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RISTIINAN PURSISEURA RY 2022

KOMMODORI
Mika Muikku, 040 5407 547

mika.muikku@mitta.fi

Markus Falck
0400 859 571

markus.falck2@pp.inet.fi

Salme Häkkinen
hallituksen sihteeri
040 5030 491

salme.hakkinen@gmail.com

Mika Maczulskĳ
041 5438 776

mika.mac@outlook.com

Reĳo Puonti
0400 557 062

reĳo.puonti@gmail.com

Kari Reponen
050 4405 812

kari.reponen@elisanet.fi

Pekka Valtonen
satamakapteeni
040 5231 525

pekka.valtonen@pp4.inet.fi

Aurinko lämmittää mukavasti. Kevät koittaa
ja veneilĳät suuntaavat kevään kunnostus-
töihin. Satamissa alkaa kuulumaan kevät-
töiden ääniä. Veneet saavat uudet lakat,
vahat ja maalit pintaan. Muistetaan jättää ne
sisävesillä laittomat myrkkymaalit kaupan
hyllylle ja käytetään luontoystävällisiä biosi-
divapaita eliönestomaaleja, jotka Saimaalla
riittävät mainiosti.

Mikkelin kaupunki ja paikalliset yhdistykset,
Ristiinan Pursiseura mukaan lukien, ovat
mukana 1700-luvulla rakennetun sotakoulun
kunnostusprojektissa. Yksi Ristiinan vanhim-
mista rakennuksista, sotakoulu, sĳaitsee
Kirkkorannan sataman läheisyydessä. Pro-
jekti alkaa olla loppusuoralla ja rakennus
otetaan käyttöön kesän aikana. Tilaan on
tulossa kokoustiloja, kahvio ja infopiste.
Yhdistykset saavat käyttää kunnostettuja
tiloja mm. kokouskäytössä.

Sotakoulun, emäntäkoulun ja sataman
alueelle ollaan laatimassa uutta asemakaa-
vaa. Sataman pohjoispuolelle paikalle,
missä aikanaan sĳaitsi emäntäkoulun
rantasauna, on suunnitteilla yleiseen käyt-
töön uusi saunarakennus. Rakennusta
suunnittelee Hönkä ry. Saunarakennus olisi
siten myös veneilĳöiden käytössä ja paran-
taisi sataman palveluja huomattavasti.
Pursiseura on esittänyt, että rakennuksen
yhteyteen saataisiin wc-, sauna- ja suihku-
tilojen lisäksi myös pesukone vaatteiden
pesuun. Ensimmäisenä, jo ensi kesäksi,
alueelle ollaan rakentamassa laavua ja
nuotiopaikkaa. Sataman kehittäminen
kuuluu oleellisesti alueen kehittämiseen.
Kaavassa satama-aluetta laajennetaan
hiukan siten, että se mahdollistaa tulevai-
suudessa lisälaitureiden asentamisen.
Veneiden talvisäilytys säilyy satama-
alueella. Talvisäilytyskenttää ei juurikaan
voida laajentaa. Satamaa kehitettäessä on
otettava huomioon myös pienvenesatamien
kiristyneet ympäristövaatimukset.

Kaksi edellistä kesää on vietetty korona-
pandemian kuristuksessa. Pandemian
lieventyessä näytti jo siltä, että saadaan
vihdoin nauttia normaalista kesästä. Uutiset
ja kuvat Ukrainasta sekä sodan aiheuttama
epävarmuus painavat kuitenkin varmasti
meidän kaikkien mielet matalaksi. Ainakin
Saimaan kanavan kulkemista suunnittelevia
tilanne varmasti mietityttää. Tätä kirjoitet-
taessa on tieto, että kanava olisi auki nor-
maalisti. Yhteistyöseuramme Kivenlahden
venekerho on ilmoittanut, että viime kesältä
tälle kesälle siirretty Saimaan eskaaderi on
päätetty edelleen siirtää tulevaisuuteen Ve-
näjän sotatilan aiheuttaman epävarmuuden
vuoksi.

Toivotan kaikille jäsenille hyvää ja aktiivista
veneilykautta 2022. Toivotan myös kaikki
jäsenet tervetulleiksi osallistumaan seuran
toimintaan ja tapahtumiin.

Mika Muikku
Kommodori

VARAKOMMODORI
Panu Kokko, 044 3561 781
panu.kokko@gmail.com

Kommodorin palsta
• Perustettu: 1975
• Jäseniä: 327, 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
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JAOSTOT
Huvijaosto
Puheenjohtaja: Salme Häkkinen, 040 5030 491,
salme.hakkinen@gmail.com
Eskaaderit: Aarni Hyttinen, 044 2809 251,
aarnihyttinen@hotmail.com
Mukana toiminnassa mm. Jenni Häkkinen, Irma Reinamo, Eeva-Liisa
Valtonen
Huvijaosto pitää veneiden yhteislaskussa ja -nostossa kanttiinia
Kirkkorannassa sekä vastaa 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.�
Katsastajat:
Markus Falck, 040 0859 571
Jukka Laitinen, 050 3520 453
Lauri Pulkkinen, 044 2508 089.
Antti Putkonen, 050 4989 493
Juha Putkonen, 050 4959 050
Pasi Suhonen, 050 3086 098
Pekka Valtonen, 040 5231 525
Katsastusjaosto hoitaa veneiden katsastuksia katsastuspäällikön johdolla.
Katsastuksia järjestetään toimintakalenteriin merkittyinä aikoina
Kirkkorannassa ja Korkiassa. Katsastajan tavoittaa parhaiten puhelimella.

Kilpailujaosto
Kilpailupäällikkö: Jukka Nikkilä, 050 3255 801,
jukka.nikkila@sivistys.mikkeli.�
Mukana toiminnassa mm. 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 alueen
pursiseurojen kanssa. Jaoston järjestämien purjehduskilpailujen kutsut
löytyvät tämän lehden sivuilta 19-21.

Tiedotusjaosto
Puheenjohtaja: Ari Immonen, 040 5462 757,
ari.immonen@eduvantaa.�

Mukana toiminnassa mm. Eija Immonen, Niina Kokko, Karin
Muikku, Markus Muikku, Anne Piipari, Kari Santala, Pia
Santala

Tiedotusjaosto tiedottaa jäsenille nettisivujen, Facebookin, Instagramin ja
sähköpostin kautta sekä tarvittaessa lähettää kirjepostia. Jaosto järjestää
kuvaillan Korkiassa sekä valokuvakilpailun. Ripsaus-lehteen jaosto kerää juttuja
ja kuvia, toimittaa lehden sekä huolehtii mainostilan myynnistä.

Satamajaosto
Satamakapteeni: Pekka Valtonen, 044 2599 450,
pekka.valtonen@pp4.inet.�
Mukana toiminnassa mm. Riku Hietala, Mika Maczulskij, Risto
Mononen, Heikki Piipari, Seppo Piipari, Kari Reponen

Satamajaosto vastaa satamatoiminnasta, satamien ylläpidosta ja järjestää
talkoita satamien kunnossa pitämiseksi. Jaosto järjestää veneiden yhteislaskut
ja -nostot.

Koulutus- ja juniorijaosto
Koordinoija: Panu Kokko, 044 3561 781,
panu.kokko@gmail.com

Mukana toiminnassa mm. Markus Muikku, Laura
Kaksonen, Jukka Jääskeläinen

Koulutus- ja juniorijaosto vastaa jolla- ja nuorisoleirin
järjestämisestä sekä veneilyyn liittyvistä koulutuksista.

Korkia-jaosto
Mökki-isännät: Mika Maczulskij ja Jenni Häkkinen,
041 5438 776, mika.mac@outlook.com
Mukana toiminnassa mm. 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-isäntien johdolla mm.
järjestämällä talkoita.

Mikäli jossakin jaostossa toimiminenkiinnostaa, niin kannattaa ottaayhteyttä jaoston vetäjään.
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HINNASTO 2022
LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
Liittymismaksu 300 €
Henkilöjäsenen vuosimaksu 35 €
Juniorĳäsenen vuosimaksu 10 €
Perhekohtainen vuosimaksu (2 aikuista ja alle 26v lapset) 65 €
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 €/krt
Septitankin tyhjennys ilmainen
Pilssin tyhjennys, jäsenet ilmainen
Pilssin tyhjennys, muut
VENEPAIKKAMAKSUT
Kirkkoranta, peräpoĳupaikat 3-4 m 220 €/kausi
Kirkkoranta, aisapaikat 2.5 m 160 €/kausi
Pökkäänlahti, peräpoĳupaikat, aisapaikat (pitkät) 220 €/kausi
Pökkäänlahti, aisapaikat 2.5 m 160 €/kausi
Kissalahti, peräpoĳupaikat 3-4 m 220 €/kausi
Kissalahti, aisapaikat 2.5 m 160 €/kausi
Uimala, paikat, portittomia, peräpoĳupaikkoja 145 €/kausi
Uimala, paikat, portittomia, peräpoĳu/pienvenepaikkoja 125 €/kausi
Soutuvenepaikka, rantapaikka 46 €/kausi
TALVISÄILYTYS, KIRKKORANTA
Talvisäilytysmaksu, alle 10 m 70 €/talvi
Talvisäilytysmaksu, 10 - 15 m 80 €/talvi
Talvisäilytysmaksu, yli 15 m 100 €/talvi
TARVIKKEET
Perälippu 108 x 66 cm 35 €
Perälippu 90 x 55 cm 30 €
Perälippu 72 x 44 cm 25 €
Perälippu 54 x 33 cm 20 €
Viiri 25 €
Klubimerkki 10 €
Kokardi 7 €
Seuran pikeepaita 22 €
Seuran avain 20 €

RiPS:n kunniajäsenet
Salme Häkkinen
Timo Lepistö
Juha Muikku

Raimo Nylander
Heikki Piipari
Pekka Valtonen

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.

Elmo Aalto
Hilma Aalto
Mikko Aalto
Atte Grönlund
Lotta Grönlund
Saara Grönlund
Sami Grönlund

Jari Hamström
Tiia Heinikainen
Elina Kangaskolkka
Jukka Kangaskolkka
Anna-Mari Kopo
Olavi Kopo
Merja Paananen

Jesse Paasonen
Peppi Paasonen
Tuula Pitkänen
Ari Vainio
Irma Vainio
Manu Viljakainen

Tervetuloa uudet jäsenet mukaan
Ristiinan pursiseura ry:n toimintaan!

Vuonna 2021 Ristiinan Pursiseuraan liittyneet:

Jäseneksi
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Taustakuva: Markus Muikku
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Korkian kuulumi
sia

Korkiassa kevään ensimmäiset talkoot
pidettiin viikko ennen veneiden laskua.
Pelastuslaitoksen vene kuljetti talkoo-
porukan perille, vaikka osa matkasta
ajeltiinkin jäiden seassa. Saunan lauteet,
pesuhuoneen seinät ja terassi saatiin näin
ollen käsiteltyä jo ennen kauden alkua.

Kesän mittaan saatiin myös kaikenlaista
pientä tehtyä mm. rantagrilli ja lasten
keinu. Saunan pesuhuoneeseen saatiin
uudet penkit ja seinille asennettiin
roiskesuoja, pukuhuoneeseen tehtiin
hyllyjä ja pitkä penkki. Terassin seinään
asennettiin defibrillaattori! Kesän
suurimpana projektina oli aitan
kattoremontti.

Satamalauttakin seilasi Ristiina-
Korkia väliä ahkerasti tuoden erinäistä
tavaraa tukikohtaan aina poĳupainoista
kattopelteihin. Korkian merkattu
luontopolku oli myös ahkerassa käytössä.
Kauden aikana Korkiassa kävĳöitä oli noin
350 venekuntaa.

Suuret
kiitokset kaikille talkoisiin

osallistuneille!

Tulevan kesän suunnitelmissa on mm.
saunalaituriprojektin loppuun tekeminen
sekä aitan ja verkkovajan maalaukset.

Mukavia veneilyhetkiä kaudelle
2022 toivottavat
mökki-isäntä ja -emäntä
Mika ja Jenni

Kivenlahden venekerho ry:n tervehdys
Tätä kirjoittaessani on koronapandemia ollut kes-
kuudessamme 2 vuotta ja kaksi veneilykautta on
toimittu pandemian aiheuttamien rajoitusten
alaisuudessa. Meille veneilĳöille vaikutukset
toimintaan ovat kuitenkin olleet hyvin maltilliset.
Harrastamme pääsääntöisesti ulkoilmassa ja ve-
neissä rajallisen kokoisissa miehistöissä. Olemme
voineet jatkaa meille niin tärkeää ja rakasta puu-
hastelua veneiden parissa. Retket ja kilpapurjehdus
ulapilla tai saariston suojassa on voinut jatkua
totuttuun tapaan. Korona on rajoittanut ihmisten
liikkumista ulkomaille, mikä on ohjannut monia
suomalaisia katsomaan lähelle. Veneilyn suosio on
saavuttanut huipun ja se näkyy mukavasti vene-
kerhon uusien jäsenten määrässä ja viimeistä
paikkaa myöten täytenä Kivenlahden kotisatamana.

Kivenlahden venekerho viettää juhlavuotta. Vene-
kerhon perustamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta
kesäkuussa 2022. Juhlavuoden teemaksi on valittu
slogan Veneily yhdistää yli sukupolvien. Mielestäni
se kuvaa toimintaamme erinomaisen hyvin. Eri
sukupolvet harrastavat veneilyä yhdessä. Isovan-
hempien ja lapsenlasten nähdään veneilevän ja
puuhastelevan yhdessä. Kisamiehistöissä on isiä ja
poikia ja myös äitejä ja tyttäriä trimmaamassa pur-
jeita ja ottamassa toisista veneistä mittaa. Onpa
joitakin veneitä kerhossa siirtynyt vanhemmalta
harrastusta jättävältä sukupolvelta nuoremman
sukupolven hallintaan ja aktiiviseen käyttöön.
Hienoa! Osataan arvostaa sitä, että veneily yhdistää
yli sukupolvien.

Venekerhojen yhteistyösopimuksen mukaan
Kivenlahden venekerho kutsuu RiPS:n jäseniä
vierailulle kerhon saaritukikohtiin Stora Bredskär
Kirkkonummella ja Bergelä Inkoossa. Jospa tulevalla
kaudella uskaltautuisimme kauemmas kotivesiltä
koronarajoitusten hellitettyä. Käytännön asiat, miten
saarisatamissa toimitaan, mm. vene-kunnan nimet
kirjaan ja saunojien nimet listaan saunalla sekä
saarisatamiin ajo-ohjeet, löytyvät KLV:n nettisivuilta.
Sivuilla on myös ajankohtaista palsta, josta löytyy
ilmoituksia ajankohtaisista asioista ja paljon muuta
infoa, mm. toimihenkilöiden yhteystiedot http://
www.kivenlahdenvenekerho.fi/.
Tervetuloa poikkeamaan KLV:n kotisatamaan
Espoonlahdessa tai Bredikseen tai Bergelään!

Outi Härkki
Kommodori
Kivenlahden venekerho ry

Stora Bredskär satama (kuva: Peter Öhman).

Kesäpäivä Bergelässä (kuva: Kivenlahden
venekerho).

Saariston siisteimmät huussit löytyy nyt
Bergelästä (kuva: Kivenlahden venekerho).



Taustakuva: Kesäaamu, Pekka Merelä
(kuvakilpailun satoa)
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SPV:nkultainenseuramerkki

PekkaValtonen Kommodori 2005-2010, katsastaja ja katsastuspäällikkö1998- ,
hallituksen jäsen1998- , satamakapteeni ja satamajaoston jäsen.

SPV:npronssinenseuramerkki

KariReponen Kiitoksenaaktiivisesta toiminnasta satamakapteenina vuodesta 2016 ja
pyyteettömästä työpanoksesta seuran toiminnanedistämiseksi.

MikaMaczulskij Hallituksen jäsen,mökki-isäntä.Kiitoksenaansioituneesta toiminnasta seuran
toiminnanedistämiseksi erityisesti Korkian kehittämisessä ja
kunnossapidossa.

JukkaLaitinen Kiitoksenapitkäaikaisesta toiminnasta katsastajan tehtävässäsekäaktiivisesta
osallistumisesta talkoisiin ja tapahtumiin.

Pasi Suhonen Kiitoksenapitkäaikaisesta toiminnasta katsastajan tehtävässä.

No36 ReijoPuonti

No37 Matti Pitkänen

No38 Outi Laitinen

No39 JenniHäkkinen

No40 AnssiMuikku

No41 SirpaPuonti

No42 MikaMuikku

VuodenRipsiläinen2021
FanniPaasikivi

RiPSansiomerkki
Hallituksen jäsen, aktiivinen talkoisiin osallistuja.

Aktiivinenseuran jäsen, suunnittelija ja talkoisiin sekä tapahtumiin
osallistuja. Tuomaritoiminta kilpailuissa.

Aktiivinen talkoisiin ja tapahtumiinosallistuja. Positiivisenhengen
ylläpitäjä.

Aktiivinen toimintamökki-isäntänä ja talkootoiminnassaKorkiassa ja
seuran tapahtumissa.

Ansioitunut kilpapurjehtija. SM-mitalisti, jokaon tuonut seuraamme
tunnetuksi.

Aktiivinenosallistuminenseuran talkoissa ja tapahtumissa.

Kiitoksena toiminnasta seuranpitkäaikaisenakommodorina ja
toiminnanvetäjänä.

Kilpapurjehtija. Kippari, jonkanuori naismiehistö edustaa seuraamme
mallikkaasti ja esimerkillisesti Saimaanalueenkilpailutapahtumissa.

Palkitut2021
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Katsastuksesta
Teksti: PekkaValtonen

Vuonna2021päästiin jälleen suorittamaan katsastustoimintaa normaalisti.
Edellinen vuosihanmeni pääsääntöisesti etäkatsastustenmerkeissä koronan
vuoksi. Veneiden on tietysti oltava katsastuskunnossa ja turvallisia aina kaikissa
olosuhteissa.
Vuonna2021 saatiin 3 uutta katsastajaa, kun Lauri Pulkkinen, JuhaPutkonen ja
Antti Putkonen kävivät katsastajakurssin keväällä. Uudet katsastajat eivät vielä
suorittaneet kovinmontaa katsastusta ja toivovatkin yhteydenottoja katsastuksen
merkeissä.
Ohessa katsastustoiminnasta joitakin asioitamuistin virkistämiseksi.

Katsastustoiminnanperusteet

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää
veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla
veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja
varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä
turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.
Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden
turvallisuudesta on veneenomistajalla ja/tai haltijalla
ja kulussa oltaessa veneenpäällikkönä toimivalla.
Katsastus ei vapauta heitä tästä vastuusta. Päällikön
on ennen vesille lähtöä parhaansamukaan
varmistauduttava siitä, että vene on täysin kunnossa,
merikelpoinen ja riittävästi varustettu sekämiehitetty
niille vesialueille,missä sitä on tarkoitus käyttää.

