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Asikkalan Pursiseura ry 

hallitus 2014 

 Pertti Kansonen, kommodori,  
ympäristövastaava 
0400 845 471 
pertti.kansonen(at)gmail.com 
 
(s/y SADE) 

 Miia Saarikko, I varakommodori 
040 533 7848 
Saarikkomiia(at)mail.com 
 
 
(s/y MiRaMii) 

 Jani Rantanen, II varakommodori, 
kilpailupäällikkö 
040 824 2825 
jani.rantanen(at)ppb.inet.fi 
(s/y ILTATÄHTI) 

  

 

 Kari Granroth, talvisäilytysalue 
050 309 7347 
kari.granroth(at)gmail.com 
 
 
(s/y TUULIA) 

 Panu Tast 
040 542 2227 
panu.tast(at)optometria.fi 
 
(s/y TIKKUNEKKU) 

 Petri Lampola, tiedottaja, 
katsastaja 
040 513 9122 
petri.lampola(at)phnet.fi 
 
(s/y Alexandra) 

 Mervi Lampola, sihteeri 
040 530 9434 
Asikkalanpursiseura(at)gmail.com 
 
 
(s/y Alexandra) 

 Asko Pohjankoski, Pirttisaaren isäntä 
050 365 0600 
asko.pohjankoski(at)phnet.fi 
 
 
(m/s Mari) 

 Jari Kaipio, matkailuvenepäällikkö, 
katsastaja 
045 670 6420 
Jari(at)kaipio.com 
 
(s/y CHRISTINA) 

 Ilpo Ekqvist, katsastaja 
040 653 1099 
iekqvist(at)gmail.com 
 
(s/y Maria) 
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Kommodorin palsta 
 
Vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa ja talousarvioon tehtyjen kuluvarauksien painopisteinä 
ovat jäsenistölle suunnattu toiminta ja Pirttisaaressa tehtävät tarpeelliset kunnostustyöt. Halli-
tus tulee esittämään syyskokoukselle jäsen- ja liittymismaksun korotusta. Uusi jäsenmaksu 
noudattaa alueen muiden seurojen keräämää maksua. Liittymismaksun osalta korotus halutaan 
esittää maltillisena, kuten on myös uuden jäsenmaksun laita. Uusien, seuraan liittyvien jäsen-
ten määrä on hieman seurasta eroavien jäsenten määrää pienempi. Tämä on syy hallituksen 
esitykseen kohtuullisena pidettävälle liittymismaksulle.  
Pirttisaaren kunnostukseen ja vuosikorjauksiin tukikohdan isäntä on tehnyt pitemmän ajanjak-
son suunnitelman. Hallituksen arvion mukaan seuran jäseniltä perittävät maksut riittävät suun-
nitelman toteuttamiseen. Erillistä rahoitustarvetta Pirttisaaren ylläpitoon ja kunnostustöille ei 
nyt olevan tiedon ja käsityksen mukaan ole. 
 
Tapahtumapuolella lähimpänä on seuran varsinainen syyskokous ja Mastonkaato. Talvelle on 
suunnitteilla päivän kestävä tutustumisretki meitä veneilijöitä kiinnostavaan kohteeseen. Suun-
nitelma retkestä on vielä vaiheissaan, asiasta tiedotetaan seuran kotisivuilla myöhemmin. 
Kesänajan tapahtumat ajoittuvat viikonloppuihin, joita kesään ei kovin paljon mahdu. Tavoi-
tetta jäi viime kesältä, elokuuhun yritetään mahduttaa yhteinen Pirttisaaripäivä, olkoon se työ-
nimeltään vaikka Elokuun Kuutamot.  
 
Yleisesti voi arvioida Asikkalan Pursiseuran voivan hyvin. Junioritoiminta on tällä hetkellä 
hyvässä vedossa ja hyvissä käsissä. Samoin on seuran katsastustoiminnan kanssa. Talvisäily-
tysalueella kysyntä ja tarjonta ovat lähes tasapainossa.  
 
Tänä vuonna Mastonkaato-iltaan on luvassa perinteiden lisäksi kiinnostavaa ohjelmaa musiikin 
myötä. Kannattaa laittautua paikalle. 
 
