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1. Tapahtuma-
isäntä Miko Huomo 
toteaa Muistojen 
Suur-Saimaan Ajon 
kasvaneen kooltaan 
esikuvansa kaltai-
seksi huomattavaksi 
venetapahtumaksi.  

2. Pitkään moottori-
veneitä harrastanut 
ja nopeusennä-
tyksiäkin vuosien 
varrella T400 ja 
T550-luokissa aja-
nut Jorma Hartikka 
osallistui viime 
vuoden tapahtumaan 
18,5 jalkaa pitkällä 
Argocatilla. 

3. Tapahtumassa 
veneet luokitellaan 
eri luokkiin mat-
kanopeuden perus-
teella ja nopeimmat 
veneet lähtevät 
reitille viimeisenä.

Suur-Saimaan Ajot olivat aikansa 
suurimpia matkavenekilpailuja 
ja moottorivenetapahtumia 
1960–80 -luvuilla.

– Nyt nämä muistojen ajot ovat saa-
vuttaneet suosiossaan melko vastaa-
van kokoluokan, toteaa tapahtumaa 
isännöivä Miko Huomo. 

Lähes vuoden takaiseen ajoon osal-
listui vanhemman historialuokan kil-
pavenekaluston lisäksi myös uudem-
paa nopeaa venekalustoa, ja Saimaan 
selkävesillä ajonopeudet nousivat 
nopeimmilla veneillä jopa 90 solmun 
tuntumaan. 

Kokoontumisajon reitti kulkee 
Lappeenrannasta Puumalaan ja pie-
nen tauon jälkeen Puumalasta takai-
sin. Ajoreitillä ajetaan muun vesiliiken-
teen seassa huomioiden muut vesillä-
liikkujat, sillä suurista matkanopeuk-
sista huolimatta Muistojen Suur-Sai-
maan Ajo on kokoontumisajo eikä 
venekilpailu. 

– Muistojen Suur-Saimaan Ajo sai 
alkunsa veneharrastaja Anssi Haverisen 
ajatuksesta järjestää nopeiden venei-
den kokoontumisajo takavuosina Sai-
maalla ajettuja matkavenekilpailujen 
henkeen, kertoo Huomo. 

Idea sai nopeasti kannatusta myös 
muiden harrastajien keskuudessa ja 
2007 järjestettyihin ensimmäisiin ajoi-
hin osallistui parisenkymmentä venettä. 
Osallistujien määrä on vuosien myötä 
noussut nykyiseen noin 80 veneen 
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Vauhdin hurmaa ja silmän iloa

TAPAHTUMAT

tasoon ja myös yleisö on löytänyt rei-
tin varrelle seuraamaan tapahtumaa. 

Tapahtumaisäntä Miko Huomo 
toteaa tapahtuman olevan pitkälti 
myös heidän tukijoidensa ansiota. 
Useiden yrityssponsorien lisäksi tapah-
tumaa tukevat Lappeenrannan kau-
punki ja satamalaitos. Tapahtuman 
järjestäjät toimivat myös yhteistyössä 
eri viranomaistahojen kanssa ja pai-
nottavat toimintaohjeissaan osallistu-
jien toimintatapojen olevan avainase-
massa tapahtuman turvallisessa jär-
jestämisessä. 

Viime vuonna nopeiden veneiden 
lähtö ajoreitille Lappeenrannan sata-
man edustalta kokosi huomattavan 
yleisön aurinkoisena lauantaipäivänä. 
Yleisön oli mahdollista seurata venei-
den etenemistä reitillä myös reaaliai-
kaisella web-seurannalla. 

Muistojen Suur-Saimaan Ajon 
yhtenä tavoitteena on esitellä kilpa-
veneharrastusta, mutta tapahtuman 
avulla kerättiin viime vuonna myös 
rahaa Saimaannorpan suojelutyöhön 
WWF:lle. Tapahtuma pääsi myös kerä-
yksen osalta tavoitteisiinsa, kun tavoi-
teltu keräyssumma 1 200 euroa yli-
tettiin. Huomo toteaakin, ettei moot-
toriurheilun tarvitse aina olla vastak-
kainasettelua luonnonsuojelun kanssa. 

Muistojen Suur-Saimaan Ajot aje-
taan tänä vuonna 13. heinäkuuta. Lisä-
tietoja tapahtumasta löytyy netistä 
osoitteesta www.mssa.fi.

Muistojen Suur-Saimaa Ajo on 
retromatka, johon voi osallistua 
uudella ja vanhalla kalustolla. 
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Puuveneen Vuoksi kiertää 
vuosittain eri paikkakunnilla 
ja sen tavoitteena on esitellä 
puuvenekulttuuria ja jakaa 

kokemuksia sekä vinkkejä puuvenei-
den hoitoon, rakentamiseen ja kun-
nostamiseen. 

Tapahtuma kokoaa Vuoksen vesis-
tön puuveneilijät viettämään aikaa 
yhdessä ja jakamaan kokemuksiaan 
puuveneen omistamisesta. Kaikki puu-
veneilijät sekä puuveneistä kiinnostu-
neet ovat tervetulleita mukaan. Puuve-
neen Vuoksi -tapahtumaperinne luo-
tiin 1990-luvulla puuveneen arvostuk-
sen säilyttämiseksi. Tapahtuman ilma-
piiri on vapaamuotoinen ja välitön. 

Tapahtuman perustajajäsenistä osa 
on ajan myötä jättäytynyt toiminnasta 
pois, mutta uusia harrastajia on löytä-
nyt mukaan joukkoon ja kokoontumi-
set ovat saaneet uutta nostetta. 

Veli-Pekka Manninen ja Petteri Mus-
salo ovat konkareita Puuveneen Vuoksi 
-tapahtumassa, ja molemmat iloitse-
vat siitä, kuinka uudet harrastajat myös 
nuoremmassa polvessa ovat alkaneet 
liittyä joukkoon. 

– Ei puuveneen ylläpito lopulta 
niin vaikeaa ole, ihmisten rakentamia 
veneitä ne puuveneetkin ovat, kuu-
luu vastaus kysymykseen puuveneen 
haastavuudesta.

Tulevana kesänä Puuveneen Vuoksi 
kokoontuu Lappeenrannassa Joutse-
non Likosenlahdella 19.–21.7. Osallis-
tumisesta pyydetään ilmoittamaan 
etukäteen, jotta järjestäjät osaavat 
varata sopivan määrän laituritilaa. 
Veneet ovat yleisölle avoinna lauan-
taina 20.7. klo 12–16. Lisätietoja löytyy 
tapahtuman Facebook-sivuilta.

Puuvenekulttuurin 
vuoksi

1. Viime vuonna nel-
jättä kertaa mukana 
ollut Harri Jokela on 
tapahtuman puuha-
miehiä. 

2. Puuveneen Vuoksi 
on vapaamuotoinen 
tapahtuma, joka 
toteutetaan vuo-
sittain eri Vuoksen 
alueen satamissa. 

3. Viime kesänä 
puuveneet näyttäy-
tyivät Sulkavalla. 
Tänä vuonna 
kokoonnutaan 
Lappeenrannassa 
Joutsenon Likosen-
lahdella.
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Purje- ja moottori-
veneet viihtyvät 
tapahtuman hengen 
mukaisesti samassa 
laiturissa.


