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Kommodorin palsta 
 
 
Veneilyseurojen toimihenkilöille yksi varma kevään merkki on Kymijoen vesistön, tänä vuon-
na järjestyksessään XI talvipäivät.  Uudeksi aluejohtajaksi on valittu Heikki Rajala Jyväskylän 
Veneseurasta, joka toimi myös talvipäivien puheenjohtajana. 
 
Junioritoiminnan esittely sai näkyvästi tilaa ja oli sille kuuluvassa arvossa Talvipäivien ohjel-
massa. Toimintaa on kehitetty määrätietoisesti seurojen yhteistyönä. Tuloksena junioritoiminta 
on hämmentävän upeassa tilassa tällä hetkellä. Tästä toiminnasta suuri kiitos kuuluu juniori-
päälliköille, ohjaajille ja kaikille toiminnassa mukana oleville, junioreita itseään ja heidän van-
hempiensa panosta unohtamatta. 
 
Kimolan Vesiväylähanke on vahvasti työn alla. Toteutuessaan se avaa vesiväylän Voikkaalle 
ja siitä eteenpäin vesiväylän avaaminen Saimaalle ei olisi enää pitkän matkan päässä. Kymijo-
en vesistön veneilyseurat haastaen liiton mukaan, tukevat aktiivisesti hanketta. Keskustelussa 
oli myös suunnitteilla olevat tuulipuistot Etelä-Päijänteen alueelle, 2014 maakuntakaavaa on 
syytä tarkkailla tämän hankkeen osalta. Toive Pulkkilanharjun avattavasta sillasta elää edel-
leen, tuoko uusi maakuntakaava jotain valoa hanketoiveelle, jää nähtäväksi. Liiton terveisiä 
Talvipäiville toivat seuratoiminnan koordinaattori Sari Häkkinen ja tiedottaja Nina Paloheimo. 
Veneilyturvallisuus on liiton tämän vuoden tärkeitä teemoja, sisältäen turvallisuustapahtumia 
ja veneilyturvallisuustempauksen ”liivit käyttöön”. Nina antoi ammattitiedottajan vinkkejä 
Päijänne-purjehduksen medianäkyvyyden parantamiseksi ja samalla herätettäisiin mahdollisten 
tukijoiden laajempi kiinnostus tapahtumalle. 
 
Kevään vuosikokouskutsu löytyy tämän lehden sivuilta. Toivottavasti kokouskutsu tavoittaa 
aiempaa laajemmin seuran jäsenet. Kokouksen jatkoksi ja houkutuksena osallistumaan, on 
järjestetty asiantuntijaesitys, aiheena purjeiden trimmaus. Moottoriveneilijöille aihe ei ehkä 
ensin ajateltuna ole erityisen kiinnostava, mutta tieto ei olisi kuitenkaan haitaksi, huolimatta 
siitä millä venetyypillä liikutaan. Tulevana kesänä jatketaan moottoriveneilijöiden ja purjehti-
joiden yhteisiä elämyksellisiä ”vesipäiviä”. Ennen kaikkea kysymys on toimimisesta yhteisen 
harrastuksen parissa. 
 
Hallitus ottaa mielellään vastaan ideoita seuran toiminnan kehittämiseksi, yhteiset tapahtumat 
ja veneilyyn liittyvä koulutus on saanut aina hyvän vastaanoton. Tammikuussa tehty tutustu-
mismatka Merikeskus Vellamoon oli osoitus onnistuneesta tapahtumasta talviunien aikaan. 
 
Veneilyturvallisuus, veneilijän ensiapukoulutus ja tukikohtamme turvallisuudesta huolehtimi-
nen on tulevan veneilykauden teemoja myös omassa seurassa. 
 
Turvallista veneilykesää. 
 
Pertti Kansonen 
kommodori 
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Hämärässä ja pimeässä ajon eskaaderi 
 
Järjestämme jälleen hämärässä ja pimeässä ajon eskaaderin la 24.8.2013 reitillä Padasjoki – 
APS tukikohta Pirttisaari. 
 
Kesäisin liikuttaessa järvellä suurin osa matkoista tehdään valoisan aikaan. Monelle veneilijälle 
hämärässä/pimeässä kulku voi ilman harjoittelua olla vierasta. Siispä nyt harjoittelemaan yhdes-
sä, se on hauskempaa! 
 
Kokoonnumme illan aikana Padasjoen laivarannan laituriin, jossa jaamme asiaan liittyvää mate-
riaalia ja annetaan ohjeistus miten toimitaan. Noin klo 20 lähdemme liikkeelle. 
 
Kuljemme Kelventeen ja Höysniemen välistä, Hietasaaren länsipuolta sekä Linnasalmen länsi-
puolta menevää väylää pitkin ja saavumme Pirttisaaren laituriin etelänpuoleista väylää pitkin. 
Perillä meitä tietenkin odottaa lämmin sauna! 
 
Viimekesäinen eskaaderi oli minulle itselleni valtavan upea ja hyödyllinen kokemus. Toivon 
että tänä vuonna mahdollisimman moni innostuisi lähtemään mukaan, niin kokeneet kuin vä-
hemmän kokeneetkin veneilijät, moottori- sekä purjeveneet. 
 

APS:n tapahtumakalenteri 2013 

Tiedotamme muutoksista ja ajankohtaisista tapahtumista seuran nettisivuilla 

www.asikkalanpursiseura.fi joten seuraa niitä aktiivisesti 

Vuosikokous la 13.4. klo 13, Asikkalan kunnantalon kokoustilat 

Purjeiden trimmaus la 13.4. klo 14, Asikkalan kunnantalon kokoustilat 

Yhteislasku la 11.5., Kuotaa 

Lipunnosto la 18.5., Pirttisaari  

Yhteislasku la 25.5., Kuotaa 

Yhteiskatsastus  la 25.5. klo 10-14, Kuotaa 

Yhteiskatsastus ke 5.6. klo 18-21, Majakkapaviljonki 

Yhteiskatsastus la 8.6. klo 10-14, Padasjoki 

Yhteiskatsastus ke 12.6. klo 18-21, Kuotaa 

Yhteiskatsastus ja halkotalkoot la 15.6. klo 12-18, Pirttisaari 

Tanhuan junnuleiri vko 26, Tanhua 

Pirttisaareen purjehdus la 3.8. klo 11.00, Karisalmi -Pirttisaari 

Hämärässä ajon eskaaderi la 24.8. klo 20.00, Padasjoki -Pirttisaari 

Lipunlasku la 22.9., Pirttisaari  
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ASIKKALAN PURSISEURA RY 
 
KOKOUSKUTSU 
 
 
 
Asikkalan Pursiseura ry:n varsinainen vuosikokous  
lauantaina 13.04.2013 klo 13.00  
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 toiminnantar-

kastajien antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistami-

sesta. 

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili-

velvollisille. 

9. Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

10. Kokouksen päättäminen. 

 

 

Asikkalan Pursiseura ry hallitus 
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Asikkalan Pursiseura ry:n toimintakertomus 2012 
 

Seuramme omat kokoukset 
 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Sääntömääräinen vuosikokous 
pidettiin 17. huhtikuuta ja syyskokous 24. marraskuuta. 