Tervetuloa syyskokoukseen sekä Mastoa kaatamaan. 
 
Pertti Kansonen 
kommodori  
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ASIKKALAN PURSISEURA RY 
 
KOKOUSKUTSU 
 
Asikkalan Pursiseura ry:n varsinainen syyskokous 
 
Lauantaina 29.11.2014 klo 18.00  
 
Paikka: Majakkapaviljonki, Vääksy 
 
Esityslista 

 
 

1. Kokouksen järjestäytyminen. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 

3. Valitaan kokoukselle sihteeri. 

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

6. Työjärjestyksen hyväksyminen. 

7. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 

8. Määrätään jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 2015 ja 

niiden suorittamisen ajankohdat. 

9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2015.  

10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja. 

11. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varsinaiset ja varajä-

senet erovuoroisten tilalle. 

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 

13. Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

14. Kokouksen päättäminen. 

 

Asikkalan Pursiseura ry hallitus 
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Asikkalan Pursiseura ry:n Toimintasuunnitelma 2015 
 
Esitys yhdistyksen syyskokoukselle 29.11.2014 
 

Junioritoiminta 
Junioritoimintamme on ”ulkoistettu” Etelä-Päijänteen Jollakeskusyhdistys ry:n alaisuuteen 
muiden Etelä-Päijänteen seurojen kanssa. Yhdistys jatkaa junioritoimintaa Majakkapaviljon-
gilla viikkoharjoitusten ja mahdollisuuksien mukaan järjestettävien jollaleirien merkeissä. 
 

Naistoimikunta 
 Naistoimikunta on avoin, kaikille halukkaille tarkoitettu toimikunta. Toimintaa järjestetään 
ympäri vuoden halukkuuden mukaan esim. tapahtumien kahvituksia, koulutuksia ja teatteri-
matkoja. Naistoimikunnan toiminnasta ilmoittaminen tapahtuu seuran nettisivuilla sekä sähkö-
postilistalla, johon halukkaat voivat liittyä ilman osallistumisvelvoitetta. 
 

Koulutus- ja matkaveneilyvalmennus 
Osallistumme Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n järjestämille kursseille tarpeen mukaan. Py-
rimme järjestämään veneily- ja turvallisuus koulutusta. 
Hämärässä ja pimeässä ajon eskaaderi järjestetään elokuun lopulla, mikäli osallistujia saadaan 
tarpeeksi. Lisäksi tarkoituksena on järjestää päivällä tapahtuva eskaaderi alkukesästä. Eskaade-
rit on tarkoitettu sekä moottori- että purjeveneille.  
 

Kilpailutoiminta 

Pirttisaareen purjehdus: Matkapurjehdustapahtuma köliveneille Pulkkilanharjulta Pirttisaareen. 
Tavoitteena on saada enemmän retkipurjehtijoita ja ensikertalaisiakin mukaan tutustumaan 
kilpailun tuomaan jännitykseen. Jatkamme Etelä-Päijänteen purjehdusseurojen kanssa yhteis-
toimintaa alueen kilpailuiden merkeissä. 
 

Kokoustoiminta 
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuodessa kaksi: vuosikokous maalis-huhtikuussa 
ja syyskokous marraskuussa, joka on samalla vaalikokous. Ylimääräisiä kokouksia pidetään 
tarvittaessa. Seuran hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kuukauden ensim-
mäisenä tiistaina. Asikkalan Pursiseuran edustajat osallistuvat Kymijoen vesistön seurojen 
yhteistapaamisiin, liittokokouksiin, sekä olemme mukana Virkistysalueyhdistyksen ja muiden 
sidosryhmien kehitystoiminnassa. Katsastajakokouksia pidetään kahdesti vuodessa ajankoh-
taisten veneilyturvallisuusaiheiden käsittelemiseksi. Katsastajiamme osallistuu liittomme Suo-
men Purjehdus ja Veneilyn järjestämille valtakunnallisille neuvottelupäiville. 
 

