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Asikkalan Pursiseura ry 

hallitus 2015 

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

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

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

  

 

 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, 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) 

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

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

 Pasi Niemelä 
050 568 8466 
pasi.niemela(at)live.fi 
 
(s/y Filia) 
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Kommodorin palsta 
 

Kevään Slöörissä käsittelin paria yksittäistä ympäristöasiaa. Lähteenä käytin Pidä 
Saaristo Siistinä ry:n Seilaa Siististi ympäristöopasta. Oppaan lisäpainos ilmestyi 
vasta loppukesästä, näin opas jäi jakamatta kevään katsastuksien yhteydessä. Tämä 
puute korjaantuu ensi keväänä. 
Seuran jäsenkyselyyn 2015 vastanneet nostivat katsastustoiminnan erityiseen arvoon. 
Veneiden katsastus on Suomen Purjehdus- ja Veneily ry:n määrittämää veneilytur-
vallisuustyötä ja tätä toimintaa on ansiokkaasti toteutettu Asikkalan Pursiseurassa. 
On ilo huomata seuramme veneilijöiden arvostavan juuri järjestäytynyttä veneilytoi-
mintaa. Tulevaisuutta arvioiden, uusia katsastajia tarvitaan. Aloittavalle katsastajalle 
taataan hyvä peruskoulutus, sekä määrävuosin tapahtuva täydennyskoulutus.  Sopi-
vasti tähän tarpeeseen liitto on suunnittelemassa alueellista katsastajakoulutusta tule-
valle talvi-kevätkaudelle. Koulutuspaikkaa haetaan Lahdesta, Jyväskylästä tai jostain 
siltä väliltä. 
Seuraavalla purjehduskaudella hallituksen tehtävänä on mm. pohtia jäsenhakemuk-
sen uudistamista. Tarkoitus ja tavoite on selvittää vielä nykyistäkin paremmin seuran 
jäseneksi pyrkivän kiinnostuksen kohteet. Uusien seuraan tulevien jäsenten toivotaan 
arvostavan kaikkea sitä, mikä järjestäytyneen veneilyn tarkoituksena on. Seuran  
talous nojaa lähes yksinomaan jäseniltä kerättäviin jäsenmaksuihin. Kyseisellä jäsen-
hakemuksen käsittelyn tarkennuksella ei tarkoiteta jäsensulun aloittamista. Käytän-
nössä voidaan pohtia palaamista suosittelijakäytäntöön tai jäsenhakemuksien syyni 
tehdään vain entistäkin tarkemmin. 
Seuratoiminnasta tiedottamista halutaan edelleen kehittää. Slööri virallisena tiedotus-
kanavana on ja pysyy. Tavoite on lisätä Internet kotisivujen kautta tapahtuvaa uu-
tisointia ja tiedottamista, elävät sivut lisäävät kiinnostusta vierailla sivuilla, toivotaan 
niin. 
Surullisena uutisena saimme tiedon, että meidän kaikkien tuntema ja arvostettu yrit-
täjä Reijo Pulkki on poistunut keskuudestamme. Reijo tullaan muistamaan aina ystä-
vällisenä ja avuliaana henkilönä, jo pelkästään Reijon näkeminen polttoainelaiturilla 
takasi meille veneilijöille mukavan hetken asioidessamme Kanavanlahdella. Taitaa 
olla tavallisempaa sanoa ”käydessämme Pulkilla”. 
 

Seuraava seuran yhteinen tapahtuma on syyskokous 28.11.2015, joka on samalla 
vaalikokous.  Kokouksen jatkot pidetään tuttuun tapaan Mastonkaadon merkeissä.  
Kohtalaisten kesäilmojen jälkeen olemme saaneet nauttia upeista syyspäivistä.  
Toivotaan näin jatkuvan. 
 
 
Pertti Kansonen 
kommodori 
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ASIKKALAN PURSISEURA RY 
 
KOKOUSKUTSU 
 
Asikkalan Pursiseura ry:n varsinainen syyskokous 
 
Lauantaina 28.11.2015 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 2016. 

8. Määrätään jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 2016 ja 

niiden suorittamisen ajankohdat. 

9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2016.  

10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varapuheenjohtajat. 

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 2016 
Esitys yhdistyksen syyskokoukselle 28.11.2015 
 

Junioritoiminta 
Junioritoimintamme on ”ulkoistettu” Etelä-Päijänteen Jollakeskusyhdistys ry:n alaisuu-
teen muiden Etelä-Päijänteen seurojen kanssa. Yhdistys jatkaa junioritoimintaa Ma-
jakkapaviljongilla viikkoharjoitusten ja mahdollisuuksien mukaan järjestettävien jollalei-
rien merkeissä 
 

Naistoimikunta 
Naistoimikunta lopettaa toimintansa. 
 