 

Kokous ja koulutustilaisuudet 
 

Osallistuimme Kymijoen vesistön veneilyseurojen talvipäiville Jyväskylässä, 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kokous- ja koulutustilaisuuksiin ja 

 Päijänteen Virkistysalueyhdistyksen vuosikokoukseen. 
 

Nuorisotoiminta 
 

Seuran juniorijäseniä ja heidän vanhempiaan osallistui aktiivisesti EPJ:n järjes-
tämiin viikkoharjoituksiin Majakkapaviljongilla ja Tanhuan junnuleiriin. 

 

Kilpailutoiminta 
 

Pirttisaareen purjehdus järjestettiin 4.8.2012. Kilpailuun osallistui 15 venekun-
taa joista seitsemän oli pursiseurastamme. Pirttisaareen purjehdus on yhtenä 
osakilpailuna Etelä-Päijänteen rankingissa. Päijänne-purjehdukseen osallistui 
Asikkalan pursiseurasta 13 venekuntaa. 

 

Retkeilytoiminta 
 

Hämärässä ja pimeässä ajon eskaaderi järjestettiin 25. elokuuta. Kokoontumi-
nen oli Hollolan veneseuran laiturilla Hirvisaaressa.  
Reitti Pirttisaareen kulki ohi Iso-Tiuhasen ja Linnasaaren länsipuolta menevää 
väylää pitkin. Mukana oli neljä purjevenettä ja yksi moottorivene. 

 

Pirttisaari 
Tukikohdan kuntoa on pidetty yllä huolellisesti, tekemällä vaadittavat huolto-
toimenpiteet ja korjaukset isännän ja jäsenistön toimesta. Pirttisaari toimi erin-
omaisena Asikkalan Pursiseuran 50 v. juhlapaikkana. 
 

Kuotaan talvisäilytysalue  
 

Kuotaan talvisäilytysalueella veneiden säilytyspaikat on numeroitu. Syksyllä 
järjestettiin myös puidenkaatotalkoot sisääntuloväylältä. 

  

Katsastustoiminta 
 

Vuonna 2012  katsastettiin 114 APS:n venettä. Yhteiskatsastuksia oli viisi, 
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joihin pyydettiin ennakkoilmoittautumiset ensimmäistä kertaa. Kokemukset 
tästä olivat myönteisiä, vaikka vielä se ei toiminutkaan aivan kattavasti. 
Veneiden katsastustoiminta on Suomen Purjehdus- ja Veneily liittomme 
konseptoimaa ja seurojen toteuttamaa turvallisuustyötä, jolla on vahva yh-
teiskunnallinen status ja viranomaisten tuki. Seuramme perälippua saavat 
käyttää vain seuran venerekisterissä olevat katsastetut veneet. 

 

Tiedottaminen 
 

Jäsenlehteämme Slööriä julkaistiin kaksi kertaa ja muuna virallisena tiedo-
tuskanavana ovat toimineet seuran kotisivut. Keskustelufoorumilla jäsenet 
ovat voineet vaihtaa mielipiteitä, antaa palautetta ja tehdä kehitysehdotuksia. 
 

Asikkalan Pursiseura ry. 50 v 
 

Elokuun 18. päivä juhlittiin 50-vuotiasta seuraamme Pirttisaaressa. Jotta 
kaikilla vierailla oli mahdollisuus osallistua juhlaan, järjestettiin laivakulje-
tus Padasjoelta. Juhla alkoi lipunnostolla Harjukarin Arskan fanfaarin saatte-
lemana, kommodori Pertti Salmelan tervetulotoivotuksella sekä maljan nos-
tolla. Pertti Salmela, Pertti Kansonen ja Miia Saarikko ottivat vastaan mui-
den seurojen, yhteistyökumppaneiden ja kuntien huomionosoitukset. Juhla-
puheessaan Timo Tenho kertoi seuran historiasta. Tapsa Putila puolestaan 
kertoi, kuinka aikoinaan päädyttiin ostamaan juuri Pirttisaari seuran tukikoh-
daksi. Juhla-aterialla oli tarjolla uusia perunoita, salaattia ja Juha Kamppilan 
viipaloimaa savustettua sikaa, jälkiruokana tarjottiin leivoskahvit. Ohjelmas-
sa oli ruokailun lisäksi iloista puheensorinaa, saareen tutustumista ja luonto-
polun kiertäminen tehtävineen. Saunomisen jälkeen juhlat jatkuivat myöhään 
yöhön kodan lämmössä musiikkia kuunnellen ja yhdessä laulaen. Talkoovoi-
min järjestettyyn juhlaan osallistui noin 150 henkilöä. 

 

Muu toiminta ja huomionosoitukset 
 

Perinteinen Mastonkaato pidettiin Vääksyn tankkausmajakalla 24.11.2012. 
Vuoden Veneilijä lautasen hallitus päätti luovuttaa Kommodori Pertti Salme-
lan omaisille muistona ja kunnianosoituksena Asikkalan Pursiseuran pitkäai-
kaiselle jäsenelle ja vastuunkantajalle. ”Timpan Tuoppi” luovutettiin Timo 
Ahoselle. Hän on pyyteettömästi hoitanut seuran tilintarkastajan ja nyttem-
min toiminnantarkastajan tehtävää useiden vuosien ajan.  
Merkkipäiviä viettäneitä muistettiin onnitteluadresseilla ja standaarilla. 

  

Jäsenistö ja talous 
 

Seuramme talous on ollut vakaalla pohjalla. Jäseniä seurassa oli 31.12.2012 
321 henkilöä, joista varsinaisia jäseniä 201, perhejäseniä 52, juniorijäseniä 
43, toimihenkilöitä 17 ja ainaisjäseniä kahdeksan.  
Venerekisterissä veneitä oli yhteensä 145, veneistä moottoriveneitä 84 ja 
purjeveneitä 61.   
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Tietoisku purjeiden trimmauksesta ym. 
 
 
Kevätvuosikokouksen jälkeen klo 14.00   
 
Purjeiden trimmauksesta tulee kertomaan Ricard Bjurström  
 

 
 
Tamperelainen Rike Bjurström on purjehtinut koko pienen ikän-
sä. Kilpaileminen alkoi jo 8 vuotiaana Vasamalla Näsijärven 
aalloilla. Myöhemmin Viklalla kansainvälisellä tasolla parhaan 
saavutuksen ollessa MM-hopea Oslossa -91. H-vene ja 2.4 mR 
kuuluvat myös Riken purjehdittaviin luokkiin ja 2.4 mR luokas-
sa tuli maailmanmestaruus vuonna -98. Sen jälkeen Rike on 
myös toiminut valmentajana Suomen paralympiajoukkueelle 
kaksissa paralympialaisissa. Rinnan valmentajan tehtäviensä 
kanssa Rike on myös aktiivisesti kilpaillut edelleen voittaen 

muun muassa 2011 MM-pronssia nimenomaan 2.4 mR luokassa. Siviilissä Rike 
vetää purjeneulomoa nimeltä Neb-sails ja ompelee purjeita työkseen. Rike on 
myös aktiivinen purjehduksen päättävissä elimissä ja toimii Suomen Purjehdus ja 
Veneilyn Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunnan puheenjohtajana. 

