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Asikkalan Pursiseura ry:n hallitus 2018 

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

 Miia Saarikko 
I varakommodori 
sihteeri 
040 533 7848 
asikkalanpursiseura(at)gmail.com 
 

 Kimmo Määttänen 
II varakommodori 
050 336 9852 
kimmo.maattanen(at)me.com 
(m/s Hardwired) 

  

 
 Kari Granroth 

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

 Matti Lehtinen 
Pirttisaaren isäntä  
 
044 519 9169  
m.lehtinen(at)phnet.fi  
(m/s Marita) 

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

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

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

 Jalmari Sipponen 
 
 
040 738 0594 
jalmarisipponen(at)hotmail.com 
(s/y PlanB) 

 Jukka Kuusinen 
katsastaja 
 
040 6765 617 
jukka.kuusinen(at)hotmail.com 
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Kommodorin palsta 

Moni meistä taisi kesällä todeta, että huh hellettä. Nyt tuo helle on enää lämmin 
muisto ja hiljalleen häviävät rusketusraidat. Muutamiin aurinkoisen kesän tunnelmiin 
voi palata tämän lehden juttujen parissa. Menneiden muistelun lisäksi hallitus esittää 
tässä Slöörissä toiminta- ja taloussuunnitelmat ensi kaudelle. 

Lehdessä olevien juttujen lisäksi haluan nostaa esille seurassamme heräilevän koulu-
tustoiminnan. Kesällä Pirttisaaressa järjestettiin Matti Hiltusen vetämä Dieselkurssi 
täydelle kodalle kuulijoita. Toivottavasti kurssi kerrataan ensi kesänä pelkästään nai-
sille suunnattuna ja meille miehille voisi järjestää esim. venekokki-kurssin. Itse olen 
yksipurjehduksillani havainnut menun olevan kapeahko. Kattojärjestömme Suomen 
Purjehdus ja Veneily kannustaa seuroja ja tarjoaa liittokouluttajan palveluja tuke-
maan ja ohjaamaan koulutustoiminnan kenttätyötä. Käytetään näitä palveluja hyö-
dyksi. 

Talvisäilytysalueen vuokrasopimus on saatu päivitettyä kuluvan vuoden aikana. Tätä 
Slööriä lukiessanne allekirjoitusmuste sopimuksessa on jo toivottavasti kuivunut. 
Olemme hyödyntäneet sopimusneuvotteluissa seuramme jäsenen Ilkka Korhosen 
ammattitaitoa ja saaneet aikaan pitkäaikaisen sopimuksen. Aiempi sopimus oli kat-
kolla vuosittain, mutta nyt meillä on kymmenen vuoden vuokrasopimus talvisäilytys-
alueeseen. Yhteistyö kunnan ja Satamayhtiön kanssa jatkuu ensi vuonna Päijänteen 
matkailun kehittämisen sateenvarjon alla. Käytännön tasolla tulemme keskustele-
maan Kuotaan huoltolaiturin syvyydestä ja mastonosturin rakentamisesta Vääksyyn. 

Haluan esittää kiitokset seuran pitkäaikaiselle rahastonhoitajalle Juhana Pullille. Ju-
hanan pesti päättyy tämän vuoden lopussa ja ensi vuonna seuran kirjanpito hoidetaan 
uusin voimin. Myös osa luottamustoimista on jaossa syyskokouksessa 24.11.2018. 
Syyskokousta ei kannata jättää väliin siinä pelossa, että joutuu hallitukseen, sen si-
jaan syyskokous on paras hetki vaikuttaa ensi veneilykauden suunnitelmiin, tervetu-
loa vaikuttamaan ja kokouksen jälkeen pikkujouluihimme eli Mastonkaatoon! 
 

