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Asikkalan Pursiseura ry 
hallitus 2013  

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

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

 Jani Rantanen, II varakommodori, kilpailupäällikkö 
040 824 2825, jani.rantanen@ppb.inet.fi 
 
(s/y ILTATÄHTI) 

 Kari Granroth, talvisäilytysalue 
050 309 7347, kari.granroth@gmail.com 
 
(s/y TUULIA) 

 Lassi Teittinen, Pirttisaaren isäntä (14.10.2013 saakka) 
0400 848 120, kalalassi@phnet.fi 
 
(m/s UNELMA) 

 Panu Tast, junioripäällikkö 
040 542 2227, panu.tast@optometria.fi 
 
(s/y TIKKUNEKKU) 

 Tuija Koikkalainen, matkailuvenepäällikkö 
050 541 5856, tuija.koikkalainen@suomi24.fi 
 
(s/y ILVEENA) 
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Kommodorin palsta 
 

Lähes päättynyttä purjehduskautta voin ainakin oman arvioni mukaan pitää vilkkaampana, 

verraten lähivuosia taaksepäin. Mielikuva ei tietysti ihan koko totuus ole. Järjestetyt tapahtu-

mat keräsivät mukavasti osallistujia, ehkä parhaana esimerkkinä tästä oli Pirttisaareen purjeh-

dus. Kilpailuun osallistui 26 venekuntaa. Myös purjehduskauden muihin tapahtumiin osallistu-

minen oli runsasta. Halkotalkoisiin halkojen kanssa ja ilman halkoja osallistui kiitettävästi 

seuran jäseniä. Tilaus ja toimitus (halkojen) eivät täysin kohdanneet. Aina ei vaan kaikki suju 

ihan suunnitelmia noudattaen. Lopputulos oli kuitenkin tavoitteen mukainen, saunapuita saa-

tiin. 

 

Tukikohdan kunnossapidosta on huolehdittu sen arvoon kuuluvalla tavalla. Vuodelle 2014 

tukikohdan alustavaan kunnossapitosuunnitelmaan kuuluu saunan ja pesutilan sisärakenteiden 

uusimista. Pirttisaarta halkovia kulkuteitä aiotaan myös uusia huonokuntoisimmista osista 

alkaen. Tarkempi tukikohdan kunnossapito- ja korjaussuunnitelma tehdään ensi keväänä. 

 

Lassi Teittinen on jättänyt ilmoituksen poisjäämisestä seuran hallituksesta. Näin Pirttisaaren 

isäntä on vaihtumassa. Kiitos Lassille tehdystä työstä ja omistautumisesta tukikohdan kunnos-

sapitoon. Muista toimihenkilöistä Tuija Koikkalainen on ilmoittanut, ettei jatka hallituksessa. 

Kiitos myös Tuijalle osallistumisesta hallituksen toimintaan ja menneiden purjehduskausien 

tapahtumien järjestelyihin. 

 

Seuran talous on ollut vakaa, tähän tilaan ei ole näkyvissä muutosta. Hallituksen esitys jäsen-

maksun korotuksesta, 2,5 euroa ei myöskään kerro ennustettavasta huolesta seuran taloudessa, 

kuten esitettävän korotuksen määrästä voi arvella. Jäsenmäärä on ollut hienokseltaan lasku-

suunnassa. Tätä selittää osaltaan seuran ikärakenne. Toisesta päästä ikähaitaria veneilystä ja 

veneistä luovutaan. Veneilyn lopettaneilla seuran jäsenyys ei ole enää tarpeen mukaista.  

 

Vuoden 2014 talousarviossa erityisen huomion kohteena on tukikohdan kunnossapito ja junio-

ritoiminta. Suunnitelmana on myös kesätapahtuman järjestäminen, ajankohta on elokuun puo-

lessa välissä. Naistoimikunta aloitti toimintansa menneellä purjehduskaudella, tarkemmat toi-

mikunnan tapahtumatiedot löytyvät paitsi kaksi kertaa vuodessa ilmestyvästä Slööristä, myös 

seuran sähköisiltä sivuilta. 

Asikkalan Pursiseura on saamassa uudet kotisivut. Uusien sivujen julkaisuaika on syyskokouk-

sen ja Mastonkaadon ajankohdan aikoihin.  

