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Kommodorin palsta 

APS päättää purjehduskautensa 2022 ja samalla 60-
vuotisjuhlavuotensa seuran puitteissa kiitollisena ja hyvissä 
tunnelmissa. Seuran merkittävin panostus kohdentui grillikodan 
peruskorjaukseen Pirttisaaressa. Lisäksi seuramme runsasväkiset 
60-vuotisjuhlat saatiin järjestettyä hyvissä tunnelmissa ja 
erinomaisissa loppukesän sääolosuhteissa.  

Mutta - pandemian (Covid-19) kurimuksen jo hieman hellittäessä 
on rinnalle tullut vakavia turvallisuuspoliittisia haasteita, jotka 
ovat vaikuttaneet veneilyharrastukseen – näkyvimmin ehkä 
polttoaineen hinnan korotuksina ja tarvikkeiden 
toimitusvaikeuksina.  

Grillikotaprojekti on saatettu päätökseen. Saadusta palautteesta ja 
kasvaneesta rantautumismäärästä päätellen voimme olla 
tyylikkäästä ja suojaisesta kodasta erittäin ylpeitä. 
Pienimuotoinen rakentelu kodalla jatkuu seuran talkootehtävien 
merkeissä hallituksen ohjaamalla tavalla.  

Asikkalan kunta sai valmiiksi Kuotaan satama-altaan 
ruoppauksen, josta seuramme on kiitollinen.  

Viime vuonna rohkaistu ”MYRKYTÖN-pohja” valistus on 
edelleen saanut veneilijöitä vaihtamaan vedenalaisen pohjan osan 
biosidivapaaseen pintamateriaaliin. Muutosta tapahtuu, vaikkakin 
hitaasti. 

Seuramme talous on ollut vakaalla pohjalla. Suunnitelmallisella 
ylijäämäkertymällä valmistaudumme tulevien vuosien 
investointeihin. Hallitus on terävöittänyt seuran toiminnan- ja 
taloudensuunnittelua hyväksyttyyn toimintastrategiaan 
pohjautuen siten, että yhdistyksen kevätkokouksen isojen 



 
 

investointipäätösten mukaan voidaan rakentaa syyskokoukselle 
seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus.  

Viestinnän teemana juhlavuonna 2022 oli ”Perinteitä 
kunnioittaen”, millä pyrittiin kartoittamaan ja tiedottamaan 
seuramme perinteistä ja vakiintuneista toimintatavoista. Tämän 
vuoden mastonkaadossa ja myöhemmin kotisivuillamme tullaan 
perinteet ja niiden merkitys esittelemään.  

Kuten 60-vuotisjuhlien tervetulopuheessani mainitsin - talkoot on 
vaikea hallita. Niinpä toivoisin, että viljeltäisiin ajatusta yhdessä 
tekemisestä ja omatoimisuudesta periaatteella: ”Anna päivä 
seuralle!” 

 

Kiitän yhteistoiminnasta puheenjohtajakaudellani ja turvallista 
loppuvuotta. 

 

Kari Melanen 

APS kommodori 2021–2022 

s/y Helmi  
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Sihteerin palsta 

Asikkalan Pursiseuran jäsenmäärä on pysynyt viime vuosina 
ennallaan. Eronneiden jäsenten tilalle on tullut vastaava määrä 
uusia veneilyn ystäviä. Vaihtuvuus on ollut vajaat 10% ja 
ikärakenne on pysynyt suunnilleen ennallaan. Veneitä seuran 
rekisterissä on yhteensä 121, joista moottoriveneitä 54% ja 
purjeveneitä 46%. 

Sähköisen laskutusjärjestelmän käyttöönotto onnistui pientä 
harjoittelua lukuun ottamatta varsin mallikkaasti. Fennoan 
taloushallinnon ohjelma tarjoaa mahdollisuuden käyttää kätevää 
ja ympäristöystävällistä e-laskua, mutta laskutus onnistuu myös 
sähköposti- ja paperilaskuilla. Muutoksen myötä säästämme 
tuntuvan summan laskutuskuluissa. Lisäksi Pirttisaaren 
tukikohtamaksun on jo parin kauden ajan voinut maksaa 
MobilePaylla. 

Pidetään yhteyttä ja muistathan päivittää yhteystietosi, mikäli 
niissä tapahtuu muutoksia. Viestit, perälippu- ja viiritilaukset sekä 
kaikki mahdolliset kysymyksesi voit lähettää sihteerille 
asikkalanpursiseura@gmail.com 

Mikäli suunnittelet luopuvasi veneilystä ja mahdollisesti myös 
seuran jäsenyydestä, niin ilmoitathan asiasta riittävän ajoissa 
ennen vuoden vaihdetta ja 2023 jäsenmaksujen keräämistä. 

Mukavaa talvikautta, 

Petri Leipola 

s/y Hilda  



 
 

ASIKKALAN PURSISEURA RY   KOKOUSKUTSU 

Asikkalan Pursiseura ry:n syyskokous  

Aika:  26.11.2022 klo 18.00–19.00 

Paikka:  Majakkapaviljonki, Vääksy 

 

ESITYSLISTA: 

1. Kokouksen avaus/järjestäytyminen. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 

3. Valitaan kokoukselle sihteeri. 

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

6. Esityslistan hyväksyminen. 

7. Määrätään jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 

2023 ja niiden suorittamisen ajankohdat. 

8. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023. 

9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023. 

10. Yhdistyksen päivitettyjen sääntöjen hyväksyminen (mm. § 9, § 12, § 16,). 

11. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja.   

12. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen jäsenet siten, 

että he ovat erovuorossa vuorovuosina. 

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi 

varatoiminnantarkastajaa. 

14. Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

15. Kokouksen päättyminen. 

 

Asikkalan Pursiseura ry hallitus  
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TOIMINTASUUNNITELMA 2023 (hallituksen esitys 
syyskokoukselle) 

Yleistä  

Toimintavuoden 2023 pääteema on ”Kunnossapito”. Seuran 
vision ja toiminta-strategian jalkauttamista jatketaan ja 
tarkennetaan. Seura jatkaa tarkkaa rahankäytön seurantaa ja 
jatkaa ylijäämärahan kartuttamista tulevia suuria investointeja 
varten. 

Kokoukset  

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuodessa kaksi: 
huhtikuussa kevätkokous ja marraskuussa syyskokous, joka on 
samalla vaalikokous. Ylimääräisiä kokouksia pidetään 
tarvittaessa.  

Hallitus kokoontuu vuoden aikana noin seitsemän kertaa yleensä 
kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Tämän lisäksi hallitus 
hyödyntää sähköisiä menettelyjä tarpeen mukaan pikaisia 
päätöksiä vaativien asioiden hoidossa.  

Katsastajakokouksia pidetään kahdesti vuodessa ajankohtaisten 
veneilyturvallisuusaiheiden käsittelemiseksi. 

APS:n edustajat osallistuvat Kymijoen vesistön seurojen 
yhteistapaamisiin ja SPV:n tapahtumiin mahdollisuuksien 
mukaan. Olemme mukana Virkistysalueyhdistyksen ja muiden 
sidosryhmien toiminnassa tarpeen mukaan.  

Jäsenistö ja talous  

Seuran jäsenmäärä pyritään pitämään noin 260 henkilön tasolla. 
Aktiiviseen jäsenrekrytointiin ei ole toistaiseksi tarvetta. SPV 
tullee korottamaan seuran jäsenliittomaksua vuodelle 2023. 
Jäsenmaksumme tulee kattamaan edelleen SPV:n jäsenmaksun 



 
 

(etuineen), tukikohdan käyttöoikeuden ja yhteiskatsastusaikoina 
tehtävän katsastuksen. Jäseniltä perittävät muut maksut 
laskutetaan. 

Pirttisaaren tukikohdan käyttö seuran ulkopuolisille 
varainhankintatarkoituksissa (viite: Asikkalan Pursiseuran 
säännöt; pykälät 3 ja 4) suljettuihin tilaisuuksiin sallitaan 
hallituksen päätöksellä (minimihinta:1000 €/vrk) enintään kerran 
veneilykaudella. Tilaisuuksista tiedotetaan vähintään kuukautta 
etukäteen. 

Kulukorvauslomakkeella korvattavat kilometrikustannuskorvaus 
nostetaan 50%:sta 66,6%:iin verottajan kulloisestakin virallisesta 
kilometrikorvauksesta. 

Pirttisaaren tukikohta  

Grillikodan peruskorjausprojekti on päättynyt. Kodan viimeistely 
saatetaan loppuun seuran rutiiniylläpitotehtäviin liittyen – 
hallituksen ohjauksella – keskittyen vain kriittisimpien kohteiden 
valmistamiseen (kaasulieden ja grillin asennus, palkkivalot, 
louhoksen maisemointi, rantaterassin männyn kaato). 
Rakennusten kunnosta ja käyttökelpoisuudesta pidetään huolta 
rahoituskehyksen puitteissa. Halkotalkoista tiedotetaan 
tapauskohtaisesti. Tukikohdan turvallisuuteen (mm. laiturin 
turvavarusteet ja laiturin oikaisu muoviponttooneilla), 
viihtyisyyteen ja ympäristöarvoihin kiinnitetään erityishuomiota. 

Kuotaan talvisäilytysalue  

Kaikille paikan tarvitsijoille pyritään tarjoamaan mahdollisuus 
talvisäilytykseen sääntöjen puitteissa. Perinteiset kevään 
yhteislasku ja syksyn yhteisnostot toteutetaan aiemman 
käytännön kaltaisesti. Kuotaan talvisäilytysaluetta kehitetään 
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(sähkö- ja vesivajan peruskorjaus) ja alueen sääntöjä päivitetään 
tarpeen mukaan.  

Katsastustoiminta  

Seuran rekisteriin katsastetut noin 100 venettä pyritään 
katsastamaan pääasiassa seuran yhteiskatsastuksissa. 
Erilliskatsastuksia järjestetään tarvittaessa. Runkokatsastuksiin 
liitetään myrkkymaalikysely. Myrkkymaalittomille veneille 
jaetaan “Myrkyttömästi vesillä” -tarra.  

Kilpailutoiminta  

Pirttisaari Race -matkapurjehduskilpailu köliveneille Pirttisaaren 
lähivesialueella järjestetään elokuussa. Jatkamme Etelä-
Päijänteen purjehdusseurojen kanssa yhteistoimintaa alueen 
kilpailuiden merkeissä (EPR).  

