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Syksyinen tervehdys!
Veneilykausi on jälleen kääntymässä
loppuliukuun. Luultavasti tässä vaiheessa on enää sitkeimpien kalan narraajien veneet vesillä, tai sitten niiden
jotka vedessä talvehtivatkin.
Mitä jäi kesästä käteen? Omalla kohdalla paljonkin, sillä ”juoma-vesi”purjehtijan kokemukset laajenivat
kertaheitolla, kun sain ”nauttia” purjehduksesta sekä Välimerellä, että myöhemmin keväällä myös Atlantilla
(Biskajan lahden ylitys) ja Pohjanmerellä (Englannin kanaalin kautta). Kiva
oli kuitenkin havaita, että paluu Päijänteelle oli helppo, eikä ainakaan toistaiseksi jäänyt erityisempää kaukokaipuuta. Olipahan kuitenkin mieliin painuva kokemus.
Seuran nuoriso- ja kilpailutoiminnan osalta voin todeta, että olemme saaneet melkoisen piristysruiskeen toimintareviirin länsirannalta. Sen ansiosta
vedettiin viime kesän nuorisoleiri jo huomattavan omavaraisesti, mitä tulee
kouluttajien määrään ja tasoon. Siitä erityinen kiitos Niilekselle, Leenalle
ja Annalle, unohtamatta tietenkään ”konkareitamme” Jesseä, Hannua ja
Karia.
Kesän PÄM oli ehkä pitkästä aikaa eräänlainen ”läpimurto”. Osallistujamääräkin jälleen hieman kasvoi, mutta varsinainen sucsee syntyi palvelujen parantumisen kautta, kun Ilolan iso rantasauna oli kunnan suosiollisella avustuksella jälleen käytettävissä. Tämän ja hyvän muonituspalvelun myötä tuli
runsaasti myönteistä palautetta ja kisapaikan vaihtoa vaatineet äänet olivat selvästi toistaiseksi vaienneet.
Kunnan ja alueen muiden toimijoiden keskeistä voimien yhteen kanavoimista paremman tulevaisuuden varmistamiseksi halusimme tukea kirjoittamalla
alle sitä tarkoittavan aiesopimuksen alkusyksystä. Toivottavasti sekin osaltaan merkitsee veneilykulttuurin ja -palvelujen kehittymistä alueellamme.
Nähdään tammikuun ”kolmen tuulen iltamissa”.

Jarmo
3

TEHIN PURSISEURA ry, VUOSIKOKOUS 2009
Aika

13.06.2009, klo16.00 – 18.00

Paikka

Ilolan rantasauna, Suopelto

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 seuran sihteeri Rita Mannila.
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Reino Leisti ja Ismo Glans.
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 2008 tileineen ja tilintarkastajien antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Sihteeri esitteli hallituksen laatiman vuosikertomuksen, tilinpäätöksen, sekä
tilintarkastajien antaman lausunnon.
Kokous hyväksyi vuoden 2008 tilinpäätöksen ja hallituksen ehdotuksen siirtää kirjanpidon osoittama –500,46 euron suuruinen tulos voitto- ja tappiotilille.

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Kokous päätti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille
vuoden 2008 tilinpidosta ja hallinnoinnista.

Toimintasuunnitelman hyväksyntä vuodelle 2010
Sihteeri esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2010.
Seuran kotisivuja tullaan syksyn 2009 aikana edelleen kehittämään, minkä
myötä TARU-lehden syysnumeron ilmestyminen päätettiin lopettaa 2010 alkaen.
Pursiseura on ilmaissut halunsa hoitaa veneiden talvisälytyspaikoituksen Oh4

rasaaren venelanssilla. Kunta haluaa kuitenkin toistaiseksi jatkaa paikan hallinnointia ja TePS vastaa vain noston organisoinnin jäsentensä osalta.
Hallitus selvittää mahdollisuutta sammuttimien tarkastuksesta veneiden laskun yhteydessä.
Kokous hyväksyi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2010
esitetyssä muodossa.

Määrätään vuonna 2010 perittävän jäsenmaksun ja muiden maksujen suuruus ja suorittamisen ajankohta
Kokous hyväksyi hallituksen esityksen perittävistä maksuista vuodelle 2010.
Jäsenmaksun eräpäivä on 15.5.

