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SYYSKOKOUS 
 

AIKA 27.11.2021 klo 18.09 – 19.11 
PAIKKA  Vääksyn Majakkapaviljonki, Kanavalahti 
LÄSNÄ Liitteen 1 mukaan 

 

1. Kokouksen järjestäytyminen 
- Kommodori Kari Melanen avasi kokouksen klo 18.09. 

 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
- Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Kari Melanen. 

 
3. Valitaan kokoukselle sihteeri 
- Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin Petri Leipola. 

 
4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
- Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin 

Jalmari Sipponen ja Lassi Teittinen. 
 

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
6. Työjärjestyksen (esityslistan) hyväksyminen 
- Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi ilman muutoksia. 

 
7. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
- Kommodori esitteli liitteen 2 mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2022, joka 

hyväksyttiin ilman muutoksia. 
 

8. Määrätään jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 2022 ja niiden 
suorittamisen ajankohdat 

- Yhdistyksen syyskokoukseen on tehty vuoden 2022 maksuihin liittyviä esityksiä: 
o Yhdistyksen jäsen: ”Esitän vuosimaksua korotettavaksi 30 euroa varsinaiselta 

jäseneltä ja 10 euroa perheen jäseneltä. Pirttisaaressa on kertynyt korjausvelkaa 
paljon, mm. saunan alahirret ja katto, kulkuväylät, laiturit ym.” 

o Yhdistyksen hallitus: ”Hallitus esittää talvisäilytysmaksujen korotusta 2022 liitteen 3 
mukaisesti. Jäsenmaksujen korotusesitys siirretään vuodelle 2023. Jäsenmaksu ja 
talvisäilytysmaksu ohjaavat jonkin verran jäsenistön käyttäytymistä.” 

o Jäsenmaksuista ja Kuotaan talvisäilytysmaksuista käytiin vilkas keskustelu. 
Kokouksessa ehdotettiin toisistaan poikkeavia maksukorotusehdotuksia, joista 
tiivistyi lopulta seuraavat ehdotukset: 
A) Jäsenmaksuja korotetaan varsinaiselta jäseneltä 110 euroon ja perheen 

jäseneltä 30 euroon + talvisäilytysmaksuja 50% (60€, 90€ ja 120€) 
B) Jäsenmaksuja korotetaan varsinaiselta jäseneltä 110 euroon ja perheen 

jäseneltä 30 euroon + talvisäilytysmaksuja korotetaan 100% (80€, 120€ ja 160€) 
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Päätös: Äänestyksen jälkeen päätettiin korottaa 2022 maksuja ehdotuksen B 
mukaisesti. 

- Jäsenmaksut laskutetaan 1. maaliskuuta 2022 (eräpäivä). 
- Kuotaan kesä- ja talvisäilytysmaksut laskutetaan syyskuussa 2022. 
- Päätettiin kauden 2022 vierasveneiden tukikohtamaksuksi 15€, mikä on Keitele-Päijänne 

aluekokouksen suositus (muistio kokouksesta 2.11.2021). 
- Katsastusmaksuihin ei muutoksia kaudella 2022. 

 
Vuoden 2022 maksut on esitetty liitteen 3 taulukossa. 

 
 

9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022 
- Kommodori esitteli liitteen 4 mukaisen talousarvion vuodelle 2022, joka vahvistettiin 

ilman muutoksia. 
 
 

10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varapuheenjohtajat 
- Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin hallituksen 1.varapuheenjohtajaksi Petri Leipola. 
- Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin hallituksen 2.varapuheenjohtajaksi Kimmo Määttänen. 

 

11. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varsinaiset jäsenet ja 
varajäsenet siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina 

- Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin hallituksen erovuoroisiksi varsinaisiksi jäseniksi Teemu 
Harjukari ja Heidi Painilainen. 

- Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Ari Nieminen ja Anne 
Uusimäki. 

- Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin hallituksen – erovuoroisuus ratkaistaan 
syyskokouksessa arvonnalla. 
o 1. varajäseneksi Markus Komu 
o 2. varajäseneksi Tommi Malimaa (erovuorossa) 
o 3. varajäseneksi Olli Koivisto 

 
Hallitus ja toiminnan tarkastajat 2022 (koonnos) on esitetty liitteessä 5. 

 
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 
- Ehdotettiin, kannatettiin ja valittiin toiminnantarkastajiksi Jari Toivonen ja Hannu Saari 

sekä varatoiminnantarkastajiksi Juha Hiltunen ja Pertti Kansonen. 
 

