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Asikkalan Pursiseura ry 
hallitus 2017 

 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 
matkailuvenepäällikkö 
050 336 9852 
kimmo.maattanen(at)me.com 
(m/s Hardwired) 

  

 
 Kari Granroth 

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

 Asko Pohjankoski 
 
 
050 365 0600 
asko.pohjankoski(at)phnet.fi 
(m/s Mari) 

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

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

 Tommi Koskinen 
katsastaja 
Pirttisaaren isäntä 2017 
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 
 
 
040 6765 617 
jukka.kuusinen(at)hotmail.com 
 

  

    



3 

Kommodorin palsta 
Ensimmäinen kesä seuran peräsimessä on nyt takana. Edeltäjäni, Pertti Kansonen, jätti minulle 
kommodorin tehtävät saatesanoin: ”mukava homma, joka viikko jotain”. Tämä on pitänyt 
paikkansa. Kommodorin toimen kautta APS:stä on tullut mukava ympärivuotinen harrastus. 
Erityisen mukavaksi luottamustehtävän hoitamisen tekee toimeen tarttuva, aktiivinen jäsenis-
tömme. Kiitos teille kaikille, olemme samassa veneessä. 

Pirttisaaren ylläpito on seuramme pitkäjänteisin tehtävä. Veneilykauden muut tapahtumat ovat 
projektiluontoisia pyrähdyksiä, mutta tukikohtamme kehittäminen vaatii pitkäjänteistä elinkaa-
riajattelua ja harkittuja toimenpiteitä. Laituriparlamentissa kodan rakenteiden kunto on noussut 
entistä useammin keskustelun aiheeksi. Itselleni nykyinen kota edustaa Pirttisaaren hengen 
ruumiillistumaa, jota haluaisin vaalia. Tuo savuinen ja hämärä tila on antanut minulle monta 
mukavaa iltaa hyvässä seurassa, kauniita auringonlaskuja ja suojaa syysmyrskyllä. Miten voi-
sin luopua tuosta muistojen kappelista? Toisaalta rationaalinen puoleni muistuttaa, että kaikilla 
rakennuksilla on rajallinen elinikä. Vanhan on jonain päivänä väistyttävä uuden tieltä. Tämä 
koskee niin ajatuksia, ihmisiä kuin rakennuksiakin.  

Keitele-Päijänne vesistön veneilyseurojen talvipäivillä SPV:n koulutustoiminnon varapuheen-
johtaja Ari Aroniemi luennoi meille seurojen välisestä koulutusyhteistyöstä. Rannikkojen ve-
neilyseuroissa moni asia on meitä järviveneilijöitä huonommin, mutta koulutusasioissa meillä 
olisi paljon opittavaa heiltä. Myös Päijänteen seurat voisivat tarjota koko alueen veneilijöille 
kursseja, joihin jostain toisesta seurasta löytyisi innostunut kouluttaja. Onnistunut koulutustoi-
minta vaatii motivoituneen vetäjän ja riittävästi osallistujia. Molemmat näistä edellytyksistä 
suorastaan huutavat seurojen välistä yhteistyötä. Koulutustoiminnan kautta aukeaa uusia mah-
dollisuuksia tavata ”kesäkavereita” myös veneilykauden ulkopuolella.  

SPV:n edustaja myös ohjeisti meitä veneilyn pätevyystodistusten myöntämisessä, joka on 
perinteistesti kuulunut kommodorien toimenkuvaan. Toimintatapamme on ollut virheellinen. 
Jatkossa kansainvälisen huvivenekuljettajan lupakirjaan tarvittavan taitotodistuksen saa seuran 
kouluttajalta tai suorittamalla venepäällikkökurssin. Seurojen omaa koulutustoimintaa arvoste-
taan siis myös SPV:ssä. 