Vahvistetaan vuoden 2010 talousarvio
Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman talousarvion vuodelle 2010. Arvion
loppusumma päätyi summaan 9832 euroa.
Kokous vahvisti hallituksen laatiman ja esittämän talousarvion muutoksitta
vuodelle 2010.

Valitaan vuosille 2010-2011 yhdistyksen kommodori tai varakommodori erovuoroisen tilalle (Rita Mannila)
Rita Mannila valittiin varakommodoriksi edelleen.

Valitaan vuosille 2010-2011 kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle (Kari Järvinen ja Hannu Lindeman)
Kari Järvisen tilalle valittiin Niiles Airola, vastuualueena nuorisotoiminta. Hannu Lindeman valittiin edelleen.

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
Kokous valitsi varsinaiseksi tilintarkastajaksi Päivi Virolainen ja Arja Virta,
sekä heidän varamiehikseen, Eija Oksanen ja Helga Saarinen.

Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat
”Ilon ja valon elämyksiä” -tapahtuma on elokuussa Sysmän kirkonkylän
rannassa. On pyydetty TePS’iä esittelemään toimintaansa satamatapahtumassa. Ehdotettiin tapahtumaan seuran yleis– ja nuorisotoiminnan, sekä koulutuskaluston esittely. Itse toteutus suunnitellaan nuorisoleirillä.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo17.15.
Jarmo Eulenberger
puheenjohtaja

Rita Mannila
sihteeri
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Loma-aikana Päijänne näyttää vuodesta toiseen heräävän.
Purjeiden kauneus ja moottorien röhinä paljastavat kesän olevan parhaimmillaan. Heinäkuussa
saattaa yksinäinen Lightning uskaltautua Tehinselälle asti. Puhumattakaan takapainoisesta optimisti
-jollasta, mikä saattaa ilmestyä horisonttiin. Veneessä on varmaan tyytyväinen vanhempi lapsensa
kanssa. Sen kummemmin ei kevytveneitä näy keskiPäijänteen aalloilla - paitsi Rapalan leirin aikaan.
Sukumme on löytänyt tien Päijänteelle 60-luvun
lopulla. Vaimoni sisarineen ovat nuoresta iästä lähtien kolunneet Päijännettä Ligthningilla. Muutama
Päitsikin on mahtunut kuvioon. Harrastus on jäänyt kaikille. Nyt heillä
kaikilla on omat purjeveneensä. Omalta osaltani aktiivisesta meripartiolaisesta tuli jollapurjehtija ja tuloksiakin syntyi pitkällisen harjoittelun
kautta. Lisäksi vanhempani jaksoivat viedä minua ja veljeäni koko nuoruuteni ympäri ämpäri Suomea ja osittain Eurooppaakin ristiin ja rastiin. Vartuin optarin kautta E-jollaan ja sitten laseriin, missä kuuluinkin pitkään
osana Suomen maajoukkuetta. Opiskeluaikana kiersin ahkerasti Gotland
Runttia ja Suomenlahden isoja kisoja. Viimeiset viisi kesää olemme sitten
vahvasti nauttineet H-veneestämme pienten kaksoispoikien kanssa, sekä
sukulaisten kesken purjehtien Päitsin X-99:llä. Lapset ovat kovasti miettineet, että milloinkahan on heidän vuoronsa päästä mukaan? Lisäksi nurkkiimme on aikojen saatossa siunautunut muutama optimistijolla, mitkä
ovat poikien ja heidän serkkutyttöjen kanssa päässeet ahkeraan käyttöön.
TePS’iin olemme kuuluneet viimeiset viisi purjehduskautta. Viime kesänä
tulimme ensimmäistä kertaa mukaan seuran nuorisotoimintaan. Kaksoispoikamme Leevi ja Atte ovat parhaimmassa iässä aloittaakseen itsenäisen
jollapurjehduksen (7-vuotta). Perustaidot on jo saatu H-veneessä. Yhdistäen omat lapsuuden kokemukset, valmennuskokemukseni, sekä omien lapsiemme halut, päätimmekin lähteä mukaan Rapalan leirille kokeilemaan
mitä paikallinen toiminta on. Lupauduin Jarmolle tulla mukaan suunnittelutoimintaan. Aika nopeasti huomasin, että avattuani suuni, pääsin tekemään
ja toteuttamaan asioita. Omalta osalta olisin halunnut mielellään seurata
vuoden ja nähdä miten asiat hoidetaan seurassamme, mutta toisin kävi.
Ohjelman kehittyessä, pojat saivat serkkutyttönsä ja molempien äiditkin
mukaan leirille.
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Rapalan leiri
Rapalan leiri onnistui vallan mainiosti. Säät suosivat
juhannuksen jälkeen kaikkia. Paikalle oli saatu
kahdesta seurasta
sekä kalustoa että
toimijoita eri tehtäviin. Omien lapsien mielestä leirillä oli parasta
Kari keittiöapureineen ja Miljan Kuva 1 Nuorisomme Tehin selällä optareillamme. Vasem(APS:n juniorivas- malta oikealle: Elina, Atte, Anni ja Leevi
taavan) leikittämiset ja leirikaste.
Omalta osalta totesin valmentamiskuvion olleen suhteellisen haasteellinen, sillä leirin osallistujakaarti oli valtavan heterogeeninen. Tämä konkretisoitui parhaiten
vesillä valmentaessa
samanaikaisesti 7-8
vuotiaita nolla purjehduskokemuksella,
vähän kehittyneempiä
sekä 12–15 vuotiaita,
osaavia teinejä.
Teinien tuska sitten
osittain
purkautui
turhautumina
myös
yöaikaan.
Kuva 3 Vanhempi nuoriso näyttää miten se Still 380
kaatuu – vai kaatuuko? Ainakin joutuivat tekemään
työtä sen onnistumiseksi. Nuoremmat seurasivat silmä kovana, miten vanhemmat pärjäsivät haasteen

