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Asikkalan pursiseura ry 

  



 

  Pasi Niemelä — kommodori, kilpailupäällikkö 
050 568 8466 
pasi.niemela(at)live.fi 
(s/y Filia) 

  

  Miia Saarikko — I varakommodori, sihteeri 
040 533 7848 

asikkalanpursiseura(at)gmail.com 
(s/y Amanda) 

  

  Kimmo Määttänen — II varakommodori 
050 336 9852 
kimmo.maattanen(at)me.com 
(m/s Hardwired) 

  

  Jari Kaipio — katsastuspäällikkö 
045 670 6420 

jari(at)kaipio.com  
(s/y Christina)  

  

  Matti Lehtinen — Pirttisaaren isäntä  
044 519 9169  
m.lehtinen(at)phnet.fi  
(m/y Marita) 

  

  Tommi Koskinen — katsastaja 
044 274 2266 

tommikoskinen1(at)gmail.com 
(s/y Capella) 

  

  Kari Melanen — koulutuspäällikkö 
050 525 2333 soittopyyntö tekstiviestillä 
kari.melanen(at)outlook.com  
(s/y Daphnia) 

  

  Jalmari Sipponen — talvisäilytysalue 
040 738 0594 

jalmarisipponen(at)otmail.com 
  (s/y PlanB) 

  

  Teemu Harjukari — tiedotus 

 
teemuharjukari(at)gmail.com 
(s/y Oodi-Matilda) 

  

  Timo Vavuli — Jollakoulun edustaja 
050 527 9313 

info(at)majakkapaviljonki.fi 
(s/y Tiira) 

  

 

  

Asikkalan Pursiseura ry hallitus 2020 



Kommodorin palsta 

Voihan Korona. Koronavirus toi tummia pilviä muutoin aurinkoiseen 

veneilykesään. Uuden tuntemattoman taudin aiheuttamasta alkujärkytyksestä 

toivuttuamme veneilykesä sujui uusia terveyteen ja hygieniaan liittyviä 

käytäntöjä omaksuen pääosin hienosti. Korona saattaa varjostaa myös 

tulevaa kautta ja haluan vielä kerran korostaa yksilön vastuuta omasta 

terveydestään ja tarpeesta huomioida muiden terveys. 

Grillikodan peruskunnostus oli tarkoitus ainoastaan saattaa liikkeelle kauden 

2020 aikana niillä toimilla, jotka mahdollistavat laajemmat peruskorjaustyöt 

tulevana kesänä. Into, jolla valmisteleviin töihin ryhdyttiin, oli hämmentävä. 

Julkisuudessa on ollut paljon puhetta seuratoiminnan ahdingosta ja 

talkootyön häviämisestä. Grillikodan kunnostamisen eteen tehty talkootyö on 

osoittanut nämä väitteet vääräksi Asikkalan pursiseuran osalta. Jatketaan 

ensi kaudella samalla tarmolla! 

Suomen väliaikaisessa koronalainsäädännössä on otettu huomioon myös 

yhdistysten kokousten järjestäminen poikkeusoloissa. Yhdistyksen 

hallituksen päätöksellä sääntöjen estämättä yksityinen henkilö voi käyttää 

äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä. APS:n 

hallitus on päättänyt mahdollistaa valtakirjalla osallistumisen yhdistyksen 

syyskokoukseen. 

Valtakirjojen keräämiseen liittyvien ongelmien välttämiseksi yhden 

asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on rajoitettava 

10%:iin kokouksessa edustettujen jäsenten äänimäärästä. Esimerkki: Jos 

sama asiamies edustaa viittä jäsentä, on hänellä kokouksessa kuitenkin 

käytössään vain kaksi ääntä, mikäli siihen osallistuu 22 jäsentä. Eli 

kymmenesosa lasketaan kokouksessa paikalla olevien henkilöiden 

lukumäärästä. 

Oma kauteni seuran peräsimessä tulee päätökseen vuoden vaihteessa. On 

ollut ilo tehdä talkootöitä yhteisen hyvän eteen.  

