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1.

KOMMODORIN PALSTA

Aloitan Mikkelin Pursiseuran uutena kommodorina luottavaisin
mielin. Kommodori Markku Pajun ja osaavan hallituksemme
jäljiltä taloutemme on vakavaraisessa kunnossa. Minulle on
tärkeää, että hallituksemme, lisättynä uudella jäsenellä, jatkaa

myönteiselle suhtautumiselle.
Hyvät jäsenet, tapaamme Saimaalla ja tukikohdissamme
mahdollisimman usein.
Rakentavin terveisin
Teuvo Särkkä, kommodori

kanssani edelleen. Heillä ja minullakin olevat hyvät yhteydet ja
verkostot ovat toimintamme kannalta tärkeitä.

2.

VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Seuramme toiminnan ensisijainen tarkoitus on kehittää ja

Mikkelin Pursiseuran vuosikokous pidettiin 21.3.2019 jo

edistää jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen

perinteisesti Nordean kokoustilassa, jossa osallistujat saivat

tietoja ja taitoja. Tämä tapahtuu järjestämällä yhteisiä kilpailuja,

nauttia pankin tarjoamat kokouskahvit. Vuosikokous vahvisti

tapahtumia, retkiä ja muita aktiviteettejä. Tässä ollaankin

seuran

onnistuttu mielestäni hyvin, etenkin purjehtijoiden osalta ja

kommodorina Teuvo Särkkä ja uutena jäsenenä Paavo Nikkilä.

jatketaan tähän malliin. Kenkäveronniemessä oleva, loppusila-

Entisistä hallituksen jäsenistä jatkavat Jorma Asikainen, Risto

usta vaille valmis purjehdustukikohtamme Pursituuli antaa

Blomquist, Richard Häkli, Johanna Räsänen, Simo Siiskonen

vielä lisää mahdollisuuksia.

ja Reijo Tyrväinen, joka jatkaa varakommodorin tehtävässä.

Muut tukikohtamme ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa.

Vuoden 2019 toiminnantarkastajina jatkavat Pekka Häkkinen

Laiturit, kiinteistöt ja ympäristö vaativat jatkuvaa huoltoa ja

ja Matti Lehtinen, ja varatoiminnantarkastajina Ahti Immonen ja

ylläpitoa. Isoimpana lähitulevaisuuden hankkeena meillä on

Pirjo Strandén.

Ristisaaren Lahtelan tilan päärakennuksen kunnostussuunni-

Vuosikokouksessa

telma, joten talkooväkeä jatkossa tarvitaan.

Hopeiset ansiomerkit myönnettiin Paavo Nikkilälle ja Raimo

Mikkelin Pursiseura ry, PL 243, 50101 MIKKELI, Nordea FI94 1099 3000 4059 89
www.mikkelinpursiseura.fi, facebook Mikkelin pursiseura ry

hallituksen

uudistuneen

palkittiin

kokoonpanon:

aktiivisia

uutena

pursiseuralaisia.
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4.

Rahikaiselle. Pronssisen ansiomerkin sai Vesa Väänänen.
Vuosikokous totesi, että seuran talous on edelleen hyvä ja
siten jäsen- ja liittymismaksuihin ei ole korotuspaineita, vaan
voidaan jatkaa nykyisillä maksuilla.
Kenkäveronniemen

purjehdustukikohtamme

alkaa

olla

viimeistelytöitä vaille valmis. Tämän kevään ja kesän aikana
talkootyöllä saatetaan rakennuksen sisätiloja valmiiksi ja
uuden kumiveneen hankinta pääasiassa purjehdustoiminnan
tarpeisiin toteutetaan.

UUSI HALLITUKSEN JÄSEN

Olen Paavo Nikkilä Mikkelistä.


46-vuotias datanomi,



kilpapurjehtija, jollapurjehduksen vastuuohjaaja,



MPS:n purjehdusjaoston puheenjohtaja ja



Saimaa ranking-kilpailutoimikunnan jäsen 2017 alkaen.

