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Kommodorin terveiset
Hyvät lukijat!
 
Tehin pursiseura on aloittamassa 40. 
toimintavuottaan. Kunnioitettavaan 
ikään päässyt seuramme ansaitsee 
arvoisensa juhlavuoden. Aloittaessani 
seuran kommodorina vuosi sitten, 
tiedostin tämän tärkeän merkkipaalun 
seuran historiassa osuvan minun vah-
tivuorolleni.
 
Seuran viettäessä edellisen kerran 
pyöreitä vuonna 2012, julkaistiin 
seuran historiikki Tehin Pursiseura : 30 
vuotta täyttä toimintaa. Teos päättyy 
katsaukseen tulevaisuuden näkymistä. 
Ne ovat ajankohtaisia monelta osin  
vuonna 2022. Päijänteen ympäristön tilasta huolehtiminen on edelleen  
keskeistä. Jäsenten tarpeita vastaavan toiminnan kehittäminen ei aina onnistu 
seuran omin voimin. Kuten kymmenen vuotta aiemminkin, seuratoiminnassa 
yhteistyö on edelleen keskeistä, on sitten kyse koulutuksesta, kilpailutoimin-
nasta tai junioritoiminnasta. 
 
Kun SPV teki  pari vuotta sitten laajan tutkimuksen veneilyharrastajien tar-
peista ja harrastuksen tulevaisuuden näkymistä, olivat samat  teemat näkyvillä 
myös seuraamme laajemmassa kontekstissa. Ekologisuus ja vastuullisuus, 
veneilyturvallisuus sekä veneilytaitojen koulutus ja yhteisöllisyys olivat vas-
tauksissa vahvasti esillä.
 
Näiden lisäksi on uusia trendejä, joihin seuran täytyy olla valmiina tule-
vaisuudessa. Harrastajien, etenkin nuorempien, ajatukset veneen omista-
misesta ovat muuttumassa. Tämä näkyy vuokraveneilyn ja kimppaveneiden 
yleistymisenä. Seuroissa on pohdittu, miten voisimme toivottaa tervetulleiksi 
myös nämä veneilijät. TePSin kohtuulliset jäsenyyskustannukset ovat tässä 
tärkeässä roolissa, mutta sääntömme saattavat kaivata tarkennuksia tältä osin.
 
Veneilyseuraan kuuluminen antaa pääsyn samanhenkisten yhteisöön. 
Yhteisöllisyys onkin yksi keskeinen syy liittyä seuraan myös SPV:n tulosten 
mukaan. Toisaalta, osalla järjestäytymättömistä veneilijöistä on mielikuva pur-

TePS:in kommodori Mikko Saunamäki

siseuroista elitistisinä ja hierarkkisina sisäpiireinä. Tätä mielikuvaa voimme  
omalla toiminnallamme olla korjaamassa viestinnällä ja veneilijöiden 
kohtaamisissa harrastuksen parissa. Ennen kaikkea tapamme kertoa toimin-
nastamme vaikuttaa. TePSin yhtenä vahvuutena pidän matalaa hierarkiaa, 
seuratoiminnassa siviilitaustalla ei ole merkitystä ja minusta seurajohto ja 
muut toimihenkilöt ovat helposti jäsenten lähestyttäviä.
 
Vastuullisuus sisältää ympäristöasioiden lisäksi veneilyturvallisuuden. Se on 
valtaosalle veneilijöistä tärkeä osa harrastusta. Seuratoiminnassa koulutus- ja 
katsastustoiminta ovat vastuullisuuden kivijalkoja. Koulutustoiminta on mitä 
suuremmassa määrin seurayhteistyön aluetta, jolla onkin otettu askeleita ko-
ronapandemiasta huolimatta. Olemme tottuneet digitaalisiin välineisiin osin 
pakon edessä ja nämä välineet antavat paljon mahdollisuuksia koulutuksen 
toteuttamiseen. Katsastustoiminta kärsi pandemian alussa pahoin, koska tois-
sa vuonna katsastuksia ei voitu tavalliseen tapaan tehdä. Onneksi viime kau-
della saimme kirittyä katsastuksissa, mutta katsastamattomia veneitä meillä 
on edelleen liikaa. Toivottavasti suunta säilyisi samana ja katsastamattomien 
veneiden määrä saataisiin pienemmäksi. Eräänä viimeaikojen kehitys- 
trendinä on sähkö veneen käyttövoimana. Onkin mielenkiintoista nähdä,  
milloin meidän seurassa alkaa olla sähköllä seilaavia veneitä.
 
Aktiivinen seuratoiminta edellyttää aktiivisia seuralaisia. Vuosien varrella 
seuraa ovat kannatellut ja kehittänyt laaja joukko aktiiveja, joiden työn tu-
loksista voimme kiitollisina nauttia tänäkin päivänä.  On ilo huomata, että 
seuraamme on liittynyt uusia jäseniä viime aikoina ja jäsenmäärämme on hie-
noisesti kasvussa. Taruniemen talkoot ovat säännöllinen muistutus yhteistyön 
voimasta. Toiminnan kehittämisessä laajemmin tarvitaan kuitenkin uusia vas-
tuunkantajia. Kuten veneilyssä muutenkin, jokaiselle on tehtävää. Seuramme 
ei poikkea siinä suhteessa muista, että ikärakenteemme ennustaa aika suurta 
vaihtuvuutta jäsenkunnassamme tulevina vuosina. Tällä hetkellä yli neljäsosa 
seuran jäsenistä on yli 65-vuotiaita. Vaihtuvuus näkyy jo nyt, kun uusia jäseniä 
liittyy seuraan paljon, mutta vastaavasti seurasta lähtee jäseniä. Syyt ovat aina 
yksilöllisiä, mutta ikääntyminen on ollut usein taustalla.
  
Juhlavuoden tapahtumista, seuran vaiheista ja muusta mielenkiintoisesta voit 
lukea sisäsivuilta lisää. Toivotan kaikille erinomaista veneilykautta ja  onnittel-
en seuraamme 40-vuotisesta taipaleesta kiitollisena seuran aktiiveille  
vuosikymmenten aikana tehdystä työstä! 
 
          Mikko Saunamäki
          kommodori
          S/Y Marlena
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Sysmän kunnanjohtajan tervehdys 40-vuo-
tiaalle Tehin Pursiseura TePS:lle
Lämpimät onnen toivotukset Sysmän kunnan ja omasta puolestani 40-vuo-
tiaalle Tehin Pursiseura TePS:lle. Sysmän kunnan sijainti eteläisen Päijänteen 
äärellä on ollut ja on edelleen ratkaiseva asia Sysmän kuntayhteisön me-
nestykselle. Merkittävä, Päijännettä toiminnassaan lähtökohtana hyödyn-
tävä yhteisö Tehin Pursiseura TePS viestii aktiivisuudellaan Sysmän alueen 
vahvuudesta laajemminkin Päijänteen alueella. Meillä on yhteinen intressi 
ylläpitää toimintojamme yhteisöidemme jäsenten eduksi; samalla edistämme 
monipuolisesti asukkaidemme ja toimijoidemme hyvää elämää. 

Tehin Pursiseura TePS on saanut todistaa viimeisen 10 vuoden aikana kovin 
tarpeellista kehitystä kuntamme matkailutoimintojen sekä vapaa-ajan ja vene-
ilyn edellytysten vahvistamisessa niin Suopelto - Ilola - Päijätsalon kuin kirkon-
kylän alueellakin. Veneilyn infraa on saatu kunnassa rakennettua.  
Toiveita on vielä saattaa käytettävissä olevat mahdollisuudet mm. Suopelto - 
Ilolan alueella viimeistellympään tilaan. Keskustelua on käyty jo näköpiirissä 

Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki

olevasta vierasvenelaitureiden ja myös kotisatamalaitureiden niukkuudesta 
alueen matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden kehittymisen ja veneilyn kasvun 
myötä. Veneilijöiden ja matkailijoiden kuin myös vapaa-ajan asukkaiden 
ja kuntalaisten toivoma palvelukeskuksen investointi on edelleenkin tule-
vaisuuden toiveena. Jospa yksityinen sektori alkaisi kohta nähdä kannattavan 
toiminnan mahdollisuuksia ja investoisi vaikkapa vaiheittaisesti vielä puuttu-
vaan veneilijöiden palveluinfraan. Kunnallakin voisi olla roolia asian edistämi-
sessä. Joitakin aihioita olen jo saanut kuulla yrittäjäsektorilta tilanteen ratkai-
suksi. Toivottavasti seuraavat vuodet tuovat edistystä. 

Sysmän kunnan matkailuyrittäjät ovat ottaneet merkittäviä edistysaskeleita  
investointeineen. Taustalla on julkisen toimijan - Sysmän kunnan kauaskat-
seiset kehittämispanostukset alueen luontaisten vahvuuksien, erityisesti 
eteläisen Päijänteen rantakuntasijainnin hyödyntämisessä. Kaavoituksessa 
on kunnalla Loma-Ilolan alue vielä vaiheessa ja Päijätsalon jatkokaavoitus 
käynnistymässä. Yksityinen sektori investoineen seuraa kunnan kaavoituk-
sen ja investointien perässä. Tätä saamme kaikki ilolla todistaa tapahtuvan. 
Sekä Suopellossa että kirkonkylän taajamassa on toteutunut ja suunnittelussa 
vireää, eteenpäin katsovaa vahvaa yrittäjyyttä tekemässä todeksi Sysmän  
vahvistumista matkailun, vapaa-ajan ja veneilyn alueena. 