Hallituksen kesäprojekti ”APS:n perinteiden ja tapojen kerääminen ja kirjaaminen” kärsi huo-
noista ilmoista, Pirttisaaren laiturilla ei tullut istuskeltua riittävästi. Lisäksi hallituksessa ilmeni 
akuuttia veneettömyyttä ja kaipuuta syrjäisille (mutta aurinkoisille) rannikkoseuduille. Onneksi 
kesä tulee joka vuosi uudelleen. 

Seuraava seuran yhteinen tapahtuma on syyskokous 25.11.2017, joka on samalla vaalikokous. 
Kokouksen jatkot pidetään tuttuun tapaan Mastonkaadon merkeissä. Tervetuloa. 

Pasi Niemelä 
Kommodori 
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KOKOUSKUTSU 

Asikkalan Pursiseura ry:n varsinainen syyskokous 
pidetään lauantaina 25.11.2017 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 2018 
8. Määrätään jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 2018 ja 

niiden suorittamisen ajankohdat.  
9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2018 
10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen ensimmäinen 

varapuheenjohtaja 
11. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varsinaiset jäsenet 

erovuoroisten tilalle 
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 
13. Käsitellään muut esille tulevat asiat 
14. Kokouksen päättyminen 

 Asikkalan Pursiseura ry. hallitus 
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Hallituksen ehdotus perittävistä maksuista vuodelle 2018 
   

  EUR 

Liittymismaksut varsinaiset jäsenet yli 18v.  150 
 alle 18v. tai jos perheessä puoliso on maksanut jäsenmaksun 20 
   
Vuosijäsenmaksut varsinaiset jäsenet 80 
 muut yli 18v. perheenjäsenet  20 
 alle 18v (juniorijäsenet) 20 
     
Talvisäilytysmaksut  alle 8,5m vene 40 
Kuotaanrannassa yli 8,5m vene 60 
 yli 11m:n vene 80 
 kesäsäilytys, jos vene 30.6. jälkeen talvisäilytysalueella 40 
   
Katsastusmaksut yhteiskatsastuksessa APS:n jäsenet  0 
 erikseen tilattuna aikana tai toisen seuran vene 20 
 katsastuskauden ulkopuolella eli 1.7. jälkeen 40 
   
Tukikohtamaksut APS:n jäsenet 0 
 toisen seuran venekunta / yö  10 
 pursituvassa yöpyminen / yö  10 
   

  
APS laskuttaa kaikki seuran jäsenille kohdistuvat maksut.  

 Oma-aloitteiset maksut:   
 maksun aihe merkittävä viestikenttään selvästi!  

   

 Seuran tilinumero FI92 5011 0920 0419 65  
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Asikkalan Pursiseura ry:n toimintasuunnitelma 2018 
Esitys yhdistyksen syyskokoukselle 25.11.2017 

Talous ja hallinto 
Seuran talous on vakaalla pohjalla. Jäseniltä perittäviin maksujen korotuksiin ei ole vuonna 
2018 tarvetta. Vuonna 2017 jäsenmaksua korotettiin 10 eurolla ja liittymismaksua korotettiin 
30 eurolla 2016. Jäsenistöltä kerättävät maksut noudattavat vesistön muiden seurojen hintata-
soa, pois lukien merkittävästi kalliimpi LPS. Nykyinen jäsenmaksu kattaa liittojäsenmaksun, 
tukikohdan käyttöoikeuden ja yhteiskatsastusaikoina tehtävän katsastuksen. Pirttisaaren tulevi-
en vuosien suurempia korjaustarpeita kattamaan pyritään tekemään vuosittain positiivinen 
tulos. Jäsenmaksut laskutetaan aiemman käytännön mukaisesti. 

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 ensim-
mäisenä tiistaina. Asikkalan Pursiseuran edustajat osallistuvat Kymijoen vesistön seurojen 
yhteistapaamisiin, liittokokouksiin, sekä olemme mukana Virkistysalueyhdistyksen ja muiden 
sidosryhmien kehitystoiminnassa. Katsastajakokouksia pidetään kahdesti vuodessa ajankoh-
taisten veneilyturvallisuusaiheiden käsittelemiseksi. Katsastajiamme osallistuu liittomme Suo-
men Purjehdus ja Veneilyn järjestämille valtakunnallisille neuvottelupäiville. 