 
”On melkein yhtä mielenkiintoista toimia valmentajana kuin purjehtia itse ja on haus-
ka nähdä kuinka määrätietoinen valmentautuminen kantaa hedelmää. Uskon että pää-
määrä, eli kultamitalin voittaminen on saavutettavissa, jos ei ehkä vielä Lontoossa 
2012 niin jo Riossa 2016” sanoo realistinen Rikard Bjurström." 
(lähde: www.nikosalomaa.fi) 
 
 
 

 

Kaikki joukolla kuuntelemaan ja saamaan vinkkejä 
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Tutustumismatka Merikeskus Vellamoon 

 
 
 
Lauantaiaamuna 26. tammikuuta starttasi bussi Vääksystä kyydissään pursiseuran päiväretkeläi-
siä. Lahdesta poimittiin lisää ja iloisesti rupatellen matka jatkui kohti Kotkan Merikeskus Vella-
moa. Merikeskuksessa opas kertoi meille näyttelyesineiden historiasta, merenkulkijan elämästä ja 
merikaupasta. Muistipa hän mainita meille, että kyseessä on pienoismalli laivasta, jolla sotalapsia 
kuljetettiin Ruotsiin. Maittavan, mutta vilpoisassa syödyn ruokailun jälkeen jatkoimme omatoi-
misesti näyttelyyn tutustumista puheensorinan saattelemana. Tuliaiskassit täyttyivät keskuksen 
myymälässä, tarjolla oli merihenkisiä astioita, kirjoja ja muuta pientä. 
Ennen kotiinlähtöä vierailimme vielä läheisessä Puuvenekeskuksessa. Siellä veneenveistäjä esit-
teli meille tiloja, veneitä sekä työn alla olevaa projektia, peruskorjattavana olevaa 12mR -luokan 
kilpapurjevenettä Blue Marlinia. Vene on yli 21 metriä pitkä ja sen kunnostuksen aikansa asuun 
arvellaan kestävän kolme vuotta. Löysipä naistoimikunta sieltä kauniin moottoriveneen, jolla 
ajella hellepäivinä Tehinselällä. 

Mihin retkeillään seuraavaksi? Otan mielelläni toiveita vastaan. 

Miia 
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Jollakeskuksessa odotellaan jo jäiden lähtöä 
 
 
Etelä-Päijänteen Jollakeskus tuottaa jo neljättä kautta jäsenyhdistyksilleen junioripur-
jehdus- ja -veneilytoimintaa, sekä tekee purjehdus- ja veneilyharrastusta tunnetuksi 
Etelä-Päijänteen alueella asuvien ja lomailevien lasten ja nuorten keskuudessa. 
 
Jollakeskuksen toiminnasta vastaavat yhteistyössä Asikkalan Pursiseura, Heinolan 
Pursiseura, Hollolan Veneseura, Lahden Purjehdusseura sekä Tehin Pursiseura. 
Purjehduskausi alkaa toukokuun viimeisestä viikonlopusta ja kestää elokuun lop-
puun. Harjoitukset pidetään lähes joka viikko sunnuntaisin kello 15–18 Vääk-
syn kanavan suulla Majakkapaviljongilla. 
 
Harjoittelu tapahtuu osaamisen mukaan jaetuissa pienryhmissä, joita ohjaavat Suo-
men Purjehdus ja Veneily ry:n juniorikouluttaja-valmennuksen läpikäyneet nuoret 
purjehtijat. Paikalla on lisäksi aina joku seurojen junioripäälliköistä tai tämän valtuut-
tama aikuinen. 
 
Mukaan toimintaan pääsee helposti tulemalla rohkeasti mukaan harjoituksiin. Aiem-
paa purjehduskokemusta ei tarvita, sillä kokeneet ohjaajat opastavat lapsia ja nuoria 
purjehduksen saloihin jokaiselle sopivaan tahtiin. 
 
Jollakeskuksen purjehtijat voivat osallistua kauden aikana kahdelle Etelä-Päijänteen 
alueen purjehdusleirille. Jollakeskus järjestää nuoremmille tarkoitetun leirin 27.6.–
30.6. Tanhuan leirikeskuksessa Kuhmoisissa ja Lahden Purjehdusseura suuremmalla 
ikähaarukalla toimivan leirin 8.7.–13.7. Naumissa. 
 

- Olemme selkeyttäneet ja kehittäneet yhteistyötämme Lahden Purjehdusseuran 
kanssa. Tänä kesänä järjestämme jollakoulut, purjehduksen peruskurssit aloitte-
lijoille, yhdessä LPS:n kanssa.  Paikkana on LPS:n kotisatama Myllysaaressa, 
kertoo Panu Tast. 

 
Ensimmäiset jollakoulut pyörähtävät käyntiin heti koulujen loputtua. Kurssin jälkeen 
voi jatkaa harrastusta jollakeskuksen sunnuntaisissa viikkotreeneissä kauden loppuun 
asti. 
 

- On myös odotettavissa, että pidempään  treenanneet nuoret hyötyvät enemmän 
kisatreenistä ja heille LPS on luonteva ”jatkokoulutuspaikka”. Meidän on hy-
väksyttävä tämä kehitys ja annettava nuorten jatkaa matkaa, sanoo Tast. 
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Kuva Tanhua 2012 ohjaajat: Tanhuan leirikeskuksessa Kuhmoisissa purjehditaan taas tänäkin 
vuonna. Ohjaajaporukka poseeraa tyytyväisenä huippuhienon leirin päätteeksi.  

Erin Ingalsuo saa leiridiplomin Tanhuan purjehdusleirillä. Kuvassa myös 
ohjaajat Olivia Tast (vas.), Milja Lusila ja Niiles Airola.  
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EPJ oli mukana myös Tehin Pursiseuran 30-vuotisjuhlallisuuksissa. Aku 
Keinonen (vas.), Atte Airola ja Leevi Airola pääsivät Ilkka Kaitilan veneen 
miehistöksi.  

Jollakoululla myös tapahtumia talvella. Tässä innokkaat purjehtijat Messilässä lasket-
telemassa 
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Uutta ja innostavaa on myös Päijänteen Jollaranking. Tämä Päijänteen piirin mesta-
ruus sisältää kolme osakilpailua. Sekä Tanhuan että Naumin leirien yhteydessä käy-
dään osakilpailut ja kolmas osakilpailu – PrePäitsi – sisältää kaksi täyttä kisapäivää. 

 
- Jollaranking on ennen kaikkea kilpailemaan opettelemisen paikka. Siinä kil-

paillaan Jollakeskuksen kalustolla ja toiminta sisältää ohjausta. Tarjoamme 
mahdollisuuden päästä turvallisesti ja helposti mittaamaan, miltä kilpaileminen 
tuntuu. Kannustan rohkeasti mukaan jokaista, joka miettii voisiko kilpailemi-
nen ollakin se juttu!, Tast innostaa. 

