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Syksyinen tervehdys!
Jälleen on veneet peitetty ja
talven odotus alkanut. Ensimmäinen lumimyräkkä parastaikaa
myllertää ulkona ja sen myötä
ensimmäiset lumityöt odottavat.
Toistamiseen jouduimme syksyn
TARUa viivyttämään halutusta,
jotta saisimme tärkeäksi luokiteltua infoa mukaan. Tällä kerralla jäimme odottamaan kunnalta talvisäilytyspaikkojen hinnoitteluun ja hallinnoitiin liittyviä, tietenkin positiivisia päätöksiä tekemiimme ehdotuksiin. Päätökset toki saimme, mutta se positiivisuus, - niinpä
niin, sivulla 24 asiasta tarkemmin.
Positiivisten viestien janoa tuntuu olevan muuallakin. Viimeksi siihen törmäsin Suomen Purjehtijaliiton vuosikokouksessa Espoossa, jossa minulta kyseltiin muiden Päijänteellä toimivien veneilyseurojen edustajien taholta,
joko Suopellossa alkaa jotain myönteistä tapahtua veneilypalveluiden palautumiseksi ja mielellään niiden edelleen kehittämiseksi. Eipä ollut paljon
kerrottavaa. Sama toistui kaksi viikkoa aikaisemmin Suomen Veneilyliiton
syysliittokokouksessa Helsingissä. Kuvastaa hyvin niitä odotuksia, joita
Päijänteen veneilijöillä on.
Mutta iloisempiakin asioita toki löytyy ja silloin mieli kääntyy jälleen nuorisotoimintaan. Vaikka se ei määrällisesti vielä kovin korkealle yllä, on sen
toimivuus kuitenkin valtakunnallisesti pantu merkille. Asiasta tällä tietämällä joulukuun Navicare-lehdessä lisää.
Jos maailman valloitus purjeveneellä erityisesti kiinnostaa, on jälleen mahdollisuus seikkaperäisesti sellaista seurata netin osoitteessa ”http://
www.volvooceanrace.org/”. Siinä tosimiehet ”lentävät” joskus reilusti yli 20
kn nopeudella useampia vuorokausia peräkkäin.
Nähdään tammikuun ”kolmen tuulen iltamissa”

Jarmo
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TEHIN PURSISEURA ry, VUOSIKOKOUS 2008
Aika
Paikka
Läsnä

14.06.2008, klo16.00 – 18.00
Ilolan rantasauna, Suopelto
Osallistujaluettelo (Liite 1)

Kokouksen avaus
Kommodori avasi kokouksen.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi kokouksen avaaja Jarmo Eulenberger
Valittiin kokouksen sihteeriksi Rita Mannila
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ilkka Kaitila ja Raija Laattala
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kommodori totesi kutsun jäsenistölle postitetun kirjallisesti jäsenlehden välityksellä sääntöjen edellyttämän 10 pv ennen kokousta, joten kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Hallituksen vuosikertomus 2007 tileineen ja tilintarkastajien antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman vuosikertomuksen (liite 2), tilinpäätöksen (liite 3), sekä tilintarkastajien antaman lausunnon (liite 4).
Kokouksessa esitettiin huoli tilien ylijäämästä peräkkäisinä vuosina. Rahaa
kerättävä vähemmän tai hallituksen tehtävä suunnitelma niiden käytölle.
Kokous hyväksyi vuoden 2007 tilinpäätöksen ja hallituksen ehdotuksen siirtää kirjanpidon osoittama 1203,79 euron suuruinen tulos voitto- ja tappiotilille.
Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Kokous päätti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille
vuoden 2007 tilinpidosta ja hallinnoinnista.
Toimintasuunnitelman hyväksyntä vuodelle 2009
Sihteeri esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman (liite 5) vuodelle
2009.
Kokouksessa esitettiin PÄM kilpailun infon tehostamista seuroille. Tietoa kilpailun oheispalveluiden järjestelyistä. Nuoria mukaan kilpaveneisiin gastiksi.
Koulutus toimintaa toivottiin laajennettavaksi myös aikuisille (purjehdus). Katsastukseen SPL:n vuosikirja jakoon.
Hallitus käsittelee toivomukset seuraavassa kokouksessa.
Kokous hyväksyi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2009
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esitetyssä muodossa.
Määrätään vuonna 2009 perittävän jäsenmaksun ja muiden maksujen suuruus ja suorittamisen ajankohta
Kokous hyväksyi hallituksen esityksen perittävistä maksuista vuodelle 2009
(liite 6).
Jäsenmaksun eräpäivä on 15.5.
Vahvistetaan vuoden 2009 talousarvio
Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman talousarvion vuodelle 2009. Arvion
loppusumma päätyi summaan 9800 euroa.
Kokous vahvisti hallituksen laatiman ja esittämän talousarvion muutoksitta
vuodelle 2009 (liite 7).
Valitaan vuosille 2009-2010 yhdistyksen kommodori tai varakommodori
erovuoroisen tilalle (Jarmo Eulenberger)
Jarmo Eulenberger valittiin kommodoriksi edelleen.
Valitaan vuosille 2009-2010 kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle (Eero Laattala ja Hannu Heinonen)
Eero Laattala ja Hannu Heinonen valittiin edelleen.
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
Kokous valitsi varsinaiseksi tilintarkastajaksi Päivi Virolaisen ja Arja Virran,
sekä heidän varamiehikseen, Eija Oksanen ja Helga Saarisen.
Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat
Suopellon Marina-hanke. Edelleen kesken. Polttoaineen tankkausta ei tule
tänä kesänä. Kommodori ollut yhteydessä omistajaan.
Ilolassa kohennustoimenpiteitä tehty:
laiturit ja poijut - vierasvene paikkojen merkinnät - WC pikkusaunan taakse –
päälaiturin info taulu, myös kirkonkylässä. Ison saunan katto korjattu. (JEu)
Pulkkilanharjun läppäsilta.
Pentti Pesari ehdotti, että Pulkkilanharjun läppäsilta rakennetaan Käkisalmen
sillan paikalle. Silta on uusittava lähivuosina, läppäsilta sen tilalle on taloudellisesti edullinen ratkaisu. Kun läppäsillan avaamisesta veneilijöille laaditaan
rajoittavat ohjeet, Sysmän liikenne ei läppäsillan vuoksi vaikeudu. TePS:n ja
Sysmän kunnan pitäisi yhdessä lähteä ajamaan tätä ratkaisumallia.
Ilkka Kaitila kannatti ehdotusta.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo18
Jarmo Eulenberger