Koulutustoiminta  

Osallistumme SPV:n järjestämille kursseille tarpeen mukaan. 
Omaa toimintaamme tulee kohdentaa Jollakeskuksen 
toimintaedellytysten turvaamiseen. Pyrimme järjestämään omaa 
veneily-, turvallisuus- ja ensiaputaitojen koulutusta tietoiskuina. 
Tuemme veneilyyn ja purjehdukseen perehtymisessä. Seuran 
veneilykouluttaja myöntää veneilytaitotodistuksia niitä 
tarvitseville ja vaatimukset täyttäville veneilijöille Kansainvälistä 
huviveneenkuljettajan lupakirjaa varten.  

Nuorisotoiminta  

Nuorisotoiminta on ulkoistettu Etelä-Päijänteen Jollakeskukseen 
(EPJ), jonka toiminnasta vastaavat yhteistyössä Asikkalan 
Pursiseura, Heinolan Pursiseura, Hollolan Veneseura, Lahden 
Purjehdusseura sekä Tehin Pursiseura. APS tukee EPJ:n 
toimintaa.  



 
 

Retkeily-, sidosryhmä- ja virkistystoiminta  

Keitele-Päijänne vesistöalueen veneilyseurojen talvipäiville 
pyritään osallistumaan. Yhteistyötä naapuriseurojen ja 
viranomaistahojen kanssa edistetään, sekä pidetään yhteyttä 
yhteiskunnallisiin päättäjiin. Seura osallistuu Asikkalan kunnan 
satama-alueiden jatkuvaan kehitystyöhön. Toimillamme 
edistämme Kuotaan satama-alueen mastonosturin saamista 
Vääksyyn.  

Pirttisaaren Juhannusjuhlassa tarjoillaan perinteinen lohisoppa ja 
lihakeitto. Mastonkaato järjestetään marraskuussa. Talvella 2023 
pyrimme järjestämään halukkuuskyselyjen perusteella veneily- ja 
veneilyturvallisuuteen liittyviä virkistysmatkoja ja teemapäiviä. 
Teemapäivät tullaan esittelemään tarkemmin seuran kotisivuilla.  

Huomionosoitukset  

Vuoden veneilijä –lautanen, Timpan tuoppi ja Navigointiharppi 
sekä APS:n standardit luovutetaan sääntöjen mukaisesti. 
Merkkipäiviä viettävien muistamisesta onnitteluadresseilla 
jatketaan 60-ikävuodesta eteenpäin.  

Tiedottaminen ja tiedonkulku  

Jäsenlehteämme Slööriä julkaistaan kahdesti vuodessa vielä 
toistaiseksi. Lehden muuttamisesta digitaaliversioon harkitaan. 
Seuramme internet-sivuja ja Facebook-sivustoa kehitetään ja 
hyödynnetään tiedotuskanavana jäsenkunnalle. Slööri ja internet-
sivumme säilyvät pääasiallisina tiedotuskanavinamme.  

Lisäksi Whatsapp- ja Yammer-sovelluksia käytetään viestintään 
(hallitus ja katsastajat). Kannustamme jäsenistöä rakentavaan 
vuoropuheluun ja rohkaisemme aloitteellisuuteen jäsenistön 
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keskuudessa. Haemme myönteistä julkisuutta median avulla 
veneilykulttuurimme näkyvyyden parantamiseksi.  

Yhteistoimintaa ja viestintää Asikkalan kunnan kanssa jatketaan.  

Epävarmuustekijät ja riskit  

Veneilyturvallisuutta edistetään katsastus- ja valistustoimintaa 
jatkamalla. Toiminnassa huomioidaan APS:n 
turvallisuussuunnitelmat Pirttisaaren, talvisäilytysalueen, kilpailu- 
ja junioritoiminnan osalla. Seuran laskutusosoitteen oikeellisuus 
varmistetaan sopimuslaskuttajille, jotta vältytään 
maksukehotuksilta. 

 

  



 
 

APS:N MASTONKAATO 26.11.2022 

MAJAKKAPAVILJONGILLA ALKAEN KLO 19 
 

 

JOULUINEN ATERIA 29 € / HENKILÖ 

maksetaan paikan päällä ravintolalle. 

Jouluaterian lopuksi esitellään ja keskustellaan 
APS:n perinteistä ja vakiintuneista toimintatavoista. 

ILMOITTAUTUMINEN 21.11. MENNESSÄ: 

asikkalanpursiseura@gmail.com 

tai tekstiviesti 044 7233704 / Petri. 

TERVETULOA! 
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KUOTAAN talvisäilytysalueen kuulumisia 

Tätä kirjoitettaessa veneet on jo pääosin nostettu ja peitelty. 
talviteloilleen Kuotaan talvisäilytysalueella. APS:n kahdessa 
syksyn yhteisnostossa nostettiin 32 venettä, joista valtaosa jäi 
talvehtimaan Kuotaaseen.Trailerivetoisia veneitä nostetaan 
kipparien omien aikataulujen mukaan syksyn mittaan. Vesisyöttö 
katkaistaan laanilta taas yöpakkasten yleistyttyä. 