Tehin Pursiseura TePS:n ja Sysmän kunnan toiminnassa on ollut vuosien 
myötä yhteistyötä niin suunnittelussa kuin käytännön toimenpiteissä. Toivon, 
että kunnan kehittämisalueena edelleen vahvistuva Suopelto – Ilola - Päijät- 
salo -alue näkyy myös Sysmän kirkonkylän ilmeessä palvelujen kysynnän 
kasvuna. Kaunis Suopelto – Majutvesi - kirkonkylän satama -reitti olkoon  
ahkerasti veneilty. 

Sysmän kunnan ja neljää vuosikymmentään juhlivan Tehin Pursiseura TePS:n 
tavoitteet ovat yhdensuuntaiset Päijänteellä: puhtaat sisävedet rantoineen 
kiinnostavat nykyisiä ja uusia vapaa-ajan asukkaitamme ja veneilijöitä. Ja 
lieneekö veneilyn harrastamiseen parempia sisävesiä – ei ainakaan näin 
Hämeestä katsottuna! 

Sysmän kunta kiittää juhlivaa Tehin Pursiseura TePS:iä vuosikymmenten aktiiv-
isesta, veneilyä edistävästä ja nuorta sukupolvea veneilyharrastukseen  
kasvattavasta sekä aluetta kehittävästä toimeliaisuudesta ja toivottaa me-
nestystä uudelle vuosikymmenelle. 
          Sysmässä 3.3.2022
          Ystävällisesti tervehtien   
          Marketta Kitkiöjoki
          Sysmän kunnanjohtaja
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8.7. - 9.7. 
Päijänteen palvipäivät

Järj. Korpilahden Yrittäjät
Iltabileet Satamakapteenissa. Esiintyjät varmistuvat kevään aikana

16.7.
Bluesin Kuningatar Erja Lyytinen täydellä bändillä

Lipunmyynti alkaa vappuna 
Ennakkohinta 25€ ja ovelta 30€

23.7.
Osmo Ikonen

Osmon omaa- ja Suomi Love musiikkia
Mikko Kaakkuriniemi – Rummut

Riku Karvonen – Kitara
Heikki Laine – Basso

30.7.
Martti Servo & Napander

Boogiewookiereggaepartyrocknrollman

27.8.
Satamablues

Järjestäjä Korpilahden Musa ry

Ko
rpi

lah
den sataman kesä 2022

Suomen Purjehdus ja Veneily onnittelee 
40-vuotiasta Tehin Pursiseuraa 
Minulla on kunnia esittää Suomen 
Purjehdus ja Veneily ry:n puolesta mitä 
lämpimimmät onnittelut 40 vuotta 
täyttävälle Tehin Pursiseuralle.
Iloitsemme siltä, että yhä useampi 
suomalainen on löytänyt tiensä venei-
lyharrastuksen pariin. Harrastajien 
määrän ja sen myötä liikenteen  
lisääntyminen asettavat haasteen 
seurojen ja liiton toiminnalle. Onkin 
hienoa saada todeta, että Tehin 
Pursiseurassa puitteet vastuulliseen 
ja turvalliseen veneilyyn ovat erino-
maisella tasolla.
Tehin Pursiseuran toiminnassa  
korostuvat helppo lähestyttävyys ja  
matala hierarkia. Tämä on vaalimisen arvoista. Suurinta, mitä seura jäsenilleen 
voi tarjota, on mahdollisuus jakaa veneilyharrastamiseen liittyvät kokemukset, 
tunteet ja tunnelmat vuodesta ja sukupolvesta toiseen. Uskon, että tällä on 
suuri arvo niin paikallisille jäsenillenne kuin seuran runsaslukuiselle kesäasuk-
kaiden joukolle. Jaettu ilo on kaksinkertainen Ilo.
Jakamisen merkitys konkretisoituu hienosti myös seurojen välisessä alueel-
lisessa yhteistyössä. Tehin Pursiseura ansaitsee tunnustuksen aktiivisesta 
toiminnastaan kilpailun järjestäjänä, tukikohtayhteistyön vaalijana sekä alueen 
junioritoiminnan edistäjänä. Myös seuranne aktiivisuus Suomen Purjehdus ja 
veneilyn suuntaan on vuosien varrella ollut esimerkillistä, mistä esitän suuret 
kiitokset.
Suomen Purjehduksen ja veneilyn toiminnan tärkeimpiä tavoitteita ovat viih-
dymme vesillä, kannamme vastuumme ja menestymme maailmalla.  
Haluamme osaltamme olla mukana Tehin Pursiseuran kanssa näiden  
tavoitteiden edistämisessä ja ennen muuta juhlimassa kanssanne 40-vuotiasta  
toimintaanne.
Toivotan Tehin Pursiseuralle onnea ja menestystä tuleville vuosille arvokkaas-
sa työssänne veneilyn hyväksi.
          Jan Jansson
          Hallituksen puheenjohtaja      
          Suomen Purjehdus ja Veneily ry

Jan Jansson Suomen Purjehdus ja Veneily 
ry:n liittohallituksen puheenjohtaja
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Päijännetietoutta 
Kirjoittanut: Jussi Leimio 

Päijänteen nimi on Suomen vanhimpia paikannimiä. Ensimmäinen kirjallinen 
merkintä siitä on vuodelta 1472 kirjoitusasulla Peijnde. Nimeä on käytetty jo 
kauan ennen kuin se on merkitty asiakirjoihin. Sen alkuperä ja kieli on kuiten-
kin tuntematon. Erään sysmäläisen kertoman tarinan mukaan se tarkoitti tai 
tarkoittaa jollain saamen kielellä ’ylös’. 

Järviallas, johon Päijänne on muodostunut, on syntynyt, kun mannerjäätikkö 
on kuluttanut kalliomurroksia viime jääkauden aikana. Päijänne on Suomen 
toiseksi suurin järvi. Se on 121 kilometriä pitkä ja sen suurin leveys on yli 28 
kilometriä. Päijänteen pinta-ala on 1 083 neliökilometriä (km²) ja sen tilavuus 
on 15,4 kuutiokilometriä (km³). 

Päijänteen vedenlaatu on hyvä ja Jämsän eteläpuolella vieläpä erinomainen. 
Vesialue on jakautunut Jyväskylän, Toivakan, Muuramen, Jämsän, Luhangan, 
Kuhmoisten, Sysmän, Padasjoen ja Asikkalan kuntien alueille. Se laskee Kymi-
jokea myöten Suomenlahteen. Päijänteessä sijaitsee Suomen sisävesien syvin 
kohta, jossa on 95,3 metriä syvää.

Päijänteellä on 2 690 saarta, joiden yhteinen pinta-ala on 232 neliökilometriä. 
Saaret muodostavat 21,4 % järvestä (lähde: Wikipedia).

Päijänteen kansallispuisto

Päijänteen kansallispuisto on perustettu vuonna 1993. Se sijaitsee Padasjoen, 
Asikkalan ja Sysmän alueella. Puiston pinta-ala on 14 neliökilometriä. Tehin 
Pursiseuran tukikohta Taruniemi sijaitsee aivan Kansallispuiston vieressä sen 
itä-osassa. 

Kansallispuiston ydinalue on Kelventeen etelä-pohjoissuuntainen, kahdeksan 
kilometriä pitkä ja 50–800 metriä leveä harjusaari. Kelventeen suojaisat 
laguunilahdet (esim. Koukunlahti, Karhunkämmen ja Nimetön) ovat suosittuja 
veneilykohteita.

Päijänteen kansallispuisto on geologisilta arvoiltaan hyvin merkittävä ja 
mielenkiintoinen kohde. Puiston lukuisista saarista osa on pitkittäisharju-
jaksoihin kuuluvia hiekkarantaisia harjusaaria, osa Päijänteen niin sanottuja 

vuorimaalle tyypillisiä kallio- ja moreenisaaria. Kalliosaarten vanhimmat osat 
ovat syntyneet lähes kaksi miljardia vuotta sitten, kun taas harjusaaret ovat 
muodostuneet viimeisen jääkauden lopulla noin 11 000 vuotta sitten.

Retkeilykohteena Kelvenne on oikea luonnon aarreaitta. Saaressa retkeilijää 
odottavat muun muassa kirkkaat vedet, ihanat hiekkarannat, rehevät harju- 
lehdot kasvilajeineen sekä laguunimaisen kauniit suppalahdet, jotka tarjoavat 
maisemien lisäksi veneilijöille suojaisia luonnonsatamia. 

Päijänteen kansallispuistossa esiintyy suurten sisävesien, rantojen, vanhojen 
metsien sekä lehtojen lintulajeja. Puistolla on huomattava merkitys linnuston 
suojelun kannalta, sillä se on pesimäympäristö monelle lintulajille. Erityisesti 
pienet saaret ja luodot ovat linnustollisesti arvokkaimpia alueita, koska niillä 
pesii myös useita uhanalaisia lintulajeja.

Suurikokoinen ja ylväs päiväpetolintumme sääksi, vanhalta nimeltään kala-
sääski, pesii puiston saarissa harvalukuisena. Sen voi nähdä järviselänteillä 
kalastavan tai tähyilevän ympäristöään vanhan männyn latvaan rakenta- 
mastaan risulinnasta. Koska kalasääskelle sopivia pesäpaikkoja on vähän, on 

Hirviä uimassa lauantai-iltana Vuorissalossa 
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pesimisen turvaamiseksi alueelle asennettu useita tekopesiä. Sääksi, kuten 
muutkin lintulajit, tarvitsevat pesimärauhan, minkä turvaamiseksi osassa 
kansallispuiston saaria on maihinnousu- ja liikkumiskielto 15.4. - 31.7. (ks. Alla 
punaiset saaret).