 
EPJ.n toiminnassa on alusta asti huomioitu perheet. Aktiiviset vanhemmat vaikutta-
vat toimintaryhmissä ja ovat kiinteästi mukana jollakeskuksen kesässä. 
 

- Yksi päätavoitteistamme on mahdollistaa EPJ:ssä koko perheelle pitkäaikainen 
harrastus veneilyn ja purjehduksen parissa. Lapset toivotetaan tervetulleiksi 
perheineen ja luodaan aktiivisesti paikkoja ja tilaisuuksia tutustua ja toimia 
yhdessä, kertoo Niiles Airola. 

 
Monessa perheessä voi olla ennakkokäsitys, että purjehdus on kallis eliittiharrastus. 
Iloinen yllätys onkin, että Jollakeskuksen varsin kohtuullinen harjoitusmaksu  
95 euroa kattaa osallistumisoikeuden kaikkiin kauden viikkoharjoituksiin, vakuutuk-
sen ja tarvittaessa jonkin jäsenseuran juniorijäsenyyden kaudeksi 2013. 
 

- Olemme hakeneet valtionavustusta yhdistystoiminnan kehittämiseen. Jos sen 
lisäksi saisimme vielä neljä uutta sponsoria, voimme välttää jatkossakin osal-
listumismaksujen nostamisen, Airola laskeskelee. 

 
 
Riitta-Sisko Keinonen 
 
 
 
 
 
 
JOLLAKESKUS-SEURAT 
 
www.asiakkalanpursiseura.fi 
www.heinolanpursiseura.fi 
www.hollolanveneseura.fi 
www.lahdenpurjehdusseura.fi 
www.teps.fi 
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ISÄNNÄN TERVEISET 
 
 
Syksyn huonojen uutisten, lumisen ja kipakan pakkastalven jälkeen on mukava aja-
tella jo tulevaa kesää. 
 
Menneinä vuosina olen ollut naisteni (vaimo ja snautseri Mimmi) kanssa äitienpäivää 
viettämässä Pirttisaaressa laittaen sitä samalla kesäkuntoon. 
Tällä hetkellä, maaliskuun puolivälissä, en taida uskoa saareen pääsyä  toukokuun 
alussa, tuntuu noita kovia yöpakkasia piisaavan loputtomasti. 
 
Olen sitä mieltä, että saareen ei tulla tulevana kesänä tekemään muutoksia. 
Tietysti normaalit kunnostustoimet, kuten lankkujen, lautojen uusimisia, jne. 
Jokohan tänä keväänä saataisiin sitä hiekkaa lasten kahluupaikalle. 
 
Ja lapsista tuli mieleen asia, joka jäi viime kesänä ajatuksen asteelle. 
Kaipaisin ehdotuksia helposti toteutettavista virikkeistä lapsille, sinne grillikodan 
viereen, tai sen yläpuolelle. Olisiko se pienehkö kiipeilyteline vai joku muu. 
Laitelkaa ehdotuksia vaikka allekirjoittaneen s-postiin. 
 
Viime kesän saunomiskeskusteluihin otan kantaa. Yksi haluaa lämpöä vähintään 90 
astetta, ennen kuin saa löylyt, toinen taas tykkää 70 asteen leppoisista henkäyksistä. 
Yhteissaunominen ei voi olla yksilölaji, vaan siinä pitää ottaa huomioon myös mui-
denkin mieltymykset, joustaen puoleen ja toiseen. Sillä kiukaalla ei pysty pitämään 
jatkuvasti korkeaa lämpötilaa yllä, kun saunojia on paljon. Isompaa kiuasta ei tule, 
koska sillä sauna olisi helposti tuhkakasa liiallisen lämmittämisen seurauksena. 
 
Ja viimekesäiseen malliin, hyvissä ajoin ilmoituksia kuivikkeista, pefleteistä,  ja 
muustakin, mitä tarvitsee hankkia. 
 
Omalta osaltani ensi kesä on vielä arvoitus, kuinka paljon pääsen viettämään aikaa 
saaressa. 
 
Leppoisia tuulia meille moottorilla liikkuville ja navakampia teille purjehtijoille. 
 
 
Terv. Lassi ja Mimmi 
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Kilpailutoiminta kaudella 2013 
 
 
 

 

 
 
 
Päijännepurjehduksen lisäksi olisi tarjolla Etelä-Päijänne Rankingin 5 kilpailua. Sarja 
alkaa Kelventeen kierrolla ja päättyy Punapään ympäripurjehdukseen.  Kilpailuihin 
ovat tervetulleita niin kokeneet konkarit, kuin aloittelijatkin. Varsinkin venekuntia 
jotka eivät ole aikaisemmin kilpailuihin osallistuneet kannustan kokeilemaan mitä 
kilpailuun osallistuminen tuo tullessaan. 
Kilpailu tarjoaa mahdollisuuden eskaaderin omaiseen päiväpurjehdukseen jossa tosin 
kaikilla on kiire perille. Vaikka leikkimielisesti mukaan lähtisikin, niin huomaa mel-
ko pian purjeiden tarkkailun ja trimmailun olevan toisessa potenssissa normaaliin 
matkapurjehdukseen verrattuna. Matkan aikana on hyvä mahdollisuus kehittyä pur-
jehtijana, löytää veneen parhaat säädöt ja hioa miehistön yhteistyötä. 
Tuulet, vene ja taidot määrittävät missä ajassa maaliin päästään ja kuinka kilpailussa 
sijoitutaan. Toisille sijoitus on tärkeä ja toisille pelkkä maaliin pääsy riittää. Pokaalit 
jaetaan ja jälkipeli voi alkaa.... 
Nähdään kilpailuissa! 
 
 
Jani Rantanen 
Kilpailupäällikkö 
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     PIRTTISAAREEN PURJEHDUS         

 

KILPAILUKUTSU 

Aika ja Paikka 3.8.2013, Lehtisten saaret, Pirttisaari 

Järjestäjä Asikkalan Pursiseura ry 

Kilpailukelpoisuus Kilpailu on avoin. Veneen päällikön on oltava SPV:n tunnustaman purjehdusseuran 
jäsen. Veneen tulee olla katsastettu vähintään luokkaan 3.  

Luokat  LYS-luokat. Kilpailu kuuluu Etelä-Päijänteen Ranking-sarjaan.  

Lähtölinja  Lähtö Karisalmi, harjun pohjoispuoli, sillan eteläisten pyloninen muodostama linja 
toimitsijaveneelle asti. Lähtöaika on klo 11.00. 

Reitti Karisalmelta – Pirttisaareen. Reitti kulkee Selkäsaaren loiston ja kirveskallion välis-
tä.. Rajaluoto (61°28,978N 25°21,462E) kierretään pohjoispuolelta samoin  Pirttisaa-
ren pohjoispuolella oleva kivikko (61°28,995N 25°20,842E). Muutoin reitti on va-
paa. Matka on noin 14 mpk. 

Maalilinja  Maali on Pirttisaaren edustalla merkitty maalilinja. Varamaalilinja on Kirveskallion 
eteläkärjen ja Selkäsaaren loiston muodostamalla linjalla. Päätös mahdollisesta  
maalilinjan siirtämisestä ilmoitetaan puhelimella veneisiin.   