Alueelle saatiin järjestettyä kaksi uutta säilytyspaikkaa, 
raivaamalla pusikkoa ja järjestelemällä olemassaolevia paikkoja 
tiiviimmin. Kiitokset erityisesti Hannulle urakoinnista 
raivaussahan kanssa! 

Tällä hetkellä on vapaana yksi vakiopaikka ja yksi yhden kauden 
tilapäispaikka keskokoisille veneille. 

Veneiden ollessa vielä vesillä raivattiin kentältä kesän aikana 
kasvanutta vesaikkoa ja asennettiin numerokyltit paikoille, mikä 
selkeyttänee paikkojen käyttöä. 

Ensi vuodelle on suunnitelmissa puhdistamon puoleisen vesi-
/sähkökaapin kunnostus. Kaappia on syönyt "ajan hammas", joten 
kunnostus on syytä tehdä ennen kuin sähkö- tai vesiliitännöissä 
esiintyy ongelmia. 

Kuotaan sataman ruoppaus saatiin kunnan toimesta loppuun 
ennen veneilykauden alkua. Pääosin on kuulunut myönteisiä 
kommentteja lisääntyneestä kulkusyvyydestä satama-altaassa, 
mutta huoltolaiturin edusta jäi valitettavasti vieläkin vähän 
matalaksi.  

APS:n puitteissa jatketaan yhteistyötä Asikkalan kunnan kanssa 
sataman kehittämisessä mm. huoltolaiturin pidentämisen osalta. 

  



 
 

Muistutettakoon vielä kaikkia veneiden haltijoita kaasupullojen 
poistamisesta veneistä talven ajaksi. Myös ohjeistus 
sähköroikkien irrottamisesta kaapista alueelta lähtiessä kannattaa 
muistaa. Jännitteelliset johdot maassa ovat paitsi turvallisuusriski, 
mutta voivat myös aiheuttaa johdonsuojien laukeamisen, 
katkaisten syötön koko alueelta! 

 

 

Talvisäilytysalueen aluevastaava  

Ari Nieminen 
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Saari-isännän terveisiä 

Tällä kertaa terveiset ei suinkaan Facebookin (FB), vaan 
juhlaslöörin sivuilta. Ensimmäinen kesä saari-isännän hommissa 
on osaltani takana, siispä onkin mukava hieman katsastaa, mitä 
saimme yhdessä tänä kesänä aikaan ja mikä meitä odottaa 
tulevina kesinä. 

Olette varmaan jo lukeneet APS:n FB-ryhmästä saari-isännän 
terveisiä. Ryhmässä on jo yli puolitoistasataa jäsentä, joten 
ilmeisen hyvin se tavoittaa ison osan seuralaisistamme. Lyhyissä 
päivityksissä olen kertonut pieniä arkisia uutisia 
saaritukikohdasta. Hyvin ne tuntuvat asiansa ajavan päätellen 
siitä, että yleensä päivityksen on nähnyt satakunta seuran jäsentä 
ja peukutuksiakin ne ovat keränneet ihan mukavasti. 

Pirttisaaressa ollaan siirtymässä isosta urakoinnista kohti 
normaalimpaa tukikohtaelämää. Ilahduttavan paljon olemme 
saaneet yhdessä aikaan ja kun olemme samalle energialla 
jatkaneet, niin Pirttisaari on ansaitun positiivisen kateuden kohde 
Päijänteen tukikohtien joukossa. Vierailijoita saaressa on käynyt 
mukavasti ja kovasti on uusiutunut tukikohta saanut kiitosta ja 
kehuja.  

Olemme useammankin saaressa kävijän kanssa puhuneet siitä, 
että yhdessä tekeminen luo mukavaa positiivista energiaa; paikat 
ovat entistä ehommassa kunnossa ja yhä useampi tarttuu pieniin 
kunnostus- ja rakennustehtäviin ihan oma-aloitteisesti. Juuri tämä 
on sitä mukavaa yhdessä tekemisen henkeä, joka saa meidät 
kaikki hyvälle mielelle. 

  



 
 

Kesän 2022 hankkeista voisin mainita esimerkkeinä vaikkapa 
seuraavat: 

 Kodan keittiön viimeistely jatkui ja on liettä vaille valmis. 
 Uuden aurinkosähköpaneelin ja akkujen myötä nyt kodassa 

on kännyköiden ja tablettien latausmahdollisuus ja se onkin 
ollut hyvässä käytössä. 

 Asennettu invertteri sai tulikasteensa Teemun juhlakeikan 
aikana. Sähköt riittivät mainiosti niin valaistukseen kuin 
äänentoistoonkin. 

 Keinun köydet uusittiin. 
 Liiteri on taas useampienkin talkoiden jäljiltä täynnä puita. 

Liiterin takaosankin ovi on avattu, joten nyt saamme aina 
kuivaa puuta toiselta puolelta ja toiselle puolelle voimme 
kantaa uutta puuta kuivumaan. Tulevana kesänä 
otammekin sauna- ja pesutupapuut tuolta liiterin takaoven 
kautta. 

 Katuvaloja olen asentanut vessapoluille ja ne vaativa vielä 
varmaan virittämistä. Valot eivät maksa kuin vajaan 
parikymppiä kappale, joten jos tarvis on, niitä voidaan 
asentaa lisääkin. 

 Sauna sai valaistuksen lauteiden alle. Himmennin tuli sen 
verran myöhään, että sen asentaminen menee ensi kesälle. 