Keskusteltuamme kotona leiristä aikuisten
ja lasten kesken muodostimme seuraavanlaiset
näkemykset
leiristä:
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Yhdistetty kalusto
APS:n kanssa on
erittäin hyvä ja monipuolinen,



Kari oli korvaamaton
keittiössä



Rapala on paikkana
erittäin kiva, taloudellisesti hyvä –
suurin haaste on
kovemmalla tuulella
rantautuminen



Kuva 2 Leirin tehovalvojat – laiturijengi: Anna,
Ikähaitari leirillä oli Timotei ja Leena
liian laaja. Tulevaisuudessa pitää keskittyä erikseen sekä nuorempiin tai teineihin. Toisaalta seuran tehtävä voisi olla nuorien innostuksen luonnissa ja vanhempien osalta pitäisi saada aikaiseksi tehokkaampaa toimintaa yhdessä useamman seuran kanssa.



Leirillä pitää olla selkeät, etukäteen sovitut roolit jokaiselle osallistuvalle aikuiselle



Jokaisella ryhmällä pitäisi olla ns. ”oma valmentaja”



Leiri voisi olla esim. loppuviikko painoitteinen, jolloin töistä ei tarvitsisi ottaa koko viikkoa vapaaksi

Nämä ovat oppeja, joita tulemme talven mittaan miettimään suunnitellessa ensi vuoden leiriä. Palautetta otamme mielellään vastaan. Haluan vielä
kiittää TePS’in tiimiä erinomaisesta talkootyöstä leirin onnistumisen kannalta. Kiitos Kari, Jarmo, Hannu, Jesse, Hanna, Anna ja Leena!
Junioritoiminta Päijänteellä
Olen miettinyt kesän jälkeen, miten junioritoimintaa voisi kehittää Päijänteellä? On ikävä nähdä, että kallis ja hyvä kalusto (kuva 4) pakataan varastoon, eikä rantaan nuorison aktiivikäyttöön. Meidän kaikkien suurin
ongelma on elämän intensiteetin koventuminen viimeisten vuosikymmenien
aikana, erilaisten harrastusten runsaus sekä kaupunkilaistuminen. Samanaikaisesti talkootöihin on vaikeaa saada ketään mukaan ja kalenterit ovat
täynnä puolivuotta eteenpäin. Valonpilkkujakin Päijänteen seuroissa on.
LPS ja JVS ovat hyvin aktiivisia ja heidän junioritoimintansa on aktiivista,
mutta muut seurat tuntuvat elävän kesäasukkaiden voimin hiljaiseloa. Mi10

tä meidän pitäisi tehdä? TePS’in osalta näkisin mahdollisiksi aktivoimistavoiksi:


Kevytveneet sijoitetaan jonnekin, mistä voisi esim. arki-iltaisin järjestää valmennusta/kisailua



Kevytveneitä voi anoa kesäksi hoitovastuuta vastaan. Veneet ovat
kumminkin seuran käytössä leirien tai vastaavien tempauksien ajan.



