa ala-
kerrassa. Kerrostalon va-
rastotila oli suurimmaksi 
osaksi tyhjillään eikä sillä 
ollut juurikaan muuta käyt-
töä. Iso kellari oli kuiten-
kin loistava paikka järjes-
tää juhlia! 

ajastettu ilmanvaihto olisi saanut tel-
tan liepeet lepattamaan ja purje oli-
si laukaissut varashälyttimen toimi-
maan. 

Sitten koitti kevät. Veneet oli las-
kettu vesille ja olimme innokkaana 
lähdössä iltapurjehdukselle. Tarkoi-
tuksena oli ulkoiluttaa sitä samaista 
genaakkeria, joka oli toimittanut ti-
voliteltan virkaa. Kyseisen purjeen 
käyttö oli meille uusi asia, joten köy-
sien kulkua ja plokien paikkoja ve-
neen keulassa oli tuumittu kovasti. 
Keula kääntyi myötätuuleen ja tem-
paisimme purjeen ripeästi ylös mas-
toon. Hämmästyksemme oli suuri, 
kun onnistuneen manööverin kruu-
nasi joukko purjepussista ryöppyäviä 
kirkkaanvärisiä ilmapalloja! Siinä ne 
kelluivat hiljakseen pitkin Pökkään-
lahtea saavuttaen vähitellen kaislikon 
reunan. 

SATTUMUKSIA VESILLÄ

Volvo Recharge –   
Suomen halutuin neliveto ja ladattavien ykkönen.

Volvo oli vuonna 2020 Suomen ostetuin ladattava ja neliveto (Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto/Henkilöautojen ensirekisteröinnit 2020). **Volvo XC40 T5 TwE 
etuvetoinen.

Volvo Recharge -mallisto alkaen: autoveroton hinta 45 300 €, autovero 1 635,14 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 47 535,14 €. EU-yhd. 0-2,8 l/100 km, 
CO2 0-64 g/km (WLTP). Volvo XC40 Recharge P8 AWD -täyssähköauto: autoveroton hinta 61 000 €, autovero 1 592,66 €, toimituskulut 600 €, kokonaishinta 
63 192,66 €. Toimintamatka sähköllä 418 km, yhdistetty energiankulutus 23,8 kWh/100 km, yhdistetty CO2 0 g/km (WLTP). Kuvien autot lisävarustein.

KOUVOLA   KOTKA   PORVOO   KERAVA

LAHTI   HÄMEENLINNA   HYVINKÄÄ
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Ajelin eräänä kesäkuisena iltapäi-
vänä Mikkelistä töiden jälkeen Antto-
lan satamaan, jossa mieheni odotteli 
jo minua 8 metrisellä retkiveneelläm-
me, Obelixella. Rantaan saavuttuani 
kävimme pikaisesti kaupassa täyden-
tämässä vene-eväitämme. Ennen kuin 
ehdimme irtautua laiturista, nousi yl-
lättäen raju ukkonen salamoineen ja 
pomppusateineen, joten päätimmekin 
ruokailla ja odotella sään parantumis-
ta. Sateen laantuessa huomasimme 
perämoottorilla varustetun soutuve-
neen lähtevän rannasta. Käytin koiran 
vielä maissa ennen vesille lähtöäm-
me. Siinä vaiheessa sää oli jo seljen-
nyt ja aurinkokin pilkisteli.

Ajettuamme pari mailia mieheni 
huomio kiinnittyi noin puoli mailia 
väylältä sivussa ajelehtivaan soutuve-
neeseen. Oliko ukkosmyräkkä irrot-
tanut veneen mökkirannasta vai mitä 
oli tapahtunut? Lähestyessämme ve-
nettä huomasimme käden heilahta-
van veneen takaa. Joku oli näköjään 
joutunut veden varaan ja oli avun tar-
peessa. Ajoimme varovasti soutuve-
neen viereen, kiinnitimme veneen 
aluksemme perään ja mieheni siir-
tyi soutuveneeseen vetämään vedes-
sä olevan miehen takaisin veneeseen-
sä. Tässä vaiheessa huomasimme, 
että mies vaikutti sekavalta, tokku-
raiselta ja humaltuneelta. Hypoter-
miakin oli uhkaamassa, koska järvi-