 

Seuran jäsenille toivotan hyvää seuraavan kauden odotusta ja kunnon hiihtokelejä. 

Nähdään syyskokouksessa ja Mastonkaadossa. 

 

Pertti Kansonen 

kommodori 



ASIKKALAN PURSISEURA RY 

 

KOKOUSKUTSU 
 

Asikkalan Pursiseura ry:n varsinainen syyskokous 

 

Lauantaina 30.11.2013 klo 18.00  

 

Paikka: Majakkapaviljonki, Kanavalahti, Vääksy 

 
Esityslista 

 

 

1. Kokouksen järjestäytyminen. 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. 

3. Valitaan kokoukselle sihteeri. 

4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

6. Työjärjestyksen hyväksyminen. 

7. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2014. 

8. Määrätään jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 2014 ja 

niiden suorittamisen ajankohdat. 

9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2014.  

10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen ensimmäinen ja toi-

nen varapuheenjohtaja erovuoroisten tilalle. 

11. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varsinaiset ja varajä-

senet erovuoroisten tilalle. 

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 

13. Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

14. Kokouksen päättäminen. 

 

Asikkalan Pursiseura ry hallitus 
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Asikkalan Pursiseura ry:n Toimintasuunnitelma 2014 
 

Esitys yhdistyksen syyskokoukselle 30.11.2013 

 

Junioritoiminta 

Junioritoimintamme on ”ulkoistettu” Etelä-Päijänteen Jollayhdistys ry:n alaisuuteen 

muiden Etelä-Päijänteen seurojen kanssa. Yhdistys jatkaa junioritoimintaa Majakka-

paviljongilla toteutettavan jollakoulun ja perinteisen jollaleirin merkeissä. 

 

Naistoimikunta 

Naistoimikunta on avoin, kaikille halukkaille tarkoitettu toimikunta. Toimintaa jär-

jestetään ympäri vuoden halukkuuden mukaan esim. tapahtumien kahvituksia, koulu-

tuksia ja teatterimatkoja. Naistoimikunnan toiminnasta ilmoittaminen tapahtuu 

seuran nettisivuilla sekä sähköpostilistalla, johon halukkaat voivat liittyä ilman osal-

listumisvelvoitetta. 

 

Koulutus- ja matkaveneilyvalmennus 

Osallistumme Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n järjestämille kursseille tarpeen 

mukaan. Pyrimme järjestämään veneily- ja turvallisuus koulutusta.  

Hämärässä ja pimeässä ajon eskaaderi järjestetään elokuun lopulla. Eskaaderi on tar-

koitettu sekä moottori- että purjeveneille. 

  

Kilpailutoiminta 
Pirttisaareen purjehdus: Matkapurjehdustapahtuma köliveneille Pulkkilanharjulta 

Pirttisaareen. Tavoitteena on saada enemmän retkipurjehtijoita ja ensikertalaisiakin 

mukaan tutustumaan kilpailun tuomaan jännitykseen. Jatkamme Etelä-Päijänteen 

purjehdusseurojen kanssa yhteistoimintaa alueen kilpailuiden merkeissä. 

 

Kokoustoiminta 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuodessa kaksi: vuosikokous maalis-

huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa, joka on samalla vaalikokous. Ylimääräisiä 

kokouksia pidetään tarvittaessa. Seuran hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran 

kuukaudessa, kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Asikkalan Pursiseuran edustajat 

osallistuvat Kymijoen vesistön seurojen yhteistapaamisiin, liittokokouksiin, sekä 

olemme mukana Virkistysalueyhdistyksen ja muiden sidosryhmien kehitystoimin-

nassa. 
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Talous ja hallinto 

Asikkalan Pursiseuran jäsenmaksua korotetaan 2,50 euroa. Jäsenmaksu vuodelle 

2014 on 60,00 euroa. Perhejäsennille uusi maksu on 15,00 euroa. Jäsenmaksu kattaa 

liittojäsenmaksun, tukikohdan käyttöoikeuden ja yhteiskatsastusaikoina tehtävän 

katsastuksen. Jäseniltä perittävät maksut laskutetaan aiemman käytännön kaltaisesti. 

 

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

laisilla on luonnollisesti etusija, perustuen yhdistyksemme sääntöihin. 