Kaikki seuralaiset miettivät, miten omia lapsiaan tai lapsen lapsiaan
saisi aktivoitua mukaan seuran toimintaan.



Pitäisikö Suopeltoon saada kesäajaksi anottua junioriohjaaja sekä
järjestettyä aktiviteettiä erilaisin harjoitusmuodoin sekä iltakisoin?

Heitänkin haasteen teille kaikille lukijoille, mitä seurassamme pitäisi tehdä? Onko seurassamme sen ikäisi, että yleensä kannattaa laajentaa toimintaa? Teemmekö sen yksin vai yhdessä muiden seurojen kanssa eteläisellä Päijänteellä? Jäänkin odottamaan hyviä ideoitanne.
Syysterveisin,
Nille

(Niiles Airola; 040 5273010, niiles.airola@kolumbus.fi)

Kuva 4 Tepsin kalusto: kaksi kumivenettä, kaksi Zoomia ja kaksi 380:stä
Hannun vetämänä taas!
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Kuvasatoa
Rapalan leiriltä
2009
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Taruniemen kuulumiset
Kevät ei näyttänyt kovinkaan hyvältä kylmine öineen,
joita jatkui vielä heinäkuunkin. Syksyä lähestyttäessä
ilmat vain paranivat.
Perinteisesti aloitettiin talkoilla, joihin ilmestyikin aiempia kesiä enemmän osanottajia.
Portaiden uusiminen oli suurin urakka, joka onnistui hyvin, Pertti U:n toimiessa työporukan vetäjänä. Uimaan menon helpottamiseksi teimme uuden kävelysillan ja rappuset.
Vajan taakse teimme vanhasta tiskipöydästä astianpesupaikan. Naisväki
siivosi mökin kauttaaltaan, ehtien muun porukan ruokahuollon lisäksi pihan
siivoukseen. Tapio T kahden nuoren pojan avustamana hoiteli puiden sahauksen.
Heinäkuun loppupuolella Suomen Saunaseura ja Asikkalan Lions-club kävivät tutustumassa tukikohtaamme ja saunaamme oikein saunoen. Käynti
liittyi heidän tutustumisretkeensä Etelä-Päijänteen veneilyseuroihin. Vierailusta saimme Diplomin, jonka Rita M kävi Anianpellon markkinatapahtumasta hakemassa, koska itse olin estynyt perinnejuoman SMkisan johdosta.
Syyspuolella grillikatoksemme sai tulisijakseen kaivonrenkaan ja uuden
ritilän. Tähän osallistui niin moni henkilö ja taho, että kiitän heitä tässä
yhteydessä. Tukikohtamme käyttö lisääntyi osin uusien jäsentemme löytäessä paikan ja todeten sen rauhaisan ilmapiirin hyvän saunan lisäksi.
Jouduin jopa tuomaa puitakin motin verran lisää.
Kiitän teitä kaikkia, jotka olette osallistuneet niihin töihin, joilla olemme
saaneet paikkamme viihtyisämmäksi. Rauhaisaa talvea kaikille, nähdään
jälleen ensi kesänä.
Toivottaa Hanski-isäntä
PS. Juuri ennen lehden painoon menoa tuli LC Asikkalan ja Suomen saunaseuran kutsu edellä kerrotun tapahtuman isännille saapua 22.11 vastavierailulle SS:n Lauttasaaren saunalle.
Hyviä löylyjä Hanskille, toivoo lehden latoja (Jarmo)
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Retkeilyä vai oliko se sittenkin kisaa Päijänteellä?

Naapurin venettä kevennettiin satoja kiloja edellisvuoden kisapäivästä.
Vertailukohtaa ei yhden kesän purjehtineilla ollut, joten varmuuden vuoksi otimme riittävästi kaikkea ja lisäksi erityismiehistölle, Ellen 7 kk, sopivat tarvikkeet vaununkoppaa myöten.
Kisaamaan tottunut kippari, Ellenin isä, saatiin Espoosta paikalle jo varttia ennen starttia. Hän näppärästi lähtöviivalla tutustui Benemme ominaisuuksiin, säädätti purjetta, antoi ohjeita välillä ruotsiksikin, ainakin kilpakumppanille. Ehkä meillekin, koska sen verran sotkussa solmut olivat heti
lähtötunnelmissa.