Teksti: Eeva-Liisa Valtonen 
Kuva: Valtosten kotialbumi

vesi oli alle 20 asteista ja pelastettava 
oli ollut veden varassa ilman pelas-
tusliivejä jo noin puoli tuntia. Uhrille 
puettiin mieheni kelluntatakki päälle. 
Pelastettavan istuminen soutuveneen 
tuhdolla ei onnistunut, joten mies is-
tutettiin veneensä pohjalle. Tässä vai-
heessa paikalle saapui toinenkin ve-
neilijä kysyen, tarvitaanko apua. 
Seppo vastasi, että kyllä tässä jo pär-
jätään. Veneilijä kysyi: ”Soitanko?” 
ja Seppo vastasi: ”Soita”. 

Otimme soutuveneen hinaukseen 
ja suuntasimme takaisin kohti Antto-
lan satamaa. Veneen pohjalla kellui-
vat miehen kauppaostokset veden ja 
bensan seassa. Hinauksen ajan var-
tioin miestä ja napakasti komensin 
miestä pysymään veneen pohjalla is-
tumassa, ettei häntä tarvitsisi uudel-
leen vedestä pelastaa. Loppumatkasta 
veneen pohjalla oleva bensan sekai-
nen vesi rupesi polttelemaan miehen 
ihoa enenevässä määrin ja protestoin-
ti veneen pohjalla istumista vastaan 
lisääntyi. Mies örisi veneen pohjal-
ta äkäisenä, että pallit palaa ja minä 
olen inhottava ja komenteleva akka. 
Mielestäni tärkeintä oli saada mies 
protestoinnista ja kiroilusta huolimat-
ta turvallisesti rantaan.

Satamaan päästyämme ambulans-
si oli jo odottamassa ja ensihoitajat 
ottivat miehen hoitoonsa. He riisui-

vat mieheltä polttoaineen kyllästämät 
vaatteet, istuttivat hänet veneenlas-
kuluiskan matalaan veteen, huuhtoi-
vat ihoa ja käärivät miehen lakanaan 
ja huopiin. Mies puhalsi alkometriin 
3,27 promillea ja oli selvästi aliläm-
pöinen, mutta kiireellistä hoidontar-
vetta ei ensihoidon arvion mukaan 
ollut. Koska ambulanssissa oli jo toi-
nen potilas, jäätiin odottamaan uutta 
kyytiä. Poliisien maija saapuikin rei-
lun tunnin odottelun jälkeen ja polii-
sit ottivat miehen hoiviinsa.

Kyytiä odotellessa selvisi, että 
mies oli tullut mökiltä kauppareissul-
le, istunut rantaravintolassa iltapäi-
vän ja lähtenyt sitten perämoottori-
veneellään ajelemaan takaisin. Bensa 
oli loppunut ja hän rupesi tankkaa-
maan veneessä, jolloin horjahti jär-
veen ja polttoainetta kaatui venee-
seen. Humalatilansa takia mies ei 
päässyt vedestä takaisin veneeseen, 
vaan jäi veteen roikkumaan veneen 
laidalle. Todennäköistä on, että jos 
emme olisi sattuneet paikalle viime 
tipassa, seuraavina päivinä olisi pe-
lastuslaitoksella ollut naaraustehtä-
vä. Kun on pitkään toiminut meri- ja 
järvipelastusalusten miehistössä, sil-
mä harjaantuu näkemään jo kaukaa 
mahdollisen avuntarpeen ja tämä tär-
keä taito pelasti nyt tämän veneilijän 
hengen.

Toinen hengenpelastustehtävä sat-
tui kohdalle jo seuraavana kesänä, 
kun uimari sai sairauskohtauksen ja 
meni tajuttomaksi kesken uinnin.

Humal a t i l a n s a  ta k i a  m ies  e i  p ää s s y t  ve des t ä  ta ka i s i n 
ve neeseen ,  vaan  j ä i  ve teen  ro i k k umaan  ve neen  l a id a l l e . 
Todennäkö i s t ä  on ,  e t t ä  j o s  emme o l i s i  s a t t u nee t  pa i -
ka l l e  v i ime  t i pa s s a ,  se u raa v i n a  pä i v i n ä  o l i s i  pel a s t u s l a i -
tok sel l a  o l l u t  n aa ra u s teh t ä v ä .
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Kotisataman venepaikat
 )Venepaikkamaksut laskutetaan niin, että eräpäivä on 

1. huhtikuuta. Ellei laskua ole maksettu eräpäivään 
mennessä, katsotaan paikka vapaaksi ja se luovute-
taan edelleen seuraavalle varaajalle.