Päijänteen kansallispuisto (Lähde: Metsähallitus / Päijänne esite)

Päijännelinkkejä

Päijänteen vedenkorkeus: http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/paijanne/
paijannevesitilanne.html 
Päijänteen kansallispuisto: https://www.luontoon.fi/paijanne  
Etelä-Päijänteen satamat ja palvelut: https://visitpaijanne.fi/palvelut/ 
satamat-ja-veneily/ 
Päijänteen virkistysalueyhdistyksen satamat:  
https://www.paijanteenvirkistysalueyhdistys.fi/ 
Lisätietoa Päijänteen kalastusluvat: https://www.ekpk.fi

Liity TePS:in jäseneksi
TePS:in jäsenyydestä on etua:
• käytössäsi on ilman eri maksuja TePS:in Taruniemen tukikohta, jonne 

voit myös lunastaa oman avaimen niin halutessasi 
• käytössäsi on kaikkien Päijänteen pursiseurojen avoimet tukikohdat, 

kun maksat vierailumaksun
• pääset osallistumaan purjehduskilpailuihin 
• jäsenille tarjotaan edullisia laituripaikkoja sekä talvisäilytysalueita
• katsastuspalvelut
• Sinulle toimitetaan Taru-lehti

Tehin Pursiseuran jäseneksi voit hakea netistä löytyvällä jäsenhakemuksel-
la (https://teps.fi/jasenyys/jasenyys/). Jäseneksi voit hakea heti kun kiin-
nostus on herännyt, veneesi ei tässä vaiheessa tarvitse olla vielä katsastet-
tu - eikä sinulla välttämättä tarvitse edes olla venettä. Jäsenhakemukseen 
et tarvitse suosittelijoita eikä sinun tarvitse ns. hankkia suhteita päästäk-
sesi jäseneksi. Kun veneesi on katsastettu, saat oikeuden käyttää TePS:in 
perälippua. 
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TePS historian merkkipaalut 40 vuoden ajalta
• 2022 TePS 40 vuotta
• 2021 Taruniemen toinen      

     laituri 
• 2015 Grillikodan terassi 
• 2014 Taruniemen grillikota 
• 2000 TePS kotisivut 
• 1997 Taruniemen majan ja   

     saunan vihkiäiset
• 1993-1997 Yhdyssilta
• 1994 Taruniemen tukikohdan   

     rakennus alkoi
• 1992 Taruniemeen laituri ja    

          grillikatos
• 1992 Taruniemi vuokrattiin ja   

          vihittiin käyttöön
• 1987 Tiedotuslehti Taru
• 1986 Yhdistyminen Kuhmois-   

         ten pursiseuran kanssa
• 1985 Yhdistyminen Padas-  

     joen pursiseuran kanssa
• 1984 Lipun naulaaminen ja   

     virallistaminen 
• 1982 TePS perustettiin
• 1886 Suomen 1. virallinen 

     sisävesien purjehdus- 
     kilpailu Suopellossa

TePSin kommodorit 1982-2022 

Eero Mäkelä 1982-1986
Pentti Pesari 1987-2001 

Jarmo Eulenberger 2002-2012 

Ismo Glans 2013-2018
Janne Järvinen 2019-2020
Mikko Saunamäki 2021-2022

Varakommodorit 1982-2022 

Pentti Pesari 1982-1986
Eero Mäkelä 1987-1995
Jarmo Eulenberger 1996-2001
Hannu Koskenniemi 2002-2007
Rita Mannila 2008-2011
Niiles Airola 2012-2015
Hannu Heinonen 2016-2019
Kari Seppälä 2020-2022

TePS:in viiri 2011 uusitussa Taruniemen lippu-
tangossa
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Pentti Pesari: Tehin Pursiseura toiminut aktiivis-
esti 40 vuotta

Sysmän veneilijät olivat kaivanneet omaa veneseuraa paikkakunnalle usean 
vuoden ajan. Konkreettisen ehdotuksen tämän toteuttamiseksi teki kesäsys-
mäläinen,  hovioikeuden-neuvos Martti Leisten Uotinpäivien puheessaan 
vuonna 1978. Ehdotuksensa lopuksi hän totesi: ”Eikö olisi uljasta, jos veneit-
temme perässä liehuisi oman pursiseuramme lippu Sysmän tunnuksin !”   

 Toteutus käynnistyi hieman hitaasti,  mutta loppukesästä 1981 

Pentti Pesari, TePS:in kommodori 1987-2001, kunniakommodori 2002 -

TePS:in kommodorien muisteluja Martti Leisten, Eero Mäkelä ja Eero Komonen päättivät uuden veneseuran 
perustamisesta. Seuran, Tehin Pursiseura ry:n säännöt laati Martti Leisten. 
Oikeusministeriö hyväksyi ne 11.5.1982. Tänä vuonna on seura saavuttanut 
kunnioitettavan 40 vuoden iän.
 TePS:n ensimmäiseen hallitukseen kuuluivat Eero Mäkelä kommo-
dori, Pentti Pesari varakommodori, Eero Komonen sihteeri sekä hallituksen 
jäsenet Heimo Hynynen, Eero Laattala ja Martti Leisten. Töitä riitti toiminnan 
aloittamisessa, tehtäväkentän vastuualueiden täsmentämisessä ja asioiden 
tärkeysjärjestyksen pohdinnassa sekä yhteyksien luomisessa keskusjärjestöi-
hin ja muihin veneseuroihin. Sysmäläisiä veneilijöitä innostutettiin liikkumaan 
enemmän Päijänteellä ja Päijänteen muita veneilijöitä houkuteltiin käyttämään 
Sysmän satamia. Erikoisen tärkeänä pidettiin veneilyn turvallisuuden kehit-
tämistä ja nuorisokoulutuksen aloittamista. Veneiden kunnon parantamiseksi 
aloitettiin katsastustoiminta ja koulutettiin seuraan omat katsastajat, jotka 
jakoivat tehokkaasti tietoutta veneiden tuvrallisuusvaatimuksista ja huollosta.
 Nuorisokoulutus saatiin käynnistettyä jo 1980- luvulla. Seuran jäsenet 
toimivat alkuvaiheessa opettajina. Koulutusveneiksi saatiin itse hankittuina 
mutta myös lahjoituksina Optimisti-jollia ja Still-380 purjeveneitä, ja myöhem-
min myös muita veneitä. Opetuspaikkoina olivat Majutvedellä Leirintäalueen 
laituri ja Meijerin rannalla ollut tilapäislaituri. Oppilaiden määrän kasvaessa 
saimme opettajia muilta pursiseuroilta ja Suomen Purjehtijaliitolta, samoin 
opetusveneitä. Majutvedeltä koulutuspaikka siirtyi vuonna 2006 Rapalan 
leirikeskukseen Tehinselän tuntumaan. Näiden lisäksi olemme saaneet run-
saasti koulutusta muiden Etelä-Päijänteen pursiseurojen koulutuspaikoissa, 
mm. Asikkalan Pursiseuran järjestämänä Naumin leirintäalueella, samoin Tan-
huan leirikeskuksessa Kuhmoisten puolella. Näissä oli mukana myös TePS:n 
koulutuskalustoa ja opettajia. Alkuvuosien koulutuksissa oli allekirjoittanutkin 
jonkin verran mukana, opettajana ja valvojana. Kerran lähdin erään nuoren 
ensikertalaisen kanssa leirintäalueen laiturista optimisti-jollassa tuulisella 
säällä. Vähän matkaa kuljettuamme poika yllättäen kysäisi: ”Kuinkas vanha 
sinä jo olet ?” - ei kuitenkaan pahemmin peloissaan.
 Sysmän venelaiturit kaipasivat jatkuvasti kohennusta. Näistä neu-
voteltiin Sysmän kunnan kanssa TePS:n perustamisesta alkaen. Vähäisiä 
parannuksia saatiin aikaan vuosien varrella, mutta tarve oli suurempi.  
Erikoisesti Suopeltoon, Päijänteen keskeisellä paikalla, kaivattiin uusia kun-
nollisia laitureita. Helpot poiketa, rauhalliset yöpyä ja satamassa olisi kaikki 
veneilijöiden kaipaamat palvelut. Tähän liittyen vuonna 1987 Ilolan alueella 
pidetyn TePS:n kesäkokouksen jälkeen hallituksen jäsen Hemi Hynynen eh-
dotti uuden sataman rakentamista Suopeltoon Nuorisoseuratalon edustalla 
olevaan (umpeen kasvaneeseen) lahdekkeeseen. 
 Toteutuksesta aloitettiin neuvottelut kunnan kanssa. Niiden tuloksena 
tilattiin v. 1987 lahtelaiselta insinööritoimisto Paavo Ristolalta suunnitelma 
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uuden Suopellon sataman rakentamiseksi. Suunnitelma valmistui seuraavana 
vuonna ja sisälsi 121 laituripaikkaa kaikkine tarpeellisine satamarakennuk-
sineen ja polttoainejakeluineen. Taloudellisten ja monien muiden vaikeuksien 
vuoksi uusi satama saatiin käyttöön vasta kesällä 2013. Suopellon venepalve-
lut paranivat entisestä, mutta venepaikkojen vuokraaminen on tuottanut 
vaikeuksia, vaikka niiden lukumäärä oli supistunut 66:een.
 Oman tukikohdan hankkiminen oli yksi seuran tärkeistä alku- 
vuosien tavoitteista. Sitä varten saatiin vihdoin vuonna 1992 varatuksi  
paikka Hietasaaresta Tehinselän eteläosassa,  Paatsalosaaren itäpuolella. 
Suuruudeltaan 2700 m2 tontin omisti Erkki Stjernvall. Tukikohdan vihkiäisiä 
vietettiin saman vuoden kesällä iloisissa merkeissä jatkuen aamutunteihin 
saakka. Tukikohdan nimikilpailun voitti Pertti Virolainen ehdotuksellaan Taru-
niemi, joka nopeasti levisi tiedoksi Päijänteen veneilijöille.       
 Tukikohdan kunnostamisessa seuran jäsenet ovat olleet jatkuvasti 
innostuneina mukana, vahvaa talkoohenkeä on riittänyt. Alueen raivaaminen, 
laiturit, entisen pienen saunatuvan siirtäminen, uuden grillikatoksen ja tuki-
kohtarakennuksen rakentaminen kohtuuajassa on ollut mahdollista vain seu-
ran tehokkaan talkootyön ansiosta. Sama on jatkunut vuosikymmenien ajan, 
viimeisinä uusi laituri ja edustava grillikota. Kyllä seuran jäsenten ja vieraile-
vien veneilijöiden kelpaa poiketa ja oleilla Taruniemessä ja nauttia veneilystä 
Päijänteellä.
 Tehin Pursiseura on vuosikymmenien aikana järkevästi ja tehokkaasti 
hoitanut vastuullaan olevat Tehin alueen veneilyyn liittyvät asiat, näin varmasti 
myös jatkossa.