Pasi Niemelä 
Kommodori 
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KOKOUSKUTSU 

Asikkalan Pursiseura ry:n varsinainen syyskokous pidetään lauantaina 
24.11.2018 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 2019 

8. Määrätään jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 2019 
ja niiden suorittamisen ajankohdat 

9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2019 

10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja 

11. Valitaan seuraavaksi yhdeksi vuodeksi hallituksen II varapuheen-
johtaja 

12. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varsinainen jäsen 
ja varajäsenet erovuoroisten tilalle siten, että he ovat erovuorossa 
vuorovuosina 

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnan-
tarkastajaa 

14. Käsitellään muut esille tulevat asiat 

15. Kokouksen päättyminen 
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Hallituksen jäsenet 2018 

Asema hallituksessa Nimi  Lisätehtävät          erovuosi 

Kommodori  Pasi Niemelä kilpailupäällikkö  2018 

I varakommodori  Miia Saarikko sihteeri   2019 

II varakommodori Kimmo Määttänen   2018 

Varsinainen jäsen  Kari Granroth talvisäilytysalue  2019 

Varsinainen jäsen  Teemu Harjukari matkailuvenepäällikkö 2019 

Varsinainen jäsen  Matti Lehtinen Pirttisaaren isäntä  2019 

Varsinainen jäsen  Jari Kaipio katsastuspäällikkö 2018 

1. varajäsen  Jukka Kuusinen    2018 

2. varajäsen  Tommi Koskinen katsastaja  2018 

3. varajäsen  Jalmari Sipponen    2018 

Varsinaiset tilintarkastajat   Varatilintarkastajat 

Timo Koivunen    Asko Ojanen  

Jaakko Kannisto    Juha Hiltunen 
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Toimintasuunnitelma 2019 

Esitys yhdistyksen syyskokoukselle 24.11.2018 

Talous ja hallinto 

Seuran talous on vakaalla pohjalla. Jäsenmaksuihin ei ole vuonna 2019 tarvetta tehdä 
muutoksia. Jäsenistöltä kerättävät maksut noudattavat vesistön muiden pienseurojen 
hintatasoa. Nykyinen jäsenmaksu kattaa liittojäsenmaksun, tukikohdan käyttöoikeu-
den ja yhteiskatsastusaikoina tehtävän katsastuksen. 

Hallitus esittää syyskokoukselle Kuotaan talvisäilytysalueen maksujen tarkistusta. 
Talvisäilytysalue on jo nimensäkin mukaan tarkoitettu etupäässä veneiden talvikau-
den säilytystä varten. Sijaintinsa puolesta alue palvelee aktiiviveneilijöitä mahdollis-
taen helpot kevätlaskut ja syysnostot. Hallitus haluaa alueen palvelevan mahdollisim-
man montaa aktiiviveneilijää ja esittää kesäkauden säilytysmaksun nostoa 40 eurosta 
150 euroon. 

Pirttisaaren tulevien vuosien suurempia korjaustarpeita kattamaan pyritään tekemään 
vuosittain positiivinen tulos. 

Kokoustoiminta 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuodessa kaksi: vuosikokous maalis-
huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa, joka on samalla vaalikokous. Ylimääräisiä 
kokouksia pidetään tarvittaessa. Seuran hallitus kokoontuu vuoden aikana 6 – 8 ker-
taa. Tämän lisäksi hallitus hyödyntää sähköisiä menettelyjä tarpeen mukaan pikaisia 
päätöksiä vaativien asioiden hoidossa. Asikkalan Pursiseuran edustajat osallistuvat 
Kymijoen vesistön seurojen yhteistapaamisiin, liittokokouksiin, sekä olemme muka-
na Virkistysalueyhdistyksen ja muiden sidosryhmien kehitystoiminnassa. Katsastaja-
kokouksia pidetään kahdesti vuodessa ajankohtaisten veneilyturvallisuusaiheiden 
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 ja yhteistyötahoille. Melko staattisten 
internet-sivujen lisäksi seura hyödyntää tiedotus- ja keskustelukanavana Facebookis-
sa olevaa ryhmäämme. Ryhmän jäseneksi hyväksytään seuramme varsinaiset jäsenet, 
perhe- ja nuorisojäsenet sekä Jollakeskuksen edustajat. Sosiaalinen media tarjoaa 
perinteisiin tiedotuskanaviin nähden ylivertaista nopeutta ja tavoitettavuutta. Face-
book-ryhmämme jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 100 ja määrä kasvaa jatkuvasti. 
Facebook ei kuitenkaan ole nyt, eikä tulevaisuudessa, pääasiallinen tiedotuskanavam-
me vaan Slööri ja internet-sivumme säilyvät tiedotuskanavinamme. 