 )Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa mahdollisim-
man pian satamakapteenille (laskutuksen, katken-
neista kiinnitysköysistä, vuodoista, ilkivallasta ym. 
ilmoittamisen vuoksi).

 )Peräpoijupaikoissa on veneet kiinnitettävä niin, ettei 
häiritä naapuriveneen paikkaa. Tämä koskee var-
sinkin "leveäperäisiä veneitä". On myös käytettävä 
riittävän suuria laitasuojia. Suojia tulee olla 3 kpl kum-
paisellekin sivulle. Veneen kiinnitysköysien tulee olla 
riittävän vahvat. Veneen ja laiturin välillä tulee käyttää 
joustimia. Tuulisella säällä sekä laituri, vene että köy-
det ovat todella lujilla.

 )Pumppaamon laituri käännetään talviasentoon välittö-
mästi yhteisnoston jälkeen. Mikäli venepaikan haltija 
tarvitsee vielä tämän jälkeen paikkaa, osoitetaan 
hänelle lopuksi aikaa väliaikainen paikka muista lai-
tureista.

 )Portilla varustettujen laitureiden avaimista peritään 
avainpantti. Pantin saa takaisin, kun venepaikka luo-
vutetaan pois.

 )Rantaan vedettävät pienveneet ja jollat on säilytettävä 
niille osoitetuilla pienvenepaikoilla.

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 tarpeetto-
masti seisottaa laiturissa. 

 )Vierasvenemaksut kerää satamakapteeni tai hänen 
valtuuttamansa henkilö. Maksut on mahdollista mak-
saa myös kännykällä. Yli viikon kestävistä ajoista on 
sovittava satamakapteenin kanssa.

Huoltolaituri
 )Puulaituriin pysäköiminen on kielletty. Laituri on varattu 

huoltotöitä varten. 

 )Huomaa erityisesti mastonosturi, veneiden laskuluiska, 
vesipiste, septipumppu ja öljyisten pilssivesien imu-
pumppu. 

 )Puulaituriin luvattomasti kiinnitetty vene voidaan siirtää 
pois.

Mastonosturi
 )Mastonosturin käytöstä peritään muilta kuin Ristiinan 

pursiseuran jäseniltä kulloinkin vahvistettu maksu.

 )Avaimen saa satamakapteenilta.

1. Mastonosturi 
2. Huoltolaituri  
3. Septityhjennys  
4. Vieraslaituri ja toisella  
 puolella laivalaituri
5. Luiska 
6. Väylä Saimaalta

4
2

1

3

4

3

2

1 5

6
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Edellä olevia ohjeita rikkovalta voidaan evätä 
oikeus vene- tai talvisäilytyspaikan käyttöön!
Kari Reponen, satamakapteeni, 
puh. 044 2599 450

Mastoteline
 )Mastoteline on Ristiinan Pursiseuran jäsenien veneiden 

mastojen säilyttämistä varten. Teline on tarkoitettu 
ensisijaisesti isojen mastojen säilyttämiseen. 

 )Pienemmät kevyet mastot säilytetään veneiden päällä. 

 )Puomien ja spinaakkeripuomien säilyttäminen mastote-
lineessä on kielletty.

 )Pursiseura ei vastaa veneille kentällä tai laitureissa ta-
pahtuvista vahingoista (ilkivalta, varkaudet yms.). 

 )Satamissa havaitusta rikkoutumisesta ja ilki- 
vallasta tulee ilmoittaa satamakapteenille.

Kenttä
 )Kentällä talvehtivat veneet on poistettava 31.5. men-

nessä. Sama koskee pukkeja ja talvisäilytystrailerei-
ta. Luvattomat pukit ja trailerit poistetaan pursiseuran 
toimesta. Siirrosta peritään korvaus 50 euroa. Välttä-
mättömistä poikkeuksista on sovittava satamakaptee-
nin kanssa.