Kunniakasta 40-vuotista Tehin Pursiseuraa lämpimästi onnitellen

          Pentti Pesari  
                Varakommodori 1982 - 1986
                Kommodori 1987 -  2001
                Kunniakommodori  2002 -  
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Jarmo Eulenberger: Veneilyharrastus alkoi pie-
nestä 

Kirjoittanut: Malkus Lindroos 
 
Jarmon purjehdusharrastus alkoi oikeastaan sattumalta, kun silloinen naapuri 
oli hankkinut ” pirun pienen purkkarin”. Vene oli merkiltään Fokka, merelle 
suunniteltu lyhyt ja leveä purjevene. Vene oli siirtynyt Padasjoelle Päijänteelle, 
ja naapuri houkutteli Jarmonkin mukaan kokeilemaan purjehdusta. Aiempaa 
veneilykokemusta oli kyllä jo peräprutkulla varustetusta soutuveneestä, mutta 
purjeveneen äänetön liukuminen vedessä teki lähtemättömän vaikutuksen. 
Ensimmäisen purjehduksen tavoite ei ollut vaatimaton, tavoitteeksi otettiin 
purjehtia Padasjoelta Sysmään, jossa oli entinen kotipaikka, jossa pääsisi sau-
naan. Saunaan päästiin hyvin mukavassa kelissä, mutta paluumatkalla tuuli oli 
yltynyt ja ensimmäisiä purjehduksia tekevillä purjehtijoilla oli haasteita: ”Kun 
tultiin Sysmän väylää ja näkyi Päijänne, niin tuntui hurjalta. Hirmuinen aallok-
ko. Pinnapaine oli aivan hirveä, purjeet olivat aivan väärin säädetty toden-
näköisesti. Kuviteltiin, että johtuu kelistä.” Haasteista selvittiin, ja  
ensipurjehdus jätti pysyvän vaikutuksen: ”Siinä oli paljon sellaista, joka jäi 
pysyvästi mieleen. Ei kauaa mennyt, kun Finexpress 64 piti hankkia. Pikkaisen 
Fokkaa isompi.”
Oman veneen myötä purjehdusosaaminen lähti kehittymään. Jarmo kävi 

Jarmo Eulenberger, TePS:in kommodori 2002-2012, purjehtimassa Päijänteellä

ahkerasti SPV:n kursseja liityttyään heti myös pursiseuran jäseneksi veneen 
hankinnan myötä. Ensimmäisen veneen jälkeen nälkä ja mukavuudenhalu 
kasvoivat, ja 90 -luvun alussa piti saada isompi vene. Tuolloin jo alkaneen 
laman vallitessa Jarmo teki veistämön kanssa sopimuksen runkotoimituk-
sesta ja sitä täydentävästä sisustuksen ja mm. luukkujen osatoimituksesta. 
Lisäksi oman asennusosuuden saattoi käynnistää veneen ollessa edelleen 
veistämöllä. Varsinainen varustelu tapahtui sen jälkeen kotipihalla Kirkkonum-
men Veikkolassa. Janna -vene valmistui juhannukseksi -91. 
Veneen matka Päijänteelle laskupaikalta Lahdessa oli sekin ikimuistoinen: 
”Lahteen roudattiin ja sieltä laskettiin vesille. Siinä oli tehdastekoisena mas-
tonkaatojärjestelmä. Sattui huono säkä, että kun tultiin Pulkkilanharjulle oli 
hirmuinen tuuli. Ei uskallettu kaataa mastoa, yritettiin, mutta tuntui että tulee 
kannelle. Takaisin pystyyn ja yö kanavansuun laiturissa, seuravana päivänä se 
sitten onnistuikin.” Siitä eteenpäin vene olikin TePS laiturissa ja talvet lanssilla, 
ensin Ohrasaaressa ja sitten Suopellossa. 
TePSissä Jarmo sai nopeasti vastuulleen kilpailupäällikön tehtävät. Kilpailu-
toiminta 80-90 -luvulla oli varsin aktiivista. Oli Etelä-Päijänteen Kolmio, jossa 
kierrettiin hieman pidempi matka, nousten joko itä- tai länsirantaa pohjoiseen 
lokkiluodolle tai -saarelle ja sitten toista rantaa takaisin. Lisäksi oli Päijätsa-
lopurjehdus sekä Piirimestaruuspurjehdukset. Piirimestaruuspurjehdukset 
lakkautettiin ja nimi vaihtui Päijänteen mestaruuskisoiksi ja Päijätsalon Purjeh-
dus yhdistettiin tähän matkapurjehduskisoiksi. Etelä-Päijänteen kolmio hiipui 
jossain vaiheessa ja korvautui nykyisellä EPR -kilpailukokonaisuudella.
 Osallistujamäärät olivat siihen aikaan suuria, parhaimmillaan osallistujia 
kilpailuihin oli viitisenkymmentä venekuntaa. 90 -luvun edetessä osallistu-
jamäärät kääntyivät laskuun, jolloin kilpailuja yhdistettiin. 
Kilpailupäällikkyyden jälkeen Jarmon vastuulle tuli varakommodorin tehtävät 
-96 ja 2002 alkoi sitten Jarmon kymmenvuotinen kommodorikausi.
Vaikka nykymuotoinen seuratoiminta oli tuolloin ehtinyt ”vasta” 15 vuoden 
ikään, saattoi tehtävässä silti aistia toiminnan pitkät ja velvoittavat juuret aina 
edellisen vuosisadan taitteeseen. Ja tietenkin omat paineensa toi edeltäjän, 
kunniakommodori Pentti Pesarin jättämät ”todella väljät saappaat”.
Onneksi Pentti jatkoi veneilyharrastustaan ja oli aluksi myös hallituksessa 
tukena. Yhteistyö Pentin kanssa jatkui vahvana ja huipentui seuran 30-vuotis- 
historiikin tekoon, jossa Pentin rooli oli ratkaiseva, unohtamatta Ilkka Kaitilan 
osuutta tiimin kolmantena.
Jarmon kaudella TePS oli edelläkävijä digitalisoitumisessa, ja ensimmäiset 
verkkosivut seura lanseerasi jo 2000. Sivuja uusittiin alkuun ahkerammin, 
pari-kolme välivaihetta ennen kuin syntyi pysyvämmät sivut, jotka uudistettiin 
täysin muutama vuosi sitten. Muutenkin digitalisoituminen eteni vauhdikkaas-
ti noina vuosina, ja seuran jäsenlehti Tarua alettiin tekemään tietokoneella. 
Myös pilvipalveluiden hyödyntäminen seuran hallinnossa käynnistyi jo tuol-
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loin johon vahvasti vaikutti silloisen sihteerin Rita Mannilan myötämielinen ja 
kiinnostunut suhtautuminen niiden hyödyntämiseen. Aiemmin Taru oli ollut 
tiedotuskirje, yleensä 1 A4 taitettuna 5-6 kertaa vuodessa. Jarmon aikana 
Taru muuttui ensin kaksi kertaa vuodessa ilmestyväksi kun verkkosivut korva-
sivat tiedotusroolissa lehteä, sittemmin siirryttiin nykyiseen yhden numeron 
vuositahtiin.
Tärkein asia Jarmolle oli kuitenkin nuorisotoiminta. Seurassa oli siihen aikaan 
monia jäseniä, joilla oli purjehdusharrastuksen aloittamisen kannalta otollises-
sa iässä olevia lapsia. Seura alkoi haalia kalustoa nuorisolle, ja seurasta löytyi 
myös osaamista kaluston rakentamiseen. Hannu Koskenniemi rakensi mm. 
kuljetuskärryn, jolla jollia voitiin kuljettaa leireille. 
Vuoteen 2005 asti nuorisokoulutustapahtumat olivat seuran omin voimin 
Majutvedellä järjestettyjä 1-2 päivän mittaisia ja kotona yöpyen. Muutaman 
kerran TePS onnistui saamaan SPL:n silloisen kiertävän koulutusremmin avuk-
semme. Vuodesta 2006 alkaen järjestimme APS:n kanssa yhteistyössä nuori-
sokoulutusleirejä Rapalan vanhan koulun “leirikeskuksessa”. SPL:n luovuttama 
kunniakirja oli hedelmällisen seurayhteistyön tulos molemmille seuroille. 
Yhteistyöstä kehittyi yhä toimiva Etelä-Päijänteen Jollakeskus (EPJ), joka 
järjestää joka kesä lapsille ja nuorille purjehduskoulutusta. Sysmästä nuori-
sokoulutus katosi kuitenkin, kun Rapalan leirikeskus lopetti toimintansa, eikä 
leireille ollut enää paikkaa. Jollakoulutus siirtyi Vääksyyn, jossa se yhä jatkaa 
toimintaansa. Jarmo harmittelee, että Sysmässä ei nuorisolle ole tarjolla tätä 
harrastusmahdollisuutta. 
Kymmenen vuoden kommodoriuden jälkeen 2012 Jarmo päätti luopua 
kommodorin tehtävistä. ”Olihan se tietyllä tavalla haikeeta, mutta toisaalta 
kyllä se niin työntäyteistä oli se jakso, että pidin sitä ihan kohtuullisena luopua 
kaikista tehtävistä, vaikka Pesari oli kovasti pettynyt, että nyt jo, hän itse oli 
pidempään omalla jaksolla.” 
Seuran tulevaisuudessa Jarmoa mietityttää Sysmän tilanne. Laiturit ja satama 
on ulkoistettu Marinetekille, ja hinnoittelu on tietysti tällöin perustunut tuoton 
optimointiin, mikä ei kunnan kokonaisedun kannalta ole Jarmosta paras 
mahdollinen vaihtoehto. Sijainti olisi varsinkin purjehtijoille Jarmon mielestä 
mainio: ” Väljempien vesien äärelle haluavia on myös muissa pursiseuroissa, 
joten kiinnostusta Sysmää kohtaan on kyllä.”
Eskaaderiperinteestä kysyttäessä Jarmo kertoo, että seuralla on kunniakas 
yhden aiemman eskaaderin perinne, aiempi eskaaderi tehtiin seuran 30 
-vuotisjuhlien yhteydessä Suopellosta Kirkonkylän satamaan Sysmässä. 40 
-vuotisjuhlien yhteydessä uskaltaudutaan eskaaderissa siis jo huomattavasti 
haastavammalle retkelle Tehinselän yli Kuhmoisiin!