Myönteistä julkisuutta haemme median avulla nuorisotoimintamme ja veneilykult-
tuurimme näkyvyyden parantamiseksi. Katsastustilaisuuksia hyödynnetään informaa-
tion välittämiseen veneilyn turvallisuus- ym. aiheissa. 
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Pirttisaaren tukikohta 
Pirttisaaren tukikohdan vaativin ja taloudellisesti merkittävin kunnostuskohde vuon-
na 2019 on poijujen uusiminen. Suunniteltu työ sisältää poijujen vaihdon nykyistä 
suurempiin, kaikkien ketjujen vaihdon ja nykyisten painojen siirron siistiin riviin 
muutaman metrin nykyistä kauemmas laiturista. Nykyisten poijupainojen kooksi on 
arvioitu noin 400 kg, jonka pitäisi riittää valtaosalle saaressa käyvistä veneistä. Pai-
noja ei kannata tässä yhteydessä vaihtaa isompiin, sillä seuraavaksi ongelmaksi muo-
dostuu laiturin kestävyys ja paikallaan pysyvyys. 

Kilpailutoiminta 
Asikkalan Pursiseuran järjestämä Etelä-Päijänne Ranking (EPR) -osakilpailu Pirtti-
saareen Purjehdus järjestetään kuluneen vuoden tavoin lähdön ja maalin ollessa Pirt-
tisaaren edustalla. EPR -sarjan markkinointia, kilpailujen näkyvyyttä ja tulostenlas-
kentaa kehitetään yhteistyössä muiden seurojen kanssa. Näkyvyyttä ja ”pöhinää” 
tavoitellaan pääasiassa sosiaalisen median, Facebookin, kautta.  

Koulutustoiminta 

Osallistumme Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n järjestämille kursseille tarpeen mu-
kaan. Pyrimme järjestämään veneily- ja turvallisuuskoulutusta. Veneilyturvallisuutta 
edistetään katsastus- ja valistustoimintaa kehittämällä.  

Kuntayhteistyö 

Seura osallistuu myös Asikkalan kunnan satama-alueiden jatkuvaan turvallisuuden 
kehitystyöhön. Vuoden 2019 tavoitteena on valmistella esitys mastonosturin rakenta-
miseksi Vääksyyn. 

Junioritoiminta 

Siitä huolimatta, että junioritoimintamme on ”ulkoistettu” Etelä-Päijänteen Jollakes-
kusyhdistys ry:n alaisuuteen muiden Etelä-Päijänteen seurojen kanssa, myös APS:n 
tulee panostaa junioritoimintaan. Panostuksemme tulee kohdentaa Jollakeskuksen 
toimintaedellytysten turvaamiseen niin taloudellisesti kuin henkilöresurssien osalta. 
Etenkin toivomme APS:n jäsenten aktiivista osallistumista Jollakeskuksen leiritoi-
mintaan. 

Muu toiminta 

Yhteistyötä Päijänteen veneilyseurojen ja viranomaistahojen kanssa edistetään sekä 
pidämme yhteyttä yhteiskunnallisiin päättäjiin. 

Emme järjestä moottori- ja purjeveneille tarkoitettua eskaaderia. Useampana edellise-
nä vuotena osallistujamäärä on ollut vähäinen, joten pidetään nyt yksi välivuosi. 

Purjehduskauden päätteeksi järjestetään ”mastonkaato” marraskuussa.  
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Vierailu partiolaisten Salmelaan 

 

En otsikoinut tämän vuoden matkavenetapahtumaa ”Eskaaderi partiolaisten Salme-
laan”, koska eskaaderin tunnusmerkit jäivät täyttymättä. Saavuimme lauantaina 11.8. 
Virmailan saaressa, Kellosalmen pohjoispuolella, olevaan Salmelaan kukin tahoil-
tamme Asikkalasta, Padasjoelta ja Pirttisaaresta. Osanotto vierailuun ei ollut venei-
den lukumäärällä laskien merkittävä, mutta uskon voivani kirjoittaa kaikkien paikalla 
olijoiden puolesta tapahtuman olleen mieleenpainuva ja lämminhenkinen. 