Veneillä tulee olla 
vastuuvakuutus!

Kuva: Markus Muikku.

 )Kalastajien ja venematkailijoiden trailerit on säilytettävä 
niille osoitetuissa paikoissa.

 )Syksyllä ennen yhteisnostoa ja sen jälkeen talvehti-
maan nostettujen veneiden paikasta on sovittava sa-
tamakapteenin kanssa. Talvehtimispaikasta peritään 
kulloinkin vahvistettu maksu.

 )Satamassa ei saa pestä veneitä liuotinpohjaisilla pesu-
aineilla, hiekkapuhaltaa tai tehdä muitakaan sellaisia 
toimia, joissa luonnolle haitallisia materiaaleja tai 
kemikaaleja saattaisi joutua maaperään tai veteen. 
Tämä koskee mm. luonnolle haitallisia myrkkymaale-
ja ja pakkasnesteitä.

 )Ongelmajätteet (jäteöljyt, öljynsuotimet, akut ym.) tulee 
jokaisen itse viedä kentältä pois. Veneen kunnostuk-
sessa irtoavat maali- ym. jätteet eivät saa jäädä maa-
pohjaan, vaan ne on esim. peitteiden avulla kerättävä 
talteen ja toimitettava asianmukaiseen keräilypistee-
seen.

Kuva/Kari	Santala:	”Saimaan	lautturi”.
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 Nimet vieraskirjaan 
Haluamme kehittää tukikohtaa ja seurata tarvikkeiden 
kulutusta. Siksi toivomme, että jokainen vene kirjautuu 
vieraskirjaan. Vieraskirja on mökissä.

 Vierailijoiden maksu
Yhteistyöseurojen jäsenet/venekunta: 10 euroa/vuoro-
kausi. Maksu sisältää laituripaikan, saunan ja sähkön. 
Maksut suoritetaan ennen poislähtöä mökissä oleviin lip-
paisiin.  
Maksut on mahdollista maksaa myös kännykällä. 

 Sähkö
Sähkötolppien avaimet ovat mökissä vasemmalla sei-
nällä. Sähkön käyttö on sallittu akkujen lataukseen ynnä 
muuhun vähäiseen käyttöön. Maksu on 1€/vrk seuran 
omilta jäseniltä. Se maksetaan mökissä olevaan lippaa-
seen.

 Saunominen
Saunomaan pyritään pääsääntöisesti yhteisvuoroin. Vain 
muutaman veneen paikalla ollessa voidaan saunassa 
käydä venekunnittain asiasta keskenään sopien. 

Paljun lämmitysoikeus on vain seuran jäsenillä. Peseydy 
ennen paljuun menoa! Paljun lämmittäjä vastaa paljun 
tyhjentämisestä ja puhdistamisesta käytön jälkeen.

Tavoitteena on saunapuhdas olo polttopuita kuitenkin 
kohtuudella käyttäen! 

Ison Korkian saaritukikohta palvelee Ristiinan Pursiseuran jäseniä. 
RiPSiläisille käyttö on maksutonta. Tukikohtayhteistyössä mukana olevi-
en seurojen veneet ovat tervetulleita yöpymään Korkiassa. Vierailijoiden 
suhteen noudatetaan vastavuoroisen yhteistyön ja kustannusvastaavuu-
den periaatteita. 
Yhteistyöseurojen avaimet sijaitsevat mökin ulkoseinällä, ja niillä pääsee 
sekä mökkiin että saunatiloihin.

I lmoitathan 
puutte ista ta i kor jausta 

vaat iv ista asio ista 
tuk ikohdan isänni l le 

ta i jo l lek in ha l l i tuksen 
jäsene l le !

Käyttöoikeus Mika Maczulskij ja Jenni Häkkinen

041 5438 776, mika.mac@outlook.com

Mökki-isännät 2021
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 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 huomioiminen
Tukikohdassa on noudatettava Suomen lakia ja hyviä 
tapoja. Jokainen huolehtii omalta osaltaan tukikohdan 
siisteydestä. Tukikohdassa on noudatettava isännän tai 
paikalla 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. 