Olen ollut pienestä pitäen kiinnostunut veneilystä, ja nimenomaan veneen ohjaamisesta, navigoinnista ja tekniikasta.
Vanhempieni albumissa on valokuva, jossa ”ohjaan” kaksivuo-

Ristisaaren Lahtela-tilan päärakennuksen peruskorjaushanke
esiteltiin vuosikokoukselle ja sen toteutusta päästään aloittamaan jo kuluvana kesänä. Vuosikokous päätti, että peruskorjaushankkeeseen varattu summa kirjataan näkyviin investointina talousarvioon. Peruskorjauksessa keskitytään rakennuksen
sisätilojen kohentamiseen ja käyttömukavuuden parantamiseen.

tiaana venettä.
Aikuisiällä,

tietoliikennetekniikan

lopputyössäni

käsittelin

alusten navigointidatan siirrossa käytettävää NMEA0183protokollaa. Itse vesillä liikkuminen on minulle edelleen se
tärkein osa veneilyä.
Aloitin

purjehdusharrastuksen

8-vuotiaana

optimistijollalla.

Teini-iässä siirryin kahden purjehdittavaan Vikla-luokkaan,

Vuosikokouksessa esiteltiin seuran käyttöön uusi tukikohta
Lamposaari,

joka

vuokrataan

seuran

käyttöön

Mikkelin

kaupungilta. Paikka sijaitsee lähellä kaupunkia ja se soveltuu
puitteiltaan heti seuran toimintaan.
Vuosikokouksessa

kannustettiin

jossa kilpailin aktiivisesti 14 vuoden ajan, etupäässä kansallisella tasolla. Vuosina 2001-2012 purjehdin Suomenlahden
avomerikilpailuissa, useiden eri veneiden miehistössä. Pienen
kilpailutauon jälkeen tulin mukaan Saimaan kölivenekisoihin

osallistumaan

seuran

tapahtumiin ja erityisesti perinteiseen Eloregattaan, jotta
edellisen vuoden peruuntumista ei toistamiseen tapahtuisi.
Luonterin Kippareiden tukikohtaan ovat seuramme venekunnat
tervetulleita vierailemaan.

Riku Häklin veneen miehistön jäsenenä.
1990-luvulla toimin monen vuoden ajan MPS:n purjehduskoulun ohjaajana. Vuodesta 2016 alkaen olen toiminut taas MPS:n
junioripurjehduksen parissa, vastuualueenani keskiviikkoharjoitukset ja jollakilpapurjehdus.
Seuran hallituksessa vastuullani on tiedotus, tarkemmin

3.

MPS:N HALLITUS 2019-2020

sanottuna seuran nettisivujen ja sosiaalisen median tilien

Kommodori Teuvo Särkkä, 0400 540 668

ylläpito. Tehtävä ei ole minulle uusi, sillä olen hoitanut sitä jo

Varakommodori Reijo Tyrväinen 0400 653 270

parin vuoden ajan hallituksen ulkopuolisena tiedotusvastaava-

Sihteeri Johanna Räsänen, 050 581 3715

na.

Jäsenrekisterin hoitaja Jorma Asikainen, 0440 190 240

Nykäise siis hihasta, soita, meilaa tai viestitä, jos sinulla on

Koulutusvastaava Risto Blomqvist, 050 306 2546

tiedotettavaa jäsenistölle tai seuran tiedotustoimintaan liittyviä

Junioripurjehdusvastaava Richard Häkli, 050 340 8676

parannusehdotuksia. Minuun voi ottaa yhteyttä myös juniori-

Tiedotusvastaava Paavo Nikkilä, 044 320 3931

toimintaan ja kilpapurjehdukseen liittyvissä asioissa.

Tapahtumavastaava Simo Siiskonen, 050 065 6171

Nähdään vesillä ja veden äärellä!

Taloudenhoitaja Esko Pitkänen, 0400 651 029

Paavo Nikkilä

WhatsApp ja tekstiviestit toimivat yllä olevilla puhelinnumeroilla.
Sähköpostiosoitteet hallituksen jäsenille:
etunimi.sukunimi@mikkelinpursiseura.fi.