Omaa genaakkeriaan sombreropäinen kippari voivotteli liian pieneksi, mutta
eteenpäin sillä livuttiin joukon jatkona ihan mukavasti.

Huovarissa edettiin hiljaa joukon mukana, tarkkailtiin missä menee ystävämme TePS-iläinen Marleena.
Sitten vauhti kiihtyi, mahtava tuuli edisti matkaa niin, että uskaliaasti
melkein jo kisahengessä tutkittiin saavutettavia pursia ja yritettiin itse
pysyä kyydissä. Suunniteltiin kurssin vaihtoa, mutta päädyttiin suuntaan,
joka veisi suoraan Tehinsilmälle. Joku näytti tekevän muitakin ratkaisuja,
laitettiin muka se kisanumerokin mieleen jälkipuinteja varten.
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Väylä vaikutti liian ahtaalta kaikille menijöille, joten oli parempi olla katselematta
niin tarkkaan tilanteen kehitystä, keskityin valokuvaamiseen.

Eväät pysyivät aika tiivisti rasioissaan. Jossain välissä niitä lämmitettiin
ja kipoissa jaeltiin yhdelle suulle kerrallaan nautittavaksi. Kisapäivän kuluessa tunti toisensa jälkeen alkoi valjeta, että auringossa leppoisasti nautittavasta lounaasta, päiväkahvista, välipalasta, illallisesta, iltapalasta ei
tullut mitään, ei edes Ellenin päiväunista. Hyvä kun kyydissä pysyttiin ja
vähän suuta sai kostutettua vesipullosta, jos siihen sattui ylettymään ja
jalka piti. Matkaa taitettiin kulmittain ja vinottain. Kisaveneiden tilannekin jäi vähän selvittämättä, vaikka väliaikatietoja Judinsalon jälkeen saatiinkin. Meno oli mukavaa, niin kovaa ei oltu uskottu Benemme kulkevan,
ainakaan siinä asennossa. Ei ollut kyllä purjehtijoiden asento kadehdittava
niissä purjeilla varustetuissa suksibokseissa, joita alkoi pyyhältää ohi jo
heti ennen Virmailan selkää.
Me retkiveneilijät tähysimme kiinnostuneena sitä kisasarjaa, joka lähti
tunti tai kaksi meidän jälkeemme, Kärkisten sillan alla niitä sitten ilmestyi
rinnalle ja taakse ja pikapikaa saman tien ohi. Kevyen tuulen hetki oli siellä sillan tuntumassa niin lyhyt, että jotenkin ei ehtinyt löytyä meiltä sähäkkää miehistöä genaakkerin viritykseen, vaikka kokemustahan jo oli.
Sen sijaan morjesteltiin Jyväskylän veneseuran toimitsijoille, ja muille
tutunnäköisille veneille, vaikka ne eivät kiireiltään meitä nähneetkään.
Ihailtiin menoa, niin ihaili espoolainenkin ja ihmetteli Päijänteen hienoa
venekantaa – ja tätä upeaa purjehduskeliä.
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Kun ilta pimeni, vauhti oli edelleen seitsemän solmua ja vauhdikas luoviosuus alkoi Ristiselällä. Valot päälle, ja painoksi siirtynyt nuorisomiehistö pieni lepohetki mielessään melkein nukahtivat paikalleen. Kun maali oli
jo näkyvinään, nuorimmat kaivautuivat peittojen alle. Turistiksi matkaan
ilmoittautunut joutui myös köysiin, vendattiin ja vendattiin.
Loppusuoralla akkukin hälytti
alarajaa ja aiheutti omat hämminkinsä joukolle, joka silti espoolaiskipparin ammattitaidolla
jatkoi sinnikkäästi matkaansa
kohti maalia, joka olikin vain
törähdys pimeässä, oranssin
poijun vieressä, klo 23:30.
Irja

Ainoa virallisesta Päitsi-2009
kuva-arkistosta löytynyt
TePS-iläinen vene oli Hannu
Jauhiaisen Hai ”AnnSofie”

TePS-osallistujat 2009

LYS
1-2
LYS
1-2
LYS
5-6
LYS
5-6
Retkiluokka

Oma lk

Sijoit.