 

Pirttisaaren tukikohta 

Veneilykauden aikana järjestämme mahdollisuuksia aktiiviseen yhteistoimintaan 

jäsenistön kesken. Perinteisistä halkotalkoista tiedotetaan ajankohdan tarkennettua. 

Rakennusten ja rakenteiden kunnosta ja käyttökelpoisuudesta pidetään huolta. 

Tukikohdan viihtyisyyteen ja ympäristöarvoihin kiinnitetään erityishuomiota. 

 

Turvallisuus 
Veneilyturvallisuutta edistetään katsastus- ja valistustoimintaa kehittämällä. Toimin-

nassa huomioidaan APS:n turvallisuussuunnitelmat Pirttisaaren, talvisäilytysalueen, 

kilpailu- ja junioritoiminnan osalla. 

 

Muu toiminta 
Yhteistyötä Päijänteen veneilyseurojen ja viranomaistahojen kanssa edistetään, sekä 

pidämme yhteyttä yhteiskunnallisiin päättäjiin. Jatkamme talvisäilytysalueen kehit-

tämistä. Purjehduskauden päätteeksi järjestetään ”mastonkaato” marraskuussa. 

Talvella 2014 tutustumme Tallinnan Merimuseoon. Tapahtumat ja teemapäivät 

esitellään tarkemmin syksyn ja kevään Slöörissä ja seuran internetsivuilla. 

 

Tiedottaminen ja tiedonkulku 

Jäsenlehteämme Slööriä julkaistaan kahdesti vuodessa. Seuramme Internet-sivuja 

hyödynnetään tiedotuskanavana jäsenkunnalle. Lisäksi seuran toimintaa ja tapahtu-

mia voi seurata Facebook sivuilla, suljettu ryhmä APS:n jäsenille. Ryhmään pääsee 

mukaan ottamalla yhteyttä sihteeriin tai tiedottajaan. Kannustamme jäsenistöä seu-

raamme kehittävään vuoropuheluun käytettävissä olevilla tiedotus- ja keskustelu-

kanavilla. Myönteistä julkisuutta haemme median avulla nuorisotoimintamme ja ve-

neilykulttuurimme näkyvyyden parantamiseksi. 
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MAKSUT 2014, EHDOTUS VUOSIKOKOUKSELLE 30.11.2013 
   

  EUR 

Liittymismaksut Varsinaiset jäsenet yli 18v.  100 

 Kertamaksu seuraan liittymisen yhteydessä  

 
Liittyjä alle 18v. tai jos perheessä on puoliso maksanut jäsen-

maksun 
20 

   

Vuosijäsenmaksut Jäsenmaksu, varsinaiset jäsenet 60 

 Muut yli 18v. perheenjäsenet  15 

 Alle 18v (juniorijäsenet) 20 

     

Talvisäilytysmaksut  Alle 8,5m vene 40 

Kuotaan rannassa Yli 8,5m vene 60 

 Yli 11m:n vene 80 

   

Katsastusmaksut Yhteiskatsastuksessa APS:n jäseniltä ei veloitusta  0 

 Erikseen tilattuna aikana, tai vieraan seuran vene 20 

 Katsastuskauden ulkopuolella: 1.7 jälkeen, kuluvana vuonna 40 

   

Tukikohtamaksut APS:n jäseniltä ei veloitusta 0 

 Avain toimitetaan jäsenmaksua vastaan   

 Vieraan seuran jäsenet, kertamaksu / venekunta / yö  10 

 Pursituvan varausmaksu yöpymiseen / yö  5 

 Varaus yöpymiseen aina tukikohtaisännältä   

   

Maksaminen Jäsenmaksut, eräpäivä 17.3.2014 

Kesä/talvisäilytysmaksut, eräpäivä 1.9.2014 
 

 
 

APS laskuttaa kaikki seuran jäsenille kohdistuvat maksut. 
 

 Oma-aloitteiset maksut: maksun aihe sekä maksaja   

 merkittävä viestikenttään selvästi!  

   

 Seuran tilinumero:   FI92 5011 0920 0419 65  

   

   

   

   

   

 Kesäsäilytys, jos vene 30.6. jälkeen talvisäilytysalueella 40 
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Pirttisaareen purjehdus 2013 
 

EPR.n osakilpailuiden suosio kasvoi kaudella 2013 ja kaikissa kilpailuissa oli mukavasti osallistu-

jia. Pirttisaareen purjehdukseen osallistui tänä vuonna ennätykselliset 26 venekuntaa joista 12 

Asikkalan pursiseurasta.  