Katsastusmenettely

Katsastus jaetaan peruskatsastukseen (sisältää nk.
runkokatsastuksen) ja vuosikatsastukseen.
Katsastus tehdään veneilykaudenalussa kesäkuun
loppuunmennessä ja se on voimassa seuraavan
vuoden kesäkuun loppuun. Katsastettu vene
merkitään vuosittain kotiseuran venerekisteriin, jolloin
vene saa oikeuden käyttää seuransa lippua ja/tai
viiriä. Katsastuksen suorittavat seuran siihen
valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat,
joilla on liittojen (SuomenPurjehdus jaVeneily)
myöntämäkatsastajalupa.
Vene voidaan tietyinmenettelyin katsastuttaamyös

vieraan seuran katsastajalla ja tällöin on veneen
omistajalla velvollisuus ilmoittaa oman seuran
katsastuspäällikölle suoritetusta katsastuksesta.

Peruskatsastus (sisältää runkokatsastuksen)

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä
silloin, kun veneon vaihtanut omistajaa ja/tai
rekisteröintiseuraa tai jos vene on vaurioitunut tai
siihen on tehty rakenteellisiamuutoksia (esim.
moottorin vaihto). Seura voimyös peruskatsastuttaa
veneenaina, kun siihen katsotaan olevan aihetta.
Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen
runkokatsastuksena veneenollessamaissa ja
toinen veneenollessa vesillä purjehdusvalmiina.
Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta
veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja
läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat
kohteet sekämoottori ja sen apulaitteet.

Vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneenollessa
purjehdusvalmiina, jolloin tarkastetaan
turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.
Katsastuksen aikana liiton koulutuksen saaneet
katsastajat informoivat veneilijöitä ajankohtaisista
asioista ja turvallisesta veneilystä yleisesti.

Mitenveneenomistaja valmistautuu
katsastukseen?
Onselvää, että veneenomistaja/haltija
kevätkunnostuksen aikana käy läpi niin veneen kuin
moottorin kunnon, veneen varusteiden kunnon ja
varmistuumyös siitä, että vesillä olemiseen on
turvalliset edellytykset kaikin puolin.Asioita, jotka
kannattaamuistaa ja tarkastaa, ovat esim.
• kaikki veneenasiakirjat ovat kunnossa ja ajan
tasalla ja löytyvät veneestä
• katsastusluokanmukaiset tarvikkeet ovat
kunnossa ja ajan tasalla
• pelastusliivit ovat huollettu jamerkitty ja ovat
määräystenmukaiset
• veneen läpiviennit ovat kunnossa ja hapettumia ei
ole, sulut toimivat
• lämmitys- ja kaasulaitteet on huollettu ja
turvallisessa kunnossa
•moottori ja polttoainejärjestelmäovat
merikelpoisessa kunnossa, huollettu eikä vuotoja
esiinny
• sammuttimessa on riittävän tuore tarkastusleima
• raketit ja soihdut tai ledisoihtu ovat kunnossa ja
kelpoisuusajat voimassa
• veneen valaistus on toimiva kutenmyös
merkinantolaitteet ym.
Katsastusajankohdanollessa käsillä on enemmän
kuin suotavaa, että veneen katsastusvarusteet
otetaan esille ennen kuin katsastuksen suorittava
henkilö saapuu veneelle. Ennakoimalla ja hyvällä
yhteistyöllä katsastus sujuu jouhevasti ja ilman turhia
viivytyksiä.

Katsastajat

MarkusFalck 040 0859571

Jukka Laitinen 0503520453

Lauri Pulkkinen 0442508089

Antti Putkonen 0504989493

JuhaPutkonen 0504959050

Pasi Suhonen 0503086098

PekkaValtonen 0405231525

Katsastajat eivät välttämättä päivystä
satamassa, joten katsastus onnistuu
parhaiten sopimalla katsastusaika
katsastajan kanssa puhelimella. Jos
vene katsastetaanmuualla taimuulloin
kuin toimintakalenterissa ilmoitettuina
katsastuspäivinä, voivat katsastajat
veloittaamyösmatkakulut.

Tarkasta rakettien ja soihtujen kunto ja kelpoisuusajat ennen veneilykauden
alkua ja katsastusta (kuvat:Ari Immonen).



Astuvan Ukon Regatta RiPS

Iso Racing Tuloslista Lähtöaika klo 11:00:00 Reitin pituus: 14,0 mpk

Sij. Nimi nro Tyyppi Fin
rating Kippari Seura Tuloaika Purj. aika Tas-aika Nop.

kts
Tas
nop.

1 Woodpecker FIN-11323 Dehler 29 0,9053 Mika Muikku RiPS 14:11:26 03:11:26 2:53:18 4,39 4,85
2 Onyx FIN-15077 x-99 0,9811 Matti Ahonen LrPS 14:06:46 03:06:46 3:03:14 4,50 4,58
3 Inffani FIN-7799 Inferno 31 0,9081 Panu Kokko RiPS 14:28:39 03:28:39 3:09:29 4,03 4,43
4 Fun4us FIN-12407 First 40,7 1,0328 Markku Damski VPS 14:05:29 03:05:29 3:11:34 4,53 4,38

Tatatu II FIN-8817 Finngulf 335 0,9609 Hannu Viitikko JV DNC #######

29.05.2021Laskenta aikaa ajalle

Kesällä purjehditaan
kilpaa ja järjestetään
kisoja
Teksti: Jukka Nikkilä
Kuva: Niina Rajala, AUR 2021

Ristiinan Pursiseuran perinteikäs kisakolmikko on Astuvan Ukon Regatta (AUR),
Yövesi-matkapurjehdus ja Korkia Runt. Näiden lisäksi kilpailuvalikoimaan otettiin
v. 2020 DH-kisa eli kaksinpurjehduskilpailu kesäkuussa Kyläniemen vesillä. Näistä
AUR ja DH ovat aluetason kilpailuja.
Kesällä 2021 RiPS:n kilpailumenestys oli jälleen väkevä. Mika Muikun Woodpecker
voitti Saimaa rankingin FinRating1-luokan ja kolmanneksi samassa sarjassa tuli
Panu Kokon Inffani. Luokan seitsemäs oli Fanny Paasikiven Raf�. FinRating2-
luokassa viidenneksi purjehti Pekka Merelän Melody. Woodpecker säästi
voittotaistelua viimeiseen osakilpailuun ja vasta Ristisaaren maljassa Mika
miehistöineen ratkaisi kovatasoisen sarjan voiton Ristiinaan.
RiPS:n omien kolmen kilpailun matkapurjehdukset-kiertopalkinnon sai tänäkin
vuonna Mika Muikku Woodpeckerillä.

Astuvan Ukon Regatta
Toukokuun viimeisenä viikonloppuna 10 venekuntaa purjehti Astuvan Ukon
Regatan voitosta aurinkoisessa ja tuulisessa säässä. Pohjoisenpuoleinen tuuli ja
kapea luode-kaakkosuuntainen vesialue haastoi järjestäjät ratasuunnittelussa.
Tiheästi poijutettuna radasta tuli monipuolinen sisältäen vasta-, myötä- ja
sivutuuliosuuksia sekä runsaasti käännöksiä. Ison luokan voiton vei Mika Muikku
miehistöineen veneellä Woodpecker (RiPS) ennen Matti Ahosen Onyxia (LrPS) ja
Panu Kokon Inffania (RiPS). Pienen luokan voiton vei Tommi Isotalon kipparoima
Fatmai (LrPS) ennen Sakari Vennon Cascadea (LrPS) ja kolmanneksi sijoittunutta
Pekka Merelän kipparoimaa Melodya (RiPS). Kaikkien osallistuneiden kesken
arvottiin paukkuliivit. Arpa suosi Harri Muikkua (Woodpecker).

Astuvan Ukon Regatta RiPS
Pieni Racing Tuloslista Lähtöaika klo 11:00:00 Reitin pituus: 12,0 mpk

Sij. Nimi nro Tyyppi Fin
rating Kippari Seura Tuloaika Purj. aika Tas-aika Nop.

kts
Tas
nop.

1 Fatmai FIN-527 Botnia 6 0,8713 Tommi Isotalo LrPS 13:46:19 02:46:19 02:24:55 4,33 4,97
2 Cascade FIN-873 Botnia 6 0,8703 Sakari Vento LrPS 14:00:21 03:00:21 02:36:58 3,99 4,59
3 Melody FIN-654 H 0,8263 Pekka Merelä RiPS 14:29:45 03:29:45 02:53:19 3,43 4,15
4 Camille FIN-892 Albin Express 0,8708 Lauri Pulkkinen RiPS 14:30:57 03:30:57 03:03:42 3,41 3,92
5 Aava FIN-3845 Eolia 0,7843 Pekka Sapman RiPS 15:00:17 04:00:17 03:08:27 3,00 3,82
6 Alli FIN-4446 Allegro 30 0,8457 Jukka Nikkilä RiPS 14:50:50 03:50:50 03:15:13 3,12 3,69

29.05.2021Laskenta aikaa ajalle
Kyläniemi Runt DH 2021
Järjestyksessään toinen kahden hengen miehistöillä purjehdittava Kyläniemi Runt DH 2021 -kilpailu
purjehdittiin helteisessä säässä 19.6. Kilpailuun osallistuneet 20 venekuntaa saivat nauttia helteen
lisäksi vaihtelevista tuulista tuulihaarukan vaihdellessa nollasta kahdeksaan metriin.
Ristiinan Pursiseura saavutti loistavan menestyksen. Mika ja Markus Muikku Woodpeckerillä voittivat
ison luokan. Kaksoisvoiton varmistivat Panu Kokko ja Ville Rimpiläinen Inffanilla. Ripsin kolmoisvoiton
pilasi Imatran purjehdusseuran Piika (Kimmo ja Anttoni Hautamaa) ennen Jukka ja Olli Laitisen Didixiä.
Pienessä luokassa Pekka ja Kaisa Merelän Melody sijoittui neljänneksi. Palkintosijat menivät
Lappeenrantaan ja Imatralle järjestyksessä Fatmai, Lady Alice ja Adele.
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Tuloslaskenta Kilpailussa käytetään aikaa–ajalle-tasoitusta.
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

Taustakuva: Niina Rajala, AUR 2021

Palkinnot

Rata

25 € /venekunta, maksettuna ennen 24.5.2022 ja
30 €/venekunta sen jälkeen.

Osallistumismaksu

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

Kilpailun aikataulu Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti kilpailun nettisivuilla
bit.ly/AUR2022 olevalla lomakkeella 27.5. klo 24.00
mennessä ja maksamalla osallistumismaksu ennakkoon
Ristiinan pursiseuran tilille FI40 4165 0010 0320 04 tai
vaihtoehtoisesti MobilePaylla käyttämällä koodia 28690.
Molemmissa maksuvaihtoehdoissa viestiksi/kommentiksi
tulee laittaa AUR, veneen nimi ja maksajan nimi.
Kipparikokous Korkiassa la 28.5. klo 9.15.
Kipparikokouksen asiat laitetaan myös kilpailun
nettisivuille.
Lähtö Himalansaaren laiturin edustalta klo 11.00 .

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

RISTIINAN PURSISEURA RY

KILPAILUKUTSU

16. ASTUVAN UKON REGATTA
Saimaa ranking -osakilpailu
Lauantaina 28.5.2022
Ristiinan Pursiseuran tukikohta, KORKIA
YÖVESI, RISTIINA

Kilpailussa noudatetaan kansainvälisiä kilpapurjehdus-
sääntöjä, FinRating-tasoitussääntöä, osallistuvien venei-
den luokkasääntöjä, Saimaa ranking -sääntöjä ja kirjallisia
purjehdusohjeita. Purjehdusohjeet löytyvät kilpailun
nettisivuilta bit.ly/AUR22

Säännöt

Mikäli Racing-luokkaan osallistuva vene aikoo purjehtia
veneen perusstandardista poikkeavalla purjevarustuksella,
tulee sen ilmoittaa käyttämänsä FinRating-lukuhyvitys
viimeistään tiistaina 24.5. Jukka Nikkilälle, puh 050-
3255801 tai sähköpostilla jukka.nikkila@sivistys.mikkeli.fi.

Matkapurjehdukset 2021 kokonaistulokset

Sĳ. vene kippari AUR Yövesi Korkia yht.

1. Woodpecker Mika Muikku 1.(13p.) 3.(10p.) 1.(13p.) 36 p.

2. Inffani Panu Kokko 3.(10p.) 2.(11p.) 2.(11p.) 32 p.

3. Helmi Harri Muikku - 1.(13p.) 4.(9p.) 22 p.

4. Camille Lauri Pulkkinen 4.(9p.) - 5.(8p.) 17 p.

5. Alli Jukka Nikkilä 6.(7p.) - 3.(10p.) 17 p.

6. Didix Jukka Laitinen - 4.(9p.) 6.(7p.) 16 p.

7. Sinonen Eero Häkli - 5.(8p.) 8.(5p.) 13 p.

8. Melody Pekka Merelä 3.(10p.) - - 10 p.

9. Aava Pekka Sapman 5.(8p.) - - 8 p.

10. Katriina Jukka
Jääskeläinen - 6.(7p.) - 7 p.

11. Suvisussu Ari Immonen - - 7.(6p.) 6 p.

Yövesi-matkapurjehdus
Harri Muikun kipparoima Helmi voitti Ristisaaresta Korkiaan vauhdikkaassa tuulessa ja viileässä
säässä syyskuun alussa purjehditun Yövesipurjehduksen. Miehistönä Helmissä purjehtivat Mari
ja Anssi Muikku. Toiseksi sijoittui Panu Kokko miehistöineen Inffanilla ja kolmanneksi Mika
Muikun kipparoima Woodpecker miehistöineen.
Kilpailuun osallistui kuusi venekuntaa.

Korkia Runt
Kesän viimeinen purjehduskilpailumme oli perinteisesti Korkia Runt 18.9. Korkia kierrettiin
vaihtelevissa tuulissa. Nopein vene kiersi viiden mpk:n reitin vähän yli tunnissa. Kisa ajettiin lysti-
tasoituskertoimilla, joissa huomioidaan menestys aikaisemmissa kilpailuissa. Kiertopalkintoa
varten laskettiin myös FinRating-tasoitusajat. Kilpailun voitti Suvisussu, toisena Alli ja kolmantena
Helmi. FinRating-tuloksissa kolmen kärki oli Woodpecker, Inffani, Alli. Kisaan osallistui 8 venettä.
Kilpailun jälkeen vietettiin kuvailtaa grillikatoksessa.

Taustakuva: Pieni kannustaja, Ida Paasonen (kuvakilpailun satoa).

Kuvat: Niina Rajala, AUR 2021.



HAUSKAA JA REIPASTA PURJEHDUSMIELTÄ!

Tiedustelut

Veneissä on miehistöpaikkoja vapaana. Kaikki ensikertalaisista
kokeneisiin purjehtĳoihin rohkeasti mukaan. Tukikohtien välisiä
kyydityksiä järjestetään tarpeen mukaan. MPS:n veneitä voi
aamulla siirtää Korkiaan ja tuoda miehistöt lähtöpaikalle
Ristisaareen. Illalla sauna ja jälkipelit kaikille Korkiassa.

Muuta

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

Kilpailun aikataulu

La 3.9.
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.

Kilpailu purjehditaan FinRating-tasoituksin ja -säännöin. Mikäli
veneelläsi ei ole virallista FinRating-lukua, annetaan veneelle
tätä kilpailua varten FinRating-luku kilpailun järjestäjän toimesta.
Kaikki voivat osallistua.

RISTIINAN PURSISEURA RY MIKKELIN PURSISEURA RY
KILPAILUKUTSU

YÖVESI-MATKAPURJEHDUSKILPAILU
Lauantaina 3.9.2022
YÖVESI, RISTIINA

Kilpailu on kaikille avoin RiPS:n perinteinen matkapurjehdus-
kilpailu, joka on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 1979.
Tänä vuonna kilpailu järjestetään yhdeksättä kertaa yhteistyössä
MPS:n kanssa.

Kilpailun luonne

Pe 2.9.- la 3.9. kokoontuminen MPS:n tukikohtaan
Ristisaaressa.

RISTIINAN PURSISEURA RY KUTSU

PURJEHDUSTAPAHTUMA KORKIA RUNT
Lauantaina 24.9.2022 klo 10.30
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.

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

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

Palkinnot Kilpailun runsaat palkinnot jaetaan iltasella kuvaillan
yhteydessä. Paras joukkuepukeutuminen palkitaan.

HAUSKAA JA REIPASTA PURJEHDUSMIELTÄ!
toivottaa RiPS, purjehdusjaosto

Aikataulu Ilmoittautuminen ja kipparikokous Korkiassa klo 10.00
Lähtö laiturin edustalta n. klo 10.30

Tuloslaskenta Kilpailussa käytetään aikaa–ajalle-tasoitusta. Tulokset
julkistetaan sähköisellä ilmoitustaululla bit.ly/dhsaimaa22

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

Oopperaregatan palkintojenjaon yhteydessä 9.7.2022Palkintojenjako

HAUSKAA JA REIPASTA PURJEHDUSMIELTÄ!

Palkinnot

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

Ilmoittautuminen ja
aikataulu

Ilmoittautuminen sähköisesti osoitteessa bit.ly/dhsaimaa22
17.6. klo 24.00 mennessä ja maksamalla osallistumismaksu
ennakkoon Ristiinan Pursiseuran tilille FI40 4165 0010 0320 04
tai vaihtoehtoisesti MobilePaylla käyttämällä koodia 28690.
Molemmissa maksuvaihtoehdoissa viestiksi/kommentiksi tulee
laittaa DH, veneen nimi ja maksajan nimi.

Osallistumismaksu on 20 € /venekunta maksettuna ennen
12.6.2022 ja 30 € /venekunta maksettuna 13.6.2022-17.6.2022
(jälki-ilmoittautuminen).

Kipparikokous kilpailukeskuksessa la 18.6.2022 klo 10.15

Lähdöt kilpailukeskuksen edustalta klo 11.00

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

LAPPEENRANNAN PURSISEURA RY RISTIINAN PURSISEURA RY

KILPAILUKUTSU

KYLÄNIEMI RUNT DH 2022
Double handed -purjehduskilpailu kahden hengen miehistöille
Lauantaina 18.6.2022
Suur-Saimaa
Kilpailukeskus Sarviniemi (varalla lomakeskus Saimaanranta, jos
tuuli estää kiinnittymisen Sarviniemeen. Tiedotetaan sähköisellä
ilmoitustaululla.)