          Jarmo Eulenberger 
          TePS kommodori 2002-2012



24 25

Ismo Glans: Pitkän linjan veneilijä 

Kirjoittanut: Mikko Saunamäki 
 
Ismo Glansin veneilyharrastus alkoi jo pikkupoikana, kun isä ja koko muukin 
suku oli aktiivisesti mukana Helsingissä Työväen Pursiseuran toiminnassa. 
Purjehtimisen Ismo aloitti jo lapsena optimistijollalla. Perheellä oli iso moot-
torivene, jolla käytiin veneretkillä Tukholmassa asti. Retket suuntautuivat 
enimmäkseen Kotkan ja Turun väliselle alueelle. Ismon isä oli Merikarhujen 
jäsen, joten tukikohtia oli hyvin tarjolla. Purjehdusharrastus jäi vähäksi aikaa, 
kun Ismo kasvoi optarista ulos. Kokonaan poissa veneestä Ismo ei ollut, koska 
veljen ja muiden sukulaisten mukana hän pääsi purjehtimaan, myös kisojen 
merkeissä. 

Tepsiin Ismo liittyi Greetan kanssa vuonna 2008. Glanseilla oli mökki Pulk-
kilanharjulla, josta tehtiin perämoottoriveneellä retkiä järvelle. Veri veti kuiten-
kin purjehtimaan. Ismolla oli hyviä muistoja H-veneestä, niinpä valinta oli 
helppo, kun Sysmässä oli sopiva yksilö myytävänä. Glansien Vaakalintu olikin 
tuttu näky yli kymmenen vuoden ajan ympäri Päijännettä niin retkillä kuin 
kisoissakin.

Ismo on ollut alusta lähtien aktiivisesti mukana TePSin toimihenkilötehtävissä. 
Katsastajana hän aloitti 2011 ja on aktiivisesti mukana edelleen. Hän toimi 
TePSin kommodorina vuodesta 2013 vuoteen 2018. Ismo on johtanut SPV:n 
Keitele-Päijänne -aluetta 2015-2021. Aluejohtajana hän aktivoi aluejohtajien 
ja seurojen yhteistyötä ja teki TePSiä liitossa tunnetuksi. Ismoa järjestötoimin-
nassa vetää ihmisten kanssa asioiden eteenpäin vieminen ja mielenkiintoiset 
tehtävät. Tästä syystä oli luontevaa hakeutua TePSin toimihenkilötehtäviin.

Kun kommodorin tehtävät alkoivat, hän sai hyvän perehdytyksen edeltä-
jältään Jarmo Eulenbergeriltä. Koska Ismolle järjestötoiminta ja yhdistyksen 
johtotehtävät olivat jo valmiiksi tuttuja, ei tehtävä pelottanut häntä. Näistä 
lähtökohdista oli helppoa aloittaa seuran puheenjohtajana. 

Kommodoriajan merkittävimmät haasteet liittyivät aktiivisten toimihenkilöiden 
saamiseen mukaan toimintaan. Vapaaehtoisten löytäminen seuratoiminnan 
pyörittämiseen ja kehittämiseen on välttämätöntä ja se on Ismon mielestä 
haasteena seuralle myös jatkossa. Taruniemessä tapahtui merkittävää kehit-
tämistä, kun grillikota rakennettiin. Projektissa oli mukana iso joukko talkoo- 
laisia, mutta rakennusalan ammattilaiset varmistivat projektin hyvä lopputu-
loksen. Pauli Nevalainen toimi rakennusmestarina ja oli työn touhussa kaikissa 

rakennusvaiheissa. Hannu Tommola vastasi terassin rakentamisesta. Hänen 
ehdotuksestaan jätettiin komea mänty terassin katokseksi, mikä maiseman 
lisäksi tekee paikan tunnelmasta ainutlaatuisen. Grillikota rahoitettiin seuran 
kassavarojen lisäksi seuralaisilta ja alueen yrityksiltä kerätyillä lahjoituksilla ja 
pienellä pankkilainalla, jonka seuran hallituksen jäsenet asialle omistautuen 
takasivat.

Pitkän veneilyuran aikana on ehtinyt sattua monenlaista. Kerran oltiin val- 
mistautumassa kisaan ja mukaan oli tulossa aiemminkin purjehtinut kaveri. 
Kävi kuitenkin niin, että sairaustapauksen vuoksi hänen tilalleen tuli hänen 
isänsä, joka ei ollut koskaan ollut purjeveneessä. Ismo muistelee, että pitkän 
kisan aikana ei juuri vessaan päässyt kun veneen ohjaaminen jäi hänelle.  
Uudet kisapurjeet siivittivät Vaakalinnun sillä kertaa hyvään tulokseen ja myös  
ikiaikainen taistelupari, Ossyn Hannibal jäi taakse. 

Aivan erityinen muisto liittyy saapumiseen ensimmäistä kertaa seuran katsas-
tukseen. Matkaa oli taitettu purjehtien sakeassa sumussa Pulkkilanharjulta 
Suopeltoon. Suopeltoon rantautuessa kone ei käynnistynytkään ja rantau-
tuminen tehtiin purjeilla. Ismo muistaa edelleen vallinneen hiljaisuuden ja 
pääskyjen laulun rannasta. Kun vene saatiin laituriin, oli ilma niin sakeaa 
sumusta, että siitä sai melkein otteen. Kun vene oli kiinnitetty ja oli aikaa 

Ismo Glans  lähti kavereiden kanssa Päijänteeltä ylittämään Biskajanlahtea 
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pysähtyä tähän hetken, pääskyt lensivät veneen saalinkeihin tutkimaan uutta 
tulijaa. Kokemus jätti innostuksen yöpurjehdukseen, jota Ismo onkin  
harrastanut aina, kun mahdollista ja Päijännepurjehduksessa se on tärkeä osa 
joka kerta.

Päijännepurjehduksessa on koettu hurjiakin hetkiä. Eräässä kisassa Ismo oli 
Ossy Nousiaisen  Hannibalissa Hannu Heinosen kanssa. Kisa oli Ossylle en-
simmäinen Hannibalin kipparina. Ismo oli lainannut spinaakkerin kisaa varten 
ja sitä myös käytettiin, jopa siinä vaiheessa kun ukkosmyrsky yllätti kilpailijat 
ja Hannibalista nähtiin edellä ajavan H-veneen menevät kyljelleen. Kipparin 
käskyistä huolimatta purjetta ei otettu vedosta pois, olihan gasteina sentään 
seuran kommodori ja varakommodori. Hannibal kääntyi tuulen suunnan 
muuttuessa äkillisesti tulosuuntaan ja kallistui kyljelleen. Ihme kyllä kaikki 
pysyivät veneessä, ketään ei sattunut eikä mitään edes hajonnut. Aikaa kului 
hieman saada purje pois vedestä. 