Saarielämä jatkuu tulevanakin kesänä kevyempien askareiden 
parissa, mutta tekemistä kyllä riittää ja jos tuntuu ihan loppuvan, 
niin mietitään lisää. Ensi ja tulevien kesien askareista voisin 
mainita vaikkapa seuraavat: 

 Varaston siivoaminen: Olen hankkinut varastoon uusia 
metallihyllyjä. Keväällä voimme ensin kantaa kaiken 
tavaran ulos varastosta ja inventoida tavarat kriittisellä 
silmällä, mitä kannetaan takaisin varastoon ja mitä ei. 
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 Naisten duovessan metsänsillan rakentaminen aloitettiin 
tänä vuonna, ensi kesänä se tehdään loppuun. 

 Tarkastetaan pursituvan katon kunto ja päätetään, kuinka 
katto pidetään ehyenä seuraavat vuosikymmenet. 

 Kunnostetaan vanhinta laituriosaa laittamalla mantereen 
puolelle laiturin alle ponttoni kantamaan tukipuita ja 
pitämään laiturikansi suorassa. 

Jos vuosikokous hyväksyy hallituksen esityksen 2023 
tukikohtabudjetiksi, niin pääsemme hankkimaan ja asentamaan 
uuden kiukaan. Kiukaan tyypistä vallitseekin jo liki liikuttava 
yksimielisyys . 

Kovin tyytyväinen olen Pirttisaaren kesään 2022. Liekö sitten 
kodan rakentaminen saanut meihin kaikkiin intoa ja energiaa, 
mutta paljon saimme tänä kesänä aikaan. Sitten kun vielä saadaan 
sähköinen korkeudensäätö tiskipaikalle asennettua, niin tiedätte 
kaikki, että enemmän kuin kaikki tarpeellinen on tehty . 

Mukavia muistoja jäi 
mieleen kaudesta 2022 
ja innolla odotamme jo 
uutta. Iso, iso kiitos 
teille kaikille 
Pirttisaaren kävijöille 
ja tekijöille! 

 

Tommi Malimaa 

s/y Sheila 
  



 
 

Katsastus 

Yhteiskatsastukset sujuivat tänä vuonna ihan hyvin. Kauden 
aikana saimme katsastettua yli 100 venettä.  

Mikäli katsastukseen liittyvissä asioissa on jotakin epäselvyyttä 
(esim. yhteiskatsastuksen ajankohta tms.), ota yhteyttä minuun. 
Olen päivätyössä, joten parhaiten saat kiinni sähköpostilla tai 
soittamalla iltaisin. 

Jari Kaipio 
Katsastuspäällikkö 

 

 

  

Ensi kaudelle tarvitsemme taas 
ainakin yhden uuden katsastajan 

Jos sinulla on muutaman vuoden kokemus veneilystä 
ja valmius käyttää vapaa-aikaa alkukesästä 

Tule mukaan käymällä yhden viikonlopun mittainen 
katsastajakurssi alkuvuodesta 

 

Ota yhteyttä jos kiinnostuit! 
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Etelä-Päijänne Ranking purjehdussarja 

Etelä-Päijänne Ranking (EPR) sarjan avasi hyytävän kylmässä 
vesisateessa purjehdittu LPS:n järjestämä Ykskoivu Race. Kelistä 
huolimatta mieltä lämmitti kilpailevan yhteisön tapaaminen 
pitkän talven jälkeen. Toinen osakilpailu oli HeiPS:n 
Kallioissaaressa jo paljon kesäisemmässä säässä. Kesäisistä 
lämpötiloista huolimatta emme onneksi joutuneet kärsimään 
Päijänteelle hyvinkin tyypillisestä pläkästä, vaan saimme nauttia 
nousujohteisesta tuulesta. 

Kolmas EPR osakilpailu, TePS:n Päijätsalon purjehdus, oli 
jälleen osallistujamäärältään runsaslukuisin. TePS:n 
kaksipäiväinen tapahtuma tarjoaa purjehtijoille lauantain 
matkapurjehduspäivän, sunnuntain ratakisan sekä tietysti 
ravintolaympäristön mahdollistaman loistavan jälkipelikentän. 

APS:n Pirttisaareen Race jatkoi ranking sarjaa elokuun alussa. 
Sääennuste lupaili viikonlopulle kovia tuulia sateen kera, mutta 
onneksi vain tuuliennuste osui kohdalleen. Kisassa veneemme s/y 
Kerttu intoutui suorastaan lentämään, täräytimme nopeusmittariin 
kesän kovimmat lukemat: 11,6 kts! 

Kauden päätöskilpailu järjestettiin HVS Hirvisaaressa lauantaina 
27.8. Olin tuolloin koronassa ja minulla olleiden ranking sarjan 
palkintojen saaminen kilpailupaikalle osoitti mitä parhainta 
seurojen yhteistyötä: APS hankki palkinnot, TePS kuljetti ne 
Padasjoelle, josta HVS vei pokaalit Hirvisaareen. 

