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Kari Melanen —kommodori, koulutuspäällikkö, viestintä
050 525 2333 soittopyyntö tekstiviestillä
kari.melanen(at)outlook.com
(s/y Daphnia)

Miia Saarikko — I varakommodori, taloudenhoitaja
040 533 7848

saarikkomiia(at)gmail.com
(s/y Amanda)

Kimmo Määttänen — II varakommodori,
60-vuotisjuhlavalmistelut
050 336 9852
kimmo.maattanen(at)me.com
(m/s Hardwired)

Petri Leipola — sihteeri
044 723 3704

asikkalanpursiseura(at)gmail.com
petri.leipola(at)outlook.com

(s/y Hilda)

Matti Lehtinen — Pirttisaaren isäntä
044 519 9169
m.lehtinen(at)phnet.fi
(m/y Marita)

Jalmari Sipponen — talvisäilytysalue
040 738 0594

jalmarisipponen(at)otmail.com
(s/y PlanB)

Teemu Harjukari — Ympäristövastaava, kotisivut ja FB
teemuharjukari(at)gmail.com
(s/y Oodi-Matilda)

Tommi Koskinen — koulutusvastaava vuonna 2021
044 274 2266

tommi.koskinen@katsastuslinja.fi
(s/y Capella)

Heidi Painilainen — arkistonhoitaja, retkisatamat
044 028 8644
heidi.painilainen(at)gmail.com
(s/y White Lady)

Timo Vavuli — Jollakoulun edustaja
050 527 9313

info(at)majakkapaviljonki.fi
(s/y Tiira)

Asikkalan Pursiseura ry hallitus 2021



Kommodorin palsta
Olen seuran uusi kommodori kaudelle 2021-2022. Olen Tuijan aviomies,
kahden tyttären isä ja kolmen lapsenlapsen ukki. Olen harrastanut
purjehdusta 26 vuotta, josta ajasta viimeiset kuusi vuotta pääosin
Päijänteellä s/y Daphnia -nimisellä klassikkoveneellä, joka on 54-vuotias
säyseä vanharouva. Luulin jättäytyväni sotilaseläkkeelle joitakin vuosia
sitten, mutta houkutus oli palata reservistä kouluttamaan henkilöstöä
rauhanturvaamisoperaatioihin ja niiden operatiivisiin suunnittelutehtäviin.
Koronasta huolimatta vuosi 2020 oli toimelias seurallemme. Poikkeusolot
näyttävät jatkuvan, mutta parempia aikoja odotellessa seuramme tulee
harrastamaan veneilyä tulevallakin kaudella terveysturvallisuusmääräyksien
puitteissa. Kesän pandemiatilanteen vaikutuksista toimintaamme viestitään
myöhemmin kotisivuilla.
Toimintasuunnitelman lyhyt mieleen palautus keskeisimpien toimien osalta:
- jäsenmaksun yhteydessä kerättiin kertaluonteinen lisämaksu kodan

perusparannuksen rahoittamiseksi
- tukikohtamaksu on tällä kaudella 20 euroa muiden seurojen yöpyjiltä,

millä yhtäältä kerätään varoja ja toisaalta rauhoitetaan Pirttisaarta oman
väen käyttöön tukemaan kodan rakentamista

- kotahankkeen jatkaminen vie päähuomion toiminnassamme ja
rahoituksessa

- teemme töitä veneilykulttuurin näkyvyyden parantamiseksi
- katsastustilaisuuksia hyödynnetään informaation välittämiseen
- Päijänteen vesistöalueen seurat aloittavat yhteistä koulutustoimintaa
On hyvä hetkeksi pysähtyä miettimään, miksi yhdistys on perustettu. Mikä
on alun perin yhdistänyt harrastajat? Mitä edeltäjämme ja vanhempi kaarti
on tehnyt nuoremmalle polvelle valmiiksi? Mitä itse odotamme seuralta ja
mikä on oma panos seuralle?
Erilaisiin yhteisöllisiin tehtäviin pyydetään suhtautumaan myönteisesti ja
karttamaan ristiriitatilanteet. Hyvien tapojen mukaista on myös vältellä
painokkaita keskustelunaiheita, joista joku voi provosoitua ja pahoittaa
mielensä. Jos arvostat muita, niin sinuakin arvostetaan.
Kotahanke ajaa seuramme talouden tiukalle, mutta velan ottoa pyritään
välttämään. Velan nostoon liittyy hankalia ehtoja ja merkittäviä kuluja – ja
lisäksi velkakin pitää maksaa pois. Niinpä hallitus on päättänyt, että kodan
viimeistely siirtyy vuodelle 2022. Mitä siirtyy, se jää nähtäväksi. Toisaalta



