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kommodori@asikkalanpursiseura.fi 
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 Irma Painilainen 
II varakommodori, sihteeri 
Vehkoontie 7,  17200  Vääksy 
0440 575748 
sihteeri@asikkalanpursiseura.fi 
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(m/s MERENA) 
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pkansonen@gmail.com 
(s/y DORIS) 

 Pertti Salmela, Pirttisaaren isäntä, katsastaja 
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0400 517988 
pertti.salmela@gmail.com 
(s/y PAPU) 
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KOMMODORIN PALSTA 
 
TAPAHTUMARIKAS KESÄ 
 
Seuramme kesäkausi oli varsin tapahtumarikas ja siihen liittyi monenlaista 
asiaa. Alla muutamia otteita kuluneen purjehduskauden tapahtumaluettelos-
tamme: 
 
APS:n katsastuksissa veneitten määrä kaudella 2009 oli 113 venettä. Pirtti-
saaren yhteiskatsastuksen aikana hoidettiin myös tukikohdan halkotalkoot ja 
kesän puuhuolto tuli turvattua. 
 
Nuorisoleiri toteutettiin Juhannuksen jälkeisellä viikolla, jälleen yhteistyössä 
Tehin Pursiseuran kanssa. Seurojen välinen yhteistyö on edelleen vahvistu-
nut ja muodostunut jo perinteeksi. 
 
Etelä-Päijänteen Veneilyseurojen Saunatapahtuma 2009, 24.-25.7. LC Asik-
kala ja Suomen Saunaseura kiersivät 6 veneilytukikohtaa saunoen oikein 
urakalla ja arvioiden kunkin kohteen saunakulttuuria asiantuntemuksellaan. 
Seuramme järjesti seurueelle käytännön asiat: kuljetukset kohteiden välillä, 
ruokailut ja majoitukset. LC Asikkala luovutti APS:lle standaarinsa kiitoksena 
hyvistä järjestelyistä. Oma väki Pepen johdolla tapahtuman aikana Pirttikses-
sä osoitti mahtavaa talkoohenkeä ja innostusta vieraista huolehtimisessa.   
Anianpellon Veneilymarkkinoilla 7.-8.8.2009 Etelä-Päijänteen  venei-
lysaunatapahtuman tulosten julkistus: Pirttisaaren sauna oli valittu vuoden 
Veneilysaunaksi 2009. Palkintojen jako tapahtui markkinoilla juhlavin menoin. 
 
Pirttisaareen Purjehdus järjestettiin 1.8. ja se kokosi taas joukon purjehtijoita 
ja toimitsijoita yhteiseen tapahtumaan.   
 
Pirttisaaren pikkusaunan siirtotalkoot viikonloppuna 15.-16.8. Uuttera talkoo-
porukka iski jälleen! Pikkusauna on siirretty uudelle paikalleen ison saunan 
rinnalle ja varustettu pesutuvaksi. Toteutus on loppusilausta vaille valmis ja 
samalla on rakennettu myös  saunatiloille pesuvesien imeytyskaivot. Koko-
naisuutena talkootyön määrä on ollut todella suuri ja se on edellyttänyt Pepel-
tä ja muilta aktiiveilta pitkäjänteistä valmistelutyötä. 
 
Tukikohtanaapurimme Heinolan Pursiseura r.y. täytti kunnioitettavat 50 vuot-
ta 22.8.2009. Seuramme edustajat tekivät onnittelukäynnin juhlivalle 
HeiPs:lle. 
 

jatkuu seuraavalla sivulla... 
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Etelä-Päijänteen veneilyseurojen edustajat kutsuvieraina Pirttisaaressa 
5.9.2009. Erilaisten yhteensattumien takia vain osa ”naapureista” pääsi pai-
kalle. Tällä kertaa mukana olivat Heinolan Pursiseuran ja Lahden Veneker-
hon edustajat pohtimassa yhteisiä asioitamme nokipannukahvin merkeissä. 
Seuroilla on paljon yhteisiä haasteita ja kaikilla kutsutuilla on yhteinen ajatus 
lisätä tulevaisuudessa tämänkin tyyppistä yhteistoimintaa.  
 
