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Tonttujoukko silloin varpahillaan, varpahillaan
varovasti hiipii alta sillan…

Tervetuloa pikkujouluihin!
Mikkelin Pursiseuran iloisia pikkujouluja vietetään 10.12.2022 klo 18 alkaen
Gastropub Einon Vintillä, osoite Hallituskatu 3, 2. kerros, Mikkeli.
Tänä vuonna kisaillaan komeimmasta tonttulakista. Tuunaa, hupsuttele, ideoi ja osallistu leikkimieliseen kisaan! Illan aikana Vintin
estradille nousee meitä viihdyttämään Duo Jingle Bells.
Ilmoittaudu
mukaan
1.12.
mennessä
NSLERREVEWERIR%QMOOIPMRTYVWMWIYVEǰ

osoitteeseen

ja maksa illalliskortti 40 €/aikuinen ja 20 €/alle 18 v Mikkelin Pursiseuran tilille FI94 1099 3000 4059 89, viitenumero 20226.

Herkkua on siinä monenlaista, monenlaista.
Kuiske kuuluu: Miltä ruoka maistaa?...
•

Kurkkua, fenkolia & omenaa l,g

•

Rapeaa salaattia & seesamivinagrettea l,g

•

Kirsikkatomaatteja & Jukolan cheddaria l,g

•

Punakaalia & sinappimajoneesia l,g

•

Kukkakaalia, pinaattia & Einon yrttiöljyä l,g

•

Einon leipää & vaahdotettua voita l

•

Perunapyrettä l,g

Hotellimajoitus Scandic Mikkelistä erikoishintaan.

•

Haudutettuja punajuuria & rosmariinivoita l,g

•

Porsaan poskea & Einon olutkastiketta l,g

•

Kahvi / tee
Einon suklaakakkua, kinuskikastiketta & paahdettuja pähkinöitä (l, g)

Yhden hengen huone 85 euroa ja kahden hengen huone 115 euroa.
Majoitushintoihin sisältyy pysäköinti, asiakassauna ja uinti päivittäin
OPSWIOªFYǯIXEEQMEMRIR:EVEYOWIXXEMQMOOIPM%
scandichotels.com tunnuksella ”Pursiseura”.

•

Kahvi / tee

•

Ruokajuomana raikasta vettä

Erityisruokavaatimukset pyydetään lähettämään ilmoittautumisen
yhteydessä.

Sitten leikitellään kuusen alla, kuusen alla
kunnes päivä koittaa taivahalla…
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Kommodorin palsta
Tervehdys arvoisat Mikkelin Pursiseuralaiset.

änä vuonna kesä antoi hieman odottaa itseään, ja vasta juhannusaattona oli aurinkoista ja lämmintä. Sinänsä ihan oikeaan
aikaan.

T

sapullilla homma hoitui hyvin etenkin, kun paistoapuna oli vielä kaasulla toimiva pitsauuni. Kymmeniä pitsoja paisteltiin ja maisteltiin illan
aikana.

Hallitus aloitti kesätauon jälkeen työnsä 7.9. ja paljon on taas tehtäviä
edessä. Olemme saaneet kesän aikana jäseniltä mukavasti ehdotuksia
ja ideoita, joita siivilöimme ja toteutamme tärkeysjärjestyksessä.

Korona-viruksen kanssa on opittu jo elämään, eikä se ole enää esteenä erilaisten tapahtumien järjestämiselle. Näillä näkymin saamme järjestettyä oikeat pikkujoulut ja perinteisen venemessumatkan.

Suosittu menneen kesän puheen aihe oli polttoaineiden hinnat, ja
etenkin saatavuus meidän lähialueillamme. Tätä kirjoittaessani Mikkelin kaupunki etsii uutta yrittäjää Kallioniemeen. Toivottavasti ehdot
ovat sen verran inhimilliset, että joku uskaltaa ottaa haasteen vastaan.

Pikkujouluja vietetään 10.12. Gastropub Einossa ja 10.2. lähdemme Venemessuille Helsinkiin. Messukeskuksesta jatketaan Tallinkin uudella
lippulaivalla Tallinnaan, jossa yövytään neljän tähden spa-hotellissa.
Tarkempaa tietoa näistä tapahtumista on tässä jäsentiedotteessa.

Menneen kesän tapahtumia suosi lähes aina aurinkoinen sää. Ristisaaren malja -purjehduskilpailussa tuulta riitti ja järjestelyt toimivat hyvin.
Eloregatassa ajettiin Partarantaan, jossa oli todella hyvä palvelu upeine tarjoiluineen.

