
Mikkelin pursiseuran jäsentiedote 1/2022

1

M I K K E L I N  P U R S I S E U R A
V U O D E S TA  1 9 0 5

Jäsentiedote 1/2022Jäsentiedote 1/2022
Mikkelin Pursiseura r.y.    PL 243, 50101 Mikkeli    Pankki: FI94 1099 3000 4059 89    www.mikkelinpursiseura.fi    FB: Mikkelin pursiseura ry

MIKKELIN PURSISEURA RY:N VUOSIKOKOUKSEN 2022  
ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja huomionosoitukset

2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan kokoukselle 
puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa, 
sekä kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Mikkelin Pursiseura ry:n ansiomerkit ja palkitsemiset

6. Toimintakertomus 2021

7. Tilinpäätös vuodelta 2021 ja toiminnantarkastajien 
lausunto

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

10. Toimintasuunnitelma 2022

11. Liittymis- ja jäsenmaksut vuonna 2022 
Hallituksen esitys:  
- liittymismaksu 200 € 
- jäsenmaksu 70 € 
- nuorisojäsen 10 € 
Liittymismaksu on kotitalouskohtainen. Navigaati-
ojaoston jäseniltä peritään 4 € jäsenmaksua, joka 
kattaa Navigaatioliiton jäsenmaksun. Tätä ei sisälly-
tetä Mikkelin Pursiseura ry:n jäsenmaksuun.

12. Toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen

13. Talousarvio vuodeksi 2022

14. Mikkelin Pursiseura ry:n sääntöuudistuksen hyväk-
syminen

15. Kommodori vuodeksi 2022 
Vuonna 2021: kommodori Teuvo Särkkä

16. Varakommodori vuodeksi 2022 
Vuonna 2021: varakommodori Reijo Tyrväinen

17. Hallituksen jäsenet  
Vuonna 2021: Teuvo Särkkä, Reijo Tyrväinen, Ris-
to Blomquist, Mikko Heinikainen, Richard Häkli, 
Ari Hänninen, Paavo Nikkilä, ja Johanna Räsänen.
Erovuoroiset: Richard Häkli, Ari Hänninen ja Paavo 
Nikkilä.

18. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoi-
minnantarkastajaa 
Toiminnantarkastajat vuonna 2021: Pekka Häkkinen 
ja Matti Lehtinen. Varatoiminnantarkastajat vuonna 
2021: Ahti Immonen ja Pirjo Strandén.

19. Muut mahdolliset asiat

20. Kokouksen päättäminen

KOKOUSKUTSU 
Mikkelin Pursiseura ry: sääntömääräinen  

VUOSIKOKOUS 24.3.2022
Vuosikokous pidetään 24.3.2022 klo 18.00 alkaen Etelä-Savon ammattiopisto ESEDUn autoalan atk-luokassa, 

osoite Raviradantie 4-6, 50100 Mikkeli. Kokoukseen on mahdollista osallistua Teams-etäyhteydellä ilmoittamalla 
siitä ennakkoon osallistujan sähköpostilla osoitteeseen reijo.tyrvainen@mikkelinpursiseura.fi.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen vuosikokouksen määräämät asiat. Pyydämme ottamaan tämän 
Jäsentiedotteen 1/2022 mukaan kokoukseen. Tervetuloa!



Mikkelin pursiseuran jäsentiedote 1/2022

2

Kommodorin palsta

Pikkujoulutunnelmaa Einon Vintillä  

Ennätyslämmin ja aurinkoinen veneilykesä 2021 sai komean pää-

töksen pikkujouluissa Einon Vintillä. Oli elävää musiikkia, puhei-

ta ja muuta hauskaa. Pikkujouluihin osallistui nelisenkymmentä 

henkeä. Ajoituskin onnistui täydellisesti, sillä jo viikon päästä tuli ravin-

toloiden koronarajoitukset uudelleen voimaan.