Vaikka veneilyhistoriaa Ismolla on myös kaukaisemmilta vesiltä purjehduk-
sesta Atlantin ylityksen verran ja Biskajanlahti ja Välimertakin on nähty, on 
haaveita edelleen. Ismo haluaisi purjehtia Helngistä Ouluun ja takaisin joku 
kesä, samoin Saimaalla veneily houkuttelisi. Pitkät purjehdukset merillä ovat 
olleet antoisia reissuja, joilta hyvä tarinoita olisi paljonkin. Eräs mieleen jäänyt 
oli myrskyistään kuulun Biskajanlahden ylitys Kesäpurje Oy:n omistamalla ja 
Mika Piiroisen kipparoimalla Sissi-veneellä. Lähestyttäessä Brestin kaupunkia, 
Ismo oli Sissin ruorissa Ouessantin saaren majakan luona. Vene kulki koneel-
la, koska tuuli oli tyyntynyt. Kun vuoro päättyi, oli Ismolla edessä  lepovuoro. 
Muutaman tunnin unien jälkeen majakka kuitenkin näkyi edelleenkin lähes 
samassa paikassa, koska Sissi ei ollut juurikaan edennyt voimakkaan  
vuorovesivirtauksen takia.

Ismo suhtautuu veneilyturvallisuuteen ja veneilytaitoihin vakavasti ja on kou-
luttautunut jatkuvasti. Navigoinnin hän opetteli jo nuorena. Hän on käynyt 
Meriturvan veneilijän pelastautumiskoulutuksessa ja suosittelee samaa kaikille 
veneilijöille. Siellä pääsee harjoittelemaan turvallisesti erilaisia veneilyn poik-
keustilanteita aina helikopterinostoihin asti.

Kun Ismo aloitti kommodorina, hän ilmoitti kautensa olevan enintään kuusi 
vuotta. Siinä ajassa ehtii oppia hommat ja jättää jälkensä. Sitten on aika antaa 
vuoro seuraaville. Seuran tulevaisuus näyttää Ismosta hyvältä, mutta jatkuvana 
haasteena on aktiivisten toimihenkilöiden löytäminen seuran tehtäviin.

          Ismo Glans
          TePS kommodori 2013-2018
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Janne Järvinen: 
Muutoksia 2019-
2020

Kirjoittaja: Janne Järvinen 
 
Saadessani pyynnön kir-
joittaa kaudestani TePS:n 
Kommodorina, ajattelin 
että lyhyen kauden aikana 
ei ehtinyt paljoa tapahtua. 
Asiaa tarkemmin pohdittuani 
kahteen vuoteen mahtui aika 
paljon asioita. Aloittaessani 
Kommodorina vuoden 2019 
alussa oli seuran toiminta 
vakiintunut. Kauden aikana 
järjestettävät tapahtumat: 
veneiden nostot ja laskut,   
Suopellossa järjestettävä  
vuosikokous, Päijätsalo ja PÄM purjehduskilpailut, talkoot ja  
kaudenvaihdos juhla muovautuneet  uomiinsa vuosien varrella. Kantavana  
ajatuksena minulla aloittaessa oli, että mitään ei muutettaisi, ei ainakaan 
kovin paljon. Ensimmäinen muutos tuli jo Tammikuussa 2019 jolloin kauden-
vaihdosjuhlat järjestettiin Lahden kaupunginteatterissa. Tällöin seura oli  
toiminut jo jonkin aikaa ilman sihteeriä ja vuoden 2019 alussa saimme  
sihteeriksi Mikko Saunamäen.. 

Kauden edetessä Taruniemi sai vastuuhenkilöksi Mirja Aartolahden.
Syksy 2019 enteili isoa muutosta, kun TePS:n nettisivut katosivat ja asiaa 
tutkittaessa selvisi, että seuran sivut tulisi päivittää uudelle alustalle. Samassa 
yhteydessä päätimme päivittää käytettävän alustan, sekä sivujen visuaalisen 
ilmeen. Onneksi saimme käyttöömme aikaisemmin tehdyn alustavan  
ehdotuksen sivujen rakenteesta. Tämän pohjalta oli helpompi lähteä  
liikkeelle.Kevät 2020 meni nettisivujen työstämiseen ja uudet sivut julkaistiin 
huhtikuussa, joten Tarua ei julkaistu keväällä 2020. Samaan aikaan Korona 
pandemia toi muutoksia myös pursiseuran toimintaan ja Päijänteen muiden 
seurojen kanssa käytiin keskusteluita mm. tukikohtien saunoista ja kilpailu-
tapahtumista.TePS:lle pandemiasta aiheutuneet merkittävimmät muutokset 
olivat loppujen lopuksi veneiden laskujen ja nostojen hajauttaminen kahdelle 

Janne Järvinen purjehtimassa

eri päivälle, sekä 2020 vuosikokouksen siirtäminen syksyyn. Vuosikokouspai-
kaksi valittiin Taruniemi, jonne järjestimme onnistuneesti yhteiskuljetuksen. 
Kesän 2020 aikana Taruniemeen asennettiin maatuki uudelle laiturille ja Sys-
män kunnalta peritty laituri hinautui Kirkonkylän satamasta Taruniemeen.

Pienempänä muutoksena voidaan vielä mainita että kaudella 2020 Päijätsalo 
ja PÄM kisoissa ei järjestetty perinteistä H-vene luokkaa vähäisen osallistu-
ja määrän takia, olisiko tämä ollut syynä muutoksiin seuran venerekisterissä 
seuraavana vuonna.

          Janne Järvinen 
           TePS kommodori 2019-2020
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TePS Nuorisotoiminta Purjehdusta lapsille ja nuorille 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
lapsille ja nuorille. 

Aloita purjehdus
Jollakeskuksessa!

Helpoiten mukaan pääsee
alkeiskurssilta eli Jollakoulusta,
joka on 4 päivän leiri.
Jollakeskuksesta saat kaikki
tarvittavat varusteet -
jollaliivit ja kaluston lainaksi.
Purjehduksen voi aloittaa myös
viikkoharjoituksissa ja leireillä.
Meillä lapsi tai nuori oppii
purjehduksen, jollan ja vesillä
olon perusteet, turvallisesti ja
hauskasti. Aloittamiseen tarvitaan
vain uimataito. Meillä tärkeintä
on hyvän mielen purjehdus, tule
kokeilemaan - tästä syntyy upea
elinikäinen harrastus!
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Naumin lasten purjehdusleiri järjestetään 
51:ttä kertaa
Kirjoittanut: Jussi Leimio & Mirja Kreander 

Naumin purjehdusleiri lapsille järjestetään nyt 51:ttä kertaa. Tänä vuonna leiri 
järjestetään 11. - 16.7.2022. Viime vuosina osallistujia on ollut lähes 50 lasta 
eri puolita Suomea. Lapsien ikäjakauma on ollut 7-15 v. Purjehdusleirillä on 
ollut mukana niin purjehdustaitoisia, pitkään jo harrastaneita lapsia kuin ihan 
aloitteijoitakin. Pääasia leirillä tietysti on purjehdus, mutta yhteiset illanvietot, 
saunomiset ja uimiset ovat tietysti olleet mieleen. Viikon kohokohta lienee 
ollut perinteinen disko.

Leirillä yövytään omissa teltoissa, ja jokaisen lapsen tulee huolehtia omista 
tavaroistaan, siksi ihan pienempien mukana yöpyy usein vanhempi, koska 
meillä ei ole resursseja varsinaiseen lasten hoitoon. Turvallisuus tietysti  
vesillä ja maissa taataan. 

Leirin hintaan sisältyy  
ruoka neljä kertaa päivässä. 
Meillä on myös ollut kioski 
mikä on ollut auki aina päiväl-
lisen jälkeen. 

Osa lapsista on tietysti ensiker-
talaisia, mutta moni on nuores-
ta iästään huolimatta jo konka-
reita ja on ollut Naumissa ilman 
taukoja useana vuonna. Naumi 
on kesän ehdoton kohokohta, 
jonne tullaan aina uudestaan 
nauttimaan purjehduksesta, 
kesästä ja kavereista!!

Naumin purjehdusleirin jär-
jestää LPS. Lisätietoa ja ilmoit-
tautumiset: 
https://lahtisail.fi/naumi
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Päijänteen palvelukartta
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Päijänteen Palvelukartan Mainostajat
KORPILAHTI
-  Kahvila-Ravintola Satamakapteeni, Korpilahdentie 8, 41800 Korpilahti, 014 822888
-  K-market Korpilahti, Korpilahdentie 13, 41800 Korpilahti, 040 1850213
-  S-market Korpilahti, Martinpolku 22, 41800 Korpilahti, 010 7674450

JÄMSÄ
- K-market Jämsä, Koskentie 7, 42100 Jämsä, 040 1350077
- S-market Jämsä, Siltakatu 10, 42100 Jämsä, 010 7674300 

LUHANKA
- Luhangan Kyläkauppa, Rantatie 1, 19950 Luhanka, 050 4431341
- Ravintola Reeti, Rantatie 2, 19950 Luhanka, 050 4402310
- Ravintola Etappi, Mämminiementie 2, 19950 Luhanka, 050 5019916

PIHLAJAKOSKI
- Ravintola Wonkamies, Pihlajakoskentie 398, 17850 Pihlajakoski, 040 0713706
- Pihlajakosken Kyläkauppa, Pihlajakoskentie 394, 17850 Pihlajakoski

KUHMOINEN
- Ravintola Gasthaus Sahanranta, Sahatie 9, 17800 Kuhmoinen, 040 5486806
- Päijän Marine, Kuhmoisten Satama, 17800 Kuhmoinen, 040 0811272
- Sarin Kotikahvila, Toritie 52, 17800 Kuhmoinen, 040 5652198
- K-market Kippari, Toritie 53, 17800 Kuhmoinen, 03 5556061
- S-market Kuhmoinen, Toritie 54, 17800 Kuhmoinen, 010 7674470