Salmela on salaperäinen paikka, josta väylälle 
näkyy vain muutama masto heinikon seasta. Ekso-
tiikka vain lisääntyi rantauduttaessa. Vastassa oli 
paikan ystävällinen isäntä, Mauno. Tapa, johon 
olemme Pirttisaaressakin tottuneet. Varsinainen 
yllätys tuli vasta köysiä kiinnitettäessä. Salmela 
taitaa olla Päijänteen ainut laituri, jossa on välime-
relliset mooring-köydet poijujen korvikkeena! 

Mauno perehdytti vieraansa Salmelan historiaan, 
nykytilaan ja maalaili tulevaisuuden näkymiä. 
Salmelan tila toimii partiolippukunta Harjunalus-
tan Siniveljien (HSV) leiripaikkana ja lippukun-
nan purjeveneiden s/y Sotka ja s/y Telkkä kotisa-
tamana. HSV on Salpausselän seurakunnan alueel-
la toimiva yhteislippukunta, jossa harrastetaan 
sekä meri- että maapartiointia. Siniveljet nimes-
tään huolimatta lippukunnan toiminnassa on mu-
kana tyttöjä ja poikia. 

Illan aikana iltaa istuessamme totesimme olevamme molemmissa yhdistyksissä sa-
mankaltaisten tulevaisuuden haasteiden edessä. Miten saadaan tulevat sukupolvet 
mukaan yhdistysten aktiiviseen toimintaan vapaa-ajan pirstaloituessa useiden harras-
tusten kesken? 

Kiitos isännille ja kaikille muille mukana olleille mukavasta tapahtumasta! 

Pasi Niemelä 
11 
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Pirttisaareen Purjehdus kilpapurjehdus 

Etelä-Päijänne Ranking -sarjan APS:n järjestämä osakilpailu Pirttisaareen purjehdus 
nautittiin elokuun ensimmäisenä lauantaina vaihtelevissa tuulissa sade- ja ukkoskuu-
rojen saattelemana.  

Purjehdusreitti oli aiemmista vuosista poikkeava. Nyt sekä lähtö että maali olivat 
Pirttisaaren edustalla. Lähdön siirto Pirttisaareen helpottaa merkittävästi kilpailun 
järjestämistä ja antaa mahdollisuuden pitää kipparikokouksen ennen starttia. Lisäksi 
miehistöjen keräily useammasta veneestä on logistisesti helpompaa. Osallistuneiden 
veneiden määrän kasvu edellisiin vuosiin verrattuna antaa osaltaan positiivisen sig-
naalin järjestelyn toimivuudesta. 

Reitti pyrittiin rakentamaan siten, että se sisältää myötä- ja vastatuulta kilpailun kes-
ton ollessa 3-5 tuntia. Toteutuneet tuuliolosuhteet hieman sotkivat kilpailupäivän 
aamuna viimeisteltyä loistavaa reittisuunnitelmaa. Tyyntyvässä kelissä kaikki 17 
venekuntaa pääsivät onneksi maaliin määräaikaan mennessä, mutta loppumatka Raja-
karilta tukikohtamme edustalle oli monelle piinallisen pitkä. Onneksi rantautumisen 
jälkeinen nestetankkaus ja Päijänteen paras sauna saivat hymyn takaisin useimpien 
kasvoille. 

Mukavan tapahtuman lisäksi kyse on kuitenkin kilpailusta, joten on hyvä mainita 
muutama sana myös tuloksista. 

APS:n nopeimman veneen kiertopalkinnon voitti Jalmari Sipponen veneellä Plan B 

LYS iso luokka: 
   1. RoXina, Teemu Kallio, LPS 
   2. Tikru, Hannu Vartiainen, JVS 
   3. Filao, Ismo Rellman, TaPS 

LYS pieni luokka: 
   1. Skywalker, Vesa Skyttä, HeiPs 
   2. Vimma, Olli Pynnönen, APS 
   3. Meritte, Hannu Mäkinen, APS 

Kuvassa s/y Sheilan miehistö nautiskelee 
kiihkeästä loppukiristä yleisön hurratessa ja 
kannustaessa laiturilla. 

