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Asikkalan Pursiseura ry 
hallitus 2016 

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

 Miia Saarikko, I varakommodori, 
sihteeri 
040 533 7848 
saarikkomiia(at)gmail.com 
 
(s/y MiRaMii) 

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

  

 
 Kari Granroth, talvisäilytysalue 

050 309 7347 
kari.granroth(at)gmail.com 
 
(s/y Tuulia) 

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

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

 Teemu Harjukari, Jollakoulun edustaja 
 
teemuharjukari(at)gmail.com 
 
(s/y Oodi-Matilda) 

 Ilpo Ekqvist, katsastaja 
040 653 1099 
iekqvist(at)gmail.com 
 

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

 Kimmo Määtänen,  
matkailuvenepäällikkö 
050 336 9852 
kimmo.maattanen(at)me.com 
 
 
 
 

  

    



3 

Kommodorin palsta 
 
Vuosi alkaa olla lopuillaan, seuran aktiivisen toiminnan osalta kausi päättyy tutusti syysko-
koukseen ja Mastonkaatoon. Purjehduskaudet ovat enimmäkseen toistensa kaltaisia, samoin 
kauden tapahtumat. Tapahtumista mainittakoon elokuussa järjestetty eskaaderi. Matkaveneily 
suuntautui tällä kertaa Lehmonkärkeen. Tapahtuma oli onnistunut hieman viileästä, tuulisesta 
ja sateisesta säästä huolimatta. Säätila ei paljoa haitannut näköalasaunassa ja lämminvesialtaas-
sa istuskelua. Venekuntia olisi vain voinut olla enemmänkin mukana. Seuraan on rekisteröity 
119 venettä, osallistuneita oli seitsemän.  
 
Myös kilpailuihin osallistuneiden venekuntien määrä on ollut hienoisessa laskussa. Kilpailujen 
järjestäjät ovat tämän huomioineet ja toiminnan kehittämiseen on tartuttu saman tien. Esimerk-
kinä Pirttisaareen purjehdus, jossa palataan takaisin takaa-ajo kisaan. Oli sitten kyse mistä 
tahansa järjestetystä tapahtumasta, osallistuvia venekuntia voisi olla enemmänkin. Edelleen on 
tarpeen kehittää tiedottamista ja tapahtumien mainostamista. Toki jokainen veneilyä harrastava 
voi itse päättää, kuinka ja missä veneilee ja mitkä asiat ovat veneilijälle mieluisia. 
 
Tukikohdassa puuta on kerätty ja varastoitu monen tulevan kauden varalle. Rakenteita on uu-
sittu ja kunnostettu. Lähivuosien suunnitelmissa ovat laitureiden ja poijujen korjaukset, mah-
dollisesti laitureiden kokonaan uusiminen. Näiden lisäksi grillikodan katon korjaus on edessä. 
Hankkeiden rahoituksesta hallitus tulee tekemään suunnitelman ja tuo sen aikanaan jäsenille 
hyväksyttäväksi. 
 
Seuran toimihenkilöistä Alpo Honkonen on ilmoittanut jäävänsä pois katsastuspäällikön tehtä-
västä. Alpo on ollut tunnetusti monessa mukana, erityisesti veneilyturvallisuuden edistäjänä. 
Alpolle iso Kiitos aktiivisesta, pitkäaikaisesta seuratyöstä. 
 
Myös omalta osaltani seuran toimihenkilönä toimiminen päättyy tähän kauteen. Liki parikym-
mentä vuotta on kulunut eri tehtävissä. Asikkalan Pursiseura on aktiivinen, hyvän yhteishen-
gen omaava seura. Hyvä yhteishenki on vallinnut myös seuran hallituksessa eri aikakausina. 
Olen ollut mukana Timo Tenhon, Alpo Honkosen ja Pertti Salmelan puheenjohtaja-aikoina . 
Nyt viimeistään on aika poistua muuten vain veneilemään. Toimihenkilöistä ei koskaan ole 
ollut ylitarjontaa. Näitä hommia ei kannata vältellä, hallituksessa toimimalla voit harrastaa 
veneilyä ympäri vuoden. 
 
Kiitos saamastani luottamuksesta kuluneina vuosina. 
 
Pertti Kansonen 
Kommodori 
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KOKOUSKUTSU     
 
Asikkalan Pursiseura ry:n var sinainen syyskokous pidetään lauantaina 
26.11.2016 klo 18.00. 
 
