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Kommodorin palsta 
 
Uusi vuosi toi tullessaan varmistuksen veneilyliittojen yhdistymisestä. Miten 
yhdistyminen tulee vaikuttamaan jäsenseuroihin ja niiden toimintoihin, sen 
tulee tulevaisuus näyttämään. Nautic-lehden numerossa 2/2011 on esitelty 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hallitus ja toimikunnat. Toimikuntien määrä 
ja niiden toiminnot kattavat hyvin eri veneilijöiden tarpeet. Toimikuntien pe-
rustaminen ei yksinään takaa aktiivista toimintaa, tarvitaan myös palautetta 
jäsenseuroilta. Palautteen saamiseksi liiton organisaatiossa on aluejohtajat 
eri alueille. Organisaatiosta ja aluejaosta kerrotaan tarkemmin Nautic-lehden 
tulevissa numeroissa.  
 
Varma kevään merkki, kevään vuosikokouksen aika on lähellä. Kokouskutsu 
on jäljempänä tässä lehdessä. Tämän kokouksen esityslistaan on kirjattu 
sääntömuutos. Sääntömuutos on tullut ajankohtaiseksi yhdistyslakiin tullei-
den muutosten vuoksi. Sääntömuutokset eivät tule vaikuttamaan seuran toi-
mintaan, jäsenten vastuihin tai velvoitteisiin, vaan ovat lähinnä tarkennuksia 
ja nimikemuutoksia. Tästä huolimatta on kaikkien syytä tutustua huolella toi-
saalla lehdessä olevaan muutosehdotukseen ja antaa palautetta tarvittaessa. 
Jos kokous hyväksyy sääntömuutokset, ne toimitetaan maistraattiin hyväksyt-
täväksi ja tulevat voimaan maistraatin hyväksynnän jälkeen. 
 
Pitkä talvi on takana, seuramme toiminnan kannalta se on ollut hiljaiseloa. 
Veneilykauden aikana ”vapaat” viikonloput eivät riitä ja talvikaudella ei ole 
mitään toimintaa. Onko tilanteen oltava näin? Uskon jäsenistöltä löytyvän 
ideoita erilaisiin toimintoihin myös talvikaudelle. Kertokaa rohkeasti ajatuksis-
tanne hallituksen jäsenille jotta saamme toimintaa ympäri vuoden. Virallinen 
tiedotuskanavamme, Slööri, ilmestyy kahdesti vuodessa ja päätökset tapah-
tumista on tehtävä noin puolivuotta ennen tapahtuman ajankohtaa jotta sai-
simme tiedot myös Slööriin. Suurimmalla osalla jäsenistä on käytössään säh-
köposti jonka välityksellä olisi mahdollista välittää nopeammallakin aikataulul-
la tietoja tapahtumista. Valitettavasti yhteystiedot eivät ole ajan tasalla. Jokai-
sen jäsenen tulee huolehtia yhteystietojensa muutoksista sihteerille.  
 
Tuleva veneilykausi on taas täynnä erilaisia tapahtumia, kilpailuja, junnutoi-
mintaa, tutustumistapahtumia jne. Päijänteen eri seurojen järjestäminä, olkaa 
innolla mukana. 
 
Turvallista veneilykesää toivottaen 
Pertti Salmela 
kommodori  
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Sihteerin terveiset! 
 
TUKIKOHDAN AVAIN 
Seuran varsinaisille jäsenille lähti tämän Slöörin matkassa Pirttisaaren avain. Vuosi 
sitten vuosikokouksen päätöksellä meillä on vain yksi jäsenmaksu (nyt kun on yksi 
ainut liittokin, Suomen Purjehdus ja Veneily), on Pirttisaari kaikkien APS:n jäsenten 
käytössä ilman erillistä tukikohtamaksua. 
 
Pirttisaaren avainta ei saa luovuttaa ulkopuolisten käyttöön. Esimerkiksi jos seuraan 
kuulumattomat tuttavasi lainaavat venettäsi tai olet vuokrannut veneesi ulkopuoliselle, 
et voi antaa avainta ”veneen mukana”, eikä tukikohdan käyttöoikeus mene veneen 
mukana. Heidän käytössään on kaikille avoimet Virkistysalueyhdistyksen tukikohdat ja 
muut luonnonsatamat. 
 
Pirttisaaren käyttöohjeet löytyy toisaalta tästä lehdestä. 
 
KATSASTUSASIAA 
Olettehan huomanneet, että myös katsastus yhteiskatsastuksessa tehdään korvauk-
setta, joten nyt kannattaa katsastaa vene ja hankkia seuran perälippu. Se on 
"pääsylippu" kaikkien muidenkin seurojen tukikohtiin. 
 
JÄSENMAKSUASIAA 
Jäsenmaksut ovat toivottavasti löytäneet perille. Niiden eräpäivä oli 31.3.2011 ja toi-
vonkin kaikkien suorittavan jäsenmaksunsa viimeistään nyt. 
Seuraan liittyessänne olette allekirjoituksellanne hyväksyneet yhdistyksen säännöt ja 
laitankin tähän muistutukseksi 5§,  jossa kerrotaan yhdistyksestä eroamisesta.  
 

5 §  

”Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyk-

sen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokoukselle 

suullisesti pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun 

ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja velvoit-

teensa yhdistykselle toimintavuoden loppuun asti.” 

 
Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus! Muistattehan myös ilmoittaa 
osoitteenne muuttumisesta. Näin liitosta tuleva Nautic-lehti ja seuran oma Slööri-lehti 
löytävät perille. 
 
Suoritamme yhteistestilähetyksen sähköpostiosoitteisiin, jotka ovat tiedossamme. 
Testilähetys tehdään ennen vuosikokousta. Te joille se tulee käyttämäänne sähkö-
postiosoitteeseen, ei aiheuta mitään toimenpiteitä. Te jotka ette testisähköpostia saa-
neet, voitte ilmoittaa sihteerille käyttämänne osoitteen. 
 
”kevättä rinnoissa” 
toivottelee sihteeri-Irma 
m/s DAHLIA 
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ASIKKALAN PURSISEURA RY 
 
KOKOUSKUTSU 
 
 
 
Asikkalan Pursiseura ry:n varsinainen vuosikokous pidetään  
tiistaina 19.04.2011 klo 18.00  
Paikka: Asikkalan kunnantalon kokoustilat, Rusthollintie 2, 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. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus tileineen ja tilintarkastajien  

 antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille   

 tilivelvollisille. 

9. Sääntömuutos. 

10. Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

11. Kokouksen päättäminen. 

 

 

Asikkalan Pursiseura ry hallitus 
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SÄÄNTÖMUUTOS 
 
Seuraavassa esitetty ne pykälät säännöistä, johon ehdotetaan muutoksia (voimassa 
oleva sekä ehdotus, jossa lihavoituna muutos). 
 

 
4 § (nykyinen) 

 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä 18 vuotta täyt-
täneen henkilön kirjallisen hakemuksen perusteella. Kunniajäseniksi voidaan hallituk-
sen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huo-
mattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa.  Kunniajäsen ei maksa liittymis- ja 
jäsenmaksua.  Kannatusjäseniksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oike-
uskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai 
kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. 
 