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

20 21

Säännöt

Taustakuva: Niina Kokko, DH 2020
Taustakuva: Niina Rajala, AUR 2021
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Yövahdissa
Teksti ja kuvat: Jukka Nikkilä

Merellä - ja välillä Saimaallakin - on hienoa ja tarpeellistakin purjehtia joskus yöllä.
Kauas meneminen kestää kauan, jos tekee vain päivämatkoja ja viettää yöt
satamissa. Leppoisa päiväpurjehdusmatka rannikkoja pitkin on 25-40 mpk.
Reissaaminen on nautinnollista ja aamulla voi nauttia pitkän kaavan mukaan
aamupalan. Illalla saattaa ehtiä saunaankin. Mutta jos retkikohde on kaukana, niin
loma loppuu kesken. Tai jos ollaan siirtopurjehduksella, jossa venettä urakoidaan
vaikkapa Itämeren toiselle reunalle, niin on syytä purjehtia yön yli. Vuorokaudessa
ehtii veneestä ja kelistä riippuen 100-160 mpk, jopa ylikin.

Vahtivuorot on tärkeä sopia valmiiksi. Tässä muutamia ratkaisuja omilta reissuiltani,
eivät varmasti ainoita oikeita:

Atlantin ylitys, 7 henkeä veneessä:
Vahtivuorossa oli aina kaksi henkeä, vuoron pituus 4 tuntia. Molemmat olivat
purjehdusvarustuksessa, mutta toinen voi vaikka pötkötellä sisällä, kunhan oli
toimintavalmis. Vahtivuorot pyörivät yötä päivää.
Kokkivuorossa oltiin yksin kokonainen päivä kerrallaan, silti hoidettiin myös vahtivuorot.
Kello 12 veneen aikaa kokoonnuttiin keskipäivän rommille.

Itämeren ylitys, 3 henkeä veneessä:
Vahtivuorossa oli aina kaksi henkeä, vuoron pituus 4 tuntia. Vaihdot limittäin kahden
tunnin välein. Kaikki toimivat kokkina epämääräisessä järjestyksessä.

Biskajan ylitys, 2 aikuista ja kaksi lasta veneessä:
- Vahtivuorossa yksi, toinen oli lepovuorossa. Yövahdit kolme tuntia kerrallaan.
- Kun vahdissa on vain yksi henkilö, niin on tärkeää purjehtia maltillisesti ilman riskejä.
Vahdin on pidettävä itsensä koko ajan valjaissa, helpossakin kelissä. Mereen putoaminen
toisen nukkuessa olisi menoa. Unikin tulee lepovuorolaiselle paremmin, kun ei tarvitse
pelätä toisen pudonneen huomaamatta matkan varrelle.

Omilla kauemmas suuntautuvilla reissuillani
olemme usein rytmittäneet reissua niin, että
seilataan 1-2 vuorokautta ja sitten pysähdy-
tään johonkin mukavaan paikkaan suunnilleen
yhtä pitkäksi ajaksi. Näin kohteista näkee
enemmän kuin vain sataman ja lähikaupan.
Ja sitten joku pätkä taas niitä leppoisia päivä-
purjehduksiakin.

Merelle mennessä ensimmäinen pidempi ry-
käisy on monesti Lappeenrannasta Brusnitš-
nojeen ja seuraavana siitä Kotkaan. Suomen-
lahden rannikolla on aivan mahtava purjehtia
suojaisia saaristoreittejä, mutta jos haluaa
mennä kauemmas nopeammin, niin suunna-
taan avomerelle ja jaetaan vahtivuorot. Vah-
dinvaihdon yhteydessä tiedotetaan vuoron
tapahtumat, esitellään lähellä kulkevat laivat,
tehdään mahdolliset purjeenvaihdot ja saate-
taan keittää kahvit tai teet.

Autopilotti on hieno apu silloin, kun akuissa on
virtaa ja keli sen salli. Tuuliperäsimestä minul-
la ei ole kokemusta.

Joskus yöpurjehdus on hyvä vaihtoehto päivä-
purjehdukselle. Kanarian saarilla saarten väli
on usein pitkän päiväpurjehduksen verran eli
40-70 mpk. Olimme yhden talven veneellä

tuolla alueella ja usein oli houkuttelevampaa
siirtyä saarelta toiselle yöllä. Säästimme yh-
den satamamaksun, tuulet olivat kevyempiä
yöllä ja lapset nukkuivat. Lisäksi aamun valos-
sa on turvallisempaa tulla uuteen satamaan
kuin illan pimeydessä.

Englannin kanaalissa voimakkaiden vuorove-
sien alueella satamista lähdöt ja saapumiset
pitää ajoittaa vuoroveden, ei normaalin päivä-
rytmin mukaan. Yöpurjehdusta on vaikea vält-
tää.

Yövahti voi sisältää vaikka mitä. Helpoimmil-
laan ajellaan koneella autopilotilla tyynessä,
hurjimmillaan veivataan ruoria tuntitolkulla sa-
teessa ja myrskyssä hartiat kipeinä. Yöllä on
revitty riekaleiksi fokka ja iso, törmätty kellu-
vaan viemäriputkeen, pelätty avomerellä kes-
kellä ukkosmyräkkää, ammuttu huomioraketti
tiukassa kohtaamistilanteessa, siivottu meri-
sairaiden oksennuksia ym. Atlantilla tyynellä
on usein ihailtu veneen peräpyörteisiin fosfori-
planktonin synnyttämää hehkuvaa vanaa.
Joskus on säpsähdetty, kun vierestä kuuluu
yllättäen delfiinin uloshengitys. Joinakin aa-
muina veneen kannelta on löytynyt lentoka-
loja ja kerran avotilaan hyppi yöllä sormen
mittaisia kalmareita.

Välillä on tuulta ja tyrskyä.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Atlantin ylityksellä ehti keittiöpäivä iskeä moneen kertaan.

Meripunkasta ei putoa lattialle.
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Ensimmäisiä kertoja purjeveneessä vietin
neljä-viisivuotiaana 2004/2005 isovanhem-
pieni Seĳan ja Aarnin Amandassa (Targa 96).
Veneen alkusammutusta tuli myös pikkutyt-
tönä seurattua, kun spriipalo roihahti liedellä.
Istuintyynyssä on muisto tästä reissusta edel-
leen. Ensimmäisen kerran purjehdin yksin
kymmenvuotiaana jollalla Korkian edustalla
Kostiaisen Jorman ja isoisäni Hyttisen Aarnin
(äĳän) opastuksella.
Kesän 2014 RiPS:n jollaleirillä kokeilin uudes-
taan optimistĳollaa. Totesimme kuitenkin tuol-
loin, että Zoom olisi minulle sopivamman ko-
koinen, joten kokeilin sitten sillä purjehtimista.

2015 olin purjehdusriparilla perinnepurjelaiva
Valborgilla Turusta Helsinkiin, jonka jälkeen
innostus purjehdusta kohtaan kasvoi entises-
tään, vaikkakaan emme saaneet juuri osallis-
tua itse veneen hallinnointiin.
Innon kasvaessa 2017 tuli mahdollisuus osal-
listua ystävän kanssa kuunari Helenalla Tall
Ships Racen legille Ruotsin Halmstadista Kot-
kaan. Kyseisellä reissulla saimme itse osallis-
tua paljonkin toimintaan ja saimme myös halu-
tessamme kipparilta pientä navigointiopetusta.

Purjehduksessa vetosi itsetekeminen ja osal-
listuminen sekä purjehduksen moniulottei-
suus. Lisäksi purjehtiessa matkanteon näkee
konkreettisesti ja aika pitkälti ollaan vain tuu-
len armoilla.
RiPS:n nuorisopurjehdusleirillä 2018 pääsin
Woodpeckerin kyytiin pinnaohjauksella toimi-
vaan veneeseen. Tuolloin huomasin, että
pinnaohjaus on ruoriohjausta haastavampaa,
sillä pinnasta on pakko pitää melkein koko
ajan kiinni. Toisaalta ruoria joutuu pyörittä-
mään useamman kierroksen ääripäästä
toiseen.
Tässä vaiheessa äĳäkin oli selkeästi innois-
saan siitä, että pääsisi opettamaan minulle
lisää purjehduksesta. Seuraavana kesänä
alkoivatkin vähitellen Amandan käsittelyhar-
joitukset. Vauhtia ja etäisyyksiä oli aluksi han-
kala havaita ja laituriin menoakin tuli harjoitel-
tua useampaan otteeseen.
Kesällä 2020 harjoittelimme Lintusalon
lähellä, kuinka karilleajon jälkeen päästään
purjeilla takaisin liikkeelle. Olin tekemässä
käännöstä jiippiin ja kartan mukaan siinä piti
olla tarpeeksi syvyyttä, mutta ei sitten ollut-
kaan. Kyseisenä vuonna alkukausi meni pit-
kälti kunnostustöissä, hiomisilla ja lakkauk-

silla ja lattiakin tuli uusittua.
Vuosi sitten pääsiäisenä ja vappuna tuli osal-
listuttua veneen kunnostustöihin, pesuun ja
vahaukseen. Keväällä veneen laskujen yhtey-
dessä opettelin maston nostoa ja sehän sujui
talkoovoimin sukkelasti. Harjoittelimme myös,
kuinka moottorin siipipyörä vaihdetaan. Siitä-
kin opin, että ensi kerralla tulee muistaa
sulkea veden tulo ennen siipipyörän vaihtoa.
Kesän aikana havaitsimme myös, ettei Kirkko-
rannan mastonosturi ole tarpeeksi korkea,
jotta puosuntuolilla pääsisi maston huipulle
asti. Isopurjeen nostin jäi siis sinne maston
huippuun ja loppukausi menikin sitten käyttä-
mällä spinnun nostinta ison nostimena ja
reiviköysiviritelmää siinä apuna.
Kesällä 2021 tein kolme kertaa ”yksinpurjeh-
dukset” ilman äĳää. Aluksi oli hieman jännitys-
tä siitä, kuinka selviän, jos käykin jotain. Taju-
tessani, että parhaitenhan sitä oppii menemäl-
lä tutusta ja turvallisesta hieman mukavuus-
alueen ulkopuolelle, jännitys hälveni. Huoma-
sin taitojen kehittyvän, kun itse oli oikeasti
vastuussa veneen hallinnasta eikä ollut toista
osaavampaa saatavilla. Tiesin osaavani hallita
venettä riittävästi Ristiina-Korkia välillä.
Reittikin oli jo tullut hyvin tutuksi, mutta kartta
ja Sailmate olivat silti käytössä oppimisen
kannalta. Viime kesänä lomapäiviä oli sen
verran vähän, että veneily oli ihan kuin
mökkipurjehdusta, kun Korkiaan suunnattiin.
Se oli ihan hyvää alkua, mutta pidemmän
päälle käy vähän tylsäksi ja tulevina kesinä
tarkoitus on päästä pidemmälle.
Jokaisella kerralla oli eri kaveri mukana. Sopi-
vaa miehistöä oli hieman haasteellista löytää

kaikkien kavereiden tehdessä vuorotyötä.
Enkä ihan ketä vain mukaani suostunut otta-
maan. Pitää olla sellainen, johon voi luottaa,
että tekee mitä pyydetään eikä ole ihan peu-
kalo keskellä kämmentä ajatuksesta purjeh-
timinen. Vaatimuksena oli myös sellainen,
jonka seuraa jaksaa muutaman päivän ympäri
vuorokauden, kun veneestä ei niin vaan pois
pääse.
Muutamat kaverit ovat ihmetelleet sitä, kuinka
uskallan ja osaan lähteä ns. yksin veneile-
mään. Heille olen vain vastannut: "tekemällä
oppii".
Mastonlasku syksyllä olikin sitten jälleen hyvä
opetus siitä, kuinka homman ei tulisi mennä.
Opetuksena siis, ettei maston laskuun riitä
kaksi ihmistä, ellei halua maston tekevän kip-
pausliikettä ja syöksylaskua.
Täksi kaudeksi on toiveena saada tehtyä
useampi reissu yksikseen (ilman äĳää) ja
päästä Korkiaa pidemmälle. Kesätöistä tulee
siis raaskia ottaa enemmän vapaita.

Matkustajasta
matka kohti
kippariutta

Teksti: Kerttu Häkkinen
Kuvat: Aarni Hyttinen
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Kaikki alkaa vähästä: ostin kajakkikaksikon.
Ammatissani olin tottunut, että kun jollain
värkillä ruvetaan rälläämään, niin pitää käydä
kurssi. Niinpä kävin neljän päivän mittaisen
Melontaretkivetäjä-kurssin välillä Pieksämäki-
Kangasniemi. Sitä kajakkia saa muuten
lainata ‒ on se kivaa hommaa. Mutta se tavoi-
te oli sinne matkaveneeseen, ja tietysti sinne-
kin pitää käydä kurssi, niin kävin saaristo- ja
rannikkolaivurikurssit talvella -97-98.
Soutuvene- ja kajakkikokemuksen lisäksi
katsoin, että ite kulkupeliäkin pitäis osata
hantteerata. Kuulin, että Ristiinassa semmone
Yöveden Purjehduskoulu järjestää purjehdus-
kursseja ‒ no sinne vielä ilmoittautumaan.
Valitettavasti kesäkuun kurssi peruuntui.

MOOTTORIVENEILEMÄÄN
Se Tristan Serenan kuva kalvoi siellä
mielessä. Piti lähteä etsiskelemään
moottorivenettä. Etsiskelyyn sain kovasti
tukea Reinamon Ramilta ‒ käytiin katsomassa
ja koeajamassa monen sorttisia katiskoita.
Päĳänteeltä löytyi sitten kohtuuhintainen
hollantilainen teräsvene, josta Rami sano, että

”ton kanssa sun ei tarvi ainakaan hirveesti hä-
vetä satamaan mennessäs”. Ostaa pläjäytin
sen. Ja kun se oli Päĳänteellä, niin aateltiin,
että veneillään nyt ainakin tämä kesä täällä.
Oikea ratkaisu, varsinkin eteläosa Päĳän-
teestä on upeaa aluetta, teräsveneilĳöitten
valtakuntaa. Nokka edellä hiekkarannalle ja
perästä harusköydet rannan puihin.

Ensimmäinen laituriin ajo onnistui heti kah-
deksannella kerralla. Olin kyllä käynyt jo
yhden yön yksin harjottelemassa Pulkkilan-

Elin liki 20 vuotta Kangasalla Längelmäveden rannalla ja vesillä liikkuminen
tapahtui ekologisesti lihasvoimalla. Kerran olin moottoriveneen kyydissä, se oli
puinen tasaperävene moottorina 2hv JAP keskimoottori, matka kesti 2 tuntia ja oli
mieleenpainuva. Jo silloin ajattelin, että jonakin päivänä, sitten kun minulla on
aikaa turhanpäiväiseen, hankin itselleni matkaveneen. Ajastaan ihanteeksi nousi
Tristan Serena, sillä se näytti niin kauniilta. Koitti aika 90-luvun loppupuolella,
jolloin tähellisen ja tarpeettoman välinen raja oli jo aikoja sitten maailmankatso-
muksessani hämärtynyt. Oli tullut aika toteuttaa haaveeni ‒ siis aloittaa veneily.

harjun kupeessa laituriin, jossa ei ollut yhtään
venettä. Se oli hyvä avoin paikka harjotella
aallokossa rantautumista ja yrittää levätäkin,
mutta niskat oli kovilla. Laituriin osui semmo-
sia Päĳänteen aaltoja, joihin en Saimaalla ole
vielä törmännyt eikä minun veneessä ollut
joustimia kiinnitysköysissä.

Tuli marraskuu ja sain ”varman” tiedon:
Halisen Pekka tulee Heinolaan. Matkalla
sinne näin elämäni ensimmäiset merimetsot ja
kanadanhanhet. Sysimusta yö, pitäis ajaa
Pekan trailerille, onnistu kertalaakista
(sattumalta). Yksi venereissu vielä
pikkupakkasessa ja sit oltiin Saimaan
veneilĳöitä.

SILLÄ VÄLIN TOISAALLA
Kun kesäkuun purjehduskurssi Ristiinassa oli-
kin siirtynyt heinäkuulle, niin sinnehän minä
sitten moottoriveneen omistajana Finteamiin
Rasasen Ramin oppiin. Rami opetti minulle
purjeveneen käsittelyä ja minä Ramille
aerodynamiikkaa. Hieno yhdistelmä, joka
säilyi koko yhteisen taipaleemme ajan. Varsin-
kin minä opin lähes kaiken, mitä nyt sitte
purjehtimisesta tiedän. Mutta laiturissa oli se
meidän hollantilainen moottorivene Josepha.
Jälkikäteen se aika tuntuu pitkältä, kun
osallistuttiin navigointikilpailuihin, aina
podiumsĳoitus ja sitten itse järjestettyjä kisoja.
Hauskoja mutta sinänsä naurettavia.

KAVERIN VENE ON PARAS VENE
Jo siellä Yöveden purjehduskoulun kurssilla ja
seuraavan vuoden jatkokurssilla tutustuin
Neuvosen Anssiin, jonka veneessä olin sen
jatkokurssin. Anssi suunnitteli merireissua
Viroon ja Gotlantiin. No ilman muuta mukaan.
Kolme viikkoa oltiin siellä. Gotlantiin ei päästy,
mutta paljon opin. Virtsun satamaan tuli
useampia samannäköisiä purjeveneitä, var-
maan joku eskaaderi. Niissä oli kova tuulilasi.
Kysyin Anssilta, että mitähän veneitä noi on.

Anssi sanoi, että ne on Targoja, ja että ne on
tosi hienoja veneitä, mutta kalliita. Siitä jäi
kipinä.

Navigaatioharrastus toi mukanaan merkittä-
vän veneily-ystävän Kostiaisen Jorman ja
hänen veneensä Merikotkan. Siinä veneessä
sain olla Suomenlahdella ristiin rastiin, Kotka -
Vergi väliä seilattiin toistakymmentä kertaa.
Ne on niitä reissuja, joissa vene on menomat-
kalla sluuppi ja paluumatkalla kaljaasi. Joulu-
kuun purjehduksesta Vergiin nyt en kerro
ajanpuutteen takia. Kerran Jorma uskalsi
antaa Merikotkan Vergin reissulle minunkin
komentoon. On se vieläkin pinnalla. Kerran
pääsin ohjastamaan Qvasar 30 -venettäkin
12 tuntia yhteen menoon olosuhteissa, jossa
kansi ja vantit oli tukevasti jäässä. En kyllä
vaihtaisi niitä kokemuksia.

Kaverin veneen murheet on sillä kaverilla.

Mutta vielä oli se moottorivene. Miks mulla on
moottorivene, kun mä norkoilen pelkästään
kavereiden purjeveneissä? Kotkassa Y-laitu-
rissa, samassa missä Merikotka, näytti olevan
Targa 96 ja Jorma kertoi, että se on ehkä
myynnissä. Ja niin Virtsussa syttynyt kipinä
roihahti. Ja ostin sen, Amandan.
Ensimmäinen kahden veneen loukkuni.

Sadut alkavat sanoilla ”olipa kerran” ja merimiesjutut sanoilla ”kerran kun
me oltiin”. Muuta eroa niillä ei ole.