Rita Mannila

puheenjohtaja

sihteeri
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Tiivistelmä vuoden 2007 tilinpäätöksestä

TULOSLASKELMA

2007

2006

Tuotot

5 173,15

4 694,73

Kulut

-8 050,17

-6 180,80

Varsinaisen toiminnan kate

-2 877,02

-1 486,07

3 870,00

3 307,00

Rahoitustuotot ja kulut

-39,19

-57,60

Yleisavustukset

250,00

0,00

10 203,79

1 763,33

Varsinainen toiminta

Varainhankinta

Tilikauden tulos

Varsinaisen toiminnan tuottoja kasvatti lähinnä kilpailutoiminta, jäsenlehti ja nuorisotoiminta. Toiminnan
kuluissa puolestaan oli eräissä jaksottuvissa kuluryhmissä, mm. jäsentarvikkeet, välivuosi.

TASE

2007

2006

632,39

632,39

aineellinen hyödyke

7 0617,85

6 647,66

Pysyvät vast. yht.

8 0250,24

7 280,05

5 775,46

5 623,16

14 107,00

12 903,21

14 107,00

12 903,21

0,00

0,00

14 107,00

12 903,21

Vastaavaa
aineeton hyödyke

Vaihto-/rahoitusomaisuus
Vastaavaa yht.

Vastattavaa
Oma pääoma
Vieras pääoma
Vastattavaa yht.
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Vuoden 2009 talousarvio ja perittävät maksut
Budjetin tekijä ennustaa tai arvaa

TALOUSARVIO VUODELLE 2009
Tulot
Varsinainen toiminta
Jäsen ja liittymismaksut
Muut tulot

9 800,00
5 513,00
3 987,00
300,00

Menot
Poistot
Toiminnan kulut
Hallinnon kulut

9 800,00
1 500,00
6 655,00
1 645,00
hlöä, venettä määrä

Jäsen- ym. maksut v. 2009
Kilpailutoiminta, aikuiskoulutus
3000
Kilpailumaksut, PP, osallistumismaksut
, PÄM
, EPK
Purjehduskoulutus

á€

maksu

€

22,00
14,00
17,00
0,00

760,00
550,00
210,00
0,00
0,00

10,00
20,00

384,00
276,00
108,00

1
3
1
4
0
0

33,00
27,00
25,00
25,00
10,00
5,00

239,00
33,00
81,00
25,00
100,00
0,00
0,00

Nuorisotoiminta ja koulutus
3003
Leiri-, ym. osallistumismaksut

15

52,00

780,00
780,00

Tukikohta
3004
- Majan avain
- vuosimaksu (sisältää saunamaksun)
- vieraileva vene/TePS-vene ilman vuosimaksua

4
30
20

5,00
15,00
5,00

570,00
20,00
450,00
100,00

9

110,00

990,00
990,00

Katsastus
3001
Vuosikatsastusmaksu
Peruskatsastusmaksu

25
15
0
0
veneitä
46
9

Liput, viirit
3002
- lippu, iso
55 x 90
- lippu, keski 44 x 72
- lippu, pieni 33 x 54
- veneenomistajan viiri
- rintataskumerkki
- pusero-/hihamerkki

Laiturit
3005
Laiturimaksut
Jäsenmaksut
4000
Varsinaiset jäsenet
- seuran osuus m+p
- liittomaksu SVeL
- liittomaksu SPL
Perhejäsenet
Juniorijäsenet
- liittomaksu SVeL
- liittomaksu SPL
Lepäävä jäsen
Liittymismaksut
4001
Liittymismaksut
- ulkopaikkakuntalaiset *)
Liittymismaksut juniorit

