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Lotjasaaren talvisäilytyssatamassa on monena vuonna ollut on-

gelmana veneiden nosto- ja laskupaikalle johtavan 

vesireitin mataluus. Viime syksynä kaupunki teki 

meille suuren palveluksen syventämällä ja mer-

kitsemällä sinne johtavan reitin. Vastapalveluna 

ja kiitoksena pursiseura järjestää keväällä sii-

voustalkoot, jossa Lotjasaaren talvisäilytysalue 

siivotaan ja veneiden säilytyspaikat laitetaan 

järjestykseen.

Ilmaston lämpenemisestä huolimatta Lotja-

saaressa on poikkeuksellisen paljon lunta ja 

jäätä. Tällä hetkellä 11.4  näyttää siltä, että veneet 

kyllä lasketaan, mutta siivoustalkoita voi joutua 

siirtämään tuonnemmaksi. Viimeistään ensi syksy-

nä veneiden nostossa homma hoidetaan. Telakkames-

tarimme Esa Pulkkinen on valmistautunut tuomaan 6.5.2022 

paikalle keräilylavat metalli- ja muille jätteille.

Veneiden lasku ja siivoustalkoot 
Lotjasaaressa 6.-7.5.2022

Veneiden vesille laskut alkavat Lotjasaarentie 5:ssä pe 6.5  klo 1 :00. 

Lasku maksetaan ennakkoon 4.5  mennessä Mikkelin Pur-

siseura ry:n tilille: FI94 1099 3000 4059 89, tekstitieto 

”Yhteislasku”. Tulosta maksukuitti mukaan.

Seuran jäsenelle nosturimaksu on 120 euroa ja ei 

jäsenelle 150 euroa. 

Lisätietoja saat Petteri Rauta-aholta, puh 

tai e-mail: petterira88@gmail.com

Lotjasaareen tilanne .  näytti vielä 
kovin talviselle.

Ristisaaren grillikatoksen remontti on aloitettu purkamalla vanha 

lattia ja grilli talkootyönä. Lattiaksi tulee valettu reunavahvistettu 

betonilaatta, jonka pinta liipataan tasaiseksi. Grilliksi on hankittu 

Opa&Muurikan Kotakeittiö 100 Heavy Duty -malli, jonka halkaisija on 

100 cm. Kalusteet tullaan rakentamaan paikan päällä haapalankuis-

ta ja painekyllästetystä laudasta. Tarkoituksena on tehdä myös kaksi 

pöytää, jotta ruokailu onnistuu paremmin. Entistä keittiöpöytää ja sen 

takana olevaa seinää siirretään ulospäin, jolloin saadaan enemmän 

tilaa keittiön ja grillin väliin. Keittiöön tulee jääkaappi-pakastin, kaasu-

muurikka, mikroaaltouuni ja keittolevy. Valaistus uusitaan suunnitel-

man mukaisesti. 

Lattian valutalkoot pidetään kevättalkoiden yhteydessä, ja grilli saa-

daan asennettua betonin kuivuttua, jolloin sitä jo 

voidaan käyttää. Kokonaan valmiiksi grillikatos olisi 

tarkoitus saada juhannukseen mennessä.

Rakentamiseen voivat kaikki osallistua taitojen-

sa ja kykyjensä mukaan. Tervetuloa talkoisiin!

Terveisin Markku Paju

Ristisaaren grillikatoksen remontti
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Kommodorin palsta

Talven ote ei nyt tunnu hellittävän helposti. Tätä kirjoittaessani 

järvissä on vielä paksu jää ja lunta enemmän kuin miesmuistiin. 

Jäsenemme Jaakko Sairon fb-kirjoitusta lainatakseni; ”kevät 

myöhästyy, mutta syksy tulee aina” (Harri Kivelä). Näinhän se on.

Maailman tilanne on muuttunut Venäjän aloittaessa nujakan Ukrai-

nassa. Tästä meille veneilijöille tuntuvin vaikutus lienee polttoaineen 

hintojen nousu. Nyt maa-asemillakin diesel ja bensa maksaa reilut pari 

euroa per litra. Kesällä ehkä vielä enemmän. Matkareittien huolellinen 

suunnittelu ja polttoainetaloudellinen ajaminen ovat oikeastaan ainut 

vastalääke tähän tilanteeseen. Tukikohtamme ovat hyvässä kunnossa, 

joissa voi olla ajamisen sijaan paikallaan muutaman päivän. Tukikoh-

tien kehitystyö jatkuu edelleen.