AARNI

Teksti ja kuvat: Aarni Hyttinen ja Aarnin kotialbumi
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ITE PURJEHTIMAAN
Vene oli Kotkassa Veleiron telakointialueella.
Värkkäilin siellä kaikenlaista ympäristössä,
jossa kaikki tuntuivat olevan vähintään
maailman ympäri purjehtineita, yritin kommu-
nikoida nyökyttelemällä. Koitti vesillelasku.
Odottelin, että tulee ilta, riittävän pimeää ja
ketään ei näy, sit mä lähden Kotkasta
Haminaan. Siellä mulla oli venepaikka, johon
mennessäni noin 10 m/s tuulessa juutuin
kölistä pohjaan viisi metriä ennen laituria.
Kolmen tunnin taistelun jälkeen pääsin laiturin
toiselle puolelle jonkun muun paikalle.
Ajastaan kaikki kyllä järjesty jees.

Kun venepaikka oli Haminassa, niin sieltä
käsinhän sitä veneiltiin Suomenlahdella ja
Suomen ja Viron väliä kaljaasina. Syksyllä
tultiin sitten kanavan kautta Ristiinaan.

Seuraavana vuonna mentiin merelle uudes-
taan lapsuudenystäväni viimeiselle matkalle,
ja kun kysyin, milloin meidän pitää olla
takaisin, vastaus oli “ei tarvi olla milloinkaan”.
Se kesti reilun pari viikkoa, mutta se kesä
meni merellä ja Riigassa asti käytiin mukana
Reinamon Rami ja Monosen Lauli, joka teki
elämänsä ensimmäisen ja viimeisen meren-
kulussa tapahtuneen paikanmäärityksen
sekstanttia käyttäen. Sen jälkeen Amanda
onkin ollut vain Saimaalla.

KIVET
Jos purjehtĳa kertoo, ettei ole ikinä kivillä
käynyt, hän joko valehtelee tai ei ole purjehti-
nut. Olen kokenut purjehtĳa, koska olen niin
monta kertaa käynyt kivillä, mutta en oo
kertaakaan kuallu. Ensimmäinen kerta oli
Pelloksella. Oltiin Rasasen Ramin kanssa
hakemassa lauttaa sataman rakentamista
varten, kun jysähti. Sitä ääntä, jonka olen niin
monta kertaa kuullut, olen oppinut vihaamaan.
Toinen kerta oli Jänisluodon ja Korkian välis-
sä, pikkusen liikaa etelässä. Nämä moottori-
veneellä.

Amandahan oli kokenut kovan mällin ennen
minuakin, 7 kn kiveä päin, kölin etuosan
repeämä, iso remontti. Sipoonlahdella vähä
ahnehdittiin ja kiville meni, kun näytti siltä, että
toinenkin purjevene meni siitä ja päästään
seuraavalla halssilla tuon niemen ohi.
Kuopion reissulla hankittiin kokemusta 1,5
vrk:n aikana 3 kertaa kiville. Kaikille löytyy
selitys, niin kuin elämässä yleensä. Yleensä
syyllinen on joku muu, purjehduksessa ei.

Toistaseks viimenen kiville ajo tapahtu Kertun
kanssa Vetojaon pohjoispuolella 4 m syvyys-
merkin kohdalla, mutta ei pitäis mennä niin
lähelle rantaa, tai pitäs olla vaan siinä kiikkus-
tuolissa.

TAKAPAKKIA
No sitten siirryin takaisin moottoriveneilyyn,
perusteet pitänee hakea kaaosteoriasta.

SUMMARY
Purjeveneily Saimaalla on lähellä pelleilyä,
joka tapauksessa jokipurjehdusta.
Moottoriveneily on sellasta, että
satamamanoovereiden jälkeen tällätään
ittemme siihen istuimelle ja ruvetaan
toljottamaan. Lisäksi liikuttiin millä värkillä
hyvänsä, siellä on upeat maisemat, linnut,
norpat, värit, tuoksut, makkarat ja oluet.
Kaikkea sitä yhtä aikaa ei löydä muualta.



Meitä on kokonainen
heimo - kolme

sukupolvea vesillä
Teksti: Raimo,Anneli,Markus, Sanna jaEmilia Järn
Kuvat: Järnien perhealbumit

Markus: Veneilyyn ja purjehdukseen tutustuin tarhakaverini Paavo Nik-
kilän ja Paavon perheen mukana. Voi olla, että ilman tuota sattumaa
meidän perheessä ei ehkä purjehdittaisi. Ensimmäinen purjehdusko-
kemus oli varmastikin Paavon keltaisella optarilla alle kymmenen
ikäisenä. Mikkelin Pursiseuran purjehdusleirin innoittamana sainkin
sitten oman optarin. Taidot karttuivat optarilla MPS:n kisoissa ja viikko-
purjehduksissa. Jälkikäteen ajatellen purjehtimaan todella opin, kun
aloimme teini-ikäisenä purjehtimaan yhdessä Paavon kanssa Viklalla.
Minä gastina ja Paavo kipparina. Viklalla kiersimme ranking- ja SM-
kisoja. Otollisten sattumusten vuoksi pääsimme jopa edustamaan
Suomea Vikla-luokan junioreiden EM-kilpailuihin Portugaliin vuonna
-89?. Toisena venekuntana Suomen ”joukkueeseen” kuului Kimmo
Kotisalo/Mikko Teräsvirta (MPS). Järvipurjehtĳalle Atlantin aallot tar-
josivat ikimuistoisen kokemuksen. Loppusĳoituskin taisi olla ihan sie-
dettävästi puolen välin tienoilla.

Kevytvenepurjehdusta jatkui opiskeluaikoihin asti. Naimisiinmenon ja
lasten syntymän myötä purjehdus siirtyi kokonaan köliveneisiin. Aluksi
s/y Emilialla (Maxi Fenix) ja sitten s/y Maisalla (Elan 36).

Anneli: Meillä kaikki alkoi siitä, kun Raimo olisi mielellään huudellut
neuvoja rannan puskista Markuksen jollapurjehduksesta innostunee-
na. Ei kuitenkaan huudellut. Tosin Raimo oli ollut jo pitkään kiinnostu-
nut purjehduksesta. Minulla oli hiukan kokemusta kartan luvusta moot-
toriveneellä Suomenlahdella liikuttaessa, mutta purjehdus ei ollut käy-
nyt edes mielessä.

Tuli vuosi 1986, kun Valtolan Jorma tarjosi koepurjehdusta Guy 22
Emilia-veneellään, johon Raimo oli jo aiemmin tutustunut. Koepurjeh-
duksen jälkeen asia oli selvä: meistä tuli Emilian uudet omistajat. Meis-
tä, joilla ei ollut purjehtimisesta mitään kokemusta. Meillä oli kuitenkin
Markus, joten neuvojen jako meni uusiksi. Markus alkoi neuvomaan
meitä.

Miehistöön kuului Raimo, Markus, Juha ja minä. Nautimme suunnatto-
masti purjehtimisesta. Vakiolauseemme olikin perämoottorin sammu-
tettuamme, että "siunattu hiljaisuus". Kolusimme luonnonsatamia, ja
koska kylmälaukku tyhjeni neljässä päivässä, viimeistään silloin piti
rantautua hankkimaan uutta ruokaa ja jäädyttämään kylmäkallet. Tie-
tysti samalla käytiin saunomassa, jos se oli mahdollista.

Oli vuosi 1991, oli kaunis kesäpäivä ja olimme matkalla Lappeenran-
taan mukana Juha ja serkkunsa Mikko. Menomatkalla ohitimme Kylä-
niemen katsellen poikien kanssa puolustusvoimien harjoituksia ja kul-
jetusvaunujen rantautumisia ja vaihdoimme tervehdyksiä yllämme
kaartelevan puolustusvoimien koneen kanssa. Tullessamme seuraa-
vana päivänä takaisin oli juuri sattunut pahin, mitä voi tapahtua. Mie-
histön kuljetusvaunu oli uponnut. Suru oli käsin kosketeltavissa.

Raimo: Ensimmäisellä Emilialla purjehtimista kesti viisi kesää. Sinä
aikana pojat kasvoivat niin, ettei heidän jalkansa tahtoneet mahtua
Guyn pöydän alle ja kulku veneessä heillä oli kovin kumaraista. Huo-
masimme veneen olevan perheen mittasuhteisiin pieni. Guyn pöytä oli
hyvä mittari. Se oli kolmion mallinen ja ensin pojat istuivat kapeam-
massa päässä ja me leveämmässä. Ei kuitenkaan kestänyt kauan,
kun pojat istuivat leveämmässä päässä ja me Annelin kanssa ka-
peammassa.

Uutta venettä miettiessä iskimme silmämme ensin Guyline 822:een
ja kävimme muutamia katsomassakin. Helsingissä työmatkalla käy-
dessäni tutkiskelin rantoja ja kerran silmiini osui uusi pukilla oleva
Maxi Fenix Vuosaaren sillan kupeessa venemyymälän pihassa. Tein
u-käännöksen ja astuin liikkeeseen kysymään, onko se myynnissä.
Olihan se - venemessuilta tuotu.

Pitkän miettimisen ja tunnustelun jälkeen valitsimme uuden Maxi
Fenixin, josta ajattelimme tulevan meille loppuelämän purjevene.
Kaupat tehtiin ja Halisen kanssa noudimme veneen Ristiinan syvä-
satamaan. Sitä ennen minä, Markus ja Halinen olimme vieneet
Emilian (Guy22) Jämsään, uudelle onnelliselle omistajalle. Purjehti-
minen Saimaalla jatkui. Koska Maxi oli jo paljon isompi, saimme seu-
raksemme ystäviä, siskot ja siskon lapsia sekä anopit. Maxilla purjeh-
dimme 17 vuotta. Maxilla viihtyi myös Sanna, joka oli tullut Markuksen
elämään. Meillä oli todella mukavaa ja Sanna innostui heti veneilystä
ja oli kuin kotonaan Emiliassa (Maxissa).

Sanna: Olin ensi kertaa purjeveneessä, kun lähdimme tuoreen poika-
ystävän, Markuksen, kanssa kesällä -95 kaksin Maxi Emilialla viikon-
loppuretkelle Taistensaaren laguuniin ja Saimaanrannan lomakylään.
Ihastuin purjehdukseen heti. Äänetön eteneminen ja hetket kauniissa
Saimaan luonnossa lumosivat minut heti ensimmäisellä reissulla.

En osannut pelätä mitään: minulla oli aloittelĳana täysi luottamus
Markuksen purjehdusosaamiseen. Markus on ollut hyvä purjehduksen
opettaja minulle ja niin monelle muulle veneellämme sen jälkeen vie-
railleelle ensikertalaiselle tai lapsille. Hän ottaa heti kaikki mukaan
veneenkäsittelyyn. Kokemuksen myötä yhdessä tekemällä aloittelĳan
luottamus omaan osaamiseen kasvaa ja hetken kuluttua voikin jo
toimia itsenäisesti eri hommissa veneessä. Kun olen aloittanut purjeh-
duksen heti isolla veneellä ja kokeneempien miehistönjäsenten kans-
sa, olen jäänyt paitsi pienveneistä saatua "selkäranka- tai poskituntu-
maa" veneen käyttäytymisestä tuulen suhteen. Onneksi ainakin osan
selkärankatuntuman puutteesta on saanut korvattua vuosien aikana
kertyneellä kokemuksella isommissa veneissä.

Edelleen lumoudun Saimaan moninaisesta luonnosta ja veneellä vie-
tetyn viikonlopun tuomasta rauhasta, totaalisesta irrottautumisesta vä-
lillä hektisestä arjesta Hämeenlinnassa.

Anneli: Maxilla alkoi miehistöön tulla lapsenlapsista ensimmäisenä
Jutta, joka viihtyi heti erinomaisesti. Sitten mukaan tuli Julia ja tytöt
viihtyivät vesillä. Kanssaveneilĳöitä tuntui kummastuttavan se, että
lapset viettivät kanssamme pitkiäkin aikoja. Näin vuosien päästä
ihmettelen, ettei mitään suurempia vahinkoja sattunut, muutamia
pieniä naarmuja lukuunottamatta. Meillä oli Raimon kanssa mukana
monena kesänä 2-3 lasta ja sittemmin, kun Maisalla purjehdimme,
meitä oli kokonainen heimo.
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Sanna: Lapset, Matias ja Emilia, ovat tuoneet oman mausteensa pur-
jehdukseen. On ollut itsestään selvää, että he ovat mukana harrastuk-
sessamme heti ensi kuukausistaan lähtien. Matias oli kolmen kuukau-
den vanha, kun hän ensimmäisen kerran oli mukana Ristisaareen yön
yli suuntautuneella venereissulla. Emilialla talvella syntyneenä meni
vähän kauemman aikaa. Hän taisi olla kuusi kuukautta, kun ensim-
mäistä kertaa näki veneen ja vietti äitienpäiväviikonloppua sittemmin
äitienpäiväperinteeksi muodostuneiden veneenlaskuhommien parissa.
Lapset kasvoivat mukaan purjehdusharrastukseen ja kaikki lomat
vietettiin omalla purjeveneellä reissaten. Välillä Saimaalla, välillä
Suomenlahdella.

Raimo: Eräänä kesäpäivänä meitä oli Maxin salongissa 10 henkeä,
eikä siellä ollut edes koko perhe. Sannaa alkoi naurattamaan, että
hänen on pakko ottaa tilanteesta kuva. Emilia oli vajaan vuoden vanha
ja ainoa, jolla oli kunnon istumapaikka, pöytään kiinnitetty irtoistuin.
Siitä kehkeytyi keskustelu, josko myisimme Maxin ja ostaisimme
kimppaveneen, vähän isomman. Niin alkoi veneen metsästys Mar-
kuksen kanssa. Toiveena oli seisomakorkeus kajuutassa, iso avotila,
ruori, kaksi takakajuuttaa, noin 6-7 makuupaikkaa, vahva hyvä laadu-
kas vene ja tunnettu valmistaja/suunnittelĳa. Päädyimme Sloveniassa
valmistettavaan Elan-malliin. Kävimme koko porukalla katsomassa
yhtä yksilöä Tukholmassa, joka ei kuitenkaan ollut aivan mieleinen.
Toinen Elan 36 kandidaatti löytyi Lommasta, Malmöstä, jota lähdimme
Markuksen kanssa katsomaan. Markus tutki perusteellisesti veneen.
Vene osoittautui hyväksi yksilöksi. Se oli hyvin pidetty, siisti ja hyvässä
kunnossa. Koepurjehduksen päätimme Mälmön länsisatamaan, jossa
sovimme alustavasti kaupat. Markus kävi vielä työmatkan yhteydessä
uudestaan Malmössä, jolloin vene käytiin läpi yhdessä tarkastajan
kanssa ja nostettiin ylös pohjan tarkistusta varten. Kauppa lyötiin
lukkoon ja sovimme, että tulisimme parin viikon kuluttua hakemaan
veneen.

Hakureissun alkumatka tehtiin tiiviiseen tahtiin siirtopurjehduksena:
miehistönä Markus, Raimo, Anneli ja Jutta (14 v). Aluksi parin vuoro-
kauden purjehdus Malmöstä Visbyhyn, jossa vietimme pari yötä.
Visbystä jatkoimme suoraan Maarianhaminaan. Tälle osuudelle saim-
me myös miehistön täydennykseksi ystävämme Niurasen Markuksen.
Reitti kulki reippaan pohjoistuulen vuoksi Landsortin kohdilta sisäväy-
lää Tukholman tasalle, josta Ahvenanmeren yli Maarianhaminaan.
Sanna tuli Matiaksen ja Emilian kanssa Maarianhaminasta mukaan ja
matkaa jatkettiin lomapurjehduksena kohti Helsinkiä ja lopulta Ristii-
naan Saimaalle.

Veneen nimi Emilia oli ensimmäisellä veneellämme valmiina, ja koska
se oli kaunis nimi, emme vaihtaneet nimeä toisenkaan veneen kohdal-
la. Elanin kohdalla tehtiin nimistä lista, josta sitten karsiutui nimeksi
Maisa.

Sanna: Emilia on ollut minun ajatus kauniista tyttären nimestä jo hyvin
nuoresta saakka, joten kun tytär syntyi, ei veneen nimen annettu häiri-
tä asiaa, vaan tytär sai nimen Emilia ja uudelle veneelle annettiin toi-
nen nimi: Maisa. Uuden veneen mahdollisista nimistä keskusteltiin
koko perheen kesken. Maisa oli lapsillekin tuttu satukirjoista reippaana
ja aikaansaavana hiirenä ja mieleinen a-kirjaimeen päättyvä naisen
nimi.

Kolme sukupolvea
Anneli: Parasta kolmen sukupolven veneilyssä on ollut ne kolme suku-
polvea! Se on ollut elämää kaikilla mausteilla. Olemme olleet onnekkai-
ta, että meillä on ollut mahdollisuus purjehtia isolla porukalla. Olemme
nauttineet reissuistamme ja yhdessä olemisesta. Satoi tai paistoi.

Sanna: Kolme makuuhyttiä on ollut yksi tekĳä siinä, että lapset ovat
viihtyneet veneellä myös kasvettuaan vanhemmiksi. Erillisten makuu-
hyttien ansiosta nuorille on voitu tarjota heidän kaipaamaansa yksityi-
syyttä muuten tiiviissä veneoloissa.

Sanna: Saimaata olemme kolunneet veneellä useampana kesänä niin,
että vain Joensuu pitkine siirtymätaipaleineen on jäänyt kokematta
isommista Saimaan kaupungeista. Merillä kohteina on ollut Ahvenan-
maan ja Tallinnan lisäksi mm. Itäisen Suomenlahden saaret, lännessä
lumoavan kaunis Jurmo, Turku saaristoineen ja ystäviemme mökit
Hiittisten saaristossa. Saimaan puhtaisiin vesiin tottuneille merellä koh-
taamamme sinileväongelmat ovat parinakin kesänä ajaneet meidät
lasten toivomuksesta nopeutetulla aikataululla kesken loman takaisin
Saimaalle. Onhan vesi ja uiminen aina ollut tärkeä osa meidän lasten
veneilyä. Veneilyharrastuksen turvallisuuden takia aloitimme molem-
pien lasten kanssa vauvauinnin muutaman kuukauden ikäisenä. Mo-
lemmat jatkoivat uintiharrastusta niin, että uimataito opittiin hyvin var-
hain. Vaikka pelastusliivit ovat olleet itsestään selvä asuste kummalle-
kin lapsellemme veneessä ja rannalla, on uimataito ja kokemus vesi-
elementistä ollut hyvä lisäturva niihin väistämättömiin hetkiin, kun vesi-
kirppuja kurotellaan haavilla liian pitkälle laiturista tai rantakiviltä ja
mulahdetaan veteen.

