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TUTUSTU UUSIIN HYBRIDI -VOLVOIHIN JA HUIPPUVARUSTELTUIHIN 
90-SARJAN EDITION-MALLEIHIN

Sähköinen Volvo -kesä alkaa nyt!

Tutustu muihin sähköisiin uutuuksiimme ja etuihimme: autokilta.fi

Volvon mallivuoden 2021 mallisto on monipuolisempi ja kilpailukykyisempi kuin koskaan. Koko malliston saa nyt sähköistettynä: 
lataushybridien rinnalla on aina tarjolla kevythybridivaihtoehto. Lisäksi jokainen Volvo -malli on saatavana myös nelivetoisena. 

Automyyntimme ja huoltomme palvelevat. Tervetuloa!

Suomen ostetuimmat lataushybridit ja uudet kevythybridit huippueduin.

Kuvan auto lisävarustein.

AUTOKILTA.FI

AUTOMYYNTI
0300 870 564

MA-PE 8-17
LA 10-14

YRITTÄJÄNKATU 24
MIKKELI

ARTO LIUKKONEN
040 049 4023

VARAA HUOLTO
AUTOKILTA.FI

TEEMU PULLIAINEN
040 023 6949
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Näkyvyys ja osallistuminen. Tämä teema on vähän 
jäsenhankintateemaan liittyvä. Seuramme hakee 
lisää näkyvyyttä ja haluaa osallistua lähitoimijoi-
den kanssa erilaisiin tapahtumiin ja sataman ja 
kaupunkimme kehittämiseen. Tähän kategoriaan 
kuuluu myös osallistumisemme Veneilytukikoh-
dat- oppaan tuottamiseen. Seuramme ”rahakirs-
tun vartija” Esko Pitkänen on ollut ansiokkaasti 
mukana oppaan tekemisen toimikunnassa ja vie-
nyt sinne Ristisaaren tukikohdan tiedot. Opasta 
jaetaan jäsenillemme venekatsastusten yhteydes-
sä.  

Oli hankala alku tälle veneilykaudelle, mutta ”kyl-
lä tästäkin selvitään”. Tätä kirjoittaessani maam-
me sisärajat on jo avattu, mutta muut rajoitukset 
ovat ennallaan. Muistutan vielä, että Juhlavuoden 
kunniaksi järjestetään Juhlaregatta 7.-9.8.2020 ja 
juhlat Kallioniemessä, mikäli virusrajoitukset eivät 
näitä estä. Toivotaan, että pääsemme toteutta-
maan juhlan hienossa säässä ja isolla osallistuja-
määrällä. 

Kansikuvassa komeilee hieno ja historiallinen, 
vuonna 1922 valmistettu mahonkivene D.Into, 
jolla on monta Mikkeliinkin liittyvää tarinaa. Seu-
ramme jäsen Jaakko Sairo kertoilee puuveneistä 
enemmän tämän lehden sivuilla. 

Ja hei! Muistetaan, että nyt pitää alle 24 m pitui-
sissa veneissä olla nimetty päällikkö, joka vastaa 
käytännössä lähes kaikesta. 

Kaikesta huolimatta toivotan meille terveyttä ja 
turvallista sekä aurinkoista kesää. Pidetään lippu 
korkealla!

Terveisin Mikkelin Pursiseura ry:n kommodori 
Teuvo Särkkä

Kommodorin 
palsta

Helmikuun alkupuolella tehtiin iloinen ja 
onnistunut venemessumatka Helsinkiin ja 
sieltä Tallinnaan. Mukavaa kevään ja juhla-

vuoden odotusta oli ilmassa. Eipä olisi millään voi-
nut uskoa, että reilun kuukauden päästä meidät 
olisi pysäytetty Uudenmaan maakunnan rajalle ja 
käännytetty takaisin. Todennäköisesti vielä sakoil-
la palkittuina.

Tämä, pitäisikö sanoa historiallinen kevät ja alku-
kesäkin, jää varmasti kaikille mieleen virusrajoi-
tuksineen. Seuramme toimintaankin Korona on 
vaikuttanut ja vaikuttaa ehkä jatkossakin. Vuosi-
kokousta ei voinut järjestää sovittuna aikana, eikä 
hallituksen kokouksiakaan tavanomaisilla tavoilla. 

Hallitus pysyy kyllä jatkuvasti hyvin tilanteen tasal-
la ja suunnitelmissa sähköisten yhteyden pitojen 
ja kokousten avulla, lähinnä WhatsAppilla, sähkö-
postitse ja Hangouts- yhteydellä. Toimintasuunni-
telma on kirjoitettu ja sitä toteutetaan mahdolli-
suuksien mukaan. Joitain asioita ja tapahtumia on 
jouduttu siirtämään tai perumaan, mutta ei sen-
tään koko tulevaisuutta.     

Mikkelin Pursiseuran toiminnan  
painopistealueet vuonna 2020

Jäsenhankinta. Juhlavuoden kunniaksi päätimme 
ehdottaa jäsenliittymismaksusta 50 % alennusta 
vuoden loppuun asti. Alennuksella on tarkoitus 
saada mukaan nuoria ja niitä veneilijöitä, jotka 
vielä harkitsevat liittymistään. Ehdotus tarvitsee 
vuosikokouksen vahvistuksen. 



Turvallisesti 
veneilemään

Valveutuneen veneilijän veneluvat ovat kunnossa. Rekisteriote, 
venetodistus, katsastus ym. luvat ovat veneessä aina mukana. 

Trossin ja PSS:n jäsenyys on myös vastuullisen veneilijän merkki.
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Vesiliikennelaki uudistuu 
1.6.2020 alkaen.

Teksti ja kuvat: Seppo Stranden



Merkittävä uudistus on lakiin sisältyvä uusi 

huviveneen päällikköä koskeva sääntely. 

Se vastaa osittain merilain ammattiliiken-

nettä koskevaa sääntelyä, mutta vaatimukset ovat 

kevyemmät.

Jatkossa huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesi-

kulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa sen 

kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Veneen 

päällikkö on se, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallit-

see venettä. Päällikkö voi siten olla muukin henkilö 

kuin se, joka venettä kuljettaa.

Jos onnettomuuden sattuessa on epäselvää, kuka 

on päällikkö, on vastuu viime sijassa vesikulkuneu-

von omistajalla tai sen rekisteriin merkityllä haltijal-

la, jos hän on tosiasiassa voinut vaikuttaa ohjailuun.

Huviveneiden katsastuksen tarkoituksena on yl-

läpitää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opas-

tamalla veneilijöitä veneidensä  varustamista, 

varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa ja tur-

vallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa. 

Lähtökohta on veneilijöiden oma turvallisuus, jol-

loin ymmärretään myös  muiden vesillä liikkuvien 

merkitys.

Laki ei edellytä huviveneen katsastamista, mutta 

katsastamalla veneesi, voit edesauttaa veneilysi 

turvallisuutta. Katsastus on tehtävä kesäkuun lop-

puun mennessä ja vain käyttövuonna katsastetulla 

veneellä on veneilyseuran pursilipun käyttöoikeus. 

Katsastuksen suorittaa Suomen Purjehdus ja Ve-

neily liiton kouluttama ja valtuuttama venekatsas-

taja. Hyväksytty katsastus merkitään venetodistuk-

seen ja merkiksi katsastuksesta saat paapuuriin 

liimattavan vuositarran.

Kun aloitat vuoden 2020 veneilykesää, ota yhtyes 

venekatsastajaan ja sovi veneesi katsastus.

Hyvää veneilykesää toivottaa, MPS:n Katsastuslau-

takunta.

Huollettu sammutin on veneessä 
oltava aina mukana.

Tämän vuoden 2020 erityistark-
kailussa on nestekaasulaitteet. 

Vanha, haalistunut ja hapristunut 
kaasuletku on uusittava.

Risto Blomquist   050 306 2546, risto.blomquist@pp.inet.fi 

Pasi Möller         050 024 5846, pasi.moller@gmail.com 

Lasse Reunanen 040 512 3345, reunanenlasse@gmail.com 

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

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

Matti Wiik  040 064 8980, wiikmatti1@gmail.com
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1. Paavo ja Riku tekivät kouluvierai-

luja (Peitsari, Launiala, Moisio, Urpo-

la ja Päämaja) huhtikuussa ja pitivät 

luokille 2-4 toiminnallisen tunnin 

veneilyn ja purjehduksen merkeissä 

kertoen samalla seuramme juniori-

toiminnasta.

2. Pukuhuoneet tulivat viimeistelyä 

vaille valmiiksi toukokuun alussa. 

Niille olikin heti käyttöä koulutustar-

koitukseen: SPV:n Laura Santala veti 

viikonloppukurssin Jollapurjehduk-

sen ohjaajakurssi 1, johon osallistui 5 

junioria mm. Eero Häkli.

Junioripurjehdus- 
toimintaa 2019

1. 2.

3.

4.

5.

Jollapurjehdusharjoitukset keskiviikkoisin klo 16.30-20.00 Pursituu-
lessa Kenkäveronniemessä (Pursialankatu 10, autolla Kanavakadun 
kautta). Yhteyshenkilöt: Riku Häkli 0503408676 ja Paavo Nikkilä 
0443203931.

Teksti ja kuvat: Riku Häkli
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3. Toukokuussa oli perinteinen 

9.-luokkalaisten Vesisankarit-ta-

pahtuma. Seuramme toimintaan 

tutustui n. 500 yläluokkalaista kuten 

musiikkiluokka 9M.

4. Keskiviikkoharjoitukset pyörivät 

koko kesän 25.9.2019 asti, jolloin oli 

kauden päättäjäiset. Vuoden ahkerin 

harjoittelija oli Kosti Karttunen ja 

vuoden ohjaaja Jukka Jääskeläi-

nen).

5. Purjehduskoulu oli tuttuun tyyliin 

kesäkuun alussa. Kurssilaisia oli 10 

aina Helsingistä asti.

6. Vielä on Pursituuli-jollapurjehdus-

tukikohdassa talkootöitä mm. jolla-

hyllyjä ja ribin telakka viimeistellään.

7. Uusi kausi on aloitettu: Jollien 

pesu ja vahaus.  Etualalla seuran 

uusi hankinta Laser-jolla, johon on 

3 erikokoista purjetta käyttäjän iän 

mukaan (+15 v.). Se sopii erinomai-

sesti aikuisten jollapurjehduksen 

opetukseen. Tervetuloa kokeile-

maan!!

Mikkelissä 3.-6.8.2020
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Riku Häkli p. 0503408676/ riku.hakli2@gmail.com

4.

5.
6.

7.
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Ristisaaren maljan historia ulottuu lähes kol-

men vuosikymmenen päähän, vuoteen 1991. 

Alkuvuosina kilpailun lähtö oli nimen mukai-

sesti Ristisaaren edustalta, ja maali Himalansaaren 

laiturin luona. Noin 20 meripeninkulman mittaisen 

matkakilpailun jälkeen purjehdusta jatkettiin Hi-

malansaaren seurantalolla Ankkuritanssien mer-

keissä. Vuonna 1994 kisa siirtyi pois Yövedeltä. 

Välillä kilpailtiin Ruuhonsaaren lähivesillä, joskus 

taas Lietvedellä Puumalanvirrasta Rokansaareen. 

Vuosituhannen vaihteessa osallistujamäärä hiipui 

siinä määrin, että vuoden 2001 kisa jäi siltä erää vii-

meiseksi.

Ristisaaren maljasta kilpailtiin vuosien tauon jäl-

keen elokuussa 2009. Jo tuolloin tukikohtana oli 

Rokansaari, joka on sijainniltaan erinomainen eri 

puolilta Saimaan vesistöä tulevia kilpailijoita aja-

tellen. Kisan jälkeisestä yhteisruokailusta huvilan 

kuistilla on tullut jo perinne, ja jälkipelit käydään 

saunan lauteilla.

Uusi Ristisaaren malja on ollut koko ajan Saimaa 

Ranking-osakilpailu. Yhden yhdistelmäkisan jäl-

keen kisa on purjehdittu kolmen lähdön ratakilpai-

luna aina viime vuoteen saakka. Vuonna 2019 Sai-

maa rankingin luokkajaon uudistuksen myötä myös 

Ristisaaren maljassa oli ensi kertaa Club-luokka, 

joka purjehti noin 15 merimailin matkakilpailun sa-

maan aikaan kun Racing-luokka purjehti perintei-

seen tapaan 3 lähtöä lyhyellä radalla. 

Kiertopalkinnon eli ”Ristisaaren Maljan” nykyinen 

haltija on Sakari Vento (LrPS), jolle viimevuotinen 

voitto oli jo neljäs kymmenen vuoden aikana. 

Ristisaaren malja on aina ollut tärkeä osa MPS:n 

nuorten purjehtijoiden kehityspolkua. Jo ensim-

mäisissä Ristisaaren malja -kisoissa purjehti MPS:n 

silloisen junioripäällikön Jarmo Valton kipparoima 

Botnia 6-vene peräti 7 hengen nuorella miehistöl-

lä. Ruorimiehenä toimi Iiro Jaakonsaari, jo silloin 

varmoin ottein. Allekirjoittanut toimi keulakansi-

gastina, ja otteet spinnupuomin käsittelyssä olivat 

kaikkea muuta kuin varmoja. 

Jukka Jääskeläinen, 17 v, kertoo omasta ensim-

mäisestä Malja-kokemuksestaan tähän tapaan: 

”Ensimmäinen Ristisaaren maljani oli vuonna 2017, 
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Näillä näkymin seuraava 
Ristisaaren malja on 22.8.2020. 
Tervetuloa tutustumaan!

Vuosittain elokuussa järjestettävä Ristisaaren malja on pur-
jehduskauden viimeinen Saimaa ranking-osakilpailu. Saimaan 
mestaruus ratkaistaan siis useimmiten nimenomaan ”Maljassa”, 
joten kisa kokoaa lähes poikkeuksetta Saimaan parhaat kölivene-
purjehtijat. Vaikka kilpailu onkin Saimaan purjehtijoiden keskuu-
dessa hyvin tunnettu ja arvostettu, on se jäänyt MPS:n jäsenten 
enemmistölle varsin tuntemattomaksi. 