Paikka:  Vääksyn Tankkausmajakka, 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 2017. 
8. Määrätään jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 2017 

ja niiden suorittamisen ajankohdat.  
9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2017. 
10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja.  
11. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varsinaiset ja 

varajäsenet erovuoroisten tilalle. 
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkasta-

jaa.  
13. Käsitellään muut esille tulevat asiat 
14. Kokouksen päättyminen 

 
Asikkalan Pursiseura ry. hallitus 
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Asikkalan Pursiseura ry:n Toimintasuunnitelma 2017 
 
Esitys yhdistyksen syyskokoukselle 26.11.2016 
 
Talous ja hallinto 
 
Seuran talous on ollut vakaa. Jäseniltä perittäviin maksuihin ei ole viime vuosien aikana tehty 
merkittäviä muutoksia. Hallitus ehdottaa 2017 jäsenmaksun korottamista 10 eurolla, uusi jäsen-
maksu olisi 80 euroa. Korotettu jäsenmaksu noudattaa vesistön muiden seurojen hintatasoa. Ny-
kyinen jäsenmaksu kattaa liittojäsenmaksun, tukikohdan käyttöoikeuden ja yhteiskatsastusaikoina 
tehtävän katsastuksen. Pirttisaaren tulevien vuosien suunnitelmaan kuuluu laiturien ja poijujen 
uusiminen, lisäksi kodan katto odottaa korjaustoimenpiteitä. Jäseniltä kerättävät jäsenmaksut ovat 
osana näiden hankkeiden rahoitusta. Jäsenmaksut laskutetaan aiemman käytännön mukaisesti. 
 
Jäsenmäärän kehitys 
 
Seuran jäsenmäärän kehitys tulee olemaan maltillista. Junioritulokkailla ja asikkalalaisilla on luon-
nollisesti etusija, perustuen yhdistyksemme sääntöihin. 
 
Kokoustoiminta 
 
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuodessa kaksi: vuosikokous maalis-huhtikuussa ja 
syyskokous marraskuussa, joka on samalla vaalikokous. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvitta-
essa. Seuran hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kuukauden ensimmäisenä 
tiistaina. Asikkalan Pursiseuran edustajat osallistuvat Kymijoen vesistön seurojen yhteistapaami-
siin, liittokokouksiin, sekä olemme mukana Virkistysalueyhdistyksen ja muiden sidosryhmien kehi-
tystoiminnassa. Katsastajakokouksia pidetään kahdesti vuodessa ajankohtaisten veneilyturvalli-
suusaiheiden 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. Lisäksi seuran toimintaa ja tapahtumia voi seurata Facebook-
ryhmässä. Kannustamme jäsenistöä seuraamme kehittävään vuoropuheluun käytettävissä olevilla 
tiedotus- ja keskustelukanavilla. Myönteistä julkisuutta haemme median avulla nuoriso-
toimintamme ja veneily-kulttuurimme näkyvyyden parantamiseksi. Katsastustilaisuuksia hyödynne-
tään informaation välittämiseen veneilyn turvallisuus- ym. aiheissa. 
. 
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Pirttisaaren tukikohta 
 
2017 kulkuväylien kunnostusta jatketaan edelleen. Uusi kiuas on tukikohdassa ja vaihdetaan 
nykyisen tilalle sopivana ajankohtana. Perinteinen kevätsiivous / talkoopäivä kesäkuussa. Tal-
koissa jatketaan hakkuualueen siivousta ja jätepuiden keräämistä hyötykäyttöön. Lasten uima-
rantaa kunnostetaan. Grillikodan mahdollista kattoremonttia tai suurempaa päivitystä mietitään 
hallituksen keskuudessa talven aikana. Laitureiden- ja poijujen korjaustarpeesta ja niihin liittyvis-
tä investoinneista on myös tehtävä suunnitelma. Pienempiä korjaustöitä tehdään kauden kulues-
sa. 
 
Kilpailutoiminta 
 
Etelä-Päijänteen pursiseurojen yhteistyönä järjestämä köliveneiden Etelä-Päijänne Ranking 
(EPR) toteutuu myös kaudella 2017. Seurat jatkokehittävät kilpailutapahtumia houkuttelevam-
miksi myös perhemiehistöille, kaksinpurjehtijoille ja lajin pariin tuleville uusille kilpailijoille. Asikka-
lan Pursiseuran järjestämä EPR-osakilpailu Pirttisaareen Purjehdus toteutetaan ensi kesänä 
takaa-ajokisana, jolloin lähtö on porrastetusti etukäteen lasketun LYS-tasoituksen perusteella ja 
ensimmäinen maalissa on voittaja. 
 
