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VUOSIKOKOUS 

AIKA  9.4.2022 klo 12.04 – 13.04 

PAIKKA  Majakka-paviljonki (SAUNAPAVI), Vääksy 

LÄSNÄ          18 henkilöä 

1. Kokouksen järjestäytyminen 

- Kommodori Kari Melanen avasi kokouksen klo 12.04. 

 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

- Valittiin Kari Melanen. 

      3.   Valitaan kokoukselle sihteeri 

- Valittiin Petri Leipola. 

      4.  Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

- Valittiin Lassi Teittinen ja Eino Österberg. 

      5.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.     

      6. Esityslistan hyväksyminen 

- Kokouskutsun mukainen esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia. 

7. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus tileineen ja toiminnantarkastajan 

antama lausunto sekä päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta  

- Todettiin toiminnantarkastajien puoltava lausunto (Liite 1) 
- Hyväksyttiin esitetty toimintakertomus 2021 (Liite 2) ja tilinpäätös 2021 (Liite 3). 

 
     8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

- Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille päätettiin 
hyväksyä. 
 

     9.  Käsitellään muut esille tulevat asiat 

- Käytiin vilkas keskustelu hallituksen esittämästä toimintastrategiasta 2023-2028. 
o Päätettiin, että onnitteluadressit lähetetään jatkossa tasavuosikymmeniä juhliville 

jäsenille alkaen 60-vuotisjuhlista. 

- Hallituksen esitys kevätkokoukselle grillikodan yhteyteen rakennettavasta terassista 
on iso alaterassi (VE1), jossa istuinpenkki maapengertä vasten ja kaksi neljän 
hengen pöytää. 
o Päätettiin, että rakennetaan terassi vaihtoehdon 1 (iso alaterassi) mukaisesti. 

Lisäksi tehdään ylä- ja alaterassin väliin ”istumaportaat”, mutta ei lainkaan 

kaidetta. 

- Investointisuunnitelma 2022-2028  
o Investointisuunnitelma 2022-2028 hyväksyttiin 
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    10.  Kokouksen päättyminen 

- Kokous päätettiin klo 13.04. 
 
 

   

Kari Melanen 
Puheenjohtaja 
 

 Petri Leipola  
Sihteeri 

   

Lassi Teittinen 
Pöytäkirjantarkastaja 

 Eino Österberg 
Pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 

LIITTEET 

1. Toiminnantarkastajien lausunto 2021  

2. Toimintakertomus 2021 

3. Hyväksytty toimintastrategia 2023-2028 

4. Hyväksytty kodan terassin ratkaisu 
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Asikkalan Pursiseura ry:n toimintakertomus 2021 
 

Yleiskatsaus  
Seuramme toimintavuosi 2021 oli maailmanlaajuisesta pandemiasta (Covid-19) johtuen 
vuoden 2020 kaltainen. Pandemian kanssa osattiin jo toimia ja rokotukset helpottivat 
tilannetta. APS pystyi toteuttamaan toimintansa lähes suunnitelmansa mukaan. Seuran 
merkittävin panostus kohdentui grillikodan peruskorjauksen jatkamiseen Pirttisaaressa. 
Lisäksi katsastajamme aloittivat veneiden pohjien myrkkymaalikartoitukset.  
 

Jäsenistö ja talous 
Jäseniä seurassa oli 31.12.2021 seuraavasti (yht. 258): varsinaisia jäseniä 147, perhejäseniä 55, 

juniorijäseniä 27, toimihenkilöitä 16 ja ainaisjäseniä 13. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana viimeiset 

kolme vuotta. Kokonaisvaihtuvuus oli –22/+23 jäsentä. Rekisterissä aluksia oli yhteensä 118, ja 

niistä oli moottoriveneitä 63 ja purjeveneitä 55. 

Seuramme talous on ollut vakaalla pohjalla ja kotaprojekti on edennyt ilman pankkilainaa. 

Kehitimme talouden ennustettavuutta ja seurantaa kuukausikohtaiseksi sekä otimme 

välitilinpäätösmenettelyn käyttöön. Jäsenmaksuja ja talvisäilytysmaksuja päätimme yhdistyksen 

syyskokouksessa korottaa vuodesta 2022 alkaen. Korotuksilla valmistaudumme tulevien vuosien 

korjausinvestointeihin ja toiminnan kehittämiseen. 