040 546 8888  // 0400 151 578
www.kuljetusliikekanerva.fi 

KAPPALETAVARAKULJETUKSET
LAVETTIKULJETUKSET
NOSTURIAUTOKULJETUKSET
ERIKOISKULJETUKSET
ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAUS
TRUKKIPALVELUT
LUMITYÖT
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Hämäläinen Ari
Hämäläinen Jarmo
Hämäläinen Jonne
Hämäläinen Jyrki
Hämäläinen Riitta
Häyrynen Arto
Hölttä Helena
Hölttä Kari
Iivonen Akseli
Iivonen Emma
Iivonen Markku
Iivonen Sari
Ijäs Olli
Immonen Ari
Immonen Eija
Immonen Leo
Immonen Lilja
Immonen Pinja
Immonen Tero
Jokinen Harri
Juvonen Ilkka
Juvonen Kirsi
Järn Anneli
Järn Emilia
Järn Markus
Järn Matias
Järn Raimo
Järn Sanna
Järvinen Mervi
Jääskeläinen Jukka
Kaasalainen Heimo
Kakkori Antti
Kaksonen Kari
Kaksonen Laura
Kaksonen Leo
Kaksonen Nanna
Kalliojärvi Jukka
Kanerva Keijo
Kanerva Santeri
Karhunen Lara
Karttunen Hannu
Karttunen Seija
Kauranen Anu
Kauranen Eetu
Kauranen Emil
Kauranen Erkki
Kauranen Erkki J
Kauranen Johanna
Kekkonen-Nikkilä Taru
Kemppainen Heikki

Kettunen Pasi
Kilpijärvi Arto
Kivimäki Jorma
Knuutinen Jaana
Knuutinen Joona
Knuutinen Markku
Knuutinen Marko
Kokko Lenni
Kokko Niina
Kokko Paavo
Kokko Panu
Kontinen Jarmo
Kontio Moona
Kopo Anna-Mari
Kopo Olavi
Koponen Kalevi
Korhonen Jan
Korhonen Leila
Korpela Riitta
Korpi Kari
Korpi Marja-Leena
Korpi Otto
Korpi Siiri
Korpivaara Alpo
Koskimäki Mia
Koskimäki Milla
Koskinen Arja
Koskinen Jari
Kostiainen Jorma
Kuhmonen Hannu
Kumpulainen Jesse
Kuosmanen Linda
Kyröläinen Heikki
Lahti Jari
Lahti Kirsi
Lahti Lassi
Lahti Lumi-Emilia
Lahtinen Ismo
Laine Jouko
Laitinen Jukka
Laitinen Olli
Laitinen Outi
Leivo Eeva-Liisa
Lepistö Timo
Letonsaari Reino
Liikanen Anne
Liikanen Jaakko
Lind Raimo
Liukkonen Samuli
Lustig Manne

Luukkonen Marianne
Luukkonen Mika
Luukkonen Sami
Lyly Martti
Lyly Virpi
Maaranen Pasi
Maaranen Tarja
Maczulskij Aava
Maczulskij Mika
Manninen Kari
Martikainen Jarmo
Martikainen Kirsi
Marttala Pia
Matilainen Matti
Matilainen Pekka
Merelä Aino
Merelä Jaana
Merelä Kaisa
Merelä Pekka
Meri Atte
Meri Eetu
Meri Jani
Metsälä Keijo
Miettinen Mauri
Mikkonen Esa
Mikkonen Jari
Mononen Risto
Mouhu Anneli
Mouhu Jussi
Mouhu Timo
Muikku Anssi
Muikku Elsi
Muikku Harri
Muikku Juha
Muikku Karin
Muikku Lassi
Muikku Mari
Muikku Markus
Muikku Mika
Muikku Rauni
Murtola-Tamminen 
Heidi
Muuronen Timo
Mynttinen Jukka
Mönkkönen Aulis
Mörsky Tauno
Niemi Mia
Nikkilä Jukka
Nikkinen Maritta
Nylander Raimo