Koulutus- ja matkaveneilyvalmennus 
 
Osallistumme Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n järjestämille kursseille tarpeen mukaan. Pyrim-
me järjestämään veneily- ja turvallisuuskoulutusta. Sekä moottori- että purjeveneille tarkoitettu 
eskaaderi järjestetään elokuussa. 
 
Turvallisuus 
 
Veneilyturvallisuutta edistetään katsastus- ja valistustoimintaa kehittämällä. Toiminnassa huomi-
oidaan APS:n turvallisuussuunnitelmat Pirttisaaren, talvisäilytysalueen, kilpailu- ja junioritoimin-
nan osalla. Seura osallistuu myös Asikkalan kunnan satama-alueiden jatkuvaan turvallisuuden 
kehitystyöhön.  
 
Ympäristövastuu  
 
APS toimii vastuullisesti veneilyn ympäristövaikutuksiin liittyvissä asioissa. 
 
Junioritoiminta 
 
Junioritoimintamme on ”ulkoistettu” Etelä-Päijänteen Jollakeskusyhdistys ry:n alaisuuteen mui-
den Etelä-Päijänteen seurojen kanssa. Yhdistys jatkaa junioritoimintaa Majakkapaviljongilla viik-
koharjoitusten ja mahdollisuuksien mukaan järjestettävien jollaleirien merkeissä. 
 
Muu toiminta 
 
Yhteistyötä Päijänteen veneilyseurojen ja viranomaistahojen kanssa edistetään sekä pidämme 
yhteyttä yhteiskunnallisiin päättäjiin. Jatkamme talvisäilytysalueen kehittämistä. Purjehduskau-
den päätteeksi järjestetään ”mastonkaato” marraskuussa. Tapahtumat ja teemapäivät julkaistaan 
ja esitellään tarkemmin seuran kotisivuilla ja Slöörissä  
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Hallituksen ehdotus perittävistä maksuista vuodelle 2017 
   

  EUR 

Liittymismaksut Varsinaiset jäsenet yli 18v.  150 
 Kertamaksu seuraan liittymisen yhteydessä  

 Liittyjä alle 18v. tai jos perheessä on puoliso maksanut jäsen-
maksun 20 

   
Vuosijäsenmaksut Jäsenmaksu, varsinaiset jäsenet 80 
 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   
   
 Jäsenmaksut laskutetaan maaliskuussa 2017 

Kesä/talvisäilytysmaksut laskutetaan syyskuussa 2017  

  
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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Kilpailukauden yhteenveto 
 
Ensimmäisen kauden kilpailupäällikkönä toimineena voin todeta, että sain Jani Rantaselta 
aivan loistopestin. Kilpailutoiminta järjestäjän näkökulmasta on vähintään yhtä hauskaa ja 
antoisaa kuin kilpailuihin osallistuminen. Tulokulma on eri, mutta jännitys ja sää tuulineen 
sama. 
 
Pirttisaareen purjehdus osoitti jälleen Suomen kesän olevan 
kaunis ja heikkotuulinen. Tuuli oli täysin kadoksissa edellisen 
yön ja vielä starttihetkellä oli täysin tyyntä. Olematon tuuli 
uhkasi maaliin pääsyä ja lähettäjänä toiminut Miia Saarikko 
siirtyikin varamaalilinjalle ottamaan väliaikoja. Iltapäivän 
puolella tuuli heräsi ja kaikki veneet saatiin määräaikaan 
mennessä maaliin. Viimeinen vene ylitti maalilinjan 3 mi-
nuuttia ennen määräajan ylittymistä!  
 
Pirttisaareen purjehduksen palkintopöydän puhdisti pikkuluokan voittajavene Kuikka kippari-
naan Veikko Kekkonen. Veikko oli sekä pikkuluokan nopein, että koko kilpailun nopein ja sai 
täten myös APS:n nopeimman veneen pokaalin.  
 