Ristisaaren
malja

samana vuonna, kun olin aloittanut köliveneil-

lä kisaamisen. Ensimmäinen Maljani oli rankka ja 

hektinen ratakisa, jossa oli koko ajan tekemisen 

meininki. Kesällä 2019 olimme Club-luokassa, jos-

sa ajettiin pidempi matkakisa. Mielestäni kilpailun 

tyyppiä tärkeämpää on se, että pääsee vesille ja 

kisaamaan.” Kaikissa kisoissa oppii paljon.

Muiden Saimaan kisojen tavoin Ristisaaren maljan 

suurimpana ongelmana on ollut vaikeus saada vä-

keä kisan järjestelyihin. Siksi kilpailu on yleensä jär-

jestetty paljolti kilpailijoiden voimin. 

Viime vuonna seuramme kommodori ja koulu-

tusvastaava osallistuivat kisan järjestelyihin, mistä 

heille suuri kiitos!

Teksti: Paavo Nikkilä  

Kuvat: Jarmo Valto, Antti Putkonen
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 Moni meistä on seilannut Saimaan sinisiä selkiä kymmeniäkin 
vuosia ja vieraillut samoissa rakkaissa saarissa yhä uudestaan. Sai-
maan kanavaa pitkin alueelle nousee yhä enemmän täällä vieraile-
via uusia veneilijöitä. Tähän tuttuun veneilyn ympäristöön Saimaa 
Geopark on tuonut alueen syvempää sisältöä, jopa jotain uuttakin.

Saimaata 
uusin silmin

Teksti ja kuvat:  Jouni Riihelä, Saimaa Geopark 

hall. pj, Saimaan Virkistysalue hall. pj 
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Huomaan itsekin katso-

vani samoja selkiä, so-

ramuodostumia ja kal-

lion muotoja aivan uusin silmin. 

SGP on tehnyt laajan taustatyön 

opastaakseen paikallisia, ve-

neilijöitä ja vierailijoita tuohon 

Unescon tunnustamaan geolo-

giseen alustaan. Kohteistamme 

on löydettävissä opastetauluja, 

netistä Saimaan tarina synnystä 

nykyaikaan ja laajempaa alueen 

kohdekartastoa, jonka lisäksi 

koulutamme partneryrittäjiä ja 

Geopark Ranger -valmennuksia. 

Pientä omaa kiinnostusta Sai-

maan tarinaan, niin Saimaa Geo-

park tuo aivan uuden elementin 

tuttuun veneilyymme.

Yksi Saimaa Geoparkin koh-

teista on Rokansaari Puuma-

lassa. Rokansaari on harjusaari 

erilaisine muodostumineen. 

Suppalammet ja rantakerros-

tumat ovat syntyneet Saimaan 

eri järvivaiheissa. Saaresta löy-

tyy kivikautinen asuinpaikka ja 1. 

maailmansodan aikaisia taiste-

luhautoja. Saaren erityinen kau-

neus on inspiroinut aikoinaan 

jopa säveltäjä George de Go-

dzinskyä. Saimaan Lietvedellä 

syntyi Rokansalon jenkka (Tämä 

Saari se Savonmaan helmi on ja 

sen vertaista etsiä sä saat.). 

Nykyisin alueella sijaitsee hyvät 

laiturit, saunat, vuokramökit ja 

Mallun kahvila. Saareen pääsee 

veneettömätkin rannalla olevilla 

soutuveneillä retkeilemään. Sai-

maan Virkistysalueyhdistyksen 

jäseninä ja tämän mahdollista-

vina toimivat mm. Mikkeli, Puu-

mala ja Savonlinna sekä kannat-

tajajäseninä mm MPS. Huollot 

alueella hoitaa Pidä Saaristo 

Siistinä ry.

Meille veneilijöille palvelut tuo-

tetaan arvoketjujen voimin, 

joissa kunnat, alueen yrittä-

jät, Saimaa Geopark, Saimaan 

Virkistysalueyhdistys ja Pidä 

Saaristo Siistinä ovat arvokas 

kokonaisuus. Koronakesä tuo 

laitureille, nuotiopaikoille, sau-

navuoroihin ja terasseille sii-

hen meille totuttuun veneilyyn 

poikkeuksia. Ostamalla Saimaan 

matkailualan yrittäjiltä palveluita 

ja maksamalla ne pienet laituri- 

ja saunamaksut mahdollistam-

me jatkossakin meille jokaiselle 

veneilijälle vesialueella tarvitse-

miamme palveluita.
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Kauppa-
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Kävelyreitti torille

Mikkelin satama
Mikkelin satamassa on 

mm. kahvila, ravintolalaiva, 
jätehuolto, polttoainejakamo,
wc:t, suihkut, kemiallisen wc:n
tyhjennys, septitankin ja pilssi-

veden imutyhjennys, nostolaituri, 
laskuluiskat, hätäpuhelin ja

moottoreiden huoltopalvelut.

Lisätietoa Mikkelin satamasta
satamapaikka.com

Värikäs torielämä
torikahviloineen ja -myyjineen

kutsuu myös veneilijät
nauttimaan Mikkelin kesästä. 

Matkaa satamasta yhdelle
Suomen kauneimmista toreista

on vain 400 metriä!

Mikkelin Tori

Matkailuneuvonta • Maaherrankatu 22, Mikkeli
Puh. 044 794 5669 • matkailu@mikkeli.fi 

www.visitmikkeli.fi 

Veneillen lähes
Mikkelin torilleS-Etukortilla Bonusta matkasi 

varrelta Etelä-Savossa

Anttola
Puumala

Sulkava

Juva

Ristiina

Hirvensalmi Otava

Mikkeli

Pieksämäki

Joroinen

Rantasalmi

Savonranta

Kerimäki

Savonlinna

Jäppilä

Hauki-
vuori

Virta-
salmi

Enon-
koski

MäntyharjuKuortti

Pertun-
maa

Hurissalo

Kurkkaa 
S-mobiilista 
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Kävelyreitti torille

Mikkelin satama
Mikkelin satamassa on 

mm. kahvila, ravintolalaiva, 
jätehuolto, polttoainejakamo,
wc:t, suihkut, kemiallisen wc:n
tyhjennys, septitankin ja pilssi-

veden imutyhjennys, nostolaituri, 
laskuluiskat, hätäpuhelin ja

moottoreiden huoltopalvelut.

Lisätietoa Mikkelin satamasta
satamapaikka.com

Värikäs torielämä
torikahviloineen ja -myyjineen

kutsuu myös veneilijät
nauttimaan Mikkelin kesästä. 

Matkaa satamasta yhdelle
Suomen kauneimmista toreista

on vain 400 metriä!

Mikkelin Tori

Matkailuneuvonta • Maaherrankatu 22, Mikkeli
Puh. 044 794 5669 • matkailu@mikkeli.fi 

www.visitmikkeli.fi 

Veneillen lähes
Mikkelin torille
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Aikanaan pursiseurassa toimi myös palkovenejaos, 
joka jatkoi muun toiminnan hyytyessä vuonna 1936 
omana yhdistyksenään nimellä Mikkelin Melojat Ry. 
Melojat ovat saavuttaneet menestystä niin kotimaan 
kilpailuissa kuin kansainvälisillä areenoillakin aina 

Mikko Kolehmaisen olympiakultaan asti.

Termillä ”palkovene” on 

alkujaan tarkoitettu yh-

destä puusta veistettyä 

kanoottia.  Suomessa se tehtiin 

yleensä haapapuusta ja sitä kut-

suttiin haapioksi. Nimitystä voi-

nee käyttää myös kaikista kaja-

keista ja kanooteista.

Veneilyä on monenlaista ja mie-

lestäni kaikenlainen veneily so-

pii pursiseuran toimintaan.

Oma palkovenematkamme al-

koi Naarajärveltä 25.5.2019 klo 

10.00. Joukkomme koostui koke-

neista retkeilijöistä: Juha Hokka-

nen (Vinski) toimi muonitusmes-

tarina, Pentti Mänttäri huolehti 

kuvauksesta ja Jari Kauppinen 

sekä Matti Wiik osallistuivat ka-

luston kuljettamiseen.

Kokoonnuimme Moilasen lei-

pomolla, jossa hörppäsimme 

pullakahvit ja ostimme tuoret-

ta leipää muutamaksi päiväksi. 

Varsinainen lähtöpaikka oli Lo-

matrion leirintäalueen rannas-

sa. Pieksämäen Melontaseuran 

edustaja toi meille sinne kanoo-

tit, melat ja pakkaustynnyreitä.

Pilvisessä säässä meloimme 

Naarajärveltä Naarajoen vir-

tauksiin. Joki virtasi rauhallises-

ti, maisemat olivat vaihtelevan 

mielenkiintoiset, mutta hyviä 

rantautumispaikkoja ei juu-

ri ollut. Kymmenisen kilomet-

rin melonnan jälkeen olimme 

Tensalassa. Siinä piti olla viral-

linen rantautumispaikka, mut-

ta maanomistaja oli häätänyt 

melontapalvelut mailtaan. Siitä 

huolimatta rantauduimme ja 

pystytimme tihkusateessa laa-

vukatoksen ruokailua varten. 

Siinä sitten venyttelimme puu-

tuneita jäseniämme ja valmis-

timme retkikeittimillä energia-

pitoista pastamössöä. Keitimme 

vielä lähtökahvit ja jatkoimme 

myötävirtaan.

Juuri ja juuri mahduimme Tensa-

lan sillan alta eikä tarvinnut kier-

tää maitse. Matka eteni virran 

avustamana ja joki kävi entistä 

mutkikkaammaksi. Kälysten-

koski antoi hieman lisävauhtia 

kohti Niskanivun leiripaikkaa. 

Niskanivu olisi ollut aivan hyvä 

leiriytymispaikka, mutta eräät 

savolaiset kauhistuivat hyttys-

ten lukuisuutta. Niinpä melos-

kelimme aina Niskajärvelle. 

Kurkia rämpi jokisuussa kym-

menen metrin päässä. Niskajär-

velle oli merkitty ”Etelä-Aape-

li”-niminen rantapaikka.  Oletettu 

paikka näytti kovin rauhalliselta, 

kunnes rannalle ilmestyi ystä-

vällinen rouva. ”Kyllä tämä on 

se paikka mitä te etsitte, ei vaan 

ole vielä laskettu laituria ja tuo 

merkkikin on vielä maassa”. Oli-

pa tosi hyvä; iltakin oli jo pitkällä 

ja olimme tulleet 23 km. Pää-

simme pieneen tupaan pehmei-

siin vuoteisiin ja kuistin katoksen 

suojassa oli mukava laittaa ruo-

kaa. Saimme myös lämmittää 

saunan ja sekös teki hyvää pit-

kän melonnan jälkeen!

Seuraava aamu oli sateinen. Lai-

Paluu 
palkoveneisiin
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toimme aamuaterian katoksen suojassa. Suunnit-

telimme pikaista lähtöä ja niinpä keitimme vahvat 

kahvit lyhyellä sytytyslangalla. Ripeästi ahdoim-

me varusteet tynnyreihin ja menoksi: Niskajärveltä 

vuolaan Välijoen kautta Vehvaalle ja edelleen ki-

vasti mutkittelevan Rantajoen ja Pyhäluoman kaut-

ta Porsaskoskelle.

Porsaskosken vanhalla myllyllä on ollut kesäteat-

teritoimintaa ja kahvio. Siitä ei kuitenkaan pääse 

melomalla alas vaan oli vedettävä kanootit maitse 

n.150m. Onneksemme märkä ruoho oli niin liukas, 

että kuormia ei tarvinnut purkaa. 

Saavuimme pian Pitkäsjärven ja Palvalammen 

kautta Nykälänjoelle. Joki oli alkuosaltaan muka-

van mutkikas ja kaunis. Eteneminen rupesi hidas-

tumaan: oli aika tankata. Koskentilan laituri olikin 

sopiva paikka pysähtyä. Vinski avasi antoisan ruo-

ka-arkkunsa ja pistimme trangiat tulille.

Pieni kävelylenkki laavulle ja olimme taas valmiit 

jatkamaan läpi kuohuvan kosken Orjutjärvelle. Sii-

nä joki läpäisee soistuneen alueen, jossa kovalle 

maalle on 100 m; kanoottia ei kannata tässä kaataa. 

Kaikenlaisia lintuja näkyi matkalla. Ornitologi kun 

en ole niin totean vaan, että oli vesilintuja, kahlaajia, 

pikkulintuja ja kyyhkyläisiä. Nykälän kylän kohdal-

la ihastelimme komeaa ranta-asutusta. Nykälään 

tulee Kyyvedeltä merkitty veneväylä. Tuskastutta-

valta tuntui meloa Kyyvettä tihkusateessa lievään 

vastatuuleen. Päivän urakka 30 km tuli täyteen ja 

saavuimme Pienellevavesaarelle. Saarella oli koo-

kas, hyväkuntoinen laavu. Nuoremmat ryhtyivät 

oitis tekemään nuotiopuita ja valmistelemaan ma-

joitusta. Itselläni meni varttitunti, että sain selkäni 

suoraksi. Yöpymistä varten virittelimme pressun 

laavun eteen, jolloin siitä tuli oikein viihtyisä ma-

kuuhuone.
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Puoli yhdeksältä olisin halunnut kaikkien kuule-

van uutiset tabletilta, mutta se oli turhaa, koska uni 

voitti tällä kertaa maailman tapahtumat.

Seuraava aamu oli sateeton ja vähätuulinen. Aa-

mutoimilta lähdimme lyhyelle etapille kohti Pientä-

honkasaarta Heikin huvilalle. Joku voisi kateuttaan 

luonnehtia sitä vaatimattomaksi kalamajaksi. Kirja-

laisen Heikki ja Esa olivat tulleet edellisenä iltana 

ja laskeneet verkot Kyyveteen. Yllätykseksemme 

meitä odotti ruodottomaksi fileroitua kuhaa, ah-

venta ja haukea. Heikki yllätti ja ilahdutti meidät 

mestarillisilla kalan käsittelytaidoillaan. Aika meni 

kuin iltamissa. Nautimme herkullisen kala-aterian, 

saunoimme ja suunnittelimme uusia retkiä. Hyvin 

sopi kuusi miestä nukkumaan huvilassa!