Kiitosten aika! Kaikki edellä kuvattu toiminta on edellyttänyt paljon aktiivisuut-
ta ja vapaaehtoista harrastusta teiltä apsilaisilta. Näiden esittämieni tapahtu-
mien lisäksi on ollut toki paljon muutakin toimintaa seuramme puitteissa, var-
masti sellaistakin, josta minulla ei ole tapauskohtaista tietoa. Kaikki tämä työ, 
touhu ja innostus on arvokasta seuramme kannalta. Julkinen kiitokseni teille 
kaikille. Parhaimmillaan yhteinen puurtaminen on silloin, kun siitä saa hyvän 
mielen ja tuntee nauttineensa uhraamastaan vapaa-ajasta.    
 
Terveisin Alpo 
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ASIKKALAN PURSISEURA RY 
 
KOKOUSKUTSU 
 
 
 
Asikkalan Pursiseura ry:n varsinainen syyskokous pidetään  
perjantaina 27.11.2009 klo 18.00  
Paikka: Vääksyn Tankkausmajakka, Kanavalahti 
 
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 2010. 

8. Määrätään jäseniltä kannettavien maksujen suuruudet vuodelle 2010 ja 

niiden suorittamisen ajankohdat. 

9. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2010.  

10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varapuheenjohtajat 

erovuoroisten tilalle. 

11. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallituksen varsinaiset ja varajä-

senet erovuoroisten tilalle 

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. 

13. Käsitellään muut esille tulevat asiat. 

14. Kokouksen päättäminen. 

 

Asikkalan Pursiseura ry hallitus 



Asikkalan Pursiseura r.y:n Toimintasuunnitelma 2010 
 
Esitys vuosikokoukselle 27.11.2009: 
 
Nuorisotoiminta 
Järjestämme lapsille ja nuorille veneilyleirin kesäkuussa. 
Hankitaan 2 uutta optimistijollaa nuorisotoiminnan käyttöön. 
Vanhat huonokuntoiset optimistijollat poistetaan turvallisuussyistä kalustosta. 
Aktivoimme edelleen seuran juniorien veneilyharrastusta ja jollakaluston käyt-
tömahdollisuuksia lasten vanhempien avustuksella. 
 
Koulutus- ja valmennustoiminta 
Osallistumme SPL:n ja SVEL:n järjestämille kursseille tarpeen mu-
kaan. Järjestämme halukkaille veneilykoulutusta ja autamme lajiin pe-
rehtymisessä tarpeen mukaan. Järjestämme talvella veneilyaiheisen 
teemaillan, jossa saamme perehtyä ulkomaille suuntautuviin venemat-
koihin. 
 
Kilpailutoiminta 
Pirttisaareen purjehdus:  
Matkapurjehdustapahtuma köliveneille Pulkkilanharjulta Pirttisaareen. 
Samassa yhteydessä purjehditaan Asikkalan mestaruudesta. 
 
Kokoustoiminta 
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuodessa kaksi: Kevätkokous 
maalis-huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa, joka on samalla vaalikoko-
us. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Seuran hallitus kokoontuu 
pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kuukauden ensimmäisenä tiistaina. 
APS:n edustajat osallistuvat Kymijoen vesistön seurojen yhteistapaamisiin, 
SPL:n ja SVEL:n liittokokouksiin, sekä olemme mukana Virkistysalueyhdis-
tyksen ja muiden sidosryhmien kehitystoiminnassa.  
 
Talous ja hallinto 
Seuramme talous on edelleen vakaalla pohjalla, mutta meidän on varaudutta-
va jatkossakin osittain hankkimaan ostopalveluina niitä työsuorituksia, joita 
on aiemmin saatu hoidettua talkoovoimin. Talouden suunnittelu ja talousarvio 
lähtee siitä, että jäseniltä perittäviä maksuja ei koroteta vuodelle 2010. 
Jäseniltä perittäviä maksuja selkeytetään ja yksinkertaistetaan. Jäsenmaksu 
tulee kattamaan myös tukikohdan käyttöoikeuden ja yhteiskatsastusaikoina 
tehtävän katsastuksen. Jäseniltä perittävissä maksuissa siirrytään laskutus-
käytäntöön. APS ottaa käyttöön Suomen Veneilyliiton jäsenseuroilleen mak-
sutta tarjoaman taloushallinnon ohjelman, joka sisältää laskutusominaisuu-
det. Rahaliikenne selkeytyy jäsenistön ja seuran kannalta huomattavasti.   
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Jäsenmäärän kehitys 
Seuran jäsenmäärän kehitys tulee olemaan maltillista. Seuramme on nyt re-
sursseihimme nähden sopivan kokoinen. Jäsenmäärän kasvua tullaan ohjaa-
maan siten, että tavoitteena likimain nykyisensuuruinen kokonaismäärä. Ju-
nioritulokkailla ja asikkalalaisilla on luonnollisesti etusija, perustuen yhdistyk-
semme sääntöihin.  
 