28
5

kats.-%
0,60
0,60

3 437,00
85
46
39
33
29
3
26
3

35,00
8,00
12,50
8,00
6,00
0,00
5,00
8,00

2 975,00
0,00
0,00
264,00
174,00
0,00
0,00
24,00

5
2
0

70,00
100,00
0,00

550,00
350,00
200,00
0,00
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Puuveneestä lasikuituun
Miltä se kuulostaa. Hullua, kuka vaihtaisi puuvenettä
”kylpyammeeseen”, sehän on lisäksi ongelmajätettä ajan
hampaissa. Lasikuitu ei parane vanhetessaan, niin kuin
viini tai hyvin hoidettu puuvene. Kaikenlaisia valintoja
kuitenkin joutuu tekemään elämässään. Monellakin meistä
veneily tarpeet muuttuvat vuosien aikana, syystä tai toisesta. Perheen koko muuttuu, aikaa on enemmän tai vähemmän kuin aloittaessa. Joskus on hyvä pysähtyä miettimään millaista veneilyä haluaa harrastaa juuri nyt, vai veneileekö ollenkaan. Kun vene seisoo kesällä käyttämättömänä laiturissa pitkiä aikoja
saattaa olla pohdinnan paikka.
Itse luotsasin 7.5m keskimoottori matkavenettä neljä vuotta yksin ja joskus satunnaisen gastin kanssa. Viidentenä vuotena vene oli maissa koko
kesän. Oli syntynyt pieniä korjaus tarpeita, joista en omilla taidoilla selviytynyt. Päätin elää yhden kesän ilman venettä. Kyllä sekin onnistui melko hyvin. Samalla uskalsin esittää kysymyksen, veneilenkö vielä vai lopetanko?. Vastaus oli viisi vuotta lisää tätä harrastusta, kiitos. Ei kuitenkaan enää hankalasti yksin hallittavaa isohkoa keskimoottori venettä. Viisi
vuotta tuntui realistiselta, ottaen huomioon ikä ja terveys ym. kysymykset. Sen jälkeen voi asiaa taas tarkastella uudelleen. Näin lähti uuden veneen hankinta käyntiin.
Ensin tarpeiden kartoitus. Miten aion veneillä? Kuinka usein, onko muita
matkustajia, haluanko yöpyä veneessä, laittaa ruokaa, käytänkö venettä
3kk vai 6kk. Millaisessa kelissä olen valmis kulkemaan. Bongaanko vain aurinko päivät. Kuljenko viikon vai viikonlopun ym. … Lista on pitkä. Vähitellen muotoilin kuvan itsestäni veneilijänä tämän hetken tilanteessa. Veneen pitää olla läpikuljettava keulalle, rantautumisen helpottamiseksi. En
halua enää keikkua veneen kapealla laidalla. Lämmitys ja keitto piste on
löydyttävä, myös yöpyminen on
oltava mahdollista. En kuitenkaan enää vietä koko viikkoa yhtäjaksoisesti veneillen. Veneen
merikelpoisuutta on sitten vaikeampi testata maissa. Budjetti
asetti tietenkin rajat, jostain
on aina tingittävä.
Näin syntyi suhteeni Castello
Amazon 533 veneeseen. Veneen
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materiaali
vaihtui,
vene keveni, lyheni ja
kaventui. Nyt saan
sitten ”kylpyamme”kyytiä. Vauhtia antaa
60 hv Evinrude E-Tec
itsevoiteleva kaksitahti. Matka vauhti
on
20kn
entisen
6,5kn sijaan. Nyt
mennään
plaanissa,
ennen runkovauhtia
kyntäen.
Pois on
”löpön” haju, joka
kulki vaatteissa kotiin asti. Tilalle tuli aallolta toiselle hakkaava jumputus. Makuasia on, haluaako kuunnella Mersun dieselin tasaista rötkötystä
korvan vieressä ajohytissä, vai kestääkö sisukset veneen paukkumista
aalloilla. Kumpikaan ei ole hyvä, mutta toista pitää sietää vain vähemmän
aikaa.
Veneen merikelpoisuus askarrutti koko kesän. Aikaa meni suhteen luomiseen varovaisin askelin. Kovia kelejä en etsinyt. Pari keskinkertaista keliä
tuli kuitenkin vastaan ja selvisin. Nyt etenen paikasta a paikkaan b vauhdilla. Aikaa kuluu vähän mutta polttoainetta huomattavasti enemmän. Ennen ei tankkaus pisteitä Päijänteellä tarvinnut miettiä, koska tankki riitti
Jyväskylään ja takaisin. Polttoaineen jakelupisteiden harvalukuisuus yllätti . Uusi havainto on, että palvelupisteet katoavat yksi toisensa jälkeen
Päijänteeltä.
Syksyllä koitti sitten yllätys. Luulin että pohjan pesu on nyt helppoa, toisin kävi. Puuveneen pohja oli käsitelty praimerilla. Painepesurin käyttö
riitti puhdistukseen. Lasikuidun sileä pinta on kuin imupaperi. Painepesurilla ei irronnut juuri mitään. Ei auttanut muu kuin mekaaninen hankaus ja oksaalihappoa sisältävä pesuaine. Kyllä lähti ja pohja kiiltää taas.
Ensi keväälle jäi läksyksi miettiä pohjan käsittely. Praimeri vai vahaus.
Neuvoja on tullut, mutta lisää otetaan vastaan. Pohjan käsittely oli se
kaikkein hankalin puuveneessä ja näin se on ilmeisesti lasikuidussakin. Perusasioita ei siis pääse pakoon venettä vaihtamalla.
Ensi kesänä liikkuu Castello toivottavasti rohkeammin vesillä, kun alku
arkuus on karissut kipparilta. Vene on edelleen nimeä vailla. Nimi ehdotukset ovat tervetulleita.
Rita Mannila
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Rapalan nuorisoleiri 2008
Leiri pidettiin totuttuun tapaan Juhannuksen jälkeisellä viikolla, mutta aikaisemmasta poiketen nyt 4
päiväisenä.
Heti aluksi on syytä pahoitella sääennustuksen epäonnistumista. ( syvästi pahoitellen: Hanski L, Kari J ja
Iltasanomat ). Ennustus menetelmät olivat kyllä jo
vuosien ajalta hyväksi koettuja, mutta nyt ei vaan
jostain syystä natsannut. Toisin sanoen vettä, ukkosta ja tuimia ukkospuuskia riitti. Tosin leirin loppupuolella nähtiin aurinkokin.
Leiri toteutettiin aikaisemmista leireistä tutun tukiryhmän ja kouluttajien rutinoidulla johdolla. Osallistujia oli täysi 30, enemmistö vanhoja tuttuja mutta myös joukko ensikertalaisia. Yhden päivän lisäys leirin kestoon
oli hyvä ratkaisu saada lisää aikaa vesillä oloon ja kiireettömyyttä ohjelman läpivientiin.
Kaluston siirto ja kasaus leiripaikalla suoritettiin jatkuvan sateen
saattelemana.
Onneksi sade taukosi
ensimmäisen leiripäivän aamuna ja näin
saatiin tehdä leirin
avaus poutasään vallitessa.
Loppupäivää
kylläkin sitten väritti