Tiedottaminen ja tiedonkulku 
Jäsenlehteämme Slööriä julkaistaan kahdesti vuodessa. Seuramme Internet-sivuja hyödynne-
tään tiedotuskanavana jäsenkunnalle ja yhteistyötahoille. Lisäksi seuran toimintaa ja tapahtu-
mia voi seurata suljetussa Facebook-ryhmässä. Kannustamme jäsenistöä seuraamme kehittä-
vään vuoropuheluun käytettävissä olevilla tiedotus- ja keskustelukanavilla. Myönteistä julki-
suutta haemme median avulla nuoriso-toimintamme ja veneily-kulttuurimme näkyvyyden 
parantamiseksi. Katsastustilaisuuksia hyödynnetään informaation välittämiseen veneilyn tur-
vallisuus- ym. aiheissa. 

Pirttisaaren tukikohta 
Pirttisaaren rakennusten ja laiturirakenteiden suurempaa remontointia varten kirjanpitoon pyri-
tään tekemään vuosittain n. 2000€ varaus. Kerätyt varat eivät vielä riitä grillikodan suurem-
paan päivitykseen tai laitureiden uusimiseen. Kiinteistön ylläpidossa tulee 2018 keskittyä koh-
teisiin, jotka eivät aiheuta normaalista vuodesta poikkeavia kuluja. Pirttisaaressa on vaivihkaa 
alkanut ympäristön pusikoituminen, joten järjestetään talkoopäivä elinkelvottomien puuntaimi-
en harventamiseksi. Saunassa havaittiin 2017 hevosmuurahaisia, joista päästiin toistaiseksi 
eroon, mutta tilannetta tulee seurata tarkasti. Vuotuinen huolto on ensiarvoisen tärkeää, jotta 
korjausvelkaa ei pääse syntymään. 
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Kilpailutoiminta 
Etelä-Päijänteen pursiseurojen yhteistyönä järjestämä köliveneiden Etelä-Päijänne Ranking 
(EPR) toteutuu myös kaudella 2018. Seurat pyrkivät kehittämään kilpailutapahtumia houkutte-
levimmiksi myös perhemiehistöille ja lajin pariin tuleville uusille kilpailijoille. Asikkalan Pur-
siseuran järjestämä EPR-osakilpailu Pirttisaareen Purjehdus järjestetään uudella reitillä lähdön 
ja maalin ollessa Pirttisaaren edustalla. Markkinapurjehduksesta periytyvä perinteinen Karisal-
mi – Pirttisaari reitti jää tauolle ainakin yhdeksi vuodeksi. 

Koulutus- ja matkaveneilyvalmennus 
Osallistumme Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n järjestämille kursseille tarpeen mukaan. Py-
rimme järjestämään veneily- ja turvallisuuskoulutusta. Sekä moottori- että purjeveneille tarkoi-
tettu eskaaderi järjestetään elokuussa. 

Turvallisuus 
Veneilyturvallisuutta edistetään katsastus- ja valistustoimintaa kehittämällä. Toiminnassa huo-
mioidaan APS:n turvallisuussuunnitelmat Pirttisaaren, talvisäilytysalueen, kilpailu- ja juniori-
toiminnan osalla. Seura osallistuu myös Asikkalan kunnan satama-alueiden jatkuvaan turvalli-
suuden kehitystyöhön.  

Junioritoiminta 
Junioritoimintamme on ”ulkoistettu” Etelä-Päijänteen Jollakeskusyhdistys ry:n alaisuuteen 
muiden Etelä-Päijänteen seurojen kanssa. Yhdistys jatkaa junioritoimintaa Majakkapaviljon-
gilla viikkoharjoitusten ja mahdollisuuksien mukaan järjestettävien jollaleirien merkeissä. 