13. Käsitellään muut esille tulevat asiat 
- Päätettiin vuosittain kevätkokouksessa tarkastettava seuran pitkän tähtäimen suuntaa 

ohjaava visio ja toimintastrategia 2022 - 2027, joka on esitetty liitteessä 6. 
- Hallitus esitti - esitystä kannatettiin ja päätettiin, että seuraavat henkilöt valitaan 

kunniajäseniksi: 
 

o Pirkko Österberg 
o Tapani Koskinen 
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14. Kokouksen päättyminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.11. 

 
 
 

Kari Melanen 
Puheenjohtaja 

 Petri Leipola 
Sihteeri 

Jalmari Sipponen 
Pöytäkirjantarkastaja 

 Lassi Teittinen 
Pöytäkirjantarkastaja 

 
 

LIITTEET: 
 

1. Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
2. Vuoden 2022 maksut (koonnos) 
3. Hallitus ja toiminnan tarkastajat 2022 (koonnos) 
4. Seuran visio ja toimintastrategia 2022 - 2027 
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YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 

 
 
Yleistä 
Toimintavuoden pääteema on APS 60-vuotta. Seuran visio ja toiminta-strategia jalkautetaan. 
Grillikodan peruskorjaus saatetaan loppuun. Vuoden 2022 aikana järjestämme mahdollisuuksia 
aktiiviseen yhteistoimintaan jäsenistön kesken mm. koulutusta ja tutustumista purjehdukseen. 
Tulevallakin kaudella mahdolliset terveysturvallisuusmääräykset otetaan huomioon ja toimintaa 
sopeutetaan tarvittaessa. Seuran hallintoa pyritään selkeyttämään. Hallitus esittää yhdistyksen 
syyskokoukselle seuran maksujen korottamista vuonna 2022. 

 
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 kuukauden ensimmäisenä tiistaina. 
Tämän lisäksi hallitus hyödyntää sähköisiä menettelyjä tarpeen mukaan pikaisia päätöksiä 
vaativien asioiden hoidossa. 

 
Katsastajakokouksia pidetään kahdesti vuodessa ajankohtaisten veneily-turvallisuusaiheiden 
käsittelemiseksi. Katsastajiamme osallistuu liittomme Suomen Purjehdus ja Veneilyn järjestämille 
valtakunnallisille neuvottelupäiville. 

 
APS:n edustajat osallistuvat Kymijoen vesistön seurojen yhteistapaamisiin ja liittokokouksiin, sekä 
olemme mukana Virkistysalueyhdistyksen ja muiden sidosryhmien toiminnassa mahdollisuuksien 
ja tarpeen mukaan. 

 
Jäsenistö ja talous 
Seuran jäsenmäärä pyritään pitämään noin 260 henkilön tasolla. Juniori-tulokkailla ja 
asikkalalaisilla on luonnollisesti etusija, perustuen yhdistyksemme sääntöihin. Aktiiviseen 
jäsenrekrytointiin ei ole toistaiseksi tarvetta. Jäsenmaksumme tulee kattamaan edelleen SPV:n 
jäsenmaksun (etuineen), tukikohdan käyttöoikeuden ja yhteiskatsastusaikoina tehtävän 
katsastuksen. Jäseniltä perittävät muut maksut laskutetaan. APS:n maksuja esitetään 
korotettavaksi vuodelle 2022. 

 
Pirttisaaren tukikohta 
Grillikodan peruskorjaus saatetaan loppuun asentamalla ikkunat ja kesäkeittiö sekä 
viimeistelemällä sähkötyöt nimetyn projektin johtajan johdolla. Pirttisaareen nimetään uusi saari- 
isäntä erovuoroisen tilalle. Halkotalkoista tiedotetaan tapauskohtaisesti. Rakennusten kunnosta ja 
käyttökelpoisuudesta pidetään huolta rahoituksen puitteissa. Tukikohdan viihtyisyyteen ja 
ympäristöarvoihin kiinnitetään erityishuomiota. 

 
Kuotaan talvisäilytysalue 
Kaikille paikan tarvitsijoille pyritään tarjoamaan mahdollisuus talvi-säilytykseen sääntöjen 
puitteissa. Perinteiset kevään yhteislasku ja syksyn yhteisnostot toteutetaan aiemman käytännön 
kaltaisesti. Kuotaan talvisäilytysaluetta kehitetään ja sen 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. 
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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. Tuemme veneilyyn ja purjehdukseen 
perehtymisessä. Myönnämme veneilytaitotodistuksia niitä tarvitseville ja vaatimukset täyttäville 
veneilijöille Kansainvälistä huviveneenkuljettajan lupakirjaa varten. Tukikohtamme laiturille 
asennetaan yhdelle paikalle välimerelliset Mooring-line kiinnitysköydet, jotka vuonna 2021 jäivät 
laittamatta. 