Koulutus- ja matkaveneilyvalmennus 
Osallistumme Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n järjestämille kursseille tarpeen mu-
kaan. Pyrimme järjestämään veneily- ja turvallisuus koulutusta. Teema Eskaaderi 
järjestetään elokuun lopulla. Eskaaderit on tarkoitettu sekä moottori- että purjeveneil-
le. Lisäksi selvitetään jäsenten kiinnostus osallistua SPV:n järjestämään 2016 Köydet 
irti kisaan. 
 

Kilpailutoiminta 
Pirttisaareen purjehdus: Matkapurjehdustapahtuma köliveneille Pulkkilanharjulta Pirtti-
saareen. Tavoitteena on saada enemmän retkipurjehtijoita ja ensikertalaisiakin mu-
kaan tutustumaan kilpailun tuomaan jännitykseen. Jatkamme Etelä-Päijänteen purjeh-
dusseurojen kanssa yhteistoimintaa 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 ensimmäisenä tiistaina. Asikkalan Pursiseuran edustajat 
osallistuvat Kymijoen vesistön seurojen yhteistapaamisiin, liittokokouksiin, sekä olem-
me mukana Virkistysalueyhdistyksen ja muiden sidosryhmien kehitystoiminnassa. 
Katsastajakokouksia pidetään kahdesti vuodessa ajankohtaisten veneilyturvallisuusai-
heiden käsittelemiseksi. Katsastajiamme osallistuu liittomme Suomen Purjehdus ja 
Veneilyn järjestämille valtakunnallisille neuvottelupäiville. 
 

Talous ja hallinto 
Seuran talous on ollut vakaa, vuoden 2016 jäsenmaksun muutokselle ei ole perustet-
ta. Nykyinen jäsenmaksu kattaa liittojäsenmaksun, tukikohdan käyttöoikeuden ja yh-
teiskatsastusaikoina tehtävän katsastuksen. Muista maksuista seuraan liittymismak-
sua, varsinaiset jäsenet yli 18 v. korotetaan, nykyinen liittymismaksu on 120 euroa, 
uusi maksu on 150 euroa. Jäseniltä perittävät maksut laskutetaan aiemman käytän-
nön mukaisesti. 
 

Jäsenmäärän kehitys 
Seuran jäsenmäärän kehitys tulee olemaan maltillista. Junioritulokkailla ja asikkalalai-

silla on luonnollisesti etusija, perustuen yhdistyksemme sääntöihin. 
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Pirttisaaren tukikohta 
Kaudella 2016 jatketaan kulkuväylien kunnostusta ja uusimista. Saunan kiuas uusi-
taan ja samalla lattiarakenteiden kunto tutkitaan. Saunan laiturin korjauksesta pääte-
tään keväällä jäiden lähdettyä. Grillikodan katon – ja kantavien rakenteiden osalta 
tehdään arvio ja mahdollinen korjaussuunnitelma. Korjaustyön laajuudesta ja ajankoh-
dasta päätetään suunnitelman valmistuttua. Perinteiset halkotalkoot ja ”kevätsiivous” 
järjestetään kesäkuun alussa. 
 

Turvallisuus 
Veneilyturvallisuutta edistetään katsastus- ja valistustoimintaa kehittämällä. Toimin-
nassa huomioidaan APS:n turvallisuussuunnitelmat Pirttisaaren, talvisäilytysalueen, 
kilpailu- ja junioritoiminnan osalla. Seura osallistuu myös  
Asikkalan kunnan satama-alueiden jatkuvaan turvallisuuden kehitystyöhön.  
 

Muu toiminta 
Yhteistyötä Päijänteen veneilyseurojen ja viranomaistahojen kanssa edistetään, sekä 
pidämme yhteyttä yhteiskunnallisiin päättäjiin. Jatkamme talvisäilytysalueen kehittä-
mistä. Purjehduskauden päätteeksi järjestetään ”mastonkaato” marraskuussa.  Ta-
pahtumat ja teemapäivät julkaistaan ja esitellään tarkemmin seuran kotisivuilla ja 
Slöörissä.  
 