Kaupungin satamasuunnitelmista. Maaliskuussa MPS-hallitus sai 

olla kuulemassa Mikkelin kaupungin satamasuunnitelmia. 

Mikkelin kaupungin maankäyttöjohtaja Top ntti Äikkään 

seikkaperäinen  PowerPoint selvitys avasi silmiä ja huomasin, että 

yllättävän monen-laista rautaa heillä on tulessa. On hieno juttu, 

että saatiin tällainen keskusteluyhteys hyvissä ajoin auki ja 

sovittiinkin, että kokoontumiset jatkuvat asioiden edetessä.

Tukikohdat. Ristisaaren grillikatos oli viime kesänä kovassa käytössä ja 

huomattiin puutteita ja jopa paloturvallisuusriskejä. Hallitus otti asian 

hoitaakseen perustamalla korjaustyöryhmän, jota ex-kommodori 

Markku Paju yhdessä varakommodori Reijo Tyrväisen kanssa ohjaa. 

Hommat ovat jo käynnissä ja kesällä meillä on korjattu grillikatos.

Pursituuli alkaa olla jo valmis aloittamaan purjehduskoulut ym. toi-

minnan. Lamposaaren tukikohdan osalta meidän täytyy vähän miettiä 

sen tulevaisuutta, koska kävijämäärä oli melko vähäinen. Pekansaa-

ren käyttöoikeus jatkuu vielä tulevan kesän ajan, mutta sen jälkeen 

meidän on tehtävä uusi käyttösopimus. Pönnössä kävijöitä odottelee 

viime syksynä kunnostettu sauna ja muutenkin siellä on asiat hyvällä 

mallilla.   

kausi voi taas alkaa!

Terveisin Mikkelin Pursiseura ry:n kommodori, 

Teuvo Särkkä 

Teuvo Särkkä 
Kommodori 

 
m/y San Marino 

Reijo Tyrväinen 
Varakommodori 

 
m/s Annet

Johanna Räsänen 
Sihteeri 

 
m/y Carambola  

Risto Blomqvist 
Koulutusvastaava 

 

Richard Häkli 
Junioripurjehdusvastaava 

 
s/y Sinonen  

Paavo Nikkilä 
Tiedotusvastaava 

 

Niko Rinne 
 

m/y Wanda Two 

Mikko Heinikainen 
Taloudenhoitaja, jäsenrekisteri 

 

Hallituksen yhteystiedot
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Vuosikokouksen päätöksiä
Jäsenkyselyn tuloksista eväitä toiminnan ja 

tukikohtien kehittämiselle

Mikkelin Pursiseura ry:n vuosikokous pidettiin 24.3.2022 Mikke-

lissä Etelä-Savon ammattiopistolla  hybridikokouksena siten, 

että osallistujilla oli ennakkoilmoittautumalla mahdollista olla 

joko läsnä tai Teams-yhteydellä mukana. Paikalle saapui 19 seuram-

me jäsentä ja etäyhteydellä oli 4 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana 

toimi vankalla kokemuksella Veli-Pekka Manninen ja teknisenä avus-

tajana Reijo Tyrväinen.

Kokous aloitettiin hiljaisella hetkellä pitkäaikaisen seuramme jäsenen 

Paavo Kokon muistoa kunnioittaen. 

Vuosikokous vahvisti seuran hallituksen kokoonpanon: kommodori-

na jatkaa Teuvo Särkkä, entisistä hallituksen jäsenistä jatkavat Risto 

Blomquist, Mikko Heinikainen, Richard Häkli, Paavo Nikkilä, Johanna 

Räsänen ja Reijo Tyrväinen, joka jatkaa varakommodorin tehtävässä. 

Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Niko Rinne. Vuoden 2022 toi-

minnantarkastajina jatkavat edellisten vuosien tapaan Pekka Häkki-

nen ja Matti Lehtinen, sekä varatoiminnantarkastajina Ahti Immonen 

ja Pirjo Strandén.

Vuosikokous vahvisti vuoden 2022 liittymis- ja jäsenmaksut. Liittymis-

nuorisojäsenmaksu 10 €/vuosi.  Navigaatioliiton jäsenmaksu on 4 €/

jäsen/vuosi ja se peritään erillisenä.

Varakommodori esitteli kokouksessa pursiseuran seuran jäsenille teh-

dyn kyselyn seuran tukikohtien varusteluista, toiminnan tilanteesta 

ja kehittämistarpeista. Kysely tehtiin seuran nettisivuilla olevan linkin 

kautta ja sen avulla saatiin 51 jäsenen vastaukset. Kyselyn tulosten 

perusteella hallitus sai hyviä eväitä jatkaa toiminnan suunnittelua ja 

tukikohtien kehittämistä. 