mikään ei estä sitä, etteivätkö jäsenet voisi vapaaehtoisesti sponsoroida
kotahanketta.
Seuramme toiminta on sujunut hyvin tähänkin asti, mutta uutena
puheenjohtajana olen käynnistänyt hallinnon kehittämisprojektin. Projektissa
pyritään näkemään horisontin taakse, selkeyttämään toimihenkilöiden
rutiineja sekä kartoittamaan erilaiset tulevat huoltotarpeet, hankkeet ja niiden
rahoitus. Senpä takia seuran ja hallituksen uuteen työjärjestyksen
luonnokseen on kirjoitettu seuran visio ja toimintastrategia. Mahdolliset
muutokset tulevat vaikuttamaan lähinnä luottamushenkilöiden toimintaan
terävöittämällä hallintoa ja tehtäväjakoa, mikä näkyy jäsenille laadukkaana
ja läpinäkyvänä toimintana. Jokainen seuran jäsen voi vaikuttaa
työjärjestyksen sisältöön ja seuran tulevaisuuteen.
APS:n hallitus tukee Visit Päijänne -sivuston rakentamista, jossa on mm.
kattavaa tietoa luonnonsatamista. Seuran jäsenet voivat lähettää Heidi
Painilaiselle tietoja retkisatamista Etelä-Päijänteellä (mm. karttanimi,
koordinaatit, lähestymissuunta, kiinnittyminen, kohteen tiedot, kuva,
karttakuva). Heidi kerää tiedot Outdooractive-luontomatkailualustalle.
Outdooractive-alusta on kaikkien käytettävissä osoitteessa
www.outdooractive.com. Etelä-Päijänteen kohteet näkyy myös Visit
Päijänteen sivuilla.
Sisävesillä kiellettyjen ”myrkkymaalien” käytön valistukseen ja valvontaan
tullaan kiinnittämään tulevaisuudessa aikaisempaa enemmän huomiota.
Joillakin talvisäilytysalueilla jopa antifouling-maalien painepesu on kielletty
tai tullaan kieltämään tai peritään erilaisia maksuja. Käsitykseni on, että
suuressa määrässä veneitämme on jo nyt sallittuja ja ympäristöystävällisiä
maaleja, ja että mm. Kuotaan talvisäilytyspaikan säännöt ovat asiallisessa
kunnossa. Seuran katsastajat tulevat keskustelemaan aiheesta ja
kartoittamaan rekisterissämme olevien veneiden pohjamaalien laatua
(myrkky/ei-myrkky/ei-tiedossa). Aiheesta lisää tietoa netissä (PDF/tukes):
”Älä myrkkymaalaa järvillä-esite”.
Toivotamme APS:n jäseniksi haluavat ja myös järjestäytymättömät veneilijät
tutustumiskäynnille Pirttisaareen sallimalla ensimmäisen yöpymisen ilman
perälippua.
Turvallista ja optimistista veneilykautta 2021

Kari Melanen
Kommodori



APS:n tapahtumakalenteri 2021

la 10.4. klo 12 Kevätkokous Majakkapaviljonki

to 13.-su 16.5. Kotatalkoot-betoniharkkovalu Pirttisaari

la 15.5. alk. klo 8 Yhteislasku Kuotaa

su 16.5. Jollakoulun aloitus Majakkapaviljonki

su 16.5. klo 13-16 Yhteiskatsastus 1 Kuotaa

la 22.5. klo 12 Lipunnosto Pirttisaari

la 22.5. Kevättalkoot Pirttisaari

ke 26.5. klo 18-20 Yhteiskatsastus 2 Kuotaa

ke 2.6. klo 18-20 Yhteiskatsastus 3 Majakkapaviljonki

la 12.6. EPR 1 LPS

su 13.6. klo13-16 Yhteiskatsastus 4 Padasjoki

su 20.6. klo13-16 Yhteiskatsastus 5 Kuotaa

pe 25.6. Pirttisaaren juhannus Pirttisaari
ma 28.9.-su 4.7.
(varalla 5.-11.7) Kotatalkoot- hirsikodan veisto Pirttisaari

ma 5.7.-su 11.7.
(varalla 14.-.18.7.) Kotatalkoot-katto Pirttisaari

la 3.7. EPR 2 HeiPS

ma 5.-su 11.7. Vääksyn kanavan juhlaviikko Vääksy

la 17.7. EPR 3 TePS

la 7.8. EPR 4 Pirttisaari Race Pirttisaari

la 28.8. EPR 5 HVS

la 28.8. Navigointi pimeällä -koulutus Pirttisaari

la 11.9. Syystalkoot Pirttisaari

la 18.9. Yhteisnosto Kuotaa

la 2.10. Yhteisnosto Kuotaa



la 2.10. klo 18 Lipunlasku Pirttisaari

la 27.11. klo 18 Syyskokous Majakkapaviljonki

la 27.11. klo 19 Mastonkaato Majakkapaviljonki

Tiedotamme muutoksista ja ajankohtaisista tapahtumista seuran nettisivuilla
www.asikkalanpursiseura.fi ja Facebook-ryhmässä, joten seuraa niitä
aktiivisesti! Facebook-ryhmään voi liittyä, jos face-kaverina on ryhmäläinen.
Eli lähetä ensin kaverikutsu seuran jäsenelle ja pyydä häntä lisäämään sinut
ryhmään. Ryhmän ylläpitäjä vielä vahvistaa ryhmään pääsyn.



Sihteerin palsta
Olen ollut Asikkalan Pursiseurassa jäsenenä 11 vuotta ja toimin nyt seuran
sihteerinä kauden 2021-2022. Veneilyn aloitimme vaimoni Helin kanssa
kypsässä aikuisiässä. Ensin kymmenen vuotta moottorin voimalla ja sen
jälkeen olemme harjoitelleet muutaman kauden purjehdusta s/y Hilda-
nimisellä Bavaria 32 Cruiserilla. Viiden lapsen isänä ja kolmen
lapsenlapsen vaarina toivoisin, että upea harrastus säilyisi perheessä myös
tulevaisuudessa. Olen päätoimisesti eläkkeellä ja sivutoimisesti jatkan
yrittäjänä ainakin talvikaudet. Työurani olen tehnyt asiantuntijamyynnin ja -
markkinoinnin tehtävissä.
Seuran sihteerin roolissa hoidan erilaisia jäsenasioita, jäsenrekisterin
ylläpitoa, tilastointia, materiaalihallintoa ja muita yleisiä asioita
taloudenhoitajan tehtäviä lukuun ottamatta. Muiden hallituksen jäsenten
kanssa haluamme kehittää ja tehostaa seuran hallintoa niin, että Asikkalan
Pursiseura jatkossakin tarjoaa jäsenilleen toimivat palvelut meille kaikille
rakkaan harrastuksen parissa.
Pidetään yhteyttä veneilyasioissa ja erityisesti toivoisin, että olette aktiivisia
jäsentietojenne ylläpitämisen osalta (osoitteen, sähköpostiosoitteen,
puhelinnumeron muutokset, venetietojen muutokset, jne.). APS on vastuussa
jäsen- ja venerekisteristään, joita ylläpidetään SUULI-alustalla. Jos tiedot
ovat kohdaltanne virheellisiä, ne tulee korjata. Virheelliset tiedot aiheuttavat
tarpeetonta hallinnollista työtä.