Tiedottaminen ja tiedonkulku 
Jäsenlehteämme Slööriä julkaistaan kahdesti vuodessa. Seuramme Internet-sivuja 
hyödynnetään tiedotuskanavana jäsenkunnalle. Lisäksi seuran toimintaa ja tapahtu-
mia voi seurata Facebook sivuilla. Kannustamme jäsenistöä seuraamme kehittävään 
vuoropuheluun käytettävissä olevilla tiedotus- ja keskustelukanavilla. Myönteistä julki-
suutta haemme median avulla nuoriso-toimintamme ja veneily-kulttuurimme näkyvyy-
den parantamiseksi. Katsastustilaisuuksia hyödynnetään informaation välittämiseen 
veneilyn turvallisuus- ym. aiheissa.   
 

Ympäristövastuu  
APS toimii vastuullisesti veneilyn ympäristövaikutuksiin liittyvissä asioissa.  



7 

Hallituksen ehdotus perittävistä maksuista vuodelle 2016 
   

  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 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   

   

 Jäsenmaksut laskutetaan maaliskuussa 2016 

Kesä/talvisäilytysmaksut laskutetaan syyskuussa 2016 
 

 
 

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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Purjehdus on kivaa, etenkin kilpapurjehdus 
 
Purjehdus on siitä mukava laji että ”leikkimielinen” kilpailu saadaan lähes aina aikaiseksi kun 
kaksi venettä on purjehtimassa samaan suuntaan. Näissä koitoksissa on hyvä tilaisuus hakea 
max. venevauhtia, kehittää purjehdustaitoja ja parantaa miehistön kommunikointitaitoja. Viral-
lisissa kilpailuissa on sitten mukava nautiskella hyvästä vauhdista ja ennen kaikkea hyvästä 
ilmapiiristä.  
Itsenäinen harjoittelu varsinkin spinnujen kanssa voi olla välillä paikallaan. Kun on tehty on-
nistuneesti kauden alussa kevyessä kelissä + 100 jiippiä, sekä purjeen nostoa ja laskua niin 
alkaa tekeminen olemaan hallussa ja nostokynnys spinnulle kovemmassakin kelissä alkaa ma-
daltumaan ihan retkipurjehduksessakin.  
Välillä harjoitteluista huolimatta kilpailuissa joku manööveri menee pieleen ja silloin on riski 
että huutamalla tai haukkumalla yritetään tilannetta korjata. Tämähän nyt ei luonnollisesti 
tilannetta paranna vaan sillä saadaan hyvä fiilis tuhottua ja se näkyy sitten helposti venevauh-
dissakin. 
Epäonnistuminen nostaa helposti tunteet pintaa ja olisikin hienoa taantua tässä asiassa kävelyä 
harjoittelevan lapsen tasolle. Kun kaatuu, niin nousee välittömästi pystyyn ja jatkaa hymyssä 
suin yrittämistä.  
Vaikka kilpailuihin osallistutaan osittain sen takia, että tapahtumat ovat mukavia ja siellä tapaa 
tuttuja, niin kyllähän se menestyminenkin hyvää tekee. Itse en ole tätä menestymistä päässyt 
kokemaan kipparina, mutta kilpailupäällikön roolissa olen onneksi päässyt pokaaleihin käsiksi. 
On ollut ilo jakaa pokaaleita Pirttisaareen purjehduksessa kilpailun nopeimmille ja kokea se 
hyvä fiilis, mikä kilpailuissamme on ollut. Nyt on aika siirtää kilpailupäällikön vetovastuu 
seuraavalle ja siirtyä suolaisemman veden äärelle harjoittelemaan ja kilpailemaan.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiitos kaikille niille, jotka osallistuivat Pirttisaareen purjehduksiin. Iso kiitos myös kaikille 
niille, jotka osallistuivat kilpailuiden järjestelyihin, sillä ilman teidän apuja ei kilpailuita järjes-
teltäisi. 
Skabaillaan kun tavataan. 
Jani Rantanen  
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Matkaveneily 
 

 

 

15.8. järjestettiin eskaaderi  Pihlajakoskelle. Eskaaderiin osallistui 4 venettä. Satamassa oli myös kaksi seuran venettä. Samana iltana 

olivat satamassa myös isojen laivojen kokoontuminen, joten veneiden kiinnittymisessä oli vähän ihmettelemistä, mutta sopu sijaa 

antaa. Pääsimme tutustumiskierrokselle isoon Jorma nimiseen laivaan, joka oli hienossa kunnossa. Alkuillasta vietimme aikaa 
osallistujien veneissä ja illalla kävimme saunassa ja olihan siellä Vonkamiehessäkin toimintaa ja pizzaa. Järjestetään ensi vuonna taas 

joku eskaaderi, kaikki ehdotukset ovat tervetulleita. 

