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Kannen kuva
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Yhteistyö on avain onnistumiseen. Yhdessä tekemällä
saadaan paljon aikaiseksi. Jäseniemme yhteistyöllä pyöritämme pursiseuramme toimintaa ja tuotamme tapahtumia sekä palveluja nyt jo 43. toimintavuonna. Talkootyöllä ja yhteistyöllä toimivat lähes kaikki Suomen veneily- ja
pursiseurat. Saimaalla on oivallettu, että kun yhteistyö
laajennetaan seurojen väliseksi, saadaan vielä enemmän
aikaiseksi. Seurojen välisen yhteistyön suurimpana saavutuksena voimme pitää Saimaan pursiseurojen tukikohtien
satamien ja saunojen yhteiskäyttöä. On mahtava etuoikeus päästä satamaan ja saunomaan halutessaan lähes jokaisena päivänä Saimaalla liikkuessa. Tämä yhteiskäyttösopimus on ainutlaatuinen koko Suomessa ja maailmassa.
Sille ollaan syystäkin kateellisia merialueiden pursiseuroissa.
Saimaan alueen pursiseurojen yhteistyöllä järjestämme
myös Saimaan-ranking purjehduskilpailusarjan sekä vuosittaiset lokakuussa pidettävät veneilypäivät,
jotka järjestää vuorollaan jokainen
seura. Kommodorit tapaavat lisäksi
huhtikuussa Kallavesj-näyttelyn yhteydessä Kuopiossa. Myös kattojärjestömme Suomen Purjehdus ja Veneily lähettää näihin kokoontumisiin
edustajansa. Tätä kautta saamme
asiamme eteenpäin liittoomme. Yksi viime vuosien merkittävimmistä yhteistyöhankkeistamme on ollut Metsähallituksen retkisatamien ylläpidon ja rahoituksen järjestäminen. Tämä hanke palkittiin Suomen veneilytoimittajat
ry:n toimesta Suomen ”Vuoden Veneilytekona 2017”.
Palkinto ojennettiin juhlallisesti venemessujen yhteydessä
median paikalla ollessa. Palkinnon otti vastaan Saimaan
pursiseurojen puolesta Kuopion pursiseuran kommodori
Jan Jansson.
Tällä kaudella Saimaan alueen pursiseura yhteistyötä lisätään lasten ja nuorten purjehdustoiminnassa. Toimintaa
vetää Kuopion ja Mikkelin pursiseurat. Touko- ja kesäkuussa järjestetään Heimarissa Ristiinassa nuorten alue-
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leirit, joihin myös meidän purjehtijanuorien toivotaan
osallistuvan. Näistä tulee lisätietoa nettisivuillemme.
Vahvistamme myös kahdenvälistä yhteistyötä naapuriseuramme Mikkelin pursiseuran kanssa. Korkian jollaleirille
kesäkuun alussa osallistuvat myös MPS:n juniorit. Jollaleirin jälkeen MPS järjestää uudessa purjehduskeskuksessaan lasten ja nuorten purjehduskoulut, minne myös
meidän juniorimme ovat tervetulleita. Luonnollisesti yhdistämme voimiamme myös vetäjäpuolella aina mahdollisuuksiemme mukaan. MPS:n ja Puulan venekerhon kanssa järjestämme optimistijollien ja Zoom-jollien ES-Open
kilpailusarjan. Heinäkuun lopulla järjestämme oman osakilpailumme Kirkkorannassa.
Jollaiän ohittaneille, n. 14-20 vuotiaille nuorille järjestetään oma veneilyleiri. Elokuinen leiripurjehdus pyritään
järjestämään yhdessä MPS:n ja Ekin Partion kanssa. Veneretki tehdään jäsenistömme purje- ja moottoriveneillä. Tarkoitus on tarjota
nuorille mahdollisuus purjehtia ja veneillä viikonlopun ajan ikäistensä seurassa. Tapahtuma hakee vielä
muotoaan ja siitä tiedotetaan myöhemmin nettisivuillamme.
Lisäksi meillä on tietenkin jo perinteinen toimintakalenterimme: veneiden nostot ja laskut, katsastukset, jollaleiri, kilpailut, juhannusjuhlat, rosvopaisti, eskaaderi yhteistyössä Kouvolan kippareiden kanssa, kuvailta ja kauden
päättävät pikkujoulut. Niin, ja sitten tietenkin vain veneily ja oleilu veden äärellä. Jokaiselle löytyy varmasti mukavaa toimintaa ja ajankulua.
Toivotan kaikille jäsenille hyvää ja aktiivista veneilykautta yhteistyön merkeissä kaudella 2018.
Mika Muikku
Kommodori
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2018

• Perustettu: 1975
• Jäseniä: 330, kunniajäseniä 7
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Otto V. Fieandtintie 22, 52300 Ristiina
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KOMMODORI
Mika Muikku, 040 540 7547
mika.muikku(at)geotek.fi

Salme Häkkinen,
hallituksen sihteeri
040 5030 491
salme.hakkinen(at)gmail.com   

Pekka Valtonen
040 5231 525
pekka.valtonen(at)pp4.inet.fi

VARAKOMMODORI
Jukka Häkkinen, 040 530 8207            
hakkinen.ijukka(at)gmail.com

Heikki Piipari
0440 153 224
sy.taireena(at)gmail.com            

Kari Reponen
satamakapteeni
050 4405 812
kari.reponen(at)elisanet.fi

Markus Falck
0400 859 571
markus.falck2(at)pp.inet.fi

Reijo Puonti
0400 557 062
reijo.puonti(at)gmail.com
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Jaostot
Huvijaosto

Puheenjohtaja:

Salme Häkkinen, 040 5030 491
salme.hakkinen(at)gmail.com
Raimo Reinamo, 040 0165 745
raimoreinamo(at)hotmail.com

Eskadeerit:

Katsastusjaosto Katsastuspäällikkö: Pekka Valtonen, 040 5231 525
pekka.valtonen(at)pp4.inet.fi

Kilpailujaosto

Kilpailupäällikkö:

Jukka Nikkilä, 050 3255 801
jukka.nikkila(at)edu.mikkeli.fi

Korkia-jaosto

Mökki-isännät:
		

Markus ja Katri Falck, 040 0859 571
markus.falck2(at)pp.inet.fi

Koulutus- ja juniorijaosto

Panu Kokko, 044 3561 781
panu.kokko(at)gmail.com

Satamajaosto

Satamakapteeni:

Kari Reponen, 044 2599 450
kari.reponen(at)elisanet.fi

Tiedotusjaosto

Puheenjohtaja:

Ari Immonen, 040 5462 757
ari.immonen(at)eduvantaa.fi

JÄSENEKSI
Ristiinan pursiseuran jäseneksi voi päästä kuka tahansa veneilystä ja pursiseuratoiminnasta kiinnostunut henkilö. RiPS on aktiivinen ja toimiva pursiseura, joka tarjoaa harrastusmahdollisuuden veneilystä
kiinnostuneille. Seura tarjoaa myös nuorille mahdollisuuden päästä nauttimaan purjehduksen iloista
seuran kevytvenekalustolla.
Seuran jäseniltä peritään liittyessä liittymismaksu sekä vuosittainen jäsenmaksu. Liittymismaksu on
perhekohtainen, johon kuuluu myös alle 26-vuotiaat nuoret ja lapset. Nuoren täytettyä 26 vuotta hän
alkaa maksaa henkilöjäsenen jäsenmaksua.
Jäsenhakemuksen voi tulostaa seuran nettisivuilta. Täytä jäsenhakemus ja lähetä se seuran osoitteeseen tai toimita se jollekin hallituksen jäsenelle. Hallitus käsittelee hakemuksen.

UUDET JÄSENET VUONNA 2017
Jyri Hietala
Martti Huhtakallio
Virva Huhtakallio
Pertti Hyppönen
Jesse Kumpulainen

Sami Luukkonen
Marianne Luukkonen
Aava Maczulskij
Mika Maczulskij
Sakari Pulkkinen

Olli-Pekka Rihu
Maritta Rihu
Tomi Sandberg
Heidi Sandberg

et mukaan
Tervetuloa uudet jäsen
n toimintaan!
ry:
Ristiinan Pursiseura

RiPS:n kunniajäsenet
Raimo Nylander
Juha Muikku
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Timo Lepistö
Heikki Piipari

Pekka Valtonen
Jukka Häkkinen

Salme Häkkinen

HINNAT 2018

LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
Liittymismaksu

300 €

Henkilöjäsenen vuosimaksu

30 €

Juniorijäsenen vuosimaksu

5€

Perhekohtainen vuosimaksu (2 aikuista ja alle 26v lapset)
Suomen purjehduksen ja veneilyn vuosimaksu

60 €
12,50 €

KATSASTUSMAKSUT
Peruskatsastus

25 €

Vuosikatsastus

20 €

Katsastaja voi veloittaa myös matkakulut
VIERASPAIKKA- JA SATAMAMAKSUT
Vieraspaikka

10 €/vrk

Vieraspaikka/pitempiaikainen

42 €/vk

Mastonosturin käyttö/jäsenet

ilmainen

Mastonosturin käyttö/muut

10 €/kerta

Septitankin tyhjennys

ilmainen

Pilssin tyhjennys (vain jäsenille)

ilmainen

VENEPAIKKAMAKSUT
Kirkkoranta, peräpoijupaikat 3-4 m

193 €/kausi

Kirkkoranta, aisapaikat 2.5 m

138 €/kausi

Pökkäänlahti, peräpoijupaikat

193 €/kausi

Pökkäänlahti, aisapaikat 2.5m

138 €/kausi

Kissalahti, peräpoijupaikat 3-4m

193 €/kausi

Kissalahti, aisapaikat 2.5 m

138 €/kausi

Uimala, paikat, portittomia, peräpoijupaikkoja

138 €/kausi

Uimala, paikat, portittomia, peräpoiju/pienvenepaikkoja

121 €/kausi

Soutuvenepaikka, rantapaikka

44 €/kausi

TALVISÄILYTYS, KIRKKORANTA
Talvisäilytysmaksu, alle 10 m
Talvisäilytysmaksu, 10 - 15 m
Talvisäilytysmaksu, yli 15 m

70 €/talvi
80 €/talvi
100 €/talvi

TARVIKKEET
Perälippu 108 x 66cm

35 €

Perälippu 90 x 55cm

30 €

Perälippu 72 x 44cm

25 €

Perälippu 54 x 33cm

20 €

Viiri

25 €

Klubimerkki

10 €

Kokardi
Seuran pikeepaita

7€
22 €
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Puheenjohtaja: Salme Häkkinen, 040 5030 491
Jäsenet: Outi Laitinen, Raimo ja Irma Reinamo, Eeva-Liisa Valtonen
Salme Häkkinen

Salme Häkkinen

Huvijaoston vuosi alkoi messumatkan järjestämisellä Vene Båt -messuille Helsinkiin. Reissuun osallistui
parisenkymmentä henkeä. Matka tehtiin messujen ensimmäisenä viikonloppuna.
Veneiden yhteislaskun yhteydessä pidettiin tuttuun tapaan Kirkkorannassa
puffettia. Aamu alkoi klo 7 voileipien
teolla ja kahvin keitolla. Äitienpäiväkakun arpajaiset ovat jo perinne. Palkintona arvottiin ravintola Martan
täytekakku. Puffetti palveli veneenlaskuväkeä noin klo 13 asti.
Heinäkuun alussa 2.7. ajettiin RiPS:n
ja Kouvolan Kippareiden perinteisen yhteiseskaaderin kokoontumisajo
ja navigointikilpailu Korkiassa. Varsinainen Saimaan eskaaderi ajettiin

”Valamon vesillä” yhdessä Kouvolan
Kippareiden kanssa 7.-13.7. Kuusi
venekuntaa osallistui matkaan. Tässä lehdessä Leo Kaksosen kertomus
matkasta s. 14.
ES-Open jollapurjehduskisapäivänä 30. heinäkuuta pidettiin puffettia Kirkkorannassa. Tarjolla oli hernekeittoa, kahvia ja leipää. Uutena
toimintaan tullut tapahtuma aiheutti
haastetta ruokamäärän kannalta, mutta hyvin selvittiin.
Elokuun viimeisenä viikonloppuna rosvopaistilla avustettiin rosvopäällikköä ruokailun järjestämisessä.
Rosvopaistin lisukkeiden teko aloitettiin hyvissä ajoin lauantaiaamuna.
Salaatit, tsatsiki, suolakurkut, paistetut sipulit, porkkanat ja perunamuusi

2018 SUUNNITELMA
•
•

•
•
•
•
•
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Veneiden yhteislaskun puffetti toukokuussa.
Yhteinen navigointikisa ja eskaaderi Kouvolan
Kippareiden kanssa heinäkuussa (uusia eskaaderin reittiehdotuksia tuleville kesille otetaan
mielellään vastaan).
ES-Open jollapurjehduskisan puffetti Kirkkorannassa heinäkuussa.
Rosvopaistin avustustehtävät elokuussa.
Veneidenlaskupäivän puffetti lokakuussa.
Kauden päättäjäistilaisuus ja pikkujoulut marraskuussa (pikkujoulujen viettoon paikkaehdotuksia
otetaan myös mielellään vastaan).
Korkian talkoiden ruokahuollon järjestäminen
kauden aikana.

valmistuivat aamupäivän aikana.
Veneiden yhteisnostopäivänä lokakuussa aloitettiin puffetin pito jälleen
varhain aamulla klo 7 voileipien teolla. Tarjolla oli myös itsekeitettyä hernekeittoa. Keitossa käytettävä liha oli
rosvopaistilihaa. Hernekeiton määrä olikin tällä kertaa hyvin mitoitettu.
Kun puffetti sulki ovensa klo 14, jäi
yksi lautasellinen jäljelle.
Huvijaosto vastasi myös Korkiassa kauden aikana pidetyissä talkoissa
ruokahuollosta.
25.-27.11.2017 vietettiin pikkujoulut
ja kauden päätös Hotel & Spa Resort
Järvisydämessä Rantasalmella reilun
40 hengen voimin.

Teksti: Anne Piipari
Kuva: Kari Santala

Järvisydämen tunnelmallinen ympäristö tarjosi upeat
puitteet pikkujouluille ja pursiseuramme kauden päätöstapahtumalle. Pari päivää aiemmin satanut lumi onneksi
pysyi ja näkymä oli kuin suoraan sadusta.

Osa väestämme kokoontui Rantasalmelle jo perjantaina virittäytyen
tunnelmaan kukin mökki omalla tavallaan, välillä myös naapurissa vieraillen.
Lauantaina runsaan aamiaisen jälkeen
oli perinteinen joukkuekisailu. Santa Monican ja Tuurin venekunnat järjestivät kisat tänäkin vuonna. Saimme
maistella outoja, muistella valokuvien
paikkoja ja kesäisiä heittolajeja sekä
haastaa itsemme sokkona. Tärkeintä on kuitenkin hauskan pito ja joukkueen yhteinen tekeminen. Kiitokset
järjestäjille jälleen hienosti organisoi-

dusta kisasta. Nyt he laittoivat ”viestikapulan” eteenpäin ja seuraavan
vuoden kisailut järjestää tiedotusjaosto yhdessä Irenen porukan kanssa.
Isot on saappaat täytettävänä. Kisojen jälkeen maistui pieni lepohetki ja
lounas mökkikunnittain.

Palkitsemistilaisuuden jälkeen saimme kuulla Seppo Häyrisen huikeaa
matkakertomusta Huippuvuorilta. Valokuvia ja Sepon rempseää tarinointia
oli ilo seurata. Siinä olisi ilta vierähtänyt helposti, mutta Järvisydämen
uusi saunamaailma jo kutsui meitä.

Iltapäivällä kokoonnuttiin jakamaan
ansiomerkit ja palkitsemaan vuoden
ripsiläinen. Juha Muikku palkittiin
SPV:n kultaisella seuramerkillä toiminnastaan seurassamme koko sen
elinkaaren aikana. Myös valokuvakilpailun tulokset julkistettiin ja parhaat palkittiin, lisää s. 39.

Kun oltiin saunottu huolella kaikissa saunamaailman saunoissa, oli aika
nauttia Piikatytön pitopöydän antimista. Ilta jatkui siitä osalla vielä Viinikellarin puolelle, jossa Aikakone
esiintyi ja laittoi tanssijalat liikkeelle.
Sunnuntaiaamuna aamiaisen jälkeen
oli aika taas lähteä arjen askareisiin.

RiPS:n ansiomerkit jaettiin jälleen pikkujoulujen yhteydessä 25.11.2017.

SPV:n kultainen seuramerkki
Juha Muikku
Kommodori, hallituksen jäsen,
katsastaja, perustajajäsen, joka
edelleen aktiivisesti osallistuu
seuratoimintaan, talkoisiin ja tapahtumien järjestelyihin. Korkian
grilli-iltojen muusikko.

Ansiomerkki nro 26
Lasse Lindström
Ripsaus-lehden taittaja ja
ulkoasun luoja, arvostettu
matkapurjehtija.
Ansiomerkki nro 27
Seppo Valtonen
Hallituksen jäsen, satamakapteeni, talkooaktiivi.

Ansiomerkki nro 28
Jukka Nikkilä
Kilpapurjehdustoiminnan kehittäjä,
kilpailunjärjestäjä ja aktiivinen
kilpailija. Myös arvostettu avomerija matkapurjehtija.
Vuoden Ripsiläiset 2017
Niina ja Panu Kokko
Aktiiviset kilpapurjehtijat, jotka
luovat ympärilleen innostuneen
ilmapiirin ja kannustavat erityisesti
nuoria veneilyn ja purjehduksen
pariin. Saimaan ranking-mestarit
2016.
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Katsastuspäällikkö: Pekka Valtonen, 040 5231 525, pekka.valtonen(at)pp4.inet.fi
Jäsenet: Jukka Häkkinen, Jukka Laitinen, Pasi Suhonen, Seppo Piipari,
Markus Falck
Pekka Valtonen

Pekka Valtonen

Veneiden katsastus
Turvallisuuteen ja myös katsastusvarustuksiin kuuluvista asioista joitakin huomioita
ohessa. Muistakaa katsastaa veneet vuosittain! Joiltakin veneiltä jää edelleen syystä
tai toisesta vuosikatsastus suorittamatta.
Tarkista veneen
kiinnitysköydet
säännöllisesti
Myrsky voi olla kohtalokas huonosti kiinnitetylle veneelle, jos aallokko
pääsee riepottelemaan venettä laituriin ja muihin veneisiin. Siksi kannattaa tarkistaa, että veneen kiinnitysköydet ja muut kiinnitysvarusteet
ovat kunnossa ja että omat solmuntekotaidot ovat hanskassa.
Huolehdi, että veneen kiinnitysköydet
ovat riittävän vahvat veneen kokoon
ja painoon nähden. Tarkista, että köydet ovat ehjät, ja vaihda pysyvät kiinnitysköydet säännöllisesti. Veneen
kiinnitysköysien pituudessa kannattaa
huomioida vedenpinnan vaihtelut.
Tarkista myös, että veneen kiinnityshelat ovat oikein mitoitetut, kunnolla
kiinni eivätkä hankaa köysiä.

Jos vene on kiinnitetty kelluvan laiturin kylkeen, aallokko voi rasittaa
kiinnitystä. Silloin on erityisen tärkeää, että kiinnityksen jousitus on kunnossa. Jos köydet ja kiinnikkeet ovat
altistuneet suurelle rasitukselle, tarkista, että joustimet ja niiden varmistukset ovat kunnossa.
Käytä lepuuttajia, jotka suojaavat
omaa ja muiden veneitä kolhuilta.

Huolla venettä
säännöllisesti
syksylläkin
Vaikka aktiivisin veneilykausi olisi jo
ohi, tarkasta kuitenkin veneen kunto
säännöllisesti. Syksyisin puista irtoavat lehdet tukkivat helposti sadeveden tyhjennysreiän, jolloin sadevesi
ja myrskyn nostattamat aallot voivat

kerääntyä veneeseen ja aiheuttaa nopeasti tuhoa.
Jos veneilykautesi on vielä käynnissä, tarkista säännöllisesti, että vene
on kunnossa ja että veneestä löytyvät
veneen pakolliset varusteet.

Telakalla piilee tulipalon
vaara keväisin
Telakalla oleville veneille kevät on
tulipalojen sesonkiaikaa. Keväällä
sattuu enemmän tulipaloja kuin syksyllä tai talvella todennäköisesti siksi,
että keväällä veneitä huolletaan ennen vesillelaskua, jolloin esimerkiksi
hitsaamisesta syntyvät kipinät voivat
jäädä kytemään ja aiheuttaa tulipalon. Veneen keväthuollossa kannattaa

Kumiset joustimet
Kumiset joustimet kestävät metallisia
paremmin. Jos kiinnitys ei kestä nykäisyjä ja vene pääsee irti, se on väärin kiinnitetty. Käytä aina joustimia.
Ne säästävät kiinnitysköysiä, kiinnitysheloja ja veneen knaappeja. Metalliset joustimet katkeavat helposti
ja nitisevät – suosi siksi mieluummin
kumisia joustimia.
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Sammuttimet huolletaan joka kevät ennen veneilykauden alkua.