Pirttisaaren tukikohta 
Me teimme Pirttisaaren jokakesäisten ja vakioitujen ylläpitotöiden ohella polttopuita noin 40 
kuutiota sekä jatkoimme grillikodan peruskorjausta. Peruskorjasimme grillikodan terassia, 
kesäkeittiötä ja ikkunoita sekä pientä viimeistelyä vaille valmiiksi. Talkoissa oli mukana iso joukko, 
ja paljon uusiakin kasvoja, mutta erityisesti mainittuna tervaskantoja, jotka olivat tekemässä 
vuonna 1982 alkuperäisen kodan. Vuoden 2021 kotakustannukset olivat noin 16.200€.  
 
Kaksinkertaistimme tukikohdan aurinkopaneelien määrän, asensimme pesuhuoneeseen LED-valot 
ja vaihdoimme tukikohdan vanhat akut. Päivitimme ilmoitustaulun sisällön. Vierasveneiden 
tukikohtamaksua varten otimme käyttöön MobilePay-sovelluksen. Tukikohtamaksutuotto oli 
hieman vähemmän kuin edellisenä koronavuotena. Syyskokouksessa päätimme alentaa vuoden 
2022 tukikohtamaksun 20 eurosta 15 euroon – järvialueen yleistä linjaa noudattaen.  
 
Tukikohdan rakennuskanta on kotaa lukuun ottamatta noin 40 vuotta vanhaa ja edellyttää 
korjausinvestointeja lähitulevaisuudessa. Tukikohdan työkalutilanne on huono kotatyömaan 
kaltaisiin tarpeisiin. 
 

Kuotaan talvisäilytysalue  
Noin viidennes alueen veneistä vaihtui kauden aikana (57 venepaikkaa 31.12.2021). Säilytysjono 
saatiin syksyyn mennessä purettua ja kaikille paikan tarvitsijoille pystyttiin tarjoamaan 
mahdollisuus talvisäilytykseen. Jonossa oli vuoden vaihteessa kaksi venettä. Perinteinen kevään 
yhteislasku (1) ja syksyn yhteisnostot (2) toteutettiin suunniteltujen aikojen mukaisesti.  
 
Myrkkymaalien poistoon sopivia menetelmiä kokeiltiin jäsenistölle suositeltavan 
ympäristöystävällisen työmenetelmän löytämiseksi. Talvisäilytysalueen vesi katkaistiin 6.11.2021. 
Päivitimme talvisäilytysalueen sääntöjä mm. kiinteiden katosten sekä sähköautojen latauksen 
kieltämisen osalta. Myös myrkkymaalien poistamisen osalta tehtiin sääntöihin tarkennuksia. 
Ilkivaltaa, varkaustapauksia tms. häiriötekijöitä ei alueellamme esiintynyt – toisin kuin kesäaikana 
Kuotaan satamassa.  
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Katsastustoiminta 
Vuonna 2021 katsastettiin 108 APS:n venettä. Katsastuksen yhteydessä valistettiin 

myrkkymaaleista, ja myrkyttömät veneet merkittiin ensimmäistä kertaa ”MYRKYTÖN”-tarroilla. 

Myrkkymaalikartoituksen tulos karkeasti: 50% ei tiedä mitä veneen pohjassa on, 25% tietää että ei 

ole myrkkyä ja 25% että on myrkkyä. Tilannetta seurataan toistaiseksi veneiden 

peruskatsastuksien yhteydessä. 

Kilpailutoiminta   
Päijännepurjehdus järjestettiin Jyväskylästä Padasjoelle vuoden tauon jälkeen.  
 
Köliveneiden kilpailutoiminta Etelä-Päijänteellä sisälsi viiden osakilpailun ranking sarjan (Etelä-
Päijänne Ranking, EPR). Sarjan osallistujamäärä on laskevalla käyrällä. Joidenkin arvioiden 
mukaan uusi FinRating-järjestelmä on osaltaan vaikuttanut osallistujamäärää pienentävästi.  
 
APS järjesti EPR-ranking sarjaan kuuluvan kovatuulisen Pirttisaareen purjehduksen 7.8., johon 
osallistui 9 venekuntaa. APS:n nopeimman veneen kiertopalkinto meni Eerikki Mäkiselle, veneellä 
s/y LOLA of COVES. Etelä-Päijänteen Rankingin kokonaiskilpailuun osallistui kauden aikana 26 
venettä. APS:n menestynein vene oli kolmanneksi sijoittunut s/y VIMMA, kipparinaan Markku 
Pynnönen. 
 