Vuosikokous hyväksyi kauden toimintasuunnitelman. Tulevan venei-

lykauden toiminnassa on paljon tapahtumia edellisvuosien tapaan ja 

niihin on odotettavissa vilkasta osallistumista. Tervetuloa mukaan yh-

teisiin tapahtumiin!

Lehdessä on 64 sivua, ja sen painosmäärä on 1800 kpl. Värikäs A4-ko-

koinen lehti sisältää Saimaalla liikkuvia veneilijöitä kiinnostavia ajan-

kohtaisia juttuja, kuvia ja kaupallisia tiedotteita.

Lehti lähetetään postitse jäsenille, ilmoittajille ja yhteistyökumppaneil-

le. Lehteä jaellaan ilmaiseksi Saimaan alueen pursiseuroissa, infopis-

teissä, vierasvenesatamissa ja tapahtumissa.

Pursiseuramme kesälehti Pokturi ilmestyy 22. kerran 30.5.2022. 

Pokturi

Morjensta vaan kaikille! 

Saimaan vesiä olen seilaillut jo 14 vuotta, 

joista kaikki MPS:n riveissä. Ihan paikallinen 

en ole, syntyjäni Näsijärven rannalta silloin 

Veneilyinnostus lähtenyt jo 10-vuotiaasta pur-

jehtien.

Kesät yleisesti menevät Saimaalla cruisaillen Wanda Two -mootto-

riveneellä. Saattanet sen jossain satamassa nähneesikin. Kotisatama 

Ristiinassa. Mukana menossa enemmän kuin usein poikani Tomas. 

Aloitti veneilyn Saimaalla 3,5 kk ikäisenä. Nyt 12-vuotias oman kumi-

veneen omistaja.

Hallituspaikka pursiseurassa kiinnostaa siksikin, että kasvavaa uutta 

veneilijämäärää tulisi ohjata järjestelmällisempään toimintaan ja kou-

lutukseen, jotta turvallisuus, käytöstavat sekä eettinen käytös pysyisi 

kohtuu tasolla. Myöskin tavoitteena on lisätä pursiseurassa nuorempia 

ikäluokkia, jotta jäsenistössä olisi kaikki sukupolvet edustettuna. Jatku-

vuutta ei parane unohtaa.

Mutta tärkeimpänä tietysti jäsentapahtumien ideointi sekä monipuo-

listaminen, ripaus kommunikaation lisäämistä ja hyppysellinen naurua.

Niko Rinne

Hallituksen uusi jäsen esittäytyy

Ilmoitusmyynti on nyt käynnissä, ja se jatkuu 6.5.2021 saakka. Pokturi 

on edullinen tapa kertoa Saimaan alueella tarjolla olevista palveluista 

veneilijöille. Lisätietoja antavat hallituksen jäsenet.
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Katsastuslautakunta tiedottaa

Euroopan viimeaikainen tilanne on johtanut siihen, että turvatto-

muuden tunne ja epävarmuus tulevaisuudesta on lisääntynyt. 

Tiedetään, että ihmiset arvostavat eri asioita ja turvallisuus ei 

ole normaali oloissa niitä asioita, joita arvostetaan ja halutaan eniten. 

Mutta kun turvallisuus on uhattuna, tai sen tunnetta omalta kohdalta 

uhataan, tilanne muuttuu. Turvallisuudesta tulee kaikkein tärkein asia 

jota arvostetaan ja joka ohittaa kaikki muut mieltymykset ja tarpeet.

Tulevaa veneilykautta moni miettii ihmeissään. Veneilyn kustannukset 

näyttävän nousevan pilviin ja tulevan kesän polttoaineiden hintaa ei 

uskalla edes arvailla. Moni miettii ja laskeskelee voiko pidempiä ke-

säreissuja edes toteuttaa. Osa veneilijöistä on jo päättänyt jättää pit-

kät reissut tekemättä ja vähentävänsä veneilyn määrää. On kuitenkin 

muistettava, että monelle veneily on omien voimavarojen kartuttaja ja 

elämisen sisällön rikastuttaja. Vaikka veneilyn matkamääriä voi vähen-

tää, voi vesillä oloaikaa pidentää viettämällä luonnossa ja vesillä oles-

keluaikaa. Kesästä ja veneilystä voi nauttia myös paikallaan oleillen ja 

rauhassa luonnosta nauttien.