  



 
 

Eniten rankingpisteitä keräsi lopulta TePS:n lipulla purjehtiva 
Kerttu, 322.6, toiseksi tullut APS:n Markku Pynnösen Vimma sai 
pisteitä 322.2 ja 
kolmanneksi 
yhteispisteissä tuli Antti 
Porkan kipparoima 
HVS:n Blue Venture 
270.5. Tehin majakkaa 
esittävä kiertopalkinto 
viettää siis tulevan 
vuoden Kuhmoisissa. 
Kerttu voitti myös 
FinRating iso -luokan ja 
Vimma oli FinRating 
pieni -luokan voittaja. 

 

 

Leikkimielellä, hyvässä kaveriporukassa kilpailemassa ja kisoja 
järjestämässä, 

Pasi Niemelä 
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Grillikotaprojekti päättyy 
 
Grillikotaprojekti on saatettu kiitollisena päätökseen. 
Peruskorjausta tehtiin kolmella purjehduskaudella (2020–2022). 
Tavoite oli saada kota valmiiksi elokuussa 2022 vietettäviin 
seuran 60-vuotisjuhliin mennessä. Tavoite saavutettiin.  

Kota valmistui melko tarkkaan yhdessä suunnitellun 
kohdekuvauksen mukaiseksi. Kokonaiskustannukset olivat 
44.000 €, mikä oli 2.000 € (4,5 %) suunniteltua enemmän. 

Kodan työstämisessä on vielä pientä tekemistä: mm. louhoksen 
maisemointi, korkeussäädettävän grillijalan ja palkkivalojen 
asennus. 

Projektinjohtajana haluan osoittaa vilpittömät kiitokset 
rakennustyöhön osallistuneille ja kaikille seuran jäsenille 
taloudellisesta tuesta. 

Kotisivuilla on tarinoita ja esitys projektin vaiheilta. 

 

Kari Melanen 

Grillikotaprojektin 
johtaja 2020–2022 

  



 
 

APS:n uskomattoman ihanat 60 v -juhlat 
 
Juhlimme 
kuusikymmentävuotiasta 
pursiseuraamme elokuun 13. 
päivä aivan uskomattoman 
lämpimässä ja aurinkoisessa 
säässä. Etukäteen kukaan ei 
olisi edes voinut kuvitella, 
miten kesäisen päivän 
saisimme vielä elokuun 
puolivälissä. Varautumiset 
sateen varalle 
suojapressuineen sai tyystin 
unohtaa.  

Juhlatunnelma lähti 
kohoamaan jo aamusta, kun 
lipputangossa liehunut viiri 
vaihdettiin juhlan kunniaksi pursiseuran lippuun. Useissa veneissä 
ollut juhlaliputus vielä korosti päivän iloisuutta ja erityisyyttä. 

Hyvän mielen hyrinän 
oikein tunsi ympärillään, 
kun porukka yhdessä 
viimeisteli 
juhlavalmisteluja. Pöytiä 
koristamaan aseteltiin 
varvuista ja heinistä tehdyt 
kimput, terassin ylle 
ripustettiin erilaisia lyhtyjä 
ja veneet käännettiin 
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jämptiin riviin vastaanottamaan lisää juhlijoita.  

Meitä olikin juhlimassa yhteensä noin 70 henkilöä 28 
venekunnasta, ikähaitarin venyessä 6 kuukaudesta 92 vuoteen. 
Vieraiksi saimme edustajia niin Päijänteen kanssaseuroista kuin 
järvipelastajista pelastusaluksineen. Oli myös todella kiva 
huomata, että paikalle saapui myös harvemmin Pirttisaaressa 
aikaansa viettäviä seuran jäseniä. 

 
Juhlan virallisemmassa osuudessa seuran kommodori Kari 
Melanen puhui hienosti mm. seurasta meidän kaikkien yhteisenä, 
johon lukuisat seuran jäsenet ovat vuosikymmenten saatossa 
antaneet työpanostaan. Tuo talkootyö on perusta, josta nyt 
nautimme ja josta olemme todella kiitollisia. Samoin seuramme 
tulevaisuus perustuu samaan periaatteeseen - yhdessä yhteisen 
hyvän eteen tekemiseen. 



 
 

Ilolla otimme vastaan onnittelutervehdyksiä ja kiinnostuneina 
kuuntelimme seuramme ikämiehen Hannu Sirolan puhetta, kun 
hän kertoi purjehdusmuistojaan vuosikymmenten takaa. Kovasti 
ovat veneet ja veneily muuttunut aikojen saatossa, mutta yksi on 
pysynyt samana: ihmisen into ja halu vesille.  

Juhlathan eivät ole 
juhlat ilman juhla-
ateriaa. Niinpä nytkin 
juhlijoille maistui 
lihapata lisukkeineen 
ja salaatteineen. 
Jälkiruuaksi oli 
mustikkapiirakkaa 
vaniljakastikkeella 
sekä pursituvan 
kamiinan päällä 
keitetyt kahvit. Tulipahan samalla todettua, että Pirttisaareen 
mahtuu isompikin juhlakansa pöytien ääreen syömään ja 
nauttimaan toistensa seurasta.    