Pasi Niemelä  

Kommodori 

  



ASIKKALAN PURSISEURA RY 

KOKOUSKUTSU 

Asikkalan Pursiseura ry:n syyskokous  

Aika: Lauantai 28.11.2020 klo 18.00 

Paikka: Vääksyn Majakkapaviljonki, Kanavalahti 

Esityslista: 

1. Kokouksen järjestäytyminen 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

3. Valitaan kokoukselle sihteeri 

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

6. Työjärjestyksen hyväksyminen 

7. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

8. Määrätään jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 2021 ja 

niiden suorittamisen ajankohdat 

9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2021 

10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja 

11. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varsinaiset jäsenet ja 

varajäsenet erovuoroisten tilalle siten, että he ovat erovuorossa 

vuorovuosina 

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 

13. Käsitellään muut esille tulevat asiat 

14. Kokouksen päättyminen 

Asikkalan Pursiseura ry. hallitus 

  



Asikkalan Pursiseura ry:n toimintasuunnitelma 2021 

Esitys yhdistyksen syyskokoukselle 28.11.2020 

Talous ja hallinto 

Pirttisaaren grillikodan peruskorjaus on tulevana vuonna merkittävä 

taloudellinen ponnistus seurallemme. Olemme valmistautuneet 

peruskorjaukseen tekemällä useampana edellisenä vuonna positiivisen 

tuloksen ja tällä tavoin keränneet varoja. Hallituksen tavoitteena on rahoittaa 

peruskorjaus ilman lainaa rahoituslaitoksilta. Peruskorjaushankkeen 

rahoituksen turvaamiseksi hallitus esittää 50 euron korotusta varsinaisten 

jäsenten maksuun vuodelle 2021. 130 euroon korotettu jäsenmaksu on 

voimassa ainoastaan vuoden 2021, jonka jälkeen on tarkoitus palata takaisin 

vesistöalueen muiden pienseurojen maksutasoon. 

Hallitus pyytää syyskokouksessa jäsenistöltä lupaa sopia tukikohtamaksusta 

Keitele-Päijänteen vesistöalueen talvipäivillä. Hallitus vie talvipäiville 

esityksen korottaa Pirttisaaren käyntimaksua 20 euroon vuodelle 2021. APS 

tulee poikkeamaan 20 euron maksulla muiden seurojen yleisestä 10 euron 

käytännöstä. 

Kokoustoiminta 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuodessa kaksi: vuosikokous 

maalis-huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa, joka on samalla 

vaalikokous. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Seuran hallitus 

kokoontuu vuoden aikana 6 – 8 kertaa. Tämän lisäksi hallitus hyödyntää 

sähköisiä menettelyjä tarpeen mukaan pikaisia päätöksiä vaativien asioiden 

hoidossa. Asikkalan Pursiseuran edustajat osallistuvat Kymijoen vesistön 

seurojen yhteistapaamisiin, liittokokouksiin, sekä olemme mukana 

Virkistysalueyhdistyksen ja muiden sidosryhmien kehitystoiminnassa. 

Katsastajakokouksia pidetään kahdesti vuodessa ajankohtaisten 

veneilyturvallisuusaiheiden käsittelemiseksi. Katsastajiamme osallistuu 

liittomme Suomen Purjehdus ja Veneilyn järjestämille valtakunnallisille 

neuvottelupäiville. 

  



Tiedottaminen ja tiedonkulku 

Jäsenlehteämme Slööriä julkaistaan kahdesti vuodessa. Seuramme Internet-

sivuja hyödynnetään tiedotuskanavana jäsenkunnalle ja yhteistyötahoille. 

Melko staattisten Internet-sivujen lisäksi seura hyödyntää tiedotus- ja 

keskustelukanavana Facebookissa olevaa ryhmäämme. Sosiaalinen media 

tarjoaa perinteisiin tiedotuskanaviin nähden ylivertaista nopeutta ja 

tavoitettavuutta. Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole nyt, eikä 

lähitulevaisuudessa, pääasiallinen tiedotuskanavamme vaan Slööri ja Internet 

sivumme säilyvät tiedotuskanavinamme. 

Myönteistä julkisuutta haemme median avulla nuorisotoimintamme ja 

veneilykulttuurimme näkyvyyden parantamiseksi. Katsastustilaisuuksia 

hyödynnetään informaation välittämiseen veneilyn turvallisuus- ym. 

aiheissa. 

Pirttisaaren tukikohta 

Pirttisaaren tukikohdan grillikodan peruskorjaus vie päähuomion kauden 

2021 toiminnassamme. Peruskorjaustyöt ovat lähteneet vauhdikkaasti 

käyntiin jo veneilykaudella 2020 – käytännöt toimet saaressa ovat 

tapahtuneet jopa nopeammassa aikataulussa kuin hallintomme on alun perin 

suunnitellut. 

Peruskorjauksessa kota kokee mittavan uudistuksen, mutta rakennushanke 

on tyypiltään peruskorjaus ei uuden rakennuksen rakentaminen, vaikka 

rakenteita uusitaan mittavasti. Hankkeen taloudellisia vaikutuksia, 

toteutettavuutta ja aikataulua on arvioitu laajasti rakennusalan ammattilaisia 

kuullen ennen työhön ryhtymistä. 