Ruori

2009
Kilp.
luokka

Veneen nimi
- purj.no
- tyyppi

Shearlangstone IV
14 - FIN-10207
- X-99
Fatso!
45 15 - FIN-10872
- Dehler 34
Toutain
89 4 - L1907
- Sonata 7
AnnSofie
116 20 - FIN-83
- Hai
Our Serenity
- - FIN-10979
- Beneteau Oceanis 323
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Kippari,
LYS miehistö

Purj.
Aika

LYSaika

Henrik von Bonsdorff
1,25
Anneli von Bonsdorff, Leena Airola, 11.26.46 14.09.58
SGV
Anna Sankila, Niiles Airola
Olavi Barman
1,17
Kukkamäki Timo, Järvinen Teijo,
12.41.16 14.39.50
SGV
Viitanen Heikki, Benita Barman
1,01 Ilkka Kaitila
SGV Olavi Rautiainen, Veikko Mäkipää

14.19.34 14.27.39

1,03 Jauhiainen Hannu
SG- Jauhiainen Juho, Kiiski Eero

17.00.50 17.24.36

-

Hotakainen Kai
Yrjölä Petri, Yrjölä Maria,
Hotakainen Irja, Hotakainen Julius

13.41.10

-
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Vanhat parrat valtasivat jälleen Päijätsalon ja Päijänteen
purjehdusmestaruudet Sysmän Suopellossa
Nyt jo 21. kerran ratkottiin Tehinselällä
Päijänteenmestaruuskisojen paremmuus.
Kisan kokonaisuus muodostui perinteisestä
lauantain matkapurjehduksesta, joka on
myös itsenäinen kisa (Päijätsalon purjehdus), sekä sunnuntaina ajetuista kahdesta
ratalähdöstä.
Lauantain keli oli jonkin verran oikukas, sillä
tuuli oli pääasiassa heikko, mutta suunnaltaan vaihteleva. Joillekin jopa
siten, ettei tarvinnut spinnua juuri
laskea, vaikka oli sulkeutuva reitti.
Rata kierrettiin pohjoisen kautta ja
oli jo ennakkoon sovittu lyhennettäväksi (Koreankoivun ristiviitalta maaliin). Sunnuntaina tuuli oli edelleen
melko heikkoa, mutta pysyi vähän paremmin suunnassaan. Kuitenkin sen
verran muuttui, että kakkosrata jouduttiin uudelleen suuntaamaan.
Nyt jo toista kesää mukana olllut
Jyri Lehtisen ”uusi” Auvo (Over
33, LYS 1,42) oli läksynsä oppinut
ja vei niin LYS1 luokkavoiton kuin
LYS-tasoituksin lasketun kisan
nopeimman kiertopalkinnon.
Pienemmän LYS 2-luokan yllätysvoittajaksi selvisi APS:n Veikko
Kekkonen Kuikka-veneellään. Hveneissä oli jälleen tuttu tahti
Juhani Boman’in johdolla.
Monirunkoveitä olikin (yllättäen) 2, joten siinäkin luokassa oli kilpailun
makua, joskin Matti Paatola pitkällä kokemuksellaan jyräsi melko selvästi
kilpailijansa.
Järjestävän seuran nopein ja nyt toista kertaa jaossa olleen ruori-kiertopalkinnon voitti Hannu Jauhiainen Ann Sofie-veneellä (Hai). Ratakisassa H
-luokan Juhani Boman ei muille mahdollisuuksia antanut, vaan vei molemmat lähdöt ja samalla mestaruuden täysillä pisteillä. Ratakisan osalta teki
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Heikki Ilola samoin LYS2-luokassa. Matkapurjehduksen kakkossija kuitenkin tasoitti pistetilannetta. Vene Auvo ei sunnuntain kisaan ennättänytkään, joten sen voitosta jäivät lähinnä kisailemaan Ahola/Hattiwatti
ja Kanninen/Celavie. Ratalähtöjen voitot menivät tasan, joten Aholan parempi sijoitus matkapurjehduksessa
ratkaisi heille voiton.
Tuomariveneen päällikkönä ja juryn
puheenjohtajana toimi Jarmo Eulenberger Tehin Pursiseurasta.
Muut menestyjät oheisessa tuloslistassa, jossa tulokset kilpailuittain/
sarjoittain (sija/kippari/seura/
veneen nimi).