Koulutustoiminta  
Vuonna 2021 veneilykoulutustoiminta oli keskeytyksissä johtuen sekä pandemiasta että seuran 
veneilykouluttajan sitoutumisesta täysin grillikodan rakentamiseen ja kommodorin tehtävien 
hoitamiseen. SPV koulutti seuramme katsastajia. Veneilykouluttaja osallistui SPV:n järjestämiin 
virtuaalikoulutusvalmiuksia kehittäviin ilmaisiin tapahtumiin (SPV CAMPUS). 
 

Nuorisotoiminta, Etelä-Päijänteen Jollakeskusyhdistys ry 
Nuorisotoiminta on ulkoistettu Etelä-Päijänteen Jollakeskukseen (EPJ), jonka toiminnasta 

vastaavat yhteistyössä Asikkalan Pursiseura, Heinolan Pursiseura, Hollolan Veneseura, Lahden 

Purjehdusseura sekä Tehin Pursiseura. EPJ raportoi toiminnastaan omassa 

vuosikertomuksessaan. Seuramme edustajat EPJ:n hallinnossa olivat Timo Vavuli ja Teemu 

Harjukari. 

Kokoukset ja hallinto  
Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa, joista neljä oli virtuaalikokouksia (ZOOM) ja 
kolme lähikokouksia. Virtuaalikokoukset osoittautuivat tehokkaaksi tavaksi toimia. 
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10. huhtikuuta ja varsinainen syyskokous 27. marraskuuta, 
molemmat Vääksyn Majakkapaviljongin alueella.  
 
Hallitus kehitti toimintaa laatimalla seuran vision ja toimintastrategian sekä hallituksen 
työjärjestyksen (luonnos). Visio ja toimintastrategia -konsepti hyväksyttiin syyskokouksessa ja 
jatkossa se päivitetään kevätkokouksessa, jotta hallituksella on yhdistyksen hyväksymät perusteet 
seuraavan vuoden toimintasuunnitelmalle ja talousarviolle. 
 

Retkeily-, sidosryhmä- ja virkistystoiminta  
Kuluneena vuonna APS:n veneilijöitä osallistui venekavalkadiin Vääksyn kanavan 150-
vuotisjuhlissa. Tapahtuma ja seuramme sai positiivista julkisuutta, yhdessä alueen muiden 
seurojen kanssa. 
 
Keitele-Päijänne vesistön veneilyseurojen alueelliset talvipäivät peruttiin toistamiseen pandemian 
takia. APS:n edustajia osallistui alueellisiin virtuaalikokouksiin neljänä kertana.  
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APS pyrki vaikuttamaan Kuotaan sataman ruoppaukseen laatimalla toistamiseen virallisen 
esityksen sataman kehittämisestä (laajennettu huoltolaituri, mastonosturi ja veneluiska). Asikkalan 
kunta tarjosi yhteishankintamahdollisuutta asentaa kameravalvonta Kuotaan talvisäilytysalueelle. 
Hankinta päätettiin jättää tekemättä, koska sen kustannukset todettiin korkeaksi. 
 
Pirttisaaren Juhannusjuhlassa keitettiin perinteinen lohisoppa. Lisäksi Pirttisaaressa järjestettiin 
peruskorjatun grillikodan harjakaiset (21.8.). Perinteinen mastonkaato pystyttiin järjestämään 
vuoden tauon jälkeen.  
 

Huomionosoitukset  
Seuramme kunniakommodori Timo Tenholle ojennettiin merkittävistä ansioistaan ja seuran eteen 

tehdystä pitkäjänteisestä työstä SPV:n hopeinen ansiomerkki. Syyskokous päätti hyväksyä uusiksi 

kunniajäseniksi Pirkko Österbergin ja Tapani Koskisen. 

Markku Pynnönen vastaanotti Vuoden Veneilijä –lautasen tunnustuksena menestyksekkäästä 

kilpailukaudesta. Timpan Tuopin sai grillikodan eteen tehdystä työstä Hannu Saari. 

Navigointiharppi-kiertopalkinto luovutettiin Tommi Koskiselle huomionosoituksena pitkästä ja 

ansiokkaasta toiminnasta navigoinninkouluttajana.  

Seuran standardin saivat: Tommi Koskinen, Matti Lehtinen, Miia Saarikko, Jalmari Sipponen ja 

Timo Vavuli. 

Tiedottaminen ja tiedonkulku  
Viestinnän teemana vuonna 2021 oli ”Yhdessä enemmän”, millä pyrittiin aktivoimaan jäseniä mm. 
kotatalkoisiin. Lisäksi viestinnässä painotettiin veneiden myrkkymaaliasiaa. Talvisäilytysalueen 
hoitaja ohjeisti Slööri-jäsenlehdessämme myrkkymaalin omatoimiseen ja turvalliseen 
poistamiseen.  
 
