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Syksyinen tervehdys 
kaikille veneilijöille ja veneilyn ystäville ! 

 
Kesäkuun vuosikokous käänsi 

uuden lehden TePS:n historiassa 

valitessaan hallituksesta eroa 

pyytäneen Hannu Koskenniemen 

tilalle naisenergiaa Rita Manni-

lan muodossa. Niin hänelle, kuin 

uutena hallitukseen valitulle 

Hannu Heinoselle toivon sitkeyt-

tä ja tekemisen iloa yhteisten 

asioiden eteen työskennelles-

sämme. 

Vuosia jatkuneet aineelliset satsaukset nuorisotoiminnan kehittämiseksi 

saivat pitkään kaivatun täydennyksen kun Jesse ja Tommi nuorisokoulutta-

jan peruskurssin keväällä käytyään pääsivät heti tositoimiin Rapalan leirillä. 

Olkoon seuraava tavoite toiminnan kattavuuden laajentaminen vuositasolla. 

Kesän kilpailutoiminta koki sekä surua että iloa. Juuri edellisen lehden pos-

tituksen aikaan kantautui Saarenkylästä suruviesti. Pitkään kilpailujen jär-

jestelytoiminnassa mukana ollut Kauko Luoto oli nukkunut pois. Järjeste-

lyistä usein vastaavana sain hänestä kuvan poikkeukselli-

sen luotettavana kumppanina. Kauko oli aina valmis autta-

maan ja vastasi aina myös lupauksistaan. Hänen puheessa 

ja tekemisessä oli sopivasti huumori läsnä, minkä varmasti 

moni muistaa hämyisistä Taruniemen nuotioilloista. Siellä 

myös näkyi se kaverillinen suhde omiin poikiinsa, joiden 

kanssa hän viihtyi purjehdusretkillä Päijänteellä. - Leppei-

tä tuulia Kaukon muistolle.  

Itse kilpailut kokivat vaihteeksi pienen muutoksen positiiviseen suuntaan, 

ainakin venekuntien määrällä mitattuna. Myös erityisen kiitoksen sai nykyi-

sessä Suopellon palvelutyhjiössä paikalle saadun Erämaankutsun järjestä-

mät muonituspalvelut. Kaikille veneilijöille hauskoja talven riemuja ja ke-

vään odotusta, sekä tietenkin niitä ennen, - Rauhaisaa Joulua. 

Jarmo 

Kauko Luoto 
im memoriam 
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TEHIN PURSISEURA ry, VUOSIKOKOUS  2007 
 Aika 16.06.2007, klo16.00 – 17.30 
 Paikka Ilolan rantasauna, Suopelto 
 Läsnä 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 Hannu Koskenniemi 
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Heinonen ja Eeva-Liisa Pesari  
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 2006 tileineen ja tilintarkastajien antama lau-
sunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman vuosikertomuksen (liite 2), tilinpäätök-
sen (liite 3), sekä tilintarkastajien antaman lausunnon (liite 4). 

Kokous esitti jatkossa vuosikertomukseen yksilöidympää kuvausta nuorisotoimin-
nan sisällöstä ja volyymeista.. 

Kokous hyväksyi vuoden 2006 tilinpäätöksen ja hallituksen ehdotuksen siirtää 
kirjanpidon osoittama 1763,33 euron suuruinen tulos voitto- ja tappiotilille. 

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
Kokous päätti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuo-
den 2006 tilinpidosta ja hallinnoinnista. 

Toimintasuunnitelman hyväksyntä vuodelle 2008 
Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman (liite 5) vuodelle 
2008. 

Kokous hyväksyi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2008 esite-
tyssä muodossa. 

Määrätään vuonna 2008 perittävän jäsenmaksun ja muiden maksujen suu-
ruus ja suorittamisen ajankohta 

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen perittävistä maksuista vuodelle 2008 (liite 
6). Jäsenmaksun eräpäivä on 15.5. 

 

5 

Vahvistetaan vuoden 2008 talousarvio 
Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman talousarvion vuodelle 2008. Arvion lop-
pusumma päätyi summaan 9210 euroa. 

Kokous vahvisti hallituksen laatiman ja esittämän talousarvion muutoksitta vuodel-
le 2008 (liite 7). 

Valitaan vuosille 2008-2008 yhdistyksen kommodori tai varakommodori 
erovuoroisen tilalle (Hannu Koskenniemi) 

Hannu koskenniemen pyytäessä eroa seuran aktiivijäsenyydestä (siirtyy lepääväk-
si jäseneksi), valitsi kokous uudeksi varakommodoriksi Rita Mannilan. 

Valitaan vuosille 2008-2009 kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilal-
le (Kari Järvinen  ja Hannu Lindeman) 

Kokous valitsi Kari Järvisen ja Hannu Lindeman’in uudestaan hallitukseen seuraa-
vaksi kahdeksi vuodeksi.  

Kokous valitsi varakommodoriksi siirtyneen Rita Mannilan tilalle hallitukseen Han-
nu Heinosen (erovuorossa 2009 ja sen jälkeen per 2 vuotta).  

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä 
Kokous valitsi varsinaiseksi tilintarkastajaksi Päivi Virolaisen ja Arja Virran, sekä 
heidän varamiehikseen, Soile Pusa-Mustosen ja Helga Saarisen. 

Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat 
Suopeltomarinan tilanne 

Hannu Koskenniemi kertoi hankkeesta jätettyjen valitusten etenevän korkeimpaan 
oikeuteen, joten asiassa jatkuu odotuksen tila. 