Viimeisenä retkipäivänä olikin sitten kaunis sää niin 

kuin yleensä. Meloimme Kyyvettä Tyltynniemeen, 

jossa oli vaatimaton nuotiopaikka. Siitä sitten Vä-

liveden kautta Rauhajärvelle. Rauhajärvellä oli tä-

män retken ensimmäinen aallokko. Hetelammen 

nuotiopaikalla nautimme viimeisen retkiaterian. 

Vinski huomautti, että kurkut leipien päällä on vain 

koristeena.

Ripeästi etenimme Läsäkosken kanavaan. Kaatu-

nen koivun ylitettyämme alitimme sillan ja rantau-

duimme parkkialueen tuntumaan odottelemaan 

noutajaa.

Kanootit ja miehet kulkivat tarkoitukseen sopivalla 

kalustolla Naarajärvelle. Retken päätteeksi poikke-

simme vielä Moilasella lähtökahvilla.

Nähtäväksi jää mihin seuraavaksi. Mielenkiinnolla 

odotan myös tuleviin Pokturi-julkaisuihin kerto-

muksia muiden pursiseuralaisten veneilykoke-

muksista.
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Tarvitsetteko räätälöityjä  
ISÄNNÖINTIPALVELUJA 

taloyhtiöllenne? 

Valiokiinteistöt Oy - Linnankatu 5, 50100 Mikkeli

Tarjoamme laadukasta kiinteistöisännöintiä  
vahvalla ammattitaidolla. PYYDÄ TARJOUS!

toimisto@valiokiinteistot.fi  /  www.valiokiinteistot.fi
Puh. (015) 338 883 

Akku-Ässä Oy - Vanhanradankatu 8 - 15520 Lahti
puh. (03) 733 0994 • info@akku-assa.fi

AKKU-ÄSSÄ OY

AURINKOSÄHKÖÄ
MAAHANTUOJALTA!

www.aurinkopaneelit.info

Palveleva Akku-Ässä Oy

Mökkiläisille Veneilijöille

Karavaanareille Omaan kotiin 
ja yrityksille

Etelä-Savon Paloturva Oy
Timpurinkatu 13, 50150 Mikkeli

Jukka Puikkonen 0500 555 633 l jukka@espaloturva.fi

• Paloturvatuotteet,
 sammuttimet ja pikapalopostit
• Myynti, tarkastukset, huolto
• CO2-suojakaasupullot ja täytöt

www.espaloturva.fi

Toimipiste avoinna:
MA, TO, PE klo 8–12 ja 13–16

TI–KE sop. mukaan

CGS jauhesammutin 2kg
13A 89BC sis. teline, letku 
ja remmi 
+ Sammutuspeite 120x180  

KESÄTARJOUS
Pakettihinta 

40,00€ 
(ovh. 57.50€)
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VeneZ  
Pohjan Tehopesu  
& Näkinpoisto

1290 
VeneZ Tehopesu

1390

1 l

1 l

Hempel  
Ecopower Racing

2490
Hempel  
Teak Oil

1490

0,75 l 
(33,2/l)

0,75 l 
(19,87/l)

Mikkeli: Otavankatu 21,  puh. 020 7415 495
Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–14

Veneziani 
Adherpox 

2790
Veneziani  
Gel Gloss Pro 

3990

0,75 l 
(37,2/l)

0,75 l 
(53,20/l)

Veneesi parhaaksi!

Mikkelin Pursiseuran 

jäsenille 30 % alennus 

venetuotteista jäsenkortilla!
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Hei veneilijät, mökkiläiset sekä kaikki muut Ro-
kansaaren ystävät. 

Niin kuin kaikki tiedämme, elämme 

varsin poikkeuksellista kevättä ja 

tulevaa kesää. Hallituksen ohjeis-

tuksen mukaan kuppilat ja ravintolat saa-

vat avautua 1.6 alkaen tiettyjä rajoituksia 

noudattaen. Niin myöskin Mallun kuppila.  

Pyrimme palvelemaan teitä, hyvät ystä-

vät juhannus viikosta lähtien. Jos kuiten-

kin ilmat sallii, niin voidaan olla paikalla 

jo kesäkuun alun viikonloput. Elämme 

kuitenkin päivä kerrallaan ja sen hetkis-

ten ohjeiden mukaan. Saunat avautuvat 

Rokassa kesäkuun ensimmäinen päivä. 

Yhteisvuoroja ei ole, vaan vuorot alkavat 

vene- tai perhekunnittain klo 9:00 tunnin 

kerrallaan ja vuorot päättyvät klo 22:00. 

Varauslista on kuppilan terassin ilmoitus-

taululla. Jokainen saunoja siivoaa jälken-

sä huolellisesti, jotta seuraavat saunojat 

voivat mennä huoletta saunaan. 

Ne, jotka ovat käyneet Rokansaaressa 

tietävät, että siellä on vain ulkohuusseja, 

joiden desinfiointi on hankalaa siellä val-

litsevista olosuhteista johtuen. Jokainen 

käy huussissa omalla vastuulla, niin kuin 

myös saunassa. 

Tervehdys 
Rokansaaresta

Toivomme kaikkien noudattavan sen het-

kistä ohjeita ja suosituksia, jotta voimme 

kaikki nauttia pelottomasti Rokansaaren 

kauneudesta. 

Olette sydämellisesti tervetulleita. Ro-

kansaaren Mallu.
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AMIS ON ASENNE
- ASTU ETURIVIIN

Kouluttaudu tulevaisuuden tekijäksi! 
Jatkuva haku käynnissä ympäri vuoden.

 » Katso lisää: ESEDU.FI

Savon Sammutinhuolto Oy
Sammonkatu 4 Mikkeli  Puh. 015-368 981  www.savonsammutinhuolto.fi

Toimivaa paloturvallisuutta jo 40 vuotta.
Olemme vuonna 1978 perustettu palo- ja työsuojelualan

erikoisliike. Toimipisteemme sijaitsee Mikkelissä.

Savon Sammutinhuolto Oy Asko Härkönen Anssi Pynnönen
Sammonkatu 4, 50130 Mikkeli Myyntipäällikkö Huoltovastaava
Avoinna: ma-pe klo 8.00-16.30 Puh. 0500 154251 Puh. 044 7154 251
Puh. 015 368 981 asko.harkonen@savonsammutinhuolto.fi anssi.pynnonen@savonsammutinhuolto.fi

www.savonsammutinhuolto.fi

• Sammutuskaluston tarkastukset ja huollot
• Poistumisreittien sekä turvaopasteiden 

tarkastukset ja asennukset
• Palopostien tarkastukset, huollot ja 

koeponnistukset
• Savunpoistojärjestelmien huolto ja 

tarkastukset
• Kiinteistöjen pelastussuunnitelmat
• Väestönsuojien tarkastukset ja huollot

• Putoamissuojainten 
määräaikaistarkastukset
INSPECTA Oy:n ja TUKESin 
hyväksymä huoltoliike.

Co2-pullojen täyttö ja koeponnistus. 
Painelaitteiden ja kaasupullojen  
määräaikaistarkastukset:

• Kevyt ja hyvin jalkaan sopiva
• Polyuretaanisaapas kestää pidem-
 pään kuin useimmat kumisaappaat
• FlexStep®-joustopohja ja
 liukastumista estävä  
 pohjakuviointi
• Kestää vettä, öljyä ja  
 useita kemikaaleja
• Koot 35-47

Laaja valikoima jalkineita
työhön ja vapaa-aikaan
miehille ja naisille

Sievi Arktis XL 
+ kotimaiset  
pilkkirukkaset

- Työvaatteet ja jalkineet

109€

Nokia Tuura/Kaira 
+ kotimaiset 
pilkkirukkaset 

Sievi 
Boot Winter

69€

109€

59€
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• Väestönsuojien tarkastukset ja huollot

• Putoamissuojainten 
määräaikaistarkastukset
INSPECTA Oy:n ja TUKESin 
hyväksymä huoltoliike.

Co2-pullojen täyttö ja koeponnistus. 
Painelaitteiden ja kaasupullojen  
määräaikaistarkastukset:

• Kevyt ja hyvin jalkaan sopiva
• Polyuretaanisaapas kestää pidem-
 pään kuin useimmat kumisaappaat
• FlexStep®-joustopohja ja
 liukastumista estävä  
 pohjakuviointi
• Kestää vettä, öljyä ja  
 useita kemikaaleja
• Koot 35-47

Laaja valikoima jalkineita
työhön ja vapaa-aikaan
miehille ja naisille

Sievi Arktis XL 
+ kotimaiset  
pilkkirukkaset

- Työvaatteet ja jalkineet

109€

Nokia Tuura/Kaira 
+ kotimaiset 
pilkkirukkaset 

Sievi 
Boot Winter

69€

109€

59€
Blåkläder kevyt
softshelltakki

79€

Sievi Racer
Roller S3

129€

Nyt sammutin-
tarkastukset

veneilijöille ja 
karavaanareille.
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Vesi on sinistä, aurinko paistaa ja ilmassa on jo 
kesän tuntua ja pikkuhiljaa veneilykausi alkaa. 
Tämä poikkeuksellinen aika vaikuttaa kuitenkin 

myös meidän järvipelastajien kuin myös jokaisen 
vesillä liikkujan toimintaan.

Järvipelastajat tulevat apuun poik-

keustilanteesta huolimatta. Kuiten-

kin avun saaminen voi kestää nor-

maalia pidempää. Jokaisen meistä tulee 

nyt pitää huoli siitä, että vältämme turhia 

riskejä ja noudatamme hyvää merimies-

tapaa. Satamissa ja vierailukohteissa 

on hyvä pitää yllä turvaetäisyyksiä sekä 

huolehtia käsihygieniasta.

Oman toimintakykymme varmistamisek-

si myös järvipelastajat välttävät avustus-

tehtävissä ylimääräisiä lähikontakteja. 

Eikä pidä unohtaa uutta vesiliikennelaki 

uudistusta, joka astuu voimaan 1.6.2020 

alkaen. Jatkossa huviveneessä tulee olla 

päällikkö, joka vastaa vesikulkuneuvon 

kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista 

ja niiden käytöstä.

Välitetään ja pidetään huolta toisistam-

me sekä nautitaan hyvillä mielin Suoma-

laisesta järvimaisemasta.

Turvallista veneilykautta toivottaen

Mikkelin Järvipelastajat

Vastuullisesti 
vesillä
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KORVAAMATON.
Ihmiset pelastamme aina, Trossi tuo
veneesikin turvaan.

Onnettomuudessa ihmiset pelastetaan korvauksetta aina, mutta 
veneen siirrosta saatetaan joutua perimään kulukorvaus. Summa 
voi nousta satoihin euroihin. Hankkimalla Trossi-jäsenpalvelun 
varmistat veneellesi maksuttoman avun. Samalla tuet vapaa-
ehtoista meripelastustyötä.

Jos matkasi keskeytyy, Trossi-jäsenenä saat hinauksen lähimpään 
satamaan, johon on saatavilla korjauspalveluita. Saat apua
korjaajan ja veneen väliaikaisen säilytyspaikan hankinnassa. 
Trossi-jäsenen vastaavat palvelut ovat voimassa Suomen meri- ja 
järvialueiden lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja osin Tanskassa.

Trossi-jäsenmaksu vain 80€* vuodessa.
Lue lisää ja liity: trossi.fi
*SPV-jäsenen Trossi 70 €.  Lisäveneen Trossi 45 €.

Hätätilanteessa soita merialueella 0294 1000 ja sisävesillä 112.
Trossi-palvelunumero 0800 30 22 30 vastaa 24/7 kiiree�ömiin avunpyyntöihin 1.5.-31.10.

61°34’26”N 28°8’46”E

Ota kurssi kohti Puumalan Sahanlahtea

Lietvedentie 830, 52200 Puumala
p. 0407799896 sales@sahanlahtiresort.fi

www.sahanlahtiresort.fi 

MÄNTYHARJURISTIINA

RISTIINA

MÄNTYHARJU

TUKIAINEN

 

Yrittäjäntie 3, 52300 Ristiina
ark. 8.00-17.00  la 9.00-14.00
puh. 044 752 0000

Yrittäjäntie 3, 52300 Ristiina
ark. 8.00-17.00  la 9.00-14.00
puh. 044 752 0000

Nokiantie 1, 52700 Mäntyharju
ark. 8.00-17.00  la 9.00-14.00
puh. 044 752 0040

Nokiantie 1, 52700 Mäntyharju
ark. 8.00-17.00  la 9.00-14.00
puh. 044 752 0040

Yllättävän helppoa

Yllättävän helppoa

RISTIINA
MÄNTYHARJU
044 752 0000



Hulluksi puuveneharrastus muuttuu useam-

pien meidän silmissä silloin, kun venettä 

ryhdytään entisöimään sellaiseksi, kun se 

oli veneveistämöltä ensimmäisen kerran vesille 

laskettaessa. Totta on, että joudut välittömästi mui-

den silmissä päästään vinksahtaneiden joukkoon.  

Yllättävän paljon meitä vinksahtaneita löytyy Suo-

mesta. Harrastuksen kohteena ovat yleensä sel-

laiset veneet, jotka ovat tunnettujen veistämöiden 

tekemiä ja joiden suunnittelija on tiedossa. Nämä 

veneet on   tehty arvokkaista puulajeista, esimer-

kiksi mahongista. Kyllä mäntyveneitäkin entisöi-

dään, silloin vain täytyy tietää tarkkaan suunnitte-

lija ja veistämö.

Mikä sitten mahtaa olla tuon vaateen takana?  En-

sinnäkin veneen arvostus sen kunnostuksen val-

mistuttua, toiseksi Klassikkorekisteri, kolmanneksi 

mahdollinen K-merkintä em. rekisterissä ja mah-

dollinen myyntiarvo.