 
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 
Vuonna 2022 ei järjestetä eskaaderia. Keitele-Päijänne vesistön 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-altaan ruoppaushanketta ja 
mastonosturin saamista Vääksyyn. 
Pirttisaaren Juhannusjuhlassa keitetään perinteinen lohisoppa. APS:n 60-vuotisjuhlat järjestetään 
lauantaina 13.8.2022 Pirttisaaressa. Perinteinen Mastonkaato järjestetään marraskuussa. 
Talvella 2022 järjestämme 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-v. 
ikävuodesta eteenpäin. 

 
Tiedottaminen ja tiedonkulku 
Jäsenlehteämme Slööriä julkaistaan kahdesti vuodessa. Seuramme internetsivuja ja Facebook- 
sivustoa kehitetään ja hyödynnetään tiedotuskanavana jäsenkunnalle. Slööri ja internetsivumme 
säilyvät pääasiallisina tiedotuskanavinamme. 
Lisäksi Whats app- ja Yammer-sovelluksia käytetään viestintään (lähinnä hallitus ja katsastajat). 
Kannustamme jäsenistöä rakentavaan vuoropuheluun ja rohkaisemme aloitteellisuuteen jäsenistön 
keskuudessa. Haemme myönteistä julkisuutta median avulla veneilykulttuurimme näkyvyyden 
parantamiseksi. 
Yhteistoimintaa ja viestintää Asikkalan kunnan kanssa tiivistetään. 

 
Epävarmuustekijät ja riskit 
Veneilyturvallisuutta edistetään katsastus- ja valistustoimintaa kehittämällä. Toiminnassa 
huomioidaan APS:n turvallisuussuunnitelmat Pirttisaaren, talvisäilytysalueen, kilpailu- ja 
junioritoiminnan osalla. 
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MAKSUT 2022 
 
 

  v. 
2021 

v. 
2022 

LIITTYMISMAKSUT 
(kertamaksu seuraan 
liittymisen yhteydessä) 

Varsinainen jäsen yli 18v. 150 150 

18v. tai perheessä puoliso 
maksanut jäsenmaksun 

20 20 

VUOSIJÄSENMAKSUT Varsinainen jäsen 80 110 
Yli 18v. perheenjäsen 20 30 
Alle 18v. perheenjäsen 
(=juniorijäsen) 

20 30 

TALVISÄILYTYSMAKSUT 
(Veneen talvisäilytys 
Kuotaanrannassa) 

alle 8,5 m 40 80 

8,5 – 11 m 60 120 
yli 11 m 80 160 
Kesäsäilytys, jos vene 
30.6. jälkeen 
säilytysalueella 

150 150 

KATSASTUSMAKSUT Yhteiskatsastus (APS:n 
jäseniltä) 

0 0 

Erikseen tilattuna tai 
toiseen seuraankuuluva 
vene 

20 20 

Katsastuskauden 
ulkopuolella eli 1.7 jälkeen 

40 40 

TUKIKOHTAMAKSUT 
(avain toimitetaan jäsenelle 
jäsenmaksua vastaan) 

APS:n jäsen 0 0 
Toiseen seuraan kuuluva 
venekunta/Yö 

20 15 

Pursituvan yöpymismaksu 
/ yö (varaus aina 
tukikohtaisännältä) 

10 10 

 
 

MAKSAMINEN 
 

- Jäsenmaksujen eräpäivä 1.3. 
 

- Talvi/kesäsäilytysmaksut laskutetaan syyskuussa 
 

- APS laskuttaa jäsenmaksut sekä talvisäilytysmaksut – Jäsenmaksujen 
maksamisessa on ehdottomasti käytettävä viitenumeroa! 

- Muista palveluista (liput, kilpailu, ylim. katsastus jne.) saat pankkisiirron, jonka 
maksat pankkiin eräpäivään mennessä. Käytä viitenumeroa, jos sellainen on! 

- Oma-aloitteiset maksut: Maksun aihe sekä maksaja merkittävä viestikenttään 
selvästi! 