navakat tuulenpuuskat
ja sadekuurot. Iltanuotio ja makkaranpaisto
tapahtuikin
takkatulen ääressä.
Toinen päivä valkeni
aurinkoisena mutta oli
Isot pojat upouutta turvaveneen moottoria
jo kymmeneen menasentamassa.
nessä pilvinen. Vauhdikasta purjehdusta.
Päivä oli sateeton mutta tuulenpuuskia riitti.
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Tänään päästiin iltanuotiolle ja nuotiomakkaraa syötiin, maukkaita ja mustia. On se vaan rattoisaa kerrata päivän kokemuksia nuotiotulen ääressä.
Kolmas päivä valkeni
aurinkoisena ja pysyikin
poutaisena.
Kohtalainen tuuli ja
puuskat
takasivat
vauhdikkaan ja tapahtumarikkaan päivän vesillä. Kaatojakin nähtiin useita
mutta samalla myös
hienoja suorituksia
veneen
pystyyn
kääntämisessä. Purjehdus kokemuksen
lisääntymisen myötä lisääntyi myös
Huoltovene tuomassa edellistä harjoitusryhmää
veneiden ja venekuntien välinen kisailu merkityllä radalla. Tänään myös valvontavene 18 hv moottorilla varustettuna osoitti
tehokkuutensa ja toimivuutensa. Päivän kruunasi vohveli kestit ja leirikaste, joka oli uutta näillä leireillä. Illan päätteeksi saivat kouluttajatkin kasteensa järvessä.
Viimeisen päivän saimme viettää lämpimässä aurinkoisessa kesäsäässä.
Päivän ohjelma koostui vesillä olosta, leiriolympialaisista ja tavaroiden
keräilystä sekä pakkaamisesta. Kaiken päätteeksi tietenkin juhlallinen
Diplomien jako ja leirin päättäminen lipun laskuun. Haikeat hyvästit kavereille ja odotus pääsystä uudelle leirille, kun kerta meillä oli niin huisin
hauskaa.
Lämmin kiitos kaikille osallistujille sekä leirin onnistumiseen myötävaikuttaneille henkilöille ja yhteisöille. Tulkoon tässä mainituksi, että Veneilyliitossa on kiinnitetty huomiota tähän APS:n ja TePS:n yhteistyöhön nuorisotoiminnassa. Veneilyliitto tulee julkaisemaan siitä jutun ilmeisesti seuraavassa Navigare-lehdessä.
Oikein hyvää talvikautta kaikille!
Toivoo Kari J
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APSin ja TEPSin Yhteinen Lasten Veneilyleiri
Tänä vuonna APSin ja TEPSin yhteinen lasten veneilyleiri kesti 4 päivää, 24.6–27.6. Leiri pidettiin tuttuun
tapaan Rapalan leirikeskuksessa 8-15 vuotiaillle uimataitoisille lapsille.
Ensimmäisenä päivänä oli ensi alkuun tutustumisleikkejä kuten esimerkiksi läpsy. Sen jälkeen jaettiin porukka kahteen ryhmään sinisiin ja valkoisiin. Siniset menivät ensimmäisenä syömään ja lyhyen teorian ja kertauksen jälkeen myös vesille. Ensimmäisenä päivänä sää
oli vähän niin ja näin sadetta tuli ajoittain mutta aurinkokin pilkisti välillä.
Ehkä tämä oli lieventävä syy sille että ensimmäinen vesille laskettu Still
380 kaatui vähän alle 5 minuuttia lähdön jälkeen.
Toisena päivänä oli aika tuulista niin että vesille meni suurimmaksi osaksi
vain vähän kokeneemmat, vaikka kyllähän sinne meni kokemattomampiakin
vesille. Ne ihmiset jotka jäivät rannalle leikkivät leikkejä kuten timantin
ryöstö jossa porukka jaetaan kahteen ja kumpikin puoli yrittää saada vastapuolen ”timantit” samalla puolustaen omia ”timanttejaan”.
Kolmantena päivänä tuuli oli jo tyyntynyt sen verran että kaikki halukkaat
pääsivät vesille. Itse muistan menneeni optimistijollalla sinä päivänä vaikka
kyllä Zoom’it, Still’it ja E-jollakin laitettiin kuntoon. Sinä päivänä oli myös
teoriaa ja leikkejä leikittiin, myös aurinkolippoja painettiin. Illalla paistettiin vohveleita.
Viimeisenä päivänä oli ihan
aamulla purjehdusta koska
sää oli mukavan leppoisa,
purjehduksen jälkeen kirjoitettiin palautteet joissa
suuri osa leiriläisistä luultavasti kirjoitti kiitoksensa
keittiölle maittavasta ruuasta. Sitten pidettiinkin
olympiatason kilpailut paperinheitossa! Kärki kolmikkoon kuului Jukka, Eeva
-Maria ja Veli palkintoina kaikki saivat karkkia. Sitten pelattiin vielä muutama erä timantinryöstöä jonka jälkeen nautittiin päättäjäisjäätelöt. Diplomit jaettiin, hyvästit heitettiin, ja sitten olikin jo aika painua kotiin. Toivottavasti leiri pidetään ensi vuonnakin.
Anni Heiskanen
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Taruniemen kuulumiset
Taruniemi. Se kesäisten veneilyretkiemme kohde;
täyttyivätkö toiveet?
Kesän aurinko ei aina hymyillyt, välillä saimme vettä
niskaamme ja tuulta purjeisiin. Toki lämpimiä ja aurinkoisia päiviäkin kesään mahtui. Mutta vaihtelevaa oli
myös tukikohtamme käyttö, rauhallisista päivistä ja
viikonlopuista aina jopa ruuhkaksi saakka, mutta kyllä
sopu tilaa antoi.
Kevään ensimmäinen 'talkootyö' oli poikkeuksellisesti tuoda polttopuut
veneellä saareen, jäät kun eivät talven aikana sitä mahdollistaneet. Varsinaisissa talkoissa uusimme laiturin rannan puoleisen ponttoonin ja teimme tavanomaiset siivous puuhat. Kiitokset kaikille talkoisiin osallistuneille. Kiitos myös Sepolle, kun toimitit vajan kattopellit. Myöhemmin kesällä uusittiin katto Hannujen ja Jarmon voimin, Eijan
ja Tuulan toimiessa työnjohtajina.
Kesän aikana käyneiltä vierailijoilta saimme ideoita jo ensi kautta varten
tukikohtamme käytön parantamiseksi. Jos sinulla on mielessäsi jokin hanke tai korjausidea, mikä pitäisi/kannattaisi toteuttaa, voit sen
laittaa sähköpostilla vaikka isännälle. Sitä voimme sitten miettiä ja suunnitella talven aikana.
Uusi kiuas kivineen saunaan on jo kuitenkin ostettu.
Toivottavasti tuleva talvi olisi jääpeitteeltään hyvä, että saataisiin toimitettua puut ja muut tavarat saareen ja vastaavasti ylimääräiset romut
sieltä pois.
Talven vierailutkaan eivät ole kiellettyjä; kulkuyhteyksistä ja keleistä
annan mielelläni tietoja.
Terveisin Hanski