Klassikkorekisteri on tätä nykyä Museoviraston 

ylläpitämä. Aiemmin sitä piti Mahogany Yachting 

Society, joka aloitti vanhojen entisöityjen venei-

den arvostuksen kohottamisen ryhtymällä rekis-

teröimään näitä veneitä Klassikkorekisteriin. Tämän 

vuoden alusta rekisterin ylläpito siirtyi Museoviras-

tolle. Klassikkorekisteriin hyväksyttävän veneen 

peruskriteerit ovat: vähintään 50 vuoden ikä, ra-

kennettu huvi- tai kilpaveneeksi ja riittävästi doku-

mentoitu historia. Lisäksi vaaditaan ainakin yhden 

seuraavan kriteerin täyttyvän:  sen täytyy olla Suo-

messa rakennettu, veistämö tai tekijä on tiedossa, 

suunnittelija samoin, vene edustaa yleistä tyyppiä 

Suomessa, vene voi olla myös harvinaista tyyppiä 

ja että vene on ollut käytössä Suomessa. Ehdot 

täytettyään on todennäköistä, että vene hyväksy-

tään Klassikkorekisteriin.

K-merkintä on sitten jo toinen juttu. Tärkein kriteeri, 

kaikkien noiden edellisten lisäksi on, että vene on 

kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Vene arvioidaan 

yksilönä, se ei koske venetyyppiä tai sarjaa. Tämä 

on poikkeus Klassikkorekisteriin verrattuna.
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”Onkohan  tuo kaveri hullu tai muuten kieroon kasvanut. 
Ostaa nyt vanha puuvene, joka ei edes pysy pinnalla. 

Näkisittepä, miltä se näyttää. Vanha laho, joka kuuluisi 
Juhannuskokkoon. Jos sitä nyt pitäisi vaikkapa rahan-
puutteen takia tuollainen hankkia, niin kuiduttaisi sen, 

niin pääsisi edes vesille.” 

D. Intoon hain K-merkintää. Raati 

äänesti asiasta. Yli puolet Raa-

din jäsenistä äänesti K-merkin-

nän puolesta, mutta K-raadin 

2/3 jäsenistä olisi pitänyt olla 

K-merkinnän kannalla, jotta oli-

sin saanut merkinnän. Syy, miksi 

en sitä saanut, oli väärän aika-

kauden helat. Ne olisi pitänyt 

olla 20-luvulla käytetyt.  Eipä 

tullut pieneen mieleenikään, 

että nuo syyt olisivat olleet niin 

merkittävät eikä se, että helat 

olisi vaihdettu nykyaikaisempiin 

jossakin sen elämän vaiheessa.  

Helat on vaihdettu viime kesänä. 

Haen syksyllä veneelle uudel-

leen K-merkintää.

Tämä uusi projektini onkin sit-

ten jo täyttä hulluutta, kun näin-

kin vanha ukko hairahtuu. Ostin 

veneen reipas 2 vuotta sitten 

Turusta. Sitten sairastelin, vene 

miltei unohtui Turkuun, kunnes 

sitten viime syksynä lokakuussa 

järjestyi sopiva kuljetus. Samaan 

aikaan hain sille Museovirastos-

ta apurahaa veneen kunnosta-

miseksi. Päätös tuli tämän vuo-

den maaliskuussa ja sain puolet 

kustannusarviosta. Edellytyk-

senä tälle apurahalle oli, että 

hanke työllistää alan ammatti-

laisia ja tarjoaa harjoittelumah-

dollisuuksia alalle opiskeleville. 

Molemmat näistä kriteereistä 

täyttyvät. Toki siellä riittää myös 

minulle ja kaveripiirilleni töitä. 

Niitä ovat mm. veneen ulkopin-

tojen puhdistus pohjan maa-

leista ja lakoista. Sama koskee 

sisäpintoja. Purkutöitä ja do-

kumentointia tekevät alan har-

joittelijat. Purettavaa on lähinnä 

kannet, ajokatos ja salongin kat-

to, suurimmat työt mainitakseni. 

Onneksi veneen runkolaudoitus, 

kaaret ja köli ovat ok, sillä muu-

ten näin kireällä aikataululla ei 

venettä saisi entisöityä. Aikaa 

olen varannut 2 vuotta.

Veneen pituus on 10,0 leveys 2,7 

ja syväys 0,7 metriä. Siinä on ns. 

kantava perä, joka mahdollistaa 

matkanopeudeksi 12 -13 solmua, 

huippunopeus noin 16 solmua 

80 hv teholla.  Veneessä on Per-

kins  80 M TD kone.  Koneella on 

ajettu vain 700 tuntia. Nykyiseen 

D. Intoon verrattuna vene on 

asuttava. Siinä on seisomakor-

keus kaikissa katetuissa tiloissa. 

Se olikin yksi kriteeri veneen os-

toon.  Toinen kriteeri oli sen mer-

kittävä historia ja kolmas, että se 

on rakennettu Wilenius Båtvarin 

telakalla Porvoossa. Suunnitteli-

ja Gaius Jackobsson on tunnet-

tu.  Veneen omistushistoria on 

myös täysin selvillä. Merkittä-

vää on se, että vene on toiminut 

muun muassa Helsingin olym-

pialaisissa purjehduskilpailujen 

tuomariveneenä. Veneen nimi 

on nyt Mariana.  Uskoisin tämän 

veneen saavan aikanaan tavoi-

tellun K-merkinnän. 

Jaska puuvenehullu

Puuveneharrastus 
vei koko käden
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Teksti ja kuvat: Jaakko Sairo 
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Veneilijän  
kesäherkut:  

MPS 115 menu
Grilli-savulohta, rosvopaistia lampaasta ja possusta, 
kasvispotti, kaksi eri salaattia, jälkiruokana liekitetyt 

ohukaiset ja jäädykettä.

Teksti ja kuvat:  

Keittiömestari Heikki Salonen 
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Grilli-savulohta sitruunavoilla 
hellittynä ja  
Bearnaise-kastiketta

1 lohifilee paloiteltuna 

suolaa, mustapippuria myllystä 

1 sitruuna lohkoina 

voita 

Bearnaise-kastiketta 

tilliä

Suolaa lohipalat. 

Anna maustua ½ tuntia. 

Paahda lohet pannulla nahka-

puolelta. 

Käännä ja poista nahka, suolaa, 

mausta mustapippurilla. 

Lisää sitruunaviipaleet  pannul-

le ja paista vielä 1-2 minuuttia. 

Lisää pannulle voi. Helli sit-

ruunavoilla lohipaloja noin 1-2 

minuuttia. Lohen tulee olla 

maukasta ja mehukasta. Koris-

tele kastikkeella ja hienonnetul-

la tillillä.

Rosvopaistia kokkien tapaan

Voit tarjota paistit myös kylmä-

nä leikkeenä, kuten kuvassa

Lampaanpaistia- ja possun 

kasleria 

1 lampaanviulu /possun kassler 

merisuolaa, rosmariinia, timja-

mia, basilikaa 

1 sipuli viipaleina 

1 porkkana viipaleina 

¼ kaalia viipaleina

Suolaa lampaanpaisti ja possun 

kasleri merisuolalla yön yli. 

Kuivaa lihan pinta ja mausta. 

Lisää viipaloitu sipuli, porkka-

na ja kaali.Kääri voipaperiin ja 

folioon. 

Kypsennä rosvopaisti montussa 

tai grillissä 3-4 tuntia.

Tarjoile kylmänä tai lämpimänä.

Raikas kesäinen broileri- 
caesarsalaatti

1 ruukku jääsalaattia 

1 ruukku romaine -salaattia tai 

rukolaa 

3 kypsää maustettua (curry, chili, 

musta- 

pippuri, suola) broilerin rintafilee-

tä kuutioituna 

3 dl vesimelonikuutioita

Kevytkastike: 

2 anjovisfileetä hienonnettuna 

3 dl luonnonjugurttia tai kerma-

viiliä 

1 valkosipulin kynsi hienonnet-

tuna 

ripaus sokeria 

tuoretta tilliä + persiljaa

Kokoa salaatti kulhoon ja 

lisää parmesan juustolastut ja 

leipäkrutongit salaatin päälle. 

Sekoita kaikki kastikeainekset ja 

tarjoile kastike erikseen.
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Kesän salaattia, perunasta ja muikuista

Paista muikut ja laita maustumaan etikkalie-

meen. Keitä uudet perunat ja jäähdytä

Valmista kermaviilikastike. Tarjoile perunasa-

laatin tapaan, lisänä vihreäsalaattia, tomaattia ja 

kurkkua

Paistetut muikut: 

1 kg muikkuja 

suolaa,  mustapippuria myllystä 

ruisjauhoja 

voita

Poista muikuista selkäruoto 

Huuhtele ja kuivaa muikut 

Taita muikut kalan muotoon.  

Jauhota muikut suolalla, pippurilla ruisjauho-

seoksessa. Paista pannussa molemmin puolin 

kauniin ruskeiksi.

Mausteliemi muikuille: 

3 dl vettä 

1 dl omenaviinietikkaa 

½ dl sokeria 

5 maustepippuria 

5 laakerinlehteä  

1 punasipuli viipaleina

Kiehauta mausteliemen ainekset ja anna hiukan 

jäähtyä. Lado paistetut muikut kulhoon ja levitä 

päälle sipuliviipaleet ja tillinoksat. Kaada päälle 

jäähtynyt liemi ja anna kalojen maustua muuta-

man tunnin ajan tai seuraavaan päivään. Tarjoa 

peruna- salaatin tapaan

Kermaviilikastike:  

1 prk kermaviiliä 

2 rkl makeaa chilikastiketta 

2rkl hienonnettua maustekurkkua 

mustapippuria 

suolaa
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Ohukaisia, vadelma-puolukkarahka tai 
jäädykettä ja kinuskikastiketta

Ohukaistaikina: 

5 dl maitoa 

2 kananmunaa 

2,5 dl vehnäjauhoja 

0,5 dl öljyä 

1 rkl sokeria 

0,5 tl suolaa

Valmista ohukaistaikina ja paista ohukaiset 

kuumalla pannulla.

Puolukka-vadelmarahka tai jäädyke: 

1 dl puolukoita 

1 dl vadelmia 

1 prk vanilijarahkaa 

2 dl vispikermaa 

0,5 dl sokeria 

2 rkl puolukkalikööriä

Vaahdota kerma. Lisää vanilijarahka, soseute-

tut puolukat ja vadelmat, sokeri sekä likööri. 

Voit jäädyttää jälkiruuan tai tarjota rahkana 

ohukaisten välissä.

Kinuskikastike: 

2 dl vispikermaa 

2 dl fariinisokeria 

1 rkl voita

Laita kattilaan kerma ja fariinisokeri.

Anna kiehua hiljalleen noin 45 min (välillä se-

koittaen ). Lisää lopussa 1 rkl voita joukkoon.

Välipalana tai iltapalana

paahdettua ruisleipää 

keitettyä kananmunaa 

tomaattia 

lehtisalaattia 

silliä 

tilliä 

Paahda ruisleipä. 

Täytä salaatilla, kananmunalla, 

tomaatilla, sillillä ja tillillä.



32 

Paikallinen elämänturvayhtiö
- kanssasi elämän tyynessä ja 

myrskyssä

Ollaan yhteydessä!
puh. 015 744 3401 

savo-karjala@lahitapiola.fi
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015 178 300Timpurinkatu 6–8, 50150 Mikkeli 

www.mikkelinnostajat.fi
AUTONOSTURIPALVELUITA 



34 

POKTURI 2020



35 

Tämän vuoden Eloregatta on samalla 
MPS 115 v Juhlaregatta. 

Eloregatta 9.8 – 11.8. 2019

Hietaniemessä 

Elokuinen Eloregatta alkoi ko-

koontumisella perjantaina 9.8 

epävakaisen ja viileän sään val-

litessa Hietaniemen hiekkaisil-

le rannoille. Maastouduimme 

viettämään yhteistä iltaehtoota 

kutkuttavien kisojen merkeissä. 

Kisailtiin arvioimalla metsäinen 

merkitty matkan pituus sekä 

heiteltiin mölkkyä ja tikkaa eri-

laisilla tyyleillä ja taidoilla. 

Palkintojen jaon jälkeen pääsim-

me itse aiheeseen iltanuotiolle 

ja makkaran paistoon. Bonusta 

iltaan järjesti Galleristi Ari Hän-

ninen lämmittämällä koko poru-

kalle rantasaunan. Siinä se ilma-

kin lämpeni illan myötä. 

Pekansaareen

Seuraavana aamuna herättiinkin 

sitten tyyneen ja aurinkoiseen 

säähän, josta saimme nauttia 

koko päivän. Kipparit ohjasi-

vat veneet jonomuotoon, jossa 

matka taittui mukavasti toinen 

toisiaan seuraten Luonterille ja 

Pekansaareen. 

Anttolan Kippareiden kommo-

dori Aki Pulkkinen joukkoineen 

toivotti koko veneletkan terve-

tulleeksi kuulemma tuuliseen 

saareen, ”tuulitunneliin” joka ei 

vaikuttanut siltä ollenkaan, siinä 

vaiheessa. 

Lämmin ja aurinkoinen ilta hou-

kutteli viihtymään upealla teras-

silla. Kommodori Aki Pulkkinen 

esitteli saarta ja kertoili saaren 

historiasta. Illanvietto jatkui rat-

toisasti saunoen ja lopulta ka-

raoketanssiaisten merkeissä. 

Tunnelma oli todella iloinen ja 

rento. Kohteeseen saapuminen 

oli helppoa ja tuulikin jäi saaren 

itäpuolelle, joten saimme viihtyä 

tyynessä ilta-auringossa. 

Yhteistyötä pyritään lisäämään 

Luonterin Kippareiden kanssa ja 

tämä oli hieno avaus. Vastavie-

railuja odotellen. 

Lämpimästi Luonterin Kipparei-

ta kiittäen ja suuret kiitokset kai-

kille tämän tapahtuman toteut-

tajille. Simo Siiskoselle lisäksi 

erikoismaininta hyvin hoidetuis-

ta järjestelyistä.