Mikkelin satama-alueen kehityssuunnitelmat. Mediassa on ollut uu-

tisia Mikkelin satama-alueelle mahdollisesti tulevasta uudesta kaup-

pakeskuksesta. Tässä yhteydessä myös sataman ulkoilmettä aiotaan 

kohottaa. Olemme tarjonneet hanketta valmisteleville kaavoitusviran-

omaisille veneilyasioita koskevaa asiantuntija-apua, ja nyt ääntämme 

on kuultu. Pursiseuran hallitus pääsee tutustumaan suunnitelmiin ja 

esittämään näkemyksiään niistä tässä kevään korvalla. Satama-aluei-

den kehittämishankkeet kauppakeskuksineen ovat isoja juttuja, ja var-

maan menee vuosia, ennen kuin jotakin näkyvää 

tapahtuu, mutta hyvä on olla jo näin 

alkuvaiheessa mukana.

Lotjasaari. Lotjasaaren veneiden nosto- ja laskupaikalle johtavan 

väylän ruoppaus tehtiin viime syksynä. Ongelmia aiheuttanut vesi-

putki merkittiin, ja väylällä ollut matalikko poistettiin. Samalla väylän 

merkintöjä parannettiin. Viime syksynä tätä hommaa suunniteltaessa 

huomasimme, että talvisäilytysalueella on sekalainen määrä veneiden 

säilytyspukkeja ja muuta roinaa. Sovimme, että veneiden laskupäivänä 

6.5.2022 ja tarvittaessa 7.5.2022 alue siivotaan ja järjestetään talkoilla 

siistiin kuntoon. Pyydänkin, että jokainen jolla on käyttämätön vene-

pukki Lotjasaaressa, käy merkitsemässä sen nimellä ja puhelinnume-

rolla. Merkitsemättömät venepukit päätyvät kierrätykseen.

Vuosikokous 24.3.2022 klo 18 alkaen. Sääntömääräinen vuosikokous 

järjestetään mahdollisuuksien mukaan livenä, mutta siihen voi osallis-

tua myös Teams-yhteydellä. Etäkokous onkin monelle helpompi tapa 

osallistua, kuin tulla kokoukseen Mikkeliin. Vuosikokoukseen toivotaan 

mahdollisimman paljon osallistujia. 

Kevättä kohti! 

Teuvo Särkkä, kommodori

Sähköpostiosoite hallituksen jäsenille: etunimi.sukunimi@mikkelinpursiseura.fi

Mikkelin Pursiseura ry:n 
hallitus 2022

Teuvo Särkkä 
Kommodori 
0400 540 668 
m/y San Marino 

Reijo Tyrväinen 
Varakommodori 
0400 653 270 
m/s Annet

Johanna Räsänen 
Sihteeri 
050 581 3715 
m/y Carambola  

Jorma Asikainen 
Jäsenrekisterin hoitaja 
0440 190 240 
m/y Tuulia 

Risto Blomqvist 
Koulutusvastaava 
050 306 2546 
  
 
Richard Häkli 
Junioripurjehdusvastaava 
050 340 8676 
s/y Sinonen  

Paavo Nikkilä 
Tiedotusvastaava 
044 320 3931  

Ari Hänninen 
Tapahtumavastaava 
050 518 5199 

Mikko Heinikainen 
Taloudenhoitaja 
0500 557369 
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Vuosi 2021 oli Mikkelin Pursiseura ry:n 116. toimintavuosi, ja sa-

malla toinen perättäinen vuosi koronapandemian poikkeuk-

sellisissa olosuhteissa. Venemessut ja venemessumatka pe-

ruuntuivat, mutta seuran omat jäsentapahtumat pystyttiin kuitenkin 

järjestämään varsin normaalisti ja myös turvallisesti.

Seuran vuosikokous maaliskuun lopussa järjestettiin onnistuneesti 

etäyhteyden avulla. Etäkokouksen ja sitä edeltävän harjoituksen jär-

jestelyistä vastasivat Veli-Pekka Manninen ja Paavo Nikkilä. Kokouk-

sessa hyväksyttiin sääntömuutostoimikunnan esitys seuran uusiksi 

säännöiksi.

Uutena toimintamuotona seura järjesti äitienpäivää edeltävänä lau-

antaina satamassa uusien jäsenten iltapäivän, jossa hiljakkoin seuran 

jäseneksi liittyneille sekä vasta liittymistä harkitseville esiteltiin seuran 

toimintaa, tukikohtia, koulutusta ja muita toiminnan muotoja ja jäsene-

tuja. Hallituksen jäsenet esittäytyivät ja kertoivat oman vastuualueen-

sa asioista. Tapahtuman asiaosuuden jälkeen käytiin pienellä risteilyllä 

yhteistyökumppani Ekin Partion Lola3- koulualuksella ja nähtiin peräti 

kaksi tukikohtaa, Lamposaari ja Pursituuli.