Mainoskoot ja hinnat:

Koko
1/1 sivu,
1/2 sivu,
1/3 sivu,
1/4 sivu,

A5
A6
A7

mv
60 e
40 e
32 e
25 e

väri
80 e
50 e
40 e
30 e
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Kutsu kolmiotteluun –
perinteisinä ”lajeina”
* kauden (2008) päättäjäiset *
* pikkujoulut *
* kauden (2009) avajaiset *
Jo perinteeksi muodostunut kauden
vaihtumiseen liitetty ”kolmi-ottelu”
pidetään jälleen
* lauantaina 24.1.2009,
* alkaen klo 18.30,
* ravintola Uotissa
Tule muistelemaan viime veneilykauden tapahtumia videoin ja diakuvin
höystettynä, sekä muuten vain turisten.
Pikkujouluakin muistelemme, tosin vain joulutortun verran, kahvin
kanssa.
Uuden alkavan kauden (2009) ohjelmaa voimme vielä ratkaisevasti
jalostaa hyvillä ajatuksilla ja ideoillasi.
Ja tietenkin voittoja täynnä olevat arpajaiset!
Tervetuloa mukaan, niin nuoret, uudet kuin
vanhatkin jäsenet!
Ilmoittautumiset sihteerille ma 19.1.2009
mennessä, kerro myös samalla mahdolliset
ruokailuun liittyvät toivomuksesi tai rajoitukset.
Rita Mannila, puh. 044-5060 334, tai
e-mail: rita.mannila@pp.phnet.fi
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Katsastusasioita
Kesän varsinaisena katsastuspäivänä oli paikalla runsas
kolmekymmentä venettä. Katsastettavaa riitti koko
päiväksi kolmelle katsastajalle. Useita veneitä katsastettiin myös muuna ajankohtana sekä toisilla paikkakunnilla.
Veneilijät olivat pääsääntöisesti hyvin valmistautuneet
alkavaan kauteen, ja katsastuksessa ilmenneet puutteet olivat vähäisiä. Tässä on kuitenkin hyvä kerrata
peruskatsastukseen liittyvät asiat.
Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen
ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina.
Peruskatsastusasioissa ota hyvissä ajoin, ennen veneen vesillelaskua, yhteyttä katsastajiin, runkokatsastuksen ajallaan suorittamiseksi. Runkokatsastusta ei voi suorittaa veneen ollessa jo vedessä.
Kaikki palovaroittimet eivät
toimi veneissä vallitsevissa
kosteuden vaihteluissa. Jos
olet hankkimassa palovaroitinta veneeseen varmista,
että varoitin soveltuu venekäyttöön ja täyttää nykyiset
luokitukset.
Muistithan rekisteröidä veneesi!
Jos rekisteröinti unohtui,
rekisteröi veneesi ennen
seuraavaa vesillelaskua, koska rekisteröimätöntä vesikulkuneuvoa ei saa käyttää vesiliikenteessä ennen kuin se on merkitty rekisteriin.
Ennen tulevaa veneilykautta vanhan hyvän ajan oikeaa talvea toivottaen
katsastajat
Eero, Harri, Hannu K ja Hannu H
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Perhepurjehtijana Päitsissä
Tehin Pursiseura on viime vuosina menestynyt pieneksi seuraksi varsin mukavasti Päijännepurjehduksessa. Pentti
Pesarin Banner 28 ”Lady” oli viime kesänä LYS-urheiluveneluokan pronssimitalisti ja Ilkka Kaitilan Sonata 7 ”Toutain”
oli toissa kesänä LYS 5-6 luokassa voittaja ja nytkin viides. Oma veneemme,
X99 ”Shearlangstone IV” on pärjännyt
ihan mukavasti varsinkin suorassaajassa ennen tasoituksia, mutta vielä
perhemiehistömme ei ole yltänyt veneen
kovan LYS-luvun (1,25) tasolle purjehdustaidoissa. Ehkäpä ensi kesänä. Mutta
missä ovat muut TePS:n veneet? Ovatko purjehtijat miehistönä toisten seurojen
veneissä vai jääkö tämä upea kesätapahtuma useimmilta jäsenistämme kokematta. Tarkoitukseni on tässä yllyttää TePS:n porukoita mukaan Päijännepurjehdukseen.
Vene
Kilpailuun voi
lähteä
lähes
millaisella purjeveneellä
vaan, kunhan
siinä on vähintään
kolmen
hengen miehistö. Ei kuitenkaan Optarilla,
TePS’in tämän kesän osallistujaveneet, vas. Lady, Toutain, jossa on kolme
miestä, mutta
Shearlangstone IV.
kylläkin Litillä,
Folkkarilla, Holkilla, SunWindillä, Helmsmanilla tai vaikkapa Nauticatilla. Litillä homma on tietysti vähän karumpaa kuin siinä Nauticatissa, mutta onpahan luonto lähempänä.
Lähes kaikki veneet osallistuvat Päitsissä LYS-luokkiin. LYS-tasoitussääntö on
siitä mukava, että se kattaa lähes kaikki olemassa olevat venetyypit ja se on
mallikohtainen eli yksittäistä venettä ei tarvitse mittauttaa, jos sitä ei ole modifioitu. Veneesi LYS-luvun löydät vaikkapa googlettamalla. Ainoa paperi, jonka joudut järjestäjille esittämään, on venetodistus, josta käy ilmi, että veneesi on SPL:n
rekisterissä (purjenumero) ja katsastettu. Taitaa olla niin, että katsastus vaaditaan vähintään luokkaan 3 ja H-veneille, Liteille ja joillekin muille riittää 4.
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Ilmoittautumislomakkeessa kerrot myös käytätkö spinaakkeria. Joillekin perhepurjehtijoille spinnu on sellainen mörkö, että sitä ei tule käytettyä. Spinnun voi
siis jättää pois ja siitä saa tasoitusta – yleensä kuitenkin spinnusta itsestään on
enemmän hyötyä kuin siitä ylimääräisestä tasoituksesta. Saattaapa käydä myös
niin, että kun kilpailussa ajaa spinnulla ja tottuu sen tuomaan vauhtiin niin lomapurjehduksillakin pallokas alkaa nousta mastoon ainakin vähän heikommilla tuulilla.
Sellainen kumma ilmiö tuossa kilpailuun ilmoittautumisessa on, että kaikenlaiset
pienet, vuosia retuperällä olevat asiat veneessä tulee laitettua kuntoon ennen
kilpailua. Purjeisiin tulee teipattua virtauslankoja, jumittuneet plokit voidellaan ja
kaikkein lahoimmat narut vaihdetaan uusiin.
Miehistö
Veneiden keskikoko on kasvanut ja se asettaa haasteita: Isompi vene vaatii
isomman miehistön. Kunnianhimoisimmat keräävät paattinsa täyteen kilpapurjehtijoita saavuttaakseen menestystä. Meillä vene miehitetään vaimon suvulla,
mikä on ihan toimiva ratkaisu sekin. Ajatuksemme siitä, että jos purjehdus on
hauskaa, niin tulee myös menestystä, ei ole vielä täysin toteutunut, mutta hävyttömän hauskaa on kyllä ollut.
Meillä siis kilpailun ajaa viisi aikuista: kolme naista ja pari miestä. Siirtymiset lähtöpaikkakunnalle ajetaan samalla porukalla kuin kilpailu. Monet veneet toki vaihtavat tuoreen miehistön lähtöpaikalla siirtopurjehduksessa ryytyneen tilalle. Purjehtiminen sinällään on helppoa eli miehistöltä ei vaadita mitään erityisominaisuuksia. Kun veneessä on yksi navigointitaitoinen ja miehistö suostuu kuuntelemaan kipparin ohjeita kilpailuun voi hyvin lähteä, tosin menestystä ei välttämättä
vielä tule.
Lähtöpaikalle kannattaa saapua jo lähtöä edeltävänä päivänä, koska siellä on
paljon houkutuksia. On mukavaa tavata kanssakilpailijoita, vaihtaa kuulumisia ja
juoda olutta/siideriä sekä saunoa. Kannattaa kuitenkin muistaa myös nukkua,
koska kilpailun aikana yö pitää ehdottomasti valvoa jo tunnelman ja yöllisen Päijänteen kauneuden tähden. Lähtöpaikalle voi hyvin tuoda myös lapsia – meno
pysyy suhteellisen siistinä eikä purjehtijoiden mopo karkaile.
Muonitus
Purjehtija on kuin armeija – hän purjehtii vatsallaan. Meillä homma menee niin,
että varaamme lähtöä edeltävään iltaan vähän paremmat pöperöt viineineen ja
parit snapsitkin. Kilpailuun esivalmistamme kotona kaksi lämmintä ateriaa: Makaroonilaatikko tai lasagne ja jokin wokki/nuudeli härdelli. Nämä ovat sellaisia
helposti syötäviä mättöjä, jotka on helppo lämmittää ja syödä lusikalla syvältä
lautaselta, jos vaikka Päijänteellä vahingossa sattuisi tuulemaan vähän lujempaa. Näiden lisäksi on tukevasti leipää ja päällistä sekä aikuisille niin elintärkeää
salmiakkia ja suklaata. Alkoholin suhteen emme nipota, vaan veneessä juodaan
olutta/siideriä ja jokunen viinitilkkakin, mutta ei teräviä. Vaikka kyseessä on ennenkaikkea kesätapahtuma eikä tiukkapipoinen kilpailu, niin turvallisuutta ja
sääntöjä sentään kunnioitetaan. Termos pidetään sitten kuumalla kahvilla ladattuna läpi koko shown.
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Noi kaikkiko
pitää ohittaa!