Veneilyterveisin,
 Petri Leipola
Sihteeri

Seura ei ole tehnyt Postin kanssa sopimusta osoitteen muutoksen
ilmoittamisesta.
Voit itse tarkistaa ja muuttaa tietojasi kirjautumalla Suuli-
jäsenrekisteriin tai lähettämällä muuttuneet tietosi sihteerille.

Sähköpostiosoite on myös hyvä tarkistaa.



ASIKKALAN PURSISEURA RY KOKOUSKUTSU

Vääksy 6.3.2021

Asikkalan Pursiseura ry:n varsinainen vuosikokous

Aika:  10.4.2021 klo 12.00-13.00
(omaehtoinen tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen tutustuminen
klo 11.30-12.00)

Paikka: Majakka Paviljonki (ulkoterassialue, etäisyydet huomioiden, ei
tarjoiluja), 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. Esityslistan hyväksyminen.
7. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus tileineen ja

toiminnantarkastajan antama lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille.

9. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
10. Kokouksen päättyminen.

Asikkalan Pursiseura ry hallitus



Asikkalan Pursiseura ry:n toimintakertomus 2020
Yleiskatsaus
Seuramme toimintavuosi 2020 oli maailmanlaajuisesta pandemiasta (Covid-
19) johtuen aikaisempia vuosia rajoittuneempi ja sisälsi paljon
epävarmuustekijöitä. Toimintaa jouduttiin ohjeistamaan
terveysturvallisuuden varmistamiseksi ja onneksi Korona-sairaustapauksilta
vältyttiin.
Kuitenkin APS pystyi toteuttamaan toimintansa lähes suunnitelmansa
mukaan – jopa niin että uusia innovatiivisia virkistystapahtumiakin
järjestettiin ja pitkään odottaneita hankkeita käynnistettiin. Seuran
merkittävin taloudellinen panostus ja suurin henkilötyö kohdentui
grillikodan peruskorjauksen suunnitteluun ja käynnistykseen.

Kokoukset
Koronavirus teki vuodesta 2020 hyvin poikkeuksellisen
kokoontumisrajoitusten vuoksi. Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi
kertaa, joista pääosa oli virtuaalikokouksia (TEAMS) ja kaksi kertaa tavattiin
paikan päällä. Virtuaalikokoukset osoittautuivat tehokkaaksi tavaksi toimia.
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 9. kesäkuuta ja varsinainen
syyskokous 28. marraskuuta Vääksyn Majakkapaviljongilla.

Jäsenistö ja talous
Seuramme talous on ollut vakaalla pohjalla. Jäsenmaksuihin ei vuonna 2020
tehty muutoksia. Jäseniä seurassa oli seuraavasti (yht. 259): Varsinaisia
jäseniä 154, perhejäseniä 53, juniorijäseniä 25, toimihenkilöitä 16 ja
ainaisjäseniä 11. Rekisterissä aluksia oli yhteensä 114, ja niistä oli
moottoriveneitä 65 ja purjeveneitä 49.

Pirttisaaren tukikohta
Pirttisaaren jokakesäisten ylläpitotehtävien ohella uusittiin saunan lattia ja
Pirttisaari-laiturikyltti, syväpestiin ja homesuojattiin metsäsillat, raivattiin
pusikoita sekä tehtiin polttopuita. Vuosia puhuttaneen kodan peruskorjaus
käynnistettiin valtavalla vauhdilla, vaikka aloitus ei ollutkaan
toimintasuunnitelman mukainen. Seuran lähestyvien 60-vuotisjuhlien
tiedostaminen ja jäsenistön aktiivisuus johtivat siihen, että hankkeessa
edettiin 2020 jo siihen vaiheeseen, että vanha kota on purettu, tarvittavat
tukit työstetty, pääosa grillikodan rakennusmateriaalista saaressa ja pohjatyöt
tehty. Vuoden 2020 kotakustannukset olivat noin 16.000€. Grillikodan



peruskorjaushanke sai jäsenistöltään hyväksynnän jäsenkokouksessa
28.11.2020.
Pirttisaaren tukikohta on yksi Päijänteen viihtyisimmistä kohteista, minkä
puolesta puhuu ajoittainen ruuhka. Päijänteen yhteisten sääntöjen osalta on
keskustelua herättänyt mm. ylisuurten ja painavien veneiden kiinnittyminen
laituriin kovien länsi-lounastuulien vallitessa sekä veneiden generaattorien
käyttäminen.

Kuotaan talvisäilytysalue
Vaihtuvuus alueella säilytettävissä veneissä oli pientä, mutta jatkuvaa.
Venesäilytysjono pysyi maltillisena ja lähes kaikille paikan tarvitsijoille
pystyttiin tarjoamaan mahdollisuus talvisäilytykseen. Perinteiset kevään
yhteislasku (1) ja syksyn yhteisnostot (2) toteutettiin suunniteltujen aikojen
mukaisesti. Yksi vene jouduttiin siirrättämään talvitelakalta
sääntörikkomuksen takia.

Katsastustoiminta
Vuonna 2020 katsastettiin n. 100 APS:n venettä. Yhteiskatsastuksia ei
koronan takia järjestetty. Katsastuksia suoritettiin poikkeustilan takia etänä
ja erityisohjeita noudattaen myös veneillä. Koronan takia välivuotta pitäneet
veneet merkittiin Suuliin katsastetuiksi, jotta vältytään hankaluuksilta
keväällä 2021. Peruskatsastukset siirrettiin myös suurimmilta osin keväälle
2021. Tarrat lähetettiin kirjelähetyksenä katsastetuille veneille.