5.

PURJEHDUSKOULU JUNIOREILLE

Mikkelissä järjestetään 3.-7.6.2019 purjehduksen starttikurssi
7-15 -vuotiaille. Omaa venettä tai purjehdusvarusteita ei
tarvita. Tavoitteena on opettaa osallistujille turvallisen purjehduksen ja veneilyn perusteet optimistijollalla ja Zoom8 -jollalla.
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Osallistujalla tulee olla vähintään 10 m uimataito. Koulutuspaikka on Kenkäveronniemen purjehdustukikohta Pursituuli
Mikkelinpuiston vieressä, osoite Pursialankatu 10, 50100
MIKKELI. Ohjaajina toimivat SPV:n ohjaajakurssin käyneet
kokeneet jollapurjehtijamme. Viiden päivän kurssin hinta on
100 euroa. Ilmoittautumiset kurssille viimeistään 29.5.2019.

8.

TALKOOT

Kenkäveronniemen purjehdustukikohdan sisätilojen viimeistelytalkoot jatkuvat huhti- ja toukokuun ajan tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 17-20. Tervetuloa valmistelemaan purjehdustukikohtaamme huippukauteen!
Lisätietoja: Riku Häkli 050 340 8676 tai riku.hakli2@gmail.com

Lisätietoja Riku Häkli, jollapurjehduksen junnupäällikkö
050 340 8676 tai riku.hakli2@gmail.com

6.

9.

VUOKRAVENEEN KULJETTAJAKURSSI

Vuokraveneen kuljettajakurssi järjestetään Otavan Susinie-

JUNIORIOHJAAJAN PERUSKURSSI

messä 8.-9.6.2019. Aloitus 8.6. klo 9.00. Kurssin hinta on 100
Purjehduksen

junioriohjaajan

viikonloppukurssina

peruskurssi

24.-26.5.2019

purjehdustukikohdassa.

Kurssin

kesto

järjestetään

Kenkäveronniemen
on

yhteensä

koordinaattori

Laura

Santala.

opetustaitoja ja malleja purjehduksen alkeiden opettamiseen.
Kurssin sisältö: Junioripurjehtijan harjoituskirjan vihreän tason
taitojen opettaminen. Ohjaajan rooli ja tehtävät. Taidon
oppimisen ja opettamisen perusteet sekä ohjaamisen portaat.
Yleisen ja yksilöllisen palautteen antaminen. Ohjaajaveneen
hallinta ja ratojen laittaminen. Turvallisuuden huomioiminen
kaikessa tekemisessä. Osa kurssin harjoituksista tehdään
rannassa ja vesillä. Ennen kurssin alkua ilmoittautuneille
kurssiin

sisältyvät

ennakkotehtävät.

10. YHTEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Kurssin

tavoitteena on oppia jollapurjehduksen ohjaamiseen liittyviä

lähetetään

mennessä. Lisätietoja antaa Risto Blomquist 050 306 2546.

20

opetustuntia. Opettajana toimii SPV:n Lasten ja nuorten
veneilytoiminnan

euroa + tenttimaksu 50 euroa. Sitovat ilmoitukset 17.5.2019

Kurssille

pääsynä on edellytyksenä 15 vuoden ikä ja purjehdustaito.
MPS:n jäsenille tämä kurssi on ilmainen, koska kurssimaksun
maksaa pursiseura. Muille kurssin hinta on 150 euroa.
Hinta sisältää materiaalimaksun sekä ruokailun kurssipäivinä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Riku Häkli, 0503408676 tai Laura
Santala, 040 821 2604

SPV:n jäsenrekisterin kautta pystytään lähettämään tiedotteita
ryhmäsähköpostina kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille. Tämä on edullinen ja nopea tapa tiedottaa
jäsenistöä ja jatkossa pyrimme entistä enemmän hoitamaan
tiedottamista sähköpostin avulla. Vain puolet jäsenistä on
ilmoittanut sähköpostiosoitteensa, joten nyt on aika päivittää
yhteystiedot kuntoon. Samalla kertaa voi päivittää osoitetiedot,
jos on hiljattain vaihtanut asuinpaikkaa. Sähköpostiosoitteita ja
osoitteen muutoksia otetaan vastaan jatkuvasti osoitteeseen:
jorma.asikainen@mikkelinpursiseura.fi.
Mikkelin Pursiseuran venepuhelinluettelo julkaistaan jälleen
kesälehti

Pokturissa.