4 § (ehdotus uudeksi pykäläksi) 
 
Yhdistyksen jäseninä voi olla varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, juniorijäseniä, 
kunniajäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyk-
sen hallitus hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön kirjallisen hakemuksen perusteel-
la. Perhejäseneksi hyväksytään samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kans-
sa asuva perheenjäsen ilmoituksen perusteella ilman eri hakemusta. Juniori-
päällikkö hyväksyy juniorijäsenet. Kunniajäseniksi voidaan hallituksen esityksestä 
vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla 
edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen ei maksa liittymis- ja jäsenmaksua. 
Kannatusjäseniksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yh-
teisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen 
kannatusjäsenmaksun.  
 
 

 
5 § (nykyinen) 

 
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyk-
sen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokoukselle 
suullisesti pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun 
ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja velvoit-
teensa yhdistykselle toimintavuoden loppuun asti. 
 

5 § (ehdotus uudeksi) 
 
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen tai sähköisen ilmoi-
tuksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyk-
sen kokoukselle suullisesti pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtu-
neeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan 
maksunsa ja velvoitteensa yhdistykselle toimintavuoden loppuun asti. 
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6 § (nykyinen) 
 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdis-
tyksen sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti. 
 

6 § (ehdotus uudeksi) 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen kun ensim-
mäisen huomautuslaskun eräpäivästä on kulunut 30 vuorokautta, toimii yhdistyk-
sen sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti.  
 

 
 

8§ (nykyinen) 
 

Yhdistyksen pursilippua saa käyttää pursiseuran venerekisterissä oleva katsastettu 
vene.  Yhdistyksen pursilipun lunastanut jäsen sitoutuu noudattamaan tätä pykälää ja 
pursilippua koskevia säädöksiä, sekä Suomen Purjehtijaliiton ja  Suomen Veneilyliiton 
lippukomitean laatimia ohjeita. Yhdistyksen jäsen sitoutuu luovuttamaan omistamansa 
Asikkalan Pursiseuran pursilipun ja/tai viirin takaisin seuralle veloituksetta, jos hän on 
rikkonut yhdistyksen sääntöjä ja siksi hallitus vaatii häneltä lippua ja/tai viiriä. 
 

8§ (ehdotus uudeksi) 
 
Yhdistyksen pursilippua saa käyttää pursiseuran venerekisterissä oleva katsastettu 
vene. Yhdistyksen pursilipun lunastanut jäsen sitoutuu noudattamaan tätä pykälää ja 
pursilippua koskevia säädöksiä, sekä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n lippukomi-
tean laatimia ohjeita. Yhdistyksen jäsen sitoutuu luovuttamaan omistamansa Asikka-
lan Pursiseuran pursilipun ja/tai viirin takaisin seuralle veloituksetta, jos hän on rikko-
nut yhdistyksen sääntöjä ja siksi hallitus vaatii häneltä lippua ja/tai viiriä. 
 

 
 

11 § (nykyinen) 
 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on yhdessä toimintakertomuk-
sen kanssa annettava tilintarkastajille viimeistään 31.p:nä maaliskuuta. Tarkastukses-
sa on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle 
hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. 
 

11 § (ehdotus uudeksi) 
 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on yhdessä toimintakertomuk-
sen kanssa annettava toiminnantarkastajille viimeistään 31.p:nä maaliskuuta. Tar-
kastuksessa on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hal-
litukselle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. 
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13 § (nykyinen) 
 
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Vuosikokous pidetään 
huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia 
pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä 
sitä kirjallisesti hallitukselta anoo määrättyä asiaa varten. Yhdistyksen kokouksissa on 
äänioikeus vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. 
 

13 § (ehdotus uudeksi) 
 
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Vuosikokous pidetään 
huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuussa. Ylimääräisiä kokouksia 
pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä 
sitä kirjallisesti hallitukselta anoo määrättyä asiaa varten. Yhdistyksen kokouksissa on 
äänioikeus vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä. 
 
 
 

14 § (nykyinen) 
 
Kutsu yhdistyksen kokouksiin annetaan jäsenille tiedoksi vähintään seitsemän (7) 
päivää ennen kokousta. Kutsu toimitetaan kirjallisesti jokaiselle jäsenelle. 
 

14 § (ehdotus uudeksi) 
 
Kutsu yhdistyksen kokouksiin annetaan jäsenille tiedoksi vähintään seitsemän (7) 
päivää ennen kokousta. Kutsu toimitetaan kirjallisesti jokaiselle varsinaiselle ja kun-
niajäsenelle 
 
 
 

15 § (nykyinen) 
 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen järjestäytyminen. 
2. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus tileineen ja tilintarkastajien antama  lau-

sunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
4. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat. 

 
15 § (ehdotus uudeksi) 

 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen järjestäytyminen. 
2. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus tileineen ja toiminnantarkastajien an-

tama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
4. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat. 

8 



16 § (nykyinen) 
 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen järjestäytyminen. 
2. Määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun 

suuruus ja sen suorittamisen ajankohta. 
3. Käsitellään yhdistyksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 
4. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio. 
5. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja tai varapu-

heenjohtajat erovuoroisen tilalle. 
6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet 

erovuoroisten tilalle. 
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuraavan 

vuoden tilejä ja hallintoa. 
8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat. 

 
16 § (ehdotus uudeksi) 

 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen järjestäytyminen. 
2. Määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun 

suuruus ja sen suorittamisen ajankohta. 
3. Käsitellään yhdistyksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. 
4. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio. 
5. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja tai varapu-

heenjohtajat erovuoroisen tilalle. 
6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet 

erovuoroisten tilalle. 
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan 

seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. 
8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat. 
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Moottoriveneilijöillä mahdollisuus tutustua purjehtimiseen 
 
Moottoriveneilijöiden kanssa on tullut esille heidän mielenkiintonsa tutustua 
purjehtimiseen. Lauantaina 18.6.2011 valjastetaan 3 - 5 purjevenettä lajiin tu-
tustumiseen. Lähtö ja paluu on Pirttisaaresta ja reissun kesto noin pari tuntia 
per kierros. 
 
Hämärässä ja pimeässä ajon eskadeeri 
 
Järjestämme hämärässä ja pimeässä ajon eskadeerin Tehin laituri – Pirttisaari 
lauantaina 20.8.2011. Kesäisin liikuttaessa järvellä suurin osa matkoista teh-
dään valoisan aikaan. Monelle veneilijälle hämärässä/pimeässä kulku voi ilman 
harjoittelua olla vierasta. Kokoonnumme Tehin laivalaituriin klo. 17.00. Siellä 
muutama asiaan liittyvä esitys ja ohjeistus. Kun aurinko laskee, lähdemme liik-
keelle. Tarkoituksena kulkea Tehinselän yli ja saapua Pirttisaaren laituriin ete-
länpuoleista väylää pitkin. Eskadeeri on tarkoitettu sekä moottori- että purjeve-
neille. 