- Seuran tilinumero: FI92 5011 0920 0419 65



LIITE 3 
 

 
 

TOIMIHENKILÖT APS:N HALLITUKSEEN JA TOIMINNANTARKASTAJIKSI 2022 
 
Uudet hallituksen jäsenet eroavien tilalle: 

 
Ari Nieminen, Hyvinkää 
Anne Uusimäki, Kauniainen 
Markus Komu, Lahti 
Tommi Malimaa 
Olli Koivisto, Vääksy 

 

Toiminnantarkastajat: 
 

Jari Toivonen, Nurmijärvi 
Hannu Saari, Vääksy 

 

Varatoiminnantarkastajat: 
 

Pertti Kansonen, Lahti 
Juha Hiltunen, Vääksy 

 

Oheisessa taulukossa on hallituksen kokoonpano 2022. 
 

Toimi 2021 2022 2023 
Kommodori Kari Kari erovuosi 
1. varakmdri Miia Petri Petri 
2. varakmdri Kimmo Kimmo Kimmo 
Jäsen Matti Teemu erovuosi 
Jäsen Teemu Heidi erovuosi 
Jäsen Jalmari Ari Ari 
Jäsen Petri Anne Anne 
Varajäsen Timo Markus Markus 
Varajäsen Tommi 

Koskinen 
Tommi 

Malimaa 
erovuosi 

Varajäsen Heidi Olli Olli 
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SEURAN VISIO JA TOIMINTASTRATEGIA 2022 - 2027 
 
1. Perusteet 

 
APS:n sääntöjen (2§) mukaisesti yhdistyksen tarkoituksena on veneilyharrastuksen 
edistäminen ja tunnetuksi tekeminen Asikkalan kunnassa ja lähiympäristössä. 

 
SPV:n uusi strategia (Visio 2030) hyväksyttiin liittokokouksessa 28.11.2020: 

1. Viihdymme vesillä 
2. Menestymme maailmalla 
3. Kannamme vastuumme 

 
2. Toiminta-ajatus 

 
Seuran sääntöjen (2§) mukaisesti tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 
veneilyharjoituksia sekä -kilpailuja, harjoittaa veneilyneuvontaa sekä julkisella 
valistustoiminnalla ja muullakin edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla pyrkii herättämään 
veneilyharrastusta. 

 
3. APS:n visio 

 
APS:n visio on olla oman tukikohdan omistaja ja ylläpitäjä, nykyisen kokoinen (n. 100 
venettä/250 jäsentä) ja hyvähenkinen seura seuraavilla yhteisillä arvoilla: 

1. Viihdymme vesillä 
a) Harrastamme veneilyä yhdenvertaisesti. 
b) Koemme yhteisöllisyyden merkityksellisenä ja veneilyn iloa. 
c) Arvostamme toimivia veneilypuitteita. 

2. Kehitämme valmiutta vaativiinkin veneilyolosuhteisiin 
a) Opimme tarvittavat veneilytaidot ja jaamme tietoa muille. 
b) Tuemme ja osallistumme nuorten veneilyharrastukseen. 

3. Kannamme vastuumme 
a) Huolehdimme ympäristöstä. 
b) Korostamalla veneilyturvallisuutta. 
c) Vaalimme seuramme imagon ja perinnön ylläpitämistä ja kehittämistä. 

 
APS:n visio tukee SPV:n visiota (Visio 2030). 

 
4. APS:n toimintastrategia ja painopisteet (2022 - 2027) 

 
Saavuttaaksemme seuramme vision keskittyy seuramme seuraaviin mitattavissa oleviin 
toimenpiteisiin – muutokset ja aikataulu tarkennetaan yhdistyksen kokouksissa: 

 
- Keinot: 

o Jäsenmäärän ylläpito (noin 250 jäsentä) 
Veneilyharrastuksen esittelyt nuorille vuosittain 2021 - 
Mahdollisten uusien jäsenten tutustumiskäynti Pirttisaareen kerran ilman 
perälippua 2021 - 

   (Moottoriveneilijöiden) tutustumis(purjehdus)päivät 2022 - 
 

o Rahoituspohjan turvaaminen 
   Oman työn osuus on varmistettava, jotta seura selviää ilman maksettua 

palvelua ja tilapäisesti korotettuja maksuja. 
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o Veneiden talvisäilytyspaikka Kuotaassa ylläpidetään ja osallistutaan 
mahdollisuuksien mukaan kehittämiseen 

Kuotaan sataman kehittäminen 2022 - (Asikkalan kunta) 
Kuotaan talvisäilytyspaikan valvontakamerajärjestelmä 2022 - 
Vääksyn mastonosturihankkeen tukeminen 2022 - 
Vesakon raivaus 2023, 2025, … 

 
 

   Varainhankinta-kampanjojen toimeenpano tarpeen mukaan 
(kalenterimyynti, paitamyynti, tmv.). 