SUOPELTO
- Ilola Inn, Suopellontie 703, 19700 Sysmä, 040 0469797
- Pinxinmäki, Suopellontie 644, 19700 Sysmä, 044 9738533
- Neste Oil Veneasema, Suopellontie 590, 19700 Sysmä

SYSMÄ
- Satamaravintola Sysmä Marina, Vellamontie 4, 19700 Sysmä, 050 5650455
- Lähilehti, Sysmäntie 16, 19700 Sysmä, 03 877760 
- Sysmän Kello ja Kulta, Sysmäntie 43, 19700 Sysmä, 03 7172771
- Kulkee Vetten Halki, 040 5055560
- Sysmän Kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, 03 84310
- S-market Sysmä, Särkilahdentie 3, 19700 Sysmä, 03 8713125
- Sysmän Apteekki, Sysmäntiie 38, 19700 Sysmä, 03-876370
- Pitopalvelu Tarja Lehtonen, Viljamaantie 20, 19370 Nuoramoinen, 0407648304
- Neste Sysmä, Sysmäntie 28, 19700 Sysmä, 03 717 1222
- Sysmän Tilipalvelut Ky, Uotintie 1, 19700 Sysmä, 03 71 72900
- Uotintie 10: Heleppi, Järvipesula, J. Simola Oy ja Nevilla, 044 998 2131, 044 3301018
- Kone-Heino, Koskueentie 9, 19700 Sysmä, 03 7172 745

KELLOSALMI
- Kahvila-Ravintola Kelossi, Kellosalmentie 1040, 17500 Padasjoki, 040 7796372

PADASJOKI
- S-market Padasjoki, Kauppatie 2, 17500 Padasjoki, 03 8743112
- K-market Ruokapata, Kauppatie 1, 17500 Padasjoki, 03 5512200

PULKKILANHARJU
- Rantaterassi Reimari, Pulkkilantie 634, 17320 Asikkala, 044 7123050

VÄÄKSY
- S-market Vääksy, Rusthollintie 1, 17200 Vääksy, 03 8715611
- Satamaravintola Majakkapaviljonki, Ämmäläntie 20, 17200 Vääksy
- Kanavan Helmi, Kanavatie 21, 17200 Asikkala, 044 0290100
- OP Koti Järvi-Häme, Rusthollintie 1, 17200 Vääksy, henkilöasiakkaat 0100 0500, yritysasiak-
kaat 0100 05151

HEINOLA
- RantaCasino Restaurant & Bar, Maaherrankatu 2 A, 18100 Heinola, 040 1921027
- Helin Ravintola, Kauppakatu 6, 18100 Heinola, 044 2448383
- K-market Heinolantori, Savontie 5,18100 Heinola, 044 2372142
- S-market Heinola, Kirkkokatu 13, 18100 Heinola, 03 8840012
- Dorrit Oy, Laaksotie 44, 18100 Heinola, (03) 7144 780

MAINOSTAJAT MUILTA PAIKKAKUNNILTA
TAMPERE: Neb-sails, Rasulankatu 7, 33730 Tampere, 03 3440680
VANTAA: Espoon Automaalaamo, Timmermalmintie 21B, 01680 Vantaa, 030 636 4240
PARAINEN: Sail and Go, Valkoapila 2, 21600 Parainen, 0400 499 279 
JYVÄSKYLÄ: Sataman Viilu, Satamakatu 27, 40520 Jyväskylä

037172900

Sysmän Tilipalvelut Ky
Mirja Aurasmaa

Uotintie 1, 19700 Sysmä

www.sysmantilipalvelut.fi

mirja.aurasmaa@sysmantilipalvelut.fi

Yritys- sekä maa- ja metsätalouskirjanpidot,
veroilmoitukset, palkanlaskut ym. taloushal-
lintopalvelut. Isännöinti.
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Tapahtumakalenteri 2022
Toukokuu 2022
7.5. Veneiden lasku, päivä 1
14.5. TePS 40 v juhlagaala
21.5.  Veneiden lasku, päivä 2
28.5.  Kevättalkoot Taruniemessä (työt) ja katsastus

Kesäkuu 2022
11.6.  Seuran 50 -vuotisjuhla Taruniemessä (huvit) sekä vuosikokous

Heinäkuu 2022
16.7. -17.7. PP & PÄM kisat
22.7.-24.7.  Päijännepurjehdus

Syys-lokakuu 2022
3.9.  TePS eskaaderi Suopelto-Sahanlahti
10.9.  Taruniemen syystalkoot ja Venetsialaiset
17.9.  Lanssitalkoot
24.9.  Veneiden yhteisnosto 1
8.10.  Veneiden yhteisnosto 2
 
EPR kisapäivät 
    • Lauantai 18.6.2022 EPR 1. osakilpailu LPS
    • Lauantai 2.7.2022 EPR 2. osakilpailu HeiPS
    • Lauantai 16.7.2022 EPR 3. osakilpailu TePS
    • Lauantai 6.8.2022 EPR 4. osakilpailu APS
    • Lauantai 27.8.2022 EPR 5. osakilpailu HVS

Kausi alkaa  28.5. 22
Herkullista ruokaa, maisema yli
Tehinselän ja taide-elämyksiä pitkin
kesää!

TAIDENÄYTTELY 19.6-6.8.
Ravintola, taide, vierasvenelaituri.

Suopellontie 644 Sysmä
www.pinxinmaki.fi | 044 973 8533
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TePS jäsenten tarinoita vuosien varrelta

Tervetuloa Taruniemen saunaan / Pertti Unelius

Elettiin 70-lukua. Lämmittelin Taruniemen saunaa, joka nykyisin on se  
puuvaja. Huomasin, että Rapalan kartanon purjevene tuli Vähä-Paatsalon 
kautta. Morjestin kipparia heilauttamalla kättä. Veneestä huudettiin: ”onko 
sauna lämmin?” Vastasin, että tervetuloa! Purjeveneen purjeet laskettiin ja se 
rantautui. Käytiin sitten yhdessä Mårtenssonin Lassen kanssa ottamassa tuhdit 
löylyt ja juteltiin purjehdusjuttuja. Sitten Lasse lähti purjehtimaan samaa reittiä 
takaisin. Hieno mies! Kiitti hyvistä löylyistä!

Taruniemen vanha sauna on nykyinen puuvaja

Veneilyä Päijänteellä koiran kanssa / Marko 
Perttilä

En ehkä uskonut kuusi vuotta sitten omaa venettä hankkiessa, että veneilystä 
tulisi näin mieluisa harrastus. Luonnossa liikkuminen on aina ollut mieluisaa 
ja koiran kanssa ollaan koluttu Päijänteen saaria satoja tunteja sekä auringon-
paisteessa että räntäsateessa. Purjeveneilyssä on ehkä jotakin perinteistä ja 
alkukantaista.
Kelin jatkuva seuraaminen ja purjeiden pieni viritteleminen on mukavaa ajan-

vietettä kunhan kumpaa-
kaan ei ota liian tosissaan. 
Ja varsinkin luonnonsa-
tamiin rantautuminen ja 
kovassa tuulessa laituriin 
tulokin on edelleen jos-
sakin määrin tarkkuutta 
vaativia tapahtumia vars-
inkin, kun koirasta on yhä 
edelleen aika vähän apua. 
Ja välillä kaikki ei mene 
hyvin, mutta seuraavalla 
kerralla on sitten viisaampi. 

Joskus menin myöhään syksyllä koiran kanssa Vähä-Juurekseen ja siellä pitää 
köliveneellä rantautua aika tarkkaan paikkaan lahdensuun kallioihin. Oli jo 
aika hämärää ja tuuli olikin hieman eri suunnasta kuin olin arvellut ja rantau-
tuminen veneen nokka kallioita vasten ajamalla ei onnistunutkaan. Heitin 
vaatteet pois ja otin köyden mukaan ja lähdin uimalla viemään keulaköyttä. 
Lämmintä oli ehkä 10 astetta ja vedessä suunnilleen saman verran. Märällä 
kalliolla kiipeillessä liukastuin ja kaatuessa vähän sattuikin sinne tänne. 
Seisoskelin siinä munasillani ja verta valuvana kylmästä täristen ja naureskelin 
että on tämä veneily hieno harrastus. Mutta kun vene oli kiinnitetty, iltapala ja 
pari ”sisäistä villapaitaa” nautittu ja kiipeiltiin auringon laskiessa koiran kanssa 
Vähä-Juureksen loiston viereisillä hienoilla kallioilla, niin taas olikin maailma 
mallillaan ja yksi pienen pieni seikkailu taas koettu!

Papu Navigaattorina
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Harvassa ovat ne 
hetket, jotka eivät 
parane hyvällä 
ruualla ja saunalla.

NÄHDÄÄN VIILUSSA,
JYVÄSKYLÄN SATAMASSA,
KESÄLLÄ 2022 

satamanviilu.fi

on ruokaa
Elämä

S-market Kuhmoinen
ma–la  7–21, su 9–21 

S-market Korpilahti  
ma–la  7–22, su 9–22 

S-market Jämsä
ma–la  7–23, su 9–23 

Yllättävä kulttuuri- 
kokemus / Jussi Lei-
mio

Olin matkalla Pihlajakoskelle en-
simmäisiä kertoja, oli kova tuuli 
ja pääsin Hevosenpäänniemelle 
yhdellä halssilla. Auringonpaiste 
paljasti sitten, että fokka oli mat-
kalla repeytynyt. Laitoin viimeisen  

             etelämerkin jälkeen peräprutkun  
             päälle ja ajelin pikkuhiljaa satamaa 
kohti, kun yht’äkkiä kone sammui, koska bensaletku oli haperoitunut, mikä 
piti korjata. 

