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UUDISTUNUT 
Rantaterassi 

REIMARI 
avautuu 

kesän kynnyksellä 
2019.

TERVETULOA!

• KESKELLÄ PULKKILANHARJUA, upealla paikalla sijaitseva
UUDISTETTU palvelukeskus

• HELPPO TULLA: Pitkin Päijänteen jylhiä vesireittejä 
tai maanteitse Pulkkilanharjun läpi kulkevaa upeaa 
ja kuuluisaa maisemareittiä seuraillen

• AURINGONPAISTETTA aamusta iltaan iloisessa, 
palvelevassa ympäristössä

• RUOKAA á la Carte -listalta aina KOKO AUKIOLOAJAN 
tai vaihtoehtoisesti voit valita maittava salaattipöydän

• Viikonloppuisin PANOSTETAAN HYVIIN TAPAHTUMIIN 

Kesällä piha-alueella palvelee 
PIKKU-REIMARI, 
josta saa pikkupurtavaa ja juomia!
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Tervehdys tepsiläiset! Minulla on ilo ja kunnia aloittaa TePSin kommodorina nyt 
vuoden 2019 alusta ja jatkaa sitä työtä, jota Ismo ja muut edeltäjäni ovat tehneet. 

Omat veneilyjuureni ovat syvällä Päijänteessä ja Tehinselän maisemissa ja Tehin 
Pursiseuran vaikutuksen alaisena olen purjehtinut ja kilpapurjehtinut enemmän 
tai vähemmän aina 1980-luvulta asti. Tämä jatkuu toistaiseksi myös uuden “viran” 
puitteissa ja mikäs sen on jatkuessa kun Taruniemessäkin on puitteet kohdillaan. 
Kiitos tästä kuuluu ahkerille talkoolaisille, jotka ovat olleet tähän mennessä mukana. 
Toivotankin kaikki jäsenet tervetulleiksi vierailemaan Taruniemessä mahdollisimman 
usein. Syystalkoista on muodostunut suosittu kaudenpäätöstapahtuma ja tilanne tällä 
hetkellä on sen verran hyvä, että mitään isompaa remonttia ei ole tiedossa (toivotaan, 
että jäät ovat kohdelleet laituria hyvin), joten saamme nauttia yhdessäolosta ja 
hyvästä ruuasta ja (ehkä elävästä musiikista ja ilotulituksesta) - Mikäli et ole ennen 
osallistunut, suosittelen lämpimästi.

Seuran hallitus uudistui reippaasti vuodenvaihteessa, kun uusina jäseninä 
hallituksessa aloitti allekirjoittaneen lisäksi Jari Autti ja Julius Hotakainen, mutta 
onneksi kokeneemmat Hannu, Ari ja Anni ovat meitä opastamassa. Seuratoiminnan 
kannalta on erittäin tärkeää että mahdollisimman moni jäsenistä osallistuu aktiivisesti 
mahdollisuuksiensa mukaan, näin saamme uusia ideoita ja virtaa toimintaan. Tällä 
hetkellä etsimme Taruniemeen isäntää/emäntää katsomaan hieman yhteisen 
omaisuuden perään ja listaamaan tarvittavia toimenpiteitä syys- ja kevättalkoisiin. 
Lisäksi katsastustiimissä on tilaa venetekniikasta kiinnostuneille henkilöille - seura 
tarjoaa tarvittavan katsastajakoulutuksen. Tässä kohtaa muistutan, että edellinen 
vuosikokous päätti toimihenkilöiden jäsenmaksuksi 25 eur. 
Mitään mullistavia uudistuksia ei ole tiedossa, mutta Suopellon laiturin poijut 
kettinkeineen vaativat kunnostuksen heti keväällä jäiden lähdettyä ja venepaikan 
haltijoilta toivomme apuja kunnostustyöhön. Lisäksi Taruniemen vierailijoiden 
saunamaksuvaihtoehdoksi otamme käyttöön mobiilimaksun muiden maksutapojen 
rinnalle.

Tulevana kesänä järjestämme kesäkuun alussa Suopellossa yleisen katsastuspäivän, 
jonka päätteeksi pidämme seuran vuosikokouksen. Heinäkuussa järjestämme 
perinteisen Päijätsalopurjehduksen. Päijätsalopurjehduksen järjestämiseen kaikki 
apuvoimat ovat tervetulleita, joko seurantaveneeksi tai toimitsijoiksi. Mikäli koet 
kiinnostusta tutustua kilpapurjehdukseen, niin TePSin veneistä löytyy varmasti gastin 
paikkoja kesän kisohin. Nämä ja muut tapahtumat ovat aivan loistava mahdollisuuksia 
tutustua seuramme muihin jäseniin!

Toivotan kaikille oikein hyvää veneilykautta 2019, joka on TePSin  
37. toimintavuosi sekä pursiseuralipun 100v. juhlavuosi.

- Janne Järvinen

KOMMODORIN TERVEHDYS

“
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TePS jatkaa edellisten vuosien tapaan 
turvallisen ja huomioivan veneilyn 
edistämistä, sekä kehittää alueemme 

veneilykulttuuria eri yhteistyötahojen 
kanssa Päijänteen itä- ja länsilaidalla.

JÄSENINFO
Tiedottaminen tapahtuu jäsenlehti Tarun 
ja omien kotisivujen kautta www.teps.
fi, Facebook-sivuilla ja Suulin kautta 
sähköpostilla. Junioritoiminnan kotisivut 
www.jollakeskus.fi. Taru-lehti julkaistaan 
kerran vuodessa keväällä, veneilykauden 
alussa. 

TALOUS
Jäsenmaksu/vuosimaksu sisältää 
liittomaksun, katsastusmaksut, Taruniemen 
kausimaksun. Liittymismaksu on sama 
kaikille riippumatta jäseneksi hakevan 
kotipaikasta. Jäsenlehden painatus ja 
jakelu katetaan suurelta osin mainoksilla. 
TePSin järjestämät kilpailut pyritään 
järjestämään kilpailijoilta perittävillä 
osallistumismaksuilla.

KILPAILUTOIMINTA 
Kilpailutoimintaa jatketaan yhteistyössä 
Päijänteen seurojen ja mahdollisuuksien 
mukaan Päijänteen seudun yrittäjien 
kanssa. TePSillä kilpailutoiminnan 
painopiste on vuonna 2019 edelleen PP/
PÄM kokonaisuuden kehittämisessä. 
Kilpailutapahtumaa ja kilpailun 
markkinointia on kehitettävä sen 
näkymiseksi sekä statuksen nostamiseksi. 

EPR purjehduskilpailujen soveltuvuutta 
aloittelevalle kilpapurjehtijalle tulee 
jatkossakin tuoda esiin. TePS koordinoi 
yhdessä muiden Etelä-Päijänteen seurojen 
kanssa ja tukee osaltaan Etelä-Päijänne 
Ranking -kilpailusarjaa ja sen kehittämistä 
Etelä-Päijänteen yhteiseksi matalan 

kynnyksen kisatapahtumaksi. Kilpailuihin 
tarjotaan gastipaikkoja kaikille veneilystä 
kiinnostuneille Etelä-Päijänne Ranking 
Facebookissa olevan gastipörssin kautta. 
Päijännepurjehdukseen kannustetaan 
oman seuran venekuntia aikaisempaa 
enemmän mukaan Päijännepurjehdukseen. 
Pyritään saamaan myös seuran nuoria 
mukaan tarjoamalla heille gastipaikkoja 
kilpailuveneisiin.  

NUORISOTOIMINTA
Tehin Pursiseuran nuorisotoiminta on 
keskittynyt Vääksyn Majakkapaviljongilla 
toimivaan Etelä-Päijänteen Jollakeskukseen. 
Jollakeskuksessa ovat mukana viisi eteläisen 
Päijänteen seuraa Asikkalan Pursiseura, 
Heinolan Pursiseura, Hollolan veneseura, 
Lahden Purjehdusseura ja Tehin Pursiseura. 
Jollakeskuksen puheenjohtajana toimii 
Tehin Pursiseuran Nuorisovastaava Anni 
Leppänen. Jollakeskuksen toiminnasta lisää 
www.facebook.com/jollakeskus ja www.
jollakeskus.fi.

KATSASTUS
Katsastus keskittyy ensisijaisesti 
katsastuspäiville, jotka ovat toukokuussa 
Taruniemen talkoiden yhteydessä ja 
kesäkuussa toisena viikonloppuna Ilolassa/
Suopellossa. Kuhmoisten katsastukseen 
tulee ilmoittautua etukäteen. Seuralla 
on kuusi (6) kurssitettua katsastajaa. 
Seuralla on kattava katsastusmiesverkosto 
Päijänteen länsi- ja itärannalla (4+2). 
Katsastusmaksu sisältyy vuosimaksuun.

TARUNIEMI
Tukikohdan käyttöaste on noussut 
jäsenmäärän kasvaessa. Sääntönä on, että 
vain katsastetulla veneellä on tukikohdan 
käyttöoikeus. Tukikohtaa kehitellään 
edelleen jäsenten toiveiden mukaisesti 
ja suuret huoltotoimenpiteet pyritään 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
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suorittamaan kevät- sekä syystalkoiden 
yhteydessä.

KOULUTUS
Seuran jäsenistöä pyritään saamaan 
SPV:n Keitele-Päijänne alueen yhteisiin 
koulutustilaisuuksiin. Etelä-Päijänteen 
Jollakeskus, EPJ, vastaa jatkossa nuorisolle 
annettavasta koulutuksesta ja leirityksestä. 
Viikoittaiset Jollakeskuksen harjoitukset 
jatkuvat Vääksyn Kanavaniemessä. 
Nuorisokouluttajia ja kilpailujärjestäjiä sekä 
katsastajia koulutetaan liittojen kursseilla 
tarpeen mukaan. 

SUHDETOIMINTA
Seura osallistuu liiton vuosikokouksiin 
sekä Keitele-Päijänne alueen veneilijöiden 

Talvipäiville, jotka järjestetään 
vuonna 2020 alustavasti maaliskuun 
14. päivä Laukaassa. Yhteistoimintaa 
muiden E-P:n seurojen kanssa 
jatketaan erityisesti nuorisokoulutus- 
ja kilpailuasioissa. Lehdistöä 
informoidaan seuran tapahtumista 
ja toiminnasta. Pyritään kehittämään 
yhteistyötä niin Sysmän kunnan, kuin 
esim. satamatoimijoiden ym. yrittäjien 
kanssa. 