Kilpailutoiminta
Sisävesien suurin köliveneiden purjehdustapahtuma, Päijännepurjehdus
peruttiin. Taustalla vaikuttivat niin valtion hallituksen linjaukset,
terveysviranomaisten arviot kuin huoli tapahtuman taloudellisesta
kannattavuudestakin.
Köliveneiden kilpailutoiminta Etelä-Päijänteellä sisälsi perinteisen viiden
osakilpailun ranking sarjan (Etelä-Päijänne Ranking, EPR). Sarjassa
sovellettiin ensimmäistä kertaa uutta LYS-tasoitusjärjestelmän korvannutta
FinRating-järjestelmää.
APS järjesti EPR-ranking sarjaan kuuluvan erittäin heikkotuulisen ja
helteisen Pirttisaareen purjehduksen 8.8. (Kotamäenluoto-Lohiluoto), johon
osallistui 13 venekuntaa. Kilpailun järjestelyissä lähtölinja rakentui liian
pitkäksi (vaikeutti lähdön valvontaa). Jatkossa linjan muuttamisen
mahdollistamiseksi tulisi varata kevyt vene ja kuljettaja, jolla tetroja voidaan



siirtää nopeasti. APS:n nopeimman veneen kiertopalkinto meni Olli
Pynnöselle, veneellä s/y Vimma.
Etelä-Päijänteen Rankingin kokonaiskilpailuun osallistui kauden aikana 27
venettä. APS:n menestynein vene oli kolmanneksi sijoittunut s/y Tikkunekku,
kipparinaan Panu Tast.

Koulutustoiminta
APS toimeenpani 2020 kyselyn, jolla kartoitettiin seuran jäsenistön
veneilyosaamista ja -pätevyyksiä sekä kartoitettiin osaamisvajeita ja
halukkuutta osallistua erilaisiin tapahtumiin ja veneilykoulutukseen oppijana
ja/tai opettajana.
Koulutuskartoitukseen vastasi 48 jäsentä. Kartoituksen pohjalta laadittiin
koulutussuunnitelma seuraaville viidelle vuodelle. Koulutuskartoituksen
toteutus ja tulokset esiteltiin Keitele-Päijänne vesistön niille veneilyseuroille,
jotka osoittivat kiinnostusta yhteiskoulutukseen.
Seuralle hankittiin uusinta veneilykirjallisuutta omaehtoisen osaamisen
kehittämiseksi Pirttisaaressa. Lisäksi Pirttisaaren Pursitupaan tehtiin
solmuharjoittelupöytä. Kari Melanen osallistui Suomen Purjehdus ja Veneily
ry:n veneilykouluttajakoulutukseen ja hänet on auktorisoitu seuran
viralliseksi veneilykouluttajaksi.
Nuorisotoiminta
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 toimintakertomuksessaan.

Retkeily-, sidosryhmä- ja virkistystoiminta
Kuluneena vuonna ei järjestetty eskaaderia. Keitele-Päijänne vesistön
veneilyseurojen talvipäivät peruttiin pandemian takia.
Pirttisaaren Juhannusjuhlassa keitettiin maukas lohisoppa talkoovoimin.
Kokonaisuudessaan kesä 2020 Pirttisaaressa onnistui virkistystoiminnan
osalta hienosti. Tukikohdassa järjestettiin metsäsiltatanssit Teemu
Harjukarin ja Taivaanrannanmaalarit -orkesterin säestämänä. Lisäksi
saaressa tanssittiin ja yhteislaulettiin poikkeuksellisen usein – hyvien
käytöstapojen mukaisesti. Perinteinen mastonkaato jouduttiin
kokoontumisrajoituksien takia perumaan.



Huomionosoitukset
Panu Tast vastaanotti Vuoden Veneilijä –lautasen menestyksekkäästä
kilpailukaudesta. Timpan Tuoppi luovutettiin seuran eteen tehdystä työstä ja
pitkäaikaisesta kilpailujen tukemisesta Jari Toivoselle (m/s Veera,
lautakunta-alus). Navigointiharppi-kiertopalkinto luovutettiin Olli ja Raija
Pynnöselle huomionosoituksena pitkästä ja menestyksekkäästä veneilystä
seuran lipun alla. Merkkipäiviä viettäneitä muistettiin onnitteluadresseilla ja
standaareilla.

Tiedottaminen ja tiedonkulku
Yksi tiedotuksen avainaiheista vuodelle 2020 oli uusi vesiliikennelaki.
Lisäksi APS käytti mahdollisuuden tiedottaa toiminnastaan uudessa Kimola-
Kalkkinen-Vääksy –veneilyoppaassa.
Slööri-jäsenlehtemme julkaistiin kaksi kertaa vuoden 2020 aikana.
Seuramme internet-sivuja hyödynnettiin päätiedotuskanavana. Seuran
toimintaa voitiin seurata myös Facebook-ryhmässä, joka on suljettu APS:n
jäsenille. Lisäksi Yammer-sovellusta käytettiin viestintään (lähinnä
katsastajat). Kannustimme seuran jäsenistöä kehittävään vuoropuheluun
käytettävissä̈ olevilla tiedotus- ja keskustelukanavilla.
Epävarmuustekijät ja riskit
Merkittävin epävarmuustekijä toimintavuonna 2020 oli pandemia. Suurimpia
riskejä toiminnassa aiheuttivat järjestetyt purjehduskilpailut ja kotahanke.
Kaikkien näiden osalta ennakoinnilla ja viestinnällä sekä uhkien
pienentämistoimenpiteillä mahdollistettiin turvallinen kokonaistoiminta.





Pirttisaaren isännän palsta
Kevään merkit ovat sen verran pitkällä, että voidaan suunnitella Pirttisaaren
ajan viettoa sekä yhdessä tekemistä. Tarkoitus on yhteisvoimin saada kodan
kunnostus tehtyä ensi kesänä. Tähän projektiin tarvitaan sitä talkoohenkeä
kaikilta. Talvella saatiin loput raskaimmat tavarat vietyä jäitä pitkin
Pirttisaareen - liimapuupalkit ja saunan polttopuut. Työnkuva on etupäässä
tavaroiden roudaamista rannasta kodalle. Jokainen varautuu työrukkasilla,
joilla pääsee jo hyvin pitkälle. Kodan rakentamisen aikataulutus näkyykin
APS:n kalenterissa 2021 isoimpien töiden osalta. Kotatöihin voi ilmoittautua
kommodorille tai isännälle.