Töllöstä tuli kerran
ohjelmaa Päitsistä.
Toimittaja
kyseli
erään veneen kipparilta: ”Mitenkä teillä
tämä muonitus tällaisessa
pitkässä
kilpailussa?” Tiukka
vastaus
kuului:”Voileivillä mennään, tää on purjehduskilpailu eikä mikään picknick!” Meillä asiat ovat paremmin.

Ai niin – se kilpailu
Kilpailu alkaa startilla, joka nykyään on porrastettu puolentunnin välein siten, että hitaimmat veneet
(pieni LYS-kerroin) lähtevät ensin ja nopeat viimeiseksi. Lähtöalueella on hyvin
tilaa ja lähtöä ei tarvitse stressata,
jos ei tunge aivan lähtölinjalle.
Sen, että on oikeassa lähdössä,
näkee kellosta ja veneiden takastaagin värillisistä tunnusnauhoista. Sen verran kannattaa lukea
purjehduksen kilpasääntöjä, että
tietää miten lähtöä edeltävät paukut ammutaan tai sitten lähtee
vain muiden perään. Onhan tuossa 65 mailia ottaa muut kiinni ja
painaa ohi.
Väistämissäännöt kannattaa kuitenkin olla aika selkeästi päässä,
kun Kärkisissä tai Kirkkosalmessa
on vähän sutinaa, niin siinä ei oikein ehdi kaivelemaan meriteidensääntöjä.
Siitäkään ei ole suoranaista haittaa, jos tutustuu ennakolta reittiin
edes merikorttia tutkimalla ja printtaa netistä vähän tuuliennusteita.
Varsinkin hiljaisilla tuulilla ja yöllä
purjehtiminen on sellaista pienten
Kilpapurjehdus on “kovien” naisten
virtausten etsimistä läheltä rantohommaa.
ja. Oikeilla taktisilla ratkaisuilla voi
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tässä voittaa tai hävitä paljon. Meillä on ollut tapana parkkeerata vene yöllä pläkään keskellle jotakin isoa selkää ja odottaa muita. Odotus onkin yleensä palkittu
ja kaikki vaivalla ohittamamme veneet ovatkin aamun sarastaessa taas saavuttaneet meidät tai menneet rantoja pitkin ohi.
Venevauhtiin kannattaa minusta satsata enemmän kuin manöövereihin. Jos vene esim. kulkee viisi solmua, ei pidä tyytyä siihen, vaan säätää naruista kunnes
vene kulkee 5,5 solmua. Sitten ei saa luovuttaa vaan pitää vielä säätää, kyllä
sieltä se kuusikin solmua irtoaa. Jos myötäiseen ajaessa spinnu vähän sotkeentuu staagiin, tai tulee rintsikat, se ei maailmaa kaada. Mutta jos heikossa tuulessa saa spinnun vetämään silloin kun se muilla luhistuu, niin menestystä tulee
varmasti. Se on hieno homma kun huomaa, että se vanha hidas perhevene liikkuukin aika liukkaasti kun sitä kerrankin oikein trimmataan. Laidalla istuminen
näyttää urheilulliselta ja etenkin, jos vene on sellainen nykyaikainen lattapohjainen silitysrauta, niin pystyss ajaminen lisää oikeasti vauhtiakin. Jos varvaslista
painaa reisiä, niin peffan alle voi laittaa kapokkityynyn. Maalilinjan ylityksen jälkeen on kiva poksauttaa pullo kuohuvaa – tulee sellainen suuren maailman fiilis,
vähän kuin Volvo Ocean Race.
Kaikki mukaan ensi kesänä
Päitsi on hulvattoman mukava kokemus ja on myös tavattoman upeaa purjehtia
Päijänteellä kesäyön hämyssä, kun 150 veneen valot näkyvät, mutta ääntäkään
ei kuulu. Päitsin jälkeen olet varmasti parempi purjehtija ja luultavasti myös parempi ihminen. Älä jätä tilaisuutta käyttämättä.