Jari Kaipio 

matkailuvenepäällikkö 
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Terveiset talvisäilytysalueelta 
 
Yhteisnostot ovat nyt takana ja 15 alusta osallistui niihin. Muutenkin talvisäilytysalue on hil-
jalleen täyttynyt. Alueella on taas ollut pientä vaihtuvuutta,  joten jonoa on saatu purettua,  
vaikka lisääkin on jonottajia tullut. Kesän aikana pidettiin muutamat talkoot alueella,  joissa 
kaadettiin puita,  jotta veneiden kannelle ei tulisi niin paljon roskia ennen pressun laittoa. Kii-
tokset talkooväelle. 
Alueen säännöt löytyvät edelleen vesi-/sähkökaappien ovista ja seuran nettisivuilta talvisäily-
tysalue -> talvisäilytysalueen säännöt. Nettisivuilla on myös muita ohjeita alueella toimimi-
seen. 
 
Kari Granroth 
talvisäilytysalueen hoitaja 

 
 
 
 
 

 
 

 

SPV:n jäsenrekisteri uudistuu 
 
Asikkalan Pursiseura ry käyttää Suomen purjehdus ja veneilyn  jäsen- ja venerekisteriä. Uusi 
rekisteri, Suuli, otetaan käyttöön marraskuun aikana ja siirrossa kaikki jäsen- ja venetiedot 
siirretään uuteen rekisteriin. Suulissa jäsenillä on mahdollisuus nähdä ja rajoitetusti myös päi-
vittää omia ja veneensä tietoja. Käyttäjätunnus luodaan kaikille automaattisesti ja tunnus sekä 
sisäänkirjautumisohjeet lähetetään sähköpostissa. Jos epäilet, että oma sähköpostiosoitteesi ei 
ole ajan tasalla tai puuttuu rekisteristä,  kannattaa päivitetty osoite lähettää pikaisesti sihteeril-
le, asikkalanpursiseura(at)gmail.com. 
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Isännän mietteitä 
 
Lokakuun ollessa puolessa välissä, on luonto vaihtanut väriä ja veneen kansi muuttunut valkoi-
seksi. Webaston lämmöstä huolimatta lähestyy kausi päätöstään. Kerran vielä Saareen saunaa 
lämmittämään ja sitten kokka kohti kanavaa ja Vesijärven ruskeita vesiä. 
Saaressa on tapahtunut menneen kesän aikana monia asioita. Uusi ”puuputka” nousi kodan 
viereen alkukesästä, laiturivalot uusittu, kulkuväyliä korjailtu ja paljon pienempiä huoltotöitä 
tehty. Nämä pienemmät työt ovat niitä joita moni ei välttämättä edes ajattele ennen kuin se 
torni siellä huussissa lähestyy takapuolta ☺ 
Tornin kaataminen onnistuu keneltä tahansa sopivalla apuvälineellä kuten moni muukin sopi-
vasti silmään osuva askare.  Nykyisin nämä isommat ja pienemmät työt tahtovat jäädä turhan-
kin pienen porukan harteille. Uusia kasvoja siis kaivataan mukaan.  Hallituksessakin asiaa on 
pohdittu. 
Olisiko pursituvan seinään kiinnitettävästä, tekemättömien- / tehtyjen töiden listasta hyötyä. 
Listaan vaikka huussin tyhjennys, kiukaan nuohous, puiden pilkkominen tms. ja tyhjiä sarak-
keita jokaiselle joka keksii itse jotain puuhaa. Homman hoitanut laittaa rastin ruutuun ja ni-
mensä /veneen. Miltä kuulostaisi? Kauden päätteeksi mainetta ja kunniaa eniten rasteja kerän-
neelle… 
Ensi kaudelle keksitään varmasti kaikkea kivaa ajankulua. Vanhemmille uusia kirveitä ja huus-
sin huoltovälineitä.  Nuoremmille lisää hiekkaa rannalle ja ehkä se ”tramppa” sinne hiekkalaa-
tikon viereen??? ☺ 
Suuri KIITOS kaikille talkoisiin osallistuneille. Teidän ansiostanne saamme nauttia Päijänteen 
parhaasta tukikohdasta. Pidetään se sellaisena jatkossakin.  
 