Pasi Niemelä 
Kilpailupäällikkö 
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Pirttisaaren kuulumiset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesä oli lämmin, mutta juhannus oli taas normaalia Suomen kesää. Veneilijöitä oli 
runsaasti liikkeellä, joten laituriin ei aina kaikki mahtunut. Terassi saatiin valmiiksi 
alkukesästä ja sillä olikin runsaasti käyttöä ilta-aurinkoa ihaillessa ja eväitä syödessä. 
Naiset siivosivat kaikki julkiset tilat ja puhdasta tuli. Varaston peltikatto saatiin teh-
tyä ynnä muita pieniä korjauksia. Suurin voimanponnistus loppukesästä oli saunalai-
turin korjaus ja uuden kannen tekeminen. Suuret kiitokset kaikille talkoisiin osallistu-
jille, sekä hyvää syksyä.  

Saari-isäntä Matti 
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Kauden yhteiskatsastukset sujuivat hyvin 

Tänä vuonna saimme käyttöön uuden seuraviirin, jolla saatiin paremmin näkyvyyttä. 
Ongelmana varsinkin Kuotaassa on aikaisemmin ollut katsastajien hankala läytämi-
nen katsastuspäivänä. Viiri aiheutti myös kiinnostusta seuran toimintaa kohtaan muil-
ta veneilijöiltä.  

Sähköinen katsastuksen kirjaaminen ei vielä tänä vuonna edennyt meillä kovinkaan 
paljon. Testasimme muutaman veneen kirjauksen, mutta Suulissa on edelleenkin 
ongelmia, joiden takia sähköistä katsastuspöytäkirjaa ei vielä haluta käyttää. Joissa-
kin seuroissa on jo siirrytty kokonaan sähköiseen järjestelmään. Päätimme syksyn 
katsastajakokouksessa, että ensi vuonna kirjaamme ainakin kaikki runkokatsastukset 
sähköisesti. Keväällä katsotaan vielä tilannetta, eli onko Suuliin tullut korjauksia.  

Jokainen jäsen voi käydä katsomassa omia ja veneensä tietoja Suulissa. Ohjeet Suu-
lin käyttöön löytyvät seuran nettisivuilta.  

Katsastuspäällikkö  
Jari Kaipio  

Terveiset talvisäilytysalueelta 

Yhteisnostot ovat nyt takana ja 13 alusta osallistui niihin. Seura tarjoaa jäsenetuna 
mahdollisuuden nostaa tai laskea vene edullisemmin yhteisnosto- ja -laskupäivinä. 
Ne ovat tarkoitettu kaikkien jäsenten veneille, ei vain talvisäilytysalueella säilytettä-
ville. Auttavia käsiparejakin on varmasti tarjolla yhteistapahtumissa. 

Alueella on ollut vaihtuvuutta, vain yksi jonottaa sopivan kokoista säilytyspaikkaa 
alueella ollen kaksi paikkaa vapaana. Alueen säännöt löytyvät edelleen vesi-/
sähkökaappien ovista ja seuran nettisivuilta kohdasta Talvisäilytysalue. Nettisivuilla 
on myös muita ohjeita alueella toimimiseen. 

Kari Granroth 
talvisäilytysalueen hoitaja 
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Katsastajat 

Juhana Pulli 
rahastonhoitaja 
050 590 2025 
juhana.pulli(at)gmail.com 
  

 Timo Vavuli 
Jollakeskuksen  
edustaja 

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

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

 Tapani Koskinen 
 
0400 949 295  

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

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

 Jukka Salonen  
 
050 599 5430  
Koukku56(at)kolumbus.fi 
(m/s Lyyli ) 

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

 Kari Pohjonen 
0400 497 754  
kari.pohjonen(at)sew.fi 
(m/s Kuha) 

 Jukka Kuusinen  
 
040 6765 617  

 Atte Pasanen 
 
040 750 3915  
atte_pasanen(at)hotmail.com  

    

Muut toimihenkilöt 2018  



 
Asikkalan Pursiseura ry 

Leveemäentie 58 14200 TURENKI 
www.asikkalanpursiseura.fi 

asikkalanpursiseura@gmail.com 