Laiturille asennetaan myös yhdelle paikalle välimerelliset Mooring-line 

kiinnitysköydet. Asennuksen jälkeen Päijänteellä pääsee harjoittelemaan tätä 

kiinnitystapaa mahdollisia tulevia Välimeren matkoja varten. 

Kilpailutoiminta 

Asikkalan Pursiseuran järjestämä Etelä-Päijänne Ranking (EPR) -osakilpailu 

Pirttisaareen Purjehdus järjestetään kuluneen vuoden tavoin lähdön ja maalin 

ollessa Pirttisaaren edustalla. EPR -sarjan markkinointia, kilpailujen 

näkyvyyttä ja tulostenlaskentaa kehitetään yhteistyössä muiden seurojen 

kanssa. Näkyvyyttä ja ”pöhinää” tavoitellaan pääasiassa sosiaalisen median, 

Facebookin, kautta.  



Koulutustoiminta 

Päijänteen vesistöalueen seurat ovat aloittamassa yhteistä koulutustoimintaa, 

jossa seurat yhdessä järjestävät koulutuksia kaikkien seurojen jäsenille. 

Toteutuessaan tämä mahdollistaa monipuolisen koulutustoiminnan ja 

mahdollisuuden tavata myös muiden seurojen jäseniä. 

Osallistumme Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n järjestämille kursseille 

tarpeen mukaan. Pyrimme järjestämään veneily- ja turvallisuuskoulutusta.  

Kuntayhteistyö 

Seura osallistuu myös Asikkalan kunnan satama-alueiden jatkuvaan 

kehitystyöhön. Toimillamme edistämme Kuotaan satama-altaan 

ruoppaushanketta ja mastonosturin saamista Vääksyyn. 

Junioritoiminta 

Siitä huolimatta, että junioritoimintamme on ”ulkoistettu” Etelä-Päijänteen 

Jollakeskusyhdistys ry:n alaisuuteen muiden Etelä-Päijänteen seurojen 

kanssa, myös APS:n tulee panostaa junioritoimintaan. Panostuksemme tulee 

kohdentaa Jollakeskuksen toimintaedellytysten turvaamiseen niin 

taloudellisesti kuin henkilöresurssien osalta. Etenkin toivomme APS:n 

jäsenten aktiivista osallistumista Jollakeskuksen leiritoimintaan. 

Muu toiminta 

Purjehduskauden päätteeksi järjestetään ”mastonkaato” marraskuussa.  

Tiedotamme muutoksista ja ajankohtaisista tapahtumista seuran nettisivuilla 

www.asikkalanpursiseura.fi ja Facebook-ryhmässä, joten seuraa niitä 

aktiivisesti!  
 

 

  



HALLITUKSEN JÄSENET 2020 

   EROVUOSI 

Kommodori Pasi Niemelä kilpailupäällikkö 2020 

I varakommodori Miia Saarikko sihteeri 2021 

II varakommodori Kimmo 

Määttänen 

 2021 

Varsinainen jäsen Teemu Harjukari tiedottaja 2021 

Varsinainen jäsen Matti Lehtinen Pirttisaaren isäntä 2021 

Varsinainen jäsen Jari Kaipio katsastuspäällikkö 2020 

Varsinainen jäsen Kari Melanen koulutuspäällikkö 2020 

1. varajäsen Timo Vavuli Jollakoulun edustaja 2020 

2. varajäsen Tommi Koskinen  2021 

3. varajäsen Jalmari Sipponen talvisäilytysalueen 

vastaava 

2020 

    

MUUT TOIMIHENKILÖT 2020 

 

Varsinaiset toiminnantarkastajat 

Petri Leipola 

Jari Toivonen 

 

Varatoiminnantarkastajat 

Markku Niemelä 

Asko Ojanen 

  



VALTAKIRJAÄÄNESTYS ASIKKALAN PURSISEURAN SYYSKOKOUKSESSA 

VALTAKIRJA 

Minä ___________________________________________________ (nimi)  

valtuutan Asikkalan pursiseuran varsinaisen jäsenen 

_______________________________________________________ (nimi)  

käyttämään äänioikeuttani Asikkalan pursiseuran syyskokouksessa 28.11.2020 
Vääksyn Majakkapaviljongilla. 

 

Päiväys _______________                       

Allekirjoitus ____________________________ 
Nimenselvennys 

 

Tarvittaessa lisätietoja minuun saa yhteyden 

puhelimitse: ___________________________________ 

 

Pursiseuran kokouksessa on jokaisella seuran äänivaltaisella jäsenellä yksi ääni. 
Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan myös asiamiehen välityksellä valtakirjalla. Yksi 
asiamies voi esittää korkeintaan viisi valtakirjaa. Valtakirjat tulee toimittaa 
tarkistettaviksi ennen pursiseuran syyskokousta. 