Tukikohdan vakioidut ylläpitotehtävät, joihin kaikki jäsenet voivat
omatoimisesti osallistua on esitetty alla olevassa luettelossa. Ilmoitathan
isännälle, mitä töistä olet tehnyt. Lista tulee myös pursitupaan nähtäville.

Saunalaiturin tikkaiden
asennus/poisto
Pesuhuoneen vesiputken
asennus/poisto Saunan siivous
Pesuhuoneen siivous
Vesipadan nuohoaminen
Ulkohuussien siivous (N)
Ulkohuussien siivous (M)
Rakennusten mattojen pesu
Pursituvan katon puhdistus
Uimarannan siivous

Saunan ja pesuhuoneen katon
puhdistus
Soutuveneiden pesu
Jollan pesu
Jollan rikaus/purku
Valojen tarkastus
Akkujen tarkastus
Aurinkopaneelien tarkastus
Sirkkelin tarkastus
Pirttisaaren maaston siivous
Pursituvan siivous

Hyvää kevättä kaikille,
Saari-isäntä Matti



Talvisäilytysalueen kuulumisia
Luminen talvi alkaa olemaan ohitse ja on taas aika suunnitella veneilykauden
alkua.

Kevään yhteislasku talvisäilytysalueella on 15.5. Ilmoittautumisia
yhteislaskuun otetaan vastaan 8.5 asti, sen jälkeen tiedustelut suoraan
Tonttilan nostolle. Ilmoittautumiset whatsappina 0400 769 599 tai
teemuharjukari@gmail.com.
Ilmoittautuminen on saapunut perille saatuasi siitä kuittauksen sähköpostiisi.
Seura järjestää paikalle nosturin ja toimittaa nosturikuskille
nostojärjestyksen, joka ensisijaisesti noudattaa ilmoittautumisjärjestystä. Itse
vesillelasku on veneen omistajan ja nosturikuskin välinen tapahtuma, jonka
hinnan määrittää paikan päällä nosturikuski tapauskohtaisesti.
Syksyn yhteisnostojen ilmoittautumisesta tiedotetaan myöhemmin erikseen
seuran nettisivulla.

Talvisäilytysalueen kaikki paikat ovat tällä hetkellä varattuina, mutta jono on
saatu aika kivasti purettua. Seuraavalle talvelle on siis hyvä mahdollisuus
saada säilytyspaikka. Paikkaa voi hakea seuraamme katsastetulle veneelle
vähintään vuoden kestäneen seuran jäsenyyden jälkeen.

Alueen muutamat kiinteästi maassa seisovat katokset ovat aiempina vuosina
herättäneet veneilijöiden kesken keskustelua, ja tämä luminen talvi toikin
esiin haasteita katosten lappeilta putoavien lumikuormien muodossa. Tätä
kirjoittaessa odotetaan hallituksen päätöstä, kuinka katosten suhteen jatkossa
toimitaan.

Muutama huomio alueen käyttäjille kevään toimien yhteydessä:

· Tarkistattehan, että pukissa/trailerissa on merkitty selkeästi veneen nimi
ja omistajan puhelinnumero.

· Nousutikkaat säilytetään pukkiin lukittuna.
· Alueella on rajallisesti sähköpistokkeita eikä niitä ole tarkoitettu

jatkuvaan käyttöön. Jos tarvitset sähköä muulloin kuin alueella ollessasi,
merkitse pistokkeen tyveen mihin asti sähkön on tarpeen olla kytkettynä.
Merkkaustarvikkeet ja tarkempi ohjeistus löytyy kaapeista pistokkeiden
vierestä. Näin toimimalla varmistat sähkönsyötön jatkuvuuden vaikkapa
akkujen latauksen ajan.



· Tulityöt, hiekkapuhallus ja ruiskumaalaus on kielletty ilman erikseen
myönnettyä lupaa.

· Pohjaremonttia tehdessäsi suojaa veneen alusta esim. muovilla.
· Alueella ei ole roskista. Huolehdithan omat roskasi pois ja pidät veneesi

ympäristön siistinä.
· Rannanpuoleisesta kaapista löytyy oksasakset pusikoiden raivaamiseen.
· Alueen säännöt löytyvät seuran nettisivuilta.

Jalmari Sipponen
Talvisäilytysalueen hoitaja



Kilpapurjehdus 2021

Kilpapurjehdus on mukavan yhdessäolon lisäksi loistava mahdollisuus
kehittää omia purjehdustaitoja. Yksittäinen purjehtija voi jatkossa tilata
Avomeripurjehtijoilta (AMP) omalle veneelleen lasketut polaarikäyrät, jotka
auttavat oman veneen optimaalisen trimmin löytämisessä.
Kilpailujen osallistujamäärät ovat jo vuosia laskeneet. Tähän on vaikuttanut
purjehdusharrastuksen yleinen hiipuminen ja myös veneiden suureneminen.
Suuremmat veneet ovat monelle taloudellisesti liian kalliita ja niiden
purjehtiminen vaatii enemmän miehistöä menestyäkseen hyvin.

EPR osakilpailujen aikataulu noudattelee edellisiä kausia:

Lauantai 12.6.2021 EPR 1. osakilpailu LPS
Lauantai 3.7.2021 EPR 2. osakilpailu HeiPS
Lauantai 17.7.2021 EPR 3. osakilpailu TePS
Lauantai 7.8.2021 EPR 4. osakilpailu APS
Lauantai 28.8.2021 EPR 5. osakilpailu HVS

APS ylläpitää EPR-ranking sarjan kokonaistuloksia ja ne julkaistaan APS:n
nettisivuilla sekä EPR -facebook ryhmässä.