Slööri julkaistiin kaksi kertaa vuoden 2021 aikana. Seuramme internet-sivuja hyödynnettiin 
päätiedotuskanavana. Seuran toimintaa voitiin seurata myös Facebook-ryhmässä. Lisäksi 
Yammer-sovellusta käytettiin toimihenkilöiden viestintään. 
 

Epävarmuus- ja häiriötekijät sekä riskit  
Merkittävin epävarmuustekijä toimintavuonna oli toistamiseen koronapandemia. Suurimpia riskejä 
toiminnassa aiheuttivat kotahanke ja purjehduskilpailut. Ennakoinnilla ja viestinnällä sekä uhkien 
pienentämistoimenpiteillä mahdollistettiin turvallinen kokonaistoiminta.  
 
Pirttisaaren tukikohdan palotikkaiden puuttuminen ei mahdollistanut pursituvan hormin nuohousta. 
 
Päivittäistavarakaupan (Vääksy) laskutusmenettelyssä ilmeni tammikuussa häiriö, jonka johdosta 
APS:n tiliasiakkuus irtisanottiin seuran toimesta. Lisäksi jäsenmaksulaskutus tehtiin vahingossa 
keväällä kahteen kertaan, mikä aiheutti hämmennystä jäsenissä ja tuplasi postituskulut.  
 
Talvisäilytysalueella jouduttiin kieltämään sähköautojen latauksia syksyllä. 
 
APS:n hallitus 
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APS:N VISIO JA PÄIVITETTY TOIMINTASTRATEGIA 2022-2028 

 

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 (hyväksyttiin syyskokouksessa 27.11.2021) 

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 - 2028) 

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  
▪ Mahdollisten uusien jäsenten tutustumiskäynti Pirttisaareen kerran 

ilman perälippua  
▪ (Moottoriveneilijöiden) tutustumis(purjehdus)päivät 2022 – 
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o Rahoituspohjan turvaaminen 
▪ Oman työn osuus on varmistettava, jotta seura selviää ilman 

maksettua palvelua ja tilapäisesti korotettuja maksuja. 
▪ 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. jäsenmaksujen ja 
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. 

• Juhla-Slööri 
 

o Veneiden talvisäilytyspaikka Kuotaassa ylläpidetään ja osallistutaan 
mahdollisuuksien mukaan kehittämiseen 

▪ Kuotaan sataman kehittäminen 2022 - (Asikkalan kunta) 
▪ Kuotaan talvisäilytyspaikan valvontakamerajärjestelmän selvitys 

2022 - 
▪ Vääksyn mastonosturihankkeen tukeminen 2022 – 
▪ Talvisäilytysalueen laajennus osana kunnan maanrakennusta 
▪ Vesakon raivaus 2023, 2025, … 

 
o Pirttisaaren tukikohta ylläpidetään viihtyisänä ja turvallisena 

▪ Jokavuotiset huolto- ja hankintatoimenpiteet  
▪ Lape- ja palotikkaiden asennus 2022 
▪ Mooring line -köydet Pirttisaareen 2022 (ohje kotisivulle) 
▪ Saunan pukuhuoneen katon vuodon korjaus 2022 
▪ Grillikodan peruskorjauksen viimeistely ja terassin teko 2022 
▪ Metsäalueen kivi- ja louhekasan maisemointi 2023 
▪ 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,  
▪ Laiturin uusinta 20XX, 
▪ Yhteysveneen hankinta 202X,  
▪ Purjejollan kunnostus (juniorityö talvella) 202X. 
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o Katsastus - Veneilyturvallisuuden kehittäminen 
▪ Ylläpidetään ja kehitetään katsastustoimintaa 
▪ Vuosittaiset katsastusteemat 

 
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 -  
 

o Yhteisöllisyys, yhteishenki ja virkistystoiminta 
▪ Luonnonsatamatietojen kerääminen 2022 - 
▪ Järjestetään Pirttisaaressa virallisina 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 (JuhlaSlööri) 
▪ 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 
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KODAN TERASSIN HYVÄKSYTTY RATKAISU  

TERASSIEN YLEISKUVA (Kuvassa olevaa kaidetta ei rakenneta. Tilalle tehdään porrasistuin.) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ISO ALATERASSI – VE 1 (HUOM! Kuvan mitat ovat suuntaa antavia) 
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