  



ME –  

peruskorjaamme kodan  

Taustaa 

Asikkalan Pursiseuran hieno grillikota on pääosiltaan purettu. Kota alkoi olla 

kiistämättä peruskorjauksen tarpeessa palveltuaan hyvin seuran jäsenten ja 

vieraiden tarpeita jo melkein 40 vuotta. Asikkalan Pursiseura (APS) tulee 

juhlistamaan 60-vuotista toimintaansa elokuussa 2022, ja katsoo 

tulevaisuuteensa luottavaisin silmin. Niinpä me peruskorjaamme kodan.

 
Suunnitelmakuvat: Jani Rantanen 

Tämän hetkinen (16.10/2020) työvaihe ja välittömät jatkotoimenpiteet 

Kodan peruskorjaustarpeesta on puhuttu jo useita vuosia. Käynnistyksen 

hidastavana tekijänä on arvioitu olevan varttikatteen hävittämiseen liittyvä 

hankaluus tai purkamisen korkeat kustannukset ulkopuolisen 

palveluntarjoajan toimesta. 

Katon purkumahdollisuuden alustavan selvityksen jälkeen (7.8.2020) ja 

seuran tulevan 60-vuotisjuhlan aktivoimana alkoi innostus kodan 

peruskorjaukseen kasvaa ja konkretisoitua alustavilla luonnospiirustuksilla. 

Luonnoksia esiteltiin ahkerasti saaressa käyneille useille seuran jäsenille. 

Erityisesti vanhemman jäsenistön hyväksyntää haettiin. Samalla kyseltiin 

jäsenten toiveita ja kartoitettiin alustavaa talkoohalukkuutta. Vastustusta 

hankkeelle ei ilmaantunut ja talkoohenkeäkin oli aistittavissa. Seuraavaksi 



selvitettiin rakennuslupa-asiat (11.8.2020), joiden osalta ei ollut 

toimenpidetarpeita. Selvitysten jälkeen alkoikin jo pian puita kaatua, kun 

hyvin paikallinen ”Paavo-myrsky” iski Pirttisaareen (15.8.2020). 

Tätä artikkelia kirjoitettaessa on ahkerien jäsenten toimesta kodan 

rakentamiseen arvioitu määrä hirsiä kaadettu (14 kpl), karsittu, kuorittu, 

pinottu ja kyllästetty sekä piha-alue siistitty hakkuujätteistä. Lisäksi 

isoimpien kivien murskaaminen ja kantojen pois kaivaminen on käynnistetty 

(5.9.2020), mutta kesken. Kodan kattomateriaali purettiin 18.9.2020 ja seinät 

27.9.2020. Varttikatelevyt toimitettiin m/s 

Roopettaren kyydissä saaresta 

Kuotaaseen, josta edelleen Lahden 

kaatopaikalle 30.9.2020 – ja näin saatiin 

katonpurkuprojekti päätökseensä.  

Talkoohenkilöiden työpäivien määrä oli 

reilusti yli sadan (100) kuluneen yhdeksän 

viikon aikana, mikä on 

vaatimattomallakin päiväpalkalla jo 

viisinumeroinen summa rahaa! 

Puhumattakaan kustannuksista, jotka 

omalla työllä säästettiin purkamalla katto 

ja poraamalla panosreiät (noin 40 kpl) 

kallioon ja kiviin. Iso kiitos jo tässä 

vaiheessa työhön osallistuneille! 

Kohdeinfo 

Peruskorjauksen jälkeen kota pysyy pääosin nykyisen kokoisena ja 

muotoisena. Seinät nostetaan betonivaluharkoilla ja hirsikehikolla 

kauttaaltaan ikkunoiden ylätason päälle. Kodan sisällä olevat suuret 

kivenlohkareet poistetaan. Kodan käyttötila suurenee ja katon kaltevuus 

loivenee.  

Nykyinen grilli ja huuva jäävät käyttöön (tuunattuna; perinteinen 

tuulipiipunhattu, iso eristetty hormi, korvausilman syöttö). Kodan 

järvenpuoleiseen seinään asennetaan lasista tai UV-suojatusta 

polykarbonaatista panoraamaikkunat ja metsänpuoleiselle seinälle matalat 

ikkunat (h≈0,60 m). Lattia rakennetaan paloturvalliseksi vaaleista 

pesubetonilaatoista, jotka on helppo hoitaa. Seinän yläpuolelle kytketään 



epäsuorat valot ja vanhat puupalkkivalot säilytetään. Kodan kalustamiseen 

lisätään seinäkello, keittiötaso (ml. pistorasia, valo), kaapisto ja kaasugrilli. 

Myös vesi- ja viemärivaraukset asennetaan, mutta niiden käyttöönotosta 

päätetään erikseen. 