Ilolan kunnostus 

Hannu Koskenniemi kertoi kunnan kunnostavan laitureidensa poijut ja niiden kiin-
nitykset. Kiinteistöjen kunnostus siirtyy edelleen. 

Pulkkilanharjun läppäsilta 

Kommodori kertoi läppäsiltahankkeen tavoitteesta ja sen nykytilasta. Siltatoimikun-
ta (Hannu Mäkinen JVS ja Heikki Rajala LPS) pyrkii saamaan pursiseurojen ja 
veneilijöiden lisäksi tukea erityisesti Asikkalan kunnalta, jonka alueelle silta tulisi ja 
jonka palvelukysyntään hankkeella olisi suurin vaikutus. 

Kokous ei ottanut kantaa hankkeeseen. 

Suopellon palvelut kesällä 2007 

Kokous pyysi kommodoria selvittämään Suviravintolan omistajalta hänen toiminta-
suunnitelmistaan kesällä 2007, sekä mahdollisesti sen jälkeenkin. 

Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.30. 

Jarmo Eulenberger  Hannu Koskenniemi  
puheenjohtaja    sihteeri  
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Tiivistelmä vuoden 2006 tilinpäätöksestä 
 

 

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

 

TULOSLASKELMA  2006  2005  

Varsinainen toiminta 
    

Tuotot 4 694,73 3 718,85 

Kulut -6 180,80 -7 896,92 

Varsinaisen toiminnan kate -1 486,07 -4 178,07 

Varainhankinta 3 307,00 3 362,00 

Rahoitustuotot ja kulut -57,60 - 63,23 

Yleisavustukset 0,00 371,00 

Tilikauden tulos 1 763,33 -508,30 

TASE 2006 2005 

Vastaavaa     

aineeton hyödyke 632,39 632,39 

aineellinen hyödyke 6 647,66 7 777,83 

Pysyvät vast. yht. 7 280,05 8 410,22 

Vaihto-/rahoitusomaisuus 5 623,16 2 729,66 

Vastaavaa yht. 12 903,21 11 139,88 

      

Vastattavaa     

Oma pääoma 12 903,21 11 139,88 

Vieras pääoma 0,00 0,00 

Vastattavaa yht. 12 903,21 11 139,88 
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Vuoden 2008 talousarvio ja perittävät maksut 

 

TALOUSARVIO VUODELLE 2008 Budjetin tekijä ennustaa tai arvaa

Tulot 9 210,00

Varsinainen toiminta 4 678,00

Jäsen ja liittymismaksut 4 162,00

Muut tulot 370,00

Menot 9 210,00

Poistot 1 400,00

Toiminnan kulut 6 260,00

Hallinnon kulut 1 550,00

määrä edell. maksu vanha YHT

Jäsen- ym. maksut v. 2008 hlöä, venettä määrä á € maksu €

Kilpailutoiminta, aikuiskoulutus 650,00

3000 Kilpailumaksut, PP, osallistumismaksut 20 22,00 440,00
                     , PÄM 15 14,00 210,00
                     , EPK 0 17,00 0,00
Purjehduskoulutus 0 0,00 0,00

Katsastus veneitä kats.-% 171,00

3001 Vuosikatsastusmaksu 41 12 0,30 10,00 123,00
Peruskatsastusmaksu 8 2 0,30 20,00 48,00

Liput, viirit 206,00

3002 - lippu, iso      55 x 90 0 33,00 0,00
- lippu, keski  44 x 72 3 27,00 81,00
- lippu, pieni   33 x 54 1 25,00 25,00
- veneenomistajan viiri 4 25,00 100,00
- rintataskumerkki 0 10,00 0,00
- pusero-/hihamerkki 0 5,00 0,00

Nuorisotoiminta ja koulutus 675,00

3003 Leiri-, ym. osallistumismaksut 15 45,00 675,00

Tukikohta 250,00

3004 - avainpantti (palautetaan luovutettua avainta vastaan) 0 20,00 0,00
- vuosimaksu (sisältää saunamaksun) 10 15,00 150,00
- vieraileva vene/TePS-vene ilman vuosimaksua 20 5,00 100,00

Laiturit 960,00

3005 Laiturimaksut 8 120,00 960,00

Jäsenmaksut 3 612,00

4000 Varsinaiset jäsenet
- seuran osuus m+p 90 35,00 3 150,00
- liittomaksu SVeL 51 8,00 0,00
- liittomaksu SPL 39 12,50 0,00
Perhejäsenet 35 8,00 280,00
Juniorijäsenet 29 6,00 174,00
- liittomaksu SVeL 4 0,00
- liittomaksu SPL 20 5,00
Lepäävä jäsen 1 8,00 8,00

Liittymismaksut 550,00

4001 Liittymismaksut 5 70,00 350,00
- ulkopaikkakuntalaiset *) 2 100,00 200,00
Liittymismaksut juniorit 0 0,00 0,00
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Purjehdusleiri Rapalassa 2007 