Sanna: Lasten mukana veneeseen tuli uusia varusteita: Ensin turva-
kaukalo ja sitten pyörän turvaistuin ruuvattiin kiinni veneen takakai-
teeseen rantautumistilanteiden rauhoittamiseksi, kun rantautumistilan-
teissa tarvittiin kahden aikuisen huomio ja kädet muihin hommiin kuin
lasten kaitsemiseen. Päivämatkat oli myös lyhennettävä entisestä ja
suunniteltava niin, että koko miehistö nautti matkanteosta. Ennen
lapsia tykkäsimme olla paljon itsekseen omassa rauhassa ankkurissa
luonnonsatamissa. Lasten myötä laituri, uimaranta, huviakun lataus-
mahdollisuus ja tukikohdan leikkipaikat olivat asioita, joihin kiinnitimme
huomiota reittiä ja yöpymispaikkoja suunnitellessa. Kun lapset kasvoi-
vat isommiksi, hekin alkoivat arvostaa omaa rauhaa ja luonnon kau-
neutta, ja palasimme taas luonnonsatamien käyttäjiksi.

Toki erityisesti nuoriso nauttii myös ajoittaisista piipahduksista
kaupungissa palveluiden ja paremman kännykkäverkon ulottuvissa.
Tietokoneiden, padien, puhelimien ja muiden veneessä sähköä syövien
vempeleiden määrä kasvoi lasten tultua isommiksi niin, että katsoimme
parhaaksi taata koko miehistön tyytyväisyyden hankkimalla veneeseen
polttokennon. Sillä saa tuotettua sähköä niin, että isonkin porukan
ruoat saatiin pidettyä kylmänä jääkaapissa ilman, että sähköä käyttä-
vien, nuorison tyytyväisyyttä lisäävien välineiden käyttöä piti rajoittaa.
Polttokennoon sĳoittamista emme ole katuneet: voimme sen ansiosta
viipyä luonnonsatamissa niin kauan kuin haluamme heräämättä monta
kertaa yössä kuuntelemaan, vieläkö jääkaapin kompressori hurisee.

Markus: Lasten on annettu pienestä pitäen osallistua kaikkiin tehtäviin
veneessä. Purjehdusta, ja rantautumisia on saanut harjoitella aina, kun
se kapteenin arvion mukaan on turvallista. Seurauksena on tosin se,
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että Emilia (16 v) olisi jo ottamassa kapteenin tehtävän kokonaan itselleen.

Sanna: Yhteisistä, ei yksittäisinä ehkä niin suurista, kokemuksista eri puolilla kaunista vesistöä
on jäänyt mieleen monia mieleenpainuvia muistoja. Eri ihmisten puheissa vilahtaa usein
muistoja esim.:
”Tässä lahdessa seurailimme sitä norppaa samalla, kun syötiin aamupalaa…”
”Tässä kohtaa mentiin silloin 8 solmua sivumyötäisessä…”
”Täältä Matias ja Joosua sukelsivat järvenpohjasta tuon keittiöpyyhkeen…”
”Sinä kesänä vesi oli niin alhaalla, että päästiin kävelemään tästä saaresta toiseen saareen
kuivin jaloin…”
” Silloin kerran Pönnön lähellä osui päälle tosi kova ukkonen ja me luimme Ellalle ja Emilialle
satuja sisätiloissa, ettei heitä pelottaisi niin paljon…”
Yhteisistä kokemuksista, ei niin paikalla väliä, syntyy ne mieleenpainuvimmat muistot.

Markus: Toki s/y Maisan osto ja hakureissu Malmöstä itsessään on varmasti yksi mieleenpainu-
vimmista muistoista. Sen myötä purjehduksesta ja veneilystä tuli oman perheeni elämään tiiviisti
kuuluva asia. Purjehdus on siitä lähtien ollut ennen kaikkea koko perheen ensisĳainen harrastus
kesäisin monen vuoden ajan. Purjehdus kaikkine veneen kunnostuksineen on värittänyt ja
rikastuttanut elämäämme monin tavoin.

Kommelluksia
Anneli: Pahin ukonilma meille on sattunut matkalla Ruuhasta Imatralle. Purjehdimme Jutan ja
Julian kanssa todella kauniissa säässä, kunnes huomasimme Lappeenrannan suunnassa
tummia pilviä. Purjeita laskiessa huomasimme myös vauhdilla takaapäin tulevat ukkospilvet,
jotka pyyhkäisivätkin jyrinällä, salamoinnilla ja rankalla sadekuurolla ylitsemme. Sateen vuoksi
ei näkyvyyttä ollut kuin metri veneen laitojen yli, joten jäimme lähimmän väylämerkin luo
odottelemaan sateen rauhoittumista. Sade jatkoikin matkaansa ja lähdimme seuraamaan sitä
Imatran suuntaan. Salamat iskivät niin lähelle, että se heitti Raimon istualleen. Hän oli varma,
että ne vähäiset sähkölaitteet, joita Maxissa oli, olivat hajonneet. Eivät hajonneet, mutta luukkua
avatessa sade iskeytyi sisälle keulapiikkiin asti.

Sanna: Trossin apua tarvitsimme kerran Savonlinnan satamaan pääsemiseksi, kun moottorin
vesipumpunhihna petti Savonlinnan pohjoispuolella kapealla väylällä. Siinä tuli testattua, että
koko miehistö (Markus, Sanna, Matias ja Emilia) osaa purjehtia ja toimia tiukan paikan tullen
yhdessä. Purjeiden auki saaminen, navigointi, uuden reittisuunnitelman teko, ohjaus ja muut
tarvittavat manööverit sujuivat yhteispelillä ahtaassa paikassa muulta miehistöltä, kun kippari
Markuksella oli kädet kiinni hihnan vaihdossa konehuoneen puolella. Varaosaksi ostettu
vesipumpunhihna osoittautui kuitenkin vääränlaiseksi, joten käännyimme takaisin ja purjehdim-
me takaisin Savonlinnan sataman suulle. Laituriin olisi vallitsevassa tuulessa ollut liian vaaral-
lista yrittää ilman trossin apua.

Markus: Yksi mieleen painunut kommellus sattui purjehduksella, kun olimme ensimmäistä
kertaa liikkeellä molempien lasten kanssa s/y Emilialla (Markus, Sanna, Matias 4v ja Emilia
8kk). Olimme juuri rantautumassa Rokansaareen, kun molemmat lapset tarvitsivatkin huomiota
(vessahätä tms.). Käännyimme takaisin juuri ennen laituria huolehtimaan näistä kiireellisimmistä
tehtävistä. Seuraavassa hetkessä huomasimme olevamme tukevasti pohjassa kiinni
Rokansaaren edustalla, jossa on onneksi pehmeä hiekkapohja. Pakilla vene ei lähtenyt irti.
Veneen keula saatiin kuitenkin uiden ja sukeltaen käännettyä sopivaan suuntaan, joten
pääsimme omin avuin irti. Saimme jatkossa huomata, että pienten lasten kanssa näitä
kiireellisiä tehtäviä ajoittui monesti juuri rantautumisten yhteyteen. Oppi oli kuitenkin mennyt
perille ja tuon jälkeen ainakin toinen aikuisista keskittyi näissäkin tilanteissa navigointiin.

Mitä veneily merkitsee?

Anneli: Veneilyssä on parasta se, että olet
veneeseen astuessa jo perillä nauttimassa
maisemista, tuulesta tai tuulettomuudesta,
auringosta tai sateesta. Lempilauseita oli, että
jos sataa, sataisi yöllä. Jos kuitenkin sataa
päivällä, sataisi vain vähän. Joskus satoi
veneen styyrpuurin puolella mutta ei
paapuurin.

Purjehduksen makuun päästyämme
olemmekin käyneet purjehtimassa Välimerellä
ystävien ja Markuksen ja Sannan kanssa,
Raimo Karibialla kuunari Helenalla ja minä
Välimerellä naispurjehduksella.

Sanna: Yhdessä oleminen kauniin luonnon
keskellä irti arjesta. Vapaus mennä oman
mielen mukaan paikasta toiseen ja toisaalta
mahdollisuus viipyä pidempäänkin omassa
rauhassa jossain ihanassa kohteessa, jos niin
haluaa.

Markus: Luonnossa liikkuminen.
Purjehduksessa juuri liikkuminen ääneti tuulen
voimalla. Tuttukin reitti on purjehtiessa aina
hieman erilainen riippuen tuuli- ja
sääolosuhteista. Varmasti jokainen, joka on
purjehtinut ja siitä tykkää, tietää sen tunteen,
joka tulee, kun vene kulkee kauniisti hieman
kallistuneena… Sen kokonaisvaltaisen
tunteen, jota on sanoin niin vaikea kuvailla.

Emilia (16 vuotta): Mukavinta purjehduksessa
on monenlaiset asiat, tietenkin itsessään
purjeilla liikkuminen on kiehtovaa, mutta
parhaimpia purjehdushetkiä on ne, joissa
mennään kovaa ja kallellaan niin, että vettä
roiskuu kannelle asti tai ne, kun voitamme
samaan suuntaan purjehtivan veneen
kisassa, johon toinen purjevene ei tiennyt
edes osallistuvansa (aina on hyvä hetki
kisailla). Veneen hankinnasta olen ollut
kiinnostunut optarilla purjehduksesta lähtien.
Alkuun haaveissa oli optari, sitten Zoomi ja
Laseri ja tähän malliin venehaaveet ovat vain
kasvaneet köliveneisiin saakka. Nyt
venesuunnitelmia riittää jo koko loppu-
elämälle, aina on hyvä haaveilla. Olisi kiva
purjehtia vaikka omalla Maxi Fenixillä.

Kevytvene/kilpapurjehdusta harrastaisin
mielellään aktiivisemmin, mutta valitettavasti
kotikaupungissamme Hämeenlinnassa siihen
ei ole kunnon mahdollisuuksia.
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Tänä vuonna nuorison veneilyleirin ajankohta on siirretty parhaaseen kesäaikaan,
heinäkuun loppuun. Leirillä liikutaan köliveneillä ja majoittuminen tapahtuu myös
veneissä. Opimme viikonlopun aikana toki paljon uutta, mutta tärkein anti tällä leirillä
on mukava ajanvietto hyvässä seurassa! Mitään edeltävää veneily- tai
purjehdusosaamista ei vaadita, vaan ohjelma suunnitellaan jokaisen taitotasolle
mielekkääksi.

Leirin hinta on 35 €, maksetaan etukäteen tilille tai MobilePaylla.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
Panu Kokko:
panu.kokko@gmail.com, puh. 044 3561 781

Ilmoittautumiset 22.7. mennessä.36 37

10.-13.6.2022
Junioripurjehtĳoille suunnattu leiri järjestetään tänä vuonna kolmipäiväisenä.
Aiempaa purjehdusosaamista ei tällä leirillä vaadita ja ohjelmassa on purjehduksen
lisäksi myös paljon muuta mukavaa ajanvietettä.
Koronan vuoksi muutaman edellisen vuoden leirit on jouduttu perumaan, mutta nyt
otetaan vahinko takaisin ja järjestetään entistäkin mukavampi ja pidempi leiri!

Ohjelmassa on purjehduksen oppimista ilon kautta, saunomista, uimista,
rantapelailua, herkuttelua ja retkeilyä Korkian luonnossa.

Leirin hinta on 40 €, maksetaan etukäteen tilille tai MobilePaylla.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
Panu Kokko:
panu.kokko@gmail.com, puh. 044 3561 781

Ilmoittautumiset 1.6. mennessä.

29.-31.7.2022

Junnuleiri Korkiassa

Nuorison veneilyleiri

Veneilyhaaveita

Raimo: Näiden 38 vuoden jälkeen mielen ja
sydämen täyttää suuri kiitollisuus ja onnellisuus
purjehduselämästä, jota olen saanut viettää
koko ihanan heimon kanssa!

Anneli: Nyt purjehdusta jatkaa nuorempi
sukupolvi ja olemme luopuneet osuudestamme.
Toki ”laituripurjehdus” ja veneen huoltohommat
jatkuvat Raimolla edelleen.

Sanna: Haaveena olisi joskus saada järjestettyä
aikaa purjehdukselle niin, että voisimme tehdä
veneellä reissun Saarenmaalle ja Gotlantiin
ruuhkaisimman kauden ulkopuolella.

Markus: Saaristomeren kohteissa lomakauden
ulkopuolella. Haaveissa olisi löytää aikaa
hieman normilomaa enemmän, jolloin kohteina
voisi olla esim. Visby, Tanska, Norjan vuonot
(tai ainakin joku niistä).

Emilia: Omistaa isompi ja nopeampi vene kuin
isällä on ;D

Järnit

Raimo ja Anneli

Nina

Markus
ja Sanna

Juha

Jutta
Julia
Ella

Matias
Emilia

Joosua
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Rosvo jakipinöiden tanssi,
EssiHietalaKu

va
ki
lp
ail
u 1.Luonnonpaletti,MarkusMuikku

2.Ongellaauringonlaskunaikaan,AnuKauranen

3.Elämäni lintuna,MarkusMuikku

Kokoontuminen,MikaMuikku

Kesän2021 kuvakilpailun kolmeparasta ja kaikki
muut finalistit esitellään tällä aukeamalla.
Kuvakilpailun kuvia on käytettymyös tämän
Ripsauksen kuvituksessa.Raadissa olivatAri
Immonen,AnnePiipari, Kari Santala jaPia
Santala. Kolmeparasta palkittiin pikkujoulujen
yhteydessäHeimarissa ja lisäksi kaikkien
kuvakilpailuun osallistuneiden kesken arvottiin
yksi palkinto, jonka voittiAri Sakko.

Valokuvakilpailu
2022
Kilpailu on avoinna RiPS:n jäsenille ja
heidän perheilleen. Kilpailuaika on
veneilykausi 2022.

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
15.5.2022 alkaen.

Muut finalistit:

Pienikannustaja, IdaPaasonen

Kesäaamu,PekkaMerelä

Kohtaaminen,RikuHietala

Udussa,AriSakko

Tulen tanssi,Kirs
iMartikainen



Olympiakilpavene

Gullvingen
luvulla kuutoset olivat monen mielestä muuttu-
massa liian kalliiksi ollakseen olympialuokka.
Tarvittiin pienempi konstruktioluokka korvaa-
jaksi. Ensimmäinen kokeilu oli 5mR luokka,
johon ei kuitenkaan oltu tyytyväisiä. Jo ennen
toista maailmansotaa oli saatu valmiiksi
kansainvälisestä mittasäännöstä modifioitu
sääntö 5.5 metrin veneelle. Sota viivästytti
säännön käyttöönottoa vuoteen 1949 ja siten
Helsingin 1954 kesäolympialaiset olivat luo-
kan ensimmäinen kansainvälinen kilpailu.
Luokka jatkoi olympiaveneenä vuoteen 1968,
kunnes sekin korvattiin kasvavien kulujensa
takia, ollen viimeinen konstruktioluokka olym-
pialaisissa. Luokka jatkoi kuitenkin kehittymis-
tään myös olympialaisten jälkeen ja uusia
veneitä valmistuu luokkaan yhä. Veneet kisaa-
vat yhä yhteisessä lähdössä, mutta ne ovat
ikänsä ja ominaisuuksiensa mukaan jaettu
kolmeen luokkaan: klassikot, evoluutiot ja
modernit.

Kesällä 2019 katselin Nettiveneessä myynnis-
sä ollutta viisvitosta, Kiseniä. Vene oli hienosti
kunnostettu, mutta tuolloin ei minulla ollut re-
sursseja venettä hankkia. 2020 aloitin veneen
etsiskelyn uudelleen ja kävinkin Imatralla sekä
Turussa katsomassa myynnissä olleita

kunnostus - eli kuinka hankkia
vene vaikeasti osa 1.

Klassisen kaunis
Nopeahko
Hankintahinnaltaan kohtuullinen

Näillä vaatimuksilla ryhdyin itselleni purjeve-
nettä etsimään. Hinta karsi välittömästi pois
listalta kasit ja kuutoset (8mR, 6mR), jotka
ovat kymmenien ja satojen tuhansien arvoisia
suuria veneitä. Pienemmät saaristoristeilĳät,
Hai-veneet tai Folkkarit ovat eläviä luokkia ja
kauniita veneitä, mutta niitä ei alunperinkään
oltu suunniteltu aikansa nopeimmiksi tai kuten
saaristoristeilĳöiden kohdalla luokkasäännöt
rajoittivat veneiden kehitystä ja takilaratkaisut
jäivät suunnitteluajankohtansa tuotteiksi.

Lopulta Nettivenettä selaillessa silmä kiinnittyi
kansainväliseen 5.5 metrin luokkaan. Veneet
ovat vanhojen "kansainvälisten mittasääntöve-
neiden" nuorimpia 50-luvun jälkeen suunnitel-
tuina ja siten ratkaisuiltaan hieman modernim-
pia. Modernejahan nämä puiset klassikot eivät
tietenkään nekään ole, mutta luokkasääntö
sallii myös klassikoiden päivittämisen kilpailu-
kykyiselle tasolle.

5.5 METRIN LUOKKA TIIVISTETTYNÄ
5.5 metrin kansainvälinen luokka – 1930-

Teksti ja kuvat: Pekko Räsänen

Kuva: Jorma Rautapää, sailsandsea.fi

veneitä, mutta kumpikaan ei vaikuttanut oikealta ratkai-
sulta. Otin yhteyttä luokkaliittoon ja sain listan veneistä,
jotka ovat tai saattaisivat olla myynnissä. Listalla oli myös
"Gullvinge L-1" mahdollisesti keskeytyneenä kunnostus-
projektina. Omistajan nimi oli tiedossa, mutta yhteystiedot
puuttuivat. Facebookista löysin vähiin tietoihin täsmäävän
henkilön ja lähetin viestin: "Hei, sattuuko teillä olemaan
omistuksessa Gullvinge-niminen vene ja jos on, mahtai-
siko se olla myytävänä". Vastaus oli myöntävä. Valoku-
vissa vene osoittautui olevan kanneton ja osin lehtien
täyttämä. Rohkaisevaa oli kuitenkin sisäpuolella punai-
sena hohtava mahonki. Vene vaikutti tarkemman tutustu-
misen arvoiselta.

Edessä oli siis matka Saloon, jossa tarkempi tutustumi-
nen osoitti veneen laudoituksen olevan erinomaisessa
kunnossa, mutta kaarituksen sekä kansirakenteiden ole-
van uusimisen tarpeessa. Päätin ottaa projektin työn alle.

Olympiavene Gullvinge
Kansainvälinen Olympiakomitea päätti ottaa 5.5 metrin
luokan mukaan Helsingin kesäolympialaisiin. Tämä johti
luonnollisesti Suomessa hurjaan veneenrakennus-
buumiin: luokan veneitä osallistui Suomen olympiakar-
sintoihin peräti 10. Muutaman innokkaan purjehtĳan
joukko HSS pursiseurasta osti Ruotsista tunnetun suun-
nittelĳan Tore Holmin piirustukset 5.5 M -luokan veneelle,
rakennustyö tilattiin porvoolaiselta Blomquistin veistä-
möltä. Veneen rakentaminen keskeytyi muutamaan
otteeseen sekä materiaali- että rahapuutteiden vuoksi.
Mahonki, lyĳy ja pronssi olivat kalliita ja hankalasti saata-
villa olevia materiaaleja sodanjälkeisessä Suomessa.
Siksi moni varhainen suomalainen viisvitonen on mänty-
runkoinen teräksisillä kölipulteilla. Tämän kohdalla oli kui-
tenkin päätetty, että vene tehdään parhaista materiaa-
leista.