   Vierasveneiden tukikohtamaksuksi vakiinnutetaan 15 - 20 € - kuitenkin 
huomioiden Keitele-Päijänne aluekokouksen yhteinen linjaus maksuihin 
(venekunta) – yhdistyksen kokous päättää hallituksen esityksestä 
(perustelu: yleinen hintakehitys ja Pirttisaaren ylläpito sekä saaren 
palvelukapasiteetin huomiointi). 

   Maksujen hintatarkastelu tarpeen mukaan (mm. Kuotaan 
talvisäilytysalueen osalta 2021). 

 
o Viestintä / Tiedotus 

   Vältettävä: Yleiseksi retkisatamaksi leimaantumista (vältetään sataman 
lisäämistä mm. retkeilykarttoihin ja Veneilykesä-kirjaan). 

   vuoden 2022 teema: ”APS 60-vuotta – perinteitä kunnioittaen.” 
• Jäsenten kokemuksen jakaminen – erityisesti uusille ja nuorille 

jäsenille. 
• Juhlien näkyvyys mediassa. 

 

 

o Pirttisaaren tukikohta ylläpidetään viihtyisänä ja turvallisena 
Jokavuotiset huolto- ja hankintatoimenpiteet 
Lape- ja palotikkaiden asennus 2022 
Saunan sisäkaton korjaus 2022 
Grillikodan peruskorjauksen viimeistely ja alaterassin teko 2022 
Metsäalueen kivi- ja louhekasan maisemointi 2022 
Naisten vanhan vessan metsäsillan rakentaminen 2022 
Huussien käsipesujärjestelyt 2022 
Työkaluvajan ja Pursituvan järjestely 2022 
Pirttisaaren laiturin läheisyydessä olevista vaarallisista kareista tieto 
kotisivulle 2022 
Metsäsiltojen uusinta 202X 
Laiturin peruskorjaus (Päijänne LEADER-rahoitus?, Anu Taipale), 
kanoottilaiturin rakentaminen ja ilmoitustaulun siirto 202X, 
Yhteysveneen hankinta 202X, 
Purjejollan kunnostus (juniorityö talvella) 202X. 

 
o Katsastus - Veneilyturvallisuuden kehittäminen 

   Ylläpidetään ja kehitetään katsastustoimintaa 
 

o Koulutus ja kilpailut - Veneilyvalmiuksien kehittäminen 
   Koulutetaan seuran toimihenkilöitä – 

kilpailuorganisaatio/veneilykouluttaja/katsastaja (SPV) 2022 - 
   Ylläpidetään kilpailutoimintaa (Pirttisaari Race/EPR) ja pidetään 

moottoriveneilijät järjestelyissä mukana (kilpailuorganisaation välineistö 
ja ohjeistus) – ilmakuvat 

   Osallistutaan veneilykoulutukseen (SPV, Keitele-Päijänne alue, APS) 
2022 - 
Tuetaan ja osallistutaan juniorityöhön 2022 - 
Mooring line -köydet Pirttisaareen 2022 (ohje kotisivulle) 
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o Yhteisöllisyys, yhteishenki ja virkistystoiminta 
Luonnonsatamatietojen kerääminen 2022 - 
Järjestetään Pirttisaaressa liputuspäivinä liputus (viirin vaihto lippuun), ml 
veneiden juhlaliputukset 

   Järjestetään ainakin Pirttisaaren juhannus, Kotatanssit, Mastonkaato – 
iloiset, mutta hyvien tapojen mukaisesti (saaressa lapset huomioiden) 
APS 60 -juhlajulkaisu 2022 
APS 60 -juhlat (13.8.2022, Pirttisaari) 
Ylläpidetään ja kehitetään kiinteistöjä yhteisillä talkoilla 
Muistetaan jäseniä heidän suurina merkkipäivinään 
Kiitetään ja kannustetaan jäseniä (Jos arvostat muita, niin sinuakin 
arvostetaan.) 

- Painopisteet: 
 

Juonioritoiminnan tukeminen (Jollakeskus) 
Pirttisaaren tukikohdan kehittäminen 
Eroon myrkkymaaleista 
Seuran toiminnan jäsenmäärän ja volyymin säilyttäminen nykyisellä 
tasolla 
Viestinnän terävöittäminen 