Leiri pidettiin suunnitelmien mukaisesti ja perinteiseen ta-
paan Juhannusta seuraavalla viikolla.  Niin myös säänhalti-
ja toimi perinteiseen tapaan tarjoten jälleen niin sadetta kuin 
tuultakin. Aloituspäiväksi oli valittu tiistai, joten maanantaina 
saimme hoitaa kaluston kuljetukset ja suorittaa leirin varus-
telun valmiiksi ennen leiriläisten saapumista. Sama vanha 
jengi hoiti rutiinilla varustelutoimet. Leirin ohjelmasta ja kou-
lutuksesta vastasivat: APS:sta Milja (päävastuullisina), Lau-
ra ja Heidi, sekä heidän apuna SVL:sta Kaisa ja TePS:n 
juuri SPL:n koulutuksesta tulleet Tommi ja Jesse. Turvallisuudesta vesillä huo-
lehdittiin TePS:in kahdella uudella ja APS:in yhdellä kumiveneellä. Veneet olivat 
varustettu 15hv (kiitos Heinosen Hannulle lainasta), 6hv ja 4hv moottoreilla. Niin 
sitten maanantai-iltana olikin leiripaikka timmissä ja Stillit, Zoomit, E-jolla ja Op-
tarit rannassa rivissä odottamassa leiriläisiä.  Uudet kumiveneet laskettiin vesille 
ja koeajettiin käyttöön saaduilla moottoreilla. Tämä kokeilu osoitti heti kumive-
neiden paremman soveltuvuuden seuranta- ja pelastustoimintaan verrattuna 
aikaisemmin käytössä olleisiin soutuveneisiin.  Puolelta öin vielä vetäjätytöt vii-
meistelivät ohjelmaa. Leirille ilmoittautuneita oli 30.  

Tiistaiaamu valkeni pahaenteisesti vettä tihuttaen, mutta onneksi sade loppui 
hyvissä ajoin ennen nuorten saapumista. Leirin järjestäytyminen sujui helposti 
sen ollessa useimmille jo tuttua puuhaa. 

Leirin avaus suoritettiin juh-
lallisesti lipun nostolla. Milja 
ja Laura selvittivät leirisään-
nöt ja turvallisuusohjeet. 
Sään muuttuessa aina vaan 
parempaan siirryttiin ran-
taan veneille. Ykköset pää-
sivätkin heti purjehtimaan 
leppoisan tuulen vallitessa 
ulompana järvellä, joten 
veneet oli hinattava ulos 
rannasta, mutta muuten 
sopivat olosuhteet totutella. 
Samaan aikaan kakkoset 
saivat teoriaopetusta. 

Sitten olikin jo aika poiketa 
Irman loihtimalle aterialle. Ruokailun jälkeen kakkoset lähtivät vesille ja ykköset 
vuorostaan teorialle. Kaikki venetyypit olivat kokoajan käytössä, Timon, Ullan ja 
Miljan hoitaessa totutulla rutiinilla lähtö ja rantautumisoperaatiot. Hyvien seuran-
taveneiden ansiosta saatiin Laura ja Kaisa jakelemaan ohjeita purjehtijoille. Päi-
vän purjehdus saldo oli hyvä. Sitten olikin jo mukava mennä saunaan ja uimaan. 
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Saunomisen aikana Hanski L viritteli nuotion ja paisteli nuotiomakkarat juuri so-
pivan nokisiksi ja maukkaiksi. Siinä nuotion ympärillä kertailtiin päivän tapahtu-
mat ja oltiin muutenkin hauskoja. Ja ei kun nukkumaan. 

Keskiviikko aamu valkeni pilvipoutaisena ja tuulikin oli kohtuullinen, joten vauhtia 
vesillä oli luvassa. Sääennuste lupaili päivänmittaan myös sadekuuroja. Mutta 
eipä se tunnelmaa latistanut. 

Heti aamiaisen ja lipunnoston jälkeen kiiruhdettiin vesille. Ryhmät vuorottelivat 
vesillä oloa. Edellisen kesän opit palautuivat nopeasti mieleen joten kokemus ja 
taidot mahdollistivat vauhdikkaan purjehtimisen jo melko laajalla alueella. Niinpä 
sitten Stillit ja E-jolla olivatkin ahkerassa käytössä. Hannasta kehkeytyikin mel-
koinen E-jolla purjehtija päivän mittaan. 

Ryhmien vuorottelu vesillä ja rannalla sujui mukavasti nyt kun Jesse ja Tommi 
täydensivät vetäjäryhmää. Iltapäivällä sää muuttui sateiseksi ja tuuli yltyi puus-
kaiseksi. Niinpä sitten paneuduttiin täysipainoisesti sisäleikkien pariin ja teepai-
tojen painatukseen. Saunomisen jälkeen nautittiin Hanskin grillaamia makkaroita 
ja Irman paistamia vohveleita ja lettuja. 

Kyllä taas iso sauna oli tarpeellinen vaatteiden ja varusteiden kuivatukseen. Päi-
vä oli onnistunut ja monipuolinen kokonaisuudessaan. 

Torstaiaamu valkeni edellisten kaltaisena. Pari tuntia saatiin purjehtia sopivalla 
kelillä. Sitten tuuli muuttui puuskaiseksi ja vesille rohkenevien joukko hieman 
harventui. Tänään seuranta veneillä piti kiirettä valvonta- ja pelastustehtävissä. 
Voimakkaat ukkospuuskat kaatoivat Stillejä ”kuin heinää”. Onneksi tätä kaatu-
mista oli harjoiteltu jo edellisenä päivänä. Näin ollen mitään vaaratilanteita ei 
päässyt syntymään. Yksi Stilli jäi mastolleen matalikolle, mutta Lauran ja Heidin 
sekä seurantavenepartion voimin saatiin se irti ja pystyyn. Parit jollat hinattiin 
vastakkaisen saaren rannasta leirirantaan. Puuskainen tuuli ja sadekuurot pa-
kottivat komentamaan kaikki veneet rannalle suunniteltua aikaisemmin, sillä tur-
vallisuudesta ei voi tinkiä. 