Päijätsalopurjehdus 2009 (matka 22mpk)
Monirunko

1
2

Paatola Pentti
Vanhala Jari

JVS
JVS

Pohjantähti
Flying By

Luokka H

1
2
3

Boman Juhai
Salonen Jaakko
Silvonen Markku

LPS
LPS
JVS

Itella Logistics
Ankanpoika 3
Far-o-Zon

Lehtinen Jyri
Mäkelä Ilkka
Ahola Kalle
von Bonsdorff Henrik
Virintie Pasi

HeiPS
JVS
JVS
TePS
TePS

Auvo
Medeia
Hattiwatti
Shearlanstone I
Banneriina

Kekkonen Veikko
Santala Juha
Jauhiainen Hannu

APS
HeiPS
TePS

Kuikka
Nina Charlotta II
Ann Sofie

Luokka LYS 1-3

1
2
3
12
13

Luokka LYS 4-6

1
2
3

Nopeimman purjehduksen LYS-tasoituksella laskien ja Purjevenekiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa otti Jyri Lehtinen veneellä Auvo. Nopein TePS-läinen puolestaan oli Hannu Jauhiainen
veneellä Ann Sofie.

PÄM 2009 (matka + 2 rataa) lopputulokset
Luokka H

1
2
3

Boman Juhai
Salonen Jaakko
Silvonen Markku

LPS
LPS
JVS

Itella Logistics
Paletti
Far-o-Zon

Luokka LYS 1-3

1
2
3

Ahola Kalle
Kanninen Kauko
Pöyhönen Markku

JVS
HeiPS
JVS

Hattiwatti
Celavie
Accelerando

Luokka LYS 4-6

1
2
3

Ilola Heikki
Kekkonen Veikko
Peltonen Juho

HeiPS
APS
HeiPS

Karoliina
Kuikka
Roxmary
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Muistitko ruuvilukituksen ?
Ai mikä se on? Viime vuosien aikana olen useamman kuin kerran törmännyt
ilmiöön, jossa ruuvin lukitsematta jättäminen on aiheuttanut, tai ollut lähellä aiheuttaa vaaratilanteita ja aineellista vahinkoa. Muutama esimerkki:
1.

Useammankin kerran on käynyt ilmi, kun
on ihmetelty miksi veneen kiinnityspoiju
makaa tuolla kaislikossa, eikä siinä laiturin tuntumassa olevassa poijupainossa,
johon sen muutama vuosi sitten kettingillä kiinnitin. Syyksi on tarkemmin asiaa
tutkittaessa
paljastunut
sakkelin
”itsestään” aukeaminen. Eli poijun aallokossa keinuessa on siitä välittynyt kiinnityskettinkiin nykäys ja se on johtanut
hiljalleen sakkeliruuvin aukeamiseen. Voi
vain arvailla mitä olisi tapahtunut veneelle joka olisi ollut pelkässä poijukiinnityksessä. Nykyisissä sakkeleissa on jo usein ruuvin vääntökannassa lukitusreikä, mistä se on helppo jollakin syöpymättömällä langalla tai nippusiteellä lukita siten,
ettei itseaukaisu ole mahdollista.

2.

Toinen vastaava ilmiö on sakkelikiinnitteiset taitto– ja taljapylpyrät. Niitähän ainakin purjeveneissä löytyy pilvin pimein.
Läheltä-piti-tilanteita on ollut useitakin,
mutta viime keväänä sattui tapaus
(Englannin kanaalissa), jossa maston juu-

ressa olevan taittopylpyrän sakkeliruuvi
aukesi
ilmeisesti
köysiresonassin seu20

rauksena. Pylpyrä sattui olemaan ison purjeen fallissa, joten sen
irtoamisesta seurasi ison purjeen löystyminen. Koska pylpyrän irtoamista emme heti huomanneet, ihmettelimme vain purjeen löystymistä, niinhän käy, jos esim köysilukko on huonosti lukittu. Purjetta
uudelleen kiristettäessä köysivoima kohdistuikin nyt suoraan kannen taittopyörästöön, joka irtosi kokonaisuudessaan ja samassa
kannella olevat köysien lasikuituiset suojarakenteet särkyivät. Purjehtiminen isolla luonnollisesti sillä erää loppui siihen. Onneksi seuraavassa satamassa löytyi varaosia sen verran pyörästö saatiin uudelleen kiinnitetyksi.
3.