MUUT TAPAHTUMAT
Vuosi alkaa kaudenvaihdosjuhlalla 
tammikuun puolenvälin aikoihin.

vierasvenelaituri & kattavat sataMapalvelut
Vierasvenelaituri 20 veneelle on valmiina. Laituripaikkoja myös yöpymiseen. Kahvila-ravintola 
• aurinkoinen terassi porealtaalla • suihkut • saunat • wc:t • sähköt • vesi • elintarvikkeet 
• venetarvikkeet sekä muut palvelut veneilijöiden iloksi ja avuksi • septitankki ja tankkaus 
kulman takana. Helppo rantautuminen Päijänteen Tehinselältä. Kaikki on valmiina kesällä! 

suvIterassi, suvikaHvila-ravintola & suvipuoti
Kahvila-ravintolarakennus ja aurinkoinen terassi porealtaalla aivan Päijänteen upeiden 
maisemien äärellä. Maukkaita annoksia, aamiaista, erikoiskahveja, herkkuja, 
jäätelöä sekä virkistäviä juomia. Suopellon Sittariksikin kutsuttu pieni suvipuoti 
tarjoaa varsin kattavan valikoiman elintarvikkeita, juomia ja jäätelöä sekä 
veneilijän ja matkailijan tarvikkeita.

MAJOITUs
Tulossa korkeatasoisia upeasti sisustettuja sviittejä ja huoneita, kaikki omalla kylpyhuoneella  
ja Päijänne-näkymillä ja laadukkailla oheispalveluilla. Matkailijoille ja yritysryhmille. 

parasta aikaa sysMässä.

tule
kokeMaan

nautinnollisia
hetkiä sysMän 

upeiMMissa
MaiseMissa.

seuraa 
avautuMisen
eteneMistä:
faCeBOOk & 
ilolainn.fi
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18.5. Veneiden yhteislasku klo 8 alkaen, Suopelto, Sysmä

19.5.  Jollakeskuksen kauden avajaiset, Majakkapaviljonki, Vääksy

24.5.  Lanssitalkoot Suopellossa klo 18

25.5.  Taruniemen kevättalkoot ja yhteiskatsastus

8.6.  Seuran vuosikokous ja yhteinen katsastuspäivä Suopellossa

15.6.  EPR-osakilpailu 1 (LPS): Hökkä Race

29.6.  EPR-osakilpailu 2 (HeiPS): Korea-Varpunen

13.-14.7. EPR-osakilpailu 3 (TePS): Päijätsalon purjehdus sekä 
Päijänteen mestaruus (PÄM) kilpailu, Suopelto, Sysmä

19.-21.7. Päijännepurjehdus (lähtö Padasjoelta)

3.8.  EPR-osakilpailu 4 (APS): Pirttisaari-purjehdus 

24.8.  EPR-osakilpailu 5 (HVS) ja EPR-Palkintogaala Hirvisaaressa

21.9.  Taruniemen syystalkoot ja lipunlasku

28.9.  Lanssitalkoot Suopellossa klo 10

5.10. Veneiden yhteisnosto klo 8 alkaen Suopellossa

14.3.2020 Keitele-Päijänteen alueen Talvipäivät, Laukaa

TAPAHTUMAT 2019
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Liittymismaksut
Varsinainen jäsen     150€
Perhe- ja juniorijäsen     0€

Jäsenmaksut
Varsinainen jäsen*     65€
Perhe- ja lepäävä jäsen     35€
Juniorijäsen      15€
Jäsenmaksu sisältää Taruniemen käyttöoikeuden, veneen katsastuksen sekä 
Suomen Purjehdus ja Veneily -liiton jäsenedut, ml. vakuutuksen.

Katsastusmaksut
TePS jäsen      0€
Muun seuran jäsen      15€
Huom! Virallisten yhteiskatsastuspäivien ulkopuolella suoritettavan 
katsastuksen ajankohdasta ja hinnasta sovittava erikseen katsastajan 
kanssa.  

Kilpailumaksut
Päijätsalopurjehdus PP (EPR-osakilpailu)  30€
Päijänteen mestaruus kilpailu PÄM (sis PP)   50€

Tukikohtien maksut
Taruniemen tukikohdan avain     10€
Taruniemen saunan kertamaksu (vierailijat/venekunta) 10€
Laituripaikkamaksu Sysmän Ilolassa    140€
Talvisäilytyspaikka eli lanssimaksu Suopellossa   80€
 
Liput ja viirit
Seuran perälippu S-koko (alle 6 m aluksille)  25€
Seuran perälippu M-koko (6-10 m aluksille)  30€
Seuran perälippu L-koko (yli 10 m aluksille)  35€
Viiri 26 x 50 cm      30€
Liput, viirit tiedustelut sihteeri@teps.fi

MAKSUT 2019
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EAM-AUTOKORJAAMO
LÄHELLÄ SINUA

Autokorjaamo

KOLARIKORJAAMOKOLARIKORJAAMO

AUTOHUOLTO

AUTOPESULA

tuulilasiT

varaa aika:
eam-autokorjaamo.fi

Espoon Automaalaamo Oy
Timmermalmintie 21 B, 01680 Vantaa
puh. 09 853 2088
askisto@espoonautomaalaamo.fi
Y-tunnus 0652242-4

Lahjakortti 60€
Lahjakortin voi käyttää työn 

osuuteen huolloissa, kolarikorjauksissa ja tuulilasin vaihdoissa.

Autokorjaamo
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Kesä 2018 oli mitä parhain veneilyn kannalta, 
oli riittävästi aurinkoa matkaveneilijöille 
ja tuultakin mukavasti purjehtijoille. 

Muistetaan säilyttää tuo viimekesän aurinko 
mielissämme aina veneillessämme ja muutenkin 
elämässämme.

Kesän 2018 aikana Tepsin jäsenistö järjesti 
hyviä ja mukavia tapahtumia. Aloitimme 
kesän toukokuussa Taruniemen talkoilla. 
Toisaalta veneilykesähän alkaa aina helmikuun 
venemessuilta. Olihan veneetkin puunattu ennen 
Taruniemeen tuloa.

Taruniemen grillikatoksen kylkeen ahkerat 
timpurimme rakensivat terassin kesän aikana.

Kesäkuussa pidetyssä Tehin Pursiseuran 
vuosikokouksessa seuran uudeksi kommodoriksi 
valittiin Janne Järvinen. Hallitukseen valittiin 
uutena Julius Hotakainen ja Jari Autti. 

Heinäkuussa TePS järjesti perinteiset 
Päijätsalopurjehduksen ja Päijänteen mestaruus 
kilpailut. PÄMin osallistuja määrä pysyi mukavasti 
edellisten vuosien tapaan kolmenkymmenen 
lukemissa, mikä lämmitti järjestäjien mieltä. 
Lauantain Päijätsalo purjehdukseen osallistui 30 
venettä. Sunnuntain kisaan saatiin sentään 13 
venettä.

Tehin Pursiseura on saanut kilpailujen 
järjestämisestä kiitoksia niin kilpailuun 
osallistujiltakin (mikä sekin on perinteistä), 
kuin yhteistyökumppaneiltamme, erityisesti 
Pinxinmäen viihtymössä ollaan iloisia 
tapahtumastamme. 

Seuramme jäsenistöä on osallistunut kiitettävästi 
purjehduskilpailuihin niin Päijänteellä 
kuin merialueillakin ja jopa Vesijärvellä. 
Junioripurjehtijamme Onni Hinskala ja Iivari 
Heickell sekä Leevi ja Atte Airola osallistuivat 
29er-luokan Euroopan mestaruuskilpailuihin. 

Päijännepurjehdukseen TePS osallistui jälleen 
usealla venekunnalla ja mitaleitta ei jääty 
tänäkään vuonna.

Seuramme on saanut vuoden 2018 aikana uusia 
jäseniä ja mikä mukavinta ikäluokaltaan alle sen 
suuren keskiarvoiän.

Taruniemen talkoiden yhteydessä pidetyssä 
veneilykauden päättäjäisissä jaoimme 
kunniamerkkejä seuramme aktiiveille. Seuramme 
perustajajäsenelle ja pitkäaikaiselle katsastajalle 
Eero Laattalalle myönnettiin Tehin Pursiseuran 
kultainen ansiomerkki numero yksi (1). 
Katsastuspäällikkö Hannu Heinoselle myönnettiin 
pitkäaikaisesta työstä Tehin pursiseuran hyväksi 
hopeinen ansiomerkki numero yksi (1). 

Marraskuussa järjestettyjen Suomen Purjehdus ja 
Veneilyn liittopäiville osallistuivat Ismo Glans ja 
Janne Järvinen.

AURINKOINEN KESÄ 2018

AMMATTITAITOISTA JA HYVÄN-
TUULISTA PALVELUA LÄHELLÄSI!

Meiltä löydät resepti- ja itsehoitolääkkeiden lisäksi monipuolisen 
valikoiman vitamiini- ja ravintovalmisteita, hoitotarvikkeita, 
apuvälineitä, apteekkikosmetiikkaa ja lemmikkien tuotteita.
Autamme mielellämme kaikissa lääkehoitoon ja terveyteen 
liittyvissä kysymyksissä!

PALVELEMME: ma–pe klo 8.30–17 ja lauantaisin klo 9–14
KALKKISTEN PALVELUPISTE: 
K-Market Lampisen yhteydessä, Siltatie 2, Kalkkinen

TERVETULOA! 

Sysmäntie 38, 19700 Sysmä – puhelin (03) 876 370, 0400 460 890 – www.sysmanapteekki.fi – facebook
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Pinxinmäki
Suopellontie 644, Sysmä 
044 973 8533 • info@pinxinmaki.fi

www.pinxinmaki.fi
 

  kausi starttaa
  1.6.2019

Pinxin Taidehallissa 

16.6.–11.8.2019
tarjolla töitä 2000-luvun 
Suomen nuorilta taiteilijoilta. 

se erilainen viihtymö 
sysmän suopellossa!
Suosittu ravintola ja rento illanistujaispaikka 
tarjoaa Sysmän upeimmat terassi maisemat 
Päijänteen Tehinselälle.

Keittiössä ja grillissä valmi stetaan herkullista 
konstaile matonta ruokaa paikallisia raaka-
aineita sekä sesonkeja hyödyntäen, 
lounas-buffetista à la carteen.

Avoinna 1.6.–15.6. ke–su, 
16.6.–11.8. päivittäin, 12.8.–1.9. ke–su.

tervepätuloa meille!

tulepas
katso-
maan!
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PP (EPR) / PÄM 2019 KILPAILUKUTSU

37. PÄIJÄTSALON PURJEHDUS PP  
(itsenäinen kilpailu, PÄM:n matkapurjehdus, EPR:n osakilpailu)

31. PÄIJÄNTEEN MESTARUUSKILPAILU PÄM  
(ratalähdöt)

JÄRJESTÄJÄ
Tehin Pursiseura ry (TePS)

PAIKKA JA AIKA
Sysmän Suopellon satama-alue ja 
Tehinselkä, 13.-14.7.2019. Kisatoimisto 
Pinxinmäen viihtymön tiloissa.

SÄÄNNÖT
Purjehduksessa kilpailusäännöt 
2017-2020 (PKS), SPV:n määräykset, 
luokkasäännöt, LYS-säännöt sekä 
purjehdusohjeet.

KILPAILULUOKAT
Avoin, H-vene, Etelä-Päijänne Ranking 
-kilpailusarjan mukaiset LYS-luokat: 
LYS-iso ja LYS-pieni. Järjestäjä pidättää 
itsellään oikeuden yhdistää ja jakaa 
luokkia.