APS:n tapahtumakalenteri 2011  
(junnujen tapahtumat erikseen junnujutun yhteydessä) 

 

Vuosikokous ti 19.4. klo 18:00, Asikkalan kunnantalon kokoustilat 

Lipunnosto la 14.5., Pirttisaari  

Yhteiskatsastus  la 21.5. klo 10-14, Kuotaa 

Yhteiskatsastus ti 31.5. klo 18-21, Majakkapaviljonki 

Yhteiskatsastus ti 14.6. klo 18-21, Majakkapaviljonki 

Yhteiskatsastus la 18.6. klo 12-18, Pirttisaari 

Tutustuminen purjehtimiseen  la 18.6., Pirttisaari 

Tanhuan junnuleiri vko 26, Tanhua 

Pirttisaareen purjehdus la 6.8. klo 12.00, Karisalmi 

Hämärässä ajon eskadeeri la 20.8. klo 17.00, Tehin laituri 

Lipunlasku la 24.9., Pirttisaari  
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UUDEN ISÄNNÄN MIETTEITÄ JA TOIVEITA 
 
Vanha fraasi: ne jotka eivät tunne, tulevat tuntemaan, mutta toivottavasti po-
sitiivisessa mielessä. Luulisin, että suurin osa tunnistaa tämän harmaapäisen 
parivaljakon, josta toisella on huomattavasti pitempi parta ja kulkee neljällä 
tassulla. 
 
Isännän vaihdon yhteydessä sanottiin, että saat valmiin paikan. Sitä se onkin 
hyvin pitkälle, joskin aina löytyy fiksaamista, huollettavaa ja paranneltavaa. 
Yhtä asiaa olen tuumailut jo viime kesänä. Puisten kävelyreittien puupintojen 
parantaminen tai vaihtaminen myös laiturialueella, koska ajan patina on iske-
nyt ja ylösnousseita naulankantojakin on liiaksi. Kulkureitithän on suunniteltu 
aikanaan todella toimiviksi. 
 
Polttopuutilanne on niin hyvä, että perinteiset halkotalkoot taitavat jäädä väliin 
tänä kesänä. 
 
Mutta niihin toiveisiin. 
Olen hyvin ”nöösi” tässä yhteisössä ja tulen kyllä kaipaamaan vinkkejä kai-
kennäköisiin asioihin, kuinka tehdään tai hoidetaan. Mieluiten niitä yhteyden-
ottoja riittävän ajoissa – esimerkiksi materiaaleista, jotka ovat loppumassa, 
kuin että loppuivat jo. Myös korjaustarpeista on hyvä ilmoittaa heti kun sellai-
sen huomaa.  Teen vuorotyötä ja siksi pidän puhelinta äänettömällä / suljettu-
na myös päiväsaikaan ja töissä ollessani saatan sanoa lyhyesti että, soitan 
kohta. Soitan heti kun voin, voit jättää myös viestin. 
 
Sanokaa reilusti asioista ilman hymistelyä, selän takana puhumista inhoan yli 
kaiken. 
Nimimerkillä  ”Kaiken se kestää, vaan kaikkea ei voi antaa”. 
 
Veneilykesää ja Pirttisaaren kautta odotellessa 
 
Lassi Teittinen 

APS:lle avattu keskustelufoorumi -  aps.foorumit.fi 
 
Asikkalan Pursiseuralle on avattu internettiin oma keskustelufoorumi osoit-
teessa http://aps.foorumit.fi. Foorumi on tarkoitettu APS:n jäsenille ja seuran 
toiminnasta kiinnostuneille. Viestit ovat kaikkien luettavissa, mutta kirjoittami-
seen vaaditaan käyttäjätunnus (nopea rekisteröityminen ensimmäisellä ker-
ralla). Foorumin ylläpidosta vastaa tiedottaja ja hallitustoiminnassa mukana 
olevat toimivat valvojina.  
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PIRTTISAAREEN TOIMINTAOHJEET 2011 
 
 
Ympäristöön tutustuminen 
Uusille tiedoksi ja vanhoille muistin virkistämiseksi. Kodan takana on naapu-
rin pystyttämä aita. Kunnioitamme yksityisyyttä, emmekä lähde tutkimaan 
aidan toisella puolella olevaa aluetta. 
 
Kalanperkuu 
Kalanperkuupöytä on grillin takana rannassa. Jokainen huolehtii omien per-
kuujätteidensä hävittämisestä, ottaen huomioon ettei kompostia ole. 
 
Astioiden peseminen 
Astioiden pesupaikka on saunojen takana. Emme laske astianpesuvesiä lai-
turialueelle. 
 
Pursituvassa yöpyminen 
Pursitupaa on varattavissa oman seuran jäsenille. Pääperiaate on että kaikki 
yöpyvät omissa aluksissaan. Jos kuitenkin tarvitset pursitupaa väliaikaisma-
joitukseksi vaikkapa vieraillesi, yöpymisvaraukset tehdään etukäteen Pirtti-
saaren isännältä Lassi Teittiseltä, puh. 0400 848 120 . Yöpyminen pursitu-
vassa maksaa 5€/yö. Jokainenhan käyttää omia petivaatteita 
 
Sauna- ja grillipuuasiaa 
Pirttisaaressa ei ole palkattua työvoimaa sauna- ja grillipuiden työstämistä 
varten. Tästä johtuen jokainen kantaa huolta siitä, että käytön tilalle ilmestyy 
uusia puita. Saunapuita emme polta grillissä, vaan grillipuut löytyvät grillin 
takaa rannasta. 
 
Sauna 
Sauna lämmitetään kesäaikaan iltaisin ja naiset ja miehet saunovat vuorotel-
len. Muistathan tyhjentää saunan ja pesuhuoneen tuhkat aina ennen lämmi-
tystä, ettei arinat pala. 
 
Veneiden omat saunat 
Venesaunoja emme lämmitä tukikohdan laiturissa, emmekä laske pesuvesiä 
veteen laiturialueelle.  
 
Grillikota-asiaa 
Muistammehan kaikki puhdistaa ja rasvata grillikodassa olevan muurikkapan-
nun! Kukaan meistä ei halua kypsentää omia ruokiaan likaisella, pudistamat-
tomalla ja ruosteisella pannulla. Grillissä poltetaan vain "puhdasta" puuta ja ei 
heitetä esim. makkarapaketin muovia palamaan, jotta ei tule sivumakuja gril-
lattaviin. Muistathan viedä välillä tuhkat saunan takana olevaan tynnyriin. 
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Emme myöskään vie lemmikkieläimiä grillikotaan, joukossamme saattaa olla 
hyvinkin allergisia seurakavereita. Emme tupakoi kodassa. 
 
Lemmikkieläimet 
Kaikenkokoiset ja – ikäiset lemmikit pidämme aina kytkettynä. Keräämme 
myös lemmikkiemme jätökset, vaikka se tekisikin asiansa polkualueiden ulko-
puolelle.  
 
Hiljaisuus 
Laiturialueella alkaa hiljaisuus klo 22.00 ja kunnioitamme muiden halua käy-
dä lepäämään ajoissa. 
 
Vierailijat 
Muiden seurojen jäsenet (10€/yö), voivat käydä maksamassa yöpymisensä 
(sisältää saunan) saunan pukuhuoneen takaseinällä olevaan lippaaseen. 
Maksun voi maksaa myös suoraan seuran tilille 501109-241965. 
 