Keväällä veneille tehdään paljon huoltotöitä, siksi tulipalon vaara on keväällä suuri.

olla tarkkana ja tarkistaa esimerkiksi
palovaroitinten ja alkusammutusvälineiden toimivuus jo ennen kuin vene
siirretään vesille.

Näin vältät venepalot
Voit minimoida tulipalon riskin veneessä, kun pidät veneestä ja sen tarvikkeista hyvää huolta. Teetä kaikki
sähkö-, kaasu- ja polttoaineasennukset ammattilaisilla, jolloin vahingon
riski on yleensä pienempi ja vahingon sattuessa vastuu kuuluu asentajalle. Ole veneessä erityisen varovainen tulen kanssa, koska tulipalon
sytyttyä veneen pienet tilat täyttyvät nopeasti savukaasuista ja palo leviää
vauhdilla.
Polttoaine- ja
sähköjärjestelmät vaativat
myös säännöllistä huoltoa. Kaasulla
toimivat laitteet kannattaa tarkistuttaa kerran vuodessa. Jos letkussa näkyy murtumia, kun taitat letkua, uusi
se välittömästi. Osa valmistajista suosittelee kaasuletkujen vaihtoa viiden
vuoden välein.
Jos veneessä varautumisesta huolimatta syttyy tulipalo, nopea toiminta
on oleellista.

Millainen on hyvä
sammutin veneeseen?
Sammutin on pakollinen varuste, jos
veneessä on liekillä toimiva polttolaite (kuten keitin, lämmitin tai jääkaappi), sisämoottori tai yli 25 kW:n eli
34 hevosvoiman perämoottori.
Tarvitset veneeseen vähintään
8A68B-teholuokan sammuttimen.
Käytännössä 8A68B-luokan sammutin sopii tehonsa puolesta esimerkiksi palavan puun, tekstiilien, nesteiden
ja öljyjen sammuttamiseen. Suosituksena venetyypistä riippumatta on
C-teholuokan sammuttimet, jotka
sammuttavat edellisten lisäksi myös
kaasupaloja. Tarvittavien sammuttimien teho ja määrä riippuvat myös
veneen katsastusluokasta.
Veneen rakennusmateriaali ei vaikuta sammutinvaatimuksiin. Alumiinivenettä suojataan käytännössä kuten
puuvenettäkin.
Veneessä pitää olla vähintään kahden kilogramman sammutin. Sillä voi
sammuttaa pienen palon, mutta sen
sisältö tyhjentyy noin kuudessa sekunnissa, joten kahden kilon sammuttimessa ei ole harjoitteluvaraa.

Sammutin on katsastettava eli huollettava joka vuosi. Sammuttimen katsastus on järjestetty jo useana vuonna keväisin Kirkkorannassa veneiden
laskun yhteydessä.
Jos joudut käyttämään jauhesammutinta, siivoa jauhe pölynimurilla.
Kostunut jauhe syövyttää metallia,
joten jauhetta ei voi siivota vedellä.
Sammutin kannattaa sijoittaa siten,
että se on helppo ottaa käyttöön – paraskin sammutin on turha, jos sitä
säilytetään kaapin perukoilla, josta et
saa sitä hätätilanteessa nopeasti esiin.
Jos asennat sammuttimen kaappiin,
merkitse säilytyspaikka ulkopuolelta.

Palovaroitin on tarpeen
myös veneessä
Veneeseen kannattaa ehdottomasti
hankkia myös kaasu- ja palohälytin
sekä sammutuspeite. Palohälytin on
lain mukaan pakollinen myös veneessä, jos siinä on nukkumatilat.
Muista testata palovaroittimet aina
veneilykauden alkaessa ja sen jälkeen
kerran kuukaudessa. Palovaroittimen toiminta on helppo testata hajuttomalla testikaasulla. Vaihda kymmenen vuotta vanhat palovaroittimet
uusiin, koska tätä vanhemmat varoittimet eivät välttämättä jaksa enää reagoida savuun.
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Jukka Nikkilä

Kilpailupäällikkö: Jukka Nikkilä, p. 050 3255 801, jukka.nikkila(at)edu.mikkeli.fi
Jäsenet: Juha ja Laura Putkonen, Pasi Suhonen, Heikki Piipari, Panu ja Niina Kokko
Teksti ja taustakuva: Jukka Nikkilä

Miten on mahdollista, että erilaiset purjeveneet voivat tasapuolisesti
kilpailla toisiaan vastaan? Veneethän ovat eri kokoisia, eri painoisia ja
niiden purjepinta-alat vaihtelevat.
Yksinkertaisinta tulosten laskeminen on, jos kaikki kilpailevat samanlaisilla veneillä. Lähes kaikki kevytvenekisat ovat ns. yksityyppikisoja,
jolloin kaikilla kilpailijoilla on samanlainen vene. Myös painavammissa veneluokissa on yksityyppikisoja.
Suomessa yleisin yksityyppiluokka
on kotimainen H-vene.
Kuitenkin asuttavissa köliveneissä
valikoima on niin suuri, että veneiden
välille on ollut pakko kehittää jonkinlainen tasoitusjärjestelmä. Merellä
käytetään useita eri mittalukujärjestelmiä, esim. ORC tai IRC, jotka perustuvat veneiden mittoihin ja vaativat joka veneelle oman mittakirjan.
Lisäksi tuulen voimakkuus voidaan
ottaa huomioon näissä mutkikkaissa
kertoimissa.
Saimaalle parhaiten soveltuvaksi
tasoitusjärjestelmäksi on vakiintunut
LYS-järjestelmä. Sen kehitti 1960-luvun lopussa ruotsalainen keväällä
2017 edesmennyt venesuunnittelija
Lars-Olof Norlin. Hän asetti lähtökohtaveneeksi itse suunnittelemansa
Allegro 27:n. Se sai LYS-kertoimen
1.00. Lyhenne LYS tulee sanoista Lidingö Yard Stick. Hän arvioi muiden
veneiden vauhtia kilpailumenestyksen pohjalta ja loi Lidingö runt -kilpailun tulosten pohjalta taulukon,
jolla annettiin yleisimmille vene12

tyypeille LYS-luvut, joilla veneiden
maaliintuloajat kerrotaan ja näin saadaan lopullinen aika. Tämä taulukko
elää hiukan joka vuosi ja se on käytössä lähinnä Suomessa ja Ruotsissa. Kummallakin maalla on nykyisin
oma taulukkonsa. LYS perustuu siis
tilastoihin, ei suoraan veneen mittoihin, kuten kehittyneemmät tasoitusjärjestelmät.
Otetaanpa muutama esimerkki
seuran kilpailevista veneistä:
Fenix: LYS 1.13
Woodpecker: LYS 1.16
Sigmund-X: LYS 1.30
Jos Sigmund-X tulee maaliin tasan
tunnissa, niin Woodpecker saa ajaa
saman reitin ajassa 1 h 7 min 13 s ja
Fenix ajassa 1 h 9 min 1 s voittaakseen Sigmund-X:n lopputuloksissa
sekunnilla.
Veneen LYS-kerroin voi olla hiukan taulukosta poikkeava esimerkiksi, jos (hieman yksinkertaistaen) vene
ei käytä spinaakkeria (miinus 0.03)
tai jos veneessä on kiinteälapainen
potkuri (miinus 0.01). Myös jos vene
poikkeaa vakioveneestä oleellisesti,
se voi kilpailla venekohtaisella LYSmittakirjalla. Esimerkiksi Alli on näin
saanut 0.01 pienemmän LYS-luvun
vakiovenettä pienemmän rikinsä takia. LYS-mittaluvut löytyvät Avomeripurjehtijat ry:n nettisivuilta.

LYS-tasoitus ei ole koskaan tasapuolinen. Eri veneet toimivat eri tavoin eri tuulissa: joku on kevyen tuulen spesialisti, toinen kovan tuulen
jyrä, kolmas myötätuulihirmu, jne.
LYS on kuitenkin helppo ja riittävän oikeudenmukainen tapa laskea
tuloksia. Pitkässä juoksussa tuuletkin
menevät tasan. Ja aina jää mahdollisuus syyttää LYS-lukua, jos ei saa
venettään kulkemaan…
Kaikille veneille ei löydy LYSlukua taulukoista. Seuran omissa kilpailuissa kilpailunjärjestäjä joutuu
usein keksimään jollekin veneelle
LYS-luvun. Ketään ei Saimaalla jätetä pois kisoista LYS-luvun puuttumisen takia. Saimaa ranking -pisteitä
voi kuitenkin saada vain virallisella
LYS-luvulla.

Yövedellä kilpailtiin ahkerasti

Teksti ja kuva: Jukka Nikkilä

RiPS järjesti kesällä 2017 kolme matkapurjehduskilpailua. Astuvan ukon regatta toukokuun lopussa
aloitti Saimaa ranking -kilpailujen sarjan ja keräsi
13 venettä eri puolilta eteläistä Saimaata. Syksyllä
kisattiin ensin Yövesi-matkapurjehduskilpailu yhteistyössä MPS:n kanssa ja kauden lopuksi Korkia
runt. Näiden kilpailujen yhteistulosten perusteella
Matkapurjehdukset-kiertopalkinnon voitti Mika
Muikku Woodpecker-veneellään.

Kesän päätöskilpailuna purjehdittu Korkia runt keräsi upeasti veneisiin nelisenkymmentä kilpailijaa.
Kaksi venettä kilpaili naisistolla. Tämä kisa ajettiin
LYSTI-kertoimilla takaa-ajolähtönä. LYSTI-kertoimet oli määritelty edellisten vuosien kilpailutulosten perusteella. Voiton vei tiukan maalisuorataistelun jälkeen Niina Kokon kipparoimana naisistolla
purjehtinut Fenix.

RiPS matkapurjehdukset 2017
Lopputulokset
Sij.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vene

Kippari

Woodpecker
Fenix
Sinonen
Didix
Irina
Alli
Katriina
Aava
Finteem
Suvisussu
Maisa
Basileus

Mika Muikku
Panu ja Niina Kokko
Riku Häkli
Jukka ja Outi Laitinen
Juha ja Antti Putkonen
Jukka Nikkilä
Lauri Pulkkinen
Pekka Sapman
Pertti Hynninen
Ari Immonen
Markus Järn
Mika Maczulskij

AUR
10
9
11
8
9
13
10
-

Yövesi Korkia runt Yht.
13
10
9
11
8
6
7
-

11
13
7
10
9
8
1

34
32
20
18
18
17
15
13
10
8
7
1

Pisteytys
1. sija = 13 p, 2. sija = 11 p, 3. sija = 10 p, 4. sija = 9 p, jne.
Astuvan ukon regatasta sai pisteitä sijoittumisesta omassa luokassaan.
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Teksti: Leo Kaksonen, kuvat: Nanna Kaksonen ja Matti Pitkänen

Kesällä heinäkuun aikaan lähdimme
perheen kanssa veneretkelle. Minulle kerrottiin, että lähdemme Kouvolan kippareiden ja Ristiinan pursiseuran yhteiselle eskaaderireissulle
”Valamon vesille”. Johtajina toimivat Raimo Reinamo ja Ari Vainio.
Yhteinen matkamme alkoi Savonlinnasta, jossa olemme vierailleet
jo monet kesät. Tällä kertaa tarkoituksemme oli hieman eri kuin aikaisemmilla kerroilla. Pidimme illalla
Kasinon venelaiturissa palaverin tulevasta matkasta. Kaikille kerrottiin
ohjelma ja se mitä eskaaderin aikana tapahtuu.
Aamulla heräilin omasta mielestä normaaliin aikaan, mutta olin
myöhässä aikataulusta. Lähes kaikki muut veneet olivat jo lähteneet
kohti seuraavaa kohdetta. 5. heinäkuuta lähdimme kohti Oravia. Siellä pelasimme mölkky-pelin, joka oli
ensimmäinen pelimme. Minun kisakumppanina oli siskoni Laura ja
muistimme mukaan emme oikein
olleet tyytyväisiä tuloksiimme.
Veneiden nokat kääntyivät Oravista kohti Heinävettä. Matkalla seilasimme Vääräkosken-, Pilpan-,
Vihovuonteen- ja Kermankosken
kanavien läpi. Ne olivat ensimmäiset kanavanousut pitkästä aikaa. Minun mielestä niiden aikana piti olla
hereillä koko ajan, eikä saanut päästää irti köysistä, vaikka virtausta ei
olisi ollut ollenkaan. Heinävedelle päästyämme marssimme joukolla
14

suuren mäen yli, jonka takaa paljastui
Heinäveden suuri puukirkko. Ihailimme kirkkoa ulkoa ja sisältä, jonka jälkeen jatkoimme kävelymatkaa kohti
keskustaa. Siellä oli paljon tapahtumaa. Tori oli täynnä ihmisiä ja lavalla oli humppakerho soittamassa musiikkia. Lastasimme muovipussimme
täyteen ruokaa ja palasimme veneille.
Seuraavana päivänä saavuimme Juurikkasalmen satamaan. Perillä pelasimme maatikka-pelin. Minun ja
Lauran tulokset olivat onnettomat,
mutta lupasimme toisillemme, että
seuraavissa kisoissa skarppaamme.
Lähellä oleva Valamon luostari mahdollisti meille maittavan ruuan ja kokemuksen. Illemmalla luostarilla oli
lauluesitys, jota en ollut katsomassa,
mutta kuulin vain positiivista palautetta siitä, joten minun olisi pitänyt
lähteä mukaan katsomaan sitä. Paistoimme vielä makkarat iltapalaksi,
hyvien unien takeeksi.
Juurikansalmesta matkamme jatkui
kohti Tuusniemeä. Perillä käväisimme syömässä ja kaupassa. Matkaa oli
taas jonkin verran, mutta se oli vain
hyvä asia, ettei makkaroista kertyneet energiat menisi aivan hukkaan.
Päivällä pelasimme koko porukalla frisbeegolf-ottelun. Sääntöinä oli,
että parin tulee heittää vuorotellen
ja mahdollisimman vähillä heitoilla.
Rata oli sopivan pituinen ja tarpeeksi haastava. Lauran kanssa kisa meni
todella hyvin ja saimme olla ylpeitä sijoituksestamme. Illalla kävimme
vielä valtavassa laivassa saunassa.

Mielestäni oli todella mahtavaa saada
kokea tällainen uusi kokemus.
Kaavinkoski oli seuraava pysähdyspaikkamme. Ilma oli paras ikinä. Oli
todella lämmintä ja aurinko paistoi
pilvettömällä taivaalla. Ilma oli mielestäni koko reissun paras. Kun pääsimme kaikki kiinni laituriin, siellä
oli valmiiksi lämmitetty savusauna.
Minulle se oli ensimmäinen kerta savusaunassa. Siellä kilpailimme jousipyssykilpailun. Ammuimme jalkajousella kohti maalitaulua. Jokaisella
oli muutama laukaus ja lisäsimme tulokset parin kanssa yhteen. Lopputulos oli minulle ja Lauralle taas hyvä.
Keitimme kahvit porukalla ja naiset paistoivat meille todella suuren
määrän lettuja. Oli jopa vaikeaa saada kaikki syötyä, mutta kyllä me porukalla saimme joka ikisen letun syötyä. Kävimme saunassa kaksi kertaa
illalla ja vielä aamullakin jaksoimme käydä ottamassa yhdet löylyt. Tapasimme myös yhden paikallisen,
jonka kanssa juttelimme mm. paikan
historiasta.
Seuraava paikka piti olla Jäätsalo. Ari
oli paikalla ensimmäisenä ja oli käynyt kahlaamassa merkkipoijut liian
matalan veden varoitukseksi. Emme
voineet jäädä sinne yöksi liian kovan tuulen takia, koska paikka ei ollut kovinkaan suojainen. Jatkoimme matkaa alaspäin ja tulimme siihen
tulokseen, että yöpyisimme Kalliolahdessa. Siellä pelasimme minulle
viimeisen pelin, jossa piti heittää narunpäässä olevaa painoa ämpäriin.

Siinä pelissä emme saaneet Lauran
kanssa yhtään pistettä, mutta onneksi
emme olleet ainoat. Uimme kuuman
päivän takia paljon ja uimisen jälkeen
grillasimme päivällistä.
Taivallahden kanavan kautta jatkoimme Varistaipaleelle. Siellä olin auttamassa Mattia niissä samoissa kanavissa, joista tulimme. Karviossa
minun matkani päättyi, kun lähdin
Karvion nesteeltä linja-autolla kotiin.
Minulla alkoi kesätyöt seuraavalla
viikolla, joten oli minun osalta aika
päättää eskaaderi siihen.
Eskaaderi päättyi Kermankeitaalle. Siellä viimeinen peli oli petankki,
jossa Laura tuli toiseksi ulkopuolisen
vahvistuksen avuin. Minun ja Lauran joukkue voitti koko kisan yhteispistein. Minä sain tästä viestin ja olen
vieläkin ylpeä meidän menestyksen
johdosta.
Minun mielestä eskaaderi oli todella hauska matka Saimaalla. Tykkäsin
siitä, että menimme paikasta toiseen
saman porukan kanssa, ja koko ajan
oli jotain tekemistä. Ei ollut yhtäkään
huonoa päivää ja meidän onneksemme sää oli lähes joka päivä meille
suotuisa. Suosittelisin jokaiselle, jota
kiinnostaa yhdessä muiden ihmisten
kanssa kesän viettäminen veden äärellä ja lähtisin ehdottomasti uudestaan mukaan, jos minulle tulee mahdollisuus.
Kesällä 2018 eskaaderi on 1.-7.7.
ja sitä ennen on navikisa 30.6.
15

2018

Koordinoijana Panu Kokko, 044 3561 781, panu.kokko(at)gmail.com
Panu Kokko

Niina Kokko

Sunnuntaina 30.7. purjehdittiin säältään lähes kesän
kauneimpana päivänä Ristiinan satamassa ES-Open
jollakilpailusarjan kolmas ja viimeinen osakilpailu, joka
keräsi mahtavan osanottajamäärän. Lasten ja nuorten
jollakisaan osallistui 10 purjehtijaa. Aikuisten haastekilpailu keräsi puolestaan peräti 11 osanottajaa.
ES-Open on kaikille avoin jollapurjehduskilpailu, jossa järjestetään vuosittain kolme osakilpailua: yksi Mikkelissä, yksi Hirvensalmella ja yksi
meillä Ristiinassa.
Optimistijollissa voiton vei tällä kertaa varmalla suorittamisella MPS:n

Aki Simoska ennen Puulan Veneseuran Juho Ylikauppilaa. Kolmanneksi tuli Juha Moisio Hämeenlinnasta.
Juho, neljänneksi sijoittunut Ninni Kuosmanen ja viidenneksi purjehtinut Iida Moisio purjehtivat kaikki
kilpailussa jollalla ensimmäistä ker-

ES-OPEN Ristiinan osakilpailu
Zoom8
sij.

Kilpailija

Lähtö 1

Lähtö 2

Lähtö 3

Lähtö 4

Lähtö 5

Yhteispisteet

1
2
3
4
5

Lauri Savisalo
Markus Muikku
Santeri Kanerva
Laura Kaksonen
Akseli Nuutinen

3
1
2
DNC
4

1
DNC
3
2
4

1
2
DNC
4
3

DNC
2
1
4
3

1
2
4
3
DNC

6
7
10
13
14

Optimistijolla

16

sij.

Kilpailija

Lähtö 1

Lähtö 2

Lähtö 3

Lähtö 4

Lähtö 5

1
2
3
4
5

Aki Simoska
Juho Ylikauppila
Juho Moisio
Ninni Kuosmanen
Iida Moisio

1
2
3
4
5

1
2
3
5
5

1
4
2
5
3

1
2
5
3
4

1
2
3
4
5

Yhteispisteet
4
8
11
16
17

taa elämässään! Kommodori Muikulla oli osansa näin suuren osallistujamäärän kanssa; serkkutapaamisessa
suoritettu markkinointi oli selvästi
toiminut!
Zoom-8 luokassa voiton vei MPS:n
Lauri Savisalo ennen RiPS:n Markus
Muikkua ja Santeri Kanervaa. Neljäs
oli Laura Kaksonen (RiPS) ja viides
Akseli Nuutinen Kausalasta. Hän oli
myös ensikertalainen jollapurjehduksessa. Molempien luokkien voittajat
veivät myös kokonaiskilpailun voitot
ja kiertopalkinnot itselleen.
Aikuisten haastekilpailu oli ratkiriemukas, vaikka tosissaan purjehdittiinkin. Kokeneemmatkin seilorit
huomasivat, että ei se Zoom-8 aina
ihan yksinkertainen vene olekaan,
eikä sitä voi ajaa kuten omia, tuttuja
köliveneitä. Oli se kilpailu sen verran
totista ja kiivasta, ettei kukaan rannalla olijoistakaan muistanut ottaa tapahtumasta valokuvia. Muistikuvia
jäi sitäkin enemmän ja ensi vuonna
radalla nähtänee vähintään yhtä monta osallistujaa!
Aikuisten haastekilpailun voiton vei
lopulta tiukasti MPS:n Riku Häkli.