Kolmas samaan ilmiöön perustuva tapaus
sattui veneiden nostoviikolla, kun veneitä
oli jo valmisteltu viikon päästä tapahtuvaan nostoon. Muun
valmistelun lisäksi oli
erään veneen vanttiruuvejakin hieman
löysäilty, eikä enää
katsottu tarpeelliseksi pistää lukkosokkia
vanttiruuvien lukitusreikiin. Kuinka ollakaan, oli tuuli jälleen puuttunut asioiden kulkuun
aiheuttaessaan vantteihin resonointia, joka puolestaan oli aikaan
saanut toisen puolen vanttiruuvin aukeamisen kokonaan, kuvan
osoittamin seurauksin. Vain äärimmäisen hyvällä tuurilla peräharuksen tarttuessa naapuriveneen saalinkiin, tapaus päättyi ilman merkittäviä vahinkoja. Ainoastaan kaatuneen maston oma mastokenkä
vääntyi ja osin irtosi kannesta.

Toivotaan että tällä pienellä kokemusten koosteella eliminoidaan edes jokunen turha kantapään kautta muutoin hankittava oppi.
Turvallisempaa veneilyä jatkossa

Jarmo
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Historian havinaa ! (tekstin kuvat ovat symboolisia)
Kuluneen vuoden aikana on muutamissa asiayhteyksissä herätetty ajatus seuran tähänastisen
historian keräämiseksi yksiin kansiin.
Aikaa seuran perustamisesta on kulunut jo reippaasti yli neljännesvuosisata. Perustajajäsenistäkin on jo enin osa ehtinyt siirtyä autuaammille
vesille, jne.
Jotta aivan anteeksiantamatonta vahinkoa ei pääsisi tapahtumaan, pyydän
kaikkia, joilla on hallussaan seuran alkutaipaleelta autenttista, tahi perittyä tietoa ja mahdollista kuvamateriaalia, ottamaan allekirjoittaneeseen tai kunniakommodoriimme Pentti Pesariin yhteyttä (yhteystiedot etu- ja
takakannella).
Pentti on luonnollisesti varsin keskeisessä roolissa
alkutaipaleen tietojen kartoittamisessa yhtenä
alusta asti mukana olleena. Vielä kun muistamme
millaisen huikean teoksen hän oli tärkeässä puheenjohtajan roolissa tuottamassa Päijännepurjehduksen 30 vuotistapahtumaan, onkin meillä suuri onni, että hän on lupautunut antamaan vankan kokemuksensa oman historiikkimme tuottamiseksi.
Seuran perustaminenhan osui 80-luvun alkupuolelle, aikaan jolloin vasta uneksittiin tietotekniikasta,
joten asioiden tallennusta nykymuodossa ei vielä
ollut käytettävissä. Moni varmasti ajattelee, että
vaikka olisikin ollut, olisiko asiat kuitenkaan tallessa. Aivan, tokkopa vaan, sillä tunnollisempi varmuuskopiointi taitaa olla vasta tämän vuosituhannen tuotteita.
Juuri alkanut talvikausi antaa sopivan mahdollisuuden kaivella muistinystyröitä ja mahdollisesti vähän itse kunkin kuva- ym. arkistoja.

Jarmo
 Pentti Pesari;

pentti.pesari@gmail.com

 Jarmo Eulenberger; jarmo.eulenberger@teps.fi
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Kutsu
* kauden (2009) päättäjäiset *
* pikkujoulut *
* kauden (2010) avajaiset *
Jo perinteeksi muodostunut kauden vaihtumiseen liitetty
”kolmi-ottelu” pidetään jälleen
* lauantaina 23.1.2010,
* alkaen klo 18.30,
* ravintola Uotissa
Tule muistelemaan viime veneilykauden tapahtumia kuvin
ja videoin höystettynä, sekä muuten vain turisten.
Uuden alkavan kauden (2010) 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 18.1.2010 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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”Auringonnousu Biskajalla” Kuva: Jarmo Eulenberger

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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