Päijännepurjehdus meni APS:n osalta tuloksellisesti mainiosti. Saimme kaksi luokkavoittoa, 
Jalmari Sipponen voitti veneellään Plan B LYS 4 luokan ja Pasi Niemelä Filialla vei Finn Ex-
press 83 luokkamestaruuden. Tallukkajahdissa sijalle 12 ja näiden kahden luokkavoittajan 
edelle kiilasi kuitenkin LYS 3 luokassa kilpaillut Börje Rantala veneellä Onff. Alla on kooste 
kilpailuun osallistuneiden APS:n veneiden tuloksista. 
 

Pasi Niemelä 
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Eskaaderi Lehmonkärkeen 
 
 
12.8.2016 kokoontui seitsemän venekuntaa LPS:n tukikohdan, Ykskoivun eteen. Siitä lähdet-
tiin M/S Hardcoren johdolla eskaaderina kohti monelle uutta tuttavuutta, Lehmonkärjen loma-
kylää. Meillä oli seuran puolesta varattu upea saunamaailma porealtaineen. Halukkaille järjes-
tyi vielä ruokailumahdollisuuskin ennen saunaa ja pääsimmekin nauttimaan makoisat eväät. 
 
Keli suosi meitä todella hienosti perjantai-illan osalta. Saimme laskea porealtaasta kirkkaalta 
taivaalta juuri tuoksi illaksi osunutta tähdenlentojen keskittymää (Perseidit). Illan viiletessä 
yöksi APS:n seurueessa alkoi ilmetä pienehköjä eroja vaatevarustuksen suhteen, kun osa po-
rukasta seurasi tähdenlentoja toppatakki päällä muiden juostessa uima-asu päällä hakemaan 
veneeltä lisää juotavaa. 
 
Mukava ilta loppuu aina jossakin vaiheessa ja näin kävi lopulta meidänkin Lehmonkärki-
illanvietolle. Aamulla herättiinkin sitten kovaan tuuleen ja vesisateeseen. Normaalia kesäkeliä 
voisi joku sanoa. 
 
Suuret kiitokset kaikille osallistujille mukavasta yhteismatkasta ja onnistuneesta illasta. Saapa 
nähdä, minne suuntaamme ensi kesänä. Onpa tässä jo tullut kyselyitä tämän kesän uusinnasta-
kin, katsotaan… 

Kimmo Määttänen 
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Terveiset talvisäilytysalueelta 
 
Yhteisnostot ovat nyt takana ja 23 alusta osallistui niihin. Muutenkin talvisäilytysalue on hil-
jalleen täyttynyt. Alueella on taas ollut pientä vaihtuvuutta,  joten jonoa on saatu purettua,  nyt 
alueelle jonottaa 4 alusta. Tänä vuonna kokeiltiin tulitöiden tekemistä alueella. Kokemukset 
olivat hyviä ja tulitöitä saa edelleenkin tehdä alla kerrottujen käytäntöjen mukaisesti. Ohjeis-
tuksen vastainen toiminta johtaa talvisäilytyspaikan menettämiseen. Alueen säännöt löytyvät 
edelleen vesi-/sähkökaappien ovista ja seuran nettisivuilta talvisäilytysalue -> talvisäilytysalu-
een säännöt. Nettisivuilla on myös muita ohjeita alueella toimimiseen. 
 
Kari Granroth 
talvisäilytysalueen hoitaja 

 
 
Tulityökäytännöt Kuotaan talvisäilytysalueella 
 
APS:n hallitus on päättänyt tulityökäytännöistä Kuotaan talvisäilytysalueella. Sen tarkoitukse-
na on mahdollistaa veneiden tavanomaiseen huoltoon  ja kunnossapitoon liittyvien tulitöiden 
tekeminen alueella turvallisesti.  
 
Tulityökäytänteet ovat seuraavat: 
- töissä noudatetaan vakuutusyhtiöiden laatimia suojeluohjeita, jotka ovat edellytyksenä sille 
että vakuutusturva on voimassa 
- tulitöistä on aina ilmoitettava APS:n hallituksen nimeämille valvojille, jotka määrittelevät 
työssä tarvittavat suojaus- ja varotoimenpiteet. Tulityön valvojat voivat evätä tulityöluvan, 
mikäli sitä ei voida toteuttaa turvallisesti ja ohjeita noudattaen 
- tulityöohjeiden rikkominen johtaa talvisäilytyspaikan menettämiseen 
- tulityön tekijällä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Kortin voi suorittaa 1pv:n kurssilla, 
joita järjestetään säännöllisesti eri puolella maata (ks. esim. Googlesta "tulityökurssi"). 
- veneessä tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus, joka kattaa tulitöistä muille veneille ai-
heutetut vahingot 
- seuran toimesta järjestetään paikalle tarvittavia suojaus- ja sammutusvälineitä 
 
Tulityövalvojat: 
- Ari Nieminen 0400-718641 ari.nieminen(at)konecranes.com 
- Kari Pohjonen 0400-497754 kari.pohjonen(at)sew.fi 
Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla tai iltaisin. 
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Isännän mietteitä... 
 