Lähtötoimenpiteet 
Kaikki kuittaavat käyntinsä pursituvan vieraskirjaan (niitä on mukava lueskella 
myöhemmin).  
 
Ovien lukitsemista emme voi jättää vieraiden vastuulle, joten viimeinen oman 
seuran jäsen huolehtii kaikki ovet lukkoon ja tarkistaa, että kaikki jää asialli-
seen kuntoon. Silloin seuraavien on taas hyvä tulla. 
 
 
Viihtyisää Pirttisaarikesää 2011! 
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JOLLAKESKUS JA JUNIORITOIMINTA HYVÄSSÄ VIREESSÄ 
 
Viimekaudella TePSin, APSin ja LPS:n yhteistyönä Majakkapaviljongille pol-
kaiseman Etelä-Päijänteen Jollakeskuksen hyvä vire jatkuu. Mukaan ovat 
tulossa perustajaseurojen lisäksi nyt myös HeiPS ja HVS. Näin Jollakeskuk-
selle asetettu tavoite koota koko Etelä-Päijänteen alueen juniorityö yhdeksi 
kokonaisuudeksi on toteutunut. 
 
Kestävää juniorityötä 
 
Jollakeskuksen ideoimalla APS ja TePS halusivat osaltaan luoda juniorityö-
hönsä sellaisen mallin, jolla voidaan perustellusti uskoa junnutyön jatkuvan 
myös sen jälkeen kun nykyisten aktiivien intressi asiaan aikanaan hiipuu. 
Pienten seurojen juniorityön ongelmahan on juuri siinä, että se tuntuu elävän 
ikuista aaltoliikettä. Aktiivista ajanjaksoa tuntuu seuraavan aina pitkä hiljainen 
jakso, ennen kuin uusia vastuunkantajia ja junioripurjehtijoita taas uudelleen 
löytyy. APSin kohdalla on varovastikin laskien parhaillaan menossa seuran 
synnyn jälkeen vähintään neljäs aktiivinen juniorikausi. Kausien välissä toi-
minta on aina lähestulkoon täysin hiipunut - leiriä lukuun ottamatta. Tästä 
aaltoliikkeestä halutaan nyt Jollakeskuksen avulla lopullisesti eroon jakamalla 
vastuuta pysyvästi useamman seuran kannettavaksi. 
 
EPJ:stä seurojen yhdistys 
 
Kolmen seuran välillä Jollakeskuksen käytännön asiat sujuivat kohtuullisen 
mutkattomasti. Kun mukaan tuli nyt kaksi lisäseuraa kalustoineen, toiminnalle 
haluttiin luoda selkeät pelisäännöt. Pelisäännöillä halusimme varmistaa, ett-
emme joutuisi myöhemmin keskenämme tarpeettomasti tukkanuottasille hy-
vän asian ympärillä. Tätä lukiessanne Etelä-Päijänteen Jollakeskus Ry (EPJ) 
on jo todennäköisesti perustettu seurojen juniorityön yhteiseksi alustaksi. 
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Vaikka EPJ on oma rekisteröity yhdistyksensä, se ei ole purjehdusseura. Se 
on työkalu jonka avulla jäsenseurat tekevät juniorityötä. EPJ:llä ei ole ainoa-
takaan henkilöjäsentä. Sen jäseninä voivat olla vain ja ainoastaan purjehdus-
seurat. Edelleen sen toiminnassa mukana purjehtivat juniorit eivät edusta 
EPJ:tä, vaan omaa kotiseuraansa - Meidän tapauksessa APSia. EPJ ei 
myöskään ole jäsen Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:ssä eikä missään 
muussakaan kattojärjestössä. 
 
Jokaista jäsenseuraa EPJ:n hallituksessa edustaa junioripäällikkö, ja sen 
vuosikokouksessa kommodori. Näin EPJ pysyy jatkossakin työkalun roolissa 
ja aiheuttaa seuroille lisäbyrokratiaa mahdollisimman vähän. EPJ vastaa itse 
omasta taloudestaan keräämällä junioripurjehtijoilta toiminnassaan tarvitse-
mansa tuotot. Jäsenseurat ainoastaan luovuttavat sopimuksella EPJ:n käy-
tettäväksi olemassa olevan junioripurjehduskalustonsa. Kaluston omistus 
säilyy edelleen jäsenseuroilla. 
 

Lisää toimintaa… 
 
Junioripurjehduksen organisointi EPJ:een mahdollistaa viime kesää monipuo-
lisemman toiminnan. Viikkoharjoitukset alkavat pyöriä Majakkapaviljongilla 
sunnuntaisin toukokuun lopusta alkaen. Toimintaa jatketaan elokuun loppuun 
asti. Normaalien viikkoharjoitusten lisäksi EPJ:ssä pyöritetään läpi ainakin 
kaksi kolmen päivän Jollakoulua, joiden kautta uusien junioripurjehtijoiden on 
helppo tulla mukaan viikkoharjoituksiin ja leireille. 
 
Perinteinen Rapalan leiri jää historiaan Sysmän kunnan pantua leirikeskuk-
sensa myyntiin. Uusi, entistä ehompi leiripaikka löytyi onneksi Kari Grandin 
avustuksella selän toiselta puolelta Kuhmoisista. Ensi kesän leiri vietetään 
Tanhuan leirikeskuksessa, josta löytyy tarvittaessa majoituspaikat sisätiloista 
jopa 60 hengelle. 
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EPJ tarkoittaa myös APSin junioreille pääsyä muiden jäsenseurojen leireille. 
Tarkoituksena on nyt suunnata Tanhuan leiri vähän nuoremmille (6-13 v.) 
purjehtijoille ja ohjata yläasteikäiset LPS:n järjestämälle Naumin leirille, jossa 
purjehtijoiden yläikäraja on 17. 

…kilpailu 
 
Täysin uutena asiana on ilmassa mahdollinen optarien alueellisen Haastaja-
kisan järjestäminen Majakkapaviljongilla 14.8. Asiasta on alustavasti sovittu 
ja toteutuminen varmistunee vielä kevään aikana. Haastajakisa on tarkoitettu 
purjehduksen hiljattain aloittaneille junioreille, jotka haluavat kokea purjeh-
duskilpailun tunnelmaa ja jännitystä. 
 
Haastajakisassa on keskeisessä asemassa junioreille suunnattu rantakiva. 
Kilpailun aikana junioreja auttaa heidän joukossaan kumppareilla liikkuvat 
”luotsit”, jotka antavat kaikille tasapuolisesti ohjeita ja neuvoja turvallisen ja 
mukavan kilpailukokemuksen varmistamiseksi. Parhaimmillaan Haastajakisat 
keräävät muutaman kymmenen nuoren purjehtijan joukon yhteen. Eikö olisi 
hieno nähdä tämän tapahtuvan ensi kesänä Majakkapaviljongilla! 
 

…ja resursseja 
 
EPJ:n ohjaajina tulevat alkavalla kaudella toimimaan LPS:n ohjaajien lisäksi 
APSin Milja Lusila. Milja tulee vastaamaan pääohjaajana Jollakeskuksen pur-
jehdustoiminnasta ja jollakouluista. 
 