Kilpailupäällikkö
Pasi Niemelä



PIRTTISAAREEN
RACE

KILPAILUKUTSU
Aika ja paikka 7.8.2021, Pirttisaari

Järjestäjä Asikkalan Pursiseura ry

Säännöt Purjehduksessa noudatetaan voimassa olevia Purjehduksen
kilpailusääntöjä ja Etelä Päijänne Ranking-sarjassa
käytettävää tasoitussääntöä.

Kilpailukelpoisuus Kilpailu on avoin. Veneen päällikön on oltava SPV:n
tunnustaman purjehdusseuran jäsen. Veneen tulee olla
katsastettu vähintään luokkaan 3. Kilpailevalla veneellä tulee
olla voimassa oleva vastuuvakuutus.

Luokat EPR-sarjan mukaiset luokat: iso ja pieni.

Purjehdusohjeet Kilpailuohjeet ovat luettavissa ja ladattavissa APS:n kotisivuilla
www.asikkalanpursiseura.fi 1.8.2021 lähtien.

Lähtö Lähtölinja sijaitsee Pirttisaaren lähistöllä.
Kaikkien luokkien lähtöaika on klo 11.00, mikäli lähdössä on
enintään 20 venettä eikä kilpailuohjeissa muuta ilmoiteta.

Reitti ja maali Maalilinja sijaitsee Pirttisaaren lähistöllä. Lähtölinjan,
purjehdittavan reitin ja maalilinjan yksityiskohtainen kuvaus on
kilpailuohjeissa.

Ilmoittautuminen Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu APS:n kotisivuilta
kohdassa ”Kilpailutoiminta”.
Ilmoittautuminen 6.8. klo 17.00 mennessä.
Jälki-ilmoittautuminen 7.8. klo 8.30–9.30 Pirttisaaren APS:n
laiturilla.

Kilpailumaksu Kilpailumaksu on 20€ sisältäen saunan ja tukikohdan
vierailumaksun. Jälki-ilmoittautuneiden maksu on 30€. Maksu
suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä APS:n tilille FI92
5011 0920 0419 65. Viestikenttään kirjoitetaan kipparin ja
veneen nimi.

Tiedustelut Kilpailupäällikkö Pasi Niemelä 050 5688 466.



Katsastusasiaa
Tälle vuodelle olemme tehneet yhteiskatsastuksien aikataulut ja säännöt,
jotka perustuvat siihen, että koronatilanne on suhteellisen normaali, kun
katsastukset alkavat. Tarkoitus on siis pitää katsastukset normaalin tapaan,
mikäli sille ei tule esteitä viranomaisten taholta tai SPV:n ohjeistuksen
kautta. Tiedotamme mahdollisista muutoksista seuran nettisivuilla ja FB-
ryhmässä.
Yhteiskatsastuksiin on tehty muutoksia. Pirttisaari ei ole enää mukana, koska
sinne ei ole saatavilla varmuudella paikalle tulevaa katsastajaa, kuten
muutamana edellisenä vuotena. Toinen muutos on, että lauantain
katsastukset on siirretty sunnuntaille.
Tänä vuonna olemme saaneet yhden uuden katsastajan, Jouni Sartamon.
Katsastajien yhteystiedot löydät Slööristä ja seuran nettisivuilta.
Tämän vuoden teemaksi SPV on ottanut sähköjärjestelmät ja erityisesti
kytkentäkaavioiden laatiminen ja ajan tasalle saattaminen.
Pienoisjänniteasennuksia (esim. 12 VDC, 24 VDC) saa osaava ja asiaan
hyvin perehtynyt veneilijä tehdä itse, mutta pienjänniteasennukset (esim. 230
VAC, 400 VAC, maasähkö, generaattori) on teetettävä veneeseen
sähköurakoitsijalla, joka suorittaa niille käyttöönottotarkastuksen ja antaa
veneen haltijalle tarkastuspöytäkirjan. On myös olemassa ”Plug & Play”
maasähköjärjestelmiä, joita saa asentaa veneeseen ilman sähköurakoitsijaa.
Seuran omaksi teemaksi olemme määritelleet veneiden pohjan kunnon ja sen
mahdolliset myrkkymaalaukset. Myrkkymaalit ovat sisävesillä lain mukaan
kiellettyjä. Pyrimme tänä vuonna kartoittamaan seuramme veneiden tilanteen
myrkkymaalauksien osalta.
Katsastukset
Yhteiskatsastuksiin pitää ilmoittautua ennakkoon. Katsastusjärjestys pyritään
pitämään samana kuin ilmoittautumisjärjestys. Huomioithan kuitenkin, että
tarkkaa aikaa on mahdoton luvata, joten varaathan aikaa katsastuspäivälle.
Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin
käyneet katsastajat, joilla on liiton myöntämä katsastajalupa. Vene voidaan
katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla. Tällöin veneen omistaja on
itse velvollinen toimittamaan katsastusasiakirjat oman seuran rekisteriin.



Runkokatsastukset
Peruskatsastukseen liittyvä runkokatsastus tehdään ennen vesillelaskua,
veneen ollessa telakoituna. Purjeveneessä masto on oltava maassa helposti
tarkastettavissa. Tarkista veneen katsastuspapereista, onko tänä keväänä
peruskatsastus. Peruskatsastus tehdään veneelle joka viides (5) vuosi, tai kun
vene vaihtaa omistajaa tai seuraa, kun veneeseen tehdään moottorin vaihto,
tai muita isoja rakennemuutoksia. Ota itse yhteyttä katsastajaan ja sovi aika
runkokatsastukseen. Katsastajien yhteystiedot löytyvät Slööristä ja seuran
nettisivuilta. Kipparin pitää olla mukana runkokatsastuksessa.