Säännöt  Purjehduksen kilpailusäännöt 2013-2016 (PKS), LYS-säännöt sekä purjehdusohjeet. 
LYS-sääntöä, Etelä-Päijänteen Ranking-sääntöä. 

Ilmoittautuminen Kilpailuun voi ilmoittautua sähköpostitse jani.rantanen@ppb.inet.fi 1.8.2013 klo 
16:00 mennessä tai kilpailupäivänä toimitsijaveneeseen lähtölinjalla klo. 10.00-10.45 
välisenä aikana.  

Kilpailumaksu Kilpailumaksu on 20 €, sisältäen saunan ja tukikohdan vierailumaksun. Maksu suori-
tetaan APS:n tilille Osuus pankki 501109-241965. Maksun viestikenttään merkitään 
kipparin nimi ja veneen purjenumero.   

Tiedustelut Asikkalan Pursiseura ry, Jani Rantanen 040 8242825  
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PIRTTISAAREEN PURJEHDUS         
PURJEHDUSOHJEET 

 
1.SÄÄNNÖT 
Kilpailuissa noudatetaan ISAF:n Purjehduksen kilpailusääntöjä 2013–2016, FinLYS-sääntöä 2013, näitä purjehdusohjeita, 
kilpailukutsua, sekä Etelä-Päijänteen Rankingin sääntöjä. 
2. KATSASTUS  
Veneen tulee olla katsastettu kilpailun kalenterivuoden Suomen purjehdus ja veneilyliiton vaatimusten mukaisesti vähin-
tään katsastusluokkaan 3.  
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 
3.8.2012 klo. 10.55 ensimmäinen varoitusviesti (GPS-aika). 
Maalilinja sulkeutuu heti viimeisen veneen ylitettyä maalilinjan, kuitenkin viimeistään klo. 19.00 Vene joka ei ole tullut 
maaliin klo 19.00 mennessä merkitään ”ei maaliin tulleeksi (DNF). 
5.KILPAILULUOKAT 
LYS-luokka, luokkalippu D.  
6. LÄHTÖ JA LÄHTÖLINJA 
Kilpailu lähetetään ISAF säännön 26 mukaisesti. Ensimmäinen varoitusviesti annetaan klo 10.55 Lähtölinja sulkeutuu 10 
minuuttia lähdön jälkeen. 
Lähtölinjan sijaitsee Karisalmen sillan länsipuolella. Lähtölinjan oikea pää on sillan eteläisten pylonien kohdalla ja vasen 
kilpailulautakunnan veneessä. Lähdön mahdollisia palautuksia ei suoriteta vaan lähtölinjan ennen aikaisesta ylittämisestä 
rangaistaan lisäämällä purjehdittuun aikaan 5 %. 
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 poijulla.  
8. MAALILINJA 
Maalilinjan muodostaa APS.n tukikohdan edustalla olevan poijun ja kilpailulautakunnan veneen välinen linja.  Varamaali-
linja on Kirveskallion eteläkärjen ja Selkäsaaren loiston muodostamalla linjalla. Päätös mahdollisesta maalilinjan siirtämi-
sestä ilmoitetaan GSM puhelimella veneisiin kilpailulautakunnan toimesta.   
9. KESKEYTTÄMINEN 
Kilpailun keskeyttämisestä on ilmoitettava välittömästi p. 040 8242825 (Jani Rantanen) 
10.TULOSLASKENTA 
Kilpailun tulokset lasketaan aikaa ajalle -menetelmän mukaan eli korjattu aika on = purjehdittu aika x LYS-luku. Veneelle 
joka ilmoittautuu kilpailuun ilman spinaakkeria / genaakkeria tehdään spinaakkeri vähennys -0.03 veneen perusluvusta. 
11. PROTESTIT 
Protestista ilmoitettava suullisesti lautakunta-alukselle protestoivan veneen maaliintulon yhteydessä tai puhelimella kun 
vene muutoin on lakannut olemasta kilpaileva vene. Protestien käsittely alkaa 15 min kuluttua viimeisen veneen maaliin 
saapumisen / maalilinjan sulkeutumisen jälkeen. 
12. PALKINNOT 
Palkintojen jako tapahtuu APS:n tukikohdassa maalilinjan sulkeutumisen / viimeisen veneen maaliintulon jälkeen suorite-
tun tulostenlaskennan jälkeen 
13. VASTUUVAPAUTUS 
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. (Purjehduksen kilpailusäännöt 2013-2016 osa 1 kohta 4: 
Päätös kilpailla). Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilöva-
hingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.  
15. YHTEYSTIEDOT 
Jani Rantanen p. 040 8242825 



Terveiset talvisäilytysalueelta 
 
Kirjoittelen tätä aurinkoisena sunnuntaiaamuna, lunta on Lahden sääaseman mukaan 
48 senttiä ja pakkasta ulkona -16. Kesää kohti kuitenkin mennään, ensi viikolla on jo 
kevätpäiväntasaus ja pitenevien päivien myötä aurinko antaa kyytiä lumille ja jäälle. 
 
Perinteiseen tapaan talvisäilytysalue aurataan jolloin ensimmäiset huoltotoimet voi-
daan helposti aloittaa kun lämpötilat menevät plussan puolelle. 
 
Alueen säännöt löytyvät edelleen seuran nettisivuilta www.asikkalanpursiseura.fi/
Kuotaa/säännöt. Siellä myös turvallisuusohjeet, pelastussuunnitelma, ensiapuohjeita 
ja kuva talvisäilytysalueella olevista aluksista ja niiden omistajista.  
 
Kevään yhteislasku on sovittu Tonttilan Nosto ja Kuljetus Oy:n kanssa 11.5.2013 ja 
25.5.2013. Auto saapuu paikalle kello 8.00 ja jatkaa veneiden laskuja niin kauan kuin 
halukkaita on ilmoittautunut. Kuitenkin tulisi olla minimissään 10 venettä laskettava-
na kumpanakin päivänä että kulut saadaan pysymään aisoissa. Ilmoittautumiset mi-
nulle viikkoa ennen haluamaasi päivämäärää niin toimitan listan kuljettajalle. Lasku-
ajat täytetään aamusta alkaen jotta autolle ei tule odotusta. Aikataulu sovittiin niin, 
että yhdelle veneelle varataan aika noin puoli tuntia. Sovittiin myös, että veneen on 
oltava valmiina puoli tuntia ennen sovittua laskuaikaa, niin ei tule turhia odotusaiko-
ja. 
 
Lumien mentyä pidetään alueella risutalkoot. Ajankohdasta tiedotetaan seuran net-
tisivuilla www.asikkalanpursiseura.fi. 
 
Hyvää ja lämmintä tulevaa veneilykautta kaikille! 
 
Terveisin talvisäilytysalueen hoitaja Kari Granroth 
 
 
 
 
 
Kari Granroth 
talvisäilytysalue 
Suorankulmankatu 35 
15610 Lahti 
050 309 7347 
kari.granroth@gmail.com 
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Katsastusasiaa kaudelle 2013 
 
Peruskatsastus tehdään veneelle:  

- joka 5. vuosi, tai kun  
- vene vaihtaa omistajaa tai omistaja seuraa, tai jos  
- vuosikatsastus on jäänyt väliin, tai jos  
- veneeseen on tehty merkittäviä rakenteellisia muutoksia tai haverikorjauksia. 