Teksti: Panu Kokko, Kuva: Jukka Nikkilä

RiPS:ssa ollaan käynnistämässä nuorisotoimintaa kaudella 2018. Huomasimme, että
nuoret ovat olleet myös meidän seurassamme hieman väliinputoajia. Junioreille on
järjestetty vuosittain jollaleiri ja aikuisille on
omat aktiviteettinsa mm. aktiivisesti toimivien jaostojen parissa, mutta juniori-iän ylittäneet nuoret ovat olleet vailla omaa ohjelmaa.

Taustakuva on Astuvan ukon
regatasta, jossa gasteina eri
veneissä oli lukuisia partiolaisia
ja jollakoululaisia.

Tulevana kesänä Ristiinan pursiseura
järjestää nuorille oman leirin, jolla ei
keskitytä pelkästään jollapurjehduksen saloihin, vaan myös muihin seuramme nuoria kiinnostaviin asioihin.
Kevään aikana kartoitamme nuorison omia ideoita ja ehdotelmia. Näin
annamme heille mahdollisuuden vaikuttaa itse siihen, mitä he haluavat
leirillä ja pursiseuran nuorisotoiminnan puitteissa muuten tehdä.
Nuorisotoiminnan ei ole tarkoitus
jäädä yhden leirin ihmeeksi, vaan
nuorisolle tullaan järjestämään mielekästä ohjelmaa jatkossakin. Saimaan alue tarjoaa meille tähän mahtavat puitteet ja vain mielikuvitus on
rajana! Toiminnan tarkoituksena on
aktivoida nuoret mukaan mielekkääseen seuratoimintaan ja saada heidät
pysymään toiminnassa mukana myös

aikuisena. Toimintaa tullaan järjestämään pitkälti nuorten ehdoilla. Tarkoituksena on saada toiminta sellaiselle tasolle, että muutaman vuoden
sisällä nuoret voivat järjestää itselleen ohjatusti mielekästä toimintaa.
Nuorisoleiristä tullaan tekemään samanlainen vuosittainen perinne kuin
jollaleiristä.
Ensimmäinen nuorisoleiri järjestetään Ristiinan lähivesillä 10.-12.8.
Tarkempia tietoja tästä kevään aikana, mutta laittakaa jo nyt päivämäärät
kalenteriin!
Nyt toivonkin teiltä kaikilta nuorilta lisää ideoita toiminnan käynnistämistä varten. Myös toiminnan käynnistämisestä kiinnostuneet aikuiset
ovat tervetulleita mukaan ideoimaan
tulevaa. Kaikki ehdotukset ovat tervetulleita!
17
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KILPAILUKUTSU
RISTIINAN PURSISEURA RY
			13. ASTUVAN UKON REGATTA
			Saimaan ranking osakilpailu
			Lauantaina 26.5.2018
			Ristiinan pursiseuran tukikohta, KORKIA, YÖVESI, RISTIINA

		

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä, LYS-tasoitussääntöä, osallistuvien
		
veneiden luokkasääntöjä, Saimaan ranking -sääntöjä ja kirjallisia purjehdusohjeita.
Kilpailuluokat LYS-tasoitusluokat, Saimaan ranking-sääntöjen mukaan.
		Tarvittaessa kilpailun järjestäjä voi yhdistää luokkia.
Mikäli LYS-luokkiin osallistuva vene aikoo purjehtia veneen perusstandardista poikkeavalla
purjevarustuksella, tulee sen ilmoittaa käyttämänsä LYS-lukuhyvitys viimeistään ke 23.5.
Jukka Nikkilälle, puh 050-3255801 tai sähköpostilla jukka.nikkila@edu.mikkeli.fi.
Kilpailun aikataulu
		
Ilmoittautuminen Korkiassa (61.25,50, 27.38,34) pe 25.5. klo 20-21.00 tai la 26.5. klo 8.00-9.00.
		
Kipparikokous Korkiassa la 26.5. klo 9.15. Lähtö Himalansaaren laiturin edustalta klo 11.00.
Osallistumismaksu 25 € / venekunta
Rata		

Radat sijaitsevat Yövedellä Himalansaaren ja Korkian lähivesillä. Pituus luokittain n.12 - 20 mpk.

Tuloslaskenta

Kilpailussa käytetään aikaa-ajalle tasoitusta.

Palkinnot
		

Kilpailussa palkitaan kunkin luokan kolme parasta venekuntaa. Kaikkien osallistuneiden miehistön
jäsenten kesken arvotaan esinepalkinto. Palkinnot jaetaan välittömästi tulosten selvittyä Korkiassa.
Ristiinan Pursiseura tarjoaa vieraileville, kilpailuun osallistuville veneille maksuttoman
säilytyksen viikolla 21 tai 22 Ristiinan vierasvenesatamassa.
Kilpailun jälkeen sauna ja jälkipurjehdukset Korkiassa.
HAUSKAA JA REIPASTA PURJEHDUSMIELTÄ
toivottaa RiPS, purjehdusjaosto

KILPAILUKUTSU
Kouvolan Kipparit ry

Ristiinan Pursiseura ry

NAVIKISA 30.6.2018
Kouvolan Kipparit ja Ristiinan Pursiseura yhteistoimin järjestää kokoontumisajon ja sen yhteydessä jo perinteisen
navigointikilpailun RiPS:n Korkian tukikohdassa 30.6.2018.
Kilpailuun ilmoittautuminen lauantaina klo 11.00 kipparikokouksessa. Ei osallistumismaksua. Kilpailumatka on
8 – 9 mpk ja kilpailunopeus 6 solmua. Kilpailuveneisiin voidaan ottaa mukaan lisätähystäjiä.
Lisätietoja: Raimo Reinamo, puh. 0400165745 tai raimoreinamo@hotmail.com

ESKAADERIKUTSU
Ristiinan Pursiseura järjestää Saimaa-eskaaderin yhdessä Kouvolan Kippareiden kanssa 1.-7.7. 2018. Lähtö
RiPS:ltä reitille Rokansaari, Ruhansaari, Ilkonsaari, Pullikainen, Imatran kylpylä, Satamosaari, Taipalsaari, Lappeenranta. Matkaan voi liittyä myös reitin varrelta ja osallistua oman aikataulun mukaan. Ennakkoilmoittautuminen
toivottavaa. Tarkempi reittiselvitys ja aikataulu ilmoittautuneille juhannukseen mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Raimo Reinamo, puh. 0400165745 tai raimoreinamo@hotmail.com
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KILPAILUKUTSU
RISTIINAN PURSISEURA RY

MIKKELIN PURSISEURA RY

			YÖVESI-MATKAPURJEHDUSKILPAILU
			Lauantaina 8.9.2018

			

Kilpailun luonne		
Kilpailu on kaikille avoin RiPS:n perinteinen matkapurjehduskilpailu, joka on järjestetty 		
			
ensimmäisen kerran vuonna 1979. Tänä vuonna kilpailu järjestetään viidettä kertaa 		
			yhteistyössä MPS:n kanssa.
			
Kilpailu purjehditaan LYS-tasoituksin ja -säännöin. Mikäli veneelläsi ei ole virallista 		
			
LYS-lukua, annetaan veneelle epävirallinen LYS-luku kilpailunjärjestäjän toimesta. 		
			Kaikki voivat osallistua.
Kilpailun aikataulu
Pe 7.9.- la 8.9. kokoontuminen MPS:n tukikohtaan Ristisaaressa.
			
La 8.9. Frisbeegolf-kisa tms klo 9.30.
			
Ilmoittautuminen ja kipparikokous Ristisaaressa klo 11.00.
			
Yhteislähtö Ristisaaren edustalta klo 12.00.
			
Reitti päätetään sääolosuhteiden mukaan kipparikokouksessa.
			Maali Korkian laiturilinjalla.
			
Muuta			
Veneissä miehistöpaikkoja vapaana. Kaikki ensikertalaisista kokeneisiin purjehtijoihin 		
			
rohkeasti mukaan. Tukikohtien välisiä kyydityksiä järjestetään tarpeen mukaan.
			
Illalla sauna ja jälkipelit kaikille Korkiassa.
Tiedustelut		
				
			

Jukka Nikkilä, 050 3255 801
HAUSKAA JA REIPASTA PURJEHDUSMIELTÄ
toivottaa RiPS, purjehdusjaosto

KILPAILUKUTSU

RISTIINAN PURSISEURA RY

			PURJEHDUSTAPAHTUMA, KORKIA RUNT
			
Lauantaina 29.9.2018 klo 12.00, Ristiinan pursiseuran tukikohta, KORKIA
				

Tapahtuma		
Korkia Runt on purjehdustapahtuma, leikkimielinen kilpailu Korkian saaren ympäri. 		
			
Tavoitteena on, että ennen kuvailtaa paikalla olevat purjeveneet kiertävät Korkian 		
			
saaren. Veneiden omien miehistöjen lisäksi purjeveneiden miehistöihin otetaan rannalta 		
			kaikki halukkaat.
Aikataulu		
			

Ilmoittautuminen ja kipparikokous Korkiassa klo 11.30.
Lähtö laiturin edustalta n. klo 12.00.

Rata			
Korkia ja muutama lähisaari kiertäen maaliin laiturin jatkeelle. Reitin pituus on noin 5 mpk.
			Reitti tarkennetaan kipparikokouksessa.
Erityiskertoimet		
ja tuloslaskenta		
			

Kilpailussa voidaan käyttää tapahtuman luonteen johdosta erityiskertoimia.
Veneen perus-LYS-kerroin on Fin-Lys-taulukon, LYS-todistuksen tai järjestäjän antama.
Matkapurjehdus-kiertopalkintoa varten tulokset lasketaan myös virallisilla kertoimilla.

Palkinnot		

Kilpailun runsaat palkinnot jaetaan noin klo 15.00.

			
			

HAUSKAA JA REIPASTA PURJEHDUSMIELTÄ
toivottaa RiPS, purjehdusjaosto
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Mökki-isännät: Markus ja Katri Falck, 040 0859 571
markus.falck2(at)pp.inet.fi
Korkia 61°25.7 N, 27°38.1 E, Jäsenet: Marja-Terttu ja Jussi
karttalehti L208 (Iso Korkia) Tiitinen, JukkaHäkkinen, Reijo
ja Sirpa Puonti, Tuula Hietala,
Elise Ant-Reponen
Teksti: Markus Falck, kuvat Kari Santala

Kesän toiminta käynnistyi jälleen talkoilla toukokuussa,
jolloin tukikohta siivottiin ja laitettiin kesäkuntoon. Kaposaareen menossa ollut laituri viimeisteltiin myös. Samalla aloitettiin rajanaapurin tekemältä hakkuuaukolta polttopuiden kerääminen, jota riittikin koko kesän talkoisiin.

Kaikissa kauden talkoissa oli jälleen paljon väkeä, kiitos
siitä jäsenistölle. Kaiken kaikkiaan Korkiassa oli kesän
aikana kävijöitä yli 350 venekuntaa, mikä oli kesän säät
huomioon ottaen mainio määrä. Vai johtuisiko ehkä juuri
kehnoista säistä?

Kesäkuussa tehtiin saunan ja paljun väliin terassia sekä
muita alueen ylläpitohommia.

Kesälle 2018 on suunnitteilla ainakin lisälaiturin rakentamista saunarannan läheisyyteen. Kesäkauden aloitamme
kevättalkoilla 19.5.2018 Korkiassa.

Ilmojen vähitellen lämmetessä saatiin Korkiassa tämän
kesän uutuudet, SUP-laudat, käyttöön. Laudoille riitti
käyttöä todella hyvin, varsinkin lämpiminä hetkinä melkein jonoksi asti! Elokuussa oli taas rosvopaistiviikonloppu. Tämäkin tapahtuma keräsi perinteisesti laiturin täyteen.
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Meille Aakun porukalle mennyt vuosi mökki-isäntinä oli
erittäin mukava ja antoi veneilyharrastukseen jälleen uudenlaista näkökulmaa.

Koonnut Eija Immonen

Kesällä 2017 Korkiaan hankittiin SUP-laudat, joita viileästä ja sateisesta kesästä huolimatta moni kävi testaamassa. Tässä koottuna muutaman henkilön
suppailukokemuksia. Lisäksi Kaisa Pitkänen, jolla on enemmänkin kokemusta suppailusta, kirjoitti meille ohjeita ja vinkkejä tulevia suppailuja varten.

Raimo Reinamo:

’Kokeilin suppailua pari kertaa
loppukesästä ja kastumatta. Toisella kerralla kun riittävästi meloi, pysyi paikallaan eikä maisema
vaihtunut, ja jos ei olisi melonut,
olisi moottoripaatille tullut hakuNipa (vas.) ja Topi lähdössä Korkian
reissu. Lauta on suhteellisen vakiertoon.
kaa, ja jos pysyy luistimilla pystyssä, selviää laudallakin todennäköisesti kastumatta.
M/y Amanitan miehistöstä Topi ja Nipa sen sijaan kiersivät heinäkuun lopulla Korkian keveillä tuulilla pilvipoutaisessa säässä. Aikaa kului alle
kolme tuntia, kiirehtimättä. Eikä kuulema tuntunut missään, seuraavanakaan päivänä.

Harri
Muikku:

’Olen itse joskus aikaisemminkin suppaillut pari
kertaa, mutta tyttärelleni Elsille se
oli eka kerta. Sää
oli melko tyyni ja
viime kesälle harvinaisen lämmin, Kuva: Jukka Laitinen
jolloin laudalla oli kiva mennä rantavesiin pohjaa ihmettelemään. Siinä käytössä suppilauta on mun mielestä parhaimmillaan – matkaa tekee
mieluummin vaikka kanootilla. Ainakin nuo mökillä olevat laudat ovat
sen verran tukevia, että hyvin onnistui lapsen kanssa kaksinkin meno, ja
kumpikin nautti.

Mika Muikku:

’Suppailua tuli kokeiltua loman
alussa Korkian uusilla laudoilla. Markuksen kanssa kiersimme Mykkyrän saaren Korkian
luoteiskulmalla.
Keli oli aurinkoinen ja heikkotuulinen. Suppailu sujui ilman ongelmia. Heikosta tuulesta huolimatta Mykkyrän luona
selän puolella oli yli kymmensenttinen aalto, joka ketkutti
lautaa yllättävästi. Siinä sai olla
tarkkana. Aallokko
on varmaan lajin pahimpia haasteita.
Suppailu oli mukavaa etenkin aivan
rannan lähellä, missä laudalta näki hyvin pohjan muotoja,
kiviä ja kalojakin.

Salme Häkkinen:

’Suppailin ensi kerran Korkiassa juhannuspäivänä. Sää oli pilvinen ja tuulta ei juuri lainkaan.
Viileän sään vuoksi pukeuduin
pitkälahkeisiin collegehousuihin.
Taisin kyllä vähän ylipukeutua.
Olin kuvitellut laudan olevan hyvin kiikkerä, mutta se yllätti minut positiivisesti vakaudellaan. Ensin vähän rauhallisemmin tuntumaa ottaen, sitten vauhtia lisäillen, horjumatta
ja kaatumatta sujui reissuni. Seisaaltaan melominen oli hauskaa ja tehokastakin. Suosittelen kokeilemaan suppailua.
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SUP tarkoittaa veden päällä melomista seisten. Lyhenne tulee englannin kielen
sanoista Stand Up Paddle, ja suomalaisittain voidaan sanoa vaikkapa ”harrastan suppailua”, ”minä suppailen”, ”mennäänkö suppailemaan?” jne.
Kertoessasi näin kesän huveista ystävillesi, ei monikaan silti vielä tiedä, mistä jutussa on kysymys ja joudutkin todennäköisesti selittämään, mistä ihmeestä
oikein on kysymys?

Teksti ja piirrokset: Kaisa Pitkänen
Kuvat: Kaisa ja Matti Pitkänen
Vaikka Suomessa laji on vielä kohtuullisen uusi, se on saavuttanut jo
suuren suosion tai vähintäänkin laajan kiinnostuksen tätä ulkoilumuotoa
kohtaan. Suppailu on eri lähteiden
mukaan keksitty Hawaijilla, niinkin
kauan sitten kuin 60-70 -luvulla. Yhden tarinan mukaan Afrikassa on jo
tätä ennen melottu kapeilla kanooteilla seisten, koska liikkuminen siten
oli tehokkaampaa ja korkeammalta
näki laajemmalle. Tel Avivissa lautaa
ja melaa käyttivät rantojen hengenpelastajat ja Hawaijilla surffarit edetäkseen nopeammin parhaiden aaltojen luo. Suppailu on liikuntalaji, jossa
yhdistyy liikkuminen veden äärellä
luonnossa, tasapainon ja lihaskunnon harjoittaminen sekä mielenrauha
ja rentoutuminen. Lajista voi poimia
omaan tarpeeseensa sopivan muodon;
haasteita kaipaava vetää hikitreenin puolessa tunnissa, kun työviikon
taakseen jättävä voi liplatella tunnis22

ta puoleentoista rentoutuen vaikkapa Saimaan aalloilla. Sääolosuhteet
on kuitenkin huomioitava, sen mukaan millaista kokemusta on kulloinkin hakemassa.
Onko suppailu hankalaa? Sopiiko se
kaikille? Nämä ovat usein kysymyksiä, jota harrastajilta kysytään. Vastaukset – rehellisesti sanottuna – kumpaankin kysymykseen ovat on ja ei,
tai päinvastoin. Siitä huolimatta, jos
laji vähänkään kiinnostaa, niin kannattaa kokeilla. Esitietovaatimuksena
on kohtuullinen uimataito ja tasapainon hallinnasta on hyötyä.

Suppailun A-B-C
eli muutama perustieto jolla
pääset alkuun
Välineet:
SUP-lauta, joko ilmatäytteinen tai
kova. Laudan valmistusmateriaali vaikuttaa lähinnä laudan kestävyyteen, siirreltävyyteen ja säilyttämi-

seen. Ilmatäytteiset laudat on helppo
pakata pieneen tilaan, helpompi kuljettaa (kantoreppu) ja säilyttää esim.
rivi- ja kerrostaloasunnoissa. Kovasta materiaalista valmistettu lauta kestää paremmin kolhuja esim. rantautuessa kivikkoiseen saareen, ja saattaa
tuntua vakaammalta kookkaan henkilön seisoa ja suppailla. Laadukkaiden
ilmatäytteisten lautojen materiaali
on toki myös kestävää ja kennomainen rakenne sekä laadukas venttiili
mahdollistavat laudan jäykistämiseksi tarvittavan riittävän ilmanpaineen
(yleensä n. 15-18 PSi) pumppaamisen.
Laudassa on peräpäässä evät, useimmiten kolme kappaletta – yksi iso
keskellä ja kaksi pientä sivuilla. Keskellä lautaa on kantokahva tai kovarakenteisissa laudoissa kantokolo.
Kahva on sijoitettu laudan keskelle,
jossa on laudan massakeski- eli tasapainopiste. Asettamalla jalat kahvan

molemmin puolin löytyy yleisin seisomapaikka melomisen ja tasapainon
hallitsemisen kannalta.
Mela on joko ontto, lasikuiturakenteinen tai vaihtoehtoisesti valmistettu hiilikuidusta materiaalin keveyden vuoksi, ja joko yksiosainen tai
purettavissa kolmeen osaan kuljettamisen helpottamiseksi. Melan lavassa on valmistajan merkki tai nimi, ja
tämä on hyvä keino tietää, miten päin
melaa pidetään melottaessa. Merkki
osoittaa aina laudan kärkeen eli menosuuntaan päin. Mela ei kestä välttämättä kovia iskuja rantakiviin, joten
olethan varovainen käsitellessäsi melaa maissa ja rantautuessa.
Karkuremmi on ehdoton turvallisuusväline suppaillessa. Lauta toimii
kellukkeena, jos putoat laudalta, joten lauta on syytä pitää sidottuna itseensä karkuremmin avulla. Kun putoat laudalta, yleensä työnnät laudan
samalla altasi pois, joten lauta voi
karata kauaksikin sinusta ja karkuremmi estää siis tämän. Karkuremmin voi asettaa joko nilkkaan tai polvitaipeeseen. Laita karkuremmi aina
kiinni lautaan ensin, sitten itseesi,
ennen kuin nouset laudalle. Karkuremmin tarrapinnat keräävät rannan
hiekat ja roskat itseensä, joten ethän päästä karkuremmiä laahaamaan
maassa, kun kannat lautaa ja varusteita. Kellunta- tai pelastusliivi on
hyvä myös olla.
Muut tarvittavat varusteet ovat
esimerkiksi lippalakki, aurinkosuojavoide, juomapullo, kelluva ja lautaan
kiinnitettävä vedenpitävä pussi tai
kotelo puhelimelle ynnä muille arvotavaroille, ja retken pituudesta riippuen esimerkiksi myös vaihtovaatteet,
eväät (mm. suolaa lihaskramppien
välttämiseksi), pyyhe, yms. Itse suosin uimatossuja suppaillessa, vaikka
paljaat jalat ovat etenkin lämpimällä
kelillä paras ratkaisu. Omasta SUPvarustuksestani löytyy myös märkäasu, joskin käyttökerrat sille ovat jää-

neet vain kahteen-kolmeen.
Vaatetus on syytä valita sään mukaan. Suppailuun et tarvitse mitään
erityisiä vaatteita, vaan siihen käy
t-paita ja shortsit. Lämpimänä kesäpäivänä pärjäät uima-asussa, viileämmällä säällä ulkoiluasussa. Koska
putoaminen laudalta on aina mahdollista, on suppailureissulle hyvä varata, vähintäänkin rannalle jäävään
kassiin, myös aina pyyhe ja kuivat
vaihtovaatteet.