Grillikotaan asennetaan räystäät, räystäskourut ja salaojat sekä mahdollisesti 

sadevesijärjestelmä. Kodan katto rakennetaan alushuovan päälle mustasta 

palahuovasta ja katolle asennetaan aurinkopaneeli (kuten vanhassa). Kotaan 

asennetaan myös puinen lasillinen pariovi (M14, h≈2,30 m). 

Kodan alapuolelle tehdään terassi klaffipöytineen, penkkeineen ja 

baaritasokaiteineen. Alaterassi toimii samalla kulkuväylänä puuvarastoon ja 

seuran pienveneille. 

On mahdollista, että edellä kuvattuun kohdeinfoon tehdään tarvittavia 

muutoksia. 

Seuran kodan tavoiteltava lopputulos jäljittelee mutterin muotoista veistettyä 

Anttolanhovin Kotaravintolaa (kuva alla). 

 

Kuva (muokattu): Poikkeuksia kuvan Kotaravintolaan: Kattopalkit 

lyhennetään katon tasalle, ikkunallinen pariovi (M14) asennetaan, ikkunat 

järven suuntaan ovat suuremmat ja niiden väliin veistetään hirsitolpat 

salvoksien sijaan, kodan ulkopuolinen väritys sävytetään puukyllästeellä 



”vanhaksi hirreksi” ja kodan sisäpuoli sekä sisäkatto pyritään pitämään 

puun värisenä, kodan katon yläosaan jää savunpoistoaukko ja yläpuolinen 

vesipelti. Kuva: Tripadvisor 

Hallitus on käsitellyt asiaa virallisissa kokouksissaan ja nimennyt hankkeen 

iskuryhmän: Kari Melanen (projektin johtaja), Hannu Tommola 

(työnjohtaja), Jani Rantanen (rakennesuunnittelija) ja Matti Lehtinen 

(kenttäjohtaja). 

Välittömät jatkotoimenpiteet ovat hankkeen ja sen budjetin hyväksyttäminen 

seuran jäsenillä sääntömääräisessä vuosikokouksessa (28.11.2020, Vääksy) 

sekä hankkeen kirjaaminen seuran toimintasuunnitelmaan vuosille 2021 - 

2022. 

Aikataulu 

Me haluamme peruskorjattavan kodan olevan valmis viimeistään 

purjehduskauden 2022 juhannukseen mennessä, ja ennen seuran 

tasavuotisjuhlia. Kota on mahdollista saada valmiiksi jo vuonna 2021, mutta 

se edellyttää paljon talkootyövoimaa ja riittävää rahoituspohjaa. Karkea 

rakennusaikataulu (ajat valmista pvm mennessä):  

15.5.2021  kallion ja kivien räjäytykset sekä louheen raivaus  

25.5.2021  rakennustarvikkeet saaressa ja niiden järjestely  

1.6.2021  anturapohjan tasaus  

15.6.2021 perustukset  

juhannusviikko taukoa 

4.7.2021  hirsikehikon veisto (veistäjät saaressa 28.6. - 4.7.2021)  

15.7.2021 katon asennus         

1.8.2021  sisä- ja sähkötyöt  

15.6.2022  ikkunoiden ja parioven asennus  

15.6.2022  lattian asennus  

15.6.2022  kalustaminen        

Meidän oma työpanoksemme ja ostopalvelut 

Hirsikehikko teetetään omista hirsistä ammattiveistäjillä ja työn johtamisesta 

maksetaan käypä korvaus eri sopimuksen mukaan. Muuten työt tehdään 

seuran omilla talkoilla. Hankkeen iskuryhmä koordinoi kodan rakentamista. 

Rakennustyöt koordinoidaan Asikkalan Pursiseuran verkkosivun ja 

Facebook-sivun kautta sekä itse rakentaminen kenttäjohdolla paikan päällä. 



Talkootyön organisoimisen perusajatuksena on, että jokainen voi erikseen 

ilmoittaa hankkeen projektin johtajan hallinnoimaan kalenteriin itselleen 

sopivat talkoopäivät (kari.melanen@outlook.com). 

Seuran nuoremman ikäryhmän, alle 70-v. ;-), osallistuminen hankkeeseen 

katsotaan hyvänä keinona sitoutua entistä tiiviimmin jäsenenä seuraan, sekä 

erityisenä kunnianosoituksena ja arvostuksena Pirttisaaren vanhempaa 

rakentajasukupolvea kohtaan. 

Logistiikka ja rakentaminen 

Talvella ja keväällä ostettavat rakennustarvikkeet, työvälineet ja mahdolliset 

suuret koneet kootaan välivarastoon Kuhmoisiin ja kuljetetaan lautalla 

saareen heti, kun se palveluntarjoajalle sopii (<25.5.2021). Kodan 

rakennustarvikkeiden kuljetuksen yhteyteen harkitaan saunan 

polttopuukuorman hankkimista. 