Junioripurjehduskausi alkoi huhtikuun viimeisenä viikonloppuna Pur-

situulen viirin noston ja kevättalkoiden merkeissä. Varsinaiset jollahar-

joitukset alkoivat toukokuussa viikolla 19. Neljäpäiväinen Lasten Pur-

jehduskoulu järjestettiin koululaisten ensimmäisellä kesälomaviikolla. 

Mukana oli 12 kurssilaista ja heitä opettamassa yhteensä 4 ohjaajaa 

ja yksi apuohjaaja. Harjoituskausi päättyi lokakuun loppupuolella val-

takunnallisen valopurjehdus-teemapäivän mukaiseen päätösjuhlaan, 

johon osallistui 14 henkilöä. Päättäjäisten yhteydessä harrastettiin mm. 

pimeäsuunnistusta otsalamppujen valossa ja suoritettiin rasteilla eri-

laisia veneilyaiheisia tehtäviä. Optaripurjehtijat Lenni Häkkinen ja Reko 

Ruuttu palkittiin kannustuspalkinnoilla. 

Toukokuun lopulla Ristisaaren lipunnoston yhteydessä otettiin viral-

lisesti käyttöön Lahtelan vanhan päärakennuksen remontoidut tilat. 

Pönnön ja Lamposaaren lipunnostot pidettiin kesäkuun alussa. Elo-

kuussa kisattiin Ristisaaren Malja- kilpailussa Lietvedellä ja syyskuussa 

Yövesi-purjehduksessa Ristisaaresta Korkiaan. Eloregatta suuntautui 

Hietaniemestä Anttolanhoviin ja mukana oli 9 venettä. Perinteises-

sä pienveneiden voinappiregatassa 9 venekuntaa retkeili Kouvolasta 

Heinolaan, uuden Kimolan kanavan kautta. Ristisaaren pizzailta järjes-

tettiin jo toista kertaa grillikatoksella. Veneilykausi päättyi syystalkoisiin 

tukikohdissa sekä lipunlaskuihin. Veneiden yhteislaskuun ja -nostoon 

Anttolan Lotjasaaressa osallistui oman seuran veneiden lisäksi myös 

muita Saimaan veneilijöitä. 

Jäsenistö

Mikkelin Pursiseura ry:ssä oli vuoden 2021 lopussa 422 jäsentä, eli jä-

senmäärä oli täsmälleen sama kuin vuotta aikaisemmin.  Jäseneksi 

liittyi ja seurasta erosi vuoden aikana 34 henkilöä. 

Hallitus

Hallitus piti vuoden 2021 aikana 8 kokousta, joista yksi oli videoneu-

vottelu. Seuran vuosikokous järjestettiin tiistaina 30.3.2021 Teams-etä-

yhteydellä. Seuran talousasioita on hoitanut Mikko Heinikainen. Seu-

ran talous on ollut vakaa koko toimintavuoden ajan. Hallitukseen on 

kuulunut vuonna 2021 Teuvo Särkkä, kommodori, Reijo Tyrväinen, 

varakommodori, Johanna Räsänen, sihteeri, Risto Blomquist, venei-

lykouluttaja ja koulutusvastaava, Mikko Heinikainen, rahastonhoitaja, 

Richard Häkli, purjehdus- ja nuorisotoimintavastaava, Ari Hänninen, 

tapahtumavastaava ja Paavo Nikkilä, tiedotusvastaava. Seuran jäsen-

rekisterin hoitajana on toiminut Jorma Asikainen.

Jäsentapahtumat 2021

20.3  Pilkkikisat Kenkäveronniemessä. 

30.3. Vuosikokous etäyhteydellä. 

24.4. Kenkäveronniemen lipunnosto ja jollien pesutalkoot 

7.5. Veneiden yhteislasku Anttolan Lotjasaaressa. 

8.5. Uusien jäsenten päivä Satamassa 

12.5. Jollaharjoitukset alkoivat Kenkäveronniemessä    

 keskiviikkoisin. 

22.5. Ristisaaren lipunnosto ja talkoot ja Lahtelan tilojen   

 käyttöönotto 

5.6. Pönnön lipunnosto ja talkoot. 

25.-26.6. Ristisaaren ja Pönnön Juhannus. 