 
Peruskatsastus koostuu: 

- vaihe 1: runkokatsastuksesta veneen ollessa kuivilla, jossa tehdään veneen rungon 
ulkopuolinen tarkastus vesirajan alapuolisille rakenteille ja kohteille, joita ei voida 
vesille laskettuna tarkastaa.  

- vaihe 2: varsinainen peruskatsastus veneen ollessa vesille laskettuna ja purjehdus-
valmiina. 

 
Peruskatsastettavien veneitten kipparit; ottakaa hyvissä ajoin yhteys 
 katsastajaan runkokatsastuksen varmistamiseksi. 
Jos et tiedä, koska veneellesi  pitää tehdä peruskatsastus, kysy sihteeriltä 
tai katsastajilta. 
 
Vuosikatsastus tehdään veneille:  
Peruskatsastusten välisinä vuosina veneen ollessa vesille laskettuna ja purjehdusvalmiina. 
 
Yhteiskatsastusten ajankohdat ja katsastajien yhteystiedot on 
kerrottu Slöörissä ja internetissä APS:n kotisivuilla. 
 

 
 

Valmistaudu katsastukseen huolella: 
Ota kaikki veneessä tarvittavat paperit mukaan katsastukseen:  

- venetodistus 
- viimeisin peruskatsastuspöytäkirja  
- kaikki ”viranomaispaperit”: rekisteriote, mahdolliset radioasemalupa ja valopistoolin 

lupa 
 
Vene on vedessä purjehdusvalmiina ja tavarat hyvin esillä, sekin helpottaa katsastuksen suju-
mista.  
 
Jos vieraan seuran katsastaja katsastaa veneesi:  

- toimita itse pöytäkirjan sivut (peruskatsastuksesta) tai kopio katsastajan allekirjoittamas-
ta pöytäkirjasta (vuosikatsastuksesta) oman seuran sihteerille.  

- Uuden venetodistuksen saat vain omasta seurasta. 
 
 

Ilmoittaudu ennalta yhteiskatsastukseen,  
se helpottaa katsastuksen sujumista! 

Ilmoittautumiset Jari Kaipiolle, puh: 045 6706420  
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Katsastettu vene voi olla vain yhden seuran veneluettelossa, ja se voi 
pitää vain ko. seuran lippua. Seuran pursilipun käyttöoikeus osoitetaan 
voimassa olevalla venetodistuksella, viranomaiset voivat sitä kysyä. 
 
Kippari voi kuulua toki useampaankin seuraan samanaikaisesti. Seuran 
jäsenyys voidaan osoittaa viirillä. 
 
Jo ennen katsastustakin veneesi pitää olla turvallisessa kunnossa ja 
riittävästi varustettuna, heti kun liikut sillä vesillelaskun jälkeen. 
 
Katsastuskausi päättyy kesäkuun lopussa, vain poikkeustapauksissa 
vene voidaan katsastaa tämän jälkeen. 
 
Asikkalan Pursiseuran katsastajat toivottavat kaikille turvallista ja mukavaa veneilykautta 
2013. 
 
Alpo Honkonen 
Asikkalan Pursiseuran katsastuspäällikkö 
 
 
 
 

KATSASTUSLUOKAT 
 
Katsastuskohteet- ja varusteet 
Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja purjehdusalueen mukaan seuraaviin luok-
kiin: 
 
Katsastusluokka 1: Avomeri 
Avomeriolosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan 
tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Nor-
jan ja Kuolan niemimaan rannikot, Brittein saaret, Biskajan, Espanjan ja Portugalin rannikon 
sekä Välimeren (= Euroopan rannikkovedet ja Välimeri). 
Purjeveneet 
Veneet on tarkoitettu avomeriolosuhteisiin pitkille matkoille. 
Veneen tulee kestää ylimurtuvat aallot ja oltava itseoikaiseva suuristakin kallistumista moni-
runkoveneitä lukuun ottamatta. Rungon, kannen ja kajuutan on aukkoineen ja luukkuineen 
oltava riittävän vesitiivis kokonaisuus. Kulkuaukko avotilasta kajuuttaan tulee voida sulkea 
pääkannen tasolta, ja kaikki luukut on kiinnitettävä siten, että ne pysyvät kiinni veneessä mah-
dollisessa 
kaatumistilanteessakin. Kaikki aukot täytyy pystyä tarvittaessa sulkemaan. Istuinkaukalon 
tulee olla nopeasti itsetyhjentyvä. 
 
Katsastusluokka 2: Rannikko 
Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka 
pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Perämeren ja Suomenlahden, 
suotuisissa olosuhteissa Pohjois-Itämeren Hanko-Gotlanti –linjan länsipuolella, sekä Etelä-
Itämeren linjan Öölanti-Bornholm-Rügen länsipuolella. 
 



Purjeveneet 
Veneet on tarkoitettu meriolosuhteisiin rannikkojen läheisyydessä. Veneen on oltava itseoikai-
seva monirunkoveneitä lukuun ottamatta, ja kohtuullisen vesitiivis. Kulkuaukko kajuutasta 
avotilaan pitää voida sulkea pääkannen tasolta roisketiiviisti. Ilma- ja muut aukot on sijoitetta-
va suojaiseen paikkaan ja niissä on oltava vesiloukut. Istuinkaukalon tulee olla nopeasti itse-
tyhjentyvä. 
 
Katsastusluokka 3: Saaristo 
Saaristoon ja sisävesille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet. Purjehdusalue kattaa 
Suomen rannikot, järvet, Ahvenanmeren, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan 
kanavan, sekä suotuisissa olosuhteissa Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna. 
Purjeveneet 
Veneet on tarkoitettu saaristo-olosuhteisiin ja sisävesistöihin. Veneen rakenteiden pitää olla 
siten toteutettu, ettei niistä aiheudu veneen uppoamisvaaraa. Istuinkaukalon ei tarvitse olla 
itsetyhjentyvä, mutta se on suositeltavaa. 
 
Katsastusluokka 4: Suojaiset vesialueet 
Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, sekä valvotuissa olosuh-
teissa tapahtuvien purjehdustapahtumien veneet. 
Purjeveneet  
Veneet on tarkoitettu suojaisille vesialueille tai veneilytapahtumiin, esim. ratapurjehduskilpai-
luihin, joissa on jatkuva valvonta ja pelastusvalmius. 
 
Lähde: Suomen Purjehdus ja Veneily ry, www.spv.fi 
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APS:n yhteiskatsastusajat 2013 
 
− Lauantai 25.5. Kuotaa klo 10-14 
 
− Keskiviikko 5.6. Kanavalahti, Majakkapaviljonki klo 18-21 
 
− Lauantai 8.6. Padasjoki klo 10-14 
 
− Keskiviikko 12.6. Kuotaa klo 18-21 
 
− Lauantai 15.6. Pirttisaari klo 12-18 
 
HUOM! Ennakkoilmoittautumiset yhteiskatsastuksiin Jari Kaipiolle viimeistään 
kahta päivää ennen ko. katsastusajankohtaa sähköpostitse:  
jari@kaipio.com tai puhelimitse: 045 670 6420. 
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PERUSKATSASTUS 
 
Seuraavilla veneillä on peruskatsastus tänä keväänä, sillä ko. veneiden edellinen  
runkokatsastusvuosi on ollut 2008 tai aikaisempi . 