Aaltio Timo
Aalto Pirjo
Ahonen Eemil
Ahonen Kimmo
Ahonen Väinö
Ahti-Metsälä Ritva-Liisa
Alanko Heikki
And-Reponen Elise
Asikainen Ami
Asikainen Anne
Asikainen Arttu
Asikainen Vili
Auterinen Timo
Autio Arto
Avikainen Samu
Chan Tommy
Eilittä-Jokinen Sirpa
Falck Eero
Falck Katri
Falck Markus
Falck Saara
Frilander Pasi
Grönlund Atte
Grönlund Lotta
Grönlund Saara
Grönlund Sami
Gustafsson Erkki
Heinikainen Tiia
Helenius Markus
Helenius Mikko
Helenius Paula
Helenius Petra
Helenius Pia
Hietala Essi
Hietala Henna
Hietala Jyri
Hietala Riku
Hietala Tuula
Hiltunen Taisto
Hiltunen Vesa
Honkanen Arvo
Hurri Teuvo
Hyppönen Pertti
Hyttinen Aarni
Hytönen Janne
Häkkinen Antti
Häkkinen Jenni
Häkkinen Kerttu
Häkkinen Salme
Häkli Richard

RISTIINAN PURSISEURA RY:n jäsenluettelo
Maaliskuu 2021
Yhteensä 346
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Nylund Markus
Paasikivi Fanny
Paasikivi Frans
Paasonen Saila
Paasonen Jesse
Paasonen Kari
Paasonen Peppi
Paavilainen Jukka
Paavilainen Marja
Paldanius Veikko
Parviainen Pasi
Paukkunen Markku
Paukkunen Ritva
Pesonen Seppo
Piipari Anne
Piipari Heikki
Piipari Minna
Piipari Pirjo
Piipari Seppo
Piira Jari
Piiroinen Joonas
Pitkänen Matti
Prusak Jendrek
Pulkkinen Lauri
Pulkkinen Mikko
Puonti Reijo
Puonti Sirpa
Putkonen Antti
Putkonen Juha
Putkonen Laura
Putkonen Riikka
Putkonen Tuomas
Puttonen Aaro
Pynnönen Esa
Pystynen Helena
Pystynen Pekka
Pöysä Hannu
Raita Ilkka
Rantala Juha
Rapo Seppo
Rauten Joonas
Rauten Juuso
Rauten Jyrki
Rehtola Pauli
Reinamo Antti
Reinamo Irma
Reinamo Raimo
Reponen Kari
Rihu Maritta
Rihu Olli-Pekka
Rikkinen Tino

Ruonala Jukka
Rytkönen Esa
Rytkönen Ilkka
Räsänen Pekko
Rötkö Ari
Saastamoinen Heikki
Sainio Nina
Sakko Ari
Sakko Emilia
Sakko Hilu
Sakko Olivia
Salmi Risto
Salmikunnas Hannu
Salminen Marianne
Salminen Merja
Salminen Timo
Salonen Ville
Sandberg Heidi
Sandberg Tomi
Santala Emil
Santala Emilia
Santala Hannu
Santala Jere
Santala Kari
Santala Liisa
Santala Pia
Sapman Jaakko
Sapman Pekka
Sapman Pirjo
Seppänen Reijo
Sihvonen Heli
Sihvonen Irma
Sihvonen Maiju
Sihvonen Yrjö
Sinivuori-Hyttinen Seija
Sinkkonen Eero
Sinkkonen Leo
Sinkkonen Sandra
Sinkkonen Venla
Sjödahl Alex
Sjödahl Alla
Sjödahl Kim
Sjödahl Sara
Skottman Tiina
Snellman Ronja
Sol Aapo
Sol Mario
Sol Otto
Sol Valma
Sopanen Mervi
Suhonen Pasi

Sundell Jan
Sundell Otto
Sundell Satu
Sundell Siiri
Suoninen Outi
Svahn Tapio
Svento Reijo
Särkkä Tapani
Tahvanainen Minna
Tamminen Kari
Tarvajärvi Pekka
Temonen Asko
Tiainen Raimo
Tiitinen Jussi
Tiitinen Marja-Terttu
Topelius Leia
Topelius Mila
Topelius Nicolaus
Topelius William
Topelius William I
Tuomainen Arttu
Tuomainen Kimmo