Muu toiminta 
Yhteistyötä Päijänteen veneilyseurojen ja viranomaistahojen kanssa edistetään sekä pidämme 
yhteyttä yhteiskunnallisiin päättäjiin. Jatkamme talvisäilytysalueen kehittämistä. Purjehdus-
kauden päätteeksi järjestetään ”mastonkaato” marraskuussa. Tapahtumat ja teemapäivät jul-
kaistaan ja esitellään tarkemmin seuran kotisivuilla ja Slöörissä.  
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Hallituksen jäsenet 2017 
Kommodori      Pasi Niemelä  kilpailupäällikkö 

I varakommodori      Miia Saarikko  sihteeri   erov. 

II varakommodori      Kimmo Määttänen matkailuvenepäällikkö 

Varsinainen jäsen      Jari Kaipio  katsastuspäällikkö 

Varsinainen jäsen      Teemu Harjukari Jollakoulun edustaja erov. 

Varsinainen jäsen       Kari Granroth  talvisäilytysalue  erov. 

Varsinainen jäsen      Asko Pohjankoski    ei jatka 

1. varajäsen      Jalmari Sipponen 

2. varajäsen      Tommi Koskinen Pirttisaaren isäntä 2017 

3. varajäsen      Jukka Kuusinen  

Varsinaiset toiminnantarkastajat  Varatoiminnantarkastajat 

Timo Koivunen    Asko Ojanen 

Jaakko Kannisto    Juha Hiltunen 

 

Terveiset talvisäilytysalueelta 
Yhteisnostot ovat nyt takana ja 13 alusta osallistui niihin. Muutenkin talvisäilytysalue on hil-
jalleen täyttynyt. Alueella on taas ollut vaihtuvuutta, joten jonot on saatu purettua ja alueella 
nyt kolme vapaata paikka. Alueen säännöt löytyvät edelleen vesi-/sähkökaappien ovista ja 
seuran nettisivuilta Talvisäilytysalue  talvisäilytysalueen säännöt. Nettisivuilla on myös 
muita ohjeita alueella toimimiseen. 

Kari Granroth 
talvisäilytysalueen hoitaja 
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Eskaaderi Lehmonkärkeen 12.8.2017 
Aurinkoisena lauantaina moottorivene ja 3 purjevenettä kokoontuivat Kirkkosalmessa jatkaen 
matkaa eskaaderina Lehmonkärkeen. Yksi moottorivene oli jo mennyt edeltä. Luvattua ukkos-
myrskyä tähyten kiirehdimme rantaan. Laiturilla Lehmonkärjen isäntä toivotti meidät tervetul-
leeksi. 

Herkulliseen noutopöytään oli katettu paikallisten tuottajien antimia. Ruokailun ohella ihaste-
limme alueella juhlivia hääpareja. Rannan maisemasaunaan siirryimme ukkosen jyristessä 
enteilevästi metsän takana. Lehmonkärjen upeissa puitteissa nautimme leppeistä löylyistä ja 
poreilevasta paljusta hyvässä seurassa. Mahtavia, taivaan täyttäviä, vaaleanpunaisia salamoita 
ihastelimme lilluen lämpimässä vedessä. 

Monesti puheena ollut messumatka Tukholman venemessuille on ottanut harppauksen 
eteenpäin. Seuraa nettisivujamme josko 
saamme sen toteutettua jo maaliskuussa 
2018.   