Mitä on tiedettävä ennen
vesille lähtöä?
Melasta pidetään kiinni kahdella kädellä ja melominen tapahtuu aina alakäden puolelta. Jos melot istualtasi, polvillaan tai polviseisonnassa,
ota molemmilla käsillä ote alempaa
melan varresta. Seisaaltaan meloessa yläkäsi pitää melan kahvasta kiinni. Mittaa käsien paikat niin, että tuot
melan poikittain kasvojen eteen; kun
molemmat kädet muodostavat kyynärnivelestä 90 asteen kulman, löytyy
sopiva paikka molemmille käsille.
Kun vaihdat melontapuolta, tuo mela
vartalosi eteen, liu’uta yläkäsi alakäden viereen, irrota alakäsi ja siirrä
se yläkädeksi. Näin omiin mittoihisi sopivat kädenpaikat säilyvät koko
matkan ajan. Melan oikea pituus säädetään niin, että seisomalla melan takana melan kahva osuu ylös ojennetun käden ranteen korkeudelle. Säädä
mela ennen vesille lähtöä.
Melottaessa melan lapa viedään koko
lavan korkeudelta veden pinnan alle.
Eteenpäin melottaessa mela viedään
eteen – aivan laudan kärkeen asti
ei tarvitse kurkottaa vaan noin reilu
metri riittää ihan hyvin, ja sen jälkeen
vedetään melaa aivan laudan reunaa myöden noin kantapäähän saakka. Vartalon turhaa kiertämistä oikealle ja vasemmalle ja käsien viemistä
kauas vartalosta ulospäin kannattaa
välttää. Sen sijaan lantio ja rinta pidetään pääsääntöisesti menosuuntaan
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päin, keho taittuu lonkista eteenpäin ja kädet pysyvät pääsääntöisesti kyynärpäistä suoriksi ojennettuina.

että huomioit sääolosuhteet ja suunnittelet retkesi aina niiden mukaan.
Melo aina ensin vastatuuleen, jolloin
voimasi riittävät myös takaisin kotiin.

Tärkein sääntö, sääntö numero
yksi, suppaillessa on joustaa polvista. Mitä enemmän kehoa jännität,
sitä vaikeampaa ja raskaampaa suppailu on. Toiseksi muista, että kun
putoat, putoa leveästi ja pidä kiinni melasta. Putoa
leveästi tarkoittaa,
että pidät raajat levällään (X = keho
äksänä), jolloin veteen koskettaessasi sinulla on suuri
pinta-ala, etkä tuolloin uppoa niin
syvälle. Melasta on hyvä pitää kiinni, koska yleensä melat eivät kellu kovin kauaa, ja melan hukkaaminen hankaloittaa myös laudalla
rannalle paluuta. Kolmas sääntö on,

Laudalle nouseminen vedestä on
ehkä hankalampaa kuin mitä luulisi. Muutama vinkki tähän. Harjoittele
rannassa pari kertaa ennen kuin lähdet syvemmille vesille. Aseta ensin
mela laudalle poikittain laudan keulan puolelle ja pidä
keulan puoleisella kädellä myös melasta kevyesti kiinni. Melan voi myös
kiinnittää laudassa olevien kuminauhojen tai tavaraverkon alle. Ota laudan keskeltä, kahvan kohdalta, ote
molemmilla käsillä laudan toiselta,
itsestäsi kauempana olevalta reunalta. Samalla kun polskutat jalkojasi,
ponnista kehosi laudalle ja vedä kä-
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sillä lauta allesi. On tärkeää, että olet
laudan keskikohdalla, jolloin lauta ei nouse pystyyn kehosi painosta.
Samalla kun saat laudan vatsan alle,
käännä kehoasi niin, että saat jalat
nostettua laudan peräosalle. Tästä
on jo helppo päästä jälleen konttausasentoon laudalla.
Melominen on mahdollista eri asennoissa. Istualtaankin voi meloa.
Suosituin aloitteluasento on polvillaan tai polviseisonnassa. Seisomaan voi käydä jo tottuneempi suppailija esim. laiturilta suoraan tai
sitten polviltaan nousten. Noustessa seisomaan vie lauta liikkeelle ensin muutamalla vedolla, ota sitten
mela eteesi laudalle poikittain käsien alle (kuva A; kuva yllä). Nosta toinen jalka koukkuun, pidä katse eteenpäin, ota mela mukaasi, pidä
katse eteen ja nouse ylös jalka kerrallaan (kuva B). Kun olet seisomassa, jatka melomista heti pitäen katse

menosuuntaan. Melominen ja laudan
pysyminen liikkeessä helpottaa tasapainon säilyttämistä. Eteenpäin melottaessa vedetään yleensä kolmesta
viiteen vetoa laudan toisella puolella
ja sitten vaihdetaan toiselle puolelle. Mitä lähempänä lautaa ja laudan
reunan suuntaisesti melot, sitä suorempaan etenet.
Laudan jarruttaminen tapahtuu melomalla vastaan eli huopaamalla.
Käännös puolestaan tapahtuu melomalla joko vain laudan toisella puolella puolikuun muotoisesti kärjestä perään, tai ensin toisella puolella
kärjestä perään, ja käsien paikkaa
vaihtaen heti toiselta puolelta jatkaen perästä kärkeen. Suppailun tekniikkakursseilla neuvotaan muita
tekniikoita myös, joten jos kiinnostuit enemmän, katso löytyykö läheltäsi kursseja. Niitä järjestetään
joissain uimahalleissa myös talvisaikaan.

vesilinnun touhut jossain lähellä.
Meloessa voi rauhoittua ja kokea
rentoutuvansa. Laudalla voi maata ja hengittää, antaa kaiken olla ja
veden viedä, unohtaa kaiken olemassaolon – edes hetkeksi. Voit ottaa mukaan myös parhaan kaverisi, ehkä koirasi ja tehdä yhteisen
retken. Itselleni yksi ikimuistoinen
suppailuhetki on ollut, kun harjoittelin koirani Pepin kanssa laudalla oloa Tampereen koirakylpylässä.
Se onnen tunne, kun huomasin koirani luottavan minuun niin paljon,
että se vain tuijotti silmiini ja antoi oman hengityksensä rauhoittua.
Uusi jännittävä, mutta rentouttava
kokemus sillekin. Lisäksi olen tehnyt SUP-joogaaa, melonut 14 km
retken kahdesti sekä kokeillut suppailun iloja myös ulkomailla. Krei-

kan Kreetalla oli huikeaa meloa
meressä, jossa laudan alla oli vähintäänkin 10 metriä vettä ja laudalta näki suoraan pohjaan asti. Jotenkin epätodellista jopa. Nykyisin
suppailua on tarjolla melkein missä
vaan: Helsingin keskustassa, etelän
rannoilla, Euroopan joilla, Lontoon
kanaaleilla, Norjan vuonoilla, Saimaan saaressa jne. Eikä talvisuppailukaan mikään täysin mahdoton
ajatus ole.
Siitä vain rohkeasti kokeilemaan!

Muutama sana
turvallisuudesta
Jos olet vasta-alkaja, suppaile mielellään aina seurassa. Tuulisella säällä kannattaa miettiä, mihin päin
lähtee retkelle ja muistaa, että vastatuuleen matka kestää aina kaksi tai
kolme kertaa pidempään. Aallokossa suppaileminen vaatii enemmän tasapainotaitoja. Vesillä liikkuu usein
myös muita, todennäköisesti suplautaa nopeammin eteneviä aluksia.
Sivuaalto vie helposti tasapainon, joten aallokossa edetään keula edellä.
Muista myös, että veden alla voi olla
yllättäviäkin esteitä, kiviä tai uppotukkeja, joihin lauta voi äkkiseltään
töpätä ja hups vaan, lennät nenällesi.
Lauta on yllättävän kova pinta.
Suppailu parhaimmillaan on mielestäni nautintoa luonnosta ja veden äärellä olemisesta – aivan kuin veneilykin. Parhaimmillaan suppailu on
rentoutumista kesäillan auringonsäteiden asettuessa aloilleen, kun tyynessä järvenpinnassa näkyy melan
vedot, ehkä veden alainen maailma,
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Teksti: Laura Kaksonen, kuvat: Kari Santala
5. kesäkuuta
Lähdimme Ristiinan Kirkkorannasta
noin puoli yhdeksän, kokoonnuimme
kuitenkin jo kahdeksalta. Minä, Aada
ja Wilma pääsimme ison purjeveneen, Trixien kyydissä. Ei kylläkään
tuullut kovaa, joten emme purjehtineet. Matka kesti vähän reilut kaksi
tuntia, joten olimme Korkiassa noin
11 aikoihin.
Korkiassa veimme laukut ja kaikki
tavarat aittoihin. Meidän tyttöjen oli
aluksi tarkoitus mennä oikeanpuoleiseen, isompaan aittaan. Kun olimme viime vuonnakin siinä pienemmässä, vasemmanpuoleisessa aitassa,
niin halusimme vaihtaa sille puolelle.
Joka tapauksessa, kun olimme saaneet tavarat suurin piirtein paikoilleen, menimme hakemaan patterin.
Halusimme varautua ajoissa, koska tiesimme, että yöstä tulisi muuten
kylmä.
Hetken päästä aloimme laittaa jollia ja Zoomeja purjehduskuntoon.
Yksi poika jopa tippui veteen kaikessa tohinassa, kun oli tarkoitus lähteä!
Tuuli oli aika huonoa aluksi, mutta
onneksi se voimistui lopulta.
Emme ehtineet purjehtia kauaa, kun
meille huudettiin, että ruoka on valmista. Rantauduimme ja menimme
syömään. Ruokana oli kirjolohikeittoa. Oli todella hyvää, ainakin minun
mielestäni. Sain kyllä mahani täyteen.
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Ruoan jälkeen menin hetkeksi makoilemaan aittaan, kun sillä välillä ensikertalaisille opetettiin purjehdusta. Ison traktorin sisäkumin päälle
laitettiin jolla, ja käytiin kaikki perusasiat läpi. Hetken levättyäni menin auttamaan ja otin kyytiini ensin
Emman ja sitten Erikan. Näytin heille ensin mallia, ja sen jälkeen he saivat kokeilla itse. Heidän molempien
mielestä se ei ollutkaan niin pelottavaa tai hankalaa. Erikan kanssa rantauduttiin ihan nätisti, Emman kanssa
kuitenkin törmättiin poijuun. Pienen
opetustuokion jälkeen söimme välipalaa, jonka jälkeen yllättäen menimme takaisin purjehtimaan. Minä sain
kokeilla ensimmäistä kertaa Zoomia.
Zoom on aika lailla saman kokoinen
kuin tavallinen optimistijolla, mutta
se on muodoltaan pyöreämpi ja sen
purje on vähän isompi. Zoomilla purjehtiminen oli paljon kivempaa, kos-

ka sillä pääsee kovempaa kuin jollalla. Parasta oli, kun sai roikkua
Zoomin reunalla. Oli kuitenkin aika
ärsyttävä puuskatuuli.
Kun olin tullut pois purjehtimasta,
minulle tultiin sanomaan, että naisten
sauna oli valmis. Joten lähdimme tyttöjen kanssa saunaan. Wilma ja Aada
kokeilivat Korkian uusia sup-lautoja.
Saunoimme ja uimme, vaikka vedenlämpö oli noin 12 astetta. Olihan se
vähän kylmää. Saunan jälkeen menin
taas purjehtimaan Zoomilla. Hetken
riitti tuulta, mutta lopulta se tyyntyi melkein kokonaan. Tulin rantaan
ja purimme yhdessä Zoomit ja muutaman jollan. Sen jälkeen menimme
pelaamaan hetkeksi sulkapalloa.
Iltapalaksi söimme makkaraa ja paistettuja vaahtokarkkeja. Aikuisten
mielestä raa’at olivat parempia. Kun
olin syönyt, menin pesemään hampaat. Joskus yhdeksän aikaan menin
aittaan ja valmistauduin nukkumaanmenoon. Kävin nukkumaan puoli
kymmenen aikoihin.

6. kesäkuuta
Heräsimme 20 yli 8 Iiron koputukseen ja kutsuun aamupalalle. Pötköttelimme hetken ja menimme aamupalalle. Luulimme,
että yöllä olisi satanut, ja että
ulkona olisi ollut märkää, mutta siellä paistoikin aurinko ja oli
ihan kuivaa. Aamupalalla oli puu-

roa, joka oli mielestäni ihan hyvää.
Aamupalan jälkeen teimme aamuhommat ja menimme tietenkin purjehtimaan. Oli aivan pilvetön taivas
ja tyyntä, joten purjehtimisesta ei oikein tullut mitään. Sinä päivänä meidän piti kiertää Korkia, mutta ei ollut
mitään järkeä lähteä.
Hetken päästä, kun olimme päässeet
takaisin laituriin, vaihdoimme kevyemmät vaatteet ja menimme sup-lautailemaan ja uimaan. Oli tosi lämmin
ja aurinko paistoi. Vesi oli kuitenkin
aika kylmää, noin 14 astetta. Sup-laudat olivat kovassa käytössä, jopa aikuiset uskalsivat kokeilla! Ruokana
oli lihapullia, perunamuusia ja makaronia. Söin aika paljon.
Ruoan jälkeen alkoi vihdoin vähän
tuulla, joten kokeilimme jälleen purjehtimista. Minä purjehdin ensin
Zoomilla, ja sen pohjassa oli joku juttu ollut auki ja sinne oli tullut vettä.
Housuni olivat ihan märät. Yritin kyllä kuivata venettä, mutta eihän siitä
mitään tullut, samalla kun piti keskittyä purjehtimiseen.
Menimme saunaan joskus neljän, viiden välillä. Palju oli myös lämmitetty. Olimme aika kauan paljussa ja
saunassa.
Saunan jälkeen paistoimme lettuja,
niitten päälle sai laittaa hilloa. Sen
jälkeen purimme kaikki jollat ja Zoomit. Pelasimme jälleen vähän aikaa
sulkapalloa ja lentopalloa ja menimme nukkumaan.

Pakkaamisen jälkeen kokoonnuimme
yhteen ottamaan valokuvia. Sen jälkeen siirsimme tavarat isoihin veneisiin ja lähdimme kohti Ristiinaa. Osa
leiriläisistä jäi Korkiaan sukulaistensa kanssa. Oli oikein mukava leiri, ainakin minun mielestäni. Tulen varmasti taas ensi vuonna!

Haluan kiittää kaikkia leirillä olijoita
sekä leirin ohjaajaa Iiro Jaakonsaarta.
Iso kiitos myös emännille ja ruoanlaittajille Pialle, Eliselle ja Helenalle.

7. kesäkuuta
Viimeisen päivän aamu alkoi samalla tavalla kuin edellisenkin päivän.
Oli lämmintä ja aurinkoista. Söimme aamupalan ja kasasimme veneet.
Yritimme purjehtia, mutta tuuli oli
jälleen aika vähäistä. Purjehdimme
vuorotellen, koska veneitä oli vain
seitsemän ja meitä yhdeksän. Välillä
kävimme suppailemassa ja näimme
myös rantakäärmeen.
Maittavan ruuan jälkeen aloimme pakata tavaroita ja siivoamaan aittaa.
Pojat sanoivat, että he näkivät myös
kyykäärmeen, mutta en oikein uskonut.
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Korkiassa viihdytään keväästä syksyyn. Heti
vesillelaskun jälkeen ensimmäiset veneilijät
suuntaavat Korkiaan ja laittavat laiturit talven
jäljiltä kuntoon. Syksyllä viimeiset veneilijät
siirtävät laiturit takaisin talviasentoon.
Keväällä nostetaan lippu salkoon ja syksyllä
kauden päätteeksi lasketaan.
Teksti: Tiedotusjaosto
Kuvat: Kari Santala

Talkoilla pidetään paikat
kunnossa ja huolehditaan
sauna- ja grillipuiden riittävyydestä. Kesällä 2017
lähimetsän hakkuualueelta
kerättiin hikipäässä runsaasti polttopuita. Laituritirsat tulivat tarpeeseen.
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Jollaleiri kesäkuun
alussa avaa koululaisten kesäloman.
Pihapiiriä kaunistetaan
kasveilla, kukilla ja
norppakin viihtyy.
Juhannuksena on paikalla aina paljon väkeä
ja tosi mukavaa on.
Juhannuksena 2017
otettiin koko Suomelle
heitetty haaste vastaan
ja tanssittiin 100-vuotiaan Suomen kunniaksi
Hula hula -biisin tahtiin.
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Saunomisesta, Saimaassa
uimisesta ja lämpimästä
paljusta nautitaan ilta toisensa jälkeen.
Korkiassa on käytössä
kaksi sup-lautaa, joita
kannattaa käydä kokeilemassa.
RiPS ja Kouvolan kipparit
järjestävät joka kesä kaikille avoimen navigointikisan.
Rosvopaistille kokoonnutaan aina elokuun lopulla
tai syyskuun alussa. Kun
paisti on kaivettu kuopasta ja nautittu vatsat
kylläisiksi, päivä jatkuu
ruokalevon jälkeen saunomisella.
Iltaa vietetään grillikatoksella iltapalan, musiikin,
yhteislaulun ja tanssin
merkeissä.
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Purjehduskilpailujen
jälkeen rantaudutaan
Korkian laituriin aina
hyvällä mielellä riippumatta siitä, miten kisa
on sujunut.
Syyskuun lopulla on
Korkia runt -tapahtuma, jolloin veneisiin
pääsevät kaikki halukkaat purjehtimaan ja
pitämään lystiä. Viime
vuosina naisistot ovat
valloittaneet veneitä ja
podiumpaikkoja. Päivän päätteeksi grillillä
muistellaan kesää kuvia
katsellen ja samalla
kuullaan tarinoita kesän
veneilykokemuksista.

Kuva: Eija Immonen.
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Käyttöoikeus

Ison Korkian saaritukikohta palvelee Ristiinan Pursiseuran jäseniä. RiPSiläisille käyttö on maksutonta. Saimaan
alueen tukikohtayhteistyössä mukana olevien seurojen
veneet ovat tervetulleita yöpymään Korkiassa. Vierailijoiden suhteen noudatetaan vastavuoroisen yhteistyön ja
kustannusvastaavuuden periaatteita.
Yhteistyöseurojen avaimet sijaitsevat mökin ulkoseinällä,
ja niillä pääsee sekä mökkiin että saunatiloihin.

Nimet vieraskirjaan

Haluamme kehittää tukikohtaa ja seurata tarvikkeiden
kulutusta. Siksi toivomme, että jokainen vene kirjautuu
vieraskirjaan. Vieraskirja on mökissä.

Vierailijoiden maksu

Yhteistyöseurojen jäsenet/venekunta: 10 euroa/vuorokausi. Maksu sisältää laituripaikan, saunan ja sähkön.
Maksut suoritetaan ennen poislähtöä mökissä oleviin lippaisiin.

Saunominen

Sähkö

Sähkötolppien avaimet ovat mökissä vasemmalla seinällä. Sähkön käyttö on sallittu akkujen lataukseen ynnä
muuhun vähäiseen käyttöön. Maksu on 1€/vrk seuran
omilta jäseniltä. Se maksetaan mökissä olevaan lippaaseen.

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä saaressa.
Lemmikkejä ei saa päästää grillille.

Jätteet

Palavat roskat voi polttaa saunan uunissa (ei grillissä!).
Korkiassa ei ole jätehuoltoa. Jokaisen venekunnan on
huolehdittava roskien viemisestä itse. Periaatteena on:
mitä tullessani tuon, sen mennessäni vien.

Järjestys ja toisten huomioiminen

Tukikohdassa on noudatettava Suomen lakia ja hyviä
tapoja. Jokainen huolehtii omalta osaltaan tukikohdan
siisteydestä. Tukikohdassa on noudatettava isännän tai
paikalla olevan seuran edustajan antamia ohjeita.

Saunomaan pyritään pääsääntöisesti yhteisvuoroin. Vain
muutaman veneen paikalla ollessa voidaan saunassa
käydä venekunnittain asiasta keskenään sopien.

Muiden paikallaolijoiden oikeutta rauhalliseen lepoon ja
virkistäytymiseen tulee kunnioittaa. Puolen yön jälkeinen
äänekäs ilonpito edellyttää kaikkien suostumusta.