Talous ja hallinto 
Asikkalan Pursiseuran Liittymismaksun korotus  20.00 euroa sekä jäsenmaksun korotus 10,00 
euroa. Vuodelle 2015 uusi liittymismaksu on 120.00 euroa ja jäsenmaksu on 70,00 euroa.  
Perhejäsenille korotus on viisi euroa, uusi maksu on 20,00 euroa. Jäsenmaksu kattaa liitto-
jäsenmaksun, tukikohdan käyttöoikeuden ja yhteiskatsastusaikoina tehtävän katsastuksen. 
Muuna korotuksena Pursituvassa yöpymisen uusi hinta on 10,00 euroa Jäseniltä perittävät 
maksut laskutetaan aiemman käytännön kaltaisesti. 
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Jäsenmäärän kehitys 

Seuran jäsenmäärän kehitys tulee olemaan maltillista. Junioritulokkailla ja asikkalalaisilla on 
luonnollisesti etusija, perustuen yhdistyksemme sääntöihin. 
 

Pirttisaaren tukikohta 

Tukikohdan kunnostusta jatketaan, lähinnä kiireellisyys järjestyksessä. Kaudella 2015 uusitaan 
kulkuväyliä ja rakennetaan terassi kodan ja pursituvan välille lisäksi grillipuille rakennetaan 
katos ja laiturivalot uusitaan.  Grillikodan katon- ja kantavien rakenteiden kuntoa tutkitaan. 
Korjaustöiden laajuudesta ja ajankohdasta päätetään suunnitelman valmistuttua. Saaren kun-
nostustöille laaditaan suunnitelma ”lähivuosiksi”. Perinteiset halkotalkoot ja saaren kevätsiivo-
us järjestetään alkukaudella. 
 

Turvallisuus 

Veneilyturvallisuutta edistetään katsastus- ja valistustoimintaa kehittämällä. Toiminnassa huo-
mioidaan APS:n turvallisuussuunnitelmat Pirttisaaren, talvisäilytysalueen, kilpailu- ja juniori-
toiminnan osalla. Seura osallistuu myös Asikkalan kunnan satama-alueiden turvallisuuden 
kehitystyöhön.  
 

Muu toiminta 
Yhteistyötä Päijänteen veneilyseurojen ja viranomaistahojen kanssa edistetään, sekä pidämme 
yhteyttä yhteiskunnallisiin päättäjiin. Jatkamme talvisäilytysalueen kehittämistä. Purjehdus-
kauden päätteeksi järjestetään ”mastonkaato” marraskuussa.  Tapahtumat ja teemapäivät jul-
kaistaan ja esitellään tarkemmin seuran kotisivuilla ja Slöörissä.  
 

Tiedottaminen ja tiedonkulku 
Jäsenlehteämme Slööriä julkaistaan kahdesti vuodessa. Seuramme Internet-sivuja hyödynne-
tään tiedotuskanavana jäsenkunnalle. Lisäksi seuran toimintaa ja tapahtumia voi seurata Face-
bookissa, jonne on perustettu APS:n jäsenille tarkoitettu suljettu ryhmä. Mukaan pääsee otta-
malla yhteyttä sihteeriin tai tiedottajaan. Kannustamme jäsenistöä seuraamme kehittävään 
vuoropuheluun käytettävissä olevilla tiedotus- ja keskustelukanavilla. Myönteistä julkisuutta 
haemme median avulla nuorisotoimintamme ja veneilykulttuurimme näkyvyyden parantami-
seksi. Katsastustilaisuuksia hyödynnetään informaation välittämiseen veneilyn turvallisuus- 
ym. aiheissa.   
 

Ympäristövastuu  

APS toimii vastuullisesti veneilyn ympäristövaikutuksiin liittyvissä asioissa.  
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MAKSUT 2015, EHDOTUS VUOSIKOKOUKSELLE 29.11.2014 
   

  EUR 

Liittymismaksut Varsinaiset jäsenet yli 18v.  120 

 Kertamaksu seuraan liittymisen yhteydessä  

 
Liittyjä alle 18v. tai jos perheessä on puoliso maksanut jäsen-
maksun 

20 

   

Vuosijäsenmaksut Jäsenmaksu, varsinaiset jäsenet 70 

 Muut yli 18v. perheenjäsenet  20 

 Alle 18v (juniorijäsenet) 20 

     

Talvisäilytysmaksut  Alle 8,5m vene 40 

Kuotaan rannassa Yli 8,5m vene 60 

 Yli 11m:n vene 80 

   