Puhelinluettelon

tarkoituksena

on

ylläpitää sellaista yhteystietoa, jolla pursiseuran jäseneen
saadaan tarvittaessa yhteys aluksen ollessa kulussa tai
satamassa. Aiemmin ilmoitetut tiedot säilyvät tämän vuoden
lehdessä, joten ilmoitusta ei tarvita, mikäli tiedot ovat säilyneet
ennallaan. Mikäli haluat numerosi luetteloon tai yhteystietosi

7.

TUKIKOHDAT

ovat muuttuneet, niin ilmoita uudet tiedot 10.5.2019 mennessä
sähköpostilla: jorma.asikainen@mikkelinpursiseura.fi

Tukikohtien isännistö kaudella 2019-2020:
Pääisäntä ja Ristisaaren isäntä Reijo Tyrväinen, 0400 653 270

11. VENEIDEN YHTEISLASKU

Kenkäveronniemen isäntä Richard Häkli, 050 340 8676
Lamposaaren isäntä Risto Blomquist, 050 306 2546
Pönnön isäntä Petteri Rauta-Aho, 0400 357 527
Ota yhteyttä tai laita viestiä jos huomaat tukikohdassamme
vaurioita tai puutteita.
Muistathan, että myös Luonterin Kippareiden Pekansaari on
jäsentemme käytettävissä.

Yhteislasku järjestetään Anttolan Lotjasaaressa lauantaina
27.4.2019 klo 9.00 alkaen. Hinta on MPS:n jäsenille 120 euroa
ja muille 150 euroa. Käteismaksu paikan päällä tai maksu tilille
FI94 1099 3000 4059 89 ja maksutosite mukaan.
Ilmoittautumiset 25.4.2019 mennessä Petteri Rauta-aholle,
0400 357527.
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liivit eivät vuoda (täytetään liivit ilmalla ja kestettävä 24 tuntia

12. KATSASLAUTAKUNTA TIEDOTTAA

täytenä).

Pursiseurojen katsastustoiminta käsittää kaiken veneilyturvallisuuteen liittyvät asiat, joissa katsastaja voi auttaa seuramme
jäseniä turvalliseen ja oikeanlaiseen veneilyyn. Veneilyturvallisuus käsittää niin veneen ja sen varusteiden turvallisuuden,
kuin myös oikeanlaisen tietotaidon jakamisen veneillessä,
veneitä huollettaessa ja korjattaessa. Tänä päivänä on hyvä
myös tiedostaa, että veneilyssä on otettava huomioon myös
veneily-ympäristö ja ainakin täällä sisävesillä luonnon turhaa
kuormitusta tulee välttää. Septin tyhjentämistä vesistöön ei
kukaan veneilijä enää varmaankaan harrasta, mutta kaikkea
muutakin vesistön ja luonnon likaamista tulisi välttää. Ns.
harmaavesikin tulisi poistaa imutyhjennyksellä tai esim.

Yksi veneilyn ”ympäristöhaitta” on pohjan myrkkymaali, jota
merellä joutuu käyttämään pohjan puhtaana pitämiseksi. On
ettei

sisävesillä

myrkkymaaleja

tarvita

Veneen katsastus on jaettu perus- ja vuosikatsastukseen.
Vene peruskatsastetaan joka viides vuosi ja silloin, kun vene
on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa. Peruskatsastus
tehdään myös, jos vene on vaurioitunut tai veneseura katsoo
siihen olevan aihetta.
Peruskatsastus tehdään kahdessa vaiheessa. Kun vene on
maissa, veneen

kunto tarkastetaan runkokatsastuksena.