Sauna pidettiin lämpöisenä, jotta saatiin varusteita kuivateltua. Vähitellen sää 
seestyi ja niin ollen saatiin veneet ja leiri purettua hyvän tunnelman vallitessa. 
Sitten olikin jo loppukilpailun aika, leiri-Diplomien jako, lipun lasku ja haikeiden 
hyvästijättöjen hetki kavereille. Mutta nopeastihan vuosi vierähtää ja taas on 
mahdollisuus viettää yhdessä mukavia purjehdus-/veneilyhetkiä. Lämmin kiitos 
kaikille leiriläisille osallistumisesta, sekä menestystä kuluvalle kouluvuodelle. 
Paljon kiitoksia myös leirin nuorille vetäjille: Miljalle, Heidille, Lauralle, Kaisalle 
sekä Tommille ja Jesselle. Pojat Tommi ja Jesse ensikertalaisina selviytyivät 
osuudestaan loistavasti. Suuri kiitos myös "varttuneelle" taustaryhmälle, johon 
jälleen kerran kuuluivat.: Irmat, Ulla ja Timo, Hanskit, Jarmo ja Kari. Nuorten 
vetäjien ja taustaryhmän ansiosta meillä on taas onnistunut veneilyleiri takana, 
jota passaa muistella tulevan talven tuiskujen tuivertaessa. 

Oikein hyvää talvikautta kaikille! 

Toivoo  Kari J 
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Ensikertaa kouluttajana mukana 
 

Kesällä APS:n ja TePS:n yhteistyössä järjestämä leiri keräsi jäl-
leen kolmekymmentä innokasta leiriläistä purjehtimaan ja viettä-
mään kesäleirielämää. Monet leiriläiset olivat purjehtineen pal-
jonkin aikaisemmin, mutta mahtuipa mukaan ihan ensikerta-
laisiakin. Myös leiri itsessään oli monelle tuttu aikaisemmilta 
vuosilta, porukassa oli leiriläinen, joka kertoi olleensa mukana 
jokaisella Rapalassa järjestetyllä purjehdusleirillä! 

Kolmepäiväisen leirin ohjelmaan kuului luonnollisesti mahdollisimman paljon 
purjehtimista. Ikävä kyllä säät eivät tällä kertaa juurikaan suosineet. Tuulta kyllä 
riitti reilusti, välillä ehkä liikaakin, mutta auringonpaisteen sijasta saimmekin nis-
kaamme vain vettä lähes koko ajan. Se ei kuitenkaan tahtia haitannut, vesillähän 
sitä itse kukin kastuisi muutenkin. 

Kyllähän leirillä tehtiin muutakin 
kuin purjehdittiin. Leiriläiset oli 
jaettu kahteen ryhmään ja kun 
toinen ryhmä oli vesillä, toiset 
olivat maalla opettelemassa 
hyödyllisiä taitoja, kuten solmu-
ja ja purjeen asentoa tuuleen 
nähden. Vesillä leiriläiset pääsi-
vät purjehtimaan Optareilla, 
Zoom 8:lla kuin kahdenpurjeh-
dittavilla Still 380:eilla. Veneitä 
oli käytössä reilusti, joten moni 
pääsi kerralla vesille. Lisäksi 
vaihdot tehtiin vesillä kumive-
neistä käsin, jotta jokaisen purjehdusaika saataisiin maksimoitua. 

Allekirjoittaneelle leiri oli ensimmäinen kerta apuohjaajan ominaisuudessa. Koke-
mus oli hyvinkin positiivinen. Oli mukavaa seurata erityisesti ensikertalaisia. Ih-
meellisen paljon kehitystä tapahtui kolmen päivän aikana. Toivottavasti myös 
heille jäi hyvä ensikosketus purjehtimiseen ja mukavat muistot leiristä. Tervetu-
loa ensi vuonna uudelleen! 

Tommi 

 

Nuorisoleirillä veneilyn aakkosia oppimassa 

Viime viikolla järjestivät Asikkalan ja Tehin Pursiseurat, sekä Suomen Veneilyliit-
to purjehdusleirin, johon osallistui 7-15 vuotiaita lapsia. Meitä oli leirillä kaikkiaan 
29 lasta. Yksi oli sairastunut, eikä siksi voinut osallistua. 
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Ekapäivänä kaikki tutustuivat toisiinsa leikkien avustuksella, jo silloin hiukan ri-
potteli. Tietysti purjehdustakin oli ohjelmassa jo ensimmäisenä päivänä. Ennen 
kuin meidät kuitenkin päästettiin vesille, leirin säännöt lueteltiin, ja järjestettiin 
hieman rantakoulutusta. Meidät jaettiin kahteen ryhmään sinisiin ja harmaisiin, 
minä kuuluin sinisiin ja me pääsimme ensimmäisinä purjehtimaan. Satoi jo kun-
nolla, kun vihdoin pääsimme vesille. Sade jatkui melkein koko päivän, mutta ei 
kuitenkaan estänyt meitä menemästä myöhemmin uudelleen vesille ja lopuksi 
saunaan ja makkaran paistoon.  