Tukikohtamme on laitettu talviunille. Jos tukikohtiin on jostain syystä
asiaa, ota yhteyttä suoraan tukikohtien isäntiin.
Iloista loppuvuotta! Nähdään pikkujouluissa ja messumatkalla!
Terveisin
Mikkelin
Pursiseura
kommodori Teuvo Särkkä

Pizzaillat saivat jälleen suuren suosion.
Pönnössä oli 16 venettä ja Ristisaaressa 20 venettä.
Siiskosen Riitan pit-

Hallituksen yhteystiedot
Teuvo Särkkä
Kommodori
c
m/y San Marino

Risto Blomqvist
Koulutusvastaava
c

Niko Rinne
Tapahtumavastaava
c
m/y Wanda Two

Reijo Tyrväinen
Varakommodori
c
m/s Annet

Richard Häkli
Junioripurjehdusvastaava
c
s/y Sinonen

Mikko Heinikainen
Taloudenhoitaja
Jäsenrekisteri
0500 557369

Johanna Räsänen
Sihteeri
c
m/y Carambola

Paavo Nikkilä
Tiedotusvastaava
c
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Ristisaaren grillikatoksen
korjaus
Ristisaaren grillikatos uudistettiin kuluneen kauden aikana.

T

yöt etenivät Markku Pajun komennossa tiukan aikataulun ja
kustannusarvion mukaisesti. Työt aloitettiin purkamalla vanhat
kalusteet, lattia ja tulisija maaliskuun viimeisenä viikonloppuna. Lattian valamiseen tarvittavat valmisbetonit kuljetettiin saareen
heti aprillipäivän jälkeen. Uusi lattia valettiin 20.-21. toukokuuta, ja uusi
Opa-Muurikan Kotakeittiö hormeineen asennettiin paikoilleen viikon
kuluttua.

mis viikkoa ennen juhannusta. Loppukesästä grillikatos sai vielä upean
valaistuksen.

Kesäkuun alussa tehtiin keittiön runkorakenteet ja asennettiin työtasot.
Penkit ja pöydät sahattiin omasta metsästä kaadetuista haavoista. Jääkaapin ja muiden keittiölaitteiden asennuksen jälkeen urakka oli val-

Kiitokset kaikille talkoissa mukana olleille!

Ristisaaren grillikatos on nyt hienompi kuin koskaan! Kotakeittiö, liesi,
kaasumuurikka, mikroaaltouuni, työtasot ja tukevat ruokailupöydät tekevät siitä toimivan kesäkeittiön, ja uusi jääkaappi antaa paljon toivottua kylmäsäilytystilaa.
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Paavo Kokon
Muistopurjehdus
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Tulosten tiivistelmä:
sija
1

Vene
Woodpecker

Kippari
Mika Muikku

Seura
RiPS

2

Cascade

Sakari Vento

LrPS
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4

Onyx

Matti Ahonen

LrPS

5

Sinonen

Eero Häkli

MPS

6

Fou de Bassan

Hannu Juvonen

SLPS

7

Suvihuvi

Topiantti Äikäs

LrPS

8

Vaitiara

Kari Porten

JVS



Kokonaiskisan nopein vene ja Ristisaaren Maljan voittaja oli Woodpecker.
EMQEEVEROMRKWEVNERXª]HIPPMWIXXYPSOWIXWEMQEERTYVWMWIYVEXǰ

P

aavo Kokon muistopurjehdus eli Ristisaaren Malja 2022 purjehdittiin lauantaina 20. elokuuta loistavissa sääolosuhteissa. Aurinko helli kilpailijoita ja tuulta oli juuri sopivasti, jotta saatiin purjehdittua vauhdikas kisa. Aamun ensimmäisen lähdön aikana keskituuli oli
5-6 m/s. Tuuli voimistui päivän mittaan, ja oli kolmannen lähdön aikana
noin 7-8 m/s. Viimeisen maaliintulon aikaan mitattiin jopa muutama yli
12 m/s puuska.
Juuri ennen toisen kisalähdön starttia nähtiin myös hieman dramatiikkaa, kun kaksi kisan suurinta venettä törmäsivät toisiinsa pahan näköisesti, ja jopa juuttuivat hetkeksi kiinni toisiinsa. Turvallisuussyistä starttia lykättiin vain muutamaa sekuntia ennen lähtöviestiä. Törmäyksessä
ei tullut henkilövahinkoja eikä vakavia kalustotappioita, ja molemmat
veneet pääsivät hetkeä myöhemmin osallistumaan uusintalähtöön.
Törmäyksen johdosta tehdyn protestin tutkinnan vuoksi tuloslaskenta
ja palkintojen jako viivästyivät alkuperäisestä aikataulusta, mutta kilpailun lopputulokseen ei protestilautakunnan päätöksellä lopulta ollut
vaikutusta.
Dramatiikkaa oli vesillä myös kisojen maaliintulon jälkeen: Yksi kilpailijaveneistä joutui ohjailukyvyttömäksi vakavan peräsinvaurion seurauksena, ja hinattiin kilpakumppanin kylkihinauksessa laituriin. Toisessa
veneessä ei kone käynnistynyt kisan jälkeen, joten ratamestari Paavo
avusti Ribin avulla veneen laituriin ja kävi vielä viemässä peräankkurin.