Pirttisaaren tukikohtaan pyritään järjestämään grillikodan rakentamisen 

ajaksi (teltta)katos, johon sijoitetaan kaasugrilli. Kaasugrilli sijoitetaan 

aikanaan valmistuvaan kotaan. 

Pursitupa on varattu talkooväen yhteiskäyttöön veloituksetta koko 

purjehduskaudelle 2021. Pursitupa on varattu ainoastaan hirrenveistäjille 

28.6. - 4.7.2021 (tarkennetaan lähempänä). Ulkopuolisen, vastikkeellisen 

työvoiman ollessa saaressa tekemässä hirsikehikko, noudatetaan 

työsuojelulakia, mikä on huomioitava osallistuttaessa työhön 

(työturvallisuus; esim. turvajalkineiden käyttö nostettaessa hirsiä). 

Muiden seurojen jäsenten vierailut tukikohtaan on mahdollisia, mutta kodan 

rakentajille pyritään mahdollistamaan tilaa laiturissa ja työrauha. Lisäksi on 

huomioitava, että työskentely tulee aiheuttamaan normaalia suurempaa 

melua – kuumina kesäpäivinä luultavasti jo aikaisesta aamusta alkaen. 

Kustannukset ja rahoitus 

Hankeen arvioidut kustannukset ovat noin 42.500 € (eri suunnitelma, hinnat 

ovh). Arvio sisältää 8.000 € reservirahaa. Kuitenkin on huomioitava, että 

kodan rakennuttaminen kokonaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta 

Pirttisaareen, ilman talkoita, maksaisi 60.000 - 80.000 € (sisältäen jo tehdyt 

työt).  



Hanke rahoitetaan seuran käyttövaroilla, mahdollisilla lahjoituksilla ja 

erikseen kohdennetulla varainkeruulla keväällä 2021 (esitys 

vuosikokoukseen: 50€/varsinainen jäsen). Tukikohtamaksu vierailta 

venekunnilta tultaneen seuran vuosikokoukseen esittämään nostettavaksi 20 

euroon vuosille 2021 ja 2022. 

Riskianalyysi (uhka → riski => riskin minimointi): 

1. Talkooväen vähyys → kustannusarvio ja aikataulu pettävät => aikataulu 

riittävän pitkäksi (<7/2022)  

2. Varainhankinnan epäonnistuminen → kustannusarvio ja aikataulu 

pettävät => aikataulu riittävän pitkäksi (<7/2022)  

3. Suunnittelutarkkuus heikko → materiaalimäärät yli-/alimitoitettu, 

rakennelujuudet virheelliset ja toistuva vesikuljetustarve nostaa 

kustannuksia => rakennesuunnitelmat (CAD) ja toimiva logistiikka  

4. Perustusten aikataulu pettää → veistäjien työ ei käynnisty suunnitellussa 

aikataulussa => purku ja pohjan muokkauksen aloitus ajoissa ja/tai 

joustava aikataulu veistäjien kanssa 

5. Kiire → työn laatu ei täytä toivomuksia => joustava aikataulu ja riittävä 

talkooväki mukaan (jotta ei väsähdetä)  

6. Kustannuslaskelmassa ei pysytä → rahoitusvaje => pankkivelka ja/tai 

hankkeen pitkittäminen  

7. Tapaturma → henkilövahinko => turvallisuusohjeet, ensiapuvalmius ja 

talkoovakuutus   

8. Korona-kriisi → työ estyy/hidastuu => työmaa on pystyttävä laittamaan 

tauolle ilman ongelmia 

Harras toive 

Kuten oli edeltäjänsä, tämäkin kota tulee olemaan vähintään yhden 

ikäpolven kestävä – ja varmasti ajankäytöllisesti yhden kesän osalta 

priorisoinnin ja taloudellisen satsauksen arvoinen. Toivomme kaikkien 

seuran jäsenten osallistuvan talkoisiin kykyjensä ja mahdollisuuksiensa 

mukaan. Kaikki talous-, materiaali- ja työapu on tarpeen ja erittäin 

tervetullutta.  



Yhteisellä hankkeella 

edistämme 

yhteisöllisyyttä ja 

tutustumme toisiimme. 

Siis vielä kerran, 

pienikin apu, esim. 

työmaan siivous, saunan 

ja vesien lämmitys sekä 

polttopuiden 

kantaminen saunalle, 

jakaa taakkaa. 

Asikkalan Pursiseuran 

hallitus 

  



 

 

 

 

Mastonkaato  

lauantaina 28.11. 