Tuomainen Rita
Tuomainen Toni
Tuomainen Tuukka
Valto Jarmo
Valtola Jorma
Valtonen Eeva-Liisa
Valtonen Pekka
Valtonen Seppo
Vapamaa Timo
Veijonen Pasi
Vepsäläinen Kai
Viljakainen Manu
Virjula Ilkka
Virjula Laura
Virjula Santtu
Vitikainen Päivi
Vuorenmaa Arvo
Vuorenmaa Riitta
Väisänen Tuulikki
Väänänen Esko
Warjus Annamari
Yrjölä Timo
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Ristiinan pursiseuran venerekisteri

Katsastetut veneet 2020 / 59 venettä

Veneen nimi R-nro Tyyppi Omistaja P/M P-nro

Aaku R 53199 Utö 31 Falck Markus M
Alli M 27311 Allegro 30 Nikkilä Jukka P FIN 4446
Amanita M 9959 Altena 9.20 Reinamo Raimo M
Amaron A 51048 Siesta 32 Lahti Jari P FIN 2508
Anastasia X 15492 Guy 27 Kemppainen Heikki P FIN 3044
Anette M 7088 Katettu Valtonen Pekka M
Asteri U33114 Asteriina Paavilainen Jukka M
Basileus M27464 Nyckeln Maczulskij Mika P L1371
Caleta V 20753 Nauticat 361 Lahtinen Ismo P
Camille X16506 Albin Express Pulkkinen Lauri P FIN 892
Columba Livia T51740 Stormwind 40 Ketsi Saastamoinen Heikki P 9006
Delia A55484 Dehler 31 Korhonen Jan P FIN 7749
Didix A 51376 Sun Odyssey 36 Laitinen Jukka P FIN 10708
Epiktetos R51140 Finn 26 Tuomainen Rita P 3327
Farremar P12178 A-7 hollantilainen Puonti Reijo M
Fenix A52738 Inferno 26 Kokko Panu P FIN 5679
Foxy T-44453 Nautico senator 340 Kaksonen Kari M
Heili T 53225 Sunwind 27 Santala Jere P L 3612
Helmi A63741 Skippi 650 Muikku Harri P
Impulse T14950 Iso Janne Reponen Kari M
Inffani X14804 Inferno 31 Kokko Panu P FIN 7799
Irene V 24654 First 31,7 hr Sakko Ari P FIN 11242
Irina R 52571 Inferno 33 Putkonen Juha P FIN 8105
Josamiro A52974 Bella 7000 Tiainen Raimo M
Katastella M 27368 Catamaran gp 102 Muikku Juha P FIN 7332
Kuikka T42438 Utö 31 Nylund Markus M
Lady blue M 14374 Uppouma Kanerva Keijo M
Liisa L8243 Scylla IV Pystynen Pekka P FIN 075
Lyyli M 28011 Bavaria 31 cr Tiitinen Jussi P FIN 11599
Maija U 28701 Bella 8002 Rantala Juha M
Maisa M28094 Elan 36 Järn Markus P FIN 10760
Marjuska R 50472 Norppa 9tk Hölttä Kari M
Marketta M 27369 Gp-102 Gustafsson Erkki M
Marsund A51287 Marsund 906 Nylund Markus M
Melody M27059 H-Vene Merelä Pekka P FIN 654
Nelly R52407 Albin 82 Ruonala Jukka P FIN 5681
Nopea R 34290 Korpi Kari M
Princes M 6888 Bella 7500 Kontinen Jarmo M
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Puiju M 27320 Engl, Kansanvene Mikkonen Esa P 53
Raffi A50179 Avance 365 Deluxe Paasikivi Fanny P FIN 9554
Rommi K11631 Omavalmiste Mononen Risto M
Santa Monica Baby A34836 Bella 655 Martikainen Jarmo M
Sara T 20973 Kulkuri 30 Chan Tommy M
Simpukka 445152 Belmar 29 Särkkä Tapani M
Sofia M27183 Bella 660 Paasonen Kari M
Stella Solaris M 3330 Albatros 321 Kauranen Erkki M
Suwena O11536 Skorgenes Salmi Risto M
Suvisussu III M 28457 Jon 33 Immonen Eija P FIN 1009
Sämpy A26976 Bayliner Santala Hannu M
Taireena M 27380 Catamaran gp 102 Piipari Heikki P FIN 7329
Tuikku U 53872 Nord star 28 patrol Hämäläinen Jyrki M
Tuuri M 8652 Northsteel 34 Hietala Riku M
Ventti A 50481 Fiskari Yrjölä Timo M
Vilkku A 34575 Tristan 345 fly Salmikunnas Hannu M
Woodpecker L 11437 Dehler 29 Muikku Mika P FIN 11323
Ölman M 28326 Bella 700 Svahn Tapio M
- A 58601 Yamarin 59 ht Sihvonen Yrjö M
- M 30278 Yamarin 640 dc Hiltunen Vesa M
- A 61156 Jeanneau Helenius Mikko M