Teksti ja kuvat: Paavo Nikkilä

Riku Häklin johtama kilpailulautakunta voi olla varsin tyytyväinen suoritukseensa. Rata oli melko onnistunut, lähettäminen sujui kommelluksitta ja maaliintuloajat saatiin kirjattua tarkasti. Kilpailijoiden palautteessa saimme myös joitakin kehittämiskohteita tulevaisuutta varten.
Rata-alueen syvyys aiheutti tavanomaiseen tapaan haasteita poijujen
ankkuroinnille. Yläpoijun ankkurointisyvyys oli noin 45 metriä ja alapoijullakin vettä oli nelisenkymmentä metriä. Levittäjäpoiju vietiin tarkoituksella sen verran kauemmas, että se saatiin ankkuroitua ”vain” 20
metrin syvyyteen. muuten olisivat ankkuriköydet loppuneet kesken.
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P

uuvene-eskaaderi järjestäytyi Puumalan sillan tuntumassa ja
lähti liikkeelle perjantaina klo 12:00. Sahanlahteen kiinnittyi iltapäivän aikana yhteensä 31 puuvenekaunotarta.

Sääennuste ei ollut kovin lupaava, mutta - onneksi ennusteet pettivät
ja ihan mukava sää suosi tapahtumaviikonloppua.
Puumalan kunnan tervehdyksen Puuveneen Vuoksi-tapahtumaan toi
kunnanjohtaja Niina Kuuva.

6

venekulttuurista kiinnostunutta yleisöä oli liikkeellä kiitettävästi.
Illemmalla savusaunan jälkeen puuveneilijät nauttivat erinomaisen
rosvopaisti-illallisen ravintola Pajapirtissä ja ilta jatkui makasiinilla, jossa musisoivat Billy Gray ja Auringonlaskun Ratsastajat.

Hauskaa oli taas kerran!
Sunnuntaina oli lähtöitkujen vuoro, mutta jo ensi kesän heinäkuussa
tapaamme uudelleen – Savonrannalla.

Perjantaina saunomisen jälkeen alkoivat Puuvenejamit Rantamakasiinilla, musiikista huolehti rautalankayhtye &Pety. Illan kuluessa makasiinin ja Ginibaarin välille tallautui aikamoinen ura!

Parhaimmat kiitokset osallistujille, yleisölle, yhteistyökumppaneille ja
Sahanlahden väelle.

Lauantaina klo 12:00 -16:00 olivat puuveneet avoinna yleisölle ja puu-

Teksti ja kuvat Jyrki Sairo
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Puuveneen
vuoksi 2022
Vuoksen vesistön puuveneet kokoontuivat Puumalan
Sahanlahteen 15.-17.7.2022, tapahtuma oli 27. kerta.
Ensimmäinen oli vuonna 1996 Kuopiossa.
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MPS Facebook
Muistathan, että Mikkelin Pursiseura ry on myös
Facebookissa.
Tiedotamme sivuilla ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Voit myös
kirjoittaa sivuille omia päivityksiä tai ladata valokuvia. Hallitus seuraa
herkällä korvalla sinne kirjoittamaanne palautetta. Sivut löytyvät osoitteesta
https://www.facebook.com/mikkelinpursiseura/
Olemme perustaneet Facebookiin myös yksityisen ryhmän Mikkelin
Pursiseuran jäsenet. Ryhmään pääset mukaan osoitteessa https://www.
facebook.com/groups/mikkelinpursiseuranjasenet.
Ryhmässä jäsenet voivat keskustella seuran tapahtumista, myydä
veneilyrompetta ja vaikka kutsua mukaan yhteisille reissuille! Ryhmä vain
seuran jäsenille ja heidän kumppaneille.
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Ari Pylkkänen on
Lamposaaren uusi
isäntä
Risto Blomquist luovuttaa Lamposaaren
isännyyden Ari Pylkkäselle ensi vuoden
alusta alkaen.