Juhlaregatta 7-9.8.2020

Tämän vuoden Eloregatta on 

samalla MPS 115 v Juhlaregat-

ta. Vaikka pienellä riskillä men-

nään, niin regatan järjestelyt 

ovat edenneet jo melko pitkälle 

ja joitain asioita on jo sovittu. Ko-

koontuminen on Ristisaaressa 

7.8, josta siirrymme seuraavana 

aamupäivänä Kallioniemeen.

Kallioniemessä on sitten varsi-

nainen juhlatilaisuus. Toivotaan, 

ettei virusrajoitteet estä tätä juh-

laa. Tapahtumasta tiedotetaan 

tarkemmin alkukesällä ja samal-

la pyydetään sitova osallistu-

misvahvistus.  

Eloregatta
2019-2020

Teksti ja kuvat: Teuvo Särkkä 
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Mikkelin Pursiseura ry:n täyttää tänä vuonna 115 vuotta. 
Eloregatta toteutetaan siten, että kokoonnumme 7.8 Ris-

tisaareen n. klo 17, Ristisaaresta lähdemme 8.8 aamupäi-
vällä saattueena Kallioniemeen. Matkareitti vahvistetaan 

edellisenä iltana.

Juhlaohjelma

14:00 Juhlan avaus, kommodori Teuvo Särkkä

14:15 Tervehdykset ja huomionosoitukset

14:30 Juhlapuhe, tekninen johtaja Jouni Riihelä

15:00 Juhlaruokailu, keittiömestari Heikki Salonen ja Kallioniemen emäntä Irina Ravantti

17:00 Siirtyminen rantaravintolaan, viihdyttäjänä musiikkiyhtye OctoBand 

22:00 Tilaisuus päättyy  

Tervetuloa, luvassa on herkullinen ja rento kesäpäivä!

Sitovat ilmoittautumiset Eloregattaan ja/tai 115 v juhlaan 15.7. mennessä kommodori Teuvo Sär-

källe sähköpostiin: teuvo.sarkka@mikkelinpursiseura.fi. Juhlaan osallistuminen maksaa 40 €/

hlö. Tuo vieraasikin mukaan, hinta on kaikille sama. 

Eloregatta ja 
115 v juhlat 



 
 

PITKÄ  IHANA  ELÄMÄ 
Ainutlaatuinen ihosi. Miten siitä huolehdit? 

Lataa opas: Aurinko ja iho  > 
 

Hengenvaarallinen 
anafylaksia 
 <  Katso mitä se on. 
Harjoitteluinjektorin ja opastusta saat Etelä-
Savon Allergiayhdistyksestä.   
 

 

Tunnistatko astman?                               
Astma voi alkaa missä iässä tahansa. Katso > 
 

 
 
Luonnon ja terveyden hyväksi, sinulle!  
Liity jäseneksi. 
 

Etelä-Savon Allergia, Iho ja Astma ry 
Hallituskatu 7A, Mikkeli  p. 044 021 4112 

 
 

 

 

vahva vuodesta 1868

VAHVIMMAT 
TARJOUKSET
STARKista terassilaudat, maalit ja 
kaikki mitä kesäprojektiisi tarvitset.
Nyt ei ole enää tekosyitä 
– nyt toteutetaan! LASKE TERASSILAUTOJEN MENEKKI WWW.STARK.FI

STARK MIKKELI | PURSIALANKATU 16 | AVOINNA MA-PE 7-18, LA 9-14
NYT ON HYVÄ OLLA STARKIN RAKENTAJA-ASIAKAS!
Tarjoukset ovat voimassa Mikkelin Starkissa  9.6.2020 saakka. Tarjoustuotteita rajoitetut erät.

KESTOPUU HÖYLÄTTY
28X95 MM, AB RUSKEA
• painekyllästettyä mäntyä 
• viistetty höylälauta, 10FR

MAAN LAAJIN
TERASSILAUTA-

VALIKOIMA

095
m

Norm. 1,09 €

BETONILAATTA
• 30x30x5 cm, harmaa 
• reuna viistetty, 2-puoleinen, NH96

099
kpl

TERASSIRUUVI RUSKEA TAI VIHREÄ
•  4,2x55 mm, SS410, TX20 
•  sisältää kärjen, 250 kpl/rs, 92WM/13CH

1040
rs

TERASSIÖLJY VALTTI PLUS 2,7 L
•  2,7 l, UV-suojattu vesiohenteinen puuöljy ulkokäyttöön 
• syvänkuultava väri myös kesto- ja kovapuulle 
•  15,52 €/l, ruskea (25NI), kelonharmaa (89FZ), musta (43ZS)

kätevät 
valmisvärit!

4190
ast.

TERASSIÖLJYLASTA
•  sieni ja kahva, leveys 24 cm
•  ergonominen ja nopea työkalu  
 terassipintojen öljykäsittelyyn, 16DB
•  VAIHTOSIENI, 16DC  7,00 €

990
kpl
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Perjantaina starttasimme Ris-

tisaaresta neljän venekunnan 

voimin. Reissun virallisena ta-

voitteena oli kiertää kesken jääneet 

Suvorovin kanavat, jotka sijaitsevat 

Partakoskelta länteen (Korholansal-

mi ja Pietilänniemen sekä Vilsaaren 

välinen kapeikko). Kanavien raken-

taminen on aikanaan jäänyt syystä 

tai toisesta kesken, mutta nykyään 

kanava vaihtelevine ympäristöineen 

tarjoilee mielenkiintoisen pienvene-

reitin.

Ensimmäinen etappi oli ajella Tam-

moveden ja Ruokoveden kautta 

Äyrätsaloon, jonne leiriydyimme 

ensimmäiseksi yöksi. Norppakin 

näyttäytyi Männikkösalmessa heti 

Ruokoveden puolelle saavuttaessa. 

Äyrätsalon illallinen oli selvästi Mi-

chelin-tähtien arvoista: aiemmin päi-

vällä pyydetyt muikut A`la Ari H.

Lauantaina verkkaisen aamun jäl-

Voinappiregatta 
2019

12.7.2019 – 14.7.2019

Teksti ja kuvat: Matti Tiitinen
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keen suunnattiin kohti Pönnöä, 

jossa nautimme päiväsaunasta ja 

ruokailimme ennen matkan jatku-

mista. Alkuiltapäivästä lähdimme 

suuntaamaan kohti päämäärää, eli 

Korholansalmea. Keli oli hieman pil-

vinen, mutta oikein suotuisa tuulien 

suhteen - Suur-Saimaan ylityskään 

ei tuottanut ongelmia. Tukialansal-

meen saavuttiin hyvissä ajoin lauan-

taina. Tukialansalmesta matka jatkui 

aina vain kapenevaa reittiä pitkin 

kohti Partakoskea.

Matalia siltoja, talojen takapihoja ja 

puutarhoja sekä pitkää kaislikkorän-

niä mahtui matkan varrelle. Välillä 

joutui hieman konettakin nostamaan 

matalimmissa paikoissa, mutta kun-

nialla pääsimme reitin ajamaan il-

man pohjakosketuksia. 

Partakoskella otimme kaluston (ja 

miehistön) tankkaustauon. Partakos-

kelta suuntasimme reissun viimei-

seen seikkailuun. Kiersimme Liian-

saaren länsipuolelta Virtasalmen 

kautta kohteena Vekaranhiekat. Jäl-

leen oli lähellä, ettei vesi lopu alta, 

mutta hyvin selvittiin. Loppuiltapäi-

västä oltiin jo Vekaranhiekoilla johon 

leiriydyimme auringonpaisteessa ja 

pääsimme nauttimaan jopa teltta-

saunan lämmöstä.

Reissu tarjosi taas kerran hienoja uu-

sia reittejä sekä maisemia ja ennen 

kaikkea hyvää seuraa! 2020 kurka-

taan miltä Kimolan kanava näyttää, 

vai pitäisikö käydä ihmettelemässä 

Mäntyharjun maisemia? Vai löytyi-

sikö kotivesiltä jotain uutta tarjotta-

vaa? Tule mukaan ja visioimaan tule-

vaa regattaa!

39 
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Ihmiset elivät mukana, tekivät kaiken mitä pys-

tyivät ja projektissa oli voimakas usko tulokseen. 

Talkoolaisten Henki kiteytyi Valkosen Eskon tyt-

tären vieraillessa tuiskuisella tapahtumapaikalla; 

Lausunto: Ei oo kermaperseihen touhuva.

Vuosi on mennyt ja viime keväänä sovimme pursi-

seuran Kompuutterin kanssa, että tuumailen mistä 

teknisesti oli kysymys, miten voisimme ennakoida 

tapahtumia ja miten varautua?

Hans upposi käyttöveden sisäänottoputken talvi-

tulpan irtoamiseen. Hanssin käyttövesi tulee put-

kesta, joka on ulkohalkaisijaltaan 60mm ja reikä 

25mm eli seinämän vahvuus on 17,5mm. Putki ei 

jään voimasta rikkoudu. Putken yläpää ulottuu 

250mm vesipinnan yläpuolelle ja talveksi siihen 

laitettiin puu tappi, joka oli varmistettu teräslan-

galla. Noston jälkeen, kun pääsin ensimäistä ker-

taa kurkistamaan konehuoneeseen, havaitsin, että 

tappi on poissa! 

2018 – 2019 talvi oli jääolosuhteiltaan hyvin poik-

keuksellinen. Teräsjäätä muodostui aluksi, mutta 

hyvin ohuesti, kun ensimmäiset räntäsateet saa-

puivat. Vetinen lumikerros painoi jäätä alaspäin ja 

vettä nousi lisää teräsjään päälle. Tämä ilmiö ai-

heutti sen, että jäissä kiinni olevat kelluvat esineet 

painuivat alaspäin. Ilmiötä vauhditti kansille kerty-

nyt poikkeuksellisen raskas lumikuorma.

Asioilla on yleensä monta lopputulokseen vaikut-

tavaa tekijää. Hanssissa on kaksi 2500 litran poltto-

ainetankkia, jotka sijaitsevat konehuoneen molem-

min puolin. Muista syksyistä poiketen, olin jättänyt 

tankkien yhdysventtiilin auki, koska polttoainetta 

oli vähän ja suurin piirtein saman verran molem-

milla puolilla.

Oma arvioni tapahtumien kulusta on seuraavanlai-

nen: Jään tarttuminen laivaan ja jään painuminen 

lumikuorman vaikutuksesta, sekä laivan kansille 

kertynyt lumimassa painoivat laivaa alaspäin. Li-

säksi olin tehnyt havainnon, että laiva oli kallistu-

nut laiturin puolelle. Tämän alkusyy ei ole täysin 

selvinnyt, mutta auki jäänyt polttoainesäiliöiden 

yhdysventtiili antoi polttoaineen valua kallistuman 

puoleiseen tankkiin lisäten kallistumaa.  

Nämä tekijät vaikuttivat siihen, että kallistuman 

puolella sijaitseva käyttövesiputki oli puutappia 

myöten täynnä vettä. Uppoamista edeltävä viikon-

loppu oli ainoa, jolloin en käynyt tarkastuskäynnillä 

aluksessa, koska teimme työpaikallamme muut-

toa. Ajankohdan säätila oli myös otollinen asialle. 

Päivisin sää lauhtui plussan puolelle ja yöllä oli 

pakkasta, jopa -15¤. Kun putkessa oleva jää ei pää-

se laajenemaan halkaisijan suunnassa, se laajenee 

putken pituus suunnassa, työntää edeltään ja hal-

kaisee rautalangalla varmistetun puutapin ja kun 

päivällä lauhtuu, alkaa uppoamisprosessi.
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HANS 100 vuotta 
ja taas pinnalla!

Tästä tapahtumaketjun alkami-

sesta muutama päivä eteenpäin, 

seisoi laiturilla kourallinen mur-

heellisen näköisiä henkilöitä, 

jotka kuitenkin lupasivat apunsa 

pelastustoimiin. 

Miten tältä voisi välttyä ja mitä 

opittiin? Alusten vedenottojen 

sulkemiseen ja varmistamiseen 

ei koskaan voi suhtautua liian 

huolellisesti! Pulttilaipalla va-

rustettu putken täyttävä tanko 

estää veden pääsyn putkeen, 

joten sieltä ei enää sisälle tulla!

On myös huomattava, että jat-

kuva valvonta estäisi edellä ku-

vatun kaltaisen tapahtumaket-

jun. 

Ihmisen läsnäololla toteutettu 

jatkuva valvonta on kyllä tylsää 

ja kallista, joten otetaan etäval-

vonta käyttöön.

Syksyllä Hanssiin asennettiin 

valvontajärjestelmä, joka seu-

raa erilaisia asioita aluksella ja 

lähettää tekstarilla viiteen pu-

helimeen selkokielisen viestin 

mitä tapahtuu.  Lisää rauhaa 

tarjoaa myös mahdollisuus 

kurkistaa kännykästä laivan ko-

nehuoneesta tulevaa videota. 

(Oli talvella yllättävän suosittu 

ohjelma, vaikka onneksi aika ta-

pahtumaköyhä)

Nuo valvonta värkit ja vehkeet 

toimitti KR Kytkin Oy:n pesun-

kestävä laivamies Kimmo Ruus-

kanen. Järjestelmän toiminnan 

seuranta on myös Kimmon kä-

sissä.

Ja aina jotain hyvääkin. Omassa 

tiedossani on 15 alusta, joihin 

tapahtuman ”innoittamana” on 

asennettu etävalvonta.

Teksti ja kuvat: Rauno Lahtinen

Vuosi sitten, kun Hans upposi, pursiseura ja hyvät 
ystävät näyttivät, mitä on joukkovoima.
”Kyllä se oli upottamisen arvoista”!

Vaikka koskaan ei saisi ”maa-

lailla piruja seinille” on tilanteen 

sattuessa erittäin hyödyllistä, jos 

aluksesta on käytettävissä kai-

ken kattava valokuva kokoelma, 

silloin kun paatti oli vielä pin-

nalla. Myöskin jonkinlainen pe-

lastus suunnitelma on parempi 

tuumailla ennen kuin on kurat 

pilssissä.