Katsastusmaksut Yhteiskatsastuksessa APS:n jäseniltä ei veloitusta  0 

 Erikseen tilattuna aikana, tai vieraan seuran vene 20 

 Katsastuskauden ulkopuolella: 1.7 jälkeen, kuluvana vuonna 40 

   

Tukikohtamaksut APS:n jäseniltä ei veloitusta 0 

 Avain toimitetaan jäsenmaksua vastaan   

 Vieraan seuran jäsenet, kertamaksu / venekunta / yö  10 

 Pursituvan varausmaksu yöpymiseen / yö  10 

 Varaus yöpymiseen aina tukikohtaisännältä   

   

Maksaminen Jäsenmaksut, eräpäivä 17.3.2015 

Kesä/talvisäilytysmaksut, eräpäivä 1.9.2015 
 

 
 

APS laskuttaa kaikki seuran jäsenille kohdistuvat maksut. 
 

 Oma-aloitteiset maksut: maksun aihe sekä maksaja   

 merkittävä viestikenttään selvästi!  

   

 Seuran tilinumero:   FI92 5011 0920 0419 65  

   
   
   

   

   

 Kesäsäilytys, jos vene 30.6. jälkeen talvisäilytysalueella 40 
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Kauden 2014 kilpailut 
 
Kausi aloitettiin Lahden Purjehdusseuran järjestämällä LPS Kölivene-Ranking kilpailuilla. 
Sarjan kilpailuista kaksi päästiin purjehtimaan kesäkuussa ja kaksi purjehdittiin elokuussa. 
Osallistujia kilpailut eivät juuri keränneet, mutta APS.n edustus osallistujiin nähden oli erin-
omainen. Viimeisessä kilpailussa kaikki (neljä) veneetolivat seurastamme ja laituriparlamentis-
sa todettiinkin että oli mukavaa kun LPS järjesti kilpailuita Asikkalan Pursiseuran jäsenil-
le.Kölivene-Rankingia purjehditaan todennäköisesti ensi kaudella ja pienillä muutoksilla toi-
vottavasti saadaan lisää veneitä lähtölinjalle.  

Etelä-Päijänne Ranking (EPR) kilpailuita järjestettiin edellisten vuosien tapaan. Tänä vuonna 
osallistujamäärät jäivät edellisvuodesta joka saattoi osittain johtua kilpailupäivien säistä ja 
sääennusteista. Ensimmäisessä kilpailussa oli melko kova tuuli ja sen jälkeen ei tuulta juuri 
ollutkaan. 
 

Päijännepurjehduksessa  150 venettä lähti 

kohti Padasjokea ja vain 40 pääsi maaliin 

ajoissa. Näistäkin ainoastaan kolme sai 

purjehdituksi ajaksi alle 20h. Seuramme 

Jalmari Sipponen sijoittui LYS 3 luokassa 

toiseksi koko kilpailun neljänneksi no-

peimmalla tasoitetulla ajalla. 

 
 
 
 
 
Taas on talvi aikaa herätellä kilpailuviettiä kauden 2015 purjehduksille.   
Jani Rantanen, kilpailupäällikkö 
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Matkaveneily 
 
Hämärässä ajon eskaaderi järjestettiin tänä vuonna lauantaina 23.8 lähtöpaikkana Pirttisaari. 
Paikalla oli paljon veneitä, mutta kukaan ei ollut innostunut lähtemään, joten eskaaderi peruu-
tettiin. Ehkä reittivalinta oli huono, vaikka olikin tullut toivomuksia Pirttisaaresta lähtöön. 
Katsotaan ensivuonna uusi reitti, joka olisi mielenkiintoisempi. 
 

 
30.8. järjestettiin eskaaderi Sysmään. Eskaaderiin osallistui 5 venettä, sekä pari myöhemmin 
paikalle saapunutta venettä. Satamassa oli myös yksi seuran vene, eli yhteensä meitä oli par-
haimmillaan 8 venettä  edustamassa seuraa. Samana iltana oli satamassa myös venetsialaiset. 
Oli elävää musiikkia, ilotulitusta yms. toimintaa. Hieno ilta, vaikka veneitä ei tullutkaan toivo-
maani pariakymmentä. Järjestetään ensi vuonna taas joku eskaaderi.  
 