Kalustopuolella EPJ:ssä nähdään ensikesänä viimevuotisen kaluston lisäksi 
TePSin hankkimat kaksi upouutta Oppi-jollaa APSin vastaavien rinnalla. 
Zoom-laivuetta puolestaan täydentää APSin käytettynä ostama Zoom 8. Li-
säksi kalustoa tulevat täydentämään HeiPSin ja HVS:n optimistijollat ja tiettä-
västi ainakin yksi 380. 
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Nyt kaivataan purjehtijoita 
 
EPJ:llä on nyt käytössään jollakalustoa ja ohjaajia noin kolmenkymmenen 
aktiivisen junnun tarpeisiin. Viime kaudella Jollakeskuksen harjoituksissa pur-
jehti keskimäärin 12 junioria, joten uusia purjehtijoita mahtuu joukkoon run-
saasti. Erityisesti toivomme saavamme mukaan lisää asikkalalaisia purjehti-
joita. Viime kaudella jostain syystä Espoosta, Vantaalta, Hollolasta ja Hä-
meenlinnasta tuntui olevan huomattavasti lyhyempi matka harjoituksiin, kuin 
Vääksyn keskustasta. 
 
Nyt on oikea hetki haastatella lähipiirissä olevat omat ja tuttavien juniorit. Oh-
jaa heidät hyvän harrastuksen pariin EPJ:lle. Tarvittaessa voit pyytää esite-
materiaalia allekirjoittaneelta. Takaan, että he tulevat olemaan tyytyväisiä 
kokemaansa! 

Panu Tast 
junioripäällikkö 

 
 

 Suunniteltu tapahtuma Aika 

Veneiden kaatoharjoitus /Lahti avoin 

Treenit 1 klo 14-18 su 29.5 

Treenit 2 klo 14-18 su 5.6 

Treenit 3 klo 14-18 su 12.6 

Treenit 4 klo 14-18 su 19.6 

Tanhuan leiri 7-13 vuotiaat 30.6-2.7 

Treenit 5 klo 14-18 su 10.7 

Naumin leiri  14 vuotiaat  -> 11.-17.7 

Treenit 6 klo 14-18 su 17.7 

Jollakoulu 1 klo 12-16 18.-21.7 

Jollakoulu 2 klo 12-16 25-28.7 

Treenit 7 klo 14-18 su 31.7 

Treenit 8 klo 14-18 su 7.8 

Treenit 9 klo 14-18 su 14.8 

Haastajakisa klo 12.00- su 14.8 

Treenit 10 klo 14-18 su 21.8 

Treenit 11 klo 14-18 su 28.8 

Päätös ”karnevaalit” su 28.8 
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KILPAILUKUTSU 

 

PIRTTISAAREEN PURJEHDUKSEEN 
6.8.2011 

 
Aika ja Paikka    6.8.2011, Lehtisten saaret, Pirttisaari 
 
Järjestäjä     Asikkalan Pursiseura ry 
 
Lähtölinja   Lähtö Karisalmi, harjun pohjoispuoli, sillan eteläisten pyloninen 

muodostama linja toimitsijaveneelle asti. Lähtöaika on klo 12.00 
 
Reitti   Karinsalmelta – Pirttisaareen. Tehinselällä reitti on vapaa. Rajaluoto 

ja Pirttisaaren pohjoispuolella oleva kivikko kierretään pohjoispuolel-
ta. Matka on noin 14 mpk 

 
Maalilinja   Maali on Pirttisaaren edustalla merkitty maalilinja. Varamaalilinja on 

Kirveskallion eteläkärjen ja Selkäsaaren loiston muodostamalla lin-
jalla. Päätös mahdollisesta maalilinjan siirtämisestä ilmoitetaan pu-
helimella veneisiin. 

 
Säännöt   Kilpailussa noudatetaan kansainvälisiä kilpapurjehdussääntöjä, 

LYSsääntöä, Etelä-Päijänteen Ranking-sääntöä sekä lähtöpaikalla 
annettuja ohjeita. 

 
Luokat   LYS-luokat ja LYS-perhe (LYS-tasoitus ilman spinnua, spinnua ei 

saa käyttää), luokkia voidaan yhdistää. Kilpailu kuuluu Etelä-
Päijänteen Ranking-sarjaan. 

 
Ilmoittautuminen   Kilpailuun voi ilmoittautua osoitteessa 

 www.asikkalanpursiseura.fi/kilpailut 4.8.2011 klo 16:00 mennessä. 
Jälki-ilmoittautuminen kilpailupaikalla toimitsijaveneessä alkaa kil-
pailupäivänä klo 11.00. Kilpailumaksu on 20 €, sisältäen saunan ja 
tukikohdan vierailumaksun. Maksu suoritetaan APS:n tilille Osuus-
pankki 501109-241965. Maksun viestikenttään merkitään kipparin 
nimi ja veneen purjenumero. 
 

  LYS-perhe luokassa ei ennakkoilmoitusta purjeiden käytöstä tarvit-
se tehdä, vaan luokassa käytetään LYS-lukua ilman spinnua. 

 
      Varsinaista Kipparikokousta ei pidetä 
 
Tiedustelut     Asikkalan Pursiseura ry, Jani Rantanen 040 8242825 
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PIRTTISAAREEN PURJEHDUS 
 
 

PURJEHDUSOHJEET 
 
 

1.SÄÄNNÖT 
Kilpailuissa noudatetaan ISAF:n Purjehduksen kilpailusääntöjä 2009–2012, LYS‐sääntöä 2011, näitä 
purjehdusohjeita, kilpailukutsua, sekä Etelä‐Päijänteen Rankingin sääntöä. 
 
2. KATSASTUS JA MIEHISTÖVAATIMUKSET 
Veneen tulee olla katsastettu kilpailun kalenterivuoden Suomen purjehdus ja veneilyliiton vaatimus‐
ten mukaisesti vähintään katsastusluokkaan 3. Kilpailulautakunta voi suorittaa katsastustarkastuksia 
pistokokein heti maaliintulon jälkeen. Veneessä täytyy olla kilpailun aikana veneen päällikön lisäksi 
vähintään yksi muu miehistön jäsen. 
 
3. KIPPARIKOKOUS, TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE JA  
PURJEHDUSOHJEIDEN MUUTOKSET 
Tiedotukset kilpailijoille julkaistaan APS:n kotisivuilla www.asikkalanpursiseura.fi. Kilpailulautakunta 
voi ilmoittaa purjehdusohjeita koskevista muutoksista GSM puhelimella. Erillistä kipparikokousta ei 
pidetä. 
 
4. KILPAILUN AIKATAULU 
6.8.2011 klo. 11.55 varoitusviesti (GPS‐aika). 
Maalilinja sulkeutuu 4 h päässä ensimmäisen veneen maaliintulosta, kuitenkin viimeistään klo. 21.00 
Palkintojen jako ja tapahtuu APS:n tukikohdassa maalilinjan sulkeutumisen / viimeisen veneen 
maaliintulon jälkeen. 
 
5.KILPAILULUOKAT 
Luokkajako on   LYS‐luokka 
     LYS perhe ‐luokka. 
 