Kesä ja liian lyhyt veneilykausi ovat taas takana. Suurin osa veneilijöistä on lokakuun puolivä-
lissä vaihtanut talviharrastuksiin ja suunnittelevat jo tulevia reissuja. 

Saaressa on kesää vietetty perinteisesti. Kalamiesten mukaan saaliit ovat olleet kehnoja ja kalat 
pieniä.  Tuuliko ne kalat on karkottanut? Ei lämmin vesi ainakaan! Puita on pilkottu ja kärrätty 
ahkerasti ja siltä osin näyttää hyvältä. Liiteri on kattoa myöten täynnä, poikkeuksellinen tilan-
ne tähän aikaan vuodesta. Ensi kevään talkoisiin keksitään varmaankin jotain puuhastelua 
halkotalkoiden sijaan… 

Uusia kasvoja tukikohdassa on nähty kiitettävästi, seuran uusia jäseniä ja vieraita. Poikkeuk-
setta näiltä ensikertalaisilta on kehuja tullut ja siitä erityinen KIITOS niille joille kiitos kuuluu, 
seuramme jo osin aktiiviuran päättäneillekin jäsenille. Nämä ”vanhat jermut” ovat aikanaan 
luoneet Saareen perustukset, joista huolehtiminen kuuluu meille kaikille. Nähdessänne kotti-
kärryt, konesahan, kirveen tai minkä tahansa työkalun näiden jermujen käsissä niin menkää ja 
kysykää jos vaikka luovuttaisivat työkalun sinulle ja tarvittaessa antaisivat käytön opastusta. 

Toistan itseäni näissä pakinoissani, mutta hyvällä asialla ja asenteella. Tarkoitus ei ole tehdä 
Saaresta työleiriä. Pienellä viitsimisellä jokainen meistä voi osallistua saaren infrasta huolehti-
miseen ja hyvän hengen luomiseen. Palkintona on varmasti hyvä mieli myös tekijälle itselleen. 
Puuhastelun jälkeen ne pilssissä tai jääkaapissa viilentyneet virvokkeetkin maistuvat entistä 
paremmilta.  

Pienempien puuhastelujen lisäksi on seuran varauduttava lähivuosina suurempiinkin 
”rahareikiin”. Laiturit, poijut ja jo vuosia puheenaiheena ollut kodan katto tulevat vaatimaan 
osansa. Kaikki ei ehkä onnistu pelkällä talkoovoimalla? Tulevalle hallitukselle siis pohditta-
vaa... 

Joillain kausi jatkuu aina jäiden tuloon saakka. Mikäli arktinen veneily ja aktiviteetit Saaressa 
kiinnostavat niin kyseisissä veneissä saattaa olla gastin paikkoja tarjolla… Mahdollisesti vielä 
tätä lukiessanne. 

Jäitä odotellessa…  

Kiitos kaikille kuluneesta kesästä. 

-asko- 
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Hallituksen jäsenet 2016 
 
 
 
Asema hallituksessa Nimi Lisätehtävät  
  
Kommodori Pertti Kansonen ympäristövastaava  erov., ei jatka 
    
I varakommodori Miia Saarikko sihteeri  
    
II varakommodori Pasi Niemelä kilpailupäällikkö  
    
Varsinainen jäsen Kari Granroth talvisäilytysalue  
    
Varsinainen jäsen Teemu Harjukari Jollakoulun edustaja   
  
Varsinainen jäsen Petri Lampola    erov. 
    
Varsinainen jäsen Asko Pohjankoski Pirttisaaren isäntä  erov. 
    
1. varajäsen Kimmo Määttänen matkailuvenepäällikkö erov. 
    