Veneiden katsastus on osa veneilyturvallisuutta. Katsastuksessa kiin-

nitetään huomiota veneen turvalliseen rakenteeseen ja turvavarustei-

siin.  Katsastuksella ennakoidaan mahdolliset tulevat vaaratilanteet, 

miten niistä selvitään, tai miten ne voidaan välttää kokonaan. 

Veneiden vuosikatsastus on tehtävä kesäkuun loppuun mennessä ja 

peruskatsastus, kun vene ensimmäistä kertaa katsastetaan seuran 

rekisteriin. Sen jälkeen peruskatsastus on viiden vuoden välein. Muis-

tathan, että seuralipun käyttöoikeus on vain ko. vuonna katsastetulla 

veneellä.

Tämän vuoden katsastusteema on veneiden litiumakut ja lupa-asiat. 

Veneissä käytetään paljon nykyaikaisella akkutekniikalla toteutettuja 

laitteita ja niiden latauslaitteita. Myös kiinteiden litiumakustojen määrä 

on kasvussa. Näiden akkujen käyttö ja ennen kaikkea lataus ovat vää-

rin toteutettuina turvallisuusriski. 

Veneissä on oltava aina mukana ajantasainen rekisteröintitodistus ja 

veneen varustelutason mukaiset todistukset radio-, tutka- ja muista 

luvanvaraisista laitteista. Kipparin henkilökohtaiset pätevyysluvat olta-

va myös mukana. Samoin nestekaasulaitteista on oltava asennus- ja/

tai tarkastustodistus.

Katsastuksen kustannukset eivät ole nousseet, joten katsastus kan-

nattaa tehdä ajallaan vesillä liikkumisen turvallisuuden takaamiseksi. 

Katsastusmaksut ovat: peruskatsastus 50 euroa ja vuosikatsastus 25 

euroa. Pidemmistä katsastusmatkoista peritään kilometrikorvaus so-

pimuksen mukaan. Sovi katsastusajankohta katsastusmiehesi kanssa 

hyvissä ajoin!

Hyvää ja turvallista veneilykautta!

Katsastuslautakunta

MPS:n venekatsastajien yhteystiedot:

• -

riveneet ja myös entiset ammattiliikenteen alukset.

• Ville Valkonen, 044 260 4859  v.valkonen@gmail.com purje- ja

moottoriveneet

• Lasse Reunanen, 04  512 3345  reunanenlasse@gmail.com purje- 

ja moottoriveneet

• Matti Wiik, 040 064 8980   wiikmatti1@gmail.com  purje- ja moot-

toriveneet

• Seppo Stranden, 044 240 1198   stranden.seppo@gmail.com

moottoriveneet

• Esa Valkonen, 044 016 9220   esa.valkonen@gmail.com mootto-

riveneet
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Pursiseuran koulutus- ja kurssitoiminta on ollut seis koronasta 

johtuen. Myöskään kansalaisopisto ei ole ottanut ohjelmistoon-

sa vesiliikennekoulutuksia. Katsotaan tulevana syksynä, onko 

koulutuksille kysyntää. Sitä odotellessa.

Koulutusterveisin, Risto Blomquist 

Koulutusasiaa LASTEN PURJEHDUSKOULU 
MIKKELISSÄ  
PURJEHDUKSEN STARTTIKURSSI 
Kurssi on tarkoitettu 7-15-vuotiaille. Tavoitteena on 
oppia turvallisen purjehduksen ja veneilyn perusteita 
optimistijollalla. Osallistujalla tulee olla vähint. 10 
m:n uimataito. Aiempaa veneilykokemusta, omaa 
venettä tai purjehdusvarusteita ei vaadita. 

LASTEN 
PURJEHDUSKOULUN 

STARTTIKURSSI 

ma-to 6.-9.6. 2022 
klo 9.00-12.30 

____ 

Mikkelin Pursiseuran 
PURSITUULI-

purjehdustukikohdassa 

Mikkelipuiston vieressä 
(os. Pursialankatu 10)  

____ 

 Ohjaajina  SPV:n 
ohjaajakurssin  käyneet 

kokeneet 
jollapurjehtijamme  

ILMOITTAUDU 
VIIMEISTÄÄN  
ti 31.5.2022 

MIKKELIN PURSISEURA  
Paavo Nikkilä 
vastuuohjaaja 

p. 044 3203931 
paavo.nikkila@gmail.com 

mikkelinpursiseura.fi  