KILPAILUKELPOISUUS
Kilpailu on avoin. Veneen päällikön 
on oltava SPV:n tunnustaman 
purjehdusseuran jäsen. LYS-luokissa 
veneiden tulee olla katsastettuna 
vähintään luokkaan 3. Avoimen luokan 
veneiden tulee olla varustettuna 
luokkasääntönsä mukaisin 
turvavarustein, sekä kahdella oranssilla 
käsisoihdulla. LYS-luokissa purjehtivilla 
standardista poikkeavilla LYS-veneillä 
on oltava voimassa oleva LYS-todistus. 
Urheiluveneisiin ja järjestäjien niihin 
rinnastamiin veneisiin sovelletaan 
LYS-luokissa samoja katsastus- ja 
varustevaatimuksia kuin avoimessa 
luokassa kilpaileviin veneisiin. 
Kaikkien veneiden tulee purjehtia 
katsastusvaatimusten mukaisesti 

varusteltuna. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden 
hyväksyä tai hylätä kilpailuluokkiin osallistumisen.

VAKUUTUS
Kilpailevalla veneellä tulee olla voimassa oleva vakuutus 
joka sisältää vastuuvakuutuksen.

KILPAILUOHJELMA
La 13.7.2019 Päijätsalon purjehdus, (PÄM:n 
matkapurjehdus), kipparikokous la klo 9.30. Ensimmäinen 
lähtöviesti lauantaina aikaisintaan klo 11.00.

Su 15.7.2018 PÄM, kaksi ratapurjehdusta, ensimmäinen 
lähtöviesti su aikaisintaan klo 10.00.

ILMOITTAUTUMINEN
Helpoiten ilmoittautuminen tapahtuu TePS:n kotisivuilta 
to 12.7. klo 18 mennessä, jolloin ilmoittautumismaksut ovat 
30€ (vain PP) tai 50€ (mikäli osallistut myös sunnuntain 
ratapurjehdukseen = PÄM).

Ilmoittautumismaksu suoritetaan TePS:n tilille, 
Sysmä OP, FI5654470620024208, näytä tällöin kopio 
maksutositteesta kilpailukansliassa. Mikäli olet netti-
ilmoittautunut, ei sinun tarvitse enää kilpailupaikalla 
täyttää ilmoittautumislomaketta.

Jälki-ilmoittautumisen voi suorittaa kilpailutoimistoon, sen 
aukioloaikoina: pe 12.7. (18-20) ja la-aamuna 13.7. (8.00-
9.00), jolloin ilmoittautumismaksut ovat 40€ ja 60€.

Ilmoittautuessaan kilpailuun veneen päällikkö 
miehistöineen antaa suostumuksen kilpailunjärjestäjän 
Tehin Pursiseura ry:n käyttää osallistujien nimiä kilpailun 
osallistumis- ja tulosluetteloissa sekä jakaa luetteloita ja 
mahdollisia valokuvia muille osapuolille.

TIEDUSTELUT 
Julius Hotakainen
Kilpailupäällikkö
puh. 040 585 0378

Janne Järvinen
Kommodori
puh. 040 8335756
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Aluejohtaja Ismo Glansin luotsaama Keitele-
Päijänne talvipäivät kokoontui tänä vuonna 
26 hengen ja 11 seuran voimin Vääksyssä. 

Agendalla oli muun muassa Etelä-Päijänne 
Rankingsarjan kehittäminen. 

Tilaisuudessa koottiin rankinsarjan aikataulu 
ja päätettiin uudistaa kokonaisuutta seuraavin 
toimin.

Asikkalan Pursiseuran (APS) kommodori Pasi 
Niemelän johdolla kehitetään EPR-kilpailujen 
tulospalvelua ja seurantaa. Otamme käyttöön 
eStela kilpailujen seurantaohjelmiston (www.
estela.co/en). Kyseessä on kilpailijoille 
älypuhelimeen asennettava ilmainen ohjelma. 
Kilpailujen kokonaistulokset kootaan jatkossa 
APSin verkkosivuille sekä Etelä-Päijänne Ranking 
-facebookryhmään.

Avomeripurjehtijat ovat päivittäneet FinLYS-
sääntöä kaudelle 2019. Merkittävin muutos on 
potkurivähennysten poistaminen. Toinen muutos 
liittyy DH-mittakirjalla purjehtiviin veneisiin. 

Koko EPR-sarjan Palkintogaala järjestetään 
viimeisen osakilpailun (Hollolan Veneseura, HVS) 
yhteydessä HVS:n tukikohdassa Hirvisaaressa 
24.8.2019. Tilaisuudessa jaetaan yhteistulosten 
parhaille palkinnot. 

Jatkossa EPR-sarjan kokonaistuloksia pyritään 
päivittämään tiheämmin verkkoon kauden 
aikana. Sarjan kokonaistulokset löytyvät jatkossa 
APS:n verkkosivuilta ja EPR-facebookryhmästä. 
Rankingtulosten laskentaa varten seurat 
ilmoittavat heti kilpailun jälkeen kolme tuloslistaa: 
LYS-pieni, LYS-iso sekä yhteistulokset. 

ETELÄ-PÄIJÄNNE RANKING - UUTISIA
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E
telä-Päijänteen Jollakeskus hallitukseen 
valittiin jälleen maaliskuun vuosikokouksessa 
omistajaseuroista edustajat (APS, LPS, HVS, 

HeiPS, TePS). Uutena hallitukseen tuli Timo Vavuli 
(APS), joka korvasi Teemu Harjukarin. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin uudelleen TePSin 
Nuorisvastaava Anni Leppänen. Rahastonhoitajana 
jatkoi Sari Kivi. Toiminnan tarkastajiksi valittiin 
Niiles Airola ja Sami Kallio.

OHJAAJAT
Ohjaajina kaudella 2018 toimivat vastuuohjaajat: 
Anni Leppänen (TePS), Milja Lusila (APS) ja Maria 
Selin (APS). Ohjaajina toimivat: Silja Tast (APS), 
Olivia Kivekäs (LPS), Laura Kivi (TePS), Linda Kivi 
(TePS). Lisäksi apuohjaajana aloitti Toivo Laiho 
(HVS). Syysleirillä mukana olivat ohjaamassa myös 
Onni Hinskala (TePS) ja Iivari Heickell (TePS), jotka 
ovat siirtyneet kilpailemaan 29er-luokassa. Osa 
edellisen kauden ohjaajista sai kesätöitä muualta, 
eivätkä olleet mukana toiminnassa kaudella 2018. 
Jollakeskuksen nuoriso-ohjaajat eivät käyneet 
koulutuksissa vuonna 2018. Ohjaajareservissä on 
yhteensä yli kymmenen nuorta ohjaajaa.

TOIMINNAN JÄRJESTÄJÄT
Jollakeskuksen toiminnan pyörittämiseen 

-ETELÄ PÄIJÄNTEEN 
JOLLAKESKUS

osallistuivat Anni Leppänen, Timo Vavuli, Milja 
Lusila, Maria Selin sekä joitakin uusia junioreiden 
vanhempia. Lisäksi toimintaa mahdollisti kiinteästi 
Vääksyn Majakkapaviljonki, ja Kuhmoisten Juha 
Hinskala, Päijän Marine.

KALUSTO, LAHJOITUKSET, SPONSORIT
Jollakeskus haki OP Järvi-Hämeen tukea 
toiminnalleen ja sai 6 000€ lahjoituksen loppukesästä 
2017. Kauden 2017 rahasta käytettiin 1000€ käytetyn 
kilpakuntoisen Optimistijollan hankintaan sekä noin 
500€ pelastusliivien hankintaan. Jollakeskuksen 
käytössä olleet 2 pehmeäpohjaista kumivenettä 
(APS ja TePS) tulivat jo kaudella 2017 tiensä päähän, 
eikä niitä voitu käyttää. Tarkoituksena oli hankkia 
kaudella 2018 OP:n lahjoitusrahalla uusi kumivene 
Jollakeskukselle. Lahjoituksesta huolimatta, tarvittava 
kumivene maksaa enemmän kuin Jollakeskuksella 
oli varaa. Timo Vavuli lainasi omaa kumivenettään 
Jollakeskuksen toimintaan koko kauden ajan. Timo 
hankki myös paikallisia yrityksiä tarrasponsoreiksi 
kalustoon. Vääksyn telakka lupautui korjaamaan 
haurastuneita Kopa-jollien kansia. Jollien 
talvisäilytyksen järjestivät paikalliset Jaana Rapala ja 
Ilkka Viljanen. Milja Lusilan isä teki rikkoutuneiden 
oppijollan kölien (2 kpl) tilalle uudet.

Hyvän tuulen
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JOLLAKESKUS: TOIMINTAKERTOMUS 2018

KAUDEN 2018 TOIMINTA
Jollakeskuksen toimintaan osallistui 50 lasta 
kaudella 2018. Lisäksi toiminnassa on nuoret 
ohjaajat. Jollakeskuksen perinteisiä viikkoharjoituksia 
sunnuntaisin Vääksyn Majakka-paviljongilla 
järjestettiin kauden aikana 20.5.-23.9.2018. 
Kesätaukoa vietettiin 2 viikkoa heinäkuussa.

Jollakeskus järjesti Vääksyssä kaksi Jollakoulua eli 
purjehduksen alkeiskurssin lapsille. Osallistujina oli 
6 ensimmäisellä viikolla ja 8 lasta toisella viikolla. 
Jollakoulun ohjaajina toimi 2 aikuista vastuuvetäjää 
(Anni ja Maria). Toiseen jollakouluviikkoon saimme 
myös kaksi muuta ohjaajaa. Tänä vuonna jollakoulun 
osallistujat olivat nuorempia (6-8-vuotiaita) kuin 
edellisenä vuotena (yli 10-vuotiaita). Moni jollakoulun 
lapsi jatkoi myös viikkoharjoituksissa. 

Asikkalan kunnan Lotraten ja läträten leirin 15 lasta 
kävi ohjaajineen yhden päivän ajan elokuussa 
tutustumassa purjehdukseen Jollakeskuksessa. 
Näistä lapsista useampi tuli mukaan 
viikkoharjoitustoimintaan.

Kauden päättyessä kahdella uudella juniorilla oli 
omat optimistijollat. Lisäksi useampi viime kauden 
optimistijuniori siirtyi kauden lopussa zoom8-jollaan, 
ja hankkivat omat veneet.

LEIRIT
Kauden aloitti kevätleiri 28.-29.5.2018. Kauden 
pääleiri (4 pv) järjestettiin Sysmän Campingillä 
heinäkuun alussa. Leirillä oli mukana 16 lasta 
sekä 4 ohjaajaa. Vastuuohjaajina toimivat Anni 
Leppänen ja Maria Selin. Ruokien laittajina toimivat 
Ahti ja Merja Aalto (JäPS). Jotta leirimaksu saatiin 
pidettyä kohtuullisena (130€, sisarale 110€), Timo 
Vavuli järjesti paikallisilta yrityksiltä lahjoituksia 
ruokavarastoon (Vehmaan maut, Vääksyn 
K-Kauppa). Leirille lainattiin ilman kustannuksia 
kolme kumivenettä: Päijän Marine (2 kpl) ja 
Majakkapaviljonki (1 kpl). Timo Vavuli sekä leiriläisten 
vanhemmat auttoivat ilman kustannuksia jollien 
kuljetuksessa Vääksy-Sysmä-Vääksy. 