2. varajäsen Ilpo Ekqvist katsastaja   erov., ei jatka 
    
3. varajäsen Jari Kaipio katsastaja  
   
 
 
 
 
 
 
 
Varsinaiset toiminnantarkastajat   Varatoiminnantarkastajat 
 
Timo Koivunen     Asko Ojanen 
Jaakko Kannisto     Juha Hiltunen 
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Katsastuspäällikkö vaihtuu... 
 
Ilmoitin seuramme hallitukselle ja katsastajille reilu vuosi sitten, että jään pois seuramme kat-
sastuspäällikön tehtävistä ja samalla veneiden katsastustoiminnasta tämän vuoden 2016 jäl-
keen. 
 
Ensi kaudesta alkaen Asikkalan Pursiseuran katsastuspäällikkönä toimii Jari Kaipio.  
 
Jari on toiminut jo muutaman vuoden ajan seuramme aktiivisena venekatsastajana ja ollut 
myös mukana seuramme hallitustyöskentelyssä. 
 
Omalta kohdaltani tähän ei liity mitään mullistavaa, oli vain aika todeta että nyt on se hetki. 
Liityin seuraamme vuonna 1988 ja samana vuonna tulin mukaan katsastustoimintaan, myös 
yhtä päätä hallitukseen. Tällä aikamatkalla on tapahtunut lukematon määrä mielenkiintoisia ja 
mieleen painuneita asioita. Venekatsastus Suomessa on muuttunut paljon näiden vuosikym-
menten varrella ja saanut myös laajalti viranomaisten ja muiden ulkopuolisten tahojen arvos-
tusta. Aluksi oli kahden eri liiton erilaiset katsastusmenetelmät, purje- ja moottoriveneille 
omat, venetodistuksineen ja määrityksineen. Vuosien saatossa liittojen katsastustoiminnot 
yhdenmukaistuivat. Nyt olemme Suomessa yhden liiton; Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n 
jäsenseuroja ja yhdenmukaisessa katsastusjärjestelmässä. Olin mukana useita vuosia Suomen 
Veneilyliiton Veneilyturvallisuustoimikunnassa, jonka päätehtävät olivat katsastusjärjestelmän 
kehittäminen ja  jäsenseurojen venekatsastajakoulutus. Tämä kaikki tapahtui yhteistyössä Suo-
men Purjehtijaliiton vastaavan toimielimen kanssa. Oli mukava silloin jo kokea, että näiden 
toimikuntien yhteistyö oli hyvin saumatonta, vaikka liittojen välillä joskus vielä ilmenikin  
pientä "kissanhännänvetoa" joissain veneilyn periaatekysymyksissä. Antoisinta minulle APS:n 
katsastuspäällikkönä on ollut  itse perustyö ja veneilijöiden kohtaaminen. Niissä lukuisissa 
tapaamisissa minulla on ollut aina mahdollisuus myös oppia uutta. Parhaimmillaan venekatsas-
tus on vuorovaikutteista vapaaehtoista veneilyturvallisuustyötä. Kaikessa kiireessäkin katsasta-
jan pitäisi malttaa kertoa, miksi näihin asioihin kiinnitetään huomiota. Huviveneiden katsastus 
Suomessa on vapaaehtoista, ei viranomaistoimintaa. Seurojen vuotuiset katsastusjärjestelyt 
edellyttävät onnistuakseen katsastajilta sitoutumista sovittuihin asioihin. Haluan tässä kiittää 
teitä aktiiviset APS:n katsastajat, teidän ansiosta nämä savotat on saatu vuosittain hoidettua! 
 
Ensi kevään Slöörissä kerrotaan taas lisää ajankohtaisista katsastusasioista ja siellä näkyvät 
ajantasaiset katsastajatiedot. 
 
Kiitos Teille kuluneista vuosikymmenistä ja mahottoman mukavia ja turvallisia veneilyhetkiä 
jatkossakin! 
 
Alpo Honkonen 
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Katsastajat 

Juhana Pulli 
rahastonhoitaja 
050 590 2025 
juhana.pulli(at)phnet.fi 
  

  

  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, tulityö-
valvoja 
 
0400 718 641  
ari.nieminen(at)
konecranes.com 
 (m/s Sanni)  

 Jukka Leinonen 
 
0400 838 904 

 Jani Saarikko 
 
040 531 0968 
Jansaa(at)gmail.com 

 Tommi Koskinen 
 
044 274 2266 
tommi.koskinen(at)
purjehdus.net 
(s/y Exsari) 

 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 
 

    

Muut toimihenkilöt 2016  
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