A

rilla on mielessä saarta koskevia kehitysideoita, joista hän kertoo meille
aikanaan. Lamposaaren rakennusten kunnostaminen vaatisi paljon talkootyötä. Onko meillä siihen intoa ja resursseja,
jää nähtäväksi. Myös saaren sähköttömyys
asettaa haasteita sen käytölle ja ylläpidolle. Tähän saakka olemme vain tyytyneet
pitämään kaiken toimintakunnossa. Saaren
ja vuokrasopimus alkoi 1.6.2019 ja päättyy
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1.4.2028. Noin 700 euron vuotuiset vuokrakustannukset on katettu vuokraamalla saarta ulkopuolisille.
Lamposaari on ollut tänä vuonna aiempaa
suositumpi, ja se on aiheuttanut myös haasteita. Hankimme sinne uuden kompostorin,
jolla vessajätteet muutetaan mullaksi paikan päällä.

Lamposaaren päärakennus, rantasauna
ja kaksi nukkuma-aittaa ovat jäsentemme
käytössä ilmaiseksi. Varaukset tehdään nettisivultamme löytyvien ohjeiden mukaisesti.
=LXI]WXMIHSX &VM 5]POOªRIR c  
(myös WhatsApp)
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Pizzaillat Ristisaaressa ja Pönnössä
Pursiseuran jäsentapahtumista suosikeiksi ovat nousseet tapahtumat, joissa tehdään yhdessä jotakin kIvaa. Osallistujamäärällä mitattuna Ristisaaren ja Pönnön
Pizzaillat olivat jäsenistön suursuosikkeja.
Kuvasarja Pizzailloista näyttää, että pitsojen yhdessä tekeminen, paistaminen ja
syöminen oli osallistujille yksi veneilykauden kohokohdista.
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Venemessut ja Tallinna
10.-11.2.2023
Perjantai 10.02.
Lähtö Mikkelin Matkakeskuksen turistipysäkiltä klo 08.00 kohti Helsingin
Messukeskusta, johon saavumme klo 11.00. Klo 15.00 lähdemme kohti
Länsiterminaalia, missä kuljettaja hakee maihinnousukortit ja jakaa ne
bussissa. Laivaan nousu alkaa noin klo 15.50. Tallinkin uusi lippulaiva MyStar
lähtee klo 16.30, ja Tallinnaan saavutaan klo 18.30. Oma bussi on mukana
myös Tallinnassa. Majoittuminen Tallinnan sydämessä sijaitsevaan Tallink
Spa -hotelliin. Hotellissa on ylellinen kylpylä, johon kuuluu sisä- ja ulkouimaaltaita.

Lauantai 11.02.
Hotelliaamiainen. Ryhmällä omaa ohjelmaa Tallinnassa. Tallink MyStar
lähtee klo 13.30. Viimeinen laivaan nousuaika on klo 13.00. Länsiterminaaliin
saavutaan klo 15.30, ja matka jatkuu kohti Mikkeliä, minne saavutaan noin klo
19.30.
Mikkelistä ja Kouvolasta mukaan lähteville matkan hinta on 170 euroa/hlö.
Hintaan sisältyy bussikuljetukset Suomessa ja Virossa, messuliput,
laivamatkat, hotellimajoitus kahden hengen huoneissa, hotellin palvelut ja
hotelliaamiainen.
Ilman bussikuljetuksia Helsingistä lähteville matkan hinta on 120 euroa.
Lisämaksusta voit varata majoituksen yhden hengen huoneessa 50 eurolla tai
FYǯIXVYSOEMPYRPEMZEPPEIYVSELP½WYYRXE
Ilmoittautumisia ottaa vastaan 15.12.2022 saakka Niko Rinne, niko.rinne@
QMOOIPMRTYVWMWIYVEǰ.PQSMXEZMIWXMWWªQMWXªPªLHIXQYOEERQEXOEERNE
kenen kanssa majoitut samaan huoneeseen. Liput tulee maksaa 22.12.2022
mennessä Pursiseuran tilille
FI94 1099 3000 4059 89, viitenumero 2023 02108.
Matkalle tarvitaan passi tai EU-henkilökortti.
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