Virallisemman osuuden jälkeen oli vuorossa leikkimielinen, 
joskin hyvin tosissaan otettu Pirttisaari Games, jossa kilvoiteltiin 
solmutaidoissa, heittoliinan heittämisen tarkkuudessa ja 
köydenvedossa. Yllättävän vaikeiksi osoittautuivat solmut - 
siansorkka, paalusolmu ja lippusolmu - sillä vain yksi 
osallistujista onnistui tekemään niistä kaksi oikein muiden 
jäädessä vaatimattomampiin tuloksiin. Toki kilpailijoiden 
suoriutumiseen saattoi vaikuttaa solmuja tiukasti arvioineiden 
tuomareiden ja ympärillä olevan yleisön katseet.  

Yhtä lailla heittoliinan heittäminen pelastusrenkaaseen vaatii 
seuran jäseniltä – yhtä onnistujaa lukuun ottamatta - vielä 
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lisäharjoitusta, jotta tosi paikassa tai ainakin viimeistään 
seuraavissa kisailuissa heittoliina osuu maaliin. Onneksi 
köydenveto luonnistui lähes kaikilta, vaikka se tehtiinkin 
normaalista poiketen hauskasti selät vastakkain. Kisailun 
päätteeksi Juha Hiltunen luovutti hyvin ansaitut palkinnot 
voittajille Mikko Järviselle, Hannu Saarelle ja Kimmo Määttäsen 
joukkueelle.   

 

  



 
 

Juhlaohjelmaan kuului myös 
saunominen, sillä eihän 
Pirttisaarta voi kuvitellakaan 
ilman saunaa. Kun juhlakansa 
oli saunonut, juhlaa jatkettiin 
tanssien merkeissä. Musiikista 
ja porukan tanssi-innosta 
vastasi loistavasti 
pursiseuramme oma artisti 
Teemu Harjukari. Ja täytyy 
sanoa, että uusi terassi toimii 
mainiona tanssilavana 
isommallekin porukalle. Eikä 
grillaajatkaan jääneet 
ulkopuolisiksi, sillä uuden 

kodan avoimet liukuikkunat toivat tunnelman sisälle kaikkien 
ulottuville.  

Illan hämärtyessä tunnelma oli kuin elokuvissa – melkein liian 
hyvää ollakseen totta. Käsittämättömän lämpimässä illassa lyhdyt 
ja valosarjat 
heijastuivat 
tummaan veteen. 
Laituri oli täynnä 
veneitä ja rediltäkin 
tultiin mukaan 
yhteiseen 
ilonpitoon. Elävä 
musiikki, tanssin 
rytmi sekä ihmisten 
hersyvä ääntenkajo 
kantautui kauas. 
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Illan vaihtuessa yöksi metsän takaa nousi lähes täytenä kuu, joka 
todisti lämminhenkisen juhlan jatkumista pitkälle seuraavan 
päivän puolelle. Juhlasta voimakkaimmin jäi mieleen ilo ja 
lämmin yhteishenki, joka tuntui leijuvan koko päivän ja illan 
juhlijoiden keskuudessa. Ihan aidosti voimme olla ylpeitä ja 
kiitollisia pursiseurastamme sekä Pirttisaaren tukikohdasta - ja 
erityisesti toinen toisistamme. Tuossa juhlassa jokainen oli 
iloinen ja onnellinen päivänsankari. Sillä me olemme 
pursiseuramme.  

 

Auli Malimaa 
s/y Sheila 



 
 

TERVETULOPUHE - APS 60-VUOTISJUHLA 
13.8.2022 
 
Arvoisat kunniajäsenet, kutsuvieraat ja yhteistyökumppanit, 

- hyvät seuran jäsenet ja ystävät 

- Tervetuloa Asikkalan Pursiseuran 60-vuotisjuhliin!  

Tervetulopuheessani tarkoitukseni on osoittaa kiitollisuutta seuran 
perustajille, korostaa seuran ydintehtäviä, kuvata kulunutta 
lähihistoriaa edellisen vuosikymmenen osalta ja valottaa 
yhdistyksemme vaikeasti ennustettavaa tulevaisuutta. 

Kiitokset  

Kiitos - kunnioitettu seuramme perustajasukupolvi! 60 vuotta 
sitten, kun seuramme toiminta alkoi ja aina siitä eteenpäin, on 
osattu tehdä päätöksiä, joiden varassa seuraamme on ylläpidetty 
ja kehitetty. 

Seuramme tukikohdan perustaminen tänne Pirttisaareen, noin 40 
vuotta sitten (3.6.1980), mahdollistaa tänä päivänä meidän 
jäsentemme vierailut järvialueemme muiden seurojen tukikohtiin 
– vastavuoroisuusperiaatteella. 

Erityisen suuri arvostus ja kiitollisuus kohdistuvat kaikille niille 
toimihenkilöille, jotka ovat pyyteettömästi ja 
vapaaehtoisuuspohjalta tehneet työtä seuran kaikkien jäsenten 
yhteisen hyvän eteen.  

Ydintehtävät 

Henkilökohtaisesti kuvailisin APS:n avaintekijät lyhyesti 
seuraavalla tavalla: Talkootyö, tukikohta ja talvisäilytysalue sekä 
junnutoiminta. 
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Yhdistystoiminnan ja yhteisöllisyyden keskeisin perusta on 
talkootyö - kaikissa sen ilmenemismuodoissaan; hallinnon 
tehtävät, tukikohdan ja talvisäilytysalueiden hoitaminen, 
katsastustoiminta, kilpailutoiminta, koulutus, virkistystoiminta, 
projektit, jne.  