Luokkia voidaan yhdistää. Kaikkien luokkien luokkalippuna D. LYS perhe –luokassa on spinaakkerin 
käyttö kielletty. Keulapurjeen spiiraaminen on kuitenkin sallittua. 
 
6. LÄHTÖ JA LÄHTÖLINJA 
Kilpailu lähetetään ISAF säännön 26 mukaisesti. Lähtölinja sulkeutuu 10 minuuttia lähdön jälkeen. 
Lähtölinjan sijaitsee Karisalmen sillan länsipuolella. Lähtölinja 
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7. RATA 
Karinsalmelta – APS:n tukikohtaan Pirttisaareen. 
Reitti on vapaa seuraavilla poikkeuksilla: 
Kirveskallion ja Selkäsaaren loiston (61°26,257N 25°27,157N) välistä on purjehdittava 
Rajaluoto (61°28,978N 25°21,462N) ja Pirttisaaren pohjoispuolella oleva kivikko (61°28,995N 
25°20,842N) kierretään pohjoispuolelta. Kivikko on merkattu oranssilla poijulla. 
 
8. MAALILINJA 
Maalilinjan muodostaa APS.n tukikohdan edustalla olevan poijun ja kilpailulautakunnan veneen 
välinen linja. Varamaalilinja on Kirveskallion eteläkärjen ja Selkäsaaren loiston muodostamalla linjal‐
la. Päätös mahdollisesta maalilinjan siirtämisestä ilmoitetaan GSM puhelimella veneisiin kilpailulau‐
takunnan toimesta. 
 
9. KESKEYTTÄMINEN 
Kilpailun keskeyttämisestä on ilmoitettava kilpailulautakunnalle. 
 
10.TULOSLASKENTA 
Kilpailun tulokset lasketaan aikaa ajalle ‐menetelmän mukaan eli korjattu aika on = purjehdittu aika x 
LYS‐luku. LYS perhe –luokassa tehdään spinaakkeri vähennys ‐0.03 veneen perusluvusta. 
 
11. PROTESTIT 
Lisäyksenä säännön 61 vaatimuksiin on protestista ilmoitettava suullisesti lautakunta‐alukselle 
protestoivan veneen maaliintulon yhteydessä tai puhelimella kun vene muutoin on lakannut olemas‐
ta kilpaileva vene. Protestien käsittely alkaa 15 min kuluttua viimeisen veneen maaliin saapumisen / 
maalilinjan sulkeutumisen jälkeen. 
 
12. PALKINNOT 
Palkinnot jaetaan Pirttisaaressa heti tulosten laskennan jälkeen. 
 
13. VASTUUVAPAUTUS 
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös kilpailla. Kilpailun 
järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta 
tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jäl‐
keen. 
 
14. VAKUUTUS 
Jokaisella kilpailevalla veneellä tulee olla voimassaoleva vastuuvakuutus. 
 
15. YHTEYSTIEDOT 
 
Jani Rantanen p. 040 8242825 
 
Pertti Kansonen p. 0400 845471 
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

 
PIRTTISAAREEN PURJEHDUS 6.8.2011 

 
Veneen nimi: __________________________________ Purje nro: ________________ 
 
Veneen tyyppi:_________________________________ LYS luku ________________ 
 
Kilpailuluokka LYS tai LYS perhe (perhe-luokassa ei saa käyttää spinnua):__________ 
 
LYS Koodi ________________________________ 
S = Spinaakkeri V= taittolapapotkuri F = kiinteä potkuri 
 
Kipparin nimi:_________________________________ Seura: ___________________ 
 
Puh.nro veneeseen: _____________________________ 
 
Miehistö: ____________________________________ 
 
   ____________________________________ 
 
   ____________________________________ 
 
   ____________________________________ 
 
Vakuutan veneen kilpailevan ilmoittautumisen ja mittakirjan mukaisessa kunnossa sekä 
noudattavani kaikkia sääntöjä 
 
_______ / _______/ 2011  _______________________________________ 
       Kipparin allekirjoitus 
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PERUSKATSASTUS 
 
Ainakin seuraavilla veneillä on peruskatsastus tänä keväänä joko sen vuoksi, 
että edellinen runkokatsastusvuosi on ollut 2006 tai venettä ei ole katsastettu 
viime kesänä. 

Jos veneesi on telakoituna Kuotaan talvisäilytysalueella, hoitavat katsastajat 
automaattisesti veneillä käynnin EDELLYTTÄEN ETTÄ VENEEN NIMI ON 
SELVÄSTI SÄILYTYSTELINEESSÄ NÄKYVILLÄ, VAIKKA PRESSUTKIN 
OLISI VIELÄ PAIKOILLAAN!!!!! Mikäli veneen nimi ei ole helposti nähtävissä, 
ei sen runkoa myöskään katsota. Jos haluat olla itse paikalla runkokatsastuk-
sessa, niin ota ajoissa yhteyttä katsastajaan. 

 
Jos veneesi on säilytyksessä jossakin muualla (esim Kalkkisten Lauttanie-
messä), ota yhteyttä katsastajaan hyvissä ajoin ennen veneen vesillelaskua 
ja voitte sopia veneen rungon katsomisesta. 
 
Uudet jäsenet, jotka haluatte veneenne APS:n rekisteriin tai vanhat jäsenet, 
jotka olette vaihtaneet venettä tai vene on ollut vuoden tai enemmän katsas-
tamatta tai siihen on tehty jotakin muutoksia ottakaa hyvissä ajoin ennen 
vesillelaskua yhteys katsastajaan. 

 
Katsastajat tekevät tätä arvokasta veneilyturvallisuustyötä korvauksetta, joten 
ottamalla ajoissa yhteyden katsastajaan, löydätte teille molemmille sopivan 
ajankohdan katsoa runko. 
 
Vain katsastetulla veneellä on oikeus käyttää APS:n perälippua! 