Jollakeskuksen nuoret osallistuivat aiempien vuosien 
tapaan aktiivisesti myös LPS:n Naumin leirille. Lisäksi 
Jollakeskuksen kalusto oli Naumin käytössä. 

Perinteeksi muodostunut Vääksyn 
syysleiri järjestettiin kauden lopuksi 22.-
23.9.2018. Leirillä oli 14 lasta, 8 ohjaajaa 
ja 4 vanhempaa. Yövyimme ensimmäistä 
kertaa Tammenlehvätalossa, jonka saimme 
veloituksetta lainaan veteraaneilta. 
Lauantaina vierailimme Heinäsaaressa 
rasteilla. Sunnuntaina järjestettiin 
ratapurjehdusleirikilpailu, johon osallistui kaikki 
leiriläiset Kopa-jollilla, optimistijollilla sekä 
zoom8-jollilla.

KILPAILUTOIMINTA
Useat nuoret Jollakeskus-aktiivit osallistuivat 
Päijännepurjehdukseen sekä Etelä-Päijänne 
Rankingiin (EPR) köliveneillä. Jollakeskuksen 
junioreista kaksi tiimiä purjehti 29er-luokan 
EM-kilpailut Helsingissä. Lähinnä LPS:n 
toiminnassa aktiiviset juniorit kiersivät 
optimistijollaluokan Kadetti-sarjaa.

Nähdään sunnuntaisin  
hyvän tuulen Jollakeskuksessa 

Vääksyssä!

Terveisin, Anni Leppänen 
Jollakeskuksen hallituksen pj

TePS Nuorisovastaava
annileppanen@gmail.com

puh. 044 588 6015

Hyvän tuulen
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Opi purjehtimaan  
Päijänteellä!
Etelä-Päijänteen Jollakeskus eli EPJ tarjoaa 

purjehduselämyksiä ja nuorisotoimintaa läpi 
kesän. Viiden seuran yhteistyönä toteutettu 
Jollakeskus tarjoaa matalan kynnyksen 
purjehdusharrastuksen pariin 7-16 vuotiaille 
uimataitoisille nuorille. 

Kalustomme on hankittu yhteistyöseuroilta 
ja koostuu viidestä 380-jollasta, neljästä 

Zoom8-jollasta sekä useista oppi- ja 
optimistijollista. Toimintaa pitää yllä aktiivinen 
joukko nuoria ja heidän vanhempiaan, 
talkoovoimin. Jollakeskuksen kesä koostuu 
viikkoharjoituksista ja purjehdusleireistä. Tärkein 
periaatteemme on hyvän mielen  
(ja tuulen) purjehdus! 

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.jollakeskus.fi 
Seuraa meitä facebook.com/jollakeskus. 

-ETELÄ PÄIJÄNTEEN 
JOLLAKESKUS

Viikko -
harjoitukset

Paikka: Vääksyn Majakkapaviljonki
Aika: Kesäsunnuntaisin klo 15-18

Kauden aloitus 19.5 klo 12:00

Tule kokeilemaan purjehdusta!
Opetusta tasoryhmissä!

JOLLAKESKUKSEN KESÄLEIRI  
1.-4.7.2019

Paikka: Vasikkasaari, Heinola
Sopii myös aloittelijoille!

SPV-alueleiri: Naumin leiri (LPS) 8.-13.7.2019

Syysleiri 21.-22.9.2019
Paikka: Vääksy

Aloita purjehdus Jollakeskuksessa! 
Jollakeskuksen viikkoharjoituksissa ja leireillä 
lapsi tai nuori oppii purjehduksen, jollan ja 
vesillä olon perusteet, turvallisesti ja hauskasti. 
Meiltä saat kelluntaliivit ja kaluston lainaksi. 
Aloittamiseen tarvitaan vain uimataito. Meillä on 
matala kynnys aloittaa, tule kokeilemaan  
- tästä syntyy upea elinikäinen harrastus! 

Veneilyn, purjehduksen ja vesillä olon pe-
rusteet turvallisesti alkeiskurssilla.

10.-13.6.2019 Jollakoulu alkeiskurssi +  
jatkokurssi ma-to: klo 09:00-15:00
Paikka: Vääksyn Majakkapaviljonki

Lisäksi LPS järjestää Lahdessa jollakouluja  
kesäkuussa ja elokuussa.

Tule mukaan iloiseen joukkoomme!

-ETELÄ PÄIJÄNTEEN 
JOLLAKESKUS

Jollakoulu:
Alkeis + Jatko

-ETELÄ PÄIJÄNTEEN 
JOLLAKESKUS

Purjehdus-
leirit
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Jollakeskus kuvagalleria
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Tätä juttua varten haastattelin neljää 
nuorta tepsiläistä, jotka ovat siirtyneet 
Päijänteeltä suuremmille vesille, 

unohtamatta juuriaan. Onni Hinskala (18v), Iivari 
Heickell (19v), Atte Airola (17v) ja Leevi Airola (17v) 
ovat purjehtineet vajaa kaksi kautta 29er-veneillä. 
Viime kesänä poikien polku vei luokan Euroopan 
mestaruuskilpailuihin. 

Tapasin pojat ensimmäistä kertaa vuonna 2014, 
Naumin leirillä. Nuoret olivat silloin vielä puolta 
lyhyempiä. Sain olla valmentajana* mukana 
heidän kilpapurjehdusuran alkutaipaleella. 
Lähdimme yhdessä ensimmäisiin kilpailuihin 
zoom8-luokan rankingsarjaan. Seuraavana 
kesänä Onni ja Iivari purjehtivat rakingsarjaa 
ahkerasti ja osallistuivat jopa MM-kilpailuihin 
Itävallassa. Atte lähti kokeilemaan laser radial 
-purjehdusta ja osallistui aktiivisesti harjoituksiin 
ja kilpailuihin Espoossa. 

Välillä purjehdus ei maistunut, kilpaileminen 
tökki - merellä oli kovat tuulet ja isot aallot, 
niihin ei oltu totuttu järvellä. Nuorille 
selviää kokeilemalla, miten kilpailuhenki 
vie mennessään. Onneksi palasimme aina 
Päijänteelle, Jollakeskuksen maisemiin ohjaamaan 
seuraavaa sukupolvea ja palauttamaan mieleen 
purjehduksen ja Päijänteen ilon. 

Nyt kun kysyin pojilta, miltä purjehdus maistuu, 
sain yllättävän vastauksen. 

Palataan kuitenkin ensin 2000-luvun alkuun, 
Kuhmoisten ja Tehin selän maisemiin. 
Kaksospojat Leevi ja Atte oppivat purjehtimaan 
perheen optimistijollilla mökillä. Tehinselälle 
avautuvalla ulapalla oli mökkirannan 

läheisyydessa kolme venepoijua - niitä kiertämällä 
opittiin purjehduksen perusteet. Välillä toinen ohjasi 
pinnasta, samalla kun toinen istui keulassa ja sääti 
purjetta skuutilla. 

Kuhmoisten sataman kasvatit, serkukset Onni 
ja Iivari opettelivat myös lapsina purjehtimaan 
perheen optimistijollilla. “Heti kun osattiin uida, 
meidän iskät heitti optariin ja työnsi veneen irti 
laiturista. Soutuveneellä haettiin pois tarpeen 
mukaan.” Iivari muistelee. Pian pojat tapasivatkin 
pakata eväät optariin ja lähteä pitkille retkille 
Lehtisten saareen. Toinen ohjasi, toinen skuuttasi. 

Asikkalan pursiseura ja Tehin pursiseura järjestivät 
yhdessä nuorisoleirejä Tanhuan leirikeskuksessa 
ja Rapalassa. Näillä leireillä pojat tapasivat toisensa 
ja jatkoivat purjehduksen opettelua. “Leireillä 
oli parasta leppoisa kesän viettäminen, 
saunominen, pihapelit, purjehduksen ohella, 
Leevi muistelee.

PÄIJÄNTEEN 
KASVATEISTA  
MERTEN 
VAUHTIHIRMUIKSI
- tepsiläisten nuorten kausi  
29er-luokassa

TEKSTI:  ANNI LEPPÄNEN
KUVAT: PEPE KORTENIEMIK
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Leirit laajenivat vuonna 2011, kun lasten vanhemmat 
ja muut aktiivit perustivat Etelä-Päijänteen 
Jollakeskuksen, ja viiden seuran tukemana koottiin 
kalustoa ja toimintaa yhteen. Jollakeskuksen 
päätukikohta on Vääksyssä ja toimintaa on 
järjestetty myös Sysmässä ja Kuhmoisissa. 

TIIMITYÖSTÄ
Purjehdus on lapsena usein yksilölaji, ja tiimityö 
on yksi iso osa-alue, jonka pojat ovat joutuneet nyt 
29erissa opettelemaan. Atte kertoo, että tiiminä 
purjehtiminen on paljon mielenkiintoisempaa. 
Leevikin iloitsee tiiminä onnistumisesta eniten, 
vaikka alussa yhteistyö hakikin uomiaan. Vaikka 
pojat ovat kaksosia, 
heillä on erilainen 
temperamentti ja 
kisahenki. Lopulta 
kuitenkin Leevin 
rauhallisuus 
kipparina sopi tiimille 
parhaiten, ja Atte 
nauttii täysin rinnoin 
vauhdikkaasta 
gastitehtävästä. 29er-
veneessä vain gasti 
on trapetsilla, kippari 
tasapainottaa venettä 
roikkumaremmien 
takaa. 

Serkukset Onni 
ja Iivari kertovat, 
että myös heillä 
oli opettelemista 
toimivan tiimityön 
rakentamisessa. 
Alussa Kuhmoisten 
veneessä oltiin liikaa 
hiljaa. Manöövereissä on todella tärkeää ajoittaa 
yhteispeli tarkasti ja sen harjoitteluun tarvitaan 
kommunikaatiota. Ylipäätään uuden veneluokan 
opettelu yhdessä on jatkuvaa vuoropuhelua. 
Toisaalta se on suuri rikkaus ja pojat kuvaa, että 
vesillä on aina hauskaa yhdessä. 