Veneen nimi R-nro Tyyppi Omistaja P/M P-nro

KOKOONTUMISAJO- JA ESKAADERIKUTSU

Kouvolan Kipparit ry

Ristiinan Pursiseura ja Kouvolan Kipparit järjestävät yhteistoimin perinteisen kokoontumisajon Korkiaan 
la 3.7.2021 ja sen yhteydessä seurojen välisen lentopallo-ottelun sekä mölkkykisan.

Ristiinan Pursiseura ry

ESKAADERI 4.7. - 10.7.2021
Eskaaderi eteläisen Saimaan vesillä, välillä Savonlinna - Lappeenranta, 4.7. - 10.7.2021. Matkaan voi 
liittyä myös reitin varrelta ja osallistua oman aikataulun mukaan. Reittisuunnitelma tarkentuu kevään aika-
na, samoin myös koronan vaikutukset eskaaderin järjestämiseen. Näistä tiedotetaan sähköpostilla, verk-
kosivuillamme sekä Ristiinan Pursiseura Ry:n julkisella Facebook-sivulla ja Instagram-tilillämme.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Aarni Hyttinen, puh. 044 280 9251 tai sähköpostilla aarnihyttinen@hotmail.com 

KOKOONTUMISAJO 3.7.2021

Taustakuva: Ari Vainio.
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Purjehduskoulu ja jollaleiri ovat aikataulutetut niin, että on mahdollista osallistua molempiin 
tapahtumiin tai erikseen kumpaan tahansa tapahtumaan.

Jollaleirillä keskitytään purjehduksen lisäksi myös mukavaan leirielämään. Leirillä syödään hy-
vin, uidaan, saunotaan ja pelaillaan rantapelejä.  
Yhteistyön vuoksi saamme leirille lisää kalustoa ja kouluttajia. Näin voimme tarjota nuoremmille 
vasta-alkajille ja vähän kokeneemmille purjehtijoille kunkin taitotasoon sopivaa, monenlaista toi-
mintaa jollien kanssa. 
Tämän vuoden leiristä on tulossa ehdottomasti paras jollaleiri ikinä!

Nuorisoleirillä palaamme tänä vuonna juurillemme ja pitäydymme pääsääntöisesti kölivene-
purjehduksessa, mutta tehdään se entistäkin mielekkäämmin!

Teemana on joka vuosi ollut kuunnella teidän nuorten toiveita siitä, mitä leirillä tehdään ja mitä 
haluaisitte oppia, joten avatkaa toki rohkeasti sanainen arkkunne ja ottakaa yhteyttä. 

Leirille ilmoittautumisen yhteydessä pitää antaa yksi toive siitä, mitä leirillä tehdään (pakollinen)! 

MPS purjehduskoulu 7.6. - 11.6. 
Hinta: 120 €

MPS purjehduskouluun ilmoittautuminen ja lisätietoja:

Riku Häkli - riku.hakli2@gmail.com

RiPS jollaleiri 11.6. klo 16:00 - 14.6. klo 15:00
Hinta: 40 €

Leirille ilmoittautuminen 30.5. ja lisätietoja: 

Panu Kokko - panu.kokko@gmail.com

RiPS nuorisoleiri 30.7. - 1.8.
Hinta: 35 €

Leirille ilmoittautuminen 16.7. mennessä.

Lisätietoja: Panu Kokko - panu.kokko@gmail.com

Tänä kesänä teemme junioritoiminnassa yhteistyötä Mikkelin Pursi-
seuran kanssa. Mikkelin Pursiseura järjestää ensin purjehduskou-
lun Mikkelissä ja heti perään Ristiinan Pursiseura järjestää perintei-
sen jollaleirin Korkiassa.
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