Toimintakertomus 2021
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9.-11.7. Voinapppiregatta 

6.- 8.8 Eloregatta  

20.-22.8. Kalakilpailut Ristisaaressa 

28.8. Ristisaaren Malja -purjehduskilpailu Lietvedellä    

 Puumalassa. 

4.9. Yövesi-matkapurjehdus Ristisaari – Korkia (MPS ja RiPS). 

18.9. Pizzailta Ristisaaressa 

25.-26.9. Ristisaaren syystalkoot, lipunlasku ja veneilykauden   

 päättäjäiset 

9.10. Veneiden yhteisnosto Anttolan Lotjasaaressa. 

20.10. Jollapurjehduskauden päätös, Valopurjehdus ja lipunlasku  

 Kenkäveronniemessä

Tiedotustoiminta

Seuran tiedotus tapahtui pääsääntöisesti sähköisiä kanavia käyttäen. 

Käytössä olivat Mikkelin Pursiseura ry:n nettisivut (www.mikkelinpur-

siseura.fi), Facebook-sivu, Instagram-tili sekä sähköposti. Jäsenistölle 

postitettiin 4 painettua jäsentiedotetta ja kesälehti Pokturi. Seura yl-

läpitää yhteistyössä Saimaan Pursiseurojen yhteisiä nettisivuja (www.

saimaanpursiseurat.fi), joka uudistui vuoden 2021 lopulla. Seuran jäse-

net saavat Suomen Purjehdus- ja Veneily ry:n Nautic-lehden.

Yhteistoiminta

Seuralla on ollut aktiivista yhteistoimintaa kaikkien sellaisten tahojen 

kanssa, joiden kanssa veneily- ja seuratoimintaa edistetään. Tärkeim-

piä yhteistyökumppaneita ovat olleet Suomen Purjehdus- ja Veneily 

ry, muut Vuoksen vesistön veneily- ja pursiseurat, Mikkelin kaupunki, 

sekä alueen veneilytoiminnan yritykset. Ristisaari on yhteiskäyttötu-

kikohta, jossa alueen muiden veneilyseurojen jäsenet voivat vierailla. 

Ristiinan Pursiseuran kanssa jatkettiin yhteistyötä purjehdustoiminnas-

sa. Yhteistoimintaa Luonterin Kippareiden kanssa jatkettiin Pekansaa-

ren tukikohdassa. Kenkäveronniemessä Mikkelin Soutajien jäsenistön 

kanssa annettiin ja saatiin naapuriapua aina pyydettäessä. Ekin Partion 

ja Mikkelin Sukeltajien kanssa yhteistyötä tehtiin nuoriso- ja koulutus-

toiminnassa. Jatkettiin yhteistyötä Saimaan Virkistysalueyhdistyksen 

ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Puulan retkisatamien huoltoa ja 

ylläpitoa jatkettiin edellisvuosien tapaan. 

Veli-Pekka Manninen on Pidä Saaristo Siistinä ry:n hallituksen jäsen 

(2015-). Richard Häkli on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Lapsi- ja 

nuorisotoimikunnan (LANU) jäsen (2018-). Paavo Nikkilä on toiminut 

Saimaa ranking-kilpailutoimikunnan jäsenenä (2018-).

Saimaan alueen veneilypäivät ja Saimaa Ranking- kokous järjestettiin 

30.10. Lappeenrannassa, järjestäjänä LrPS.

Tukikohdat

Seuran saaritukikohdat ovat Ristisaari, Pönnö ja Lamposaari. Niissä 

saunarakennukset ja tuvat, puuvajat ja laiturit sekä Ristisaaren ma-

joituskamarit ovat seuran jäsenten käytössä. Ristisaaren Lahtelan 

korjaukset viimeisteltiin valmiiksi keväällä ja Pönnön tukikohdassa 

korjattiin syksyllä saunan lattia. Muilta osin tehtiin perusylläpidon kun-

nostuksia. Purjehdustukikohta sijaitsee Kenkäveronniemessä. Tukikoh-

tien käytöstä ja hoidosta vastaa hallituksen nimeämä isännistö: 

 pääisäntä  Reijo Tyrväinen 

 Ristisaari  Harri Tuisku 

 Pönnö  Petteri Rauta-Aho  

 Lamposaari Risto Blomquist 

 Kenkäveronniemi Richard Häkli

Kilta 

Tiedottamisesta vastaa killan nykyinen puheenjohtaja Markku Paju. 