Lähtölinjalla oli vielä mukavasti tilaa ja kaikki veneet pääsivät turvallisesti aloittamaan purjeh-

duksen kohti Pirttisaarta kevyessä vastatuulessa. Kärki pääsi alle neljässä tunnissa Pirttisaaren 

edustalle jossa tuuli loppui kokonaan. Kaikki kilpailijat kerääntyivät tuulettomalle alueelle jossa 

pienten tuulahdusten voimin päästiin jonossa etenemään erittäin hitaasti kohti maalilinjaa. Välillä 

vauhti pysähtyi kokonaan ja maalilinjan ylittäminen näytti muutamien veneiden osalta lähes mah-

dottomalta tehtävältä. 

 

 

Ensimmäisenä maalilinjan ylitti purjehditulla ajalla 4.26.54 Teemu Kallion kipparoima RoXina. 

Roxina oli myös tasoitetussa ajassa ison lyssin nopein. Asikkalan pursiseuran Jalmari Sipponen 

kipparoi Picaderon maaliin toisena voittaen pikku lyssin kilpailun nopeimmalla tasoitetulla ajalla.  

Ilta vietettiin leppoisissa tunnelmissa ja järjestelyt saivat jälleen kerran ansaitsemansa kiitokset.  

Oma kiitokseni kuuluu kilpailuun osallistuneille, sekä kaikille niille jotka olivat mukana kilpailua 

järjestämässä.  

 

Jani Rantanen, kilpailupäällikkö 
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.            

Hämärässä ja pimeässä ajon eskaaderi 
 
Lauantaina 24.8.2013 oli jälleen aika harjoitella ajoa hämärässä ja pimeässä. Lähtö oli Padas-

joelta ja päätepisteenä Pirttisaari. Mukaan lähtivät neljän moottoriveneen ja neljän purjeveneen 

iloinen seurue. Se mistä erityisesti iloitsin, oli se, että nuoria oli mukana huomattavasti enem-

män kuin viime vuonna. 

  

Tänä vuonna halusin katsella eskaaderia perästä käsin ja hieno kokemus sekin, oli nimittäin 

upeata nähdä veneiden perävalot jonossa edellä ja katsella kuinka rannoilla kameroitten sala-

mat välkehtivät kun eskaaderia kuvattiin pitkin matkaamme. Rantasen Jani hoiti pyynnöstäni 

tyylikkäästi vetämisen. 

 

Tällä kertaa matkamme sujui kommelluk-

sitta, ei tullut pohjakosketuksia tai muuta-

kaan, kipparit noudattivat kiltisti ohjeitani 

eivätkä oikoneet viitoilla, yhtä poikkeusta 

lukuun ottamatta, aina pitää olla näköjään 

ainakin yksi joka poikkeaa joukosta, hoh-

hoijaa! 

 

Perillä pimeässä oli laiturissa hyvästä 

säästä johtuen ahdasta ja meikäläisellä 

haasteellista saada itseni laituriin, mutta 

onnellisesti kaikki kuitenkin päättyi tois-

ten avustuksella ja kaikki löysivät paik-

kansa. Sen jälkeen maittoi sauna joka 

meille oli pidetty lämpimänä. Fiilis tuntui 

olevan hyvä ja kyseltyäni parannusehdo-

tuksia sainkin hyviä ideoita joita kannat-

taa kehittää, kiitos niistä! 

 

Itse lopetan hallituksessa työskentelyn tällä erää joten seuraajani kehittää tätä tapahtumaa vie-

läkin paremmaksi. Toivon että tulevina vuosina tapahtuma keräisi vielä enemmän venekuntia 

mukaan tähän todella hienoon ja hyödylliseen tapahtumaan, iloitseehan tästä muutkin tahot, 

myös ne rannalla olijat. 

 

Kiitos kaikille näistä kahdesta hienosta vuodesta jotka olin hallituksessa mukana, minulle tämä 

on ollut hyvä ja rikastuttava kokemus! 