Lue messuista http://www.alltforsjon.se/ 

Osa kuvista Lassi Teittisen albumista 
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Kilpailutoiminta 
Kauden 2017 kilpailukauteen Etelä-Päijänteellä lähdettiin tarmoa uhkuen. EPR-ranking sarjan 
osakilpailujen kilpailupäälliköt suorittivat ajatustenvaihtoa pitkin talvea tavoitteena nostaa 
kilpailutapahtumien asiakaskokemus uudelle tasolle vuonna 2017. Joitain uudistuksia saatiin 
vietyä käytännön tasolle saakka: Kelventeen kierto purjehdittiin nimestään huolimatta Hökästä 
käsin ja Pirttisaareen purjehduksessa kokeiltiin takaa-ajolähtöä. Paljon parjattu ryppyotsaisuus 
ja liiallinen tuloshakuisuus paistoivat poissaolollaan TePS:in järjestämässä EPR-sarjan suurim-
massa Päijänteen mestaruus -kisassa. Viikonloppu oli hieno osoitus siitä, että purjehduskilpailu 
on ensisijaisesti tapahtuma ja vasta toissijaisesti kilpailu. Ensi kauden kehityskohteiden kärki-
päässä on tulospalvelun saaminen edes lähes reaaliaikaiseksi. 

Vajaalla miehistöllä kilpailevien FinLYS tasoituskertoimista käytiin ennen kauden alkua kes-
kustelua Avomeripurjehtijoiden LYS-toimikunnan kanssa. Mielipiteiden vaihdon lopputulos 
on se, että olen samaa mieltä muiden kanssa: Suomessa ja Päijänteellä ei (vielä?) sovelleta 
Ruotsiin saatua SRS-tasoitusjärjestelmää, jossa shorthanded miehistöllä on eri tasoituskerroin. 

Pirttisaareen purjehduksen takaa-ajolähtö sai aikaan tervetulleita kommentteja sekä puolesta 
että vastaan. Pääsääntöisesti hitaiden veneiden kipparit tykkäsivät ja nopeiden eivät. Lisäksi 
JVS:n matkakisoista kopioitu lähtöjen porrastus edellyttää tulosten laskentaa jälkikäteen, joten 
ensimmäinen maalissa ei välttämättä ole voittaja. Järjestäjän tavoite likimain samanaikaisesta 
maaliin saapumisesta toteutui liiankin hyvin. Tuuliolosuhteet edesauttoivat merkittävästi takaa 
tulevia veneitä suhteessa kärjessä oleviin veneisiin, jotka käytännössä etenivät tyvenen reunaa. 
Ensi vuonna purjehditaan ehkä hieman 
uudella reseptillä. 

Kilpailupäällikkö 
Pasi Niemelä 
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s/y Daphnia kelpuutettiin arvokkaaseen klassikkofleettiin 
Asikkalan Pursiseuran lipun alla purjehtiva purjevene s/y Daphnia hy-
väksyttiin klassikkovenerekisteriin purjehduskaudella 2017. Ruotsissa 
vuonna 1967 rakennettu vene on malliltaan P-28 (Pacific 28) ja sen on 
suunnitellut Harry Hallberg. Veneensä tasavuosia juhlistaakseen Tuija ja 
Kari Melanen päättivät selvittää sen taustat ja samalla hakea veneelle 
hyväksyntää klassikkovenerekisteriin. 

Klassikkovenerekisteristä 

Suomen Mahonkiveneyhdistys (Mahogany Yachting Society, MYS) ylläpitää klassisille ve-
neille tarkoitettua Klassikkorekisteriä sekä kulttuurihistoriallisesti merkittäville veneille tarkoi-
tettua K-merkintää. MYS tekee asiassa yhteistyötä Museoviraston sekä Forum Marinumin 
kanssa. Klassikkorekisterille sekä K-merkinnälle on suunniteltu omat logot klassikkotodistuk-
sia ja -viirejä varten. Klassikkorekisterissä (www.mys.fi) oli kesällä 2017 purjeveneitä 118, 
jotka edustavat tunnettuja klassikoita kuten mm. metriluokkaiset, saaristoristeilijät, A-veneet, 
Hai-veneet ja Folkkarit, Star-veneet, Louhi-veneet sekä paljon muita hienoja venetyyppejä. 