Gastin tehtävä on nostaa ja laskea genaakkeri, 
lisäksi venettä tasapainoitetaan trapetsin varassa 
lähes makuuasennossa. Harjoituksissa ja kilpailuissa 
vesillä ollaan koko päivä. Lisämausteen antaa, 
että tässä lajissa lentää veteen usein ja painavan 
veneen nostaminen vie voimia. Homma on siis 
erittäin fyysistä. Iivari kertoo, että pelkästään 
purjehtimallakin on kunto kohonnut, ja talvisin 
on voimaharjoittelua ja lenkkeilyä kauteen 

valmistautuessa. Pahimpaan kurmoitukseen 
on kuitenkin, ehkä yllättäen, joutuneet gastin 
kädet. Iivari kertoi viime kesänä teipanneensa 
sormensa kasaan, sillä ne olivat aivan 
vereslihalla. Purjehdushanskoista ollaan siirrytty 
puutarhahanskoihin, sillä kuluminen on niin 
nopeaa.

MERI VS JÄRVI
Mitä käy kun järvipurjehtija lähtee merelle? No, 
kovia koetaan, mutta lopulta olemme kuitenkin 
todenneet, että järvellä koulitaan taitavimmat 
purjehtijat. “Päijänteellä pitää olla tarkempi 
purjehduksessa”, Onni kertoo. Tuuli shiftaa. 

“Aalloissa on myös eroa”, Atte täydentää. 
Aallon ajo merellä vaatii paljon opettelua, sitä kun 
ei pääse usein järvellä harjoittelemaan. Varsinkin 
29er-veneellä on tärkeää, että jokainen aalto 
otetaan oikein ja vene pääsee lentoon. “Meri on 
skiffille parempi paikka, ei mene pelkäksi 
pomppimiseksi.” Atte vahvistaa. 

“Vaikka merellä on nyt oltu todella paljon, 
edelleenkin yllätyn aina miten kova tuuli ja 
aallokko siellä on - se on arkipäivää siellä. 
Päijänteellä on rauhallista, ei ulise tuuli ja 
tyrsky aallot. Päijänne on tuttu ja turvallinen.” 
Iivari tunnelmoi.
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VALMENNUSTIIMI MERELLÄ
Viime kesänä pojat liittyivät HSKn 29er-
valmennustiimiin Helsingin Lauttasaaressa. 
Kauden päätavoite oli Euroopan 
mestaruuskilpailut. Valmennusohjelmassa 
purjehditaan lomien aikana 2-4 päivän leirejä 
joka viikko, kisat siihen päälle. Lomakauden 
ulkopuolella on arki-iltaisin treenejä ja seuran 
viikkokilpailut. 

Valmennusleireillä mukana oli kolme venekuntaa, 
yhteensä Suomessa oli viime kaudella 
kymmenisen 29er-tiimiä. Leiripäivät alkaa sillä, 
että veneet laitetaan kuntoon eli ‘kasataan’ ja 
puetaan purjehdusvarusteet eli ‘vaihdetaan 
kamat’. 29er-veneessä on paljon pieniä osia, joita 
pitää huoltaa.

Ennen vesille lähtöä valmentajat antavat 
harjoitusbriiffin. Treeneissä on aina jokin pääaihe, 
kuten veneen kallistuskulma tai genaakkerin 
nosto ja lasku. Alkukesästä palautellaan mieleen 
isommat perusasiat, kuten kryssi ja lenssi. 
Loppukesästä fokus on pienempien asioiden 
hiomisessa, kuten vaikkapa purjeen kireys poijun 
kierrossa. Jokaiselle valmennuspäivälle valitaan 
lisäksi oma henkilökohtainen sekä yhdessä oman 
venekunnan tavoite. 

Valmennuspäivää rytmittää evästauot vesillä 
tai rannassa. Harjoituksissa purjehditaan usein 
pitkiä kryssejä ja lenssejä, sekä rataa, pelkkiä 
poijun kiertoja tai lähtöharjoituksia. Tyypillinen 
treeni on vauhdin ajo - veneet ajavat vierekkäin, 

parin veneenmitan päässä toisistaan pitkiä 
halsseja ylös ja alas, ideana on vertailla trimmejä 
ja purjehdustekniikkaa. “Kokeillaan, mikä 
vaikuttaa, pikkujibboja, mietitään miksi 
toinen ajaa kovempaa tai korkeammalle”, 
Iivari selittää. Valmentaja ajaa kumiveneellä ja 
tauoilla käydään palautekeskustelua veneen 
vieressä. Harjoituksissa on tärkeää saada paljon 
toistoja, ja joskus harjoitusrata on niin pieni, 
että vedetään pelkkää jiippi-vendaa, ympyrää, 
yrittäen saada toinen vene kiinni, Iivari kuvaa. 

Iltapäivän lopuksi palataan rantaan, jossa käydään 
loppubriiffi ja puretaan veneet. 

KISAMUISTOJA
29er-luokan EM-kilpailut järjestettiin viime 
kesänä Helsingissä. Lisäksi pojat kävivät 
rankingsarjan ja Ruotsin mestaruuskilpailuissa. 
“Kilpaileminen 29er-veneillä on paljon 
rankempaa ja vauhti on kovempaa”, Onni 
vertaa zoom8-kisaamiseen. EM-kilpailuissa 
osallistujat karsittiin kolmeen sarjaan: kulta, 
hopea ja pronssi. Jokaisen sarjan fliittikoko 
oli noin 40 venettä. Kisat alkoivat yhteisellä 
treenipäivällä, sitten mittauspäivä ennen kolmea 
karsintakisapäivää ja lopulta kolme finaalipäivää. 
Päivässä ajettiin 3-5 lähtöä, jokaisen lähdön 
pituus on 20-45 minuuttia.

“EM-kisoissa oli yhtenä päivänä kova keli, 
joka suosi meitä ja onnistuimme lopulta 
hienosti siinä lähdössä. Hyvän startin 
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saaminen oli vaikeaa, koska olemme 
painavampi venekunta, pakko ajaa alas 
vaikka mitä tekisi. Pääsimme kuitenkin 
purjehtimaan omissa tuulissa ja ajoimme 
kovaa alas.” Atte muistelee.

Kun kisoissa on niin paljon veneitä ja tuulta 
riittää, tilanteita on koko ajan. “Yhdessä 
lähdössä kohtasimme espanjalaisten tiimin, 
he olivat styyralla, me paaralla. Väistimme 
niin nopeasti, että kaaduimme.” Leevi nauraa. 

Myös Onni muistaa EM-kisoista onnistuneen 
lähdön. “Vaikka startin jälkeen oltiin viimeisiä, 
kuin ihmeen kaupalla kirittiin tosi monta 
venettä, melkein kärjen tuntumaan. 
Veneessä oli hyvä vauhti ja reittitaktiikkamme 
oli onnistunut.” 

VAUHDISTA
29er on siis erittäin vauhdikas 
kevytvene - tai tarkemmin 
ottaen skiffi, eli vene, jolla on 
epäsymmetrinen spinaakkeri (eli 
genaakkeri), laakea runkomuoto, 
jonka myötä se nousee blaaniin 
myös kryssillä ja veneellä 
leikataan lenssiajossa. 29er on 
ikäänkuin olympialuokka 49er:in 
pikkuveli, eräänlainen veneiden 
formulaluokka siis. 29er-luokan 
purjehtijoiden tuleekin olla 
pelkäämättömiä vauhtihirmuja. 
Pojat kuvasivat värikkäästi 
vauhdikkaita tilanteita vesillä.

“Parasta 29er-purjehduksessa 
on ylipäätään kova keli, 
silloin on tärkeää ajaa veneen 
kaltevuutta. Kuumottavinta on 
lenssillä, juuri kun lähdetään jiippiin. Joskun 
mennään ympäri “nose diven” kautta.” Atte 
kuvaa. 29er-veneet luovivat myös lenssillä, eli 
veneet leikkaavat rajusti, jiippaavat usein ja 
kohtaamisia tulee monia ennen alamerkkiä. 

“Purjehdimme myös maksimikeleissä 
29erilla, tuulta ollut 10-15 m/s. Välillä 
mietitään, että onko tässä mitään järkeä, kun 
genaakkeri karkaa taivaisiin ja kamat hajoo. 

Mut onhan se siistii, kun aallolla surffaa, hyvä 
että vene hipoo vettä, ryskyttää kun ajaisi 
autoa mukulakivillä, vauhtia on 20 solmua 
ja koko ajan miettii, milloin lentää kuin 
leppäkeihäs. Silloin pidetään pää kylmänä ja 
rauhalliset liikkeet.” Iivari kertoo.

MIKSI PURJEHDUS ON KIVAA?
Viime syksynä Onni ja Iivari tulivat 
Jollakeskukseen syysleirille 29er-veneellä ja 
vetivät myös harjoituksia junioreille. Jotenkin 
pojista näki, että purjehdus maistuu nyt ihan 
eri tavalla. Kysyinkin pojilta, miksi purjehdus on 
kivaa. 

Leevin mukaan parasta on ylipäätään olla 
ulkona. “Vauhti on olennainen osa 29eria, 
mutta myös tiimityössä kehittyminen ja 
onnistumisen tunteet palkitsee. Kisaamisessa 

ja valmentautumisessa olen oppinut 
valtavasti. Esimerkiksi pinnalla ajaminen 
on hioutunut 29erissa - vaikka se, miten 
myötätuulessa suhteutetaan paino ja 
pinnan liikkeet. Ja, miten pidät vauhdin 
juuri oikeana, milloin löysäät skuuttia, 
ajat alemmas, etsien paras suhteellinen 
venenopeus. On tosi kivaa kun onnistuu ja 
kehittyy!” Leevi iloitsee.
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Iivarin mukaan on aina kiva lähteä vesille, 
siellä on hauskaa. “Upeeta on myös kun 
näkee, miten voi itse vaikuttaa veneen 
vauhtiin - adrenaliini virtaa, vene sinkoaa 
kuin Nato-ohjus. Ja mikäs siinä, kun 
kesällä on upeat kelit, 8 m/s tuulta, 
+30*, vesi lämmintä - saa olla ulkona, 
liikkua. Tykkään myös myrskyistä. Silloin 
ajattelen, että lähdetään kokeilemaan, 
miten menee.“

Onnin mielestä purjehduksessa on parasta 
rentous, onnistuminen ja uuden oppiminen - 
ikinä ei kyllästy. 

KAUDELLA 2019
Ensi kesänä Onni ja Iivari jatkavat 29er-
luokassa HSK-valmennustiimissä. Lisäksi 
koko porukka - Onni, Iivari, Atte ja Leevi 
aikovat osallistua yhdessä mahdollisimman 
moneen Etelä-Päijänne Rankingsarjan 
kilpailuun J80-veneellä, eli Kertulla. Atella 
ja Leevillä on edessä luokanvaihdos, talven 
aikana on tullut kasvettua. Tässä vaiheessa, 
kun siirrytään junioriluokista aikuisiin, on 
pohdittava oma suhde kilpapurjehdukseen 
uusiksi. Onneksi purjehdusta voi harrastaa 
köliveneillä, retkeillä tai kilpaillakin. Mutta 
aikuisten kevytvenepurjehdus vaatii usein 
täyden omistautumisen lajille, ja se on iso 

päätös. Toisaalta nämä pojat ovat todella 
taitavia purjehtijoita sporttisissa genaakkeri-
köliveneissä, joten haasteita löytyy varmasti 
myös harrastuspuolelta.