 

 

Tuija Koikkalainen, matkailuvenepäällikkö 
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Terveiset vetiseltä talvisäilytysalueelta 
 

 

Kirjoittelen tätä lokakuun alussa kun vettä lotuaa syksyiseen maahan. Huomenna oma paatti 

tulee kotipihalle, ensimmäinen yhteisnosto takana ja seuraava parin päivän päästä. Näin voisi 

sanoa veneilykauden 2013 olevan paketissa.  

  

Tämän vuoden aikana alueella on ollut paljon säilytyspaikkojen vapautumisia joten lähes koko 

paikkoja odottavien jono on saatu purettua vaikka kesällä seuraan liittyneet jäivätkin ilman 

paikkaa.  

Poisviedyn merikontin alusta on saatu lopulliseen kuntoon ja näin alueen paikka yksi on myös 

tänä talvena käytössä ja varattuna. 

 

Alueen säännöt löytyvät edelleen seuran nettisivuilta Kuotaa/säännöt. Siellä myös turvallisuus-

ohjeet, pelastussuunnitelma ja ensiapuohjeita. 

  

Kaudella järjestetyt yhteislaskut ja –nostot keräsivät riittävän määrän osallistujia joten vene-

kohtaiset kustannukset eivät nousseet korkeiksi. Toimintaa jatketaan myös ensi vuonna 2014. 

 

Kari Granroth, talvisäilytysalueen hoitaja  
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Retki Tallinnaan maaliskuussa 2014 

Suunnittelen yön yli -retkeä Tallinnan Merikeskukseen ja oluttehtaalle. Aikaa jää myös tehdä 

omia ostoksia. 

Retkellä käymme tutustumassa Merikeskus Lennusadamiin, joka on Tsaarin aikaisiin vesi-

tasolentokonehangaareihin rakennettu kokonaisuus. Museossa liikutaan kolmella tasolla: me-

ren pohjassa, veden pinnalla ja ilmassa. Museossa pääsee kokeilemaan sukellusveneen ja len-

tokoneen ohjaamista simulaattoreissa. 

Saku-oluttehtaalla tutustumme Viron vanhimpaan panimoon, joka on perustettu 1820-luvulla 

Harjumaan Saku-joen varrelle. Kierroksen päätteeksi maistellaan Saku-tuotteita, kuten oluita ja 

virvoitusjuomia 

Asioiden varmistuttua laitan ilmoituksen hintoineen ja aikatauluineen seuran nettisivuille, 

joten seuraa niitä. 

 

 

Miia Saarikko, naistoimikunta 



 

Hallituksen jäsenet 2013 
 
 
 
Asema hallituksessa Nimi   Lisätehtävät  

 

Kommodori  Pertti Kansonen  ympäristövastaava 

 

I varakommodori  Miia Saarikko  naistoimikunta  erov. 

 

II varakommodori  Jani Rantanen  kilpailupäällikkö  erov. 

 

Varsinainen jäsen  Kari Granroth  talvisäilytysalue  erov. 

 

Varsinainen jäsen  Lassi Teittinen  Pirttisaaren isäntä eronnut 14.10.2013 

 

Varsinainen jäsen  Panu Tast   junioripäällikkö  erov. 

 

Varsinainen jäsen  Tuija Koikkalainen  matkailuvenepäällikkö erov. 

 

1. varajäsen  Petri Lampola  tiedottaja 

 

2. varajäsen  Mervi Lampola  sihteeri   erov. 

  

3. varajäsen  Jari Kaipio  katsastaja   erov. 

 

 

 

 

 

 

 

Varsinaiset toiminnantarkastajat   Varatoiminnantarkastajat 
 

Timo Koivunen     Asko Ojanen 

Jaakko Kannisto     Juha Hiltunen 
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Perinteinen  
MASTONKAATO 
lauantaina 30.11. 

klo 19:00 alkaen  

Vääksyn Majakkapaviljongilla 

Päätetään veneilykausi 2013,  

palkitaan ansioituneita veneilijöitä  

sekä viihdytään yhdessä. 

Jouluisen aterian hinta 20€ 

Ilmoittautuminen Miialle 25.11. mennessä 

saarikkomiia@gmail.com tai 040 533 7848 
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Hallituksen varajäsenet ja muut  

toimihenkilöt 2013 
 Mervi Lampola, sihteeri 

040 530 9434 

044 297 1634 

asikkalanpursiseura@gmail.com 

 

(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 

asikkalanpursiseura@gmail.com 