Paljun lämmitysoikeus on vain seuran jäsenillä. Peseydy
ennen paljuun menoa! Paljun lämmittäjä vastaa paljun
tyhjentämisestä ja puhdistamisesta käytön jälkeen.

Harmaiden vesien laskeminen suoraan järveen on ehdottomasti kielletty.

Tavoitteena on saunapuhdas olo polttopuita kuitenkin
kohtuudella käyttäen!

Mökki-isännät 2018
Markus ja Katri Falck
040 0859 571
markus.falck28(at)pp.inet.fi
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Astiat pestään saunan takana olevassa tiskipaikassa.
Ilmoitathan puutteista tai korjausta vaativista asioista
tukikohdan isännälle tai jollekin hallituksen jäsenelle.
Saimaan alueen pursiseurojen yhteiskäyttötukikohdat
ja niiden käyttösäännöt löydät osoitteesta:
https://www.saimaanpursiseurat.fi/matkaveneily/tukikohtayhteistyo/

Fanny Paasikivi

Mikkeliläisen meripartiolippukunta
Ekin Partio ry:n kölivene, Ohlson 29,
S/Y Katriina, osallistui menneenä kesänä vuosittain järjestettävään SaKuva: Niina Kokko
von Regattaan. Kipparina toimi Lauri Pulkkinen ja miehistö koostui pelkästään Ekin partion 14–18
-vuotiaista nuorista. Katriina sijoittui viikon kokonaistuloksissa pienessä Lys-luokassa hienosti kolmanneksi! Savon Regatta on osa Saimaa Ranking -kilpapurjehdussarjaa ja regattaviikon aikana
järjestetään kaikkiaan neljä osakilpailua. Regattaviikkoa sävyttää yhteisöllinen toiminta ja viikon aikana kuljetaan eskaaderi-tyyppisesti Kuopiosta Savonlinnaan. Alla mukana olleen Fannyn mietteitä
kisaviikolta.
’Viime vuoden Savon Regatta
alkoi miehistölle virallisesti vasta
köysien irrotessa Kuopion laiturista. Tuosta hetkestä alkoi purjeiden
kahinan, köysien natinan, huutojen
ja naurujen sekä tuulen vihellyksen
täyttämä aika purjeveneellä.
Ensimmäiset kilpailut olivat suhteellisen rauhallisia. Kukaan ei onnistunut syväämään vinssikampea tai
kaatamaan kahvejaan. Kisojen välillä
nautittiin saunoista ja hyvässä seurassa syömisestä.
Parhaat muistot Savon Regatasta
ja purjehduksesta ylipäätään tulevat
aina niistä tilanteista, joita ei vain
osannut kuvitellakaan kokevansa.
Jokainen muistaa ne hetket, kun yhdessä nauretaan ja lopulta ei enää ollakaan varmoja siitä, mikä tässä nyt
olikaan niin hauskaa. Itse voin rehellisesti sanoa, että viime kesän Savon
Regatta on ollut yksi parhaita purjehduskokemuksia, mitä olen saanut
kokea, ja voin taata jakavani monen
muunkin nuoren tuntemukset.
Savon Regattaan mahtui paljon
aurinkoisia päiviä. Aurinkoa riitti myös siirtopäiville. Matka saattoi
keskeytyä nopean uintitauon vuoksi
keskelle selkää. Toinen miehistönjäsen saattoi tuolloin ottaa aurinkoa ja
toinen kuunnella radiota. Tihkusateessa saattoi myös aivan loistavasti

ottaa pienet nokoset tai vaikka lukea
kirjaa. Tunnelmastakaan ei ollut puutetta, ei taidettu mailiakaan purjehtia
ilman pientä virnettä.
Mutta kyllä viikkoon mahtui myös
niitä ´ei niin aurinkoisia päiviä´. Linnasaaripurjehdus Rantasalmella lähti
käyntiin rauhallisella myötätuulella,
mutta heti pilvirintaman alla alkoi
vettä tulla joka suunnasta, taivaalta
sekä järvestä. Oli siinä sitten nopea
purjeenvaihto-operaatiokin. Meidän
genoalla ei nimittäin lähdetty luovimaan siihen tuuleen, vaan vaihdoimme keulaan pienemmän purjeen. Ta-

kaisin laituriin päästyämme olivat
kaikki märkiä; purjeet sekä purjehtijat.
Kun on viettänyt viikon purjeveneessä, tuntee miehistö toisensa paljon paremmin kuin lähtiessä. Ihan
kuin olisi tuntenut jo monia vuosia,
vaikka kyseessä oli vain viikko yhtäjaksoista kommeltamista ja eriskummallisista tilanteista selviytymistä.
Savon Regatta on jokaiselle sen kokeneelle ainutlaatuinen reissu. Vaikka
sen olisi purjehtinut jo monta kertaa,
on se aina pakko päästä kokemaan
uudelleen seuraavanakin kesänä.

Palkinto veti suut maireaksi (kuva: Lauri Pulkkinen).
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Satama 61°30.7 N, 27°17 E, karttalehti L208 (Ristiina)
Satamakapteeni: Kari Reponen, p. 044 2599 450, kari.reponen(at)elisanet.fi
Jäsenet: Heikki Piipari, Riku Hietala, Jukka Häkkinen, Jarmo Martikainen,
Seppo Piipari, Timo Salminen ja Pekka Valtonen.
Kari Reponen

Veneilykausi 2017 meni ilman suurempia murheita satamakapteenin vinkkelistä katsellen. Venepaikkojen kysyntä on lisääntynyt koko ajan ja vapaat paikat, varsinkin
portintakaiset, menevät heti kaupaksi. Tässä toivoisin hyvissä ajoin ilmoittamaan, jos luopuu paikastaan. Uimalanrannassa on paikkoja vapaana, mutta Uimalan paikat eivät oikein innosta veneilijöitä.
Uimalaan sekä Kirkkorantaan asennettiin valvontakamerat, jotta saataisiin varsinkin Uimalanrantaa rauhoitettua
ilkivallalta. Syksykesästä alkoi porukka ilmoitella, että
rannan käyttövesi on sameaa väriltään. Otin asian hoitaakseni ja soittelin Mikkelin vesilaitokselle, onko heillä ollut rannan lähellä kaivuita, mistä veden sameus voisi johtua. Eipä olleet kaivaneet aikoihin sielläpäin, mutta
sain heiltä ohjeet veden juoksutukseen. Vesi kirkastui toimenpiteen jälkeen, mutta syksyllä ongelma palasi. Vesi-
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laitos on lupautunut aukaisemaan vesilinjan ja tarkastamaan, missä vika on.
Toinen korjaus tuli Mikkelin kaupungin toimesta: Kirkkorannassa olevan sähköpylvään sähköasennusten päivittäminen täyttämään tämän päivän vaatimukset. Tämän
asian otti hallituksen syyskokouksessa Salme Häkkinen
hoitaakseen ja valmista tuli heti. Muita korjauksia suoritetaan laitureilla keväällä tarpeen mukaan. Niistä ilmoitetaan erikseen.
Tässä haluaisin kiittää veneiden yhteislaskussa keväällä
ja varsinkin syksyllä yhteisnostossa olleita avustajia nostoavusta.
Toivon kaikille suotuisia tuulia ja lämmintä kesää kaudelle 2018!
Satamakapteeni Kari Reponen

Kuva Kari Santala.

Huolehdi, ettei pohjamaalia joudu maahan.

Kuva Ari Immonen.
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Nämä säännöt ovat voimassa seuraavissa satamissa: Kirkkoranta,
Uimala, Pökkäänlahti, Pumppaamo ja Linnaniemen venevalkama.

Kotisataman venepaikat

Vieraslaituri

)) Venepaikkamaksut laskutetaan niin, että eräpäivä on
1. huhtikuuta. Ellei laskua ole maksettu eräpäivään
mennessä, katsotaan paikka vapaaksi ja se luovutetaan edelleen seuraavalle varaajalle.

)) Vierasvenekausi on 1.6. - 30.9. välinen aika. Muuna
aikana laituria voidaan käyttää kotisataman varustelulaiturina. Ruuhkien välttämiseksi tulee keväällä
siirtyä mahdollisimman pian omille paikoille.

)) Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa mahdollisimman pian satamakapteenille (laskutus, katkenneet
kiinnitysköydet, vuodot, ilkivalta ym.).

)) Syksyllä ylösnostoa odottavia veneitä ei tule tarpeettomasti seisottaa laiturissa.

)) Peräpoijupaikoissa on veneet kiinnitettävä niin, ettei
häiritä naapuriveneen paikkaa. Tämä koskee varsinkin "leveäperäisiä veneitä". On myös käytettävä
riittävän suuria laitasuojia. Suojia tulee olla 3 kpl kumpaisellekin sivulle. Veneen kiinnitysköysien tulee olla
riittävän vahvat. Veneen ja laiturin välillä tulee käyttää
joustimia. Tuulisella säällä sekä laituri, vene että köydet ovat todella lujilla.
)) Pumppaamon laituri käännetään talviasentoon välittömästi yhteisnoston jälkeen. Mikäli venepaikan
haltija tarvitsee vielä tämän jälkeen paikkaa, osoitetaan hänelle lopuksi aikaa väliaikainen paikka muista
laitureista.
)) Portilla varustettujen laitureiden avaimista peritään
avainpantti. Pantin saa takaisin, kun venepaikka luovutetaan pois.
)) Rantaan vedettävät pienveneet ja jollat on säilytettävä niille osoitetuilla pienvenepaikoilla.

)) Vierasvenemaksut kerää satamakapteeni tai hänen
valtuuttamansa henkilö. Yli viikon kestävistä ajoista
on sovittava satamakapteenin kanssa.

Huoltolaituri
)) Puulaituriin pysäköiminen on kielletty. Laituri on varattu huoltotöitä varten.
)) Huomaa erityisesti mastonosturi, veneiden laskuluiska, vesipiste, septipumppu ja öljyisten pilssivesien
imupumppu.
)) Puulaituriin luvattomasti kiinnitetty vene voidaan siirtää pois.

Mastonosturi
)) Mastonosturin käytöstä peritään muilta kuin Ristiinan
pursiseuran jäseniltä kulloinkin vahvistettu maksu.
)) Avaimen saa satamakapteenilta.

1

4
2

3

1. Mastonosturi, 2. Huoltolaituri, 3. Septityhjennys, 4. Vieraslaituri ja toisella puolella laivalaituri.
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Kenttä

Mastoteline

)) Kentällä talvehtivat veneet on poistettava 31.5. mennessä. Sama koskee pukkeja ja talvisäilytystrailereita. Luvattomat pukit ja trailerit poistetaan pursiseuran
toimesta. Siirrosta peritään korvaus 50 euroa. Välttämättömistä poikkeuksista on sovittava satamakapteenin kanssa.

)) Mastoteline on Ristiinan Pursiseuran jäsenien veneiden mastojen säilyttämistä varten. Teline on tarkoitettu ensisijaisesti isojen mastojen säilyttämiseen.

)) Kalastajien ja venematkailijoiden trailerit on säilytettävä niille osoitetuissa paikoissa.
)) Syksyllä ennen yhteisnostoa ja sen jälkeen talvehtimaan nostettujen veneiden paikasta on sovittava satamakapteenin kanssa. Talvehtimispaikasta peritään
kulloinkin vahvistettu maksu.
)) Satamassa ei saa pestä veneitä liuotinpohjaisilla pesuaineilla, hiekkapuhaltaa tai tehdä muitakaan sellaisia toimia, joissa luonnolle haitallisia materiaaleja tai
kemikaaleja saattaisi joutua maaperään tai veteen.
Tämä koskee mm. luonnolle haitallisia myrkkymaaleja ja pakkasnesteitä.
)) Ongelmajätteet (jäteöljyt, öljynsuotimet, akut ym.)
tulee jokaisen itse viedä kentältä pois. Veneen kunnostuksessa irtoavat maali- ym. jätteet eivät saa jäädä maapohjaan, vaan ne on esim. peitteiden avulla
kerättävä talteen ja toimitettava asianmukaiseen keräilypisteeseen.

)) Pienemmät kevyet mastot säilytetään veneiden päällä.
)) Puomien ja spinaakkeripuomien säilyttäminen mastotelineessä on kielletty.
)) Pursiseura ei vastaa veneille kentällä tai laitureissa
tapahtuvista vahingoista (ilkivalta, varkaudet yms.).
)) Satamissa havaitusta rikkoutumisesta ja ilkivallasta tulee ilmoittaa satamakapteenille.

Edellä olevia ohjeita rikkovalta voidaan evätä
oikeus vene- tai talvisäilytyspaikan käyttöön!
Kari Reponen,
satamakapteeni, puh. 044 2599 450

ROPESTUDIO
Köysiratkaisuja veneilyyn

Laadukkaita, pitkäikäisiä ja yksilöllisiä köysiä
veneilijälle
- omilla mitoilla, täsmällisiin köysitarpeisiin
- ammattimaisesti pleissattuna ja viimeisteltynä
- turvallisesti mitoitettuna käyttökohteen mukaan
- kotimaisena käsityönä, myös suunnittelu ja
asennus

Vie
Vieraile
sivuillamme ja kerro, millaiset köydet
kruunaisivat veneilykesäsi!

www.ropestudio.ﬁ
RopeStudio Oy
olli@ropestudio.ﬁ

KAPPALETAVARAKULJETUKSET
LAVETTIKULJETUKSET
NOSTURIAUTOKULJETUKSET
ERIKOISKULJETUKSET
ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAUS
TRUKKIPALVELUT
LUMITYÖT

040 546 8888 //

0400 151 578

www.kuljetusliikekanerva.fi

Olli Laitinen
p. 044 557 7986
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Puheenjohtaja: Ari Immonen, 040 5462 757, ari.immonen(at)eduvantaa.fi
Jäsenet: Eija Immonen, Niina Kokko, Anne Piipari, Kari ja Pia Santala
Ari Immonen

Teksti: Eija Immonen

Tiedotusjaoston toiminta on jatkunut entiseen malliinsa: tärkeimpinä tehtävinä Ripsauksen toimittaminen, mainosten kerääminen,
nettisivujen ylläpito, sähköpostitse
tiedottaminen, jäsenluettelon
ylläpito, tapahtumien valokuvaaminen ja valokuvakilpailun
järjestäminen. Kuluneen vuoden
aikana tiedotusjaostoon on tullut
uutena mukaan Niina (Ninni)
Kokko. Lasse Lindström ei enää
ole jaoston jäsen, mutta Lasse
jatkaa edelleen tärkeää tehtävää
Ripsauksen taittajana.
Ripsaukseen tulevien juttujen ja
kuvien kerääminen on jaoston ympärivuotinen puuha. Nyt kun tämä
Ripsaus on saatu jaettua jäsenistölle, niin pian jaosto pitää palave-

rin ja pohtii jo seuraavaa Ripsausta. Kesän aikana pidetään huolta,
että tapahtumista tulee otettua
kuvia. Kun veneilykausi päättyy,
alkaa Ripsauksen toimituksella
kiivas vaihe juttujen keräämisessä,
työstämisessä ja kirjoittamisessa.
Tähän toivoisimmekin kaikilta
pursiseuralaisilta vinkkejä ja ideoita, millaisia juttuja Ripsaukseen
haluttaisiin. Otamme mielellämme
vastaan valmiita juttuja tai jutun
aiheita jäsenistöltä. Ripsauksen
toimitus kyllä oikolukee ja on valmis muokkaamaan tekstejä. On ilo
lukea erilaisia juttuja. Älkää siis
turhaan kursailko juttujen lähettämisen kanssa. Tähän Ripsaukseen
oli mukava saada kertomuksia
mm. nuorilta pursiseuralaisilta,
erityiskiitos heille!

Valokuvakilpailu 2017
Jo kolmatta kertaa järjestetyssä valokuvakilpailussa
oli mukana 33 kuvaa. Näistä
raatilaiset valitsivat ensin finalistit ja sitten kukin raatilainen pisteytti näiden joukosta
kolme parasta, minkä perusteella saatiin voittajat selville.
Raatilaiset toimivat toisistaan tietämättä, eivätkä he
tienneet kuvista muuta kuin
kuvan nimen. Vasta tulosten
selvittyä raatilaisille paljastui,
kuka oli minkin kuvan ottanut.
Tulokset julkistettiin Järvisydämessä kauden päättäjäisten ja pikkujoulujen yhteydessä.
Tällä kertaa kilpailun kolme
parasta olivat:
1. Reijo Puonti Sininen hetki Louhivedellä ennen sadetta
2. Markus Muikku Kommodorin pesupäivä
3. Jenni Ekkala Kouvola
Onnittelut voittajille!
Ripsaus – neljäs vuosikerta. Kiitos
kaikille lehden tekoon osallistuneille.

38

2. Kommodorin pesupäivä,
Markus Muikku.

1. Sininen hetki Louhivedellä ennen sadetta,
Reijo Puonti.

Valokuvakilpailu 2018

Kesälle 2018 julistamme jälleen valokuvakilpailun.
Toivomme saavamme paljon kuvia erilaisista kesän tapahtumista. Olisi mukavaa, jos mukana olisi
maisemien lisäksi kuvia ihmisistä, kesän tapahtumista esimerkiksi Korkiassa, tilannekuvia veneelämästä, luonnon yksityiskohtia tai mitä tahansa
muuta kesään kuuluukaan.
Kisaan osallistuvien kuvien määrää ei ole rajoitettu, eikä kenenkään tarvitse olla turhan kriittinen
kuvia lähettäessään. Tarkemmat kilpailuohjeet tulevat nettisivuille 15.5. mennessä.

3. Kouvola, Jenni Ekkala.
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Rami Finteemin kannella n.1984.

Teksti: Sanna Blomfelt, Raimo Rasasen tytär

Raimo Rasanen syntyi 24.2.1958 Punkaharjulla. Perhe muutti Ristiinaan Ramin ollessa alakouluikäinen. Rami työskenteli työsuojelutarkastajana
Mikkelissä. Harrastuksina oli purjehduksen lisäksi
lentopallo. Ramilla on 4 lasta: Sanna (1982), Antti
(1986), Aino (2009) ja Ukko (2011).

Rami aloitti veneilyn 70-luvun lopussa, kun hän hankki ensimmäisen
4,5-metriä pitkän Windmill-purjeveneensä. Veneellä opeteltiin purjehduksen saloja. Ensimmäinen purjehdus on isä-Otolla hyvin muistissa.
Venettä siirrettiin Ristiinasta perheen
mökille Pukkisaareen. Jotta Uittamonsalmesta päästiin pois, jouduttiin
tekemään 56 luovia. Silloin oli mielessä käynyt, että tällaistako se purjehdus sitten on. Mutta halu oppia ja
tulla hyväksi purjehtijaksi vei Ramin
yhä syvemmälle purjehduksen pariin.
Samoihin aikoihin hän liittyi RiPS:n
jäseneksi.
Seuraava vene olikin suunniteltu
enemmän perheen kanssa purjehtimiseen soveltuvaksi. Vuonna 1982 pihaan saapui Finn 26 -runko. Siitä yhdessä isä-Oton kanssa rakennettiin
Ramin unelmaa. Finteem laskettiin
vesille 6.5.1983. Ensipurjehdus tehtiin äitienpäivänä pari päivää myöhemmin. Lokikirjasta löytyy myös
merkintä, jossa seuraavana viikonloppuna on käyty katsomassa rakenteilla olevaa RiPS:n mökkiä. Samana
kesänä jo kisattiin ensimmäinen matkakisa, Pellokselta Iso-Korkeaan.
Tästä eteenpäin kesät kuluivat purjehtien. Perhe oli mukana alusta
asti ja lapset tottuivat pienestä pitäen veneilyelämään. Kesän pidempien matkapurjehdusten lisäksi arki-iltoihinkin mahtui lyhyempiä kisoja.
Jokaiseen kesään kuului eskaaderin
mukana purjehdus Savonlinnaan.

Kesällä 2014.

Finteem oli Ramille se vene, jolla
oppi hyväksi purjehtijaksi tuli.

poinen. Rami osallistui sillä muutaman kerran Helsinki-Tallinna-raceen.

Vuosien saatossa kasvoi halu rakentaa oma vene alusta loppuun itse. Lopulta vuosituhannen vaihteessa Rami
pääsi toteuttamaan haaveensa. Emäntäkoulun hallissa Ristiinassa valmistui Mannerberg 34 -mallia oleva purjevene. Koko veneen valmistukseen
Ramilta meni n. 4000 työtuntia. Vene
sai nimen Karlo ja se laskettiin vesille kesällä 2002. Ja huikein tuloksin.
Rami voitti ensimmäisen ison kilpailunsa, Ooppera Regatan, Karlon kipparina. Vene lunasti heti odotukset
sekä kilpa- että perheveneilyyn soveltuvana. Karlo oli myös merikel-

Purjehdus oli Ramille koko elämä.
Kaikki kesät vietettiin vesillä, oli keli
mikä tahansa. Ystäviä ja muistoja
kertyi paljon. Ramin viimeiseksi purjehduskesäksi jäi vuosi 2014, jolloin
vaikea sairaus voitti ja Rami nukkui
ikiuneen 11.10.2014.