Pirttisaaren tukikohta 
Veneilykauden aikana järjestämme mahdollisuuksia aktiiviseen yhteistoimin-
taan jäsenistön kesken. Järjestämme halkotalkoot alkukesällä. Varaudumme 
hoitamaan halkojen tuonnin kesäaikana, tämän vuoden mallin mukaisesti. 
Peräpoijujen ketjuja sekä poijurakenteita uusitaan tarvittavilta osin. 
Sauna- ja pesuhuonetilojen viimeistelytyöt saatetaan loppuun. 
Tukikohdan viihtyisyyteen ja ympäristöarvoihin kiinnitetään erityishuomiota.  
 
Turvallisuus 
Veneilytuvallisuutta edistetään katsastus- ja valistustoimintaa kehittämällä. 
APS:n Turvallisuussuunnitelmat otetaan käyttöön Pirttisaaren, talvisäilytys-
alueen, kilpailu- ja junioritoiminnan osalla.  
  
Muu toiminta 
Jatkamme ja kehitämme yhteistoimintaa muiden veneilyseurojen kanssa. 
Pidämme yhteyttä rakentavassa hengessä yhteiskunnallisiin päättäjiin. Toi-
mimme mukana ja vaikutamme aktiivisesti veneilyalan järjestöihin ja sidos-
ryhmiin. Jatkamme satama- ja talvisäilytysalueen kehittämistä. Talvisäilytys-
alueelle hankitaan merikontti mm. nuorisojollien säilytyspaikaksi. Purjehdus-
kauden päätteeksi järjestetään " mastonkaato " marraskuussa. 
   
Tiedottaminen 
Jäsenlehteämme Slööriä julkaistaan kahdesti vuodessa.  
Seuramme Internet-sivuja hyödynnetään  kehittyneenä tiedotuskanavana 
jäsenkunnalle.  
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 MAKSUT 2010, EHDOTUS VUOSIKOKOUKSELLE 
 eräpäivä 31.3.2010 APS VALITTU LIITTO 
  KAIKKI SPL SVEL 
  EUR EUR EUR 

LIITTYMISMAKSUT Varsinaiset jäsenet yli 18v.  100     
      (kertamaksu seuraan liittymisen yhteydessä)     
 Liittyjä alle 18v. tai jos perheessä on puoliso maksanut jäsenmaksun 20     
     
VUOSIJÄSENMAKSUT Jäsenmaksu, varsinaiset jäsenet  57,50 54 
 Ylimääräinen liittomaksu (kahden keskusliiton jäsenyys)      12,50 9 
 Muut yli 18v. perheenjäsenet  12   
 Alle 18v (juniorijäsenet) 0   
       
TALVISÄILTYSMAKSUT  Talvisäilytys Kuotaanrannassa alle 8,5m vene 40   
 Talvisäilytys Kuotaanrannassa yli 8,5m vene 60   
 Talvisäilytys Kuotaanrannassa 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    
     

APS laskuttaa kaikki maksut, käytä viitenumeroa! 
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PÄIVITTÄKÄÄ YHTEYSTIETONNE SEURALLE!  
 
Jos yhteystietonne (postiosoite, puhelin, sähköposti) on muuttuneet, 
ilmoitattehan siitä APS:lle / sihteerille.  
 