PURJEHDUSVALMENTAJAKSI 
20 KESÄÄ SITTEN
*Oma ohjaaja- ja valmennushistoriani 
ulottuu vuoteen 2000, jolloin aloitin 
ohjaajajana zoom8-luokkaliiton ja seuraavana 
kesänä Suomen purjehtijaliiton leireillä ja 
kursseilla ympäri Suomea. Sittemmin olen 
valmentanut nuoria purjehtijoita Lahden 
purjehdusseuralla ja vuodesta 2014 Etelä-
Päijänteen Jollakeskuksessa. Viime vuodet 
olen keskittynyt opettamaan purjehduksen 
alkeita 6-13-vuotiaille lapsille ja nuorille 
Jollakeskuksessa. Parasta valmentajalle on 
se, kun nuori jatkaa lajin parissa - oli se 
sitten kilpailuissa, ohjaajana tai ylipäätään 
veneillen Päijänteellä. Jollakeskuksessa olen 
saanut seurata yli 10 nuoren kasvua optarista 
seuraaviin luokkiin ja harrastuksen moniin 
ulottuvuuksiin. Jollakeskuksen nuorissa olen 
erityisesti iloinnut asennetta ja yhteishenkeä 
- piirteitä, jotka ovat kannustaneet minuakin 
jatkamaan Jollakeskuksen hallituksessa ja 
nuorisotoiminnan vastuuhenkilönä. 
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Hei vaan hei kaikille. Niin se synkeän 
oloinen talvi taas alkaa olla voiton 
puolella ja on aika muistella viime vuoden 

kolttosia. Purjehduskelien uusi normaali alkaa 
näköjään olla se että sopivaa tuulta ei olekaan, 
tai sitten aika kultaa muistot. Tuntuu että vielä 
pari vuotta sitten tuuli aina sopivasti ja oikeasta 
suunnasta, ja nyt joko tuulee liian kovaa, väärästä 
suunnasta tai ei ollenkaan. No, onhan tässä 
muuttunut moni muukin asia ajan myötä.

Purjehduksen kannalta kesä 2018 oli Hannibalille 
”laiska” kesä. Viikonloppu-purjehdukset 
suuntautuivat lähinnä Taruniemeen, ja ainoiksi 
kilpailuiksi jäivät PÄM ja Päijännepurjehdus. 
Toivottavasti aktiivisuutta löytyy tälle vuodelle 
enemmän. Ainakin tänä vuonna on muutaman 
vuoden tauon jälkeen täysi neljän viikon 
kesäloma tiedossa. Ajankohdasta vaan ei ole 
vielä tätä kirjoittaessa tietoa. Hallitusvastuun 
loputtua olen luvannut silti jatkaa teidän 
kiusaamistanne jodlauksen ja musisoinnin 
merkeissä, ja toivon että jäsenistöstä löytyy 
aktiviteettia myös kilpailujen järjestämiseen ja 
muihin talkoohommiin. 

Päijätsalon matkapurjehdus meni uuden 
miehistön (Veikko Klemettilä, H-vene s/y 
Ääni), kanssa ”ihan kivasti” saatiin oikein 
herätyskello palkinnoksi kun annettiin muille 
tasoitusta lähtöviivalla. Minä kun olen luullut 
että purjehdus on herrasmiesten laji ja 
niin kuuluukin tehdä. No eihän siinä kauan 
mennyt, nippanappa Selkäsaarten kohdalla oli 
loistavan reitinvalinnan ansiosta Vaakalinda 
ohitettu ja Sarvipääkin tähtäimessä. Ennen 
Kellosaarta oli sekin jo ohitettu. Voitonriemu 
levisi aluksessa miehistötiloista komentosillalle 
saakka, ja taidettiinpa jakaa normaalia 
isommat päivän rommiannoksetkin kunnes... 
Vähäkarhusaaren salmessa jäimme seisomaan 
tyveneen Sarvipään ja Vaakaliinun purjehtiessa 
pullein purjein kohteliaita tervehdyksiä lausuen 
ohitsemme. Vähäkarhusaaren ohitus oli tuskien 
taival, juomavesivarastojen uhkaavan ehtymisen 
vuoksi oli säännösteltävä miehistön juoma-
annoksia paahtavassa helteessä. (Vahingon) 

iloksemme näimme Vaakamambon pysähtyneen 
saaren pohjoispäähän päivällispuuhiin, ja kun 
saimme edellämme lipuvalta seireenien alukselta 
psykologista vetoapua, huomasimme olevamme 
Lohiluodon käännöksen jälkeen edellä Vaakalimboa. 
Koreakoivun ristiviitalle sijoitettua maaliviivaa 
lähestyessämme alkoi tuulikin pikkuhiljaa herätä, ja 
vaikka rupesikin näyttämään siltä että Vaakalintta 
uudempien purjeidensa ansiosta saa meidät 
sittenkin vielä kiinni, rajun loppusuorataistelun 
jälkeen olimme maalissa ennen Vaaralintua. Tavoite 
saavutettu, ja miehistön rommiannoskiintiö 
saatettiin palauttaa. (lukijalle tiedoksi, H-veneen 
rommi tunnetaan myös nimellä Jallu). Sarvipää 
oli karannut 12 sekunnin päähän, joten heitä 
emme maalialueella enää nähneetkään. Jostain oli 
ilmeisesti noussut paikallinen sumu? Sijoituksemme 
oli matkakisassa siis 3. Ismo saapui peräti 20 
sekuntia jälkeemme kaikkensa antaneena.

Ratapurjehdus menikin sitten vähän niinkuin 
laiskotellen. Ensimmäisen lähdön kääntöpaikalla 
olimme sen verran jäljessä muita että jätimme 
spinnun nostamatta, ja tuomariveneelle huutelimme 
että keskeytämme niin päästään toiseen erään 
nopeammin. Nopeimmat veneet tulivat nimittäin 
jo kierroksella ohitsemme ja olisivat joutuneet aika 
tovin odottamaan meidän toista kierrostamme. 
Eli rivien välistä on luettavissa että tuuli oli 
melkoinen... Toinen lähtö meni vähän paremmin, 
ehkä Karman kipparin miehistölleen antamien 
ohjeiden kopioimisen ansiosta, mutta menestyksellä 
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ei tällä(kään) kertaa päässyt elvistelemään. Eipä 
sillä että siihen olisin ikinä mitään kummempaa 
syytä tarvinnut, elvistely onnistuu ihan 
luonnostaan. Jaettiin kuitenkin Ismon kanssa 
kolmas sija sulassa sovussa nyrkkiä taskussa 
puristellen. 

Päijännepurjehduksessakaan ei elvistelty, 
ainakaan aiheesta. Vanhan tutun miehistön, 
Hannun ja Jarin kanssa olimme hyvin alkaneen 
alun jälkeen edellä Vaakalintua ja entistä 
Sarvipäätä, joka ei uuden omistajan käsissä 
vielä oikein kulkenut. Kyllä, näin pääsi käymään 
että huomattuaan meidän saavuttavan häntä 
kisoissa, Janne päätti, (kuulemma perhepiirissä 
tehdyn kollektiivisen päätöksen seurauksena), 
vaihtaa H-veneluokasta luokattomaan. No sehän 
tarkoittaa Ismolle ja minulle yhden sijan parannusta 
seuran sisäisessä rankingissä, jos nyt joku ei uusi 
H-veneilijä ei satu ilmaantumaan.

Saavuttamamme etumatka hävisi siis juuri 
ennen Kärkisten siltaa kun Ismo ja toinenkin 
H-vene onnistuivat viekkaudella ja vääryydellä 
pääsemään ohitsemme juuri ennen ensimmäistä 
väliaikapistettä. Kyllä varmitti. Vaihtelevien ja 
olemattomienkin tuuliolosuhteiden jälkeen olimme 
taas edellä ennen Judinsalon väliaikapistettä, 
ts.seisoimme kaikki pläkässä, H-veneitäkin oli 
komea nippu. Ajattelin pitää huolta miehistöstä 
ja siirryin kapyysiin loihimaan herkullista mutta 
terveellistä kuuden ruokalajin illallista, ja mitä 
näinkään kun kiipesin alakerrasta kipparin hyttiin? 
Miehistö oli poissa ollessani ilmeisesti pelannut 
korttia, heittänyt noppaa tai käynyt tuhlaamassa 
huomattavia palkkarahojaan rulettipöydän 
ääressä, koska muut H-veneet painelivat täyttä 
vauhtia karkuun. Ainoastaan Redtube oli enää 

seuranamme. (kyllä tuli kotoisa olo...) Pimeän 
tullen kadotimme Ismon näkyvistämme, emme 
etäisyyden takia vaan hän sammutti kulkuvalot. 
Tai voihan myös olla että poreallas oli tyhjentänyt 
akut. Kaijansalon kieppeillä totesimme 
olevamme pimeässä ja väärässä paikassa ilman 
karttaplotteria tai muita elektronisia laitteita. 
Onneksi edessämme meni isompi alus jonka 
liikkeistä päättelimme siellä semmoisten löytyvän 
ja peesasimme sitä. Ongelmaksi muodostui sen 
häikäisevä kulkuvalo sekä hitaampi vauhti mutta 
kivikosta selvittiin ilman osumia. Lohiluodon 
läheisyydestä läksimme omille teillemme. 
Loppumatkalla ei kummempia tapahtumia 
ollutkaan, tuuli oli vaihteeksi navakkaa antaen 
pienen lisämausteen pimeässä purjehtimiseen. 
Aamun sarastaessa saavuimme Bad aas 
Joelle sopivasti nauttimaan aamupalasta ja 
ruokalevosta. Jälleen kerran tuli vannottua että ei 
ikinä enää, mutta.... Never say never. 

Siinäpä ne taas tämän kerran lässyt, laiturilla ja 
grillikodalla lisää. 

Terveisin Ossy ja s/y Hannibal

KUVA: VESA LILJA
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Avun tarve vesillä syntyy usein 
yllättäen. Tekniset viat ja 
onnettomuudet olisi monesti 

ennaltaehkäistävissä hyvällä ennakoinnilla. 
Yksittäinen veneilijä voi vaikuttaa 
veneilykauden turvallisuuteen huolehtimalla 
oman aluksen kevät- ja syyshuolloista 
tunnollisesti. Lisäksi pelastusliivien 
asianmukainen käyttö ja huoltaminen, sekä 
omien veneilytaitojen ylläpito suojaavat 
vaaratilanteilta. 

Pelastusliivien ohella veneen 
turvallisuusvarusteisiin kannattaa 
kiinnittää huomiota. Veneen keväthuoltojen 
yhteydessä tulee tarkastaa aluksen 
sammuttimet ja huollattaa ne ennen 
veneilykauden alkua. Myös aluksen 
hätäsoihtujen ja rakettien päivämäärät 
tulee tarkistaa, koska vanhentunut 
hätämerkinantoväline ei välttämättä 
toimi oikein. Vanhentuneet hätäsoihdut 
ja -raketit voi palauttaa niitä myyvään 
paikkaan uusien ostamisen yhteydessä.