Veneen nimi Omistaja 

SAMURAI ÖSTERBERG EINO 

DELPHIN RUUTU MIKKO 

VEERA TOIVONEN JARI 

ANTONIA RUUTU-SALMI KAISA 

KAIJA LEHTOLA EERO 

DORIS KANSONEN PERTTI 

PRINCESS SUOMINEN OSSI 

PIONI NISKALA MIKAEL 

AIDA II KUOKKANEN SEPPO 

ISABELLA SALMINEN ASKO 

TANGO TUOMIVAARA SEPPO 

INGALENA RÄNNÄLI JORMA 
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Venenimi Tyyppi R-nro Omistaja 
ADELEI MOOTTORIVENE A-52369 IHALAINEN TIMO 
AFRODITE matkavene R-7873 PELTONEN ESA 
AIDA YAMARIN 5800 R-32632 HAVUKAINEN JARI 
AIDA II BELLA 571 C R-32253 KUOKKANEN SEPPO 
ALEXANDRA purjevene/ Albin Vega 27 V-23189 LAMPOLA PETRI 
ANISA BELLA 8000 R-35016 HONKONEN ALPO 
ANNAS SUNWIND 27 A-50146 HAAPSAARI ANTTI 
ANTONIA Vihe S-21 A-55656 RUUTU-SALMI KAISA 
AURORA GUY 27 A51168 SELIN OLLI-MATTI 
BELLA Bella 530 R-50980 VAINIO TEEMU 
BERTHA PEDRO SKIRON 35 R-53444 LESKELÄ TAPIO 
BETOLAIN MOOTTORIPURSI R-50754 NURMINEN REIJO 
BOBO SILVER STAR CABIN FAMILY H-208 RINNE MARTTI 
CARUS FIRST 235 S-18350 HEIKKILÄ KALERVO 
DELPHIN PROFICAT CRUISER 975 GDL A-27226 RUUTU MIKKO 
EETEE MARINO 9000 BARRACUDA U-32496 TOJE ERKKI 
ei nimeä Flipper 515 HT A23389 JÄRVINEN RISTO 
ei nimeä VATOR 15 DL H-3752 HONKONEN ALPO 
LILLAN matkavene L-11304 PUOLITAIVAL HENRY 
ei nimeä MY L-9334 LAMPINEN ANSSI 
ei nimeä SEA RAY 220 B R R-36888 LEHTO PEKKA 
ei nimeä SILVER FOX DC R-37897 RINNE MARTTI 
ei nimeä Flying Albatross T 27001 AROMAA JORMA 
ELINA  A-23295 MÄKI-HOIMELA VEIJO 
ELYSION FINN EXPRESS 64 S-17573 NIKKINEN MIKKO 
EMRIKA II MATKAVENE X-8661 PASANEN KARI 
EULALIA MISIL 2 H-70627 HAAPANEN MATTI 
FATSO! DEHLER 34  KUKKAMÄKI TIMO 
FILIPPA Inferno 28 X 15028 MAKKONEN SAKARI 
FLIP MATKAVENE R-31882 HOPPONEN JUHA 
FOUDRE HELMSMAN 23 X-16422 HYTÖNEN TOMMI 
GWINEA DELPHIA 28 PHILA A-56424 TAST PANU 
HAKUNAMATATA Bayliner 2855 CB A-15698 MYKKÄNEN JUSSI 
HELE HAI L-10574 MIETTINEN JAN 
HELMI Kala-Kalle 24 R-50359 UPOLA KEIJO 
HOTSPUR H-VENE H-71217 RUUTU MIKKO 
HOTTA TERÄSVENE H-12651 TURUNEN ARVI 
IIDA TARGA 96 T-50621 NORDSTRÖM MARJUT 

ILTATÄHTI ELAN 31/33 R-51571 RANTANEN JANI 
ILLUSIA ELAN 33 S-18429 SORVISTO JARI 
IINES FLYING ALBATROS U-38420 LEIPOLA PETRI 

ILVEENA H-Star K45910 KOIKKALAINEN TUIJA 

APSin venerekisteri 2011  
(kesällä 2010 katsastetut, virallisesti venerekisterissä ja seuran perälipun käyttöoikeus) 
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Venenimi Tyyppi R-nro Omistaja 
INGALENA H P 28 R-50530 RÄNNÄLI JORMA 
INKERI BELLA 703 H-70355 PAASOVAARA HARRI 
ISABELLA BELLA FALCON 26 R-36411 SALMINEN ASKO 
JEWEL  V-16588 SOLLO PETRI 
JOELIINA JOE 17 V-23988 SAVOLAINEN KIRSI 
KAIJA  H-10544 LEHTOLA EERO 
KATARIINA SUN 2000 R-50536 YLÖNEN KARI 
KATI DEHLER 25 HS A-51067 SIROLA HANNU 
Kesäpesä Kala-Kalle A 50056 PALONIEMI LEO 
KIKI  H-71410 HÄMÄLÄINEN SAMULI 
KIPPARI  H-4417 VESANEN MATTI 
KIPPO TERHI 600 H-71196 HEINOLA HEIKKI 
KUHA JACKSON 1400 R30093 POHJONEN KARI 
KUIKKA HELMSMAN 26 K-45918 KEKKONEN VEIKKO 
KÖLINALLE MAESTRO 35 L-5804 PIIROINEN MIKA 
LAINEILLA MV-MARIN R-50798 LAINE VILLE 
LEISSI BARLIT 30 R-10259 KALLIO JARMO 
Lentävä Hollantilainen FE 83 L-9336 SUOMALA JANNE 
LIFE STYLE RONDO 33 A50051 EKQVIST ILPO 
LIISA UPPOUMA/MATKAVENE H-12313 PAKARINEN MATTI 
LINA FACIL 30 U-53084 KORPELA SEPPO 
LYYLI Tristan 300 U-42351 SALONEN JUKKA 
MAIBELLA BELLA 700 R-50568 SAARIKKO TARMO 
MARINA AVANCE 24 X-15663 PARTANEN MIKA 
MARTOR  U-33295 NEUVONEN TONI 
MEDUSA RETKIVENE R-37806 LEHTIMÄKI JUKKA 
MERENA  H-8599 LINTUNEN JORMA 
MERENGUE Finn Express 83 L-9216 KOPONEN JARMO 
MIIA AQUADOR U-41458 KOIVUJOKI MATTI 
MIRAMII AVANCE 245 R-51415 RANTANEN RIITTA-LIISA 
MOONLIGHT WATERMAN CRUISER X-5578 SAINIO SEPPO 

MY WAY Nimbus N 370 C R-31577 SIREN JARKKO 
MYY MY M-28949 MUSTAKALLIO SINIKKA 
NANA III  U-41929 JÄRVINEN RISTO 
NASU ALBATROSS 26 U-50674 ÄIKÄS TIMO 
NEREIDA FINN 26 O-12703 HAAPALA JUSSI 
NIISKU FE 64 M-29830 KARIOLA ANSSI 
NON TROPPO INFERNO 28  AALTONEN JARMO 
NORPPA II  H-9125 PAHKASALO TENHO 