Ja sitten vielä syyllisyys kysy-

mys! Emmää syyllisii tässä etti, 

vaan Lahtista ja konekiväärii! 

p.s. Vakuutusyhtiön tutkimuk-

sissa konekivääri todettiin syyt-

tömäksi, eikä se näin ollen kor-

vannut mitään! Lahtinen on sen 

sijaan nähty jonkin kerran laival-

la.
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Lankuista  
laineille  
by Ville

Teksti ja kuvat: Ulla Valkonen
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Jo pikkupoikana Ville osoitti omaavansa työ-

miehen elkeet ja teki töitä olan takaa, tarttui 

hommaan kuin hommaan rouhakasti. Samaa 

rouhakkuutta ilmeni, kun Ville alkoi haaveilla omas-

ta purjeveneestä. Mieluinen vene löytyikin, mutta 

myyjä ei vastannut aikoinaan sähköpostiviestiin.  

Niinpä Ville otti käyttöön toisen suunnitelman.

Kesällä 2017 Ville esitti kysymyksen, mahtaisiko 

Esa luovuttaa verstaaltaan hänen  tulevalle projek-

tilleen tilaa. Suunnitelmissa Villellä oli ihan oikean 

veneen rakentaminen, itse tehty puinen purjevene. 

Ajatus tuntui ensin aika huimalta ja utopistiselta, 

koska aiemmat puutyöt olivat peruskoulussa teh-

tyjä paistinlastoja ja muita pieniä tarvekaluja. 

Ville tuntui kuitenkin olevan tosissaan, joten ei aut-

tanut muu kuin ruveta miettimään tilaratkaisuja. 

Verstas ei tullut kysymykseen, koska siellä teh-

dään hitsauksia, autoremontteja yms. Lopulta kek-

sittiin, että äidin autotallista tehdään veneveistämö. 

Se oli sopivan levyinen tila, mutta pituutta piti saa-

da vähän lisää. Siispä elokuussa autotallin jatkoksi 

hommattiin pätkä kylmäkonttia, ja niin autotalli al-

koi näyttää sopivalta tilalta veneveistämöksi.

Villen ollessa työreissulla, postiin tuli paketti, joka 

käytiin noutamassa. Se oli sellainen painavahko 

pahvirulla. Kotona raotimme korkkia sen verran, 

että näimme tiukalle rullalle käärittyjä papereita. 

Ymmärsimme, että Englannista tilatut veneen piir-

rustukset olivat tulleet, mutta jätimme rullan odot-

tamaan Villen seuraavia vapaita. Kun Ville tuli va-

paalle, hän levitti paperirullan olohuoneen lattialle. 

Paperia oli paljon, mutta loppujen lopuksi tärkeim-

mät ohjeet olivat pienellä arkilla, joka kulki ohjee-

na koko rakentamisen ajan. Itse en ymmärtänyt 

piirustuksista yhtään mitään, mutta Ville luki niitä 

ihmeen tottuneesti. Selvisi, että hän oli jo työpät-

känsä aikana tutkinut samoja piirustuksia sähköi-

sessä muodossa, joten Ville oli kärryillä siitä, mitä 

papereista näki.

Lokakuun alussa 2017 veistämön eteen tuli läjä va-

neria, josta alkoi jigin rakentaminen. Jigi koostui eri 

kokoisista kaarista. Seuraavana ilmestyi 50 x 200 

punaseetrilankkua. Lankusta sahattiin rimoja, joita 

epoksilla liimattiin toisiinsa Jigin päälle. Tammi-

kuussa 2018 alkoi jo vene hahmottua. 

Helmikuun alussa Panu Kokon ammattitaitoisella 

avustuksella alkoi lasikuidun levittäminen veneen 

pinnoille. Äitinä olin huolissani kovista myrkyistä, 

joita hommassa käsiteltiin, mutta onneksi kuitenkin 

tietyissä vaiheissa oli suojaimet käytössä.

Kesäkuussa oli vuorossa kölin valumuotin tekemi-

nen. Kölin painoksi sulatettiin lyijyä raskasajoneu-

vojen rengaspainoista. Kölille tuli painoa noin 60 

kiloa.

Tekniset tiedot
- BlueMotion 550
- pituus 5,50 metriä
- leveys 2,20 metriä
- paino noin 290 kg
- purjepinta-ala 19 neliötä + genaakkeri 19 neliötä
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Syksyllä veneen sisäpuoli sai pohjamaalin ja sisä-

pohja alkoi muotoutua. Kun keulakannen vanerit 

oli saatu paikalleen, tuli eteen yksi jännittävin hetki, 

ainakin äidin mielestä. Vene piti saada käännettyä 

ympäri. Kääntäminen tapahtui ihan miesvoimin, 

kaksi naistakin hääri apuna laittaen pukkeja alle. 

Vaikka vene on periaatteessa kevytrakenteinen, 

niin kääntämisessä se tuntui painavalle. Onneksi 

poikien kavereita oli saatu paikalle talkoisiin ve-

nettä kääntämään. Kaikkia varmaan hieman jännitti 

kääntäminen, ettei vene vaan putoaisi maahan ja 

menisi säpäleiksi. Onneksi kääntäminen onnistui 

suhteellisen hyvin, vain pieni kosketus maahan 

rikkoi reunalistaa, mutta se oli suht helposti kor-

jattavissa. Kääntämisen ajaksi vene piti siirtää ulos 

veistämöltä, koska sisällä ei olisi mahtunut venettä 

kääntämään.

Joulukuussa Ville paklasi ja hioi ulkopintaa mo-

neen kertaan, että sai siistin pinnan tammikuussa 

2019 tapahtuvaa maalausta varten. Kuun lopulla 

ulkolaidat olivat kauniin siniset ja pohja valkoinen. 

Tuli ihan isänmaallinen olo venettä katsoessa.

Helmikuun 6. päivä oli taas tiedossa veneen kään-

täminen. Talkoolaisia oli hommattu entistä enem-

män ettei kukaan yksittäinen henkilö joutunut liian 

koville veneen painon kanssa. Tällä kertaa oli myös 

varottava hienoa ja kiiltävää maalipintaa naar-

muuntumiselta.

Kääntäminen onnistui hyvin ja vene siirrettiin sisäl-

le odottamaan sisäpuolen maalaamista ja kannen 

lakkaamista. Maalaus ja lakkaus vaativat paljon 

aikaa ja työtä, koska kerroksia tuli lukemattomia 

määriä. Varsinkin lakkapinta vaati toistakymmentä 

kerrosta ennen kuin se alkoi kelvata veneenraken-

tajalle.

Huhtikuussa kuulimme ensimmäistä kertaa sanan 

alipainelaminointi. Sellaisesta ei oltu ikinä kuultu-

kaan, mutta niin vaan nähtiin sekin ihme, kun pe-

räsin alipainelaminoitiin. Käsittely ei onnistunut 

ensimmäisellä kerralla, mutta Ville vaan totesi, että 

“mikäs se nyt eka kerralla onnistuu”. Äitinä jaksoin 

ihmetellä Villen jatkuvaa innostusta, määrätietoi-

suutta ja pitkäjänteisyyttä pienten vastoinkäymis-

ten kohdatessa.

Huhtikuu meni akkupaketin valmistelussa ja säh-

kötöitä tehdessä. Vapun aattona vene tuotiin ulos 

veistämöltä. Kyllä näytti kauniilta, kun veneen lak-

kapinta kiilteli auringonpaisteessa.
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Heinäkuun alussa Ville viimeis-

teli venettään ja pystytti maston.

Alkuperäisen suunnitelman mu-

kaan veneen lasku vesille oli 

suunniteltu jo keväälle, mutta se 

viivästyi kuitenkin jonkin verran. 

9.7.2019 koitti kuitenkin se päivä, 

kun vene kuljetettiin trailerilla 

Pursituulen rantaan ja laskettiin 

veteen. Koko perhe oli paikal-

la todistamassa tätä juhlallis-

ta hetkeä. Vene sai kasteessa 

nimen Plan B. Juhlan hetkellä 

nostimme maljan yhdessä isolle 

urakalle, joka meni onnellisesti 

loppuun asti.

Vedessä vene näytti vielä kau-

niimmalta, koska veteenhän 

purjevene on tarkoitettu. En-

simmäiselle koepurjehdukselle 

Pursialan edustalla osallistuivat 

Ville, Esa ja Visa. Oli sanoinku-

vaamattoman hienoa nähdä 

vene vesillä purjeet ylhäällä. 

Monta vaihetta veneen rakenta-

misessa oli, mutta kaikki kuiten-

kin sujui hyvin ja yllättävän no-

peasti. Villen työ laivalla antaa 

mahdollisuuden pidempiin va-

paisiin, jolloin voi ihan eri tavalla 

paneutua rakennustyöhön kuin 

pelkästään ilta- ja viikonloppu-

töinä. 

Näin äitinä olen erittäin ylpeä Vil-

len saavutuksesta. Olen toden-

nut, että Ville on erimies ja siksi 

hänestä tulikin merimies. Ville 

itse on vaatimaton eikä haluai-

si juurikaan mainostaa tekemi-

siään. Me muut olemme kuiten-

kin sitä mieltä, että tässä asiassa 

jos missä on ihan paikallaan röy-

histää rintaa ja sanoa, että ihan 

ite tein. Ja kun tämän on tehnyt, 

voi tämän jälkeen tehdä mitä 

vaan. Veneen rakentaminen on 

ollut sellainen korkeakoulu, joka 

useammalta jäisi käymättä. Osa 

ihmisistä ymmärtää olla edes 

aloittamatta moista urakkaa. 

Rahaa Villen projekti on vienyt 

paljon. Paljon halvemmalla olisi 

saanut jo ihan hyvän purjeve-

neen valmiina, mutta tämä ko-

kemus kaikkine vaiheineen on 

sellaista, mitä ei voi rahalla kau-

pasta ostaa. 

Lopuksi haluan sanoa kiitokset 

kaikille, jotka antoivat neuvoja 

ja osallistuivat eri vaiheisiin ra-

kennusprojektissa. Erityiskiitos 

kuuluu Panulle ja Ninnille, jotka 

useinkin nähtiin veneveistämöl-

lä antamassa ammattimaista 

apuaan. Myös Teukille kuuluu 

iso kiitos, koska hänen mainioita 

kirvesmiehen taitojaan tarvittiin 

jo alkumetreillä, kun seetrilan-

kuista piti saada oikeanlaisia 

rimoja. Ystävät ja kylänmiehet 

ovat tärkeitä, myös tässä projek-

tissa.
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Anttola -idyllinen 
kukkaiskylä  
Saimaalla 

Anttolan satama tarjoaa yhden Saimaan 

idyllisimmistä kylämiljöistä. Sen kohta 150 

vuotinen historia tarjoaa menneisyydestä 

edelleen tähän päivään kumpuavaa historiaa, sillä 

jo Venäjän tsaarin hovi aikoinaan toi kylälle suuren 

maailman vaikutteita. 

Kylän korkeimmalla kohdalla kohoaa samalta aika-

kaudelta peräisi oleva kaunis puukirkko, joka pää-

tyi aikoinaan nykysijoilleen rikkaan Juvan kunnan 

lahjoituksena, jäätä pitkin kuljetettuna.  

Anttola tunnetaan myös lotjien rakennuspaikkana, 

siellä oli parhaimmillaan toistakymmentä telakkaa 

joilla valmistettiin näitä vesillä liikuteltavia, vanhan 

Saimaan kanavan mittojen mukaan rakennettuja 

”rahtialuksia”. Näistä on edelleen muistona nähtä-

vissä satamassa Loviisa -asuntolotja.

Tänä päivänä Anttolassa asuu lähes kaksituhat-

ta vakituista asukasta, heistä merkittävä määrä 

lapsiperheitä. Ja jatkossa heitä myös lisää kylälle 

odotetaan, sillä mm. uusi koulu ja sen yhteyteen 

valmistunut liikuntahalli tuovat koko kylälle uusia 

Teksti: Jarmo Vuorinen Anttolan Asukasyhdistyksen 

puheenjohtaja. Kuva: Reijo Tyrväinen
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mahdollisuuksia ympärivuoti-

selle elämälle ja viihtyvyydelle. 

Tähän kun yhdistetään ennes-

tään turvallisena ja luonnon lä-

heisenä ympäristönä tunnetut 

palapelin osat, on kokonaisuus 

valmis elettäväksi.

Anttola on sekoitus vanhaa ja 

uudehkoa rakennuskantaa, sen 

kyläraiteilla kohtaavat vakitui-

set- ja loma-asukkaat, satun-

naisilla turisteilla täydennettynä. 

Yleistunnelma on seesteinen ja 

rauhallinen. Anttola on kuitenkin 

etenkin kesällä täynnä vilkas-

ta elämää ja tapahtumia myös 

tänä kesänä, joskin tapahtumia 

on jouduttu perumaan ja su-

pistamaan. Kukkaiskylä teema 

kuitenkin jatkuu edelliskesää 

runsaampana. Anttolan asu-

kasyhdistys toteuttaa yhdessä 

”Hyvinvoiva asukas” –hankkeen 

kanssa projektia, jonka tähtäin 

on se että Anttola tunnetaan 

kattavien palvelujen lisäksi 

myös kukkien lisäämästä kau-

neudestaan.

Palvelutarjonnaltaan Anttolan 

on varsin monipuolinen. Kylältä 

löytyy kauppa, oma leipomo, 

apteekki, kaksi ravintolaa, muu-

tama kahvila/lounasravintola, 

parturi/kampaamopalvelut, ve-

neily/kalastustarvikekauppa, 

antikvariaatti, autohuoltoasema 

sekä sinilippusataman palvelut. 

Satamapuistosta sijaitsee leikki-

puiston lisäksi WC/suihkukontti 

sekä uutena palveluna Anttolan 

kylätalon yhteyteen avattava, 

pientä maksua vastaan toimivat 

pyykinhuolto- ja suihku/WC –ti-

lat. Kylätalosta on mahdollisuus 

varata myös etätyöskentelytilaa. 

Lisäksi kylältä löytyvät kirjasto 

sekä kaupungin yhteispalvelu-

piste.