 

Tänä vuonna emme kaada mastoa 

perinteisesti vaan pienimuotoisesti glögiä 

nauttien syyskokouksen jälkeen. 

Perinteisesti kuitenkin huomioimme 

ansioituneet jäsenemme mukavan 

rupattelun ohessa. 

Seura tarjoaa glögin ja pientä purtavaa, 

halutessaan voi ostaa virvokkeita. 

  

Seura ei ole tehnyt Postin kanssa sopimusta osoitteen muutoksen 

ilmoittamisesta.  

Voit itse tarkistaa ja muuttaa tietojasi kirjautumalla Suuli-

jäsenrekisteriin tai lähettämällä muuttuneet tietosi sihteerille.  

Sähköpostiosoite on myös hyvä tarkistaa. 



Asikkalan pursiseuran veneilykoulutus on käynnistynyt - 

koulutussuunnitelma vuodelle 2021 

APS toimeenpani 31.5. - 31.7.2020 kyselyn, jolla kartoitettiin seuran 

jäsenistön veneilyosaamista ja -pätevyyksiä sekä kartoitettiin osaamisvajeita 

ja halukkuutta osallistua erilaisiin tapahtumiin ja veneilykoulutukseen 

oppijana ja/tai opettajana.  

Vastauksia saatiin 48 henkilöltä – kiitos vastanneille! Saatujen vastausten 

perusteella jäsenistöllä on paljon pätevyyksiä ja laaja kokemus eripuolilta 

maailman vesiä. Siitä huolimatta moni vastaaja osoitti halukkuutta 

koulutukseen joko oppijana tai opettajana/mentorina. Kyselyn tulos korreloi 

aiemmin jäsenkyselyissä tehtyihin viimeaikaisiin tuloksiin.  

Seuran hallitus on laatinut luonnoksen veneilykoulutuksesta (pl. Jollakeskus) 

vuosille 2021 - 2025. Seuraava koulutuskartoitus järjestettäneen vuonna 

2025. 

Veneilykoulutus on käynnistetty pienimuotoisesti jo purjehduskaudella 2020 

viemällä solmuharjoittelupöytä ja veneilykirjallisuutta Pirttisaareen. 

Koulutuksen tavoitteena on osaltamme parantaa vesiliikenteen turvallisuutta 

ja lisätä vastuullista veneilyharrastusta ohjaamalla jäseniemme osaamista ja 

asennetta. 

Ensi purjehduskaudella 2021 on tarkoitus järjestää seuraavaa 

koulutusta, mikäli koulutuksille löytyy koordinoija APS:n 

veneilykouluttajan ollessa sitoutunut KOTA-hankkeeseen: 

Turvallisuus  

Turvallinen vene - tietoisku omilla veneillä Pirttisaaressa (3 h/KESÄ) 

Tekniikka ja veneen huolto  

Venedieselin huolto - tietoisku/ohjaus omilla veneillä Pirttisaaressa (4 

h/KESÄ) 

Veneilytiedot 

Veneilysää – teemailta Majakkapaviljongilla (4 h/KEVÄTTALVI) 

Veneilytaidot  

Veneily pimeällä ja huonoissa näkyvyysolosuhteissa – teoria ja käytäntö (6 

h/KESÄ) 



Kilpapurjehdus 

- Taktiikka – teemailta Majakkapaviljongilla (4 h/KEVÄTTALVI) 

Muut asiat 

Käynnistetään tiedonkeruu Päijänteen retkisatamista – ohjeistetaan erikseen. 

Rakennetaan yksi keskusankkuri-paikka Pirttisaareen (Mooring Line). 

Edellä kuvattu ohjelma tai sen osia voidaan toteuttaa, mikäli joku seuran 

jäsenistä tai naapuriseura ottaa asian järjestelyvastuulleen. Muussa 

tapauksessa koulutustapahtumat siirretään vuodelle 2022. 

Koulutuskoordinaattorihalukkaat voivat ilmoittautua sähköpostilla 

kari.melanen@outlook.com. APS:n verkkosivulla tullaan tiedottamaan 

asiasta tarkemmin heti, kun asia selviää. 

 

   

mailto:kari.melanen@outlook.com


Talvisäilytysalueen kuulumisia 

Veneilykausi on taas ohi tältä vuodelta ja veneet alkavat olemaan 

telakoituina talvea varten.  

Syksyn kahteen yhteisnostoon osallistui kaikkiaan 25 venettä, josta voidaan 

päätellä yhteisille nosto/laskupäiville olevan jatkossakin selvä tilaus. 

Alueen jono on pysynyt maltillisena ja lähes kaikille paikan tarvitsijoille 

pystyttiin tänäkin syksynä tarjoamaan mahdollisuus talvisäilytykseen. 