Veneelle on hyvä hankkia venevakuutus. 
Hyvä vakuutus korvaa veneelle sattuneet 
vahingot niin veneilykaudella kuin 
talvisäilytyksessäkin. Vakuutuksen ohelle 
on hyvä hankkia myös Meripelastusseuran 
Trossi-jäsenpalvelu. Hinauksen, apuvirran 
antamisen tai muun kiireettömän palvelun 
hinta karkaa helposti korkeaksi. Trossi-
palvelulla saat kiireettömissäkin tilanteissa 
veneellesi maksuttoman avun. 

Meripelastusseuralla on oma, kiireettömiin 
avunpyyntöihin tarkoitettu Trossi 
-palvelunumero, joka on suunniteltu 
yhdessä hätäkeskuslaitoksen ja 
rajavartiolaitoksen kanssa. Palvelunumeron 
tarkoituksena on ohjata kiireettömät 
avunpyynnöt pois hätäkeskukselta. 

Avunpyynnöt yleiseen hätänumeroon 
kannattaa kuitenkin soittaa matalalla 
kynnyksellä, mikäli tilanteen kokee 
vähänkin henkeä, terveyttä tai omaisuutta 
uhkaavana. 

Mikäli vesillä tulee hätätilanne 
ennakoinnista ja varautumisesta huolimatta, 
tilanteessa auttaa, jos veneen GPS toimii 
ja kippari on kartalla. Veneellä matkassa 
olevaan puhelimeen kannattaa ladata 112 
-sovellus ja harjoitella sen käyttöä. Kun 
hätäpuhelu soitetaan sovelluksen kautta, 
hätäkeskus saa välittömästi avuntarvitsijan 
tarkan sijainnin selville ja avun lähettäminen 
oikeaan paikkaan nopeutuu. Elektroniikan 
lisäksi veneessä on hyvä olla paperikartta ja 
kartanlukutaitoinen henkilö. 

Noudata hyvää merimiestapaa. Kun 
kannat vastuusi veneellä, huomioit muut 
vesilläliikkujat ja rantojen asukkaat, on 
veneily mukavaa ja leppoisaa. Silloin, kun 
kaikilla on järki päässä ja turha kireys jätetty 
rantaan, ei veneillessä tarvitse nostaa muita 
kuin koneen kierroksia.

Turvallista veneilyä
Aina ei onnettomuuksilta voida välttyä. 
Vikatilanteisiin kannattaa varautua. 
Edellä mainitun 112 -sovelluksen lisäksi 
puhelimeen kannattaa ladata myös ilmainen 
Trossi-appi, joka sisältää paljon hyödyllistä 
turvallisuustietoa ja mm. matkaseurannan.

Veneilijän turvaksi luotu Trossipalvelu 
säästää pitkän pennin veneen sanoessa 
sopimuksen irti keskellä järvenselkää. 
Trossijäsenyys maksaa 80e vuodessa. Trossi 
on venekohtainen, mutta mikäli omistat 
useamman veneen, on Trossin hinta 
toiseen veneeseen vain 45e. Trossijäsenenä 
saat ilmaisen avun vikatilanteissa. Palvelu 
on voimassa Suomen aluevesillä sekä 
Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa.

TURVALLISESTI VESILLÄ
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Hankkimalla Trossin liityt samalla Lahden 
järvipelastajien jäseneksi. Jäsenmaksun 
maksamalla autat myös pitämään 
pelastusveneemme liikkeellä. 

Liity Trossijäseneksi tai tule mukaan 
toimintaamme! Lisätietoja www.
meripelastus.fi/lahti ja www.trossi.fi.

Lahden järvipelastajat palveluksessanne
Lahden järvipelastajat on vuonna 1964 
perustettu yhdistys, jonka kattojärjestönä 
toimii Suomen Meripelastusseura. 
Tällä hetkellä Lahden järvipelastajat on 
tehtävämäärältään yksi vilkkaimmista 
Meripelastusseuran yhdistyksistä 
vuosittaisella 100-130 suoritetulla 
tehtävällä. Toiminta-alueenamme on 
Vesijärvi ja eteläinen Päijänne aina 
Judinsaloon asti. Lahden järvipelastajilla 
on kolme venettä PV Teemu, PV Vesijärvi 
sekä viime kaudelle saatu uusi PV1 -luokan 
Atlantic75 RIB-vene. 

Veneemme ovat avovesikaudella 
ympärivuorokautisessa lähtövalmiudessa. 
Viikonloppuisin veneitämme näkee 
Vesijärvellä ja eteläisellä Päijänteellä 
partioimassa. Viikolla tehtäville 
lähdetään useimmiten kotivaralta. 
Miehistömme koostuvat vapaaehtoisista, 
jotka eivät saa korvausta suoritetuista 
tehtävistä. Meripelastusseuran oma 
koulutusjärjestelmä tarjoaa aktiivijäsenille 
tarvittavan koulutuksen vesillä tapahtuvaan 
toimintaan. Lisäksi miehistön jäsenet 
osallistuvat aktiivisesti erilaisille kaupallisille 
kursseille sekä pelastuslaitoksen 
järjestämiin koulutuksiin. Kerromme 
mielellämme lisää toiminnastamme. Jos siis 
kesällä kohtaat satamassa tai tukikohtanne 
naapurissa pelastusveneiden miehistöä, tule 
rohkeasti nykäisemään hihasta!

- Lahden järvipelastajat

MUISTATHAN!
Kiireettömät avunpyynnöt 
valtakunnallisesta Trossi 
-palvelunumerosta 0800 30 22 30. 
Palvelu on toiminnassa 1.5.-31.10. ja 
puhelu on soittajalle maksuton. 

Sisävesillä kiireelliset avunpyynnöt 
hätänumerosta 112. 

Merialueilla kiireelliset avunpyynnöt 
meripelastuskeskuksesta 0294 1000. 

JOKO SINULLA  
ON TROSSI?

Trossi-jäsenenä saat

 » hinauksen lähimpään satamaan, mihin on 
saatavissa korjauspalveluita.

 » apua korjaajan ja veneen väliaikaisen säilytys-
paikan hankkimisessa.

 » vastaavan palvelun Ahvenanmaalla, Ruotsissa, 
Norjassa ja Tanskassa (rajatulla alueella).

Meripelastusseuran Trossi-jäsenpalvelu takaa ongelmatilanteissa vesillä 
maksuttoman avun veneellesi silloinkin, kun ihmisiä ei ole vaarassa.  

Samalla olet mukana parantamassa kaikkien vesilläliikkujien turvallisuutta.

LUE LISÄÄ JA LIITY  trossi.fi

Lisäksi saat

 » valitsemasi meri- tai järvipelastusyhdistyksen 
jäsenyyden.

 » neljä kertaa vuodessa ilmestyvän  
Vapaaehtoinen meripelastaja -lehden

 » hyvän mielen tukiessasi vapaaehtoista meri-
pelastustoimintaa.

Lataa myös Trossi-appi  
puhelimeesi!
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Vuoden 2019 katsastuksen 
teemana ilmatäytteiset 
pelastusliivit
Tämän vuoden katsastuksen yhdeksi 
teemaksi on nostettu ilmatäytteiset 
pelastusliivit eli paukkuliivit. Liivit tulee 
huoltaa vuosittain valmistajan ohjeita 
noudattaen ja tehdystä huollosta tulee 
olla merkintä liiveissä. Ilmatäytteisten 
pelastusliivien mukana täytyy olla 
varaosasarja jokaista liiviä kohti. Ilman 
huoltomerkintää tai varaosasarjaa olevaa 
ilmatäytteistä pelastusliiviä ei hyväksytä 
katsastuksessa. 

Joissakin liiveissä on havaittu, että 
kaasusäiliö kiertyy aikaa myöten auki 
itsekseen. Pelastusliivit tulee tarkastaa 
säännöllisesti ja varmistaa, että kaasusäiliö 
on kunnolla kiinni jotta liivit myös täyttyvät 
ilmalla tarpeen tullen. Lisäksi on myös 
tarkastettava, että liivit eivät vuoda, 
täytetään liivit ilmalla.

Kelluntavarusteet
Jokaiselle veneessä olijalle on oltava 
hänelle kokoluokaltaan ja kantavuudeltaan 
sopiva, hyväksytty CE-merkitty, Suomen 
Standardisoimisliiton/Tavaraselosteliiton 
TSL, Trafi:n, Konsumenverketin Ruotsi, 
Dansk Varefaktan Tanska, Varefaktan 
Norja tai muun SOLAS yhteissopimukseen 
liittyneen valtion merenkulkuviranomaisen 
hyväksymä pelastusliivi, kelluntapukine tai 
pelastuspuku seuraavasti:

1-luokka:
Vähintään 100 N pelastusliivi, jossa tulisi 
olla valmiina turvavaljaat.

KATSASTUS

KATSASTUKSEN 
YHTEYSTIEDOT

katsastus@teps.fi  
tai etu.sukunimi@teps.fi 

Hannu Heinonen
puh. 0500 840 794 

Hannu Junttila
puh. 0400 286 079 

Hannu Koskenniemi
puh. 044 555 4630 

Juha Hinskala
puh. 0400 811 272 

Eero Laattala 
puh. 040 521 7780 

Ismo Glans 
puh. 040 771 6859 

2-luokka
100 N pelastusliivi, suositellaan turvavaljaita.

3-luokka
Vähintään 50 N kelluntapukine. Suositellaan 
100 N tai 150 N pelastusliiviä.

4-luokka
50 N kelluntapukine.

1-ja 2-luokissa liiveissä vaaditaan myös 
haararemmi, muissa sitä suositellaan.

Turvallista veneilykesää!  Hannu H

TEHIN PURSISEURAN 
VARSINAISET 
KATSASTUSPÄIVÄT
Lauantaina 25. toukokuuta 
Taruniemen talkoiden yhteydessä

Lauantaina 8. kesäkuuta klo 9:00 
alkaen yleinen venekatsastus 
Ilolassa.