Erityistä huomiota kiinnitetään veneen rungon kuntoon sekä
muihin ulkopuolelta tarkastettaviin kohteisiin kuten ohjaus- ja
voimansiirtolaitteisiin

sekä

läpivienteihin.

Sisäpuolelta

tarkastetaan vastaavat asiat sekä moottori. Lopputarkastus
tehdään katsastuksen toisessa vaiheessa, kun vene on vesillä.

imeytettävä turvallisesti maastoon, eikä laskea vesistöön.

huomioitava,

VENEEN KATSASTAMINEN

ja

voimakkaiden myrkkymaalien käyttö sisävesillä on myös
kiellettyä. Oikeanlaisen, luontoa vähän kuormittavan pohjamaalin valinnassa kannattaa kääntyä ympäristöasioissa ajan
tasalla olevien maalitoimittajien puoleen. Pohjan maalauksessa on myös muistettava, että telakka-alueella ei saa päästää
haitallisia aineita maaperään, koska sieltä ne kulkeutuvat

Veneen vuosikatsastus tehdään vuosittain, kun vene on
käyttökunnossa. Vuosikatsastuksessa kiinnitetään huomiota
erityisesti veneen turvallisuutta parantaviin varusteisiin ja
laitteisiin. Pursiseuran perälipun käyttöoikeus on vain kyseisenä vuonna katsastetulla veneellä.
TOIMENPITEET
Selvitä onko veneelläsi vuorossa perus- vai vuosikatsastus.
Ota katsastusmieheen yhteyttä hyvissä ajoin ja sovi veneesi
katsastusajankohta. Osa katsastusmiehistä tekee katsastuksia
vain muutamina päivinä viikossa, joten ennakkoon sopiminen

helposti vesistöön.
Veneilyn ”ympäristöpuhtautta” voi vaalia myös käyttämällä ns.
puhtaampia bio-polttoaineita, jos se vain veneesi moottorille on
mahdollista. Tässä on huomioitava myös se, että näiden biopolttoaineiden saanti on vesistöjen tankkauspisteissä vielä

esim. soittamalla on välttämätön. Vuoden 2019 katsastusmaksut ovat: vuosikatsastus 25 euroa ja peruskatsastus 50 euroa
(varaa käteisenä tasaraha). Lisäksi pitkistä matkoista matkakorvaus.
Katsastajien yhteystiedot löytyvät osoitteesta:

vaillinaista.

www.mikkelinpursiseura.fi/seura/katsastuslautakunta/

TÄMÄN VUODEN TEEMAT
Tämän vuoden katsastuksen yhdeksi teemaksi on nostettu
ilmatäytteiset pelastusliivit (ns. paukkuliivit). Liivit tulee huoltaa

Hyvää ja turvallista veneilykesää toivoo:
Katsastuslautakunta

vuosittain valmistajan ohjeita noudattaen ja tehdystä huollosta
tulee olla merkintä liiveissä. Ilmatäytteisten pelastusliivien

13. SEURATARVIKKEET

mukana täytyy olla varaosasarja jokaista liiviä kohti. Ilman

Olemme

huoltomerkintää

ilmatäytteistä

perälippuja, viirejä, pikee-paitoja, fleeceja, lippiksiä, pinssejä

pelastusliiviä ei hyväksytä katsastuksessa. Joissakin liiveissä

ym. seuratarvikkeita on nyt hyvä valikoima. Voit tilata niitä

on havaittu, että kaasusäiliö kiertyy aikaa myöten auki

nettikaupastamme osoitteesta:

itsekseen. Pelastusliivit tulee tarkastaa säännöllisesti ja

www.mikkelinpursiseura.fi/seuratarvikkeet/.

tai

varaosasarjaa

olevaa

varmistaa, että kaasusäiliö on kunnolla kiinni (jotta liivit myös
täyttyvät tarpeen tullen). Lisäksi on myös tarkastettava, että

täydentäneet

nettikauppamme

varastoja,

joten