Peruskatsastettavat veneet ja uudet jäsenet, jotka haluatte veneenne APS:n rekisteriin tai vanhat jäsenet, 
jotka olette vaihtaneet venettä tai vene on ollut vuoden tai enemmän katsastamatta tai siihen on tehty jotakin 
muutoksia ottakaa hyvissä ajoin ennen vesillelaskua yhteys katsastajaan, jotta saadaan peruskatsastus 
tehtyä ajoissa. Katsastajien toive olisi että peruskatsastuksessa veneen omistaja on mukana. 

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

Venenimi R-nro Omistaja 

AURORA A-51168 SELIN OLLI-MATTI 
EETEE U-32496 TOJE ERKKI 
EMRIKA II X-8661 PASANEN KARI 
FATSO!   KUKKAMÄKI TIMO 
FLIP R-31882 HOPPONEN JUHA 
HELE L-10574 MIETTINEN JAN 
ILLUSIA S-18429 SORVISTO JARI 
ILTATÄHTI R-51571 RANTANEN JANI 
KATI A-51067 SIROLA HANNU 
KIKI H-71410 HÄMÄLÄINEN SAMULI 
KUIKKA K-45918 KEKKONEN VEIKKO 
KÖLINALLE L-5804 PIIROINEN MIKA 
LAINEILLA R-50798 LAINE VILLE 
MAIBELLA R-50568 SAARIKKO TARMO 
MOONLIGHT X-5578 SAINIO SEPPO 
MUSCHA R-50629 POHJANKOSKI PAAVO 
NON TROPPO   AALTONEN JARMO 
OCTAVIA X-15149 SAARITIE PAULI 
OODI-MATILDA S-17034 HARJUKARI TEEMU 
PICADERO S-17600 SIPPONEN JALMARI 
POKU A-50665 HILKKU URHO 
ROEBAITI T-39385 JASKARI KUSTAA 
RUSS S-17498 KARVONEN MARKKU 
SABRINA R-32815 MAKKONEN JUHA 
SANI R-30579 NIEMINEN ARI 
SILMARIN S-17522 MERTAILA JOHANNA 
TINA II R-50698 OJANEN ASKO 
TONNIKALA X-2070 KIVIPELTO ANTERO 
TUKKIKOSKI X-11137 HÄRKÖNEN PEKKA 
VIIVI T-52384 LAAKSONEN JOUNI 

VIMMA X-14811 PYNNÖNEN OLLI 
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APS:n venerekisteri 2013  
Kesällä 2012 katsastetut, virallisesti venerekisterissä ja seuran perälipun käyttöoikeus 

Venenimi R-nro Tyyppi Omistaja 

ADELEI A-52369 MOOTTORIVENE IHALAINEN TIMO 

AFRODITE R-7873 matkavene PELTONEN ESA 

ALEXANDRA V-23189 Albin Vega 27 LAMPOLA PETRI 

AMSTEL III M-30642 Finnmaster MÄÄTTÄNEN KIMMO 

ANISA R-35016 BELLA 8000 HONKONEN ALPO 

ANNI A-34612 Norppa 10 KEKKONEN ERKKI 

ARABELLA U-52922 Norppa 9 TK LEMMETYINEN KEIJO 

AURORA A-51168 GUY 27 SELIN OLLI-MATTI 

BERTHA R-53444 PEDRO SKIRON 35 LESKELÄ TAPIO 
BETOLAIN R-50754 MOOTTORIPURSI NURMINEN REIJO 

BLUE MOON II X-14796 Bella 7000 KOTKA ANTTI 
BOBO H-208 SILVER STAR CABIN FAMILY RINNE MARTTI 

CARUS S-18350 FIRST 235 HEIKKILÄ KALERVO 

CHRISTINA X-16084 Botnia 6 KAIPIO JARI 
DELPHIN A-27226 PROFICAT CRUISER 975 GDL RUUTU MIKKO 

EETEE U-32496 MARINO 9000 BARRACUDA TOJE ERKKI 

ei nimeä L-11304 matkavene PUOLITAIVAL HENRY 

ei nimeä L-9334 MY LAMPINEN ANSSI 

ei nimeä A-28233 Seiskari PENTINPURO PENTTI 

ei nimeä R-36888 SEA RAY 220 B R LEHTO PEKKA 

ELINA A-23295   MÄKI-HOIMELA VEIJO 

ELLI L-9336 FE 83 SUOMALA JANNE 

ELYSION S-17573 FINN EXPRESS 64 NIKKINEN MIKKO 

EMRIKA II X-8661   PASANEN KARI 

EULALIA H-70627 MISIL 2 HAAPANEN MATTI 

FILIA H72486 Finn Express 83 NIEMELÄ PASI 

FILIPPA X-15028 INFERNO 28 MAKKONEN SAKARI 

FLIP R-31882   HOPPONEN JUHA 

FOUDRE X-16422 HELMSMAN 23 HYTÖNEN TOMMI 

GASPRA U-51364 Kalypso ÄIMÄLÄ LAURI 

HEI-HAI S-19673 Silver Shark DC SEPPÄLÄ MIKAEL 

HELMI R-50359 Kala-Kalle 24 UPOLA KEIJO 

HOTSPUR H-71217 H-VENE RUUTU MIKKO 

IIDA T-50621 TARGA 96 NORDSTRÖM MARJUT 

IINA A-25268 Aquador 32 C KYRKI TAPANI 

IINES U-38420 FLYING ALBATROS LEIPOLA PETRI 

ILTATÄHTI R-51571 ELAN 31/33 RANTANEN JANI 

ILVEENA K-45910 H-Star KOIKKALAINEN TUIJA 

INKERI H-70355 BELLA 703 PAASOVAARA HARRI 
ISABELLA R-36411 BELLA FALCON 26 SALMINEN ASKO 
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APS:n venerekisteri 2013  
Kesällä 2012 katsastetut, virallisesti venerekisterissä ja seuran perälipun käyttöoikeus 

Venenimi R-nro Tyyppi Omistaja 

JEWEL V-16588   SOLLO PETRI 

JOELIINA V-23988 JOE 17 SAVOLAINEN KIRSI 

JOONATAN H-71387   TOMMINEN JOUKO 

KAIJA H-10544   LEHTOLA EERO 

KATARIINA R-50536 SUN 2000 YLÖNEN KARI 

KATI A-51067 DEHLER 25 HS SIROLA HANNU 

KESÄPESÄ A-50056 Kala-Kalle PALONIEMI LEO 

KIKI H-71410   HÄMÄLÄINEN SAMULI 

KIPPO H-71196 TERHI 600 HEINOLA HEIKKI 

KUHA R-30093 JACKSON 1400 POHJONEN KARI 

KUIKKA K-45918 HELMSMAN 26 KEKKONEN VEIKKO 

LEISSI R-10259 BARLIT 30 KALLIO JARMO 

LIISI L-11151 GUY 22 PASANEN LAURI 

LIISA H-12313 UPPOUMA/MATKAVENE PAKARINEN MATTI 
LINA U-53084 FACIL 30 KORPELA SEPPO 
LITTLE MANATEE A-34333 Sessa Key Largo 23 ERKOLA PEKKA 