Samana vuonna ajatus työn ja harrastuksen yhdistämisestä vahvistui. Vuoden 2003 alussa perustettiin Sailing
Raimo Rasanen, joka järjesti ensin
yrityksille purjehduksia mm. Tallinnaan. Myöhemmin Rami järjesti purjehdusreissuja Saimaalla sekä myös
purjehduskursseja.
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Kaikki alkoi jatkuvasta narinasta. Nimittäin
25-vuotiaan purjeveneemme Irinan sivukansien narinasta jalan alla, etenkin kovan tuulen keulagastien kohdalla. Narinaa oli jo Irinan tullessa perheeseemme kymmenen
vuotta sitten ja siitä asti se oli häirinnyt kipparia, välillä enemmän ja välillä vähemmän.
Teksti ja kuvat: Juha ja Laura Putkonen
Asiaan puuttuminen oli ollut listalla jo pitkään, mutta työhön ryhtyminen edellytti soveltuvia olosuhteita ja
kunnostustilaa purjehduskauden ulkopuolella. Kesällä 2016 tilan tarve tuli taas kerran laiturilla puheeksi,
tällä kertaa oikealla hetkellä ja kommodori Mika ehdotti Irinan viemistä
Emäntäkoulun perunakellariin.
Seuraavassa tarinaa miten yksittäinen
kannen korjausinjektointi muuttuikin
sarjaksi erillisiä kunnostus-, korjausja muutostöitä ja kuinka projekti karkasi kokonaan lapasesta. Irina on tyypiltään Inferno 33, kymmenmetrinen

Suomessa vuonna 1991 valmistettu lasikuitupursi.
Gentlemen, start your engines! Halisen Pekka hoiti Irinan siirron halliin vankalla kokemuksella ja
Piiparin Hessun neuvot osoittautuivat taas kerran noudattamisen arvoisiksi. Irina rullasi kevyesti (heh!) halliin purilaiden päällä. Millintarkkojen
mittausten mukaisesti vene mahtui
sisälle, kunhan keulakaide oli etukäteen irroitettu. Työskentelytilaa
oli sitloodan puolella, mutta kannelle meno oli katon mataluuden vuoksi
mahdotonta.

Millintarkasti rullasi Irina perunakellariin.
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Kauhtunut pohjamaali sai kyytiä,
se hiottiin tasaiseksi ja paikoitellen poistettiin kokonaan. Syvemmät
vauriot täytettiin polyesterikitillä ja tasoitettiin huolella. Hartsi ei
meinannut aluksi kovettua, mutta hallimestari Häkkisen Jukka sääti lämpötilaa ja johan alkoi onnistua. Jukka
oli muutenkin suurena apuna työkaluineen ja neuvoineen.
Aikaisempien vuosien kokemuksesta
tiesimme, että hyväkuntoinen epoksi riittää Saimaalla pohjamaaliksi

”Signal red” näytti todella kauniin punaiselta.

eikä myrkkyä tarvita. Kauniin punainen (RAL3001, “Signal red”) maali
telattiin useana kerroksena pohjaan.
Maalina käytimme tuttua Tikkurilan
Temacoat GPL:ää, voimakkaaseen
kemikaalirasitukseen tarkoitettua säiliöepoksia.
Vaativassa perhe- ja kilpapurjehduskäytössä istumalaatikon reunoilla
rispaantunut tiikkivaneri oli päätetty vaihtaa massiivipuusta valmistettuun kestävämpään pintaan. Tarvittava materiaali oli tilattu Scandinavian
Teak Deck:iltä (http://www.stdeck.fi),
samaa tavaraa kuin Swanien ja Balticien kannessa. Vanha vaneri irtosi vain säleinä, mutta ennen irroitusta sen muoto oli siirretty sabluunaan.
Uudet kappaleet valmistettiin tiikkirimasta perinteisellä mustalla uralla,
kiinnitettiin tukevasti paikalleen ruuvaamalla sekä Sikan liimalla ja myös
saumattiin Sikalla.
Jämerä tiikkirima vaati kuumassa
höyryssä pehmennyksen ennen kuin
sen sai taivutettua kaarevaan muotoonsa. Simppeli homma, Bidi McGyver tekaisi pasutustarvikkeet pihagrillistä, tyhjästä sammuttimesta,
muoviletkusta ja vanerilaatikosta. Ja
nyt kun tiikin kanssa pelaaminen alkoi sujumaan, asennettiin myös perän
uimatasolle tyylikäs tiikkipinnoite.
Sitloodan penkkien tiikkipäällyste ja
lattian ritilä olivat niin hyvässä kunnossa, että niille riitti kevyt hionta.
Jossakin välissä sitloodan karhennettu lattia alkoi näyttää ikävän kuluneelta, vaikka se onkin tiikkiritilän
peitossa. Lattiaan levitettiin uusi vaalea maali ja alue siistiytyi heti.
Vakiomiehistöömme kiinteästi kuuluva sähköasentaja Antti työskenteli uutterasti ja sähkökaapin sekava
johtoviidakko selkeytyi sarjaksi siistejä asennuksia. Kylmäboxia pystyy
taas käyttämään huoletta samanaikaisesti lämmittimen ja plotterin kanssa.
Maston sisään asennettiin uusi sähköjohto. Otsalampun valossa. Räntäsateessa.
Perinteinen venemessumatka Helsin-

Tiikkiriman pasuutusvärkki syntyi pihagrillistä, tyhjästä sammuttimesta, muoviletkusta ja vaneerilaatikosta.

kiin sai erilaisen käänteen, kun marssimme päättäväisesti John Nurminen
Marinen osastolle ja jokunen veneraha vaihtui uutuuttaan kiiltävään tuulimittariin, loki/kaiku/lämpötila-anturiin ja kun vauhtiin päästiin, mukaan
tarttui myös VHF-radio (DSC ja AIS)
sekä VHF-antenni ja antenniin integroitu windex. Yhtään purjehdusmekkoa ei ostettu.
Mykistynyt lokianturi poistettiin varoen (vain lievää väkivaltaa sahalla ja vasaralla) läpiviennin kolhimista. Uusi anturi sopi alkuperäiseen
aukkoon ja huolellisen massauksen
ansiosta Saimaa pysyi kesällä rungon ulkopuolella. Anturin kaapeloinnin yhteydessä veneeseen asennettiin
MNEA2000-väylä, johon liitettiin
uudet anturit, plotteri, VHF sekä olemassa olevien mittareiden Simnetväylä. Jotta väylähierarkia ei olisi
liian yksinkertainen, liitettiin tuulimittari plotteriin NMEA0183-väylällä.

Kylkien 25-vuotisjuhlakäsittelyyn
kului yhdeltä naiselta yksi kesälomaviikko. Myllytys karkealla hiomatahnalla, kiillotus hienommalla hiomatahnalla, vahaus kahteen kertaan
välikiillotuksineen ja lopuksi viimeistelyvahaus. Ja vielä kerran kiillotus.
Kaikki tämä kiikkuen keikkuvilla tikkailla kolmikiloista epäkeskokonetta käskyttäen. Välillä piti käydä makuulle hallin tukevalle betonilattialle
ja odottaa, että veri taas kiertää päässä ja kattolamput lopettavat pyörimisen. Ja kaikki tämä ihan vaan sen
vuoksi, että purjevene on niiiin kaunis, kun kyljet peilaavat hienosti aaltoja. Kiillotuskoneella on 5 vuoden
takuu, mutta kylkien käsittelysessio oli sen verran rankka, että tuskinpa siihen tarvitsee enää koskea. Seuraava kvartaali mennään näin ja sitten
saa joku muu hoitaa homman.
Mitenkäs sitten se kannen narina? Se,
josta koko idea sai alkunsa? Se jäi
vielä korjaamatta.

Kyllä näyttää hyvältä!
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Teksti ja kuvat: Niina ja Panu Kokko

ntä pintaremonttia alkoi veFenixin matka kohti Kotkaa ja pie
asta. Matkaa varten oli laineiden nostopäivänä 2016 Ristiin
päälle oli laitettu Fenixin oma
nattu autonkuljetustraileri, jonka
n Amarok. Huomasimme
pukki. Vetoautona toimi Volkswage
, että pakettiauto ei olisiveneen trailerille laittamisen jälkeen
olisi saattanut kokea Fenikaan hommassa toiminut, vaan se
xin keulan mentävän aukon.
Kotkassa vene pääsi Panun silloisen
työpaikan, Extra Marine Oy:n, lämpimään korjaushalliin oman pukkinsa päälle.
Ensimmäisenä vuorossa oli veneen
tyhjentäminen kaikesta tavarasta,
siis aivan kaikesta. Vaikka veneellä
on kokoa vain 26 jalkaa, mahtuu veneen syövereihin uskomaton määrä
enemmän tai vähemmän tarpeellista tykötarvetta. Kaikkien tavaroiden
mukanaolosta ei meillä ollut aavistustakaan.
Tyhjentämisen jälkeen irrotettiin
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koko miehistön voimin kaikki helat.
Tuossa yhteydessä remontin laajuus
alkoi hiljalleen valkenemaan muillekin kuin kippari Panulle. Helojen irrottamista varten jouduimme mm.
poistamaan salongista tapetit. Tässä
vaiheessa lyötiin lukkoon suunnitelma tehdä rungon ja kannen ylimaalauksen lisäksi myös ”pientä pintaremonttia” sisätiloissa.
Helojen irrottamisen jälkeen vuorossa olikin sitloodassa, rungossa ja kannessa olevien turhien reikien, lommojen ja läpivientien paikkaaminen.

Laminoimista, kittaamista, hiomista, kittaamista ja hiomista riitti lähes
kyllästymiseen asti. Pienimmät kolot
kitattiin, isoimmat aukot laminoitiin.
Pohjasta poistettiin kaksi turhaa läpivientiä, jotka olivat jäänne veneessä
aiemmin olleesta sisäkoneesta.
Kun pohjatyöt oli vihdoin saatu tehtyä, oli ohjelmassa maalaus. Vene
siirrettiin maalausta varten viereiseen
pesuhalliin, jossa maalaus oli helpoin
toteuttaa. Maalaus päätettiin suorittaa itse kipparin ja apumies Ollin toimesta. Kuten usein käy, ei tämäkään
mennyt aivan niin kuin Strömsössä.
Maalaus tehtiin ruiskulla. Maali loppui ensimmäisellä yrityksellä kesken
kaiken. Maaliksi valikoitui helmiäisvalkoinen automaali ja raidoiksi Infernolle tutut tummempi ja vaaleampi sininen. Maalin päälle ruiskutettiin
vielä polyuretaanilakka. Lopputulos
oli kyllä huikaiseva lähtötilanteeseen
verrattuna!
Maalausten jälkeen oli vuorossa si-

sätilojen ehostus. Kaikki ehjät pienet puuosat irrotettiin, hiottiin ja lakattiin. Isompia osia, kuten keulapunkka, kattopaneelit, keittiön hyllyt ja VHF:n
hylly, tehtiin kokonaan uudestaan. Materiaalina käytimme koivupintaista havuvaneria, joka
käyttötarkoituksen mukaan joko petsattiin ja lakattiin tai päällystettiin keinonahalla.
Nahkaverhoilujen tekeminen osoittautui haastavaksi osioksi. Nahka ostettiin paketissa, jossa sitä
oli säilytetty laskoksilla, eikä noita ryppyjä tahtonut
saada sileäksi millään konstilla. Paras konsti oli lopulta höyrysilitysrauta. Aika on kuitenkin tehnyt tehtävänsä
ja rypyt ovat ensimmäisen kesän jälkeen jo antaneet hiukan
periksi. Salongin ja keulapunkan seinät verhoiltiin venekäyttöön sopivalla paksulla tapetilla, joka liimattiin kontaktiliimalla. Tämä projekti vaati hyvät hengityssuojaimet ja tilan
tuulettamisen!
Sisätiloihin rakennettiin myös uudet hyllyköt sekä mielestämme todella nerokas peti jääkaapille, jonka alle mahtuu
näppärästi virvoitusjuomalaatikko. Näiden isompien töiden
lisäksi myös kaikki sisätilojen ja säilytyslaatikkojen muut
pinnat maalattiin raikkaalla valkoisella maalilla. Saimme
näin monta ankean ja ahtaan näköistä luukkua uuteen käyttöön!
Yksi hitaimmista ja työläimmistä vaiheista olikin sitten heloitusten laittaminen takaisin paikoilleen. Tässä oivaksi avuksi oli hyvät valokuvat, joista sai tarkastettua tiettyjen
helojen oikeat paikat. Samalla, kun heloja kiinniteltiin, hiottiin myös sitloodan tiikit ja viimeisteltiin (muutaman vuoden
odottelun jälkeen) tiikkilattian saumaus. Myös uusi ja kompaktimman kokoinen maasähköpistoke asennettiin paikoilleen. Lopulta myös FENIX-teksti pääsi takaisin peräpeiliin,
i-kirjaimen kera.
Viimeisiä fiksailuja tehtiin veneessä vielä samaan aikaan,
kun Roodbergin siirtokärryä jo mallailtiin veneen alle kuljetusta varten. Aikataulu oli tuttuun tyyliimme tiukka: samana
iltana, kun vene laskettiin veteen, nostettiin jo mastoa illan
hämärtyessä. Seuraavana päivänä oli vuorossa veneen rikaaminen ja varustaminen. Matka kohti Ristiinaa Saimaan kanavan kautta alkoi vuorokausi vesillelaskun jälkeen.
Projekti oli monin paikoin raskas, kun tehtiin
pitkää päivää veneellä työpäivien jälkeen.
Myös vappu ja muutama muu juhlapyhä vierähti hallin syövereissä venettä laittaen. Oli tämä kuitenkin kaiken
väärti, ja kun saimme vielä miehistön jäsenet puolisoineen höynäytettyä
projektiin mukaan, oli tämä lopulta
äärimmäisen hyvä konsti pitää tiimihenkeä yllä pitkän ja kylmän talven
ajan. Ilman veneitä työkseen korjaavaa
kippariamme tämä projekti olisi kyllä ollut lähes tekemätön paikka!
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eli makean veden veneilijät
vaarallisilla vesillä
27.6 – 24.7.2017
Kuva: Eija Immonen – Hevossalmi, Santahamina, Helsinki

Reittimme Suomenlahdella ja Ahvenanmerellä oli:
Kaarina – Rymättylän Röölä – Houtskarin Näsby – Kumlingenin Enklinge (2 yötä) –
Kastelholma (2 yötä) – Mariehamn (3 yötä) – Degerby – Kökarin Karlby – Utö ja Jurmo – Vänö – Kasnäs ja Hangonkylä – Hangon Itäsatama – Inkoo – Espoo Nuottaniemi – Norrkullalandet (2 yötä) – Porvoon Kabböle – Pyhtään Kaunissaari (3 yötä)
– Kotkan Sapokka – Santio – Nuijamaa – Lappeenranta – Ristiinan Hevonkuusi.
Matka-aikamme oli tasan 4 viikkoa, kuljettu matka n. 600 mailia ja moottorin käyntitunteja 105 h.
Teksti ja kuvat:
Anu Keijonen ja Erkki Kauranen

S

yy miksi lähdimme
merelle, olemmehan vannoutuneita Saimaan
seilaajia, oli Stella Solarikseen tehty 30-vuotis
huolto Kaarinan Piikkiössä Syrjäsuon Veneveistämöllä. Lähinnä työnä olivat rungon huolto,
kannen päällystäminen ja
sisätilojen lakkaus. Samalla
joitain pikkujuttuja uusittiin tai
tarkastettiin. Meillä oli tarkoitus
lähteä kyseiselle matkalle jo vuotta aikaisemmin, mutta vene ei kuitenkaan valmistunut määräaikaamme
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mennessä ja otimme vuoden
aikalisän sen suhteen.
Pääsimme lähtemään vasta juhannuksen jälkeen,
koska sairastuimme juuri
sopivasti juhannukseksi. Myöskään ilmat eivät
houkutelleet lähtemään
kylmälle merelle. Viime
kesänä oikeastaan mikään
hetki ei houkutellut lähtemään vesille, eikä merelle.
Meidän oli kuitenkin päästävä
matkaa, ja halusimme käydä myös
Ahvenanmaalla, kun kerran merellä
olimme.
Ahvenanmerellä.

Kokemuksemme perusteella voi olla,

Crew Stella Solaris

Stella Solaris

Erkki Kauranen		
Anu Keijonen

Captain
LadyCaptain

Erkki Jr. Kauranen
Johanna Kauranen

Captain II
LadyCaptain II

Runko valmistui Syrjäsuon veistämöllä 1985, josta se siirrettiin Keravalle Jäkälätie 10 pihaan. Vanhempi kapteeni rakensi sisustan budjetin sallimissa rajoissa. Vene valmistui keväällä 1988, jonka jälkeen se laskettiin veteen Storörenissä
Sipoossa. Sieltä purjehdittiin suorinta tietä Saimaan kanavan
kautta Ristiinaan. 28 Saimaalla vietetyn kesän jälkeen huoltotoimien pakottamana jouduimme merelle kesällä 2017.

Emil Kauranen
Eetu Kauranen

Jollapurjehtija, tuleva Captain
Tuleva Captain

että tämä kerta jää meille viimeiseksi
merimatkaksi omalla veneellä. Suurimpana syynä tähän ovat 4 viikon
aikana vallinneet säät. Meri oli kylmä ja myrskyinen, myös ilma oli kylmä koko ajan. Välillä aurinko paistoi ja oli suhteellisen tyyntä, mutta
ei puhettakaan, että olisimme voineet ajaa ulkona. Emme tajunneet ottaa pilkkihaalareita mukaan. Veneilyn
pitää olla mukavaa ja nautinnollista, ei sisältä ajamista lämmityslaitteen hehkuessa punaisena. Lisäksi takaraivossa oli koko ajan ajatus, että
pitää päästä jatkamaan matkaa, jotta
pääsemme joskus pois sieltä. Lisäksi saimme apujoukkoja Saimaan kanavan kauttakulkuun, joka piti myös
huomioida aikataulussa. Osassa satamia yöpymisemme 2 tai jopa 3 yötä
johtui huonosta säästä. Esimerkiksi
Maarianhamina on kaunis kaupunki,
mutta ei vesisateessa, 20 m/s puhaltavassa tuulessa ja kylmässä säässä.
Monesti tuulet olivat Stella Solarikselle epäsuotuisat. Maarianhaminaan
mennessä meillä oli myötäinen itätuuli. Myrskytuulen laantumista odotellessa tuuli kääntyi lännen puolelle ja kun ajoimme kanavan suuntaan,
se oli myötäinen jälleen. Kovahko
sivumyötäinen tuuli vaatii jatkuvaa
ruorin pyöritystä ja tekee matkanteon työlääksi tällaisella pyöreäperäisellä veneellä. Veneen epämääräinen
luikertelu saa minut voimaan pahoin.

Lemströmin kanavan kautta päästiin Lumparnilta Maarianhaminan puolelle.

Lisäksi meillä oli matkan aikana erilaisia vastoinkäymisiä, jotka jättivät
vähän huonon maun reissusta. Kaikista kuitenkin selvittiin hengissä.
Kokonaisuutena ajatellen nuo neljä
viikkoa olivat kuitenkin mielenkiin-

toista aikaa, näimme paljon erilaisia kauniita maisemia, erilaisia venesatamia ja muita veneilijöitä. Monta
kertaa tuli Saimaata ja Ristiinaa ikävä. Tässäkin pätee sanonta: ”Ei kannata mennä merta edemmäs kalaan”,

Stella Solariksen reitti Saaristomerellä.
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Pyhtään Kaunissaari.

Ensimmäinen
sulku Saimaan
kanavalla:
Brusnitchnoe.