Koronaepidemiasta johtuen kilta ei kokoontunut talvella 2021.

Katsastustoiminta

Katsastustoiminta on veneilijöiden arvostama seuratoiminnan muo-

to. Vuonna 2020 katsastettiin 90 venettä. Katsastuksista on vastannut 

katsastuslautakunta, jonka muodostavat seuran venekatsastajat, joille 

järjestettiin tehtävän edellyttämää liiton koulutusta. Katsastuslauta-

kunta ylläpitää seuran venerekisteriä. Katsastajat ovat olleet jäsenten 

käytettävissä veneilyturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 

Kilpailutoiminta

Ristisaaren malja (Saimaa ranking-osakilpailu) purjehdittiin Puumalan 

Lietvedellä 28.8.2021. 

Osallistujaveneet purjehtivat 3 lähtöä noin 4 nm pituisella radalla. 

Kokonaiskilpailun ja kiertopalkinnon voitti Matti Ahonen, Onyx, LrPS

Ristisaaren maljan lopputulokset 2021:

RACING 1:

sij pisteet vene  Kippari  seura

1 5 Woodpecker Mika Muikku  RiPS

2 5 Onyx  Matti Ahonen LrPS

3 8 Inffani  Panu Kokko RiPS

4 12 Tatatu II  Hannu Viitikko JV

5 15 Tiffany  Mikko Ikonen  LrPS

6 18 Fou de Bassan Hannu Juvonen  SlPS

7 22 Vaitiara  Kari Porten JV

8 23 Raffi  Fanny Paasikivi RiPS

RACING 2

sij pisteet vene  Kippari  seura

1 3 Fatmai  Tommi Isotalo LrPS

2 6 Cascade  Sakari Vento  LrPS

3 9 Pohjan Akka Eemeli Möller MPS

Koulutus

Seura on tarjonnut Suomen Purjehdus- ja Veneily ry:n ja Navigaatio-

liiton koulutusjärjestelmien mukaisia monipuolisia koulutuksia niin 

moottori- ja purjeveneilijöille, junioreille kuin kilpailuihin tähtääville-

kin. Vuoden 2021 keväällä järjestettiin saaristolaivurikurssi ja Meri-VHF 

kurssi.

Huomionosoitukset

Vuosikokouksen yhteydessä Markku Paju kutsuttiin seuran kunniajä-

seneksi.
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Vuosi 2022 on Mikkelin Pursiseura ry:n 117. toimintavuosi. Sään-

töjen mukaan seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää jä-

sentensä venetuntemusta, ympäristötietoisuutta ja vesillä liik-

kumisen taitoja, tietoja ja turvallisuutta. Näiden ohella seura järjestää 

jäsenilleen mahdollisuuksia retkeilyyn ja muuhun vapaa-ajan viettoon.

Vuonna 2022 toteutetaan monipuolista toimintaa ja tapahtumia, jotka 

ovat seuralle perinteisiä ja jäsenistöä kiinnostavia. Hallitus pyrkii kehit-

tämään seuran toimintaa jäsenistön tarpeiden mukaiseksi.

Uusia jäseniä seuran toimintaan hankkii seuran hallitus yhdessä jäse-

nistön kanssa. Seuran talous pidetään edelleen vakaana ja toimintaa 

vahvistavana. 

Jäsentapahtumat 2022

24.3. Vuosikokous 

23.4. Purjehduskauden avajaiset ja viirin nosto    

 Kenkäveronniemessä 

6.5.  Veneiden yhteislasku Anttolan Lotjasaaressa 

6.-7.5. Satamatalkoot Lotjasaaressa 

vko 19 Jollaharjoitukset Kenkäveronniemessä toukokuun   

 puolivälistä lokakuuhun asti. 

21.-22.5. Ristisaaren lipunnosto ja talkoot 

28.-29..5. Pönnön Lipunnosto ja talkoot 

6.-10.6. Lasten purjehduskoulu Kenkäveronniemessä klo 9 - 12.30. 