Samoin mikäli ette ole aiemmin ilmoittaneet käyttämäänne sähköpos-
tiosoitetta, nyt on hyvä aika ilmoittaa se. Pyrimme karsimaan paino- ja 
postikuluja lähettämällä tiedotteita sähköisesti (ei koske Slööriä).  
Seuraa myös seuran kotisivuja: www.asikkalanpursiseura.fi  



Pirttisaaren kesä 
 
 
Taas on yksi kausi Pirttisaaressa takana, mieli täynnä mukavia muistoja. 
Isännän ominaisuudessa ensimmäinen kausi oli luonnollisesti jännittävä, mi-
ten asiat sujuvat. Kausi osoitti jännityksen olleen täysin turhaa, siitä kiitos 
innokkaalle jäsenistöllemme. Lienee hyvä hieman kerrata kuluneen kesän 
tapahtumia. 
 
Normaalien ylläpitotoimien lisäksi kesälle oli tiedossa halkotalkoot, saunaki-
sa, jätevesien käsittely ja pikkusaunan siirto pesutilaksi. Kesäkuun puolivälis-
sä oli halkotalkoiden vuoro. Innokasta joukkoa saapui saareen runsaasti, jopa 
niin paljon ettei kaikille riittänyt halkoja käteen. Siinä touhussa tuli eteen kysy-
mys, mihin se imeytyskaivo tulee. Eipä muuta kuin rautakanki käteen, koput-
telua hetken aikaa ja tähän. Siitä alkoi kaivon kaivaminen ja kaikilla oli aska-
reita. Halkotalkoot sujuivat todella sujuvasti, samaan aikaan imeytyskaivon 
kuoppa syveni vauhdilla. Olipa upeaa toimintaa! 
 
Jätevesien käsittely ja pikkusaunan siirto etenivät omaa tahtiaan, väliin tuli 
saunakisa. Tähän panostettiin normaalien siivous- ja huoltotoimien avulla. 
Pursitupa siivottiin ja kiukaan kunto tarkastettiin kivitila puhdistaen. Tietämäni 
mukaan pursituvassa oli ensimmäistä kertaa käytössä pölynimuri ja imuroin-
nin suoritti perustajajäsenemme. Panostus ei mennyt hukkaan, siitä merkkinä 
on pursituvassa kunniakirja vuoden veneilysaunasta. Tähän huomionosoituk-
seen vaikutti myös tukikohdan kokonaisuus ja yhteishenki. Tuomaristo ha-
vaitsi mukana olleiden jäsenten hyvän yhteishengen. Tästä kunnia kuuluu 
kaikille seuramme jäsenille. 
 
Pikkusaunan siirto pesutilaksi sujui mallikkaasti. Valmistelevat toimet veivät 
hieman aikaa mutta varsinainen siirto tapahtui innokkaan ja osaavan joukon 
toimesta parissa tunnissa. Välillä oli jopa aikaa ruokailuun jonka mukana ollut 
naisisto oli järjestänyt. Oli maittavaa! Pesutila saatiin muutaman viikon jäl-
keen käyttökuntoon portaat mukaan lukien. Tulevalle kaudelle jäi vielä yhdis-
tävän katon rakentaminen. Pitäähän askareita olla tulevaisuudessakin. 
Yhteenvetona kuluneesta kaudesta voi vain todeta, että meni upeasti. Suun-
nitelmat toteutuivat innokkaiden talkoolaisten ansiosta. Isäntänä voin vain 
nöyrästi kiittää kaikkia! 
 
Mennyttä kautta muistellen ja tulevaa odottaen 
 
Pertti Salmela 
Pirttisaaren isäntä 
pertti.salmela@gmail.com 
0400-517988 
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Pirttisaareen purjehdus 2009 ja hieman tulevasta  
 
Eipä satanut eikä vihmonut erityisemmin menneen suven Pirttisaareen pur-
jehduksen yhteydessä. Tähän vaativaan tyvenkeliin purjehdus osui nyt kol-
mannen kerran peräkkäin. Muutosta edelliseen vuoteen oli maalinjan tuomi-
nen vielä aikaisempaa lähemmäksi Karinsalmen lähtöpaikkaa, nyt Punapään 
ja Paatsalon väliin. Nähtäväksi jää kuinka lähelle lähtöpaikkaa maalilinja tule-
vina kesinä täytyy virittää. Vaikka purjeet eivät paukkuneetkaan, tunnelma oli 
hyvä, aurinko paistoi ja oli kesäisen lämmintä. 