Triada X16685 Moottorivene

Delphin A27226 Moottorivene

Isabella R36411 Moottorivene

Roebaiti T39385 Moottorivene

Blue Moon II X14796 Moottorivene

Little Manatee A34333 Moottorivene

Hardwired D4 Moottorivene

Samurai S17177 Purjevene

Melina L11461 Purjevene

Filia H72486 Purjevene

Sade L8168 Purjevene

Meritte X14880 Purjevene

Aino R52234 Purjevene

Piia Lady X16048 Purjevene

Bonus R51078 Purjevene

Katsastustarra
Tarran paikka on paapuurin (vasemman) puolella ohjaamon tai kajuutan
kyljessä, hyvin nähtävissä veneen kulkiessa. Veneen katsastus on
omistajan/haltijan/edustajan kannalta suoritettu, kun katsastaja on tehnyt
huomautukset/merkinnät Suulista löytyvään pöytäkirjaan sekä merkinnyt sen
hyväksytyksi ja allekirjoittanut venetodistuksen.



Yleistä
Katsastukset toteutetaan pääsääntöisesti lähikatsastuksena normaaliin tapaan,
huomioiden voimassa olevat pandemiasuositukset. Tämä tarkoittaa lähinnä
suojavarusteiden käyttöä sekä yhdessä oleskelun välttämistä veneen
sisätiloissa. Tautitilanteen muuttuessa tai erityistapauksissa voidaan käyttää
etäkatsastusta erikseen sovittavalla tavalla.

Runkokatsastukset
Runkokatsastukset, jotka ovat osa peruskatsastuksia, suoritetaan
talvisäilytysalueilla maalis-huhtikuun aikana. Veneenomistajan/kipparin
tulee olla läsnä runkokatsastuksessa ja valmistella vene esim. sisäänpääsyä
varten.

Ohjeita:
· tarkista onko veneesi peruskatsastusvuorossa venetodistuksesta tai

Slöörissä sekä APS:n nettisivuilla olevasta listasta. Peruskatsastus
tehdään viiden vuoden välein tai esim. omistajan vaihtuessa

· ota yhteys hyvissä ajoin alla mainittuihin katsastajiin runkokatsastusajan
sopimiseksi

· katsastuspäivänä valmistele vene siten, että myös rungon sisäpuolella on
pääsy tarkastettaviin kohteisiin (runkoläpiviennit, moottoritila, pilssi)

Talvisäilytyspaikka: Ensisijaiset katsastajat:
Kuotaa  Ari Nieminen ja Jukka Salonen
Padasjoki, Kuhmoinen Atte Pasanen ja Jouni Sartamo

Katsastajien yhteystiedot löytyvät Slööristä ja nettisivuilta. Mikäli veneesi
on jossain muulla talvisäilytyksessä, ota yhteyttä katsastajaan ajan
varaamiseksi.

Yhteiskatsastukset
Yhteiskatsastukset suoritetaan tavanomaiseen tapaan yhteiskatsastuspäivinä,
jotka ovat:
16.5., 26.5., 2.6., 13.6. ja 20.6.
Ilmoittautuminen yhteiskatsastukseen tapahtuu APS:n nettisivujen kautta!

Ohjeita:
· valmistele vene vesillelaskun jälkeen purjehduskuntoon ja siirrä

varusteet talvisäilöstä takaisin veneeseen



· ilmoittaudu valitsemaasi yhteiskatsastukseen ja ole ajoissa paikalla
· nopeuta katsastustapahtumaa ottamalla kaikki varusteet ja asiakirjat

valmiiksi esille ennen katsastuksen alkua
· ilmoittaudu rannassa katsastussihteerille, jolta saat mahdolliset lisäohjeet
· varaa katsastusvarusteet esille tai helposti esille otettavaksi etukäteen

Vain katsastetuilla ja APS:n venerekisteriin merkityillä veneillä on
oikeus käyttää APS:n perälippua!

Jari Kaipio
Katsastuspäällikkö



Moottoriveneet

Mikko Lehtonen Adelei A52369 Aquador 23 ht
Alpo Honkonen Anisa R35016 Bella 8000
Mikko Suni Anna X14124 Aquador 26 ht
Reijo Niittynen Annei A19690 Seiskari s26hs
Jarkko Toikkanen Bellastiina M12265 Moottorivene
Antti Kotka Blue moon II X14796 Bella 7000
Marko Jääskeläinen Callisto A50669 Matkavene
Jorma Ahonen Candide A51430 Katettu teräsvene
Tatu Järvenselkä Cinderella M28241 Bella 7000
Mikko Ruutu Delphin A27226 Proficat cruiser 975 gdl
Pertti Veijalainen Doris R33761 Bella8001
Erkki Toje Eetee U32496 Marino 9000 barracuda
Jouni Sartamo Elviira U16930 Sea bee lady 27
Pekka Lehto Enufis enuf R36888 Sea ray 220 b r
Markku Kiiski Evolution V20913 Bayliner 2355 ciera
Juha Hopponen Flip R31882 Matkavene
Kimmo Määttänen Hardwired D4 Sc35
Mikko Järvinen Hennicci P26349 Galeon 330
Janne Mäkelä Henrietta Gunhild X12121 Rautavene katettu
Eija Pollari Henriikka R37054 Pinja 1200
Ari Peltotalo Iibis A50076 Moottorivene koskelo 251
Asko Salminen Isabella R36411 Bella falcon 26
Patrik Lampen Jenny x A60302 Storebro 435 suntop
Kari Haaranen Julia U57825 Buster magnum
Rauli Suikkanen Kaarin R56701 Finnmaster pilot 7
Pekka Louhemäki Kaneli M7270 Trista 345 harmony
Matti Hiltunen Kristiina U15206 Troolari
Kari Pohjonen Kuha R30093 Jackson 1400
Jarmo Kallio Leissi R10259 Barlit 30
Patrik Lampen Liberté L5 Nimbus 370 traweler
Marko Alatalo Liini A62501 Quicksilver activ 705
Matti Pakarinen Liisa H12313 Matkavene
Pekka Hämmäinen Lilian Pikmaarkruiser