Kapteeni Kauranen tutustumassa Jurmon kivimuodostumiin.

tai paremminkin: ”Ei kannata mennä Saimaata edemmäs
veneilemään”! Venesatamien palvelujen taso sekä hintalaatusuhde heitteli paljon, ja herätti monesti ihmetystä.
Samoin satamien läheisyydessä sijaitsevien ravintoloiden
hintataso oli tyrmäävä. Eipä niissä sitten ollutkaan kovin suurta asiakasryntäystä. Positiivista asiassa oli, ettei
tarvinnut tehdä ruokailua varten pöytävarausta. Kaikkinensa veneilijöitä oli erittäin vähän liikkeellä, ehkä juuri
säistä johtuen. Emme mekään olisi olleet, ellei tavoitteenamme olisi ollut saada vene kotiin. Venekuljetusyrittäjä
Sakke olisi kyllä tuonut veneen rekalla Ristiinaan riittävää maksua vastaan.
Saimaan kanavan kauttakulku oli erittäin mielenkiintoinen kokemus, etenkin 6500 kg painavalla veneellä. Lisäjännitystä ja loppupelissä helpotusta asiaan järjesti kunnon ukkosmyrsky, joka pysäytti kanavaliikenteen meidän
jälkeen. Toiseksi alin sulku rikkoutui salamaniskusta ja
pysäytti liikenteen ylöspäin ja osittain alaspäin.
Näin jälkeenpäin ajatellessa viime kesä oli mielenkiintoinen, erilainen, antoisa ja kokemuksellinen veneilyn
suhteen. Meillä sisävesiveneilijöillä on monta syytä olla
ylpeitä omista vesistöistämme (vaikkei siellä purjehtiminen aina olekaan helppoa) ja satamistamme. Parempia
veneilysäitä odotellessa.
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sattumuksia vesillä

Niina Kokko
Olimme kesän ensimmäisellä kisareissulla, matkalla Astuvan Ukon Regattaan täydellä miehistöllä. Nikkilän Jukka
oli Allilla yksin liikkeellä ja
nosti purjeet. Haistoimme kilpailun ja nostimme kaikki
purjeet. Pian vaihdoimme genuan genaakkeriin ja samalla
myös tuuli voimistui.
Jukka kuvasi meistä livekuvaa sosiaaliseen mediaan, ja
me nautimme vauhdin hurmasta ja haimme kesän nopeusennätystä.
Tuulikulma muuttui jatkuvasti vastaisemmaksi ja muutaman broutchin jälkeen alkoi
allekirjoittanut korottamaan
ääntään ja kysyi, onko tässä
enää mitään järkeä! Samassa kuului mastosta napsahdus
ja genaakkeri tipahti järveen
ajoankkuriksi. Liekö nostin
säikähtänyt kipparin rouvan
huutoa vai tuliko mailit muuten vain täyteen. Vene tuli
koeponnistettua kisoja varten!

Kuva: Antti Halinen
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Partakoskelta Helsinkiin ja takaisin 25.8.-10.9.2017
Teksti ja kuvat: Matti Pitkänen

Olimme Tuulan kanssa Mikon synttäreillä marraskuussa 2016, kun hän kertoi, että
oli ostanut minulle liput vuoden 2017 koripallon EM-karsintasarjan otteluihin syntymäpäivälahjaksi. Minäpä siihen totesin, että tulen sitten veneellä Helsinkiin ja on silloin hotellihuone omasta takaa.
Hyvissä ajoin jo loppukeväästä aloin
etsiä satamapaikkaa, koska olisin
siellä satamassa hieman yli viikon.
Otin ensin yhteyden Helsingin Sataman ihmisiin, olinhan tehnyt heille urakoita seitsemän-kahdeksankymmenluvun vaihteessa. He eivät
löytäneet mitään sopivaa ja niin sitten
käännyin Helsingin Moottorivenekerhon (HMVK) puoleen ja tilasin heidän vierassatamasta paikan.
Rupesin sitten elokuun alkupuolella
kokoamaan matkalle miehistöjä. Kari
Kaksonen ja Markus Falck ilmoittautuivat jo eskaaderilla halukkaiksi kokemaan Saimaan kanavaa ja meidän
Mikko varasi hyvissä ajoin etapikseen Kotka – Helsinki -osuuden.

Muutaman postikierroksen jälkeen
miehistöksi tuli:
• Carry Lucander Porvoosta,
Partakoskelta Kotkaan
• Mikko, Kotkasta Helsinkiin
• Markus, Helsingistä Kotkaan
• Kari, Kotkasta Partakoskelle
Carry tuli 25.8. linjurilla Kouvolaan
ja ajoimme Opelilla Partakoskelle,
jossa yövyimme ja aamulla klo 7.00
lähdimme kohti etelää. Carry viritti time-lapse kameran tuulilasin taakse ja kamera asetettiin ottamaan kuva
joka kolmas sekunti. Näitä koko päivän kestäviä videoita tuli neljä matkalta Helsinkiin.
Nuijamaalle kiinnityttiin klo 14:30.

26.8. irrotimme köydet Nuijamaalta klo 7:00 ja kanavamatka sujui erinomaisesti. Tankkasimme Brusnichnoessa ja olimme kello 17:30 Santiossa.
Ajoimme vielä yöksi Klamilaan ja
sitten aamusta kohti länttä. Googlen laitokset Summassa kuvatessamme huomasimme, että Summan entisen paperitehtaan piippu on kadonnut
maisemasta.
Saunoimme vierassataman saunassa,
ja kun Tuula oli tuonut kotiin unohtuneen tablettikoneen, olikin jo tullut yö.
29.8. Mikko ajoi varhain aamusta
Tampereelta Kotkaan ja luovutti auton avaimet klo 9:15 Carrylle, joka
ajoi sillä Porvooseen, lähemmäksi

Nuijamaalla yövyttiin ja matka jatkui aamulla kohti Pällin sulkua Venäjän puolelle.
50

Isosaari on entinen puolustusvoimien linnakesaari, joka avattiin yleisölle kesäkuussa 2017. Isosaaresta odotetaan suosittua matkailu- ja
virkistyskohdetta.
Helsinkiä. Päivän lounas syötiin Mikon tekemänä Kabbölessä ja löydettiin Gumbostrand klo 20:00, syötiin
Gumboburgerit ja pienen kävelylenkin jälkeen vietettiin yö laiturissa.
Aamusta 30.8. ajelimme HMVK vierassatamaan. Kirjauduimme, tankkasin veneen ja aloimme valmistautua
SUSI-jengin peleihin.
Ensimmäinen peli 31.8. Suomi –
Ranska illalla ja makea VOITTO.
1.9. tuli Kaisa vieraaksi ja 2.9. ajoimme aamulla kolmestaan Kolera-altaalle aamukahveille.
Iltapäivällä Kaisan ystävien kanssa,
sitten Pihlajasaareen ja takaisin kiersimme Suomenlinnan ympäri.
Illan tiukassa ottelussa tuli sitten turnauksen ainoa niukka tappio Slovenialle 78 - 81.
Sunnuntaina lähdimme puolen päivän maissa yhteensä yhdeksän hengen voimin käymään Isosaaressa.
Kun olimme olleet siellä pari tuntia
ja palasimme veneelle, katsoin satamasta pohjoiseen Santahaminaan
päin ja totesin: ”Kaikki vieraat sitten
vuoromoottorilla mantereelle, minä
jään tänne”. Merellä kävi aallokko
2-3 metrin korkuisena eikä ollut enää
mieltä lähteä sinne. Porukka ehti juuri alukseen ja Olli Ijäs jäi seurakseni
saareen.

Illan ottelu sitten katsottiinkin televisiosta ja voitettiin Puola 90-87.
Tuuli ei vielä maanantainakaan ollut tyyntynyt ja kiertelimme saaressa
kolmisen tuntia. Pitihän siellä ikuistaa omalla kameralla aikoinaan suunnittelemani 40m tornikin.
Kun sitten tiistaina aamulla varhain
katsoin merelle, saatoin todeta, että
nyt päästään pois.
Illan ottelussa voitettiin Kreikka 8977 ja keskiviikkona voitettiin sitten
Islanti 83-79.
8.9. torstaina tuli Markus Falck junalla Helsinkiin ja lähdimme hyvässä kelissä itää kohti. Ruokatauko jälleen Kabbölen laiturissa ihmetellen
jo matkalla nähtyjä Merivoimien kaa-

Kirjoittajan suunnittelema tutkatorni Isosaaressa.

pelialuksia ja yhtä norppaa tai hyljettä. Loviisassa yön yli ja sitten Kotkassa puolilta päivin. Markus vaihtui
Kari Kaksoseen ja olimme Santiossa
hyvissä ajoin.
9.9. varhain aamulla klo 5:35 Santiosta ja hyvässä kelissä kanavalle.
Pällissä neljän tunnin odotus ja sitten täydessä pimeydessä kello 21:00
Nuijamaan laiturissa.
Loppumatka olikin sitten jo tuttua
Saimaata ja Partakoskelle kiinnityimme kotilaituriin klo 16:17. Matkamittarimme näytti 444 Nm, polttoainetta
oli kulunut 580 litraa, jossa oli mukana koko 16 vuorokauden ajalla päällä
olleen lämmittimen kulutus.

Helsinki, Kolera-allas.
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TARINA
TUURIJAKISTA
Päähenkilöt tässä tarinassa ovat Tuula ja Riku (Hietala) ja Jarmo ja Kirsi (Martikainen). Sivuosissa seikkailevat
syntymästään lähtien myös lapset
Henna -84, Essi -86 ja Jyri -91 sekä Juho
-89, Juuso -91 ja Anniina -94 sekä laivakoirat Rexi, Romeo, Rolle, Vili, Viivi ja
Oscar + gerbiilit Timotei ja Saku.

Toimittajat: Tuurijakin miehistö
TUURI ja Santa Monica II sulassa sovussa.

Alusta alkaen oli selvää, että ainakin
juhannus vietetään aina porukalla.
Vekarassa vietettiin monta unohtumatonta juhannusta usean venekunnan
kanssa olympialaisten merkeissä. Lomat saimme sovitettua niin, että ne
olivat molemmilla perheillä eri aikaan. Mukaan seuran toimintaan liityimme muistaaksemme 1990-luvun
alkupuolella. Vuonna -95 syksyllä
kävimme ensimmäistä kertaa Korkiassa pursiseuran mökillä. Siitä lähtien
siellä onkin vietetty lukuisia hienoja
hetkiä ja saatu uusia ystäviä.

Lokikirjamerkintä 5.5.1990: +17c,
tuulista. Vene vesille, ensimmäinen
veneretki, eväänä pullaa ja kaljaa.
Lokikirjamerkintä 28.5.1990: Ostettiin uusi MOBIRA NMT-radiopuhelin 450.

TUURIJAKI II (1990 – 1994)
Kippareiden halutessa myös venee-

TUURIJAKI I (1988 – 1990)
Kaikilla aikuisillahan oli veneilykokemusta jo aiemmiltakin vuosilta, mutta ensimmäisen yhteisen
veneemme hankimme 1988 loppukesästä Kuopiosta. TUURIJAKI I oli
Finnsport 540HT ja moottorina Mariner 80HV. Porukkaa oli siinä vaiheessa jo sen verran, että naiset ja lapset
saivat nukkua veneessä, mutta kipparit teltassa.
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Juhannus 1989 Vekarassa.

Kuva Olli Laitinen

seen nukkumaan, päätimme hankkia isomman veneen. Vuonna 1990
kiivaan etsimisen jälkeen löysimme juhannukseksi Espoosta Seiskari S-23:n. Tämän hankinnan myötä
saimme kaksi makuuhyttiä, pentterin ja vessan. Tällä veneellä tehtiin jo
useamman päivän retkiä eteläiselle
Saimaalle.

Lokikirjamerkintä 18. – 20.6.1992:
Hietalat ja Martikaiset juhannuksen
viettoon. Ei kokkoja, metsäpalovaroitus. (Rexin ensimmäinen juhannus;
hyvä laivakoiran alku.) Juuso ja Jyri
kelpo merimiehiä, isommat jo totta kai!

TUURIJAKI III (1995 – 2008)
Vuonna -94 Riku ja Jarmo tuumivat Savisalon hiekalla iltahämärissä:
”Tätä maisemaa olisi hienoa ihailla
oman veneen saunan ikkunasta!”. Siitä se ajatus sitten lähti… Uusi, isompi pressuton vene Northsteel 34 löytyi Jyväskylästä alkuvuodesta -95
puolivalmiina ja tuotiin Ristiinaan
maaliskuussa. Vihdoin saimme mahdollisuuden tehdä veneeseen sen toivotun ikkunallisen saunan! Veneessä
oli valmiina vain ajohytti ja tekniikka. Vuoden -95 juhannukseksi saimme rakennettua pentterin, keulahytin
ja wc:n. Seuraavan talven aikana Jarmo rakensi loputkin sisätiloista.
TUURIJAKI III:lla on käyty pisimmillään Siilinjärvellä, Tahkolla ja Valamossa. Veneessä mahtui yöpymään
4 aikuista, 6 lasta ja 2 koiraa.

Tyytyväiset kipparit Kalliomaalauksilla 1989.

Seiskari S-23.

Lokikirjamerkintä 18.6.1995: Septi
täynnä – ilma-aukosta ulos!
Lokikirjamerkintä 9.9.1995: Pursiseuran mökki, mukava lauluilta, juomaakin kului.

VUOSI 2008
Kiireiset yrittäjät Kirsi ja Jarmo halusivat nopeamman veneen ja hankkivat Sea-Ray 270 Sundancerin, jonka
nimeksi tuli Santa Monica. Vuonna
2010 vene vaihtui Princess 388 Flyksi, nimeksi tuli yllätys yllätys Santa
Monica II. TUURIJAKI III jäi Tuulalle ja Rikulle ja nimeksi jäi tietenkin pelkkä TUURI.

Makumuistoina purkkilihapullat ja nötkötti, nam!

Lokikirjamerkintä 20.9.2008: Kalliomaalausten laiturilla JAKI:n poisto.
Matka jatkuu eri veneissä, mutta yhteisellä Saimaalla. Porukalla pidetään
hauskaa Saimaan upeimmassa tukikohdassa Korkiassa!
Rakennusvaihe.
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Teksti: Anssi Muikku

Formula 18 kevytvenekatamaraani painaa 180 kg, sen purjepinta-ala avotuulella on
42 m2 ja purjehtiessa sillä saa ”adrenaliinia suoraan suoneen”. Jäin luokasta riippuvaiseksi kaksi vuotta sitten heti ensikokeilusta. Rikoin säästöpossuni ja ostin hallitsevien suomenmestareiden veneen. Sain mestarigastin ensimmäiseksi kaudeksi
opettamaan, miten kattia ruoskitaan kovaan vauhtiin.
Riippuvuus vain paheni. Edellisen talven kovien vieroitusoireiden takia jouduin aloittamaan kauden 2017 jo huhtikuun räntäsateessa. Onneksi jääkylmälle merelle sain
gastik-si houkuteltua kunnianhimoisen Match Race -purjehtija Matias Knipin, kun
kerroin hänelle luokan maailmanmestaruuskilpailuista ja MM-purjehtijan makeasta
elämästä. Treenasimme alkukesällä 2-3 kertaa viikossa, aina toisia veneitä vastaan
ja usein hyvien valmentajien opastuksella.

F

18 luokan MM-kilpailut järjestettiin heinäkuussa Tanskan Wallensbaekissa. Ilmoittautuneita oli 130 venekuntaa, jotka
jaettiin kahteen lähtöryhmään. 70
veneen lähtöjä ja merkkitilanteita ei
oltu harjoiteltu ja se näkyi ensimmäisten kahden karsintapäivän tuloksissa putoamisena hopeafinaaliin
ja maailmanmestaruushaaveiden
murenemisena.
Seuraavina kolmena päivänä hopeafinaalissa oli enemmän tilaa Tornado-olympiavoittajien ja ammattipurjehtijoiden väistyttyä kultalähtöön.
Rata-alueelle nousi myös meille sopivampi navakka tuuli ja saimme 65
veneen hopeafinaaleissa useita lähtösijoja kymmenen parhaan joukkoon. Ehkä itsetunto nousi liikaakin
eräällä kryssihalssilla eikä ehditty
väistövelvollisena isossa vasta-aallokossa alta pois. Kolari reilun 10
solmun vauhdissa, reikä kylkeen,
vuotava vene kiireesti paikattavaksi
rantaan ja yhteys vakuutusyhtiöön.
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Kuva: Patrik Blom.

Kuva: F18 Worlds 2017.

F

ormula 18 luokassa järjestetään
pitkiä saaristoreittikilpailuja eli
Raideja, joista yksi kuuluisimmis-

ta lienee Stockholm Archipelago
Raid. En malttanut olla ilmoittautumatta kisaan, kun kilpailusta innostui myös kokenut katamaraanari
Karri Heliö. Saltsjöbaden – Nynäshamn – Sandhamn – Svenska
Högarna - Norrtälje akselilla neljä päivää reittipisteitä kierrellen ja
vedenalaisia kiviä väistellen. Matkaa kertyi vajaa 300 merimailia
kauniin saariston suojissa, jännittävän kivikkoisessa ulkosaaristossa
ja aallokkoisella ulkomerellä. Koska veneeni joutui kolarikorjaukseen
MM-kisojen jälkeen, lähdettiin elokuun alussa saaristokisaan Karrin
katamaraanilla.

I

tselleni vähemmän tutumpi gastin rooli F18-veneessä oli mielenkiintoinen, koska tehtäviin
kuuluu käytännössä melkein kaikki muu paitsi ajaminen, Raidissa
myös navigointi. Aallokossa, vajaan 20 solmun vauhdissa meriveden pärskiessä ja auringon häikäistessä navigoinnin toteuttaminen

Max pituus:
5.52 m
Max leveys:
2.60 m
Min paino:
180 kg
Min miehistön paino: 115 kg
Isopurje:
17.00 m²
Jib (yllä sininen): 3.45 m² tai 4.15 m²
Spinaakkeri:
19.00 m² tai 21.00 m²

käsi-GPS:llä trapetsilta oli varsin haastavaa, paikoin mahdotonta. Tärkeää on myös pitää jatkuvalla skuuttauksella ja painonsiirroilla vene täydessä
vauhdissa ja pystyssä. Pari kertaa tuulisessa aallokossa gastin painonsiirto jäi tekemättä johtaen veneen keulan porautumiseen pinnan alle. Äkkipysähdyksen seurauksena gastia rangaistaan 10 metrin
ilmalennolla tangentin suuntaan ja koko venekuntaa
putoamisella kärkikahinoista.

V

ähäiset treenit gastina, tekniset ongelmat ja
pohjakosketuksen johdosta väliin jääneet
pari päiväetappia jättivät sijoituksemme loppupäähän 24:nneksi. Haasteista huolimatta oppia
tuli taas paljon ja oli hienoa osallistua ammattimaisesti järjestettyihin kilpailussa, jossa mediaa ja järjestäjiä oli enemmän kuin kilpailijoita.

K

esä 2017 oli elämyksellinen, tarjosi kaivattua adrenaliinia ja uusia tuttavuuksia, eikä
ainoastaan vahinkovakuutustarkastajien,
purje- ja venekorjaajien piireistä. Ahkeruus palkittiin kotimaan vesillä ja kauden 50 vesikertaa näkyi
selvästi kehityskäyrällä. Kotimaassa Emäsalon Lenkin voiton lisäksi kruunattiin kausi syksyllä Matiaksen kanssa F18 -luokkaliiton mestaruudella. Mennyttä purjehduskesää on mukava muistella vanhana
kiikkustuolissa!

Kuva: Eeva Reittilä - Emäsalon Lenkki 2017.
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Veneilijän muikkukukko
Pian tapaan
•
•
•
•
•

ruispaloja
(esim. Vaasan ruispalat)
perattuja muikkuja
pekonia
suolaa
voita

Asettele ruispalojen päälle perattuja
Herkullista höyryävän kuumana ja
muikkuja vierekkäin, ripsauta suolaa päälle
kylmä huurteinen juomana. Myös
ja peitä kalat pekoniviipaleilla. Aseta leipien kannet päälle.
kylmänä on erinomainen eväsleipä
Pyöräytä leivät ensin leivinpaperiin ja sitten folioon.
pitkillä legeillä.
Paista 180-asteisessa uunissa tunnista puoleentoista tai valmista
ne grillillä tai muurikalla. Silloin valmistusaika vaihtelee kuumuuden mukaan.
Mehukkuutta lisää, kun voitelet valmiit pikkukukot voisulalla.

Lohipasta Outi Laitisen tapaan
Tämä maukas lohipasta on helppo valmistaa veneessä. Kaikkia
aineita voi laittaa sen verran, mikä hyvältä tuntuu. Esimerkiksi:
• 150 g kylmäsavulohta
• 1 iso sipuli
• ½ dl valkoviiniä
• 1 parsakaali tai kourallinen vihreitä papuja
• 2 dl kermaa
• mustapippuria maun mukaan
Varo lisäämästä suolaa, sillä lohesta tulee suolaa tarpeeksi.
Kuullota sipulisilppu, lisää vihreä aines ja valkoviini.
Keittele hetki kasaan. Lisää kerma ja lohi sekä pippuri.

Anne Piipari ja Olli Laitinen valmistavat
pastaa merellä. Kuva: Outi Laitinen.

Hyvä veneruokakirja

Jennie Gillander - Veneruokaa (http://www.minervakustannus.fi/kirjat/kirja.php?kirja=1262)
Kirjan ohjeilla pienessä venekeittiössä syntyy vaihtelevaa ja maistuvaa ruokaa joka päivä.