Jari Kaipio, matkailuvenepäälikkö 
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Terveiset vetiseltä talvisäilytyalueelta 
 
Kirjoittelen tätä lokakuun lopussa kun vettä lotuaa syksyisen maan ja ulkolämpötila +12. Näil-
lä keleillä miettii mitä paatti jo maissa tekee. Kuitenkin talvisäilytysalue on jo kivasti täyttynyt 
eli kausi 2014 on paketissa. 
 
Tänäkin vuonna alueella on ollut sopivasti vaihtuvuutta että talvisäilytyspaikkaa jonottavia on 
saanut talvisäilytyspaikan. Jonoa kuitenkin on kun halukkaita ilmoittautuu koko ajan lisää. 
Keväällä kunnostettu ajoväylä on edelleen hyvässä kunnossa, kiitos alueella liikkuvien kun 
malttavat hillitä kaasujalkaa. 
 
Alueen säännöt löytyvät edelleen seuran nettisivuilta Kuotaa/säännöt. Siellä myös turvallisuus-
ohjeet, pelastussuunnitelma ja ensiapuohjeita. 
  
Kaudella järjestetyt yhteislaskut ja –nostot keräsivät riittävän määrän osallistujia joten vene-
kohtaiset kustannukset eivät nousseet korkeiksi. Toimintaa jatketaan myös ensi vuonna 2015. 
 
 
Kari Granroth, talvisäilytysalueen hoitaja 
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Hallituksen jäsenet 2014 
 
 
 
Asema hallituksessa Nimi   Lisätehtävät  

 
Kommodori  Pertti Kansonen  ympäristövastaava  erov. 
 
I varakommodori  Miia Saarikko  naistoimikunta 
 
II varakommodori  Jani Rantanen  kilpailupäällikkö 
 
Varsinainen jäsen  Kari Granroth  talvisäilytysalue 
 
Varsinainen jäsen  Petri Lampola  tiedottaja   erov. 
 
Varsinainen jäsen  Panu Tast      erov. 
 
Varsinainen jäsen  Mervi Lampola  sihteeri 
 
1. varajäsen  Asko Pohjankoski  Pirttisaaren isäntä  erov. 
 
2. varajäsen  Ilpo Ekqvist  katsastaja   erov. 
  
3. varajäsen  Jari Kaipio  matkailuvenepäällikkö, 
      katsastaja 
 
 
 
 
 
 
 
Varsinaiset toiminnantarkastajat   Varatoiminnantarkastajat 

 
Timo Koivunen     Asko Ojanen 
Jaakko Kannisto     Juha Hiltunen 
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Muut toimihenkilöt 2014 

 Juhana Pulli 
rahastonhoitaja 
050 590 2025 
juhana.pulli(at)phnet.fi 
 
(s/y CARUS) 

 Sirkku Gummerus 
Junioripäällikkö 
050 595 7600 
sirkku.gummerus(at)gmail.com 

 Alpo Honkonen 
katsastuspäällikkö  
040 733 8668 
alpo.honkonen(at)phnet.fi 
 
(m/s ANISA) 

 Timo Tenho 
kunniakommodori 
0400 601 628 
Timotee(at)phnet.fi 

 

 Tapani Koskinen   
0400 949 295 

 Ari Nieminen 
0400 718 641  
ari.e.nieminen(at)mbnet.fi 
 
(m/s SANI) 

 Jukka Leinonen 
0400 838 904 
  

 Jani Saarikko 
040 531 0968 
Jansaa(at)gmail.com 
 
(yksi s/y ELYSIONIN kippareista) 

 Kari Lehtinen 
040 762 2265 

 Jari Kaipio 
045 670 6420 
Jari(at)kaipio.com 
 
(s/y CHRISTINA) 

 Petri Lampola 
040 513 9122 
petri.lampola(at)phnet.fi 
 
(s/y Alexandra) 

 Ilpo Ekqvist 
040 653 1099 
iekqvist(at)gmail.com 
 
(s/y Maria) 

Katsastajat     
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Asikkalan Pursiseura ry 
Repokatu 10, 15950  Lahti 
www.asikkalanpursiseura.fi 

asikkalanpursiseura@gmail.com 