Seuraavana päivänä herätys oli puoli 
yhdeksän ja sade vain jatkui. Ker-
tasimme mitä opimme edellisenä päi-
vänä ja lähdimme jälleen vesille. Kaik-
ki olivat aivan litimärkiä kun palasim-
me. Olimme suurimman osan päiväs-
tä vesillä, mutta ehdimme myös leikki-
mään pari leikkiä ja tietysti syömään. 
Ruoka oli muuten aika hyvää. Ehdim-
me myös saamaan hiukan vapaa-
aikaa. Tänä päivänä painoimme myös 
paidat, jotka olimme tuoneet kotoa. Jotkut käyttivät valmiita sabloneja painatuk-
sessa, jotkut itse tehtyjä, osa myös maalasi vapaalla kädellä. Ilta päättyi sau-
naan, vaatteiden kuivatukseen ja vohveli- ja lettukesteihin. 

Seuraava päivä oli viimeinen, mutta ei suinkaan tylsin päivä. Purjehdimme hiu-
kan, mutta tuulenpuuskat aiheuttivat niin monen veneen kaatumisen, että lopulta 
päätimme siirtyä jatkamaan maapuolen tapahtumilla.  

Sinä päivänä meille järjestettiin eräänlainen taitorata. Siinä koeteltiin kaikkia tai-
toja joita olimme oppineet ja hiukan leikkimielisempiä asioita. Taitorata koostui 
kolmesta pisteestä. Meidät jaettiin 6 eri ryhmään ja lähetettiin vuorotellen mat-
kaan. Ensimmäisellä pisteellä joukkueen piti nimetä jollan osat ja piirtää veneelle 
purje tuulen suunnasta riippuen. Toisella pisteellä joukkueen piti koota mahdolli-
simman korkea halkopino. Samalla pisteellä piti myös koko joukkueen seistä 
laudalla ja koskematta maata järjestäytyä niin, että tammikuussa syntyneet oli-
vat vasemmalla, joulukuussa syntyneet oikealla ja niin edespäin. Viimeisellä pis-
teellä joukkueen piti tehdä niin monta erilaista solmua kuin muistivat ja pystyivät 
kahdessa minuutissa. Samalla pisteellä kyseltiin myös ohituksista. Kun kaikki 
olivat suorittaneet radan, keräännyimme kokoon ja joukkueille jaettiin palkinnot. 
Minun joukkueeni oli toisena vain pisteen erolla voittajasta. Kaikki kuitenkin sai-
vat palkinnon, suklaapatukan!  

Lopuksi laskettiin lippu ja jaettiin kurssi-diplomit. Sen jälkeen olikin aika sanoa 
kavereille moikka  ja lähteä kotiin.  

Toivottavasti ensi vuonna tavataan taas.  

Anni 
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Tiukkaa vääntöä Päijätsalon ja Päijänteen (PÄM) mesta-
ruuspurjehduksissa. 

 

Jo 25. kerran kisailtiin Suopellossa Päijätsalon (PP) mestaruuspurjehduksessa, 
tällä kertaa taas vaihteeksi varsin kosteissa olosuhteissa. Järjestävän seuran 
(TePS) kannalta oli erittäin mieluisaa todeta osallistujamäärän selvä kasvu edel-
lisvuoteen (27 venekuntaa). Erityisesti ilahduttivat uudet venekunnat ja H-
veneiden määrän kasvu niin, että heillekin saatiin oma luokka.  

Suopellon vaikeaa palvelutilannetta oli lieventämässä Erämaankutsun järjestä-
mä "kenttäkeittiö", joka toi veneilijöille ansaittua piristystä rankan ja märän tais-
ton jälkeen. Soppa ja muut herkut maistuivat monien kiitosten kera. 

Lisääntynyt osallistujamäärä heijastui positiivisesti myös Päijänteen mestaruus-
purjehdukseen (PÄM), jossa päästiin 18 venekuntaan. Siinä luokkakohtaiset 
mestaruudet jaetaan lauantaisen PP:n ja sunnuntaina ajettujen kahden rataläh-
dön yhteispisteiden perusteella. 

Viikonlopun suurimman 
potin keräsi Kalle Ahola 
(JVS) voittamalla sarjan-
sa matkapurjehduksessa, 
sekä siinä jaetun kierto-
palkinnon kaikkien LYS-
veneiden nopeimpana. 
Myös sunnuntain vauhti 
oli heillä kohdallaan riittä-
en molempien ratojen 
toiseen sijaan sarjas-
saan. Se kuitenkin riitti 
samalla PÄM:n mesta-
ruuteen isommassa LYS-
luo-kassa. 

TePS’iläisiäkin oli muka-
na 5 venekuntaa, joista 
korkeimmalle ylsi Antti 
Pesarin kipparoima Lady (PP:n  5. sija sarjassaan). 

Tuomariveneen päällikkönä ja juryn puheenjohtajana toimi Pekka Lindroos Hol-
lolan veneseurasta. 

Muut menestyjät oheisessa tuloslistassa, jossa tulokset kilpailuittain/sarjoittain 
(sija/kippari/seura/veneen nimi). 