 
Entä sitten seuraavana kesänä. Pirttisaareen purjehditaan jälleen, ajankohta 
on lauantai 7.8. Purjehditaanko etuperin vai takaperin, tuleeko retkeilijöitä 
purje- ja moottoriveneillä mukaan, tähän palataan keväällä tarkemmin. Asik-
kalan mestaruudesta on taas syytä taistella välivuoden jälkeen. Kaikki ajatuk-
set ja ideat Pirttisaareen purjehduksen kehittämiseksi tapahtuman järjestäjät 
ottavat mieluusti vastaan. 
 
Kiitos vuoden 2009 ”kisaan” osallistuneille ja muille mukana olleille. 
 
Pertti Kansonen 
kilpailupäällikkö 
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Pirttisaaren purjehduksen 2009 tulokset  

 veneen nimi  kippari  lys  Purjehdittu 
 aika  tasoitettu aika 

 VIMMA   Pynnönen Raija   1,11   3.56.07   4.04.19  

 KUIKKA   Kekkonen Veikko   1,03   5.09.37   5.12.04  

 CARA MIA   Korhonen Ilkka   1,13   5.07.32   5.17.02  

 WHITE LADY   Kannisto Jaakko   1,02   5.17.13   5.18.50  

 AQUARIUS   Seesvaara Pentti   1,09   5.14.22   5.21.11  

  TORRES   Tommola Hannu   1,08   5.17.01   5.23.09  

 TÖRNROSA   Makkonen Sakari   1,00   5.23.30   5.23.31  

 SILMARIN   Mertaila Johanna   1,04   5.23.37   5.26.49  

Kuvat Olavi Painilainen.  
Tunnelmakuvia löydät enemmän pursiseuran verkkosivuilta kohdasta 
”menneet tapahtumat” 
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 HALLITUKSEN JÄSENET 2009  
 
Asema hallituksessa Nimi   Lisätehtävät  
 
Kommodori  Alpo Honkonen  katsastuspäällikkö  
 
I varakommodori  Timo Tenho  katsastaja   erov. 
kunniakommodori 
 
II varakommodori  Irma Painilainen  sihteeri    erov. 
 
Varsinainen jäsen  Pertti Salmela  tukikohtaisäntä, katsastaja  
 
Varsinainen jäsen  Juhana Pulli  rahastonhoitaja   erov. 
 
Varsinainen jäsen  Jorma Lintunen  matkaveneily   erov. 
 
Varsinainen jäsen  Pertti Kansonen  kilpailupäällikkö, 
      ympäristövastaava   
 
1. varajäsen  Mika Piiroinen  kouluttaja, katsastaja  
 
2. varajäsen  Juha Makkonen  satamapäällikkö   erov. 
 
3 varajäsen  Milja Lusila  junioripäällikkö    erov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varsinaiset tilintarkastajat   Varatilintarkastajat 
 
Timo Koivunen     Asko Ojanen 
Jaakko Kannisto     Juha Hiltunen 
 



ÄLKÄÄ MAKSAKO ENÄÄ MITÄÄN MAKSUJA  
OMATOIMISESTI SEURAN TILILLE, KAIKKI LASKUTETAAN!  
 
Jäsenmaksatus tulee muuttumaan niin, että seura lähettää laskut ja jäsen-
maksut hoitaa vastaisuudessa rahastonhoitaja ja sihteeri hoitaa jäsenrekiste-
riasiat. Älkää lisätkö tai poistako laskusta mitään. Kuotaan talvisäilytys lasku-
tetaan vasta lokakuussa, kaikki kerralla, ja seura lähettää laskut. Tämän syk-
syn laskuerä Kuotaassa olevista veneistä on lähetetty. Toki he jotka olivat 
ehtineet maksaa jo ennen maksatusta, eivät enää saa toista laskua. 
 