Talkootyö sanana voi aiheuttaa hieman vieroksuntaa. Talkoot on 
vaikea hallita. Niinpä toivoisin, että viljeltäisiin ajatusta yhdessä 
tekemisestä ja omatoimisuudesta periaatteella: ”Anna päivä 
seuralle!” Jokaisen panos, itselle sopivalla hetkellä ja tavalla, 
maksaa korkojen kanssa takaisin. Yhdistyksen olemassaolon 
tarkoitushan on saada aikaan enemmän yhteistyöllä. 

Konkreettisimpana esimerkkinä talkootyöstä ja perintönä 
nuoremmalle jäsenistölle on Pirttisaaren tukikohta - paikka, jossa 
voimme viettää yhdessä aikaa samanhenkisten seurassa. 
Pirttisaaren kunnossapitämistä ei ole ulkoistettu, mikä 
mahdollistaa seuran maksujen maltillisen tason. Samalla 
kunnossapito edellyttää jatkuvaa työtä. 

Seuran jäsenistö oppii arvostamaan seuran toimintaa ja kokemaan 
yhteisöllisyyttä parhaiten silloin, kun itse antaa oman panoksensa 
- voimiensa ja kykyjensä mukaan. Samalla kokee uusia elämyksiä 
ja yhteenkuuluvuutta. 

Lisäksi yhtenä tärkeimmistä seuran tehtävistä on veneilyyn 
liittyvä junioritoiminnan tukeminen Etelä-Päijänteen 
Jollakeskuksessa (EPJ). Ilman jatkuvaa junnutyötä, 
veneilyharrastuksen jatkuvuus vaarantuu. 

Edellinen dekadi 

Edellisen kymmenen vuoden aikana on - henkilökohtaisen 
ikääntymisen ja veneilyharrastuksen lisäksi edelleen: 

 huolehdittu seuran hallinnosta ja katsastustoiminnasta, 



 
 

 kirjoitettu yhdessä seuran visio ja ajassa elävä 
toimintastrategia, 

 kannustettu veneiden myrkkymaalittomuutta, 
 mahdollistettu hyvät veneiden talvisäilytysolosuhteet, 
 järjestetty ranking-osakilpailut muuttuneissa 

tasoitusjärjestelmäolosuhteissa, 
 menestytty uuden konseptin mukaisessa 

Päijännepurjehduksessa, 
 väistelty Korona-virusta, ja 
 ylläpidetty Kuotaan talvisäilytysaluetta ja Pirttisaaren 

tukikohtaa. 

Tukikohtaa on pidetty kunnossa ja kehitetty mm. korjaamalla 
saunalaituri ja saunan lattia, järjestämällä mobiilimaksu, 
vaihtamamalla poijut, asentamalla mooring-köydet, 
peruskorjaamalla grillikota, rakentamalla rantaterassit - 
unohtamatta vuosittaisia kevät- ja syyssiivouksia, juhannusjuhlia, 
maistuvia savukaloja, kymmeniä kuutioita tehtyjä 
polttopuita, satoja saunan lämmityskertoja ja tuhansia litroja 
pumpattua pesuvettä Päijänteestä. 

Erityiskiitos kaikille niille, jotka ovat antaneet panoksensa edellä 
kuvattuihin yhteisiin tapahtumiin ja toimintoihin. 

Tulevaisuus 

APS on mitä kiehtovin pursiseura. Se on yksi eteläisen Päijänteen 
seuroista, jolla on pitkät perinteet ja hieno historia ja 
poikkeuksellisen upea luonnon tarjoama toimintaympäristö, jonka 
keskeisellä paikalla sijaitsee Pirttisaaren tukikohtamme. 

APS:lla on siis erinomainen mahdollisuus säilyttää jäsenmääränsä 
nykyisen kokoisena.  
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Jotta voisimme kehittää seuraamme ja järjestää toimintaa 
sujuvasti, on keskiössä vakaa talous, ylläpito- ja hankintojen 
investointien oikea-aikaisuus ja oikeasuhtaisuus, ja esimerkiksi 
maksujen kohtuullisuus. Sekä vielä kerran: Talkootyö. Vain 
talkootyöllä vältymme kalliilta palvelujen ulkoistamiselta ja 
pidämme maksut alhaisina. 

Seuran hallinnon kehittäminen edellyttää aikaisempien 
toimintamallien tutkimusta ja itsearviointia jatkuvan parantamisen 
hengessä.  

Kehittäminen edellyttää tietoa ja taitoa järjestellä asiat nykyistä 
paremmin ja myös oikeanlaista asennetta. Kehittämisvastuu on 
seuran hallituksella. Kehittämiseen liittyy avoin viestintä 
jäsenistön kanssa, jotta koko yhdistyksen tahtotila osataan tulkita 
oikein.  

Muutokset aiheuttavat työtä.  

Yksittäisten jäsenten halu osallistua ja vastuullinen toiminta 
seuran periaatteita kunnioittaen luo pohjan seuran toiminnan 
onnistumiselle myös tulevaisuudessa. 

Lopuksi 

Hyvät ystävät, toivotan kaikille mitä 
hienointa juhlapäivää. 

Kohotamme maljan 60-vuotiaalle 
Asikkalan Pursiseuralle. 

  

Kari Melanen 

APS kommodori 2021–2022 
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