Ensimmäisen kesän 1951 vene purjehti sen rakennutta-
neen konsortion nimissä, mutta vuodelle 1952 eräs
konsortion jäsenistä oli lunastanut veneen itselleen ja
hänen poikansa Rurik Eichholz purjehti sitä. Ensimmäi-
sen kesän vaihtelevat tulokset vaihtuivatkin lähes toistu-
viin palkintosĳoihin alkukesän regatoissa. Kesän lopussa
Gullvinge oli pistesaldollaan voittanut olympiakarsinnat,
kuitenkin L-10 Teresita valittiin edustamaan Suomea.
Perusteena viimeisessä kisassa veneelle tapahtunut
mastorikko, joka oli karsinut veneeltä pisteitä sekä 20-
vuotiaan Eichholzin miehistö oli liian kokematon olympia-
edustukseen. Gullvingen olympiaura ei kuitenkaan ollut
tässä. Argentiinalaiset purjehtĳat olivat näet oman ve-
neen puutteessa aikoneet vuokrata kisojen ajaksi Suo-
mesta veneen, mieluiten sen joka Suomen karsinnoissa
olisi sĳoittunut toiseksi. Yllättäen vuokrattavaksi vapautui-
kin karsinnat voittanut vene. Niinpä Gullvingen purjenu-
meroksi vaihtui kesän lopuksi Argentiinan A-1 ja vene
purjehti viidenneksi kisan kuudestatoista osallistujasta.
Nolosti Suomen edustaja jäi kolme sĳaa alemmaksi.

Olympialaisten jälkeen Eichholz kävi vielä purjehtimassa
Ruotsissa muutamassa regatassa, jonka jälkeen hän myi
veneen varusmiespalveluksen takia. Veneen osti Amer-
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Uudet kansikaaret työn alla.

Uusi kansipalkin kannatin liimauksessa.

Peräpeili pakotettiin oikeaan muotoon peltilevyä
apuna käyttäen.

Siisti mahonki maalin alla oli helpotus.

Rungon mitat tarkistettiin laseria apuna käyttäen.



42 43

tupakan edustaja, joka nimesi veneen
Bostoniksi. Ilmeisesti kisatulokset kuitenkin
kärsivät nimenmuutoksesta eikä vene enää
ollut mukana kärkikamppailuissa. Täältä vene
useiden omistajien kautta päätyi lopulta
Saloon, josta veneen ostin.

Kunnostustyö alkaa
Kun vene Kanervan lavetilla saapui Ristiinaan
Emäntäkoulun hallille, olikin ensimmäisenä
tehtävänä tyhjentää suuri määrä lehtiä (ja
muurahaisia) veneen pilssistä. Ihmeellisesti
kompostina toimiminen ei ollut kuitenkaan
lisävaurioita veneelle ehtinyt aiheuttaa, paksu
lyĳymaalikerros oli tehnyt tehtävänsä, mutta
kuivaan tilaan siirto tuli silti varmasti viime
hetkellä.

Tarkemman tarkastelun päätteeksi veneen
havaittiin tarvitsevan uuden kannen ja kansi-
kaarien lisäksi myös uutta laudoitusta köliin,
osan uutta kölitukkia sekä uudet kansipalkin
kannattimet perään. Lisäksi suurin osa kaaris-
ta oli poikki kölin ja rungon yhtymäkohdasta.

Koska 5.5 M on konstruktioluokka, ei kunnos-
tustöitä voinut huolettomasti aloittaa tuosta
vain. Luokan päämittamiehen kanssa käydyn
keskustelun perusteella parhaimmaksi tavaksi
todettiin veneen kunnostaminen siten, että se
vastaa vuonna 1954 olympialaisten jälkeen
tehtyä mittakirjaa. Kunnostustyö alkoikin perä-
laudan poistamisella: Veneeseen oli joskus
vaihdettu uusi perälauta, joka oli silminnähden
epäsymmetrinen. Perälaudan ja kolmen vii-
meisen kaariparin poiston jälkeen perä pako-
tettiin alkuperäisten piirustusten näyttämään
muotoon. Tähän käytettiin tekniikkaa, jossa
runkolaudat oli kiinnitetty ohueen peltilevyyn,
jolloin perän laudoitus saatiin helposti kään-
nettyä piirustusten perusteella tehdyn muoto-
kaaren päälle.

Noin veneen keskikohdasta perään päin
kansipalkin kannatin, veneen kylkeä vahvis-
tava lauta, johon kansikaaret kiinnittyvät, oli
lahonnut hyvin pahasti. Ilman tätä veneen
leveyden määrittäminen kussakin piirustusten
mittauskohdassa oli mahdotonta. Tämä tehtiin
Suonojan sahalta ostetusta säteittäissahatus-
ta mäntylaudasta kahdesta palasta laminoi-
malla. Kansipalkin kannattimiin saatiin näin
veneen rungon mukainen muoto eikä laudan
kiinnittäminen runkoon ollut niin vaikea tehtä-
vä kuin se yhdestä puusta tekemällä olisi ollut,
vaikka lautaa olisikin höyrytetty. Palkinkanna-
tin on väliaikaisesti kiinnitettynä ruuveilla.
Lopullinen kiinnitys tulee kupariniitein, mutta
runkokaarien poiston helpottamiseksi
kiinnitysten on oltava helposti avattavissa.

Nyt vene oli tarpeeksi jäykkä sen lopullisen
muodon tarkastamiseksi. Laserin avulla
varmistettiin rungon suoruus sekä vielä apuna
mittalankaa ja vatupassia käyttäen ketka.
Holmin piirustusten mukaan merkittiin jokainen
rungon ”mitta-asema”, joiden kohdalta veneen
parrasleveys mitattiin ja tarvittaessa pakotet-
tiin oikeaan mittaan. Veneen leveys sidottiin
näiltä kohdin kansipalkin kannattimiin ruuva-
tuilla laudoilla. Toistuvien mittausten ja uudel-
leenmittausten jälkeen vene saatiin tarpeeksi
lähelle alkuperäisten piirustusten mittoja.
Eniten huomiota vaatinut seikka oli veneen
maksimileveys. 1952 olympialaisten mittauk-
sissa vene oli havaittu luokkasäännön vaati-
maa 1900 mm minimileveyttä kapeammaksi.
Vene oli tuolloin veistämön toimesta korjattu
pakottamalla veneen leveimpään kohtaan
palkki pakottamaan vene minimimittaan. Nyt
kannettoman veneen kanssa riittävä leveys
voitiin varmistaa vähemmän rajuilla keinoilla.

Tällä hetkellä työn alla on uusien kansikaarien
teko, luokkasäännön vaatimusten mukaisesti
ne ovat kiinnitettävä pyrstöliitoksella palkin-
kannattimiin. Mittaamista siis riittää.

Vielä on tehtävää ennen kuin Gullvinge
pääsee takaisin kilparadoille.

Pekko projektin äärellä (kuva: Markus Muikku).



Teksti: Terhi Takkinen
Kuvat: Kari Santala
Pidä Saaristo Siistinä ry on valtakunnallinen ympäristöjärjestö, joka edistää konkreettisin teoin
meri- ja järviluonnon hyvinvointia. Yhdistyksen toiminta-alueita ovat Saaristomeri, Itäinen
Suomenlahti, Pohjanlahti, Saimaa, Päĳänne ja Pirkanmaa, joissa Roope-alukset alushenki-
löineen pitävät huolta Roope-palvelupisteistä ja retkisatamista. Yhdistyksellä on neljä Roope-
huoltoalusta, joista Saimaalla työskentelee M/S Roope-Saimaa.

Konkreettisen ympäristötyön lisäksi Pidä Saaristo Siistinä ry on mukana useissa ympäristöpro-
jekteissa ja järjestää erilaisia kampanjoita. Esimerkiksi kaupungeille suunnattu Mahanpuruja
muovista -kampanja herättelee huomiota hulevesiin kulkeutuvien jätteiden haitoista. PSS ry:llä
on myös Roope-satamaohjelma venesatamille, Siisti Biitsi -rantojen siivoustalkoo-ohjelma sekä
Siisti Biitsi -kummikouluohjelma.

M/S Roope-Saimaa on tuttu
näky Saimaan retkisatamissa

Kauan kaivattu uusi huoltoalus
Retkisatamien huoltotyö vaatii asianmukaisen
kaluston. Kesällä 2021 Saimaalle valmistui
kauan kaivattu uusi M/S Roope-Saimaa. Sai-
maan vesistöalueen erityispiirteet sanelivat
tietyt vaatimukset aluksen ominaisuuksiin.
Kapeiden väylien vuoksi alus muodostaa vain
vähäistä aallokkoa, aluksessa on matala sy-
väys ja pitkä keularamppi, joka mahdollistaa
Saimaan matalien rantojen retkisatama-
huollon. Saimaalla M/S Roope-Saimaa mie-
histöineen huoltaa noin 65 retkisatamakoh-
detta. Lisäksi retkisatamahuoltoa tekevät
Savonlinnan pohjoispuolella PSS ry:n huolto-
sopimuksilla Järvipelastajat ja yksityiset
huoltohenkilöt.

Pia Santala ottamassa Roope-Saimaata vastaan Korkiassa
kesällä 2021.

Aluksella työskentelee aina kaksi alushenkilöä.
Heillä on merenkulun pätevyyskirjoista (Traficom)
kuljettajankirja ja kansimiehen pätevyys. Timo
Vorne toimi M/S Roope-Saimaan päällikkönä
kesän 2021.

- Olen ajanut sisävesillä matkustaja-aluksia aikai-
semmin ja minulla on kuljettajankirja. Siksi olin
sopiva tähän työhön, Timo Vorne kertoo.

Uuden aluksen myötä viikkotyön rytmi on muut-
tunut aikaisempiin aluksiin verrattuna. Aluksella
on nyt kansitilaa reilummin, joten varusteita ja
polttopuita saa kyytiin enemmän ja näin ollen
aluksella voi ajaa pidempiä reittejä. Paluumat-
kalle retkisatamista kerättäviä jätteitä mahtuu
kyytiin aikaisempaa enemmän ja aluksen suuriin
jätevesisäiliöihin voi pumpata kelluvista imutyh-
jennyslaitteista jätettä isomman määrän.

Täyttä työtä aamusta iltaan
Retkisatamien huoltokausi alkaa toukokuussa ja
kestää syyskuun loppuun saakka. M/S Roope-
Saimaa miehistöineen liikennöi arkipäivinä,
lähtee liikkeelle maanantaina aluksen lastaa-
misen jälkeen ja palaa kotisatamaan perjantaina.
Työpäivien ajan miehistö asuu aluksella. Työpäi-
vän aikana ehtii käydä yhdestä kymmeneen retki-
satamakohdetta riippuen kohteissa tehtävistä
töistä ja etäisyyksistä.

Roope-Saimaalla on aina kaksi alushenkilöä.

Päällikkö Timo Vorne laivan ohjaamossa.
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Huoltoalus M/S Roope-Saimaa
• valmistui kesällä 2021
• aluksen rakensi HL-Metal Oy Paraisilla
• pituus 18 metriä, leveys 6 metriä
• nosturi puukuormien nostoa varten,

septitankit, pumput kelluvien
imutyhjennysasemien tyhjennystä varten,

suuret tarvike- ja työkalulaatikot, kansitilaa
runsaasti

• kulkunopeus n. 8 solmua, polttoaine diesel
• yksi pääkone, akseliveto, tehokas

keulapotkuri
• nykyaikainen ja tekninen ohjaamo
• kotisatama Puumala
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Silloin tällöin alus tekee myös lyhy-
empiä pistokeikkoja kotisatamasta
Puumalasta käsin. Esimerkiksi Sa-
vonlinnassa alus käy noin kaksi
kertaa kaudessa polttopuuhuoltoa
tekemässä.

- Aamulla herätään seitsemältä ja
liikkeelle lähdetään kahdeksalta
saaresta tai aloitetaan lastaus
kotisatamassa. Sitten kierretään
suunnitellulla reitillä olevat retkisa-
tamat, joissa huolletaan huussit ja
tulipisteet, tyhjennetään jäteastiat
ja jätetään mahdollinen puulasti.

Samalla silmäillään retkisataman turvallisuusnäkökohtia ja puutteita sekä korjataan aikataulun
puitteissa pieniä vaurioita. Päivä päättyy viimeistään klo 20, listaa Timo Vorne päivän kulkua.

Retkisatamat ovat kaikki erilaisia, vaikka samoja palveluja sisältävätkin. Satamissa on nuotio-
paikkoja, huusseja, jätepisteitä, puuvajoja ja joissakin sauna. Suosituissa retkisatamissa on
muita enemmän työtä muun muassa jätemäärien vuoksi.

- Rokansaari on erilainen kuin muut, koska siellä on seitsemän vuokramökkiä, jotka kuuluvat
huoltomme piiriin. Rokansaari on suosittu retkeilĳöiden keskuudessa, joten siellä käydään
useasti myös pistokeikkoina. Myös saunalliset saaret, kuten Satamosaari ja Ruuhonsaari, ovat
suosittuja. Saunallisiin paikkoihin on erityisesti puunajoa, toteaa Timo Vorne.

Työ puhtaiden järvien puolesta tarvitsee tukeasi! Liity jäseneksi osoitteessa
pidasaaristosiistina.fi/liityjaseneksi.

Sattumuksia

Woodpeckerin matoselkkaus
Teksti ja kuva: Karin Muikku

Kesälomalla oli tiedossa yhteinen purjehdus-
matka Didixin (Laitisen Outin ja Jukan) kanssa
ja ajattelimme, että venekuntien välinen onki-
kisa olisi hyvä idea. Outille olimmekin osta-
neet syntymäpäivälahjaksi purkillisen
Motonetin neonvihreitä onkimatoja, mutta
meidän madot kuuluivat S-ryhmän ketjuun
(nudevärisinä).
Annikinniemessä (Vekaran sillan itäpuolella)
sateisena iltapäivänä kaivoimme purkit esiin,
mutta kilpailua tästä ei ihan tullut. Outi kokeili,
mutta vihreä mato värjäsi kädet ja jopa
vedenkin ongen ympäriltä, Mika sentään sai
pari pientä särkeä. Sade yltyi ja laitoimme
matopurkin kiinni, purkin muovipussiin ja
pussin veneen jääkaappiin.
Aamu ei sitten alkanutkaan kovin leppoisasti.
Madot olivat yrittäneet joukkopakoa
jääkaapista: niitä oli maito- ja oluttölkkien
ympärillä, voirasian ja oikeasti kaikkien
tavaroiden päällä kuorrutuksena ja vielä
jääkaapin kannen tiivisteen välissäkin. Miten
sellaiseen 45 gramman purkkiin voi mahtuakin
300 g matoja, vaikka alussa purkki näytti
lähes tyhjältä? Jopa Woodpeckerin tehokas
jääkaappi-pakastin, missä usein on lämpötila
pakkasen puolella, ei ollut hiljentänyt matojen
vauhtia kohti vapautta. Onneksi jääkaapin

tiivisteet pitivät ja onneksi madot eivät olleet
vihreitä, koska muuten olisi naurun sĳasta
tullut itku.
Mika keräsi madot talteen ja päästi ne
ansaittuun vapauteen Annikinniemeen
(pahoittelut alueen matokannan
muokkaamisesta).
Jääkaappi siivottiin moneen kertaan, ja kun
miehistö parin päivän päästä vahvistui
Markuksella ja Venlalla, oli heille kerrottavana
hauska tarina. Tarinan vahvistuksena
löysimme samana iltana jääkaapista vielä
kaksi matoa, mitkä Venlan kanssa
onnistuimme jotenkin poimimaan ämpäriin ja
veimme ämpärin laiturille. S-marketin
supermadot kuitenkin pääsivät hetkessä
ämpäristä pois ja ”laukkasivat” laituria pitkin
Kankaisten grillikatoksen suuntaan
(pahoittelut myös tästä matokannan
leviämisalueen laajentamisesta).
Itse palasin parin päivän päästä töihin, ja kun
Mika soitti ja sanoi, arvaa mitä, arvasin kyllä…
lisää matoja oli löytynyt.
Eli tässä hyvä vinkki, jos tarvitsette matoja
syötiksi tai piristämään päivää.
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Teksti ja kuvat:
Antti Kaipainen

Brahentie 42, 52300 Ristiina, p. 050 4499322

Purjehdi Saimaan rantaan 
herkuttelemaan!

Tarina alkaa jo vuodesta 1995, jolloin internetin alkuaikoina
huomasin, että sen aikaiset internetin hakukoneet eivät
Saimaasta tietäneet mitään. Veneilysaimaa-harrastus
syntyi kuitenkin vasta vuonna 1999, kun edellisen veneeni
vaihto ajoittui tuohon vuoteen. Myin vanhan veneeni vene-
messuilla ja sain uuden vasta elokuussa. Käytännössä
minulla ei tuona kesänä ollut venettä ollenkaan ja näin ollen
oli hyvin aikaa perehtyä vanhoihin valokuviin sekä materi-
aaleihin aiemmilta Saimaan retkiltä. Koska olin jo vuonna
1996 siirtänyt tekemäni tekstipohjaisen Saimaa-sivun
internetiin, minulla oli pohja lähteä laajentamaan sivustoa.
Veneilysaimaa.com domain otettiin käyttöön 2001, koska .fi
päätteisiä domaineja ei vielä ollut saatavilla.

sisältö täysin, panostaa digitalisaatioon sekä
mobiilikäyttöön nykyaikaisilla teknologioilla.
Tällä päätöksellä ensimmäinen koronatalvi ja
kevät tuntuivat jopa liian lyhyeltä ja oli kiire
saada sivusto valmiiksi kesään mennessä.
Tavoitteena oli saada vähintään 100 satamaa
ja yli 90 % ilmakuvina. Tavoitteet tulivat täytet-
tyä ja ylitettyä reilusti.
Sisällön osalta Veneilysaimaassa on aina py-
ritty menemään laatu edellä. Pidän tärkeänä
sitä, että minulla on ollut vuosikymmenien
aikana mahdollisuus käydä henkilökohtaisesti
paikan päällä kaikissa satamissa ja kirjata
asioita muistiin sekä ottaa kuvia. Veneily-
saimaassa ei ole yhtään satamaa tai
artikkelia, jossa en itse olisi joskus vieraillut.
Tästä olen halunnut pitää kiinni. Henkilökoh-
taisilla havainnoilla löytyy joka satamasta
jotain ainutlaatuista ja niistä kokemuksista
olen halunnut kertoa myös muille. Uuden
Veneilysaimaan kautta toivon saavani kävi-
jöiltä palautetta satamista, jotta tiedot pysyvät
ajan tasalla ja muut vierailĳat saavat tietoa
monesta näkökulmasta. Ei siis vain minun
näkökulmasta.