Terveisin sihteeri-Irma 

Tiedottajan tuuraajan tarinaa 
 
Kävipä tässä syksyllä veneen noston yhteydessä Kuotaan satamassa niin, 
että seuran sihteeri-Irma kysäisi minulta yllättäen voisinko tuurata loppuvuo-
den Piiroisen Mikaa seuran tiedottajana ja toimittaa tämän syksyn Slöörin. 
Mikalla kiireet ovat ilmeisesti lisääntyneet niin, ettei hänellä tahtonut riittää 
tällä kertaa aikaa Slöörin toimitukselle. Niinpä päätin ottaa mielenkiintoisen 
haasteen vastaan ja samalla tutustua tarkemmin seuran toimintaan ja ihmi-
siin. Ehkäpä tässä yhteydessä voisin kertoa myös itsestäni hieman lisääkin. 
 
Itse olen veneillyt Päijänteen maisemissa 80-luvun lopusta lähtien. Aluksi 
vanhempien mukana matkaveneellä. Tämän vuosituhannen alussa tuli vaihto 
teräsveneeseen ja vaihdoksen yhteydessä liityimme myös Asikkalan Pursi-
seuran jäseniksi. Kesän 2008 lopulla tuli sitten suuri muutos veneilyyn, sillä 
vuorossa oli purjevene ja sen tuomat uudet haasteet. Ehdimmekin siinä välil-
lä pitämään vuoden tauon veneilystä. Kipinän 
purjehtimiseen sain aiemmin samana kesänä 
ollessani ensimmäistä kertaa mukana Päijänne-
purjehduksessa, gastina enoni veneellä.  
 
Purjehtimisen ohella viime aikoina on tullut har-
rastettua urheilua eri muodoissa, mm. kössiä ja 
sählyä. Talviharrastuksiin kuuluu lumilautailu, ja 
uutena kokeilukohteena voisi olla vaikkapa kite-
wing. Asun Lahdessa matkustajasataman lähei-
syydessä ja ammatiltani olen sähkösuunnittelija. 
 
Jarmo Koponen 
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Tervetuloa veneilykauden 2009 päätteeksi  

osallistumaan perinteiseen 
MASTONKAATOON 

Perjantaina 

27.11.2009 klo 19 

 

 

Vääksyn Majakkapaviljongille 
Ohjelmana: 
• ansioituneiden veneilijöiden palkitseminen 
• jouluateria 
• hauskaa yhdessäoloa 

Jouluaterian hinta on 25 € 

josta jäsenet maksavat 20 € 

ja seura 5 €/ateria 
Ilmoittautuminen 24.11.2009 mennessä Irmalle 

puhelimitse 0440-575748 



Hallituksen varajäsenet ja muut  
toimihenkilöt 2009 

 Mika Piiroinen, kouluttaja, katsastaja 
Kivirinteentie 6, 19700 Sysmä 
0400 845 545 
mika.piiroinen@purjehdus.net   

 Juha Makkonen, satamamestari 
Haarikkakuja 6, 17200 Vääksy 
0400 502 703 
makkojuha@gmail.com    

 Milja Lusila, junnupäällikkö 
Luiskatie 13, 17200 Vääksy 
040 8429 635 
milja.lusila@mbnet.fi 

 Jarmo Koponen, tiedottaja 
Laiturikatu 1 as.8, 15140 Lahti 
040 702 4411 
jarmo.koponen@phnet.fi  
(s/y MERENGUE) 

 Tapani Koskinen  
Syrjäntauksentie 63 
17200 Vääksy  
0400 949 295 
  

 Ari Nieminen  
Marjamäenkatu 19 
05820 Hyvinkää 
0400 718 641 
ari.e.nieminen@mbnet.fi 
(m/s SANI) 

 Jukka Leinonen  
Rullakatu 14 G 42 
15900 Lahti 
0400 838 904  

 Jani Saarikko 
Honkaperäntie 30  
17200 Vääksy 
040 5310 968 
jansaa@gmail.com 
(yksi s/y ELYSIONIN kippareista) 

 Kari Lehtinen 
Halkokorvenkatu 22 
15240 Lahti 
040 7622 265 

  

Katsastajat  
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Asikkalan Pursiseura ry 
Vehkoontie 7, 17200  Vääksy 
www.asikkalanpursiseura.fi 

sihteeri@asikkalanpursiseura.fi 