Ensi kesänä tulee muutamalla veneellä täyteen kolme vuotta kuivilla ja 

katsastamatta. Säilytyssopimus purkautuu näiden veneiden osalta 

automaattisesti, jos vene on alueella ja katsastamatta tulevan kesäkuun 

lopussa. Tämä muistin virkistyksenä niille, joiden vene on ollut pidempään 

kuivilla.  

Joidenkin veneiden kohdalla alue on alkanut kovasti pusikoitumaan. Rannan 

puoleiseen kaappiin on nyt lisätty oksa- ja puutarhasakset omatoimista 

siistimistä varten. Parhaiten alue pysyisi kunnossa, jos jokainen huolehtisi 

oman veneensä ympäristön siistimisen. Toivotaan siis uusille välineille 

ahkeraa käyttöä! 

Kaappeihin on lisätty myös teippirullat ja tussit sähköpistokkeiden 

merkitsemistä helpottamaan. Jos tarvitset sähköä muulloin kuin alueella 

ollessasi, merkitse pistokkeen tyveen teipinpalaan mihin asti sähkön on 

tarpeen olla kytkettynä. Tällä varmistat sähkönsyötön jatkuvuuden vaikkapa 

akkujen latauksen ajan. Tarkoitus on päästä eroon koko talveksi kytketyistä 

jatkojohtoviritelmistä. 

Lopuksi vielä muistuttaisin veneilijöitä viemään kaasupullot talvisäilytyksen 

ajaksi pois veneistä.  

Jalmari Sipponen 

Talvisäilytysalueen hoitaja 

 

 

  



Katsastusasiaa 

Kevään Korona epidemia aiheutti katsastukseen poikkeuksellisia sääntöjä, 

joihin SPV antoi omat suosituksensa. Säädimme katsastajien kesken 

seuraamme oman version säännöistä, koska kaikki SPV:n ohjeet eivät olleet 

meille sopivia. Säännöistä tuli melkoisen sekavia, mutta pyrkimyksenä oli, 

että kukaan ei joutuisi minkäänlaiseen riskiin sairastua sen takia, että vene 

pitää katsastaa. Veneilijän kannalta riski saada tartunta katsastuksen takia oli 

ehkä pienempi kuin katsastajilla, jotka normaalitilanteessa käyvät kevään 

aikana kymmenissä veneissä.  

Kaikesta huolimatta saimme 88 venettä katsastettua ja 29 venettä on vielä 

tätä kirjoittaessa epäselviä tapauksia. Yritän vielä selvitellä epäselvyyksiä ja 

kirjata Suuliin jotenkin ne veneet, jotka ilmoitettiin välivuoden pitäjiksi. Ensi 

keväänä meitä katsastajia odottaa normaalia isompi urakka, kun pitää 

selvitellä miten mikäkin vene on katsastettu. Osalla veneistä peruskatsastus 

on siirretty ensi keväälle, mikä lisää myös ensi kevään työkuormaa. 

Toivotaan, että siihen mennessä on päästy eroon poikkeustilasta. 

Ensi kaudelle tarvitsemme pari uutta katsastajaa. Katsastajaksi pääsee 

käymällä yhden viikonlopun mittaisen katsastajakurssin. Kursseja 

järjestetään alkuvuodesta. Katsastajalla tulisi olla muutaman vuoden 

kokemus veneilystä ja valmius käyttää vapaa-aikaansa alkukesästä 

vapaaehtoistyöhön. Ota 

yhteyttä, jos olet 

kiinnostunut.  

Jari Kaipio 

Katsastuspäällikkö 

  



 

 

  Jari Kaipio — katsastuspäällikkö 
045 670 6420 
jari(at)kaipio.com  
(s/y Christina) 

  

  Timo Tenho — kunniakommodori 
0400 601 628 

timotee(at)phnet.fi 

  

  Tapani Koskinen 
0400 949 295  
ioktapani(at)gmail.com 

  

  Atte Pasanen 
040 750 3915  

atte_pasanen(at)hotmail.com 

  

  Kari Pohjonen 
0400 497 754  
kari.pohjonen(at)sew.fi  
(m/s Kuha) 

  

  Ari Nieminen — tulityövalvoja 
0400 718 641  

ari.e.nieminen(at)mbnet.fi 
(m/s Sanni) 

 

  Jukka Salonen  
050 599 5430  
koukku56(at)kolumbus.fi 
(m/s Lyyli) 

  

     

 

  

Katsastajat 



 

Asikkalan Pursiseura ry 

Leveemäentie 58 14200 TURENKI 

www.asikkalanpursiseura.fi 

asikkalanpursiseura@gmail.com 