Jarmo 

TePS’n kommodori Jarmo Eulenberger ojentamassa isomman LYS-

luokan voittajalle Kalle Aholalle (JVS) kiertopalkintoa nopeimmasta 

Päijätsalopurjehduksen suorituksesta kaikki LYS-veneet huomioi-

den. (Kuva Markku Lepistö) 
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PP/PÄM-tulokset 2007 
Matkapurjehdus (PP/PÄM):  H-veneet  

 

  Luokka LYS 1-3 

 

  Luokka LYS 4-6 

 

  Moniruko 

 

Päijänteen mestaruus (PÄM): H-veneet  

 

  Luokka LYS 1-3 

 

  Luokka LYS 4-6 

 

Sija Pnro Kippari Seura Veneen nimi Venetyyppi A-aika 

1 828 Kallio Kassu LPS NP H 3:26:45 

2 550 Karhusaari V JVS Far-o-Zon H 3:41:52 

3 718 Lepistö V-M HVS Hempukka H 3:43:04 

Sija Pnro Kippari Seura Veneen nimi Venetyyppi A-aika 

1 3464 Ahola Kalle JVS Hattiwatti Inferno 29 3:26:24 

2 7009 Laine Esko HeiPS Damaris Dehler 34 3:29:18 

3 8782 Silvonen M JVS Blueship Finngulf 33 3:32:25 

Sija Pnro Kippari Seura Veneen nimi Venetyyppi A-aika 

1 1693 Ilola Heikki HeiPS Karoliina Hydro 1/2-ton 3:27:43 

2 1101 Pälvimäki L JVS 2.sall.nautinto Albin Express 3:29:55 

3 1190 Kekkonen V APS Kuikka Helmsman 26 3:36:56 

Sija Pnro Kippari Seura Veneen nimi Venetyyppi A-aika 

1 88 Paatola Pentti JVS Pohjantähti Fleuret 3:05:51 

Sija Pnro Kippari Seura Veneen nimi Venetyyppi Pist. yht. 

1 828 Kallio Kassu LPS NP H 5 

2 899 Boman Juhani LPS Itella Logistics H 8 

3 550 Karhusaari V JVS Far-o-Zon H 9 

Sija Pnro Kippari Seura Veneen nimi Venetyyppi Pist. yht 

1 3464 Ahola Kalle JVS Hattiwatti Inferno 29 5 

2 5591 Lehtinen Jyri HeiPS Auvo Still 900 9 

3 6660 Jenkis Daniel HVS Czorty Majestic 24 10 

Sija Pnro Kippari Seura Veneen nimi Venetyyppi Pist. yht 

1 1693 Ilola Heikki HeiPS Karoliina Hydro 1/2 ton 3 

2 1101 Pälvimäki L JVS 2.sall.nautinto Albin Express 7 

3 1465 Santala Juha HeiPS Nina Charlotta II Finnflyer 27 9 
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TePS’iläisillä menestystä myös Päijännepurjehduksessa 

Tällä kertaa oli TePS’iläisiä kaikkiaan mukana 4 venekuntaa, kolmessa eri luo-
kassa. 

Purjehdus sinänsä oli hauska, vaihteleva kuten aina, - jännittäväkin. Päijänteen 
saaret, karit, tuulet ja suvannot piti todella tuntea hyvin.  

Ilkka Kaitilan komentoon Päi-
jänteelle palannut S/y Toutain 
totteli edelleen nöyrästi tutun 
kipparin komentoja ja ”räjäytti 
pankin” voittamalla yhden 
suuremmista luokista. 

Kokemusta miehistössä lisä-
sivät Pentti Kaitila ja kolman-
tena, erinomaisen taitava ja 
kokenut purjehtija, monivuoti-
nen Ilkan kilpakumppani Hel-
singistä, Veikko Mäkipää. 

Oheisessa listassa on kerät-
tynä kaikkien TePS’iläisten 
sijoitukset omassa sarjassaan sekä kokonaiskilpailussa. 

 

Onnittelut kaikille mukana olleille ja erityisesti Ilkalle (miehistöineen) hyvästä 
suorituksesta. Toivottavasti se kannustaa ensi vuonna entistä useammat vene-
kunnat tapahtumaan mukaan. 

Jarmo 

TePS-läisten tulokset luokittain, Päijännepurjehdus 2007 (Padasjoki - Jyväskylä)

Luokka Sij *) P-tunnus V-nimi Tyyppi Kippari Miehistö

LYS 5-6 1(38)
97(168)

L1907 Toutain Sonata 7 Kaitila Ilkka Pentti Kaitila, Muut kilpailupaikalla

LYS 1-2 10(15)
27(168)

K1615T Shearlang
stone IV

X-99 von Bonsdorff 
Henrik

Anneli von Bonsdorff, Anna Sankila, Leena 
Airola, Niiles Airola

LYS-uv 6(11)
21(168)

3429 Lady Banner 
28 HR

Pesari Antti Pesari Pentti, Pesari Pekka, Pesari Joonas, 
Pesari Susanna, Pesari Ville, Pesari Jerry

LYS-uv 11(11)
66(168)

FIN-3086 Torunn Elvström 
717

Lilleberg Jukka Tuomas Lilleberg, Joni Ihantola, Pasi 
Oksanen

*) Sijoitus omassa sarjassa (osallistujien määrä)

Sijoitus kokonaiskilpailussa (osallistujien määrä)
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Uusi venerekisterilaki astui voimaan 1.10.2007 

 

Juuri päättyneen lokakuun alusta astui uusi venerekisterilaki voimaan. Se tuo 
erityisesti purjehtijoille uuden vaateen, sillä enää ei riitä SPL:n ylläpitämä vene-
rekisteri. Myös moottoriveneiden ilmoitusvelvollisuus laajenee. Rekisterilakia 
koskeva tiedote, itse laki ja siihen liittyvä asetus ovat luettavissa täydellisenä 
netissä osoitteessa: 

http://www.fma.fi/palvelut/tietopalvelut/julkaisut/tiedotuslehti/avaa.php?id=390 

Rekisteröinnin piiriin kuuluvien veneiden rekisteröinti on jokaisen omistajan itse 
hoidettava, siihen eivät liitot tai seurat voi muuta kuin jakaa tietoa. 