24.-25.6. Ristisaaren ja Pönnön juhannus 

8.-10.7. Voinappiregatta 

12.-14.8. Eloregatta 

20.8. Ristisaaren Malja -purjehduskilpailu Puumalan    

 Rokansaaressa 

26.-28.8. Kalakilpailut Ristisaaressa 

3.9. Yövesi-matkapurjehdus Ristisaari – Korkia yhteistyössä   

 RiPS:n kanssa 

10.9. Pönnön Pizzailta 

17.9. Perinteinen Pizzailta Ristisaaressa 

23.-25.9. Ristisaaren syystalkoot, lipunlasku ja veneilykauden   

 päättäjäiset  

1.10. Veneiden yhteisnosto Anttolan Lotjasaaressa 

vko 42 Jollaharjoituskauden päättäjäiset ja viirin lasku    

 Kenkäveronniemessä 

10.12. Pikkujoulut

Tiedotustoiminta

Seuran tiedottamisen kanavat ovat sähköisiä ja käytössä ovat Mikkelin 

Pursiseura ry:n nettisivut (www.mikkelinpursiseura.fi) ja Facebook-si-

vut sekä seuran Instagram-tili. Tiedottamiseen käytetään myös säh-

köpostia, joten jäsenten tulee huolehtia voimassa olevan sähkö-

postiosoitteen ilmoittamisesta jäsenrekisterin hoitajalle. Painettuja 

jäsentiedotteita ja kesälehti Pokturi lähetetään postilla jäsenistölle. 

Pokturi ilmestyy toukokuussa ja se postitetaan lisäksi myös yhteis-

työkumppaneille. Seura ylläpitää yhteistyössä Saimaan Pursiseurojen 

yhteisiä nettisivuja (www.saimaanpursiseurat.fi). Seuran jäsenet saavat 

Suomen Purjehdus- ja Veneily ry:n Nautic-lehden.

Yhteistoiminta

Seuralla on aktiivista yhteistoimintaa kaikkien sellaisten tahojen kans-

sa, joiden kanssa veneily- ja seuratoimintaa edistetään. Tärkeimpiä 

yhteistyökumppaneita ovat Suomen Purjehdus- ja Veneily ry, muut 

Vuoksen vesistön veneily- ja pursiseurat, osallistutaan seurojen yh-

teiskäyttötukikohtajulkaisun tekemiseen, Mikkelin kaupunki, viran-

omaiset, sekä alueen veneilytoiminnan yritykset. Ristisaari on yhteis-

käyttötukikohta, jossa alueen muiden veneilyseurojen jäsenet voivat 

vierailla. Ristiinan Pursiseuran ja Puulan veneseuran kanssa jatketaan 

yhteistyötä purjehdustoiminnassa. Ekin Partion, Mikkelin Sukeltajien ja 

Mikkelin Järvipelastajien kanssa yhteistyötä jatketaan nuoriso- ja kou-

lutustoiminnassa. Soutajien kanssa tehdään yhteistyötä Kenkäveron-

niemessä. Saimaan Virkistysalueyhdistyksen ja Pidä Saaristo Siistinä 

ry:n kanssa yhteistyötä edistetään vesistöjen kunnon ylläpitämiseksi. 

Puulan retkisatamien huoltoa ja ylläpitoa jatketaan. 

Tukikohdat

Seuran saaritukikohdat ovat Ristisaari, Pönnö ja Lamposaari. Niissä 

saunarakennukset ja tuvat, puuvajat ja laiturit ovat seuran jäsenten 

käytössä. Purjehdustukikohta sijaitsee Kenkäveronniemessä. Tuki-

kohdissa tehdään perusylläpidon kunnostuksia. Tukikohtien käytöstä 

ja hoidosta vastaa hallituksen nimeämä isännistö, jolle tulee ilmoittaa 

havaitut puutteet tai korjausta vaativat toimenpiteet. Luonterin Kippa-

reiden tukikohta Pekansaari on MPS:n jäsenten vapaassa käytössä.

Kilta 

Kilta kokoontuu vuosittain. Tiedottamisesta vastaa puheenjohtaja 

Markku Paju.

Katsastustoiminta

Katsastustoiminta on veneilijöiden arvostama seuratoiminnan muoto. 

Katsastuksista vastaa katsastuslautakunta, jonka muodostavat seuran 

venekatsastajat. Heille järjestetään tehtävän edellyttämää koulutusta 

liiton toimesta. Katsastuslautakunta ylläpitää seuran venerekisteriä. 