-asko- 
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Perinteinen  Perinteinen  Perinteinen  Perinteinen      
MASTONKAATO MASTONKAATO MASTONKAATO MASTONKAATO     

lauantaina 28.11.lauantaina 28.11.lauantaina 28.11.lauantaina 28.11.    

klo 19:00 alkaen 

Vääksyn Majakkapaviljongilla 

Päätetään veneilykausi 2015 ja 

palkitaan ansioituneita veneilijöitä. 

Illan musiikista vastaa Paulina’s Diner. 

Jouluisen aterian hinta 15€ 

Ilmoittautuminen Miialle 22.11. mennessä 

saarikkomiia@gmail.com tai 040 533 7848 
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Hallituksen jäsenet 2015 
 
 
 
Asema hallituksessa Nimi   Lisätehtävät  

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

 
Timo Koivunen     Asko Ojanen 
Jaakko Kannisto     Juha Hiltunen 
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JÄSENKYSELY 2015 

Keväällä 2015 toteutettiin kysely, jossa kysyttiin jäsenten arvioita ja mielipiteitä seuran nykyisestä ja tulevasta toiminnasta. 
Vastauksia tuli hienosti 71:ltä jäseneltä. Seuran hallitus on tutustunut vastauksiin ja tulee päätöksissään huomioimaan jäsenten 
mielipiteet ja toiveet. 

Seuran tarjoamista palveluista eniten käytetyimmät ovat Pirttisaari sekä katsastustoiminta ja niihin ollaankin tyytyväisiä. Tämä on 
hyvä asia, koska molempia hoidetaan talkootyönä palkatta yhteiseksi hyväksi. Katsastajat ovat onneksi helposti tavoitettavissa, koska 
yhteiskatsastusajat koettiin haastaviksi. 

Kuotaan talvisäilytykseen ollaan tyytyväisiä. Seura on vuokrannut alueen Asikkalan kunnalta, joka asettaa tiettyjä rajoituksia alueen 
kehittämiselle. Alueen turvallisuusmääräyksillä varmistetaan kaikkien veneiden turvallinen säilytys alueella. 

Tapahtumia, retkiä ja tutustumista muihin jäseniin sekä veneilyaiheisia koulutuksia toivotaan lisää. Kuitenkin suurin osa vastaajista 
ei ole osallistunut Mastonkaatoon tai retkille sekä tehdyillä retkillä on ollut vähän osallistujia. Ideoita ja toiveita kohteista ja 
ajankohdista voi antaa hallitukselle milloin vain. 

Tiedottamiseen toivottiin parannusta. Slööriin ollaan tyytyväisiä ja se tulee säilymään paperisena, mutta nettisivuja toivottiin 
kehitettävän. Facebook ei tavoita kaikkia jäseniä ja siksi on tärkeää, että uutiset on luettavissa myös seuran nettisivuilta. 

Töitä tehdään talkoina, joten on ilahduttavaa, että järjestelyt miellyttävät. Ilmapiiri seurassa koetaan hyväksi, mutta jäsenen mukaan 
pääseminen koetaan haasteeksi. Tässä kohtaa voisi jokainen jäsen miettiä omia toimintatapojaan. Maksut suhteessa toimintaan 
koetaan kohtuullisiksi, suurin osa ei halua jäsenmaksun korotusta talkootyön vähentämiseksi. 

Asikkalan Pursiseura on hyvä seura ja sen imago on myös hyvä. 
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Uusien ihmisten on helppo tulla seuraan

Seuralla on riittävästi tapahtumia

Jäsenen on helppo osallistua toiminnan kehittämiseen

Seurassa on hyvä ilmapiiri

Kokonaisuudessa seura on hyvä ja sen toiminta on 
minulle/perheelleni sopivaa

Maksut suhteessa toimintaa ovat kohtuulliset

Jäsenten on helppo osallistua seuran toimintaan ja sen 
suunnitteluun
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Tukikohta Pirttisaari

Talvisäilytysalue

Katsastus

Mastonkaato

Retket ja tutustumiset



Muut toimihenkilöt 2015 

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

 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 SANNI) 

 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 
 

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

asikkalanpursiseura@gmail.com 

 
KOKO PERHEEN 

ULKOILUPÄIVÄ 

AURINKOVUORESSA 
 

KÄVELLÄÄN AURINKOVUOREN LAAVULLE SYÖMÄÄN EVÄITÄ, 

KISAILLAAN TIEDOISSA JA TAIDOISSA, KENTIES 

LUMISOTAAKIN. NAUTITAAN LUONNOSTA. 

Lue lisää alkuvuodesta nettisivuilta  