Rekisteriä ylläpitävä viranomainen on maistraatti,  

http://www.maistraatti.fi/ 

johon ilmoitukset tulee toimittaa. Maistraattien nettisivuilla (kohdassa 
”VESIKULKUNEUVOREKISTERI”) kerrotaan erittäin hyvin kaikki tarpeellinen 
rekisteröintiin liittyvä tarvittavien 
kaavakkeiden tulosmahdolli-
suuksin ja täyttöohjein. Ohessa 
heidän lyhyt johdanto aihee-
seen: 

Uusi laki vesikulkuneuvore-
kisteristä tulee voimaan 1. 
lokakuuta 2007, josta alka-
en rekisteröinnin voi tehdä. 
Ennen rekisteröimättömät 
veneet on rekisteröitävä 
vuoden 2008 loka-kuun 
alkuun mennessä. 

Rekisteröitävän vesikulku-
neuvon omistajan on ennen vesikulkuneuvon käyttöönottoa tehtävä vesikul-
kuneuvosta rekisteri-ilmoitus maistraattiin. Rekisteri-ilmoituksen voi jättää 
mille tahansa maistraatille tai sen palveluyksikölle. 

Kaikki vähintään 5,5 metriä pitkät purje- tai moottoriveneet tulee rekisteröi-
dä. Myös moottoriteholtaan vähintään 15 kilowatin eli yli 20 hevosvoiman 
veneet on merkittävä vesikulkuneuvorekisteriin. 

Rekisteröintivelvollisuus koskee myös muita koneellisia vesikulkuneuvoja, 
mm. vesiskoottereita sekä valtion ja kuntien omistamia vesikulkuneuvoja. 

Rekisteröidyn veneen kuljettajan tulee olla viisitoista vuotta täyttänyt. 

Jarmo 
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Tarunimen kuulumiset 2007 
 

Taruniemen kesä aloitettiin perinteisillä talkoilla 9-10.6, tosin käyttöä oli jo ennen 
sitäkin. Raskaimpana ja isotöisempänä urakkana tehtiin WC:n siirto, jossa johta-
jana ja yhtenä tekijänä toimi kommodorimme Jarmo.  

Mökkiin tehtiin tuuletusventtiili saunasta tulevan kosteuden poistamiseksi.  

Rappusten ala-askelma uu-
sittiin osittain ja siihen ilmes-
tyi kesän aikana kaidekin. 
Grillaus paikat kunnostettiin 
tuhkanpoistolla, joten palo-
turvallisuus parani. Mökin ja 
ympäristön siivous tuli myös 
suoritettua. Saimme puhtaat 
matot mökin lattialle Anna-
Liisan pestyä ne. 

Talven huonojen jäiden 
vuoksi jouduin puuhuollon 
tekemään venekuljetuksena. 
Saaressa puulastin purku-

työssä auttaneille suuri kiitos. 

Kesän aikana kulkuväylät saivat rannasta kivisorakerroksen, josta kiitos Hannu 
H:lle ja muillekin tekijöille. Rantapusikkoa tuli myös raivattua kesän aikana. 

Positiivisena asiana näen uusim-
pien jäsenten aktiivisen tukikoh-
tamme käytön. Kiitän kaikkia, 
jotka toimivat paikkamme viihtyi-
syyden ja turvallisuuden edistä-
miseksi. 

Toivotan kaikille hyvää talven 
aikaa. Taruniemessä on hauska 
käydä myös talvella. Jos talviret-
ki kiinnostaa jotakuta, voin toimia 
oppaana. Matkaa rannasta on 
vain 2.5 km jäätä pitkin. 

Hanski  

Taruniemen vastaava/isäntä 
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Kotisivut uusiutuvat www.teps.fi 
Seuran kotisivut uusiutuvat vuodenvaihteessa. Tavoittelemme muutoksella eri-
tyisesti päivityksen helpottumista. Koska eri aihealueista vastaavilla, ainakaan 
vielä nykypäivänä ei välttämättä ole ”nörtin” taitoja, on sivujen helpolla päivitettä-
vyydellä suuri merkitys. 

Tämän seurauksena toivottavasti saamme sivuillemme uutta dynaamisuutta ja 
reaaliaikaisuutta, sekä sitä kautta lisää kiinnostavuutta. 

Muutoksen myötä visuaalinen ilme hiukan uusiutuu, toiminnallisuus toivottavasti 
paranee enemmänkin, sen sijaan sisällön perusrakenteen ja laajuuden pysyes-
sä lähes ennallaan. 

Kaikkein konk-
reettisin muutos 
käyttäjän kannal-
ta on osoitteen 
muutos, mikä 
seuraa välttä-
mättömänä 
”pahana” tavoi-
tellun uuden tek-
niikan ja palve-
luiden saavutta-
miseksi. 

Uusi osoite toi-
mii jo, mutta vi-
rallisesti, 
1.1.2008 alkaen. 
Lyhyesti ja napa-
kasti osoite on 
www.teps.fi. 

Muista sijoittaa em. osoite omiin sivu-suosikkeihisi. Nykyisten sivujen päivitys on 
jo lopetettu ja lopullisesti ne sammuvat vuoden loppuun mennessä. 