VENEET KATSASTETAAN 
VUOSITTAIN KESÄKUUN 
LOPPUUN MENNESSÄ. 
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S-market
Padasjoki
Kauppatie 2
03-8743112 
ma-pe 8-21, 
la 8-18, su 10-18

Kesäpäiviin
S-marketista!
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x/x

Yrittäjäntie 2, 19700 Sysmä
p. 040 7313 758

Sysmän
Koneistus ja Korjaus Oy

- Metallialan työt vuodesta 1989
- Hitsaus  -  Sorvaus  -  Jyrsintä
- Kone- ja laitevalmistus ja -korjaukset
- Teräs- ja konepajatarvikemyynti
- Asennuspalvelu

21
sy

m
a

Sysmän Koneistus ja Korjaus Oy
Metallialan työt vuodesta 1989 • Hitsaus • Sorvaus 

•Jyrsintä • Kone- ja laitevalmistus ja -korjaukset
Teräs- ja konepajatarvikemyynti ja Asennuspalvelu

Yrittäjäntie 2, 
19700 Sysmä

p. 040 7313 758
skone@saunalahti.fi



Tavoitat meidät parhaiten suorista numeroistamme 
ja sähköpostilla (etunimi.sukunimi@op.fi)

Kassapalvelut
ma-pe 9.30-12.30

Neuvontapalvelut ajanvarauksella
ma-to 9.00-19.00 ja pe 9.00-16.00
p. 010 254 7992 tai op.fi

Sari Lehtinen 
010 254 7929 
rahoituspalvelut 
sari.j.lehtinen@op.fi

Tuula Luukkanen 
010 254 7917 
sijoituspalvelut

KALKKINEN/SYSMÄ
Anna Koskinen 
010 254 7941 
sijoitus- ja 
rahoituspalvelut

Tuulianna Peltonen 
010 254 7914 
rahoituspalvelut

Rasmus Solajoki
010 254 7967
yritys- ja maa-
talouspalvelut

Teemu Sarhemaa
040 055 1180
toimitusjohtaja,
julkinen kaupan-
vahvistaja

-Riittävän suuri, mukavan pieni-

Olemme Sinua varten!

Riitta Toivonen
010 254 7923
sijoituspalvelut 
riitta.h.toivonen@op.fi

Katri Walldén 
010 254 7932 
yrityspalvelut

Pia Heikkinen 
010 254 7922 
vakuutuspalvelut

Villepekka Ojala
040 827 2570
asiakkuus-
päällikkö

Mirkkaliina  
Pettersson  
010 254 7936
lakipalvelut 

Vesa Teräväinen 
040 769 8133
kiinteistönvälittäjä, 
LKV 

Jari Vinko
050 612 09
kiinteistönvälittäjä LKV, 
julkinen kaupanvahvistaja
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TEPS VENELUETTELO

VUOSIKATSASTETTAVAT 2019

R-NRO P-NRO VENEEN NIMI TYYPPI
KATS 
LKA

VUOSI 
KATS

PERUS 
KATS

A 51433 LELLU NORPPA 9 3 2018 2015

A 12688 HANIPAI FINNSPORT 700 AC 3 2018 2015

U 32838 LOVE BOAT II MS 900 L 3 2018 2015

L 9870 10207 SHEARLANGSTONE 

IV

X-99 3 2018 2015

A 51153 4075 SANTA FE TARGA 101 3 2018 2015

R 32053 JENNIINA BELLA 8001 3 2018 2015

L 10910 1364 ALBATROSS TARGA 96 3 2018 2015

X 17651 5861 CARAMELLI MF 630 4 2018 2015

A 60038 11363 ALIIDA SUN ODYSSEI 33i 3 2018 2015

A 54230 ADELANTE OHLSSONn 22 3 2018 2015

M 12706 SOFIA TRISTAN 871 3 2017 2015

X 15737 8526 SAMANYOLU PÄIJÄNNEFOLKKARI 3 2018 2015

R 33103 MINOORI MINOR 770 3 2018 2015

M 14013 EMMA BELLA 685 3 2017 2015

V 22851 MARJO BELLA 702 3 2017 2015

R 35221 SIGNE UPPOUMA 3 2018 2015

A 50775 8157 MARLO II DEGERÖ 32 2 2018 2016

M 28434 10029 ARWEN SUN 2000 3 2018 2016

T 19170 DEBORA FLYING ALBATROS 870 3 2018 2016

H 71406 Emma-täti SEA BEE 27 3 2018 2016

R 34289 HANNAMARIA TRISTAN 820 3 2017 2016

U 40375 YAMARINn 6110 3 2016 2016

H 70491 10471 BELLUS BAVARIA 30 3 2018 2016

H 72773 11391 AMORIINA HANSE 375 3 2018 2016

A 51138 1 ALBERTINA AVANCE 36 3 2018 2016

2975 HANNELE II FINN EXPRESS 74 3 2018 2016

U 44305 3 2018 2016

U 58377 TEHI AMT 190 HT 3 2018 2016

A 51833 IINES TARGAa 25 MK2 3 2018 2016

H 70601 KOSKELO KOSKELO 251 3 2018 2016

R 32916 ANELMA BELLA 8001 3 2017 2016

L 10782 118 HUUHA MARINA 75 3 2018 2016

A 34612 ANNI NORPPA 10 TK 3 2018 2016
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T 52360 1907 TOUTAIN SONATA 7 3 2018 2017

S 18332 MATILDA SEISKARI S-23 3 2017 2017

L 4688 HILMA TROOLARI 3 2018 2017

L 10073 7971 JANNA GUYLINE 95 3 2018 2017

H 71103 TERESA FINNSAURUS 3 2018 2017

T 57638 YAMARIN 3 2017 2017

U 46876 LARGO VAN DER HEIJDEN ELE-

GANCE 1500

3 2017 2017

X 14772 2093 TANGO MAXI 84 3 2018 2017

U 43333 CARITA ADVENTURE 3 2018 2017

U 36963 ADHOC 2 UTTERN 5500 DC 3 2018 2017

S 16990 3419 SOFIA FIN 741 3 2018 2017

H 71403 64 HANNIBAL H-VENE 3 2018 2017

P 52380 ALEKSANTRA DEHLER 38C 3 2018 2017

- 2112 KARMA 3/4 TON 3 2018 2017

A 551q70 844 KERTTU J-80 3 2018 2017

A 59671 CARVER 360SS 3 2018 2017

T 26744 MARABU OMAVALMISTE 3 2018 2017

P 18444 BRUUVERI BELLA 530 HT 3 2018 2017

V 23490 DON DON DUFOUR 27 3 2017 2017

V 23797 83 ANN-SOFIE HAI 3 2018 2017

T 42848 MAARIKA II 3 2017 2017

A 65642 HELEFIINA ALBATROS 29 3 2018 2017

X 8579 VÄINÄMÖ MATKAVENE 3 2018 2017

L 8981 4411 AIJU FE 741 NYKRA 3 2018 2018

U 46462 SATU  II SEARAY 245 3 2018 2018

H 71533 4278 RILÄX SUNWIND 27 3 2018 2018

H 71084 1461 JONEGA JON 33 1 2018 2018

A 35690 YAMARIN 76 DC 3 2018 2018

T 50900 3517 AUGUSTA FACIL 30 3 2018 2018

L 9911 3275 TUULIA FIN26 3 2018 2018

K 13190 TAVI KATETTU HINAAJA 3 2018 2018

S 17432 5438 MARLENA SUNVIND 27 3 2018 2018

X 15145 TUULIA KOSKELO 25 3 2018 2018

X 10954 BIG BUSTER 4 2018 2018

U 5373 TABALUGA DUFOUR 30 CLASSIC 3 2018 2018

L 10374 10088 POHJANTÄHTI FINNGULF 391 1 2018 2018

H 71413 ELVIIRA BARLIT 30 3 2018 2018

H 15228 MOUSE FIPPER 740 3 2018 2018

U 6166 TOM MAI MATKAVENE 3 2018 2018

P 27428 TEQULA FINNSPORT 650 AC 3 2018 2018

U 38913 BELLA 702 3 2018 2018



36

PERUSKATSASTETTAVAT 2019

R-NRO P-NRO VENEEN NIMI TYYPPI
KATS 
LKA

VUOSI 
KATS

PERUS 
KATS

T 50998 6939 MELINDA SUNWAY 21 3 2012 2009

A 15991 VONIT II NIMBUS 2600 3 2014 2012

U 48150 NENE AMT 200 DC 3 2017 2013

H 14683 NEPPARI BAYLAINER 2651 CIERA 
SUNBRIDGE

3 2013 2013

L 9767 7950 FEENIKS GIB SEA 262 3 2016 2013

H 73421 128 SAPHIRA SAFIR 3 2017 2013

A 32102 AGUADOR 23 DC 3 2014 2013

X 11333 BELINDA BELLA 655 3 2018 2014

K 45547 MIMMI BELLA 702 3 2018 2014

U 52316 182 VAAKALINTU H 3 2018 2014

A 59033 AQVARIUS NIMBUS 335 3 2018 2014

A 29681 ELLU BUSTER XL 3 2018 2014

U 55522 BELLA IIRIS BELLA 621 DC 3 2018 2014

H 74189 2289 ALBERTIINA BANNER 28 RASER 3 2018 2014

R 34135 MAMI II AQUADOR 23 HT 3 2015 2015

044-3050356
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(03) 7171 65
Sysmäntie 55, Sysmä 

(Markkalan talo)

Nyt myös 
Matkahuollon
pakettipalvelut.

7
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KUTSU TEPS:N VUOSIKOKOUKSEEN
Tämänvuotinen vuosikokous pidetään perinteisesti kesäkuussa 
8.6.2019 klo 16 Suopellon Nuorisoseurantalolla, Suopellontie 623, 
19700 Sysmä.

Kokous noudattaa alla esitettyä vahvistetun yhdistyssäännön 
määrittelemää kokoussisältöä. 

Asiat, jotka yhdistyksen jäsen haluaa saada yhdistyksen 
kokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle 
vähintään 10 päivää ennen kokousta. 

Tulethan mukaan keskustelemaan ja päättämään yhteisistä 
asioistamme.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään hallituksen vuosikertomus (2018) tileineen ja 

toiminnantarkastajien antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen 
vahvistamisesta.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille.

7. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma (2020).
8. Määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna (2020) 

kannettavan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisen 
ajankohta.

9. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio. 
10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi (2020-2021) yhdistyksen 

kommodori tai varakommodori erovuoroisen (Hannu Heinonen) tilalle. 
11. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi (2020-2021) kaksi hallituksen 

jäsentä erovuoroisten (Ari Ahonen ja Anni Leppänen) tilalle. 
12. Valitaan toiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja 

hallintoa.
13. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.
14. Kokouksen päättäminen.

VUOSIKOKOUSKUTSU



Mikko Saunamäki
Sihteeri (s/y Marlena

puh. 050 527 9334 
sihteeri@teps.fi

Eero Laattala 
Katsastaja, (s/y Huuha) 

GSM 040-521 7780 
katsastus@teps.fi, eero.laattala@teps.fi

Hannu Koskenniemi 
Katsastaja

GSM 044-555 4630 
katsastus@teps.fi, hannu.koskenniemi@teps.fi

Juha Hinskala 
Katsastaja, Kuhmoinen

GSM 0400-811 272
katsastus@teps.fi, juha.hinskala@teps.fi

Ismo Glans 
Katsastaja, (s/y Vaakalintu)

puh. 040 771 6859 
katsastus@teps.fi, ismo.glans@teps.fi

Hannu Junttila 
Katsastaja, (s/y Aliida)

puh. 0400 286079 
katsastus@teps.fi, hannu.junttila@teps.fi

MUUT TOIMIHENKILÖT



TEHIN PURSISEURA

TEHIN PURSISEURA ry 
TePS

WWW.TEPS.FI
WWW.FACEBOOK.COM/

TEHINPURSISEURA