Katsastajat ovat olleet jäsenten käytettävissä veneilyturvallisuuteen 

liittyvissä kysymyksissä. Katsastajien katsastustoimintapäivistä tiedo-

tetaan erikseen.

Kilpailutoiminta

Seura tukee jäsenten kilpailuihin osallistumista mm. maksamalla osal-

Toiminta-
suunnitelma 2022
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listumismaksuja. Kilpailijoiden tulee toimittaa ennakkoon suunnitelma 

tulevan kesän kilpailuista. Seura järjestää jäsentapahtumaluettelossa 

mainittuja kilpailuja joko omana toimintana tai yhdessä muiden pursi-

seurojen kanssa.

Koulutus

Seurassa tarjotaan Suomen Purjehdus- ja Veneily ry:n ja Navigaatio-

liiton koulutusjärjestelmien mukaisia monipuolisia koulutuksia niin 

moottori- ja purjeveneilijöille kuin kilpailuihin tähtäävillekin.

Juniorotoiminta

Jollaharjoituskausi alkaa toukokuussa Kenkäveronniemen tukikoh-

dassa. Lasten purjehduskoulu on koulujen ensimmäisellä lomaviikol-

la. Harjoituskausi jatkuu olosuhteiden salliessa pitkälle lokakuuhun, ja 

kauden päätös on viikolla 42.

Tarkempia tietoja tapahtumista sekä ohjaajien yhteystiedot ovat osoit-

teessa mikkelinpursiseura.fi/juniorit. 

MPS:n hallitus haluaa koko jäsenistön mukaan yhteisiin tulevai-

suudensuunnitelmiin. Avaamme kotisivuillemme jäsenkyse-

lyn, jossa pyydämme mielipiteitä nykyisistä ja suunnitteilla 

olevista tapahtumista, koulutuksista, rakennushankkeista, hankinnois-

ta yms. Kyselyn yhteydessä voi myös esittää uusia ideoita ja kehitys-

tarpeita. 

Mikkelin Pursiseura ry:n jäsenistön 
ideat ja toiveet esille 

Tänä vuonna veneiden yhteislaskupäivä on perjantaina 6.5.2022 klo 10 alkaen. Yhteislaskupäivänä aloitetaan myös Lotjasaaren siivoustalkoot, 

joita jatketaan tarvittaessa seuraavana päivänä. Siivouspäivänä kerätään rojut ja hylätyt venepukit yhteen paikkaan, josta ne hoidetaan eteen-

päin. Telakkamestari Esa Pulkkinen koneineen on meitä avustamassa.  

Veneiden yhteislasku ja siivous-
talkoot Lotjasaaressa 6.5.2022

Toivomme mahdollisimman suurta vastausmäärää, jotta voimme ohja-

ta toimintaamme oikeaan, jäseniä palvelevaan suuntaan. Kysely löytyy 

osoitteesta www.mikkelinpursiseura.fi.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan lahjakortti, jolla saa kahden 

hengen lounaan tai päivällisen Ravintola Einossa.
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Veneilytoiminta
     Tuotot
     Kulut

Purjehdustoiminta
     Tuotot
     Kulut

Virkistystoiminta
     Tuotot
     Kulut

Palvelutoiminta
     Tuotot
     Kulut

Tukikohdat
     Tuotot
     Kulut

Tiedotustoiminta
     Tuotot
     Kulut
 
Hallinto
     Tuotot
     Kulut

TUOTTOJÄÄMÄ

Varainhankinta
     Jäsenmaksut
     Liittymismaksut
     Korkotuotot

Varainhankintakulut

Muut tulot (mm metsä)
Muut kulut (metsä)
OMATOIMINEN TUOT-
TOJÄÄMÄ

Poistot

Toimintavaraus

Verot
TILIKAUDEN TULOS

Tilinpäätös 2021

1 543
469 1 074

2 150
3 151 −1 001

1 480
2 190 −710

5 004
3 648 1 356

3 718
14 238 −10 520

10 200
5 399 4 801

0
10 025 −10 025

 −15 024

25 094
3 925
31 29 050

 0

0
0 0

 14 026

 12 166

 0

 1 230
 3 090

Tilinpäätös 2020

6 287
6 179 108

1 280
1 378 −98

2 440
6 136 −3 696

4 436
2 113 2 323

1 534
9 645 −8 111

11 268
6 024 5 244

0
10 234 −10 234

 −14 464

24 973
7 525
20 32 518

 0

0
0 0

 18 054

 12 334

 22 000

 −1 230
 26 490

Talousarvio 2022

2 000
500 1 500

1 700
3 350 −1 650

1 500
2 000 −500

5 000
3 500 1 500

5 000
16 000 −11 000

11 000
5 500 5 500

0
10 000 −10 000

 −13 000

26 650
3 000
0 29 650

 0

0
0 0

 16 650

 12 000

 0

 0
 4 650

Tilinpäätös 2021 ja talousarvio 2022
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Ristisaari