Luontomatkailukeskus aloittaa 

toimintansa rantaravintola yh-

teydessä. Se tulee tarjoamaan 

vinkkejä luontomatkailukoh-

teista joihin kannattaa tutustua. 

Sieltä voi vuokrata myös ka-

nootteja, sähköpolkupyöriä sekä 

veneilyretkiä Saimaalle ja sen eri 

kohteisiin erilaisin lisäpalveluin 

täydennettynä.

Muutaman kilometrin säteellä 

kylän keskustasta katsottuna 

sijaitsee Anttolan hovi, Ollin-

mäen Viinitila, Hauhalan Han-

hifarmi (vierailut sopimuksesta) 

ja Lakeistenrannan leirintä alue. 

Lisäksi alueella toimii lukuisia 

mökki- ja loma-asuntopalvelu-

jen tarjoajia.

Me kaikki, niin vakituiset kuin 

loma-asukkaatkin toivotamme 

tervetulleeksi myös kaikki uudet 

vieraat Anttolaan. Mutta pidä 

varasi, saatat jäädä tänne pysy-

västi jota sitäkään meillä ei ole 

mitään vastaan!
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Laadukkaat talvisäilytyspaikat 
lämpimässä hallissa. 

Vapaa sisäkorkeus 7 metriä, 
siltanosturin käyttömahdolli-

suus. 
Suuret ovet 5 x 5,4 metriä.

Kuljetus- ja nostotrailereiden 
valmistus, 

pesu- ja vahauspalvelut.

TALVISÄILYTYSPAIKKOJA 
SAIMAALLA

High quality winter storage in 
a heated hall.

Clear height 7 metres, ability 
to use overhead crane.

Wide doors 5 by 5,4 metres. 
Manufacturing for haulage- 
and lifting trailers, washing 

and waxing services. 

JUHA KILJUNEN  RUOKOTAIPALEENTIE 571 52230 HURISSALO
0440-180281 ● JUHA.KILJUNEN@ELISANET.FI
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Mikkelin Valokuvausliike • Porrassalmenkatu 21 • 015 211 540 

TOIMINTAA TUKEMASSA
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Haaveiletko vapaa-ajanviettopaikasta 
Saimaalla? Mikkelin Pursiseura ry:n jäse-

nyys on edullisin ja helpoin tapa toteuttaa 
unelmasi! 

Pienellä sijoituksella ja vuosimak-

sulla pääset nauttimaan, et vain 

yhdestä, vaan useasta lomapai-

kasta Saimaan kauneimmilla vesialueilla. 

MPS:n tukikohdat ovat hyvin varusteltuja 

ja niitä pidetään jatkuvasti hyvässä kun-

nossa talkoovoimin.

Pursiseuramme jäsenenä voit käyttää 

myös Luonterin Kippareiden Pekan-

saarta ja Vuoksen alueen pursiseurojen 

yhteiskäytössä olevia tukikohtia. Bonuk-

sena tulee vielä Nautic-lehti, tapatur-

mavakuutus ja Saimaan virkistysalueyh-

distyksen jäsenedut. Ja tietenkin pääset 

mukaan juhliimme ja tapahtumiimme!

Järjestämme vuosittain veneiden yh-

teisnostot ja -laskut, katsastukset sekä 

veneilykoulutuksia. Ja koska olemme ur-

heiluseura, tuemme jäsentemme kilpai-

lu- ja junioripurjehdustoimintaa. 

Lopeta haaveilu ja liity jäseneksi! Jäsen-

hakemuslomake löytyy nettisivuiltamme.

Liity nyt Mikkelin 
pursiseuran  
jäseneksi!
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Liputussäännöt

1. Pidä lippusi ja viirisi ehjinä ja puh-

taina. Seuran lippua saa käyttää vain 

kyseisenä vuonna katsastetussa ve-

neessä.

2. Laske kaikki kansallisliput, myös 

kohteliaisuuslippu, yöksi satamas-

sa ja ankkurissa. Yö alkaa auringon 

laskiessa, mutta  viimeistään kello 

21.00. Poikkeuksena juhannus, jolloin  

liputetaan läpi yön.

3. Älä pidä perälipun paikalla mai-

noslippua, kilpailulautakunnan lip-

pua tai kunniajäsenen lippua.

4. Pidä oikeassa saalingissa korkein-

taan kolmea, mieluummin vain kahta 

viiriä kerrallaan, arvokkain ylimpänä.

5. Käytä vain sellaisia viirejä, joihin Si-

nulla on veneen päällikkönä oikeus.

6. Pidä ulkomailla purjehtiessasi ky-

seisen maan kauppalippua oikeassa 

saalingissa kohteliaisuuslippuna ja 

siirrä tällöin viirisi vasempaan saalin-

kiin.

7. Käytä vain yhtä kohteliaisuuslip-

pua kerrallaan.

8. Kun purjehdit vuokraveneellä 

muun maan lipun alla, nosta Suo-

men kansallislippu vasempaan saa-

linkiin.

9. Tervehdi lipulla sellaisia lähellä 

kulkevia sota-aluksia, joiden mas-

tossa  liehuu viiri.

10. Laske myös juhlaliputus yöksi.

MPS:n perälippuja ja muita seuratarvikkeita 
on myynnissä Mikkelin Satamakioskissa koko 
kesän. Muuna aikana tarvikkeita saa seuran ko-
tisivuilta osoitteesta http://mikkelinpursiseura.
fi/seuratarvikkeet/.
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Mikkelin  
pursiseuran  

tukikohdat
Viisi vapaa-ajanviettopaikaa 

Saimaalla ja Mikkelissä
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Mikkelin Pursiseura ry:n ylläpitää viittä upe-

aa vapaa-ajanviettopaikkaa Saimaalla ja 

toimitilaa Mikkelin satamassa. Jäsenet 

saavat käyttää vapaasti laitureita, tukikohtaraken-

nuksia, majoitustiloja, saunoja, grillauspaikkoja, 

soutuveneitä ym. tukikohtiin kuuluvaa kalustoa. Tu-

kikohtien lukot on sarjoitettu siten, että ne toimivat 

jäsenavaimilla.

Pursiseuraan kuulumattomat jäsenien vieraat 

maksavat vierailumaksua 5 euroa/hlö/vrk. Kaik-

kien henkilöiden nimet tulee kirjata tukikohdan 

vieraskirjaan, ja maksut tulee maksaa kirjekuores-

sa maksulippaaseen.

Tukikohtarakennuksissa yöpyvillä tulee olla ma-

kuupussi tai omat vuodevaatteet. Tilat tulee siivota 

seuraavia yöpyjiä varten.

Tukikohdissa ei ole kunnallista jätehuoltoa, joten 

kaikki jätteet tulee kerätä mukaan paluumatkalle.

Ristisaari

Ristisaari on suurin ja parhaiten varusteltu tukikoh-

tamme. Mikkelin satamasta Yövedellä sijaitsevaan 

Ristisaareen kertyy matkaa noin 20 meripeninkul-

maa. 

Tilan pinta-ala on noin 17 ha, joten se tarjoaa erin-

omaiset mahdollisuudet marjastamiseen, sienes-

tämiseen ja vaikkapa puiden halailuun.

Ristisaaressa on vuonna 2010 valmistunut uusi 

päärakennus, jossa on tupa, sauna, pesuhuone, 

pukuhuone, suuri terassi ja hyvä uimaranta. Toinen, 

yhteiskäytössä oleva rantasauna sijaitsee suojai-

salla paikalla sataman pohjoispuolella olevassa 

niemessä.

Ristisaaren vanhassa päärakennuksessa tehdään 

Ristisaari
61°27’19”N 27°27’25”E 
Isäntä Harri Tuisku, 0400 775697.

Satamatoimisto
61º41’20”N 27º16’48”E

Isäntä Teuvo Särkkä, 0400 540668.

Kenkäveronniemi
61°40’36”N 27°17’11”E
Isäntä Richard Häkli, 050 3408676.
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kesällä 2020 kunnostustöitä, jo-

ten se ei ole käytössä.

Veneet kiinnitetään peräpoiju-

paikoille lahden etelä- ja poh-

joissivuilla oleviin laitureihin. 

Tuloreittien ja satamien syväys 

riittää myös suurimmelle veneil-

le.

Ristisaari on Saimaan alueen 

pursiseurojen jäsenten yhteis-

käytössä.

Tukikohdassa on sähköliittymä 

ja osassa laituripaikkoja on säh-

köpistokkeet, joita voi käyttää 

käyttömaksua vastaan.

Pönnö

Puumalan Pönnönsaaren län-

sirannalla olevalle tontille ra-

kennettiin vuonna 2004 hirsi-

rakennus, jossa on tupa, sauna, 

pesuhuone ja terassi. Länteen 

avautuvalla rannalla on nuotio-

paikka.

Etelästä päin tultaessa Pönnöön 

pääsee Parkonsaaren loiston 

eteläpuolelta alkavaa reittiä. Rei-

tin syvyys riittää kaikille aluksille 

eikä reitillä ole korkeusesteitä.  

Pohjoisesta tultaessa saareen 

on useita reittejä, mutta osassa 

niistä on matalia siltoja. Matkaa 

Mikkelistä Pönnöön tulee noin 

42 meripeninkulmaa.

Saaren venelaituri on suojassa 

tuulilta ja syvyyttä riittää kaikille 

veneille. Veneet kiinnitetään pe-

räpoijupaikoille. Syväystä on riit-

tävästi myös isoimmille veneille.

Pönnön tukikohta on tarkoitettu 

ainoastaan Mikkelin pursiseuran 

jäsenten ja heidän vieraidensa 

käyttöön.

Saaressa ei ole sähköliittymää. 

Rakennuksissa ja piha-alueilla 

on aurinkopaneelivalaistus.

Kenkäveronniemi

Kenkäveronniemen purjehdus-

tukikohta sijaitsee Kenkäveron-

niemen eteläkärjessä Mikkelis-

sä. Tukikohdan katuosoite on 

Pursialankatu 10, 50100 Mikkeli. 

Tukikohta on rakennettu ja sitä 

hoidetaan yhteistyössä Mikkelin 

Soutajat ry:n kanssa.

Pursiseuran käytössä oleva Pur-

situuli on lähimpänä rannassa 

olevaa veneiden laskuluiskaa ja 

laituria.

Vuonna 2018 valmistuneeseen 

rakennukseen on tehty tilat pur-

jehduskoulua varten.

Lamposaari

Lamposaari vuokrattiin Mikkelin 

kaupungilta vuonna 2019. Tuki-

kohta sijaitsee Launialanselällä 

noin puolen meripeninkulman 

päässä Kenkäveronniemen tuki-

kohdasta.

Lamposaaressa on suuri pää-

rakennus, jota voidaan käyttää 

esimerkiksi tapahtumapaikkana 

tai koulutustilana. Päärakennuk-

sessa voi yöpyä ja laittaa ruokaa. 

Saaren eteläpäässä on ranta-

sauna ja kaksi neljän hengen 

nukkuma-aittaa.

Saaren pinta-ala on noin neljä 

hehtaaria, joten se tarjoaa erin-

omaiset mahdollisuudet retkei-

lyyn ja metsässä vaelteluun.

Venelaituri sijaitsee saaren luo-

teispuolella. Myös rantasaunan 

edessä saaren eteläkärjessä on 

laituri, mutta se on tarkoitettu 

uimiseen.

Saaressa ei ole sähköliittymää.

Pekansaari

Luonterin Kippareiden hallinnoi-

ma Pekansaari sijaitsee Luon-

terin itäosassa Juvan kunnan 

alueella.

Luonterin Kippareiden kanssa 

tehty yhteistyösopimus antaa 

pursiseuramme jäsenille oikeu-

den käyttää Pekansaarta vuosi-

na 2018-2022.

Pekansaaressa käytössämme 

on päärakennus, grillikatos ja 

rantasauna. Päärakennuksessa 

voi yöpyä kaksi henkilöä ja saa-

ressa voi telttailla.

Saaressa ei ole sähköliittymää. 

Rakennuksissa on aurinkopa-

neelivalaistus.

Satamatoimisto

Kokous- ja koulutustilamme si-

jaitsevat Tullikatu 2:ssa Mikkelin 

satamassa. Toimisto toimii myös 

seuratarvikkeiden varastona. 

Niiden myynnistä olemme so-

pineet satamakahvilan kanssa. 

Toimistomme kanssa samoissa 

tiloissa ovat myös Mikkelin kau-

pungin ylläpitämät suihku- ja 

pyykinpesutilat vierasveneilijöi-

tä varten. Kahvilan lisäksi sata-

masta löytyy polttoainemyynti, 

vesipiste, septityhjennys, sähkö-

pisteitä, leikkipaikka ja Ravinto-

lalaiva Toivo.

Satamasta löytyy myös rauta-

kauppa, veneiden nostopalvelu, 

konevuokraamo, varaosaliikkei-

tä ja erilaisia korjaamopalveluita. 

Mikkelin keskustaan on matkaa 

0,8 km, Kenkäveroon 1,1 km ja 

Graanin Liikekeskukseen 1,4 km.
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Pönnö
61°24’33”N 28°06’28”E

Isäntä Petteri Rauta-Aho, 0400 357527.

Lamposaari
61°40’29”N 27°18’07”E
Isäntä Risto Blomquist, 050 3062546.

Pekansaari
61°38’37”N 27°54’39”E 
Isäntä Hannu Rossi, 0500 554320.
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Tukikohtamme Ristisaaren vuoden 2020 käyttö-
maksut ovat seuraavat:

Seuramme jäsenelle ovat ilmaisia:

• vierailu saaressa ja laiturissa yöpyminen

• saunominen rantasaunassa,

• grillin ja grillikatoksen nestekaasupannun käyttö

• ylätuvassa yöpyminen.

Maksut muille:

• Vierasmaksu on 5 euroa/vuorokausi, maksetaan 

grillikatoksen vierasmaksulippaaseen.

• Vierasmaksu on maksettava myös seuramme jä-

senen perheen muista aikuisista perheenjäsenistä, 

jos he eivät ole seuramme jäseniä.