MUSSU III Grandezza 31 OC X-17527 WIDE TOMMY 
MUSCHA KINGS CRUISER 29 R-50629 POHJANKOSKI PAAVO 

APSin venerekisteri 2011  
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APSin venerekisteri 2011  
(kesällä 2010 katsastetut, virallisesti venerekisterissä ja seuran perälipun käyttöoikeus) 
Venenimi Tyyppi R-nro Omistaja 
NUUTSEM  R-38169 HAGELIN JORMA 
OCTAVIA H X-15149 SAARITIE PAULI 
OODI-MATILDA FINN FLYER 27 S-17034 HARJUKARI TEEMU 
PAPU PS 35 L-6320 SALMELA PERTTI 
PICADERO ALBIN EXPRESS S-17600 SIPPONEN JALMARI 
PIONI YAMARIN 500 HT R-16095 NISKALA MIKAEL 
PIREKA moottoriristeilijä H-5264 KAUPPILA PIRKKO 
POKU MATKAVENE A-50665 HILKKU URHO 
PRINCESS FINSPED C-84 O-11358 SUOMINEN OSSI 
RAUHA BELLA 8002 U 39521 KORKATTI JUHA 
RITA BELLA 685 A-24344 HILTUNEN KARI 
ROEBAITI Proficiat Kruiser T-39385 JASKARI KUSTAA 
ROOSA KALYPSO 720 A-53531 ELORANTA ERKKI 
RUSS purjevene/Kustkrussare S-17498 KARVONEN MARKKU 
SABBATH H H-71143 VALONEN VESA 
SABRINA OMA VALMISTE R-32815 MAKKONEN JUHA 
SAMURAI FINNFLYER 31 S-17177 ÖSTERBERG EINO 
SANI  R-30579 NIEMINEN ARI 
SEA SCAPE BAYLINER CIERA 2150 U-11792 LINNAMIES SAKI 
SEILA Kalypso U-51364 ÄIMÄLÄ LAURI 
SILMARIN FINN FLYER 27 S-17522 MERTAILA JOHANNA 
SPA Marinella / GIA T-27058 VIRKKUNEN TAISTO 
STELLA POLARIS MERIITTI L-9295 KOSKINEN ESA 
SUNNY SUN ALBATROSS 840 R-37793 RANTA-AHO OSMO 
TANGO NORPPA 10 R-36732 TUOMIVAARA SEPPO 
TINA II SAINT 28 R-50698 OJANEN ASKO 
Tonnikala Koskelo 34 X-2070 KIVIPELTO ANTERO 
TRIP muu/purjevene H-70867 HUJANEN JUKKA 
TRIPLA MILLENIUM 311 A-54348 KELPPE RISTO 
TUJULA PERÄMOOTTORI/HT X-4382 LAHELMA TOIVO 
TUKKIKOSKI LAIVA X-11137 HÄRKÖNEN PEKKA 

USVA SUNWIND 26 U-52012 RANTASALO OLLI 
VEERA TERÄSVENE A-32782 TOIVONEN JARI 
VENLA II PF-RISTEILIJÄ L-6519 HARJUKARI AARNE 
WHITE LADY AVANCE 245 A-51788 KANNISTO JAAKKO 
VIIVI  R-33939 PETÄJÄ TIMO 
VIIVI MAXI 77 T-52384 LAAKSONEN JOUNI 
VIMMA ALBIN EXPRESS X-14811 PYNNÖNEN OLLI 
WIRTAHEPO  A-30433 SAARIKKO KALLE 

UNELMA NORPPA H-71173 TEITTINEN LASSI 
TUULIA GUYLINE 95 T50050 GRANROTH KARI 
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SATAMAMESTARIN KEVÄTTERVEISET 
  
Kun aurinko paistaa ja lumi sulaa, alkaa kova polte päästä veneen keväthuoltoon ja 
ehkäpä ensimmäisten joukossa veneilemään jäiden sekaan! Samoin kuin viime ke-
väänä alue aurataan ja näin helpotetaan veneen viereen pääsyä autolla. 
  
Kevät kunnostuksessa muistamme ottaa ympäristöasiat huomioon, esimerkiksi glygo-
lit otetaan talteen eikä lasketa maaperään. Myös veneen kunnostuksessa irtoava 
maaliaines ja muu roska toimitetaan itse pienjäteasemalle. Alueella oleva roskasäiliö 
on edelleen tarkoitettu VAIN kyllästämättömälle puujätteelle. 
  
Kesän aikana uudistamme lukituksen ja jollakoppi puretaan ja hävitetään. Mahdolliset 
talkoot ilmoitetaan seuran nettisivulla ja keskustelupalstalla kevään tai kesän kulues-
sa. Jollakopin tilalle saamme muutaman lisäpaikan veneille!  
 
Alueen lukitukset vaihdetaan ja säilytyssopimukset uusitaan. Sopimuksesta tehdään 
kaksi kappaletta, joista toinen jää itselle ja toisen kappaleen toimitat satamamestarille 
ja saat uuden avaimen 30€ KÄTEISPANTTIA vastaan. Otathan hyvissä ajoin satama-
mestariin yhteyttä, ennen sopimuspaperin palautusta ja avaimen hakemista. Avaimia 
kannattaisi alkaa kuittaamaan jo heti keväällä, koska kesällä saatan olla veneilemäs-
sä. (soita puh. 0400 502 703!) Avain palautetaan satamamestarille, kun sopimuksesi 
päättyy alueella. Silloin saat panttina olleet 30€ takaisin. Avaimen kadotessa olet vel-
vollinen maksamaan uuden avaimen teettämisestä aiheutuneet kulut, ota yhteys sih-
teeriin tai satamamestariin.  
  
Alueen säännöt löytyvät seuran nettisivuilta Kuotaa/säännöt. Siellä myös turvallisuus-
ohjeet, pelastussuunnitelma ja ensiapuohjeita. Tutustu! 
  
P.S. Kukaan ei ole kaipaillut toissa talvena alueelta löytyneitä veneen avaimia, jos 
kiinnostaa niin tuntomerkkejä vastaan saa satamamestarilta avaimet! 
  
  
Hyvää tulevaa veneilykautta kaikille! 
  
Terveisin satamamestari Juha Makkonen 
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Hallituksen varajäsenet ja muut  
toimihenkilöt 2011 

 Panu Tast, junioripäällikkö 
Harjukatu 9A 
13220 Hämeenlinna 
040 5422 227 
panu.tast@optometria.fi 
(s/y GWINEA) 

 Jarmo Koponen, tiedottaja 
Laiturikatu 1A8 
15140 Lahti 
040 702 4411 
jarmo.koponen@hotmail.fi  
(s/y MERENGUE) 

 Jani Rantanen,  
kilpailupäällikkö 
Ylermintie 12, 01420 Vantaa 
040 8242 825 
jani.rantanen@ppb.inet.fi 
(s/y ILTATÄHTI) 

 Mika Piiroinen,  
kouluttaja, katsastaja 
Kivirinteentie 6, 19700 Sysmä 
0400 845 545 
mika.piiroinen@purjehdus.net   
(s/y Köli´n´alle) 

Katsastajat  
 Alpo Honkonen 

katsastuspäällikkö  
Ruoritie 8, 17200 Vääksy 
03-7660 111, 040 7338 668 
alpo.honkonen@phnet.fi 
(m/s ANISA) 

 Timo Tenho 
kunniakommodori, katsastaja 
Mikkolantie 16, 17200 Vääksy 
03-7668 195, 0400 601 628 
timotee@phnet.fi 

 Tapani Koskinen  
Syrjäntauksentie 63 
17200 Vääksy  
0400 949 295   

 Ari Nieminen  
Marjamäenkatu 19 
05820 Hyvinkää 
0400 718 641 
ari.e.nieminen@mbnet.fi 
(m/s SANI) 

 Jukka Leinonen  
Rullakatu 14 G 42 
15900 Lahti 
0400 838 904 

 Jani Saarikko 
Honkaperäntie 30 
17200 Vääksy 
040 5310 968 
jansaa@gmail.com 
(yksi s/y ELYSIONIN kippareista) 

 Kari Lehtinen 
Halkokorvenkatu 22 
15240 Lahti 
040 7622 265 
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Asikkalan Pursiseura ry 
Vehkoontie 7, 17200  Vääksy 
www.asikkalanpursiseura.fi 

sihteeri@asikkalanpursiseura.fi 

Kuvat Jani Rantanen 