Vanhaan päärakennukseen asennetaan seinä- ja kattotikkaat. Kokouk-

sia ja koulutuksia varten tupaan hankitaan taulutelevisio. Korjausten 

viimeistelytyöt tehdään loppuun.

Vanhan päärakennuksen pihapiirissä olevan nukkuma-aittarakennuk-

sen ilmanvaihtoa parannetaan molempiin huonetiloihin asennettavilla 

ilmanvaihtoventtiileillä. Nukkuma-aittarakennus on tarkoitus tulevina 

vuosina kunnostaa 4-6 hengen yöpymistiloiksi.

Ristisaaren uuteen päärakennukseen on tarkoitus tehdä kuivakäy-

mälä. Käymälätila erotetaan pukuhuoneen tuvan puoleisesta päästä 

seinäkkeellä, jolloin läpikulku tuvan kautta puku    huoneeseen loppuu. 

Kuivakäymäläistuin on vedetön, hajuton, helppohoitoinen ja toimii 

myös talvella.

Grillikatoksen vanha lattia, tulisija ja penkit puretaan. Lattiarakenteet 

oiotaan, lattialaudoitukset uusitaan ja asennetaan uusi lapinkeittiö. 

Penkit uusitaan. Myös valaistusta on tarkoitus parantaa.

Osa kiinnityspoijuista on painunut veden alle, ja ne täytyy korjata. Kui-

vakäymälöiden jätteitä ja biojätteitä varten hankitaan pikakompostori. 

Opastuskilvet on tarkoitus uusia kaikissa tukikohdissa yhdenmukaisik-

si. Polttopuita ja metsänhoitosuunnitelman mukaisia taimikonhoitotöi-

tä tehdään perinteiseen tapaan talkoilla.

Pönnö

Pönnöön on toivottu mahdollisuutta yöpyä myös rakennuksen sisällä. 

Tämä voidaan toteuttaa hankkimalla tupaan säilytyslaatikollinen vuo-

desohva. Yöpymistä varten asennetaan myös pimennysverhot. Pön-

nön pesuhuoneen ja saunan lattia korjattiin viime syksynä. Opastuskil-

vet on tarkoitus uusia yhdenmukaisiksi.

Kenkäveronniemi

Tehdään pieniä korjauksia: pihan salaojakaivon kannen korjaaminen, 

julkisivujen viimeistely ja opastekilpien uusiminen.

Lamposaari

Kosteusvaurioiden estämiseksi varmistetaan että kaikkien rakennus-

ten painovoimainen ilmanvaihto toimii. Opastuskilvet uusitaan MPS:n 

tyylin mukaisiksi.

Tukikohtien kuulumisia

Säynätlahden venevalkama

Säynätlahden laiturille asennetaan MPS:n opastekilpi.

Pekansaari

Sopimus Pekansaaren käytöstä jatkuu automaattisesti vuoden kerral-

laan, ellei sitä irtisanota kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Tukikohtien käyttöohjeet

Tukikohtien säännöt, käyttöohjeet, maksuohjeet ym. tiedot löytyvät 

osoitteesta www.mikkelinpursiseura.fi. Tukikohdissa on vieraskirja, jo-

hon tulee merkitä kaikkien siellä käyneiden henkilöiden nimet tulo- ja 

lähtöaikoineen.

Isännistö

Ristisaari,  Harri Tuisku,  0400 775697 

Pönnö,   Petteri Rauta-aho,  0400 357527 

Kenkäveronniemi,  Richard Häkli,  050 3408676 

Lamposaari,  Risto Blomquist,  050 3062546 

Pääisäntä,  Reijo Tyrväinen,  0400 653270

Myös WhatsApp toimii.