Tässä yhteydessä haluan lausua suuret kiitokset Kimmo Lindeman’ille melkoi-
sesta talkoopanoksesta seuran hyväksi. 

Tavataan sivuilla. 

Jarmo 
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Suopellon uusi venesatama  -  ei aikataulua 
   

Kovin nopeasti Suopellon uuden venesataman rakentaminen ei näytä käynnisty-
vän. Jo vuonna 1998 kunnan ja TePS:n yhteistyönä sekä POMO-rahoituksen 
tuella valmistunut venepalvelu-keskuksen yksityiskohtainen toteutussuunnitelma 
pölyttyy edelleenkin hyllyssä. Suunnitelman mukainen satama sijoittuu Suopel-
lon Nuorisoseuran talon edustalle, Ilolan alueen pohjois-puolelle. Kaikilta tuulilta 
suojainen satamalahti Tehinselän tuntumassa uusine vene-paikkoineen ja palve-
luineen toisi Sysmän takaisin Päijänteen veneilijöiden kiintoisaksi käyntikohteek-
si. 

Sataman rakentamissuunnitelmaan jätettiin useita valituksia. Ne ovat kuitenkin 
tulleet hylätyiksi ao. luvan käsittelyportaissa.  Päätöksestä yksi, Suopellossa ke-
säasunnon omistava henkilö on valittanut Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. Hä-
nen valituksensa koskee hänelle määrättyä haitan korvausta 2000 Euroa, jota 
valittaja pitää liian pienenä. Päätöstä tähän valitukseen odotellaan ensi kesään 
mennessä. 

Sysmän kunta omistaa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ne maa-alueet, joille 
satama ollaan rakentamassa. Lahdekkeen koillisreunalla osa rannasta kuuluu 
Hannu Katajamäen omistukseen. Kunta on neuvotellut hänen kanssaan maa-
alueen ostamisesta tai vaihtamisesta, mutta toistaiseksi tuloksetta. Mikäli tähän 
ei saada ratkaisua, pitäisi satama toteuttaa suunniteltua pienempänä, mitä TePS 
ei pidä lainkaan suotavana ratkaisuna. 

Toistaiseksi kunnalla ei ole selvää rahoitussuunnitelmaa sataman rakentamisek-
si. Ulkopuolista rahoittajaa pohditaan ja etsitään, mutta linjat ovat edelleenkin 
avoinna. 

Edellä olevat tekijät ja oman 
aikansa vievä sataman raken-
taminen merkitsevät, että uu-
den satama-alueen valmistumi-
nen on vielä usean vuoden 
päässä – VALITETTAVASTI. 

Sysmään kohdistuvan veneilyn 
ja erilaisten veneilytapahtumien 
ylläpitämiseksi ja kehittämisek-
si on TePS taasen kerran jättä-
nyt kunnalle ehdotuksen sata-
mien kunnon kohentamiseksi.  

Yhteisesti laaditun listan asioista pyritään saamaan aikaan yhteis-neuvottelu, 
jonka tuloksena toivottavasti kesäksi 2008 saataisiin joitakin tärkeitä parannuksia 
liikkeelle ja toteutukseen. Mutta saapa nähdä. 

Pentti P. 
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Valtakunnallista tunnustusta seuran nuorisotoiminnalle 
 

Paria viikkoa ennen TA-
RUn suunniteltua pai-
noon menoa soitettiin 
Suomen Veneilyliitosta ja 
kerrottiin liiton valinneen 
APSn ja TePSn vuoden 
nuorisotoimijoiksi. Perus-
teluna oli kahden pursi-
seuran saumaton ja esi-
merkillinen yhteistyö 
nuorisotoiminnan saralla. 
Virallinen asiaan liittyvän 

kunniakirjan luovutus 
tapahtui 10.11 SVLn 
liittokokouksen juhlail-
lallisen alussa.  

Olimme nuorisokoulu-
tuksesta vastaavan 
Kari Järvisen ja kou-
luttajapoikien Tommin 
ja Jessen kanssa 
TePS-sistä, sekä APS
-sista vastaavasti 
kommodori Alpo Hon-
konen, nuorisotoimin-
nasta vastaava Irma 
Painilainen ja heidän 
kolme nuorisokoulutta-
jatyttöä. 

Luonnollisesti tämä 
kunnianosoitus kuuluu 
kaikille, jotka leirijär-
jestelyissä ovat muka-
na olleet. Kaunis kiitos 
teille. 

Tästä on kiva jatkaa! 

Jarmo 
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Kutsu kolmiotteluun – 
perinteisinä ”lajeina” 

 
* kauden (2007) päättäjäiset * 

* pikkujoulut * 

* kauden (2008) avajaiset * 

 

 

Jo perinteeksi muodostunut kauden vaihtumiseen liitetty ”kolmi-ottelu” 

pidetään jälleen 

* lauantaina 26.1.2008, 

* 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 (2008) ohjelmaa voimme vielä ratkaisevasti jalostaa 

hyvillä ajatuksilla ja ideoillasi.  

Ja tietenkin voittoja täynnä olevat arpajaiset! 

Tervetuloa mukaan, niin nuoret, uudet kuin van-

hatkin jäsenet! 

Ilmoittautumiset sihteerille ma 21.1.2008 men-

nessä, kerro myös samalla mahdolliset ruokailuun 

liittyvät toivomuksesi tai rajoitukset. 

Rita Mannila, puh. 044-5060 334, tai 

e-mail: rita.mannila@pp.phnet.fi 