LYYLI U-42351 Tristan 300 SALONEN JUKKA 

MAIBELLA R-50568 BELLA 700 SAARIKKO TARMO 

MARI T-12847 Matkavene POHJANKOSKI ASKO 

MARIA H-72889 HANSE 325 EKQVIST ILPO 

MARITA M-27180 Vitanova LEHTINEN MATTI 

MEDUSA  RETKIVENE LEHTIMÄKI JUKKA 

MELINA L-11461 FINNGULF 331 HILTUNEN JUHA 

MERENA H-8599   LINTUNEN JORMA 

MERENGUE L-9216 Finn Express 83 KOPONEN JARMO 

MIIA U-41458 AQUADOR KOIVUJOKI MATTI 

MIMMI U-9662 Marino 7000 RAHKONEN PÄIVI 

MIMMI X-18508 Sea Ray 305 Sundancer MARTTINEN KARI 

MIRAMII R-51415 AVANCE 245 RANTANEN RIITTA-LIISA 

MOONLIGHT X-5578 WATERMAN CRUISER SAINIO SEPPO 

MUSCHA R-50629 KINGS CRUISER 29 POHJANKOSKI PAAVO 

MYY M-28949 MY MUSTAKALLIO SINIKKA 

NANA III U-41929   JÄRVINEN RISTO 

NASU U-50674 ALBATROSS 26 ÄIKÄS TIMO 

NIISKU M-29830 FE 64 KARIOLA ANSSI 

NUUTSEM R-38169   HAGELIN JORMA 

OCTAVIA X-15149 H SAARITIE PAULI 

OLGA A-52557 matkavene HÄRKÖNEN ILARI 

ONOFF L-9511 H323 RANTALA BÖRJE 

OODI-MATILDA S-17034 FINN FLYER 27 HARJUKARI TEEMU 
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APS:n venerekisteri 2013 
Kesällä 2012 katsastetut, virallisesti venerekisterissä ja seuran perälipun käyttöoikeus 

Venenimi R-nro Tyyppi Omistaja 

PANDORA U-55262 BAVARIA 33 MÄKELÄ ILARI 

PICADERO S-17600 ALBIN EXPRESS SIPPONEN JALMARI 

PIREKA H-5264 moottoriristeilijä KAUPPILA PIRKKO 

PRINCESS O-11358 FINSPED C-84 SUOMINEN OSSI 

RIIU A-57100 BAVARIA 30 SAARI HANNU 

ROEBAITI T-39385 Proficiat Kruiser JASKARI KUSTAA 

ROOSA A-53531 KALYPSO 720 ELORANTA ERKKI 

RUSS S-17498 purjevene/Kustkrussare KARVONEN MARKKU 

SABRINA R-32815 OMA VALMISTE MAKKONEN JUHA 

SADE L-8168 ARTINA 33 KANSONEN PERTTI 
SALLA X-16050 JOKKER 27 VALO ENSIO 

SAMURAI S-17177 FINNFLYER 31 ÖSTERBERG EINO 

SANNI X-9732 Matkavene NIEMINEN ARI 

SEA SCAPE U-11792 BAYLINER CIERA 2150 LINNAMIES SAKI 

SHEILA L-8635 Avance 36 MALIMAA TOMMI 

SPORTINA L-10531 DELPHIA RAITOLA PASI 

STELLA POLARIS L-9295 MERIITTI KOSKINEN ESA 

SUVILA U-48143 SeaRay 245 Sund. KATAJAINEN JAAKKO T 

TANGO R-36732 NORPPA 10 TUOMIVAARA SEPPO 
TIKKUNEKKU A-54039 Finngulf 335  TAST PANU 

TINA II R-50698 SAINT 28 OJANEN ASKO 

TONNIKALA X-2070 Koskelo 34 KIVIPELTO ANTERO 

TRIP H-70867 muu/purjevene HUJANEN JUKKA 

TRIPLA A-54348 MILLENIUM 311 KELPPE RISTO 
TUJULA X-4382 PERÄMOOTTORI/HT LAHELMA TOIVO 

TUKKIKOSKI X-11137 LAIVA HÄRKÖNEN PEKKA 

TUULIA T-50050 GUYLINE 95 GRANROTH KARI 

UNELMA H-71173 NORPPA TEITTINEN LASSI 

USVA U-52012 SUNWIND 26 RANTASALO OLLI 

VEERA A-32782 TERÄSVENE TOIVONEN JARI 

VENLA II L-6519 PF-RISTEILIJÄ HARJUKARI AARNE 

WHITE LADY A-51788 AVANCE 245 KANNISTO JAAKKO 

VIIVI T-52384 MAXI 77 LAAKSONEN JOUNI 
VIIVI R-33939 Silver Eagle Star Cabin PETÄJÄ TIMO 

VIMMA X-14811 ALBIN EXPRESS PYNNÖNEN OLLI 
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Seuran naistoimikunta on aloittanut toimintansa 
 
 
 
Ryhmä naisia kokoontui keittiön pöydän ääreen keskustelemaan toimikunnan roolista seurassa 
ja ideoimaan toimintaa. Saimme aikaiseksi pitkän listan tapahtumia mm. teatteriretkiä, kaune-
usiltoja ja seuran tapahtumien kestityksiä. Näitä tulemme toteuttamaan myös talvella, koska 
kesä on lyhyt ja toimelias.  
Menovinkkejä ja ideoita vastaanotetaan mielellään. Tiedotamme toiminnastamme seuran netti-
sivulla, joten seuraa sitä.  
Naistoimikuntaan ovat tervetulleita kaikki naiset, joihinkin tapahtumiin myös miehet.  

 
Miia 
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Hallituksen varajäsenet ja muut  
toimihenkilöt 2013 

 Mervi Lampola, sihteeri 
040 530 9434 
044 297 1634 
sihteeri@asikkalanpursiseura.fi 
 
(s/y Alexandra) 

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

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

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

Katsastajat  
 Alpo Honkonen 

katsastuspäällikkö  
040 733 8668 
alpo.honkonen@phnet.fi 
 
(m/s ANISA) 

 Timo Tenho 
kunniakommodori 
0400 601 628 
timotee@phnet.fi 

 Tapani Koskinen   
0400 949 295   

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

 Jukka Leinonen 
0400 838 904 

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

 Kari Lehtinen 
040 762 2265 

  

    



 
Asikkalan Pursiseura ry 

Repokatu 10, 15950  Lahti 
www.asikkalanpursiseura.fi 

sihteeri@asikkalanpursiseura.fi 

Takakannen kuvat Heli ja Petri Leipola ( m/s Iines) 