Vuoden 2001 jälkeen sisältöä alkoi syntyä
ripeään tahtiin ja matkan varrelle mahtuu
monenlaisia vaiheita kuvausretkiltä sekä inter-
netin maailmasta. Kuitenkin peruste työlle on
syntynyt koko ajan halusta jakaa tietoa Sai-
maasta, oppia itse loputtomasti lisää siitä
sekä saada Saimaasta mahdollisimman hou-
kutteleva matkailukohde vesistömatkailĳoille.
Sitä kautta on ollut tavoitteena myös turvata
palveluiden saatavuus kaupunkien vieras-
venesatamien lisäksi myös niiden ulkopuo-
lella. Pääpaino on aina ollut luonnon- ja retki-
satamissa, koska vain niiden kautta pääsee
tutustumaan Saimaan ytimeen.
Koronavirus tarjosi vuonna 2020 mahdolli-
suuden lähteä uudistamaan Veneilysaimaata.
Korona sulki ihmiset koteihin ja aikaa oli
jälleen käytettävissä runsaasti 20 vuotta
aloituksen jälkeen. Koronarajoitusten vuoksi
oli keksittävä tekemistä kotona talvella 2020 ja
oli jälleen aika avata arkistot samaan tapaan
kuin kesällä 1999. Arkistojen perusteella
syntyi nopea päätös uudistaa Veneilysaimaan

Veneilysaimaan rahoitus oli aikaisemman ver-
sion osalta täysin omavaraista yli 20 vuoden
ajan. Kuitenkin uuden version kuvauskalusto-
hankinnat, ohjelmistolisenssit, palvelimen- ja
ohjelmiston ylläpito, vakuutukset sekä ammat-
timaisen graafikon työ, matkustaminen,
veneen polttoaineet, yms. kulut vaativat
uudessa versiossa panostuksia varsin paljon.
Palvelun ylläpidon lisäksi myös jatkokehittämi-
seen menee runsaasti taloudellisia resursseja.
Veneilysaimaa on edelleen kuitenkin rakas
harrastus ja sille en tunteja ole laskenut, mutta
kiinteiden kustannuksien osalta pyrin hankki-
maan tuekseni jatkossa yhteistyökumppanei-
ta, jotta sivuston tulevaisuus ja jatkokehittämi-
nen voidaan turvata. Tätä kautta harrastus on
muuttunut versiouudistuksen myötä myös
enemmän sivutoimeksi. Askel on ollut henki-
sesti varsin iso, mutta se on ollut pakko ottaa.
Veneilysaimaa on nyt parempi kuin koskaan
aikaisemmin ja mobiilikäyttöön on panostettu
kaikkein eniten. Mobiilikäyttäjiä on jo lähes
70 % kaikista käyttäjistä ja digitalisaatio haas-
taakin vähitellen perinteiset satamaoppaat.
Kävĳöitä sivustolla vuonna 2021 oli noin
50 000.
Veneilysaimaa-sivustolla vierailevien toivoisin
antavan tähtiä sekä kommentteja satamista ja
palveluista, joissa ovat käyneet. Kommentoin-
timahdollisuus on jokaisen sataman kohdalla.
Kommentteja ja esimerkiksi omia tarinoita voi
julkaista myös Facebookissa ja Instagramissa
Veneilysaimaan kanavilla. Tätä kautta toivon,
että Veneilysaimaa kehittyy tulevaisuudessa
enemmän yhteisöksi, jonka alustana toimisi
Veneilysaimaa. Veneilysaimaa on kaikille tar-
koitettu, myös esteettömyyttä vaativille. Olisi
hienoa saada liikkeelle keskustelua Saimaas-
ta ja samalla toivon, että yhteisö voisi sivuston

kautta vaikuttaa Saimaan veneily- ja vesistö-
matkailun sekä palveluiden kehittymiseen.
Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, mikä on
ollut jo alusta saakka: Veneilysaimaa kertoo
Saimaasta monipuolisesti vene- ja vesistö-
matkailĳoille, jotta he saavat enemmän
lomastaan irti Saimaalla.

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

Veneilysaimaa.com
Veneilysaimaa.com-sivusto on kertonut
Saimaan retkisatamista veneilijöille ja
muille vesistömatkailijoille jo yli 20
vuotta. Näinä vuosina Saimaa ja
veneilykohteet ovat saaneet satoja

uusia ystäviä, jotka palaavat Saimaalle
yhä uudelleen ja jotkut ovat jääneet

tänne pidemmäksikin aikaa veneineen.
Veneilysaimaalle on myönnetty

valtakunnallinen Vuoden Veneilyteko
2020 palkinto Helsingin kansainvälisillä

venemessuilla 2021.



Siellä on polku!
Se on avain sellaisiin oviin, joita et tiedä olevan olemassa. Se
on matka Saimaan saarien salaisuuksiin. Se on mahdollisuus
kokea outoja asioita tutussa ympäristössä. Se on löytöretkeilyn
iloa lähiseuduilla.

Sanonta sai alkunsa muutamia vuosia sitten San Franciscossa.
Olimme perhelomalla ja ramppasimme jo reissaamisesta väsy-
neenä pitkin suurkaupunkia. Kaupunkipuiston nurkalla oli pieni
metsikkö ja siellä oli polku. Siispä sinne. Polku johdatti meidät
lähes luonnontilaiselle lammikolle, jossa uiskenteli kilpikonnia.
Polku suurkaupungin hulinasta puiden varjoon oli lyhyt, mutta
tarjosi sellaisen rauhoittumisen elämyksen, jota on vaikeaa
edes kuvailla. Siitä lähtien olemme seuranneet polkua, kun sel-
lainen on eteen osunut, ja päätyneet outoihin ja mielenkiintoisiin
paikkoihin.

Siellä on geopolku!
Pesolansaaren Mitinhiekka oli tuttu retkisatama jo useiden ke-
sien ajalta. Lapset viihtyivät uimassa loivasti syvenevällä
hiekkarannalla. Pienet kävelylenkit lähimetsässä vahvistivat
fiilistä melkoisen tasaisesta maastosta. Siksi hämmästyinkin
suuresti, kun puhelimen geokätköappi kertoi, että lähiseudulla
oli kätkö, jonka saavuttamiseen tarvitaan kohtalaista paremmat
kiipeilytaidot ja 40 metriä köyttä. Polku vei meidät saaren keski-
osaan. Kallio oli niin jyrkkä, että geokätkön tavoittelu jäi haa-
veeksi. Jyrkänteen reunaa kulkevaa reittiä kiivettyämme nau-
timme upeasta näköalasta yli Saimaan.

Siellä on luola!
Kaposaarikin on tuttu pysähtymispaikka Himalansaaren
kupeella. Kaposaaren keisarin tarina on tuttu ja hänen pikku-
hiljaa luhistuva talonsa houkuttaa pohtimaan menneiden aiko-
jen elämäntapaa. Vasta viime kesänä utelias teinimiehistö
kolusi saaren tuntemattomampia polkuja ja löysi itsensä suuren
kalliolohkareen alle muodostuvasta luolasta. Halkeamaan pystyi
piilottamaan useammankin matruusin. Ääni kantoi luolan pohjal-
ta kallion toiselle puolelle.

Siellä on hiidenkirnu!
Vekaran hiekka, Jauhokangas, Mallaslinnoitus. Aivan siinä
Korkian lähiseudulla on mahtava kallioinen kangasmetsä, jossa
sĳaitsevan puolustuslinnoituksen rauniot ajoittuvat 1700-luvun
lopulle Kustaa III:n sodan aikaan. Kun Saimaan vesi ei ole
kovin matalalla, pystyy kivikkoisen niemenkärjen nokkaan ank-
kuroitumaan purjeveneellä. Olimme yöpyneet paikassa useasti,

Siellä on polk
u!

Teksti: Laura Putkonen
Kuvat: Putkosten perhealbumi

mutta vasta eräänä elokuisena iltana tuli
katsottua tarkemmin puhelimen maasto-
karttaa. Vastarannalle Kynäsaareen oli
merkitty hiidenkirnu. Ylikuormasimme
purjehdusystävien kanssa heidän pikku-
ruisen kumiveneensä ja päräytimme
paikalle. Jääkausi oli uurtanut kallioon
useita kirnuja erikoiseen muodostel-
maan. Suurimpaan niistä mahtui todis-
tettavasti aikuinen mies kohtuullisen
mukavasti kylpemään. Pienempiä
hiidenkirnumaisia muodostelmia on
löytynyt useammastakin paikasta
suppilaudalla rantaviivaa seuraten.

Siellä on kylä!
Lomakohteenamme oli sinä vuonna
Joensuu ja matkaa tehdessämme tuli
taas eteen yöpymispaikan etsiminen.
Tarkoituksemme oli jatkaa matkaa vielä
pidemmälle, mutta kun reitti haarautui
kahdeksi ja toinen haara vei paikkaan
nimeltä Hyypiänniemi, oli suunnitelma
valmis. Seurasimme polkua. Satama
osoittautui autioksi, mutta laituri oli
tukeva. Rannassa meitä odotti polku-
pyörät, jotka kunta tarjosi vapaaseen
käyttöön. Polku, tai oikeastaan tie, vei
meidät Enonkosken kylälle. Kun olimme
syöneet lounaan viihtyisässä kahvilassa
avasin taas geokätkösovelluksen. Opin,
että kylällä on vanha hautausmaa, jonka
vierellä on vuori, jonka halki kulkee luola,
jonka louhikossa on kätkö. Arvatkaapa,
seurasimmeko polkua?

5150
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Amanita
Elettiin kesää 1994. Olimme perheen kesken muutaman
vuoden kokeilleet karavaanariharrastusta Saimaalla vietettyjen
veneilykesien jälkeen. Niinpä olikin ymmärrettävää, ettei
karavaanarielämä oikein "napannut" ja tunnustelut veneen

hankkimiseksi olivat vireillä. Sain vinkin Virroilla myyntiin tulleesta
hollantilaisesta, josta tehtiinkin pikaiset kaupat ja jo seuraavana iltana

vene siirtyi Halisen Pekan toimesta Ristiinan satamaan.

Koska edellinen omistaja oli poistanut nimikyltit seuraavaan veneeseensä, tuli uuden nimen
löytäminen ajankohtaiseksi. Nimen tuli osaltaan heĳastaa venettä, vesistöä, navigointia tai
harrasteita jne. ja mielellään alkavan ja päättyvän A-kirjaimeen. Lopulta sienestyksestä
löytyi vastaus: AMANITA (kärpässienet).

Nimen selvittyä tuli käydä Mikkelin maistraatissa lunastamassa uusi venerekisteritodistus.
Tuolloin vielä läänikohtainen kirjaintunnus määräytyi veneen kotisataman sĳainnin
perusteella. Niinpä Amanita sai M-tunnuksen.

Vene katsastettiin heinäkuun puolivälissä Jukka Häkkisen toimesta RiPS:n venerekisteriin.
Amanitan kastajaiset järjestettiin Korkian tukikohdassa Pia Santalan toimiessa
nimikummina. Amanita sai päällensä turvallisten matkojen toivotusten lisäksi ämpärillisen
raikasta Saimaan vettä kasteväen siemaillessa kuoharit saunan lämpiämistä odotellessaan.

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa..., kuten myös jatkossa,

toivottaa M/Y Amanitan kippari Raimo Reinamo.

Rommi
Emme vaihtaneet veneen nimeä, kun hankimme sen Kuopiosta. Meistä Rommi on
persoonallinen, merellinen nimi. Tuolloin kotisatama oli merellä, Helsingissä.

Ensimmäisinä kesinä oli tapana tarjota "romminaukut" niille, jotka kävivät tutustumassa
Rommiin. Viime aikoina rommi ei ole meille maistunut, niin monta kävĳää tuolloin oli!

Kun v. 2018 siirsimme venettä Kuopiosta Helsinkiin, Saimaan
kanavassa vastaan tulleesta veneestä huudettiin " tumma vai
vaalea"? Vastasimme oitis "tumma".

Terveisin

Risto Mononen (Ripa) ja Maritta Nikkinen

Brendan
Yli 30 vuotta sitten veneemme saapuessa Hollannista
Suomeen ja Saimaalle sillä oli jo nimi, Brendan. Edelliset
omistajat olivat antaneet nimen mielenkiintoisen tarinan
mukaan.

500-luvulla Pyhä Brendan, irlantilainen apotti, oli lähtenyt
Irlannista nahasta tehdyllä veneellä miehistönään joukko munkkeja.

Merivirtojen kuljettamana alus saapui Atlantin toiselle puolelle päätyen Amerikkaan lähes
tuhat vuotta ennen Kolumbusta.

Mutta onko tarina tosi? Vuonna 1976 irlantilainen Tim Severin halusi ottaa siitä selvän ja
rakensi miehistöineen tarkan jäljennöksen nahkaveneestä. He päättivät lähteä vaaralliselle
merimatkalle ja saapuivat seuraavana vuonna Newfoundlandiin. Tarina osoittautui siis
todeksi.

Me emme halunneet muuttaa nimeä, koska tarina oli niin hieno ja se löytyy jopa kirjoista
ja kansista.

Alkon hyllystä löytyi aikoinaan Brendan kermalikööri ja sitä tarjosimme usein veneessä
vierailĳoille, jotka saivat myös kuulla tarinan Pyhän Brendanin matkasta. Alko on
poistanut nyttemmin tuotteen valikoimastaan, mutta tyhjä pullo on vielä muistona
veneessä. Tarina Brendan-nahkaveneestä kuitenkin säilyy.

Tarkkasilmäiset ovat varmasti huomanneet, että veneemme taaveteissa roikkuu pikku
Terhi-jolla, joka on nimeltään Brenda.

Kesää Brendanilla odottaen, Pia ja Kari Santala
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Impulse
Veneen runko valmistui vuonna 1980 Naantalissa myrskyluotolaisvenemalleja
valmistavalta Beaufort Oy -veistämöltä mallimerkintänä Iso-Janne. Turkulainen Tapio
Kerttunen tilasi veistämöltä rungon ja rakensi rungolle hyttirakenteet sekä sisustan. Tapio
Kerttunen toimi laadunvalvojana Turun saippualla, jonka tuotannossa oli saippua
nimikkeellä “impuls”. En tiedä, oliko saippua laadultaan
erinomaista vai ihastuiko hän mahdollisesti tuotteen tuoksuun,
mutta veneen valmistuttua vuonna 1982 Kerttunen nimesi
sen Impulse-nimiseksi.

Varmaan Kerttusen ammatista johtuen veneen
rakentamisessa näkyy laadunvalvojan kädenjälki: vene on
laadukkaasti ja tukevasti rakennettu ja on 40 vuoden
jälkeen lähes alkuperäisessä kunnossa.

Kari Reponen

TUURI = Tuula ja Riku
Aluksi vuodet 1995-2008 veneen nimi oli TUURĲAKI III eli
Tuulan, Rikun, Jarmon ja Kirsin kolmas yhteinen vene.
Jarmo ja Kirsi hankkivat kuitenkin oman veneen vuonna
2008. Sen jälkeen olemmekin seilanneet pelkällä TUURIlla,
kuten meille usein vierasvenesatamissa todetaan!
Tuula ja Riku Hietala

Taustakuva: Markus Muikku

Veneiden nimien tarinat ovat aina kiinnostavia. Piiparin Heikin Taireenakin
on saanut nimensä amerikkalaiselta taitoluistelĳalta, jonka Heikki näki
luistelevan televisiossa.
Tässä muutamia seuran veneiden nimien tarinoita..
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Kuinka Prioritysta tuli Didix
Matkalla Helsingistä Saimaalle syntyi ajatus uudesta
nimestä veneelle, kun yritimme tavata veneen nimeä
Nato-aakkosilla Venäjän rajavartiostolle. Ihan
Lontooksihan se nimi lopulta vääntyi vhf:ään.

No, nimen täytyisi siis olla lyhyt ja helppo. Ensimmäinen
ajatus lähti lasten nimistä: ANOLLA. Vaan ei mennyt
ehdotus läpi ja sai vielä lisää ideointiakin. Eli jos tuohon laitetaan
laituriin mentyä parkki P eteen, niin ollaan sitten "parkissa".

Toinen ehdotus ranskalaisveneelle tuli Asterixista, Bonemine. Se kaulinta heiluttava
Aladobixin vaimo. Nokkelimmat jo arvaavatkin, miten tuo o-kirjain vääntyi eli se siitä
nimestä.

Sitten muistui mieleen alkuperäinen ajatus, lyhyt ja helppo nimi. DIDI, siinähän se. Vaan ei
ihan. Muistutti kuulemma liikaa buudelia. No lopun jo tiedättekin.

P. S. Didixin kumivene kastettiin Ruotsin matkalla ja sai nimekseen Didier.

Outi ja Jukka Laitinen

RIPSAUKSEN SUURI

HUUSSITESTI
ETSI SAIMAAN SATAMIEN HULPPEIN HUUSSI.

Huussi ei ole välttämättä se hienoin aihe, mutta kaikille kuitenkin sitäkin tärkeämpi
paikka. Kaikki eivät oleskele grillikatoksella tai käy edes saunassa, mutta huussista
hyötyy jokainen. Etsimme nyt Saimaan satamien parasta huussia. Osallistu kans-
samme etsintään. Kesällä voisit kiireesi ohessa painaa mieleesi seuraavia huomioita.

1. Onko huussista näköalaa vai ei?
2. Onko hajuhaittoja?
3. WC-paperin tilanne?
4. Onko huussi lukittava (hakanen ym.)?
5. Matka huussiin, kuinka kaukana?

Onko hyttysiä tai hirvikärpäsiä? Onko
reitti valaistu ja selkeä?

6. Onko huussi tilava?
7. Onko sisällä valot?
8. Onko huussissa tavaroille (kännykkä

tms.) laskutilaa ja laukuille koukku?

9. Onko lähistöllä hyvä odottaa huussin
vapautumista vai tuleeko siitä
kiusallinen olo?

10.Onko huussi viihtyisä, julisteet
seinällä, lukemista ym.?

11. Käsienpesumahdollisuus/muu
hygieenisyys?

12.Onko alueella tarpeeksi huusseja?
13.Erityismaininnat/huomiot kohteesta.

Ota kuva tästä huussista, kerro sen sĳainti ja arvioi huussi 0 - 9. Mieti esimerkiksi yllä
olevia kohtia. Viimeiseen kohtaan voit kirjoittaa vapaamuotoisen perustelun.
Osallistujien kesken arvotaan vessapaperisäkki.
Vastaukset voi toimittaa sähköpostilla karin.muikku@pp.inet.fi

Suvisussu
1980-luvun alkupuolella ystävämme Torviset ja Hartikaiset
ostivat Sunwind 26 -purjeveneen, jolle he antoivat nimeksi
Suvisussu muutaman vuoden ikäisten tyttäriensä mukaan,
Suvin ja Susannan, jota myös Sussuksi kutsuttiin. Kun
Hartikaisista tuli Suvisussun ainoat omistajat, niin Torvisen
Jussi kysyi meitä mukaan hankkimaan uutta kimppavenettä.