Pekka Erkola Little manatee A34333 Sessa key largo 23
Jukka Salonen Lyyli U42351 Tristan 300
Jouko Lindborg Marita IV A28535 Flying albatross 871
Henri Laurell Matleena X13138 Matkavene
Jouko Kuusisto Mirjaesteri X11406 Doppel 31 fishercamp
Jorma Hagelin Nuutsem R38169 Norppa 9 tl
Timo Hulkko Olga A52557 Matkavene
Mika Pasanen Oshipuna S16885 Norppa 9 tk
Kari Kemppi Pleiades O7920 Moottorivene, katettu
Niko Liukkonen Priscilla T58670 Bavaria sport 31
Kustaa Jaskari Roebaiti T39385 Proficiat kruiser
Erkki Eloranta Roosa A53531 Kalypso 720
Lassi Teittinen Rusinante A16378 Moottorivene
Samuli Hämäläinen Sani R30579 Teräsvene
Ari Nieminen Sanni X9732 Matkavene
Saki Linnamies Sea scape U11792 Bayliner ciera 2150
Seppo Wallenius Seikkuli H72245 Barlit 30
Ilari Härkönen Sunrise X14038 Teräsvene
Seppo Tuomivaara Tango R36732 Norppa 10
Kari Pasanen Timmi 2 T17743 Fairline 245 carrera
Antero Kivipelto Tonnikala X2070 Koskelo 34
Jani Puumala Triada X16685 Marina 75
Seppo Leppänen Tuutikki H71410 Sea max i
Vesa-Matti Lehtinen Vadelma P19740 Delphia nano
Jari Toivonen Veera A32782 Teräsvene
Tapani Koskinen Vesseli P44883 Yamarin 580 cabin
Pentti Pentinpuro A28233 Seiskari
Atte Pasanen U47460 Sterna 600
Päivi Rahkonen U51314 Bella falcon 26
Jouni Sartamo U35728 Moottorivene

Harry Nordström P24182
Yamarin cross 64
bow rider

Tuomas  Pellinen M27636 Silver hawk



Purjeveneet

Jouko Tomminen Aino R52234 Fin 752 H-vene
Miia Saarikko Amanda L9692 L2948 Finn express 83
Olli-matti Selin Aurora A51168 L1253 Guy 27
Ida-lotta Lindberg Bepa A54486 4995 Finn 26
Reijo Nurminen Betolain R50754 Moottoripursi
Janne Suomala Bonus R51078 Fin2263 Siesta 32

Tommi Koskinen Capella A54907 10220
Beneteau oceanis
323 clipper

Kari Melanen Daphnia L7089 Fin 98 Hallberg p 28
Leo Vahlberg Daria H11696 L-4211 Marina 75
Anssi Lampinen L9334 5473 My
Antti Lapinoja Elysion S17573 L 4451 Finn express 64
Markku Niemeläinen Eläköön! L8119 8486 Artina 29
Jaakko Haapanen Eulalia H70627 1468 Misil 2
Pasi Niemelä Filia H72486 Fin 3290 Finn express 83
Petri Leipola Hilda U56363 Fin11601 Bavaria 32 cruiser
Matilda Korhonen Hotspur H71217 775 H-vene
Jari Sorvisto Illusia S18429 7533 Elan 33
Jukka Lehtimäki Iltatähti R51571 6157 Elan 31/33
Kari Ylönen Katariina R50536 Sun 2000
Hannu Sirola Kati A51067 L5812 Dehler 25 hs
Veikko Kekkonen Kuikka K45918 1190 Helmsman 26
Eerikki Mäkinen Lola of cowes X17569 X-yachts 362
Mika Partanen Marina X15663 Fin3537 Avance
Matti Lehtinen Marita M27180 9746 Vitanova
Juha Hiltunen Melina L11461 Fin 11346 Finngulf 331
Niilo Lusila Merisiili S17600 738 Albin express
Hannu Mäkinen Meritte X14880 6063 Sunwind 311
Paavo Pohjankoski Muscha R50629 Fin 1164 Kings cruiser 29
Teemu Harjukari Neiti Kesäheinä S17034 L-3219 Finn flyer 27
Pekka Erkola Ofelia Fin-475
Börje Rantala Onff L9511 4380 H323
Anne Uusimäki Papu L6320 L-7596 Purjevene



Ensio Valo Piia lady X16048 L6158 Kutteri
Jalmari Sipponen Plan B H71181 10060 Elan 31
Hannu Saari Riiu A57100 10404 Bavaria 30
Pertti Kansonen Sade L8168 5913 Artina 33
Eino Österberg Samurai S17177 5200 Finnflyer 31
Tommi Malimaa Sheila L8635 10 Avance 36

Juhani Ahonen Sunday S17095 Fin-8380
Jeannenau
sun light 31

Panu Tast Tikkunekku A54039 9820 Finngulf 335
Asko Ojanen Tina II R50698 8312 Saint 28
Kari Granroth Tuulia T50050 6393 Guyline 95
Hannes Vähäsöyrinki Ulrika L10838 1543 Kosteri
Sami Metsäranta Valkea A55188 4092 H-323
Aarne Harjukari Venla II L6519 4464 Pf-risteilijä
Heidi Painilainen White lady A51788 2576 Avance 245
Markku Pynnönen Vimma X14811 L893 Albin express
Jukka Hujanen Zippy A57375 L7055 Avance 24



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
ioktapani(at)gmail.com

Atte Pasanen
040 750 3915

atte_pasanen(at)hotmail.com
Kari Pohjonen
0400 497 754
kari.pohjonen(at)gmail.com
(m/s Kuha)

Ari Nieminen — tulityövalvoja
0400 718 641

ari.e.nieminen(at)mbnet.fi
(m/s Sanni)

Jukka Salonen
050 599 5430
koukku56(at)kolumbus.fi
(m/s Lyyli)

Jouni Sartamo
040 749 6399

jouni.sartamo(at)gmail.com

Katsastajat



Asikkalan Pursiseura ry
Mäyrätie 7 13880 Hattula
www.asikkalanpursiseura.fi
asikkalanpursiseura@gmail.com