Mielenkiintoisia nettiosoitteita:

Kotikokki - Ruokaa veneellä
https://www.kotikokki.net/kokoelmat/nayta/52d6d4ded074a9ec0e033db8/Ruokaa Veneellä...
Virtauslanka - mitä veneellä syödään
http://virtauslanka.blogspot.fi/2015/06/mita-veneella-syodaan.html
Virtauslanka - erään pentterin varustelista
http://virtauslanka.blogspot.fi/2013/04/eraan-pentterin-varustelista.html
Pastanjauhantaa
http://pastanjauhantaa.blogspot.fi/2014/07/veneruokaa-nuudelia-ja-notkottia.html
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SaV Yachts Oy
SaV Yachts Oy on Puumalasta käsin toimiva
venealan erikoiskorjaamo. SaV Yachts on aloittanut toimintansa vuonna 2007 veneveistämönä. Yritys on kasvanut kymmenessä vuodessa
muutaman savolaisen soutuveneen rakentajasta monipuoliseksi venealan osaajaksi ja talvisäilyttäjäksi eteläisellä Saimaalla.
Tällä hetkellä yritys työllistää kaksi asentajaa ja yrittäjän sekä osa-aikaisen toimistotyöntekijän. Yrittäjänä ja
toimitusjohtajana toimii yrityksen omistaja Ville Sarvi,
korjaamopäällikkönä on pitkään venealalla työskennellyt
Esa Törmä ja sähkömiehenä Juha-Matti Mutka, joka on
erikoistunut kalastusveneiden varusteluun ja merielektroniikan asennuksiin.
Toimipaikkana Puumala ja tukikohtana Anttola mahdollistavat nopean liikkumisen veneiden luo moneen satamaan ja veneennostopaikkaan.
SaV Yachts Oy toimii pääasiallisesti moottoreiden ja veneiden korjausten sekä huollon parissa unohtamatta venehotellinsa palveluita. Veneitä on telakoituna tiloihin noin
100 kpl vuosittain.
Moottorihuolto palvelee ympäri vuoden, kesällä se päivystää kiiretapauksia kellon ympäri 24/7.
SaV Yachts on valtuutettu merkkikorjaamo venealan joh-

taville merkeille Volvo Penta, Yamaha ja Honda. Yrityksestä löytyy kaikkiin edustamiinsa merkkeihin kattavasti
varaosat suoraan hyllystä sekä viimeisimmät testauslaitteistot. Osaamisen taito päivittyy vuosittain maahantuojien kursseilla.
SaV Yachts tekee veneisiin sähkötöitä, maasähköasennuksista pieniin korjaustöihin. Yrityksellä on sähköurakointiluvat S2, jotka mahdollistavat myös luvanvaraiset
maasähköasennukset.
Yrityksen huoltoauto liikkuu koko eteläisellä Saimaalla.
Tärkeänä alueena ovat myös Ristiinassa veneilevät ihmiset. Huoltoauto on varusteltu kattavasti ja siellä on pienen
korjaamon varustus, joten huollot ja pienimuotoiset korjaukset onnistuvat kätevästi siellä, missä veneeseen tulee
yllättävää vikaa tai huoltotarvetta.

VENEIDEN JA VENEMOOTTORIEN
HUOLTO JA KORJAUS
* Volvo Penta, Yamaha, Honda valtuutettu huolto
* Veneiden elektroniikka- ja sähköasennus ja -korjaus
* Lasikuitutyöt, puuosien rakennus ja entisöinti,
vahaus, pohjanmaalaus
* Erityisosaamisalueena kalastusveneiden varustelu

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

020 730 2330

ja varaa käynti veneellesi!

SaV Yachts Oy
Airokuja 1,
52200 Puumala

Puhelin 020 730 2330
huolto@savyachts.fi
www.savyachts.fi
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fontti: Amelia

• Pohjarakennussuunnittelu
• Pohjatutkimukset
• Maalaboratorio
• Maaperän haitta-ainetutkimukset
• Rakennusmittaukset
• Laserkeilaukset
• Maisemasuunnittelu
• Vesiväylätutkimukset

Koronakatu 2, Espoo
p. 075 7541 300
www.geotek.fi
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Anne Piipari

Ristiinassa sijaitseva Kallioniemi sai viime
kesänä uudet isännät, Otto ja Irina Ravantin
perheineen. Otto on työskennellyt niin ravintola- kuin rakennusalalla sekä muun muassa
ajanut rekkaa. Irina taas on toiminut yrittäjänä 25 vuotta ja on monelle luontaistuotekauppa Päivänpaisteesta tuttu.
Pariskunta on asunut ja matkustanut paljon
ulkomailla. Sitä kautta on tullut näkökulmaa,
millaista palvelua ja elämyksiä he haluavat
tarjota matkailualalla. Nyt kaikkea tätä kokemusta voi hyödyntää Kallioniemessä.
Yrittäminen on tälle kuusihenkiselle perheelle elämäntapa. Viime kesän ajaksi viitisen vuotta sitten
hankittu oma vene muuttui koko perheen asumukseksi Kallioniemen rantaan. Näin pystyttiin pyörittämään
toimintaa paikan päällä ennen kuin tarvittavat remontit huvilassa saadaan tehtyä. Ensimmäinen kesä meni
tutustuessa paikkaan ja asiakkaisiin sekä hahmotellessa suunnitelmia. Ravanttien tavoitteena on kehittää
toimintaa isäntä-Oton sanojen mukaan peruna kerrallaan ja rakentaa miljöötä, johon on mukava tulla viettämään aikaa koko perheellä. Ovet pyritään avaamaan
keväällä jo heti toukokuussa ja jatkamaan kautta aina
lokakuulle asti.
Ravantit panostavat viihtyvyyteen, laatuun ja lähiruokaan. Edellisiltä vuosilta tuttuun tapaan rantamakasiini jatkaa burgeripaikkana. Siellä pidetään karaokeiltoja sekä suunnitelmissa on myös elävää musiikkia.
Tämä on luontevaa, sillä isäntä itsekin soittaa kitaraa
ja laulaa. Huvilaan aukeaa tänä kesänä kahvila, jossa
tarjoillaan viikonloppuisin myös lounasta.
Yrittäjän päivät ovat pitkiä. Aamulla aloitetaan aikaisin ja pitkä päivä päättyy vasta myöhään illalla. Vapaata ei varsinkaan sesongin aikaan juuri ole, mutta
Ravantit nauttivat siitä, mitä tekevät. Hommia tehdään intohimolla ja omalla persoonalla visuaalisuutta
ja henkilökohtaista palvelua unohtamatta.

Kallioniemen huvilan rakennutti E. N. Setälä, suomen
kielen professori, helsinkiläisen sivistyneistön ja suomalaisuusaatteen kannattajien kohtauspaikaksi. Huvila
valmistui 1897 ja on piha-alueineen Museoviraston suojelema. Huvilan omistaa Mikkelin kaupunki.
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RISTIINAN PURSISEURA RY:n jäsenluettelo
Helmikuu 2018
Aaltio Timo
Aalto Pirjo
Ahtiainen Pertti
Ahti-Metsälä Ritva-Liisa
Alanko Heikki
And-Reponen Elise
Arveli Pekka
Asikainen Ami
Asikainen Anne
Asikainen Arttu
Asikainen Milla
Asikainen Vili
Asikainen Toivo
Auterinen Lauri
Auterinen Timo
Avikainen Samu
Dyster Seppo
Eilittä-Jokinen Sirpa
Ekholm Nina
Falck Katri Elina
Falck Markus
Falck Eero
Falck Saara
Frilander Pasi
Friman Aarne
Gustafsson Kirsti
Gustafsson Essi
Gustafsson Erkki
Heikkinen Markku
Helenius Markus
Helenius Mikko
Helenius Paula
Helenius Petra
Helenius Pia
Hietala Essi
Hietala Henna
Hietala Jyri
Hietala Riku
Hietala Tuula
Hiltunen Taisto
Hiltunen Vesa
Honkanen Arvo
Huhtakallio Martti
Huhtakallio Virva
Hurri Teuvo
Hyppönen Pertti
Hyttinen Aarni
Häkkinen Antti
Häkkinen Ida
Häkkinen Jenni
Häkkinen Jukka
Häkkinen Salme
Häkli Richard
Hämäläinen Ari
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Hämäläinen Jarmo
Hämäläinen Jonne
Hämäläinen Jyrki
Hämäläinen Riitta
Häyrynen Arto
Hölttä Helena
Hölttä Kari
Hölttä Marika
Iivonen Akseli
Iivonen Emma
Iivonen Markku
Iivonen Sari
Ijäs Olli
Immonen Ari
Immonen Eija
Jaakonsaari Aatu
Jaakonsaari Iiro
Jaakonsaari Marjaana
Jaakonsaari Veeti
Jokinen Harri
Juutilainen Mirjam
Juutilainen Pertti
Juvonen Ilkka
Juvonen Kirsi
Jäppinen Martti
Järn Anneli
Järn Raimo
Kaakko Eero
Kaasalainen Heimo
Kaksonen Kari
Kaksonen Laura
Kaksonen Leo
Kaksonen Nanna
Kalliojärvi Jukka
Kanerva Keijo
Kanerva Santeri
Kangas Sakari
Karaharju Erkki
Kauranen Eetu
Kauranen Emil
Kauranen Erkki
Kauranen Erkki J
Kauranen Johanna
Keijonen Anu
Kekkonen-Nikkilä Taru
Kemppainen Heikki
Kettunen Pasi
Kilpijärvi Arto
Kivikko Juhani
Kivikko Tuula
Kivimäki Jorma
Knuutinen Jaana
Knuutinen Joona
Knuutinen Markku

Knuutinen Marko
Kokko Niina
Kokko Paavo
Kokko Panu
Kontinen Jarmo
Koponen Kalevi
Korhonen Jan
Korpela Riitta
Korpi Kari
Korpi Marja-Leena
Korpi Otto
Korpi Siiri
Korpivaara Alpo
Koskinen Jari
Koskinen Arja
Kostiainen Jorma
Kuhmonen Hannu
Kumpulainen Jesse
Lahti Jari
Lahti Kirsi
Lahtinen Ismo
Laine Jouko
Laitinen Jukka
Laitinen Olli
Laitinen Outi
Lakka Sakari
Larjavaara Tuomas
Larjavaara Tuuli
Leivo Eeva-Liisa
Lepistö Timo
Letonsaari Reino
Liikanen Anne
Liikanen Jaakko
Lind Raimo
Liukkonen Heikki
Liukkonen Kalle
Liukkonen Laura
Liukkonen Olli
Liukkonen Pertti
Liukkonen Samuli
Luikku Jari
Luikku Linnea
Lustig Manne
Luukkonen Marianne
Luukkonen Mika
Luukkonen Sami
Lyly Martti
Lyly Virpi
Maaranen Pasi
Maaranen Tarja
Maczulskij Aava
Maczulskij Mika
Manninen Kari
Martikainen Jarmo

Martikainen Kirsi
Matilainen Matti
Matilainen Pekka
Merelä Pekka
Merelä Aino
Merelä Jaana
Merelä Kaisa
Meri Atte
Meri Eetu
Meri Jani
Metsälä Keijo
Miettinen Mauri
Mikkonen Esa
Mikkonen Jari
Mouhu Anneli
Mouhu Jussi
Mouhu Timo
Muikku Anssi
Muikku Harri
Muikku Juha
Muikku Karin
Muikku Markus
Muikku Mika
Muikku Rauni
Muuronen Timo
Mynttinen Jukka
Mönkkönen Aulis
Neuvonen Anssi
Nevanperä Kari
Niemi Mia
Nikkilä Jukka
Nylander Raimo
Paasikivi Fanny
Paasikivi Frans
Paasikivi Hannele
Paasonen Kari
Paavilainen Jukka
Paavilainen Marja
Parviainen Pasi
Patjas Lea
Paukkunen Markku
Paukkunen Ritva
Paukkunen Seppo
Pesonen Seppo
Piipari Anne
Piipari Heikki
Piipari Minna
Piipari Pirjo
Piipari Seppo
Piira Jari
Pitkänen Matti
Prusak Seija
Prusak Jendrek
Pulkkinen Lauri

Pulkkinen Sakari
Puonti Reijo
Puonti Sirpa
Putkonen Antti
Putkonen Juha
Putkonen Laura
Putkonen Riikka
Putkonen Tuomas
Puttonen Aaro
Pynnönen Esa
Pystynen Helena
Pystynen Pekka
Pöysä Hannu
Raita Ilkka
Rantala Juha
Rapo Seppo
Rauten Joonas
Rauten Juuso
Rauten Jyrki
Rehtola Pauli
Reinamo Antti
Reinamo Irma
Reinamo Raimo
Reponen Kari
Rihu Maritta
Rihu Olli-Pekka
Ruonala Jukka
Rytkönen Esa

Rytkönen Ilkka
Rötkö Ari
Saastamoinen Arja-Leena
Saastamoinen Heikki
Sainio Nina
Sakko Ari
Sakko Emilia
Sakko Hilu
Sakko Olivia
Sakko Vesa
Salmi Risto
Salmikunnas Hannu
Salminen Marianne
Salminen Merja
Salminen Timo
Salonen Ville
Salovainio Vesa-Pekka
Sandberg Heidi
Sandberg Tomi
Santala Kari
Santala Pia
Sapman Jaakko
Sapman Pekka
Sapman Pirjo
Seppänen Reijo
Sihvonen Heli
Sihvonen Irma
Sihvonen Maiju

Sihvonen Yrjö
Simola Touko
Simpanen Juha
Sinivuori-Hyttinen Seija
Sjödahl Alex
Sjödahl Alla
Sjödahl Kim
Sjödahl Sara
Sopanen Mervi
Suhonen Pasi
Svahn Tapio
Svahn Tuija
Svento Reijo
Säde Timo
Särkkä Tapani
Tapio Kyösti
Tarvajärvi Pekka
Temonen Asko
Tiitinen Jussi
Tiitinen Marja-Terttu
Tolvanen Tapio
Tuomainen Arttu
Tuomainen Kimmo
Tuomainen Rita
Tuomainen Toni
Tuomainen Tuukka
Tuominen Tuula
Tähtinen Ulla

Valto Jarmo
Valtola Jorma
Valtonen Eeva-Liisa
Valtonen Pekka
Valtonen Seppo
Warjus Annamari
Vartiainen Harri
Vartiainen Tuula
Vastela Kimmo
Vastela Päivi
Veijonen Pasi
Veijonen Risto
Veijonen Silja
Virjula Ilkka
Virjula Laura
Virjula Santtu
Vitikainen Päivi
Vuorenmaa Arvo
Vuorenmaa Riitta
Väisänen Tuulikki
Väänänen Esko
Yrjölä Timo
Pellos Marin Oy

maailman turvallisin auto
Volvo XC60

Miltä kuulostaisi uusi Volvo XC60, EuroNCAP-testissä maailman turvallisimmaksi todettu auto,
jossa on tehoa 407hv, kiihtyvyys 0-100 km/h vain 5,3 sekunnissa -ja CO2 päästöt vain 49g/km?
Tätä kaikkea on Volvo XC60 T8 pistoke-ladattava hybridi. Vertailimme tämän kokoluokan hybridimalleja ja totesimme T8:n ylivertaisuuden tehoissa, täyssähköajon etäisyydessä sekä hinnassa.
Mitä arvostetumpi ja laadukkaampi auto, sitä edullisempaa se on hankkia kiinteään
kk-hintaan perustuvalla KiltaDiilillä - tutustu ja tilaa omasi autokilta.fi/XC60-hybrid

Volvo XC60 T8 R-Design Plug-in Hybrid

692 €/kk

3 6 kk , 3 0 tkm , 1. erä 4 000 €

*KiltaDiili Rahoitusesimerkki Volvo XC60 T8 R-Design Plug-in Hybrid: Hinta toimituskuluineen 77 374,96 €, käsiraha 4 000 €, Sopimusaika 36 kk, Ajomäärä 30000 km, luoton korko 1,9 %, kuukausierä 691,34€,
viimeinen erä 56 293,56 €, perustamismaksu 190 €, käsittelykulu 9,50 €/kk, todellinen vuosikorko 2,2 %, luottokustannukset yhteensä 4 234,65 €, rahoitettava osuus yht. 73 564,96€, luottohinta 81 609,61 €. Rahoitusesimerkin
max ajokilometrit 30000 km. Sopimus sisältää määräaikaishuollot ja korjaukset. Lisäksi rengashotelli, kausivaihdot, sijaisauto huollon ajaksi sekä sisä- ja ulkopesu määräaikaishuollon yhteydessä. Sopimuksen lopussa auton voi
palauttaa Santanderille sopimusehtojen mukaisesti. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki.

YRITTÄJÄNKATU 24
MIKKELI

AUTOMYYNTI
020 1545 895

VARAA HUOLTO
020 1545 888
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Ristiinan pursiseuran venerekisteri
Katsastetut veneet 2017 / 64 venettä
Veneen nimi
Aada
Aaku
Alli
Amanda
Amanita
Amaron
Anna I
Anette
Antiamo
Basileus
Brendan
Caleta
Columba Livia
Delia
Didix
Epiktetos
Farremar
Fenix
Foxy
Iina
Impulse
Incognito
Iranda
Irene
Irina
Jonna
Katastella
Lady blue
Lyyli
Macarena
Maija
Marjuska
Marketta
Merete
Navicula
Nelly
Nopea
Paola
Penelope
Pepiitta
Princes
Saima
Santa Monica II
Sigmund X
Simpukka
Solina
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R 51017
R 53199
M 27311
R 51584
M 9959
A 51048
A35275
M 7088
U15248
M27464
M 4080
V 20753
T51740
A55484
A 51376
P12178
A52738
T-44453
M 29183
T14950
M 27166
V 24654
R 52571
M 27368
M 14374
M 28011
T50980
U 28701
R 50472
M 27369
M 14026
M 27576
R52407
R 34290
M 27063
L 10548
M 6888
M 28099
R 41723
445152
U45316

Tyyppi

Omistaja

P/M

Seiskari 23 s
Utö 31
Allegro 30

Jäppinen Martti
Falck Markus
Nikkilä Jukka
Arveli Pekka
Reinamo Raimo
Lahti Jari
Pesonen Seppo
Valtonen Pekka
Reinamo Antti
Maczulskij Mika
Santala Kari
Lahtinen Ismo
Saastamoinen Heikki
Korhonen Jan
Laitinen Jukka
Tuomainen Rita
Puonti Reijo
Kokko Panu
Kaksonen Kari
Rauten Juuso
Reponen Kari
Kaasalainen Heimo
Asikainen Toivo
Sakko Ari
Putkonen Juha
Tapio Kyösti
Muikku Juha
Kanerva Keijo
Tiitinen Jussi
Kuhmonen Hannu
Rantala Juha
Hölttä Kari
Gustafsson Erkki
Neuvonen Anssi
Hämäläinen Jarmo
Ruonala Jukka
Korpi Kari
Vitikainen Päivi
Niemi Mia
Häkkinen Jukka
Kontinen Jarmo
Larjavaara Tuomas
Martikainen Jarmo
Valto Jarmo
Särkkä Tapani
Liukkonen Heikki

M
M
P
M
M
P
M
M
M
P
M
P
P
P
P
P
M
P
M
P
M
P
P
P
P
P
P
M
P
P
M
M
M
P
P
P
M
P
M
P
M
P
M
P
M
M

Altena 9.20
Siesta 32
Koskelo 251
Katettu
Marino 8000
Nyckeln
Proficiat
Nauticat 361
Stormwind 40 Ketsi
Dehler 31
Sun Odyssey 36
Finn 26
Inferno 26
Nautico senator 340
Finn 26 mh
Iso Janne
Nyckeln
Rock 20
First 31,7 hr
Inferno 33
Matkavene
Catamaran gp 102
Uppouma
Bavaria 31 cr
trimaran
Bella 8002
Norppa 9tk
Gp-102
Ohlson 29
Hp 28
Albin 82
Albin ballad
Bella 703
Saaristoristeilijä
Bella 7500
H-vene
Prinsess 388
X-37
Belmar 29
BELLA 8001

P-nro

4446

L1371

9006
10708
2337

1372
11242
8105
7332
11599

2698

9302

788
20037

Veneen nimi

R-nro

Tyyppi

Omistaja

P/M

Stella Solaris
Suwena
Suvisussu III
Taireena
Thatcher
Tuikku
Tuulia
Tuuri
Ventti
Viivi
Vilkku
Woodpecker
Välke
Ölman
-

M 3330
O11536
M 28457
M 27380
A24717
U 53872
M 6133
M 8652
A 50481
U43439
A 34575
L 11437
R 2651
M 28326
A 58601
U 33114
A 61156
M 30278

Albatros 321
Skorgenes
Jon 33
Catamaran gp 102
Omavalmiste
Nord star 28 patrol
Flying albatros
Northsteel 34
Fiskari
Finnmaster 6100 Mc
Tristan 345 fly
Dehler 29
Bella 8002
Bella 700
Yamarin 59 ht
Asteriina
Jeanneau
Yamarin 640 dc

Kauranen Erkki
Salmi Risto
Immonen Eija
Piipari Heikki
Raita Ilkka
Hämäläinen Jyrki
Koskinen Jari
Hietala Riku
Yrjölä Timo
Huhtakallio Virva
Salmikunnas Hannu
Muikku Mika
Juutilainen Mirjam
Svahn Tapio
Sihvonen Yrjö
Paavilainen Jukka
Helenius Mikko
Hiltunen Vesa

M
M
P
P
M
M
M
M
M
M
P
M
M
M
M
M
M

P-nro

1009
7329

11323
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Tapahtumakalenteri 2018
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