• Vuoksen vesistöalueen tukikohtien yhteiskäyt-

tösopimukseen kuuluvien seurojen jäsenten vene-

kunnat ovat tervetulleita Ristisaareen ja he maksa-

vat vierasmaksun edellä esitetyn mukaisesti.

Maksut kaikille:

• Ristituuli-saunan käyttömaksu on 5 euroa/tunti. 

Vuoro  on varattava ja maksettava grillikatokses-

sassa olevien ohjeiden mukaan. Hallitus pidättää 

oikeuden siirtää tai muuttaa varattuja saunavuoroja 

Ristisaaressa olevien tapahtumien aikana.

• Laiturisähkö 3 euroa/vrk tai 25 euroa kesä, valais-

tus/akkujen lataus.

Tukikohdassa kävijän on tehtävä merkintä vieras-

kirjaan ja maksut on maksettava grillikatoksen kas-

salippaaseen.

Pönnön tukikohdan käyttömaksut vuoden 2020 
ovat seuraavat:

Seuramme jäsenelle ovat ilmaisia:

• vierailu saaressa ja laiturissa yöpyminen

• saunominen rantasaunassa,

• grillin ja grillikatoksen nestekaasupannun käyttö

Maksut muille:

• Jäsen voi tuoda vieraan ja vierasmaksu on 5 eu-

roa/

vuorokausi/henkilö. Maksut maksetaan saunatu-

van vierasmaksulippaaseen.

• Vierasmaksu on maksettava myös seuramme jä-

senen perheen muista aikuisista perheenjäsenistä, 

jos he eivät ole jäseniä.

Pönnön tukikohta ei kuulu Vuoksen vesistöalueen 

yhteiskäyttötukikohtien piiriin. Tukikohta on tarkoi-

tettu vain seuramme jäsenille vieraineen.

Tukikohdassa kävijän on tehtävä merkintä vieras-

kirjaan ja maksut on maksettava saunatuvan kas-

salippaaseen.

Kenkäveronniemen purjehdustukikohta ja Luonte-

rin Kippareiden Pekansaari ovat MPS:n jäsenten ja 

venerekisterissä olevien alusten käytettävissä kor-

vauksetta.
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Mikkelin satamassa sijaitseva pur-

siseuramme toimisto on histo-

riallisesti arvokkaassa raken-

nuksessa Tullikatu 2:ssa. Matti Lehtinen, 

silloinen pursiseuran sihteeri, neuvotteli 

Mikkelin kaupungin kanssa seurallemme 

vuokrasopimuksen 1990-luvun alussa. 

Aikaisemmin seuralla ei ollut toimistotilaa 

lainkaan, joten meille sopivan ja huippu-

paikalla sijaitsevan toimistotilan vuok-

raaminen oli iso edistysaskel eteenpäin. 

Saimme käyttöömme tarvittavan kokous- 

ja koulutustilan sekä lisäksi varastotilaa 

materiaaleille ja välineille. Seuramme en-

simmäinen ”omaa toimistoa” isännöinyt 

kommodori oli Veli-Pekka ”Patu” Manni-

nen.

Historiaa

Erilaisten alkuvaiheiden jälkeen vanha 

pakkahuone purettiin uuden tullikamari-

rakennuksen tieltä vuonna 1929. Pakka-

huone oli tila, johon tuotiin laivojen lastit 

tarkastamista ja tullimaksun määräämistä 

varten.  Uuden kaksikerroksisen tiiliraken-

nuksen suunnitteli kaupungininsinööri 

Mikkelin pursi-
seuran toimisto 

esittäytyy
Teksti ja kuvat: Teuvo Särkkä 
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Heikki Kuokkanen. Tiilirakennus tehtiin ”kovaan 

pohjaan saakka” lyödylle paaluperustukselle ja se 

valmistui joulukuussa 1929. Rakennuksen ensim-

mäisessä kerroksessa oli eteinen, josta oli kulku 

tullaushuoneeseen ja portaaseen. 

Tullaushuoneesta oli yhteys tiilirakennuksen puo-

lella olevaan lämpimään varastohuoneeseen ja 

kylmään hirsirakenteiseen makasiiniin. Toisessa 

kerroksessa oli eteisen lisäksi viisi huonetta: toimis-

to, tullinhoitajan huone, laboratorio, pakettihuone 

ja päivystäjän huone. Toimisto- ja kokoustilamme 

on ensimmäisessä kerroksessa, entisessä tullaus-

huoneessa. Huone on nykyään puolitettu. Toimis-

tohuoneen pinta-ala on 28 m/2 ja jatkona olevan 

varaston pinta-ala on15 m/2.

Tullikamarin laajennus ja uusi varasto 1940-
1941 

Talvisodan ensimmäisissä Mikkeliin kohdistetuissa 

pommituksissa 5.1.1940 sai sataman tullirakennus 

osuman ja sen puinen varasto-osa tuhoutui täysin. 

Myös kivisen tullirakennuksen vesijohto- ja läm-

mityslaitteisto kärsi vaurioita. Välirauhan aikana 

(3/1940 – 6/1941) tullirakennus korjattiin ja samalla 

laajennettiin 4,5 metriä etelään päin. Laajennet-

tuun osaan sijoitettiin satamatoimiston tilat. Myös 

uusi 27 metriä pitkä betoniseinäinen varasto ra-

kennettiin. Suunnitelmat oli laatinut arkkitehti Kau-

ko A. Tuominen (varaston suunnitelman päiväys 

16.10.1940).

Tuominen oli aikanaan ehdolla Mikkelin ensimmäi-

seksi kaupunginarkkitehdiksi. Vuonna 1945 teh-

dyssä valinnassa Tuominen oli kaupunginhallituk-

sen kannattama ehdokas, mutta valtuusto valitsi 

kaupunginarkkitehdiksi Eero Jokilehdon. Tuomi-

nen valittiin sittemmin Savonlinnan kaupunginark-

kitehdiksi.

Tänään 

Tämä suojeltu Tullikamarirakennus on päässyt jo 

hiukan rapistumaan. Kaupungilla onkin suunnitel-

missa tehdä lähiaikoina rakennukseen julkisivure-

montti, maalauksia ja pikkukorjauksia. Rakennuk-

sen ympäristö on myös tarkoitus siivota ja ehostaa, 

johon olemme tarjonneet tarvittaessa talkooapua. 
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Toukokuu 

27.5.  Jollapurjehdusharjoitukset keskiviikkoisin Kenkäveronniemessä 28.10. saakka. 

30.5.  Ristisaaren lipunnosto

Kesäkuu 

2.6.  MPS Vuosikokous klo 18 Hotelli Vaakunan auditoriossa 

6.6.  Pönnön lipunnosto ja talkoot 

17.6.  Opti ja Zoom8 kuukausikilpailut Kenkäveronniemi 

19.-20.6. Ristisaaren ja Pönnön juhannus

Heinäkuu 

3.-5.7.  Voinappiregatta 

29.7.  Opti ja Zoom8 kuukausikilpailut

Elokuu 

3.-6.8.  Lasten purjehduskoulu ja kilpapurjehduskoulu Kenkäveronniemessä 

6.8.  Opti ja Zoom8 kuukausikilpailut Kenkäveronniemi 

7.-9.8.  Eloregatta ja seuran 115-vuotisjuhlat Kallioniemessä 

22.8.  Ristisaaren Malja -purjehduskilpailu Puumalan Rokansaaressa 

28.-30.8. Kalakilpailut Ristisaaressa

Syyskuu 

5.9.  Yövesi-matkapurjehdus Ristisaari – Korkia, yhteistyössä MPS ja RiPS 

9.9.  Opti ja Zoom8 kuukausikilpailut Kenkäveronniemi 

12.9.  Perinteinen Pizzailta Ristisaaressa 

26.9.  Ristisaaren syystalkoot, lipunlasku ja veneilykauden päättäjäiset 

Lokakuu 

3.10.  Veneiden yhteisnosto Anttolan Lotjasaaressa 

3.10.   Opti ja Zoom8 kuukausikilpailut Kenkäveronniemi 

28.10.  Jollapurjehduskauden päättäjäiset ja lipun lasku Kenkäveronniemessä

Joulukuu 

12.12.  Pikkujoulut

Mikkelin pursi-
seuran jäsenta-
pahtumat 2020 
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Monimerkkihuolto, josta saat  asiakasomistajana 
erinomaisia etuja ja Bonusta kaikista ostoista,
huolloista ja tarvikkeista.

Hietakatu 7 • ma-pe 8-16  •  p. 010 764 1650

Karla Mikkeli
karla. f i
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SaV Yachts Oy
Airokuja 1, 
52200 Puumala

Puhelin 020 730 2330
huolto@savyachts.fi
www.savyachts.fi

Huoltoautomme liikkuu joustavasti Puumalan, Mikkelin, 
Sulkavan, Imatran ja Lappeenrannan suunnilla. 

Soita  020 730 2330  ja varaa käynti veneellesi!

LAADUKAS

VENEMOOTTORIEN JA VENEIDEN

HUOLTO JA KORJAUS

Meiltä Volvo Penta, Yamaha ja 
Honda valtuutettu huolto!
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Kallioniementie 106
52360 Someenjärvi

61º 27,8’ P, 27º 30,4’ I

Satamanumero: 4227
Merikarttasarja: L-M

Merikartta: 208

WWW.RAVINTOLAKALLIONIEMI.FI

@kallioniemi_saimaa
Kallioniemi

Kävellen Akseliin

Mikkelin satamasta

vain 10 minuuttia!

Enemmän kuin kauppakeskus.

Kävellen Akseliin

Mikkelin satamasta

vain 10 minuuttia!

Iloja myös
veneilijöille.

Akselissa kohtaat viihtymisen ja
shoppailun parhaat puolet. Keilauksen, 

teatterin ja taiteen lisäksi tarjolla on 
ravintoloita ja kahviloita, kansainvälistä 

muotia, kiinnostavia brändejä, laadukkaita 
tuotteita ja henkilökohtaista palvelua. 

Tervetuloa viihtymään!

kauppakeskusakseli.fi 



Mikkelin alueen geokohteet

Matinmäen drumliinikilpi, Morruuvuoren ra-
pakiviset jyrkänteet, Naisvuoren maisema-
kalliot, Neitvuoren kalliomaasto, Pursialan 
hiidenkirnu, Rakokallio, Astuvansalmen 
kalliomaalaukset, Kaarnavuoren jyrkänne 
ja –lippa, Kaihunharjun harjumaasto, Mik-
kelinpuisto harjuselänteen vieressä

Veneilytärppejä Mikkelin 
alueelta

Astuvansalmen kalliomaalaukset: As-
tuvansalmen kalliomaalaukset sijaitse-
vat Yöveden rannalla Ristiinassa. Kallioon 
maalattuja kuvia on kaiken kaikkiaan noin 
80 (hirviä, ihmisiä, veneitä ym.), ja ne sijoit-
tuvat 4-9 m Saimaan nykyistä vedenpintaa 
korkeammalle. 

Varkaantaipaleen kanava: Ristiinassa si-
jaitseva Varkaantaipaleen kanava on uniik-
ki järvikanavamaisemakohde. Ohut kanava 

lyhentää matkaa Suur-Saimaan ja Mikkelin 
välillä n. 10 kilometriä

Luonterin järvialue: Upealta järvialueelta 
voi bongata monia geokohteita. Luonterilta 
pääsee kätevästi Neitvuoren juurelle, jonka 
huipulta avautuvat loputtomat maisemat 
Saimaalle. Neitvuoren kallioperä muodostuu 
1,9 miljardia vuotta vanhasta kiillegneissistä. 

Luonterilta löytyvät geokohteet retkisata-
mat Raintsaari sekä Karihiekka. Karihiekkaa 
voi kutsua todelliseksi kätketyksi aarteek-
si, sillä se on ympäröity jylhillä kallioseinillä 
kolmealla eri sivulla ja rannassa on pehmeää 
hiekkaa. 

Mikkelin ja Puumalan rajalla, Hepolahtea 
vastapäätä, Kaarnalahdella, kohoaa jättiläi-
sen koti - Kaarnavuori.  Kaarnavuoren kallio-
jyrkänne kohoaa n. 45 metriä järvenpinnan 
yläpuolelle ja sen yläosasta löytyy Suomen 
suurinta kalliolippaa. Tunnelmaltaan ehdot-
tomasti vierailun arvoinen paikka. 

SAIMAA GEOPARK VENEILIJÖIDEN 
SAAVUTETTAVISSA

Saimaa Geoparkin alueella on 65 geokohdetta ja 53 luonto- ja kulttuurikohdetta!

Geopark on yhtenäinen alue, jolla on erityistä geologista 
arvoa ja joka sisältää kansallisesti ja kansainvälisesti mer-
kittäviä geologisia maisemia ja nähtävyyksiä.

Alueella voi olla myös arkeologisesti, ekologisesti, histo-
riallisesti tai kulttuurisesti tärkeitä kohteita.

Jäsenkunnat: Mikkeli, Juva, Sulkava, Puumala, Ruokolah-
ti, Imatra, Lappeenranta, Taipalsaari ja Savitaipale 

Urpolan luontokeskus, Saimaa 
Geopark Visitor Center

Saimaa Geopark luonto- ja kulttuurikohde Urpo-
lan luontokeskus luontopolkuineen on virkistävä 
ja monipuolinen retkikohde, joka sijaitsee aivan 
Mikkelin keskustan läheisyydessä luonnonsuo-
jelualueen reunalla. 

Kesäkaudella avoinna olevaan luontokeskukseen 
kootaan vuosittain luontoaiheinen näyttely. 
Tänä vuonna näyttelyn teemana on ”Vesiluon-
non monet kasvot” 

Urpolassa on nähtävillä Saimaa Geopark -show-
roomissa OiOi Collective Oy:n teknologialla to-
teutettu interaktiivinen seinä. Seinän avulla on 
mahdollista tutustua mm. Saimaan syntyyn tai 
herättää henkiin Terhi Kastehelmen mielikuvi-
tuksellinen seinämaalaus. 

www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/
asuminen/puistot/urpolan-luontokeskus

www.saimaageopark.fi/kohteet/
mikkeli-urpolan-luontokeskus

saimaageopark.fi