Henrik von Bonsdorff, perhepurjehtija, Shearlangstone IV
PS Kannattaa tulla viikkoa ennen Päijännepurjehdusta TePS:n Päijätsalon
purjehdukseen harjoittelemaan.
Kesän 2008 TePS-iläiset tulokset:

LYS
urheilu- 18
veneet
LYS
1-2
LYS
5-6

Oma lk

LYS

Kilp.
luokka

Ruori

Sijoitukset

Veneen nimi
- purj.no
- tyyppi

Lady
3 - FIN- 3429
- Banner 28 HR
Shearlangstone IV
24 51 14 - FIN-10207
- X-99
Toutain
100 79 5 - L1907
- Sonata 7
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Kippari,
LYS miehistö
Antti Pesari
1,18
Pesari Pentti, Pesari Pekka,
SGPesari Susanna
Henrik von Bonsdorff
1,25
Anneli von Bonsdorff, Leena Airola,
SGKV
Anna Sankila, Niiles Airola
Ilkka Kaitila
1,01
Pentti Kaitila, Lauri Kaitila,
SGK
Veikko Mäkipää

Maaliin- Purj.
tuloaika Aika

LYSaika

20.7.2008
21.24.09 23.28.37
10:24:09
20.7.2008
21.43.19 24.26.31
10:43:19
20.7.2008
24.56.43 25.04.47
10:56:43
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Päijätsalon ja Päijänteen purjehdusmestaruudet ratkottiin
jälleen Sysmän Suopellossa
Jo 20. kerran ratkottiin Tehinselällä entisen piirimestaruus-, nykyisen
Päijänteenmestaruuskisojen paremmuus.
Kisan kokonaisuus muodostui perinteisestä lauantain matkapurjehduksesta, joka on myös itsenäinen kisa (Päijätsalon purjehdus), sekä sunnuntaina
ajetuista kahdesta ratalähdöstä.
Kisa käynnistyi jo useamman
vuoden perinteeksi muodostuneessa sadekelissä, kuivahtaen kuitenkin jo kohta ensimmäisen startin jälkeen. Tuuli
oli molempina päivinä suhteellisen vakaa niin suunnaltaan
kuin nopeudeltaankin (etelä,
n. 3-6 m/s), mikä tarjosi oivan mahdollisuuden myös keveiden tuulien taitajille.
Kisassa oli mukana jälleen
uusia mielenkiintoisia venehankintoja, mm Jyri Lehtisen
(HeiPS) kipparoima melkoisen vauhtipotentiaalin omaava Auvo (Over 33,
LYS 1,42). Pojilla ei kuitenkaan vielä matkapurjehduksessa ollut kaikki
viritykset kohdallaan, sillä LYS1-luokan voitto meni Kauko Kannisen kipparoimalle, niin ikään uushankinalle, Celavie/Wind 328.

Uuden Auvon vauhdikasta menoa

LYS tasoituksin laskettuna
matkapurjehduksen nopein
ja kiertopalkinnon vuodeksi
haltuunsa sai kuitenkin pienemmän LYS2-luokan ”vanha
konkari” Heikki Ilola, Karoliina (Hydro ½-ton) veneellään.
Järjestävän seuran nopein
ja upouuden ruori-kiertopalkinnon voitti Antti Pesari
Lady-veneellä (Banner 28).
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Parhaan LYS-suorituksen tehneiden hymyä kirtopalkinto kädessään.

Ratalähdöissä Auvon vauhti jo kiihtyi niin, että he Päijänteen mestaruustaistossa ylsivät LYS1-luokan toiselle sijalle. Voiton vei viimevuotiseen
tapaan vene Hattiwatti (Inferno
29), nyt Heikki Hämäläisen (JVS)
komennossa. Pienemmässä LYS2luokassa Heikki Ilola jatkoi varmoja otteita, viemällä kaikkien lähtöjen voitot ja siten voittamalla luokkansa Päijänteen mestaruuden selvin luvuin.
Tuomariveneen päällikkönä ja juryn
puheenjohtajana toimi Jarmo Eulenberger Tehin Pursiseurasta.
Muut menestyjät oheisessa tuloslistassa, jossa tulokset kilpailuittain/sarjoittain (sija/kippari/
seura/veneen nimi).

Tuomariveneen kippari tarkkana.

Päijätsalopurjehdus 2008 (matka 22mpk)
Luokka H

1

Salonen Jaakko

LPS

Paletti

Luokka LYS 1-3

1
2
3
8
13
14
15

Kanninen Kauko HeiPS
Silvonen Markku JVS
Hämäläinen HeikkiJVS
Pesari Antti
TePS
Mäkelä Pertti
TePS
von Bonsdorff H TePS
Lilleberg Jukka
TePS

Celavie
Blueship
Hattiwatti
Lady
Banneriina
X-99
Elvström 717

Luokka LYS 4-6

1
2
3

Ilola Heikki
HeiPS
Santala Juha
HeiPS
Kekkonen Veikko APS

Karoliina
Nina Charlotta II
Kuikka

Nopeimman purjehduksen LYS-tasoituksella laskien ja Purjevenekiertopalkinnon vuodeksi
haltuunsa otti Kalle Ahola veneellä Hattiwatti.