Oulusta löytyi hieman edellistä Sunwind 26:ta tuoreempi
versio, jonka Ari ja Jussi noutivat joulukuussa 1986

maakuljetuksella ensin Mäntyharjulle ja keväällä 1987 sitten Ristiinaan. Yksimielisesti
nimeksi tuli Suvisussu II. Kun 1993 vene siirtyi meidän omistukseemme, nimeä emme
vaihtaneet.

Kesän 1998 alussa löysimme nykyisen veneemme Jon 33:n ja siinä vaiheessa mietimme,
säilytämmekö sillä olleen nimen vai jatkammeko Suvisussujen sarjaa. Päädyimme
vaihtamaan nimeksi Suvisussu III. Jälkeenpäin olemme pohtineet, olisiko sittenkin pitänyt
jättää nimi vaihtamatta – onhan tuo Suvisussu ollut sen verran vaikea nimi tavata
Euroopan satamakonttoreissa. Tässä vaiheessa Suvisussu ei kuitenkaan enää tarkoittanut
meille tyttöjen nimiyhdistelmää vaan suvisussua, siis meidän yhteistä kesäheilaa!

Eĳa ja Ari Immonen

Inffani
Ostimme nykyisen veneemme Hangosta vuonna 2020. Vene
oli aiemmalta nimeltään Hakuna matata ja edellinen
omistaja aikoi nimetä myös tulevan veneensä samalla
Leĳonakuninkaasta tutulla nimellä.

Päädyimme siis pohtimaan uutta nimeä Inferno 31:lle.
Koska tykkäämme venesarjasta, halusimme sen näkyvän myös
nimessä. Aika pian päädyimme Inffaniin, joka on lyhennelmä
inferno-fanista.

Panu ja Niina Kokko
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1. Mastonosturi
2. Huoltolaituri
3. Septityhjennys
4. Vieraslaituri ja

toisella puolella
laivalaituri

5. Luiska
6. Väylä Saimaalta

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

Kotisataman venepaikat
• Venepaikkamaksut laskutetaan niin, että eräpäivä

on 1. huhtikuuta. Ellei laskua ole maksettu eräpäi-
vään mennessä, katsotaan paikka vapaaksi ja se
luovutetaan edelleen seuraavalle varaajalle.

• Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa mahdolli-
simman pian satamakapteenille (laskutuksen,
katkenneista kiinnitysköysistä, vuodoista, ilki-
vallasta ym. ilmoittamisen vuoksi).

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

• Pumppaamon laituri käännetään talviasentoon
välittömästi yhteisnoston jälkeen. Mikäli venepaikan
haltĳa tarvitsee vielä tämän jälkeen paikkaa, osoi-
tetaan hänelle lopuksi aikaa väliaikainen paikka
muista laitureista.

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

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

Vieraslaituri
• Vierasvenekausi on 1.6. - 30.9. välinen aika.

Muuna aikana laituria voidaan käyttää kotisataman
varustelulaiturina. Ruuhkien välttämiseksi tulee
keväällä siirtyä mahdollisimman pian omille
paikoille.

• Syksyllä ylösnostoa odottavia veneitä ei tule
tarpeettomasti seisottaa laiturissa.

• Vierasvenemaksut kerää satamakapteeni tai hänen
valtuuttamansa henkilö. Maksut on mahdollista
maksaa 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 imupumppu.

• Puulaituriin luvattomasti kiinnitetty vene voidaan
siirtää pois.

Mastonosturi
• Mastonosturin käytöstä peritään muilta kuin

Ristiinan pursiseuran jäseniltä kulloinkin vahvistettu
maksu.

• Avaimen saa satamakapteenilta.

Mastoteline
• Mastoteline on Ristiinan Pursiseuran jäsenien

veneiden mastojen säilyttämistä varten. Teline on
tarkoitettu ensisĳaisesti isojen mastojen säilyt-
tämiseen.

• Pienemmät kevyet mastot säilytetään veneiden
päällä.

• Puomien ja spinaakkeripuomien säilyttäminen
mastotelineessä on kielletty.

• Pursiseura ei vastaa veneille kentällä tai laitureissa
tapahtuvista vahingoista (ilkivalta, varkaudet yms.).

• Satamissa havaitusta rikkoutumisesta ja ilkivallasta
tulee ilmoittaa satamakapteenille.

Kenttä
• Kentällä talvehtivat veneet on poistettava 31.5.

mennessä. Sama koskee pukkeja ja talvisäilytys-
trailereita. Luvattomat pukit ja trailerit poistetaan
pursiseuran toimesta. Siirrosta peritään korvaus 50
euroa. Välttämättömistä poikkeuksista on sovittava
satamakapteenin kanssa.

• Kalastajien ja venematkailĳoiden trailerit on
säilytettävä niille osoitetuissa paikoissa.

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

• Satamassa ei saa pestä veneitä liuotinpohjaisilla
pesuaineilla, hiekkapuhaltaa tai tehdä muitakaan
sellaisia toimia, joissa luonnolle haitallisia materi-
aaleja tai kemikaaleja saattaisi joutua maaperään
tai veteen. Tämä koskee mm. luonnolle haitallisia
myrkkymaaleja ja pakkasnesteitä.

• Ongelmajätteet (jäteöljyt, öljynsuotimet, akut ym.)
tulee jokaisen itse viedä kentältä pois. Veneen
kunnostuksessa irtoavat maali- ym. jätteet eivät
saa jäädä maapohjaan, vaan ne on esim. peittei-
den avulla kerättävä talteen ja toimitettava
asianmukaiseen keräilypisteeseen.

Veneillä tule
e olla

vastuuvaku
utus!

Edellä olevia ohjeita rikkovalta voidaan
evätä oikeus vene- tai

talvisäilytyspaikan käyttöön!
Pekka Valtonen, satamakapteeni,

puh. 044 2599 450

Havainnekuva: Lasse Lindström
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Korkian säännöt
Käyttöoikeus
Ison Korkian saaritukikohta palvelee Ristiinan Pursiseuran jäseniä.
RiPSiläisille käyttö on maksutonta.
Tukikohtayhteistyössä mukana olevien seurojen veneet ovat
tervetulleita yöpymään Korkiassa. Vierailĳoiden suhteen noudatetaan
vastavuoroisen yhteistyön ja kustannusvastaavuuden periaatteita.
Yhteistyöseurojen avaimet sĳaitsevat mökin ulkoseinällä ja niillä
pääsee sekä mökkiin että saunatiloihin.

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/vuorokausi. Maksu sisältää laituri-
paikan, saunan ja sähkön. Maksut suoritetaan
ennen poislähtöä mökissä oleviin lippaisiin.
Maksut on mahdollista maksaa myös känny-
källä.

Sähkö
Sähkötolppien avaimet ovat mökissä vasem-
malla seinällä. Sähkön käyttö on sallittu akku-
jen lataukseen ynnä muuhun vähäiseen käyt-
töön. Maksu on 1 €/vrk seuran omilta jäse-
niltä. Se maksetaan mökissä olevaan
lippaaseen.

Saunominen
Saunomaan pyritään pääsääntöisesti yhteis-
vuoroin. Vain muutaman veneen paikalla
ollessa voidaan saunassa käydä venekun-
nittain asiasta keskenään sopien.
Paljun lämmitysoikeus on vain seuran
jäsenillä. Peseydy ennen paljuun menoa!

Paljun lämmittäjä vastaa paljun tyhjentä-
misestä ja puhdistamisesta käytön jälkeen.
Tavoitteena on saunapuhdas olo polttopuita
kuitenkin kohtuudella käyttäen!

Lemmikkieläimet
Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä
saaressa. Lemmikkejä 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.

Mökki-isännät 2022
Mika Maczulskĳ ja Jenni

Häkkinen
041 5438 776,

mika.mac@outlook.com

Ilmoitathan
puutteista tai korjausta
vaativista asioista
tukikohdanisännille
tai jollekin hallituksen

jäsenelle!

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 paikalla olĳoiden oikeutta
rauhalliseen lepoon ja virkistäytymiseen tulee
kunnioittaa. Puolen yön jälkeinen äänekäs
ilonpito edellyttää kaikkien suostumusta.
Harmaiden vesien laskeminen suoraan
järveen on ehdottomasti kielletty.
Astiat pestään saunan takana olevassa
tiskipaikassa.

Kuva: Kari Santala
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Ristiinan pursiseura ry:n jäsenluettelo

“AUTOSALPA SOPIMUS ON 
JOUSTAVA TAPA LIIKKUA!”

Autosalpa 
Sopimus yhdistää 
yksityisleasingin ja 
osamaksun parhaat 
puolet. Voit hankkia 
tarpeisiisi sopivan 
auton huolehtimatta 
sen tulevasta 
jälleenmyyntiarvosta.

Tutustu tarkemmin: 
WWW.AUTOSALPA.FI

KOUVOLA    KOTKA    PORVOO    KERAVA
 

LAHTI    HÄMEENLINNA    HYVINKÄÄ

Aaltio Timo
Aalto Elmo
Aalto Hilma
Aalto Mikko
Aalto Pirjo
Ahonen Eemil
Ahonen Kimmo
Ahonen Väinö
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 Elina
Falck Markus
Falck Saara
Frilander Pasi
Grönlund Atte
Grönlund Lotta
Grönlund Saara
Grönlund Sami
Gustafsson Erkki
Halttunen Juha
Hamström Jari
Heikkinen Jukka-Pekka
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
Hohti Minna
Honkanen Arvo
Hurri Teuvo
Hyppönen Pertti
Hyttinen Aarni
Hytönen Janne
Häkkinen Antti
Häkkinen Jenni

Häkkinen Kerttu
Häkkinen Salme
Häkli Richard
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 Emilia
Järn Markus
Järn Matias
Järn Sanna
Järvinen Mervi
Jääskeläinen Jukka
Kaasalainen Heimo
Kaksonen Kari
Kaksonen Laura
Kaksonen Leo
Kaksonen Nanna
Kalliojärvi Jukka
Kanerva Keĳo
Kanerva Santeri
Kangaskolkka Elina
Kangaskolkka Jukka
Karttunen Hannu
Karttunen Seĳa
Kauranen Anu
Kauranen Eetu
Kauranen Emil
Kauranen Erkki
Kauranen Erkki J
Kauranen Johanna
Kekkonen-Nikkilä Taru
Kettunen Pasi
Kilpĳärvi Arto
Knuutinen Jaana
Knuutinen Joona

Knuutinen Markku
Knuutinen Marko
Kokko Lenni
Kokko Niina
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
Kyröläinen Heikki
Lahti Jari
Lahti Kirsi
Lahti Lassi
Lahti Lumi-Emilia
Lahtinen Ismo
Laine Jouko
Laitinen Jukka
Laitinen Olli
Laitinen Outi
Lepistö Timo
Letonsaari Reino
Liikanen Anne
Liikanen Jaakko
Lustig Manne
Luukkonen Marianne
Luukkonen Mika
Luukkonen Sami
Lyly Martti
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
Miettinen Mauri
Mikkonen Esa
Mikkonen Jari
Mononen Risto
Mouhu Anneli
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
Nikkilä Jukka
Nikkinen Maritta
Nylander Raimo
Nylund Markus
Paananen Merja
Paasikivi Fanny
Paasikivi Frans
Paasonen Jesse
Paasonen Kari
Paasonen Peppi
Paasonen Ida
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
Pitkänen Matti
Pitkänen Tuula
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
Saaninkoski Marja
Saastamoinen Heikki
Sainio Nina
Sakko Ari
Sakko Emilia
Sakko Hilu
Sakko Olivia
Salmi Risto
Salmikunnas Hannu
Santala Hannu
Santala Jere
Santala Kari
Santala Liisa
Santala Pia
Sapman Jaakko
Sapman Pekka
Sapman Pirjo
Sihvonen Heli
Sihvonen Irma
Sihvonen Maĳu
Sihvonen Yrjö
Silberg Julia
Sinivuori-Hyttinen Seĳa
Sinkkonen Eero
Sinkkonen Leo

Sinkkonen Sandra
Sinkkonen Venla
Sjödahl Alex
Sjödahl Alla
Sjödahl Kim
Sjödahl Sara
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
Vainio Ari
Vainio Irma
Valto Jarmo
Valtola Jorma
Valtonen Eeva-Liisa
Valtonen Pekka
Vapamaa Timo
Veĳonen Pasi
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 2021 / 62 venettä

* 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

Uudella korjaamo-
hallillamme ja 

Puumalan satamassa on 
veneilyn ja vesillä liik-
kumisen turvallisuus- 

aiheinen tapahtuma 
10.-11.6.

Tervetuloa mukaan!

MONIPUOLINEN VENEIDEN JA 
MOOTTOREIDEN HUOLTO- JA KORJAUSLIIKE 

PUUMALASSA

Veneen nimi R-nro Tyyppi Omistaja P / M P-nro
Aava M28415 Jeanneau Eolia Sapman Pekka P FIN 3845
Alli M27311 Allegro 30 Nikkilä Jukka P FIN 4446
Amanita M9959 Altena 9.20 Reinamo Raimo M
Amaron A51048 Siesta 32 Lahti Jari P FIN 2508
Anette M7088 Katettu Valtonen Pekka M
Asteri U33114 Asteriina Paavilainen Jukka M
Auramini M9354 Yamarin 74 Gabin Mönkkönen Aulis M
Basileus M27464 Nyckeln Maczulskĳ Mika P L 1371
Brendan M4080 Proficiat Santala Kari M
Camille X16506 Albin Express Pulkkinen Lauri P FIN 892
Columbia Livia T51740 Stormwind 40 Ketsi Saastamoinen Heikki P FIN 9006
Delia A55484 Dehler 31 Korhonen Jan P FIN 7749
Didix A51376 Sun Odyssey 36 Laitinen Jukka P FIN 10708
Epiktetos R51140 Finn 26 Tuomainen Rita P L 3327
Farremar P12178 Pedro Skiron 35 Puonti Reĳo M
Foxy T44453 Nautico Senator 340 Kaksonen Kari M
Helmiina T55273 Finncraft Koponen Kalevi P
Iina M29183 Finn 26 Mh Rauten Juuso P FIN 1297
Impulse T14950 Iso Janne Reponen Kari M
Incognito M27166 Nyckeln Kaasalainen Heimo P L 1372
Inffani X14804 Inferno 31 Kokko Panu P FIN 7799
Irene V24654 First 31,7 Hr Sakko Ari P FIN 11242
Irina R52571 Inferno 33 Putkonen Juha P FIN 8105
Katastella M27368 Catamaran Gp 102 Muikku Juha P FIN 7332
Koukku 2 M14120 Silver Star Cabin Mouhu Timo M
Lady Blue M14374 Uppouma Kanerva Keĳo M
Lyyli M28011 Bavaria 31 Cr Tiitinen Jussi P FIN 11599
Maĳa U28701 Bella 8002 Rantala Juha M
Maisa M28094 Elan 36 Järn Markus P FIN 10760
Marjuska R50472 Norppa 9tk Hölttä Kari M
Marketta M27369 Gp-102 Gustafsson Erkki M
Marsund A51287 Marsund 906 Nylund Markus M
Melody M27059 H-vene Merelä Pekka P FIN 654
Merlin K8847 Sea Star Knuutinen Markku M
Navigula M27576 Hp 28 Hämäläinen Jarmo P FIN 2698
Nelly R52407 Albin 82 Ruonala Jukka P FIN 5681
Nopea Uniikki R34290 Albatros 871 Korpi Kari M
Paola M27063 Albin Ballad Vitikainen Päivi P FIN 9302
Penelope Bella 703 Niemi Mia M
Princes M6888 Bella 7500 Kontinen Jarmo M
Puĳu M27320 Englantilainen kansanvene Mikkonen Esa P FIN 53

Veneen nimi R-nro Tyyppi Omistaja P / M P-nro
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 T20973 Kulkuri 30 Chan Tommy M
Simpukka 445152 Belmar 29 Särkkä Tapani M
Stella Solaris M3330 Albatros 321 Kauranen Erkki M
Suvisussu III M28457 Jon 33 Immonen Eĳa P FIN 1009
Sämpy A26976 Bayliner Santala Hannu M
Taireena M27380 Catamaran Gp 102 Piipari Heikki P FIN 7329
Tuikku U53872 Nord Star 28 Patrol Hämäläinen Jyrki M
Tuulia M6133 Flying Albatros Koskinen Jari M
Tuuri M8652 Northsteel 34 Hietala Riku M
Ventti A50481 Fiskari Yrjölä Timo M
Vilkku A34575 Tristan 345 Fly Salmikunnas Hannu M
Westa S17786 Herwa 23 Paasonen Jesse M
Woodpecker L11437 Dehler 29 Muikku Mika P FIN 11323
Yamarin A32982 Yamarin 65 Reinamo Antti M
Ölman M28326 Bella 700 Svahn Tapio M

A58601 Yamarin 59 Ht Sihvonen Yrjö M
M30278 Yamarin 640 Dc Hiltunen Vesa M
A61156 Jeanneau Helenius Mikko M



pe13.5. klo 15.00 -
la 14.5. alkaen klo 8.00
la 21.5.
la 28.5.

Yövesi-matkapurjehdus, Ristisaari-Korkia (RiPS, MPS)
Korkia Runt -purjehdustapahtuma
Kuvailta Korkiassa

Tapahtumakalenteri 2022
Toukokuu

kesäkuu
pe10.6. -ma13.6.
la 18.6.
la 18.6.
la 18.6.

heinäkuu
(avoin)
(avoin)
pe 29.7. - su 31.7.

elokuu
pe5.8. - la 6.8.
la 13.8.
la 27.8.

syyskuu
la 3.9.
la 24.9.
la 24.9.

lokakuu
la 1.10.
pe 7.10. klo 16.00 -
la 8.10. klo 8.00 -

Syystalkoot ja lipunlasku Korkiassa
Traileriveneiden yhteisnosto
Veneiden yhteisnosto, aloitetaan alueen pohjoispäästä

marraskuu
pe25.11. - su 27.11. Pikkujoulut ja kauden päättäjäiset

Junnuleiri Korkiassa
Talkoopäivä Korkiassa
Veneiden katsastuksia, Korkia
Kyläniemi Runt DH 2022 -purjehduskilpailu, Sarviniemi (RiPS, LrPS)

Eskaaderin kokoontuminen, Korkia (RiPS, Kouvolan Kipparit)
Saimaa-eskaaderi yhdessä Kouvolan Kippareiden kanssa
Nuorison veneilyleiri

Vesĳettien SM-kilpailu, Kirkkoranta (Saimaan Lakemotors)
Talkoot Korkiassa
Rosvopaisti Korkiassa

Veneiden runkokatsastukset, Kirkkoranta (ennakkoilmoittautuminen)
Veneiden yhteislasku, aloitetaan alueen eteläpäästä
Korkian kevättalkoot ja lipunnosto
Astuvan Ukon Regatta, Korkia