Klassikkorekisterihakemukset käsittelee nimetty asiantuntijalautakunta (K-raati), jossa on 
erikoisosaamista liittyen veneenrakennukseen, veneensuunnitteluun, purjevenetietoon, mootto-
rivenetietoon, entisöintiin, kulttuuriperinnön säilyttämiseen, historiaan, julkaisutoimintaan, 
valokuvaukseen ja näyttelytoimintaan. Asiantuntijalautakunnan toimintamalli on sovittu ja 
valintakriteerit päätetty. 

Klassikkovenerekisteriin hyväksyntä edellyttää, että kaikki seuraavat veneen vaatimukset tulee 
täyttyä: Rakennettu huvi- tai kilpaveneeksi, vähintään 50 vuoden ikä ja veneellä on riittävästi 
dokumentoitu historia. Lisäksi seuraavista vähintään yhden veneen kriteerin tulee täyttyä: Ra-
kennettu Suomessa, suomalainen suunnittelija, vene edustaa yleistä tyyppiä Suomessa, vene on 
ollut käytössä Suomessa tai vene edustaa harvinaista tyyppiä. Tapauskohtaisesti arviotavat 
purjeveneiden puurikin korvaaminen alumiinirikillä tai moottorin uusiminen eivät ole esteitä 
hyväksynnälle. 

Tarinan kertoili  
omistaja  

Kari Melanen 
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Katsastus 
Kuluneen vuoden aikana tuli uudet hätämerkinantovälineiden säännöt ja seuraamme saatiin 
koulutettua kolme uutta katsastajaa, Jukka Salonen, Kari Pohjonen ja Atte Pasanen. Lisäksi 
katsastusapua saamme myös Jukka Kuusiselta. Nyt katsastajia on taas hyvä lukumäärä. 

Ensi vuonna pyrimme tehostamaan toimintaa erilaisin apukeinoin. Liiton tarjoaman Suuli-
järjestelmän on tarkoitus mahdollistaa jossain vaiheessa täysin sähköinen katsastuksen kirjaa-
minen. Sen ansiosta katsastustilanteessa aikaa 
vievä paperityö vähenee ja venerekisterin tiedot 
saadaan paremmin ajan tasalle.  

Jari Kaipio 
Katsastuspäällikkö 

Isännän sana 
Pirttisaaressa siirrettiin kevään talkoissa kaatuneet 
ja pätkityt puut mönkijän ja talkooväen avulla omalle tontille. Kesän aikana puut pilkottiin ja 
pinottiin. Suuret kiitokset talkooväelle ja kaikille muillekin halkojen kulkuun ja muuhunkin 
Pirttisaaren ylläpitämiseen osallistuneille.  

Saareen hankittiin alkukaudesta sydäniskuri, joka säilytetään pursituvassa. Samana viikonlop-
puna Järvipelastus kävi esittäytymässä sekä antamassa pelastusnäytöksen. Saunan ja pursitu-
van jauhesammuttimet on uusittu sekä soutuvene. Ensi kesäksi suunnitellaan veneille ranturia 
helpottamaan veneiden nostoa ja laskua rannalle. 

Saunavuorojen vaihdosta voidaan nyt ilmoittaa kellonsoitolla, joka asennettiin rannalle laituri-
terassin viereen. Muurahaiset tekivät hyökkäyksen pesuhuoneen ulkoseinään. Mietitään ensi 
kesänä tarvittavia jatkotoimenpiteitä. 

Tommi Koskinen 
Saari-isännän tuuraaja 
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Katsastajat 

Juhana Pulli 
rahastonhoitaja 
050 590 2025 
juhana.pulli(at)phnet.fi 
  

  

  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)  

 Ilpo Ekqvist 
 
040 653 1099 
iekqvist(at)gmail.com 

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

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

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

 Kari Pohjonen 
 
040 497 754  
kari.pohjonen(at)
sew.fi  
(m/s Kuha) 

 Atte Pasanen 
 
050 302 3889  
atte_pasanen(at)
hotmail.com  
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