PÄM 2008 (matka + 2 rataa) lopputulokset
Luokka H

1

Salonen Jaakko

Luokka LYS 1-3

1
2
3

Hämäläinen HeikkiJVS
Lehtinen Jyri
HeiPS
Kanninen Kauko HeiPS

LPS

Hattiwatti
Auvo
Celavie

Luokka LYS 4-6

1
2

Ilola Heikki
Santala Juha

Karoliina
Nina Charlotta II

HeiPS
HeiPS

Paletti
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Veneiden talvisäilytys
Kuten keväästä asti on ollut tiedossa, on kunnalla ollut suunnitelmissa kunnostaa Ohrasaaren edustalla oleva autoparkki-/veneiden talvisäilytyslanssi
ja tehdä siitä samalla veneilijöille maksullinen. Koska ilmaisia palveluja ei
ole, yhtyi näihin näkemyksiin myös TePS, lisättynä toivomuksella toisesta
sähkötolpasta ajoväylän yli menevien sähköroikkien välttämiseksi.
Vielä keväällä suullisissa keskusteluissa tekn.tston kanssa, vallitsi yhteinen
näkemys käyväksi hintatasoksi 5-60€/paikka, mikä on edelleenkin Päijänteen
rannalla pursiseurojen ja kuntien tarjoamien säilytyspaikkojen hintataso.
Kuten nyt tiedämme, lanattiin lanssi syyskuussa juuri ennen veneiden nostoa
ja lisättiin toivomamme sähköpiste. Kiitos siitä. Veneiden jo seisoessa pukeillaan, teki kunnan tekninen lautakunta esittelijänsä ehdotuksen mukaisen
päätöksen perittävistä hinnoista ja TePS:n suureksi hämmästykseksi, n.
kaksinkertaisilla hinnoilla keväällä puhuttuun nähden.
Heti päätöksen saatuamme, jätti TePS kunnalle hinnoittelua ja –kriteerejä
koskevan muutospyynnön, tarjoutuen samalla vuokraamaan ko alueen kunnalta (Heinolan ja Asikkalan malliin).
Vastaus näihin saatiin 20.11, ollen
yhtä tyly kannaltamme, kuin aiempikin päätös. Tylyä päätöksessä on
erityisesti kannaltamme se, että
teps-iläisyys ei ole mikään kriteeri
hintajyvityksessä, vaikka TePS organisoi myös seuraan kuulumattomien kuntalaisten nosto-, lasku-, ja
katsastuspalvelut. Päinvastoin valtaosa jäsenistä on kesäsysmäläisiä,
jotka nyt maksavat peruskuntalaista
Mikä tekee näistä Päijänteen kalkorkeamman paikkamaksun.!!! Ohesleimmat talvisäilytyspaikat?
sa kunnan päättämät hinnat kunnan
kotisivuilta löydettynä.

Paikan koko
4 x 10 m
4,5 x 10 m

Kuntalaiset
60 €
80 €

Kesäasukkaat
80 €
100 €

Vieraskuntalaiset
100 €
120 €

Koska seuralla näin ollen ei ole mitään roolia em talvipaikoituksessa, emmekä
ole kunnalta toistaiseksi minkäänlaisia alueen järjestyssääntöjä, tai muitakaan toimintaohjeita saaneet, joutuu jokainen hoitamaan veneensä talvisäilytyskysymykset parhaaksi katsomallaan tavalla suoraan kunnan kanssa.
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Suomen Veneilyliiton syysliittokokous ja 70-vuotisjuhlat
Perinteinen SVEL:n syysliittokokous oli tavallista juhlavampi tilaisuus, sillä samalla liitto vietti 70vuotistaivaltaan Helsingin Kalastajatorpalla. Tästä
johtuen poikkeuksellisesti paikalla oli myös TePS:stä
tuplamiehitys, kommodorin ja varakommodorin muodossa.
Tulevan kauden toimintasuunnitelmasta nousi ehkä
kolme kannaltamme mielenkiintoista painopistealuetta. Yksi oli jo meillekin tutuksi tullut nuorisotoiminnan edelleen kehittäminen. Siinä liitto pyrkii luomaan
aikaisemman seurojen tukitoiminnan rinnalle myös
omaa leiri ja koulutustoimintaa. Toinen kiinnostava
painopistealue on aluetoiminnan tukeminen. Eli saman
vesistön voimia pyritään kanavoimaan puhaltamaan
aikaisempaa enemmän ja tehokkaammin yhteen hiileen. Kolmas oli globaalimpi huoli veneilyn osuudesta kunkin meidän jättämään ekologiseen jalanjälkeen, niin kuin asia nykyisin modernisti ilmaistaan. Odotusarvona uskotaan moottori- ja purjeveneilyn määrällisen suhteen muuttuvan purjeveneilyn suuntaan. Siksi liitto valmistautuu tulevaisuudessa laajentamaan
toimintaansa paremmin kattamaan myös matkapurjehduksen harrastajien
tarpeita.
Itse iltajuhla sujui kauniiden juhlapuheiden ja hyvin moninaisten huomionosoitusten, sekä loistavan ohjelman ja erittäin maittavan illalisen
merkeissä.

Suomen Purjehtijaliiton purjehtijapäivät
Perinteinen SPL:n syysliittokokous (purjehtijapäivät) pidettiin su 25.11,
Tilaisuus alkoi suru-uutisella Pertti Lippaan (JVS) poismenosta. Hänhän
oli erittäin ansioitunut henkilö, ei vaan Suomessa, vaan myös kansainvälisesti, sekä kilpailutuomaritehtävissä, että asiantuntijana erilaisissa sääntökomiteoissa.
Meille iloisempi asia puolestaan oli, että Purjehtijaliitto valitsi uuden puheenjohtajan sisämaasta ja vieläpä vesistömme rannalta, Hannu Salon
Lahdesta.
Toivotaan uudelle puheenjohtajalle menestyksekästä kautta liiton johdossa. Haasteita riittää, vaikkapa vain liittojen yhteistyössä.
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”Illan rusko, aamun p....” Kuva: Hannu Heinonen

Tähän takakannelle toivomme jatkossa jäsentemme kuvasatoa. Lähetä meille
jostakin veneilytilanteesta, tai veneilyä sivuavasta aiheesta alla näkyvään
sihteerin sähköpostiosoitteeseen oma ehdotuksesi.

Tehin Pursiseura ry
TePS/Rita Mannila, Keskustie 5 as 7, 19700 Sysmä
rita.mannila@pp.phnet.fi
www.teps.fi
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