Tulin satamaan ja menin ottamaan Vonkamieheen yhden oluen ja kysyin 
tarjoilijalta, että onko Pihlajakoskella saunaa. Tarjoilija soitti pari puhelua ja 
kertoi, että palaavat asiaan. 

Menin takaisin veneelle ja aloin parsia fokkaa kasaan. Kohta tuli yksi mies 
laiturille ja kysyi: ”sinäkö olit saunaan menossa?” Sovittiin, että teen poltto- 
puita ja lämmitän saunan. Sain sahata pokasahalla heinäsalkoja. Kysyin  
mieheltä, että kiinnostaako häntä tulla saunomaan ja mies vastasi, että kyllä. 

Saunassa mies kertoi sitten, että hän oli aikoinaan hankkinut elokuvaohjaaja 
Mikko Niskasen kanssa tämän vanhan Pihlajakosken kansakoulun. He alkoivat 
Mikon kanssa tehdä siellä elokuvia. Pihlajakoskella alkoi käydä sen jälkeen 
paljon elokuvien tekijöitä ja vierailijoita, minkä johdosta koulun naapuriin 
perustettiin Vonkamies baari. 

Saunan jälkeen Jorma esitteli vanhan kansakoulun sekä sen yhteydessä olevat 
vuokrattavat tilat. Oli hieno ja yllättävä kulttuurikokemus ja kiva oli kuulla  
Pihlajakosken lähihistoriaa. 

Pihlajakosken satama ja taustalla Pihlaja- 
kosken vanha kansakoulu
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Päijännepurjehduksessa tapahtuu / Kari Sep-
pälä

Vuonna 2017 Päijännepurjehdus oli vuorostaan Padasjoelta Säynätsaloon. 
Alkumatkalla ei tapahtunut mitään kummempaa, paitsi että muut veneet 
pikkuhiljaa illan aikana yksi kerrallaan hävisivät pohjoiseen horisonttiin kuten 
muinakin vuosina. Yöpurjehdus on kuitenkin aina hieno kokemus monessa- 
kin mielessä auringon laskuineen ja nousuineen välissä samettinen kesäyö 
joko hämäränä tai osin pimeänäkin, jos sattuu olemaan pilvistä tai  
satamaan. Useimmiten on jossain välissä lähes tyyntäkin, joten aikaa luonnon 
ja ympäristön ihailuun kyllä riittää.

Aamun valjettua olimme jo hieman väsyneenä Ristinselältä pohjoiseen kah-
den muun kilpakumppani veneen kanssa. Me ajoimme Muuratsalon rannassa 
väylän länsireunaa ja kilpailijat vastarannalla eli väylän itäreunaa. Tuuli tuntui 
suotuisammalta länsipuolella ja se nosti miehistön kilpailuintoa. “Noita ei 
kyllä päästetä edelle.” Toinen veneistä alkoikin jäädä jälkeen, mutta toisen 
kanssa ajettiin aika tasavauhtia. Tuulen puuskista piti yrittää saada kaikki irti, 
siksi ajoin Muuratsalon rannan keskimmäisen itäviitan tosi tiukasti ja ajolin-
ja vei viitan pohjoispuolella väylältä ulos rannan puolelle. Tosin vain vajaan 
veneen mitan, koska sitten kolahti. Vene pysähtyi ja pyörähti neljännes kier-
roksen niin yhtäkkiä, että meni hetki ennen kuin edes ymmärsin mitä tapahtui.

Sitä se uhkarohkeus ja ahneus teettää. On-
neksi emme jääneet kiinni eikä miehistölle 
eikä veneelle käynyt kuinkaan.  Toinen vene 
karkasi kuitenkin ennen kuin saimme veneen 
uudelleen vauhtiin. Emmekä lopulta pärjän-
neet takana tulevalle veneellekään, koska 
sen kippari ymmärsi kiertää Kaakkosaaren 
itäpuolelta. Aika monta kertaa olen yrittänyt 

onneani länsipuolelta eikä se ole koskaan kannattanut. Pitäisi ehkä jo oppia…

Puoli kilometriä leveä suora väylä pohjois-eteläsuunnassa Muuratsalon itä- 
puolella, joka on vielä rajattu molemmin puolin kolmella samassa linjassa 
olevilla itä- ja länsiviitoilla, on ehkä viimeinen paikka missä kuvittelisi ajavansa 
kiville, mutta kaikkea sitä näköjään pitää kokeilla. Veneeni Tangon edellinen 
omistaja asuu sattumalta Muuratsalossa lähes näköetäisyydellä. Kun kerroin 
hänelle haverista, hän nauroi, että tuttu juttu, kaikki jyväskyläläiset tietävät 
kyseiset kivet. 
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Meiltä löydät resepti- ja itsehoitolääkkeiden lisäksi 
monipuolisen valikoiman • vitamiini- ja ravinto- 
valmisteita • hoitotarvikkeita • apuvälineitä • 
apteekkikosmetiikkaa • lemmikkien tuotteita •

Autamme mielellämme kaikissa lääkehoitoon ja 
terveyteen liittyvissä kysymyksissä! TERVETULOA!

ma–pe 8.30–17 • la 9–14
Sysmäntie 38, 19700 Sysmä

puhelin (03) 876 370, 0400 460 890
www.sysmanapteekki.fi – facebook

NOUTOPISTE SYSMÄSSÄ: 
K-Supermarket Suvituuli, Särkilahdentie 4 

  Tilaukset apteekilta esim. puhelimitse apteekin 
aukioloaikoina. Kysy lisää!

PALVELUPISTE KALKKISISSA: 
K-Market Lampisen yhteydessä, Siltatie 2

AMMATTITAITOISTA JA 
HYVÄNTUULISTA PALVELUA 

LÄHELLÄSI!

Sauna palaa! / Ilkka Kaitila

Tulipalo missä hyvänsä on pelottavaa 
ja masentavaa.

Linnasaari on yksi Päijänteen suosi-
tuimmista retkeilysaarista muinaisen 
linnan raunioidensa, upean pitkän 
hiekkarantansa ja ainutkertaisen 
kauniiden laguunilahtiensa vuoksi. 
Saaren omistaa metsäyhtiö UPM 
henkilöstönsä lomailusaarena ja se 
sijaitsee Päijänteen Tehinselän  

           eteläalueella. Isäni on kertonut 
johtaneensa 1920-luvun lopulla saaressa kahtena kesänä partiolaisten lei-
rin.  Olemme lähes joka kesä tavanneet tehdä retkipurjehduksen saareen. 
Niinpä lähdimme elokuun alussa 2007 purjeveneellämme Toutaimella (Kuva) 
aurinkoisena, lämpimänä kesäpäivänä purjehdusretkelle Suopellosta Lin-
nasaareen.  Miehistönä olivat puolisoni Tipsu, tyttäreni Elina ja hänen alle 
murrosikäiset lapsensa Aura ja Eero sekä minä..

Saapuessamme keveässä etelätuulessa luovien suuremmalle laguunilahdelle, 
näimme UPM:n laiturissa ison moottoriveneen, katamaraani-purjeveneen, 
soutuveneen sekä, yllätykseksemme, vesitasolentokoneen. Kun laituri vai- 
kutti ahtaalta, laskin Toutaimen peräankkurin lahden suulle ja kiinnitin veneen 
keulan tuttuun puuhun.

Vaeltaessamme lahden rannan polkua kohti saaren etelärannan hiekkarantoja, 
kohtasimme rantaa raivaavan miehen, joka yllättäen tiukasti kysyi: ” Miten 
te tänne tulette?” Kerroin hänelle vierailutavastamme saareen, jolloin hän: 
”Olen ostanut Linnasaaren UPM:lta. Tämä on yksityisaluetta. Ette ole terve- 
tulleita tänne”. Hämmentyneenä en ruvennut keskustemaan ”jokamiehen 
kulkuoikeudesta”, vaan kysyin ja sain luvan lounastaa veneessämme ennen 
lähtöä saaresta.

Tuskin olimme ennättäneet palata Toutaimelle, kun laguunilahden pohjukasta 
alkoi kuulua hätääntynyttä huutoa. Eteläisen metsän ylle kohosi vahva savu- 
pilvi. Arvasin heti, mistä oli kyse: etelärannan hirsistä rakennettu savusauna, 
jossa olin muutaman kerran saanut makeat löydyt, oli syttynyt tuleen (Kuva 
seur sivulla). Sieppasimme veneen kaksi ämpäriä ja juoksimme polkua puoli 

S/y Toutain
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kilometriä saaren eteläran-
nalle. Totta! Sauna paloi ja 
roihut ulottuivat jo  
korkealle. Me, omistajaper-
heen jäsenet ja kaksi mar-
jastajaa, jotka olivat jo soit-
taneet Järvipelastukseen, 
ryhdyimme ämpäreillämme 
järvestä vettä kantaen 
tulipaloa sammuttamaan. 
Puolta tuntia myöhemmin 
joukkoon liittyivät Järvipe-
lastuksen kahden aluksen 
ja järveltä muutaman moot-
toriveneen miehistöt, jotka 
rakensivat sammutuksen 
pumput ja letkut. Turhaa 
hommaa, tietysti. Sauna 
paloi sammutusyrityksistä 
huolimatta poroksi parissa 
tunnissa. Meidän tehtäväk-
semme ja isoksi työksi jäivät 
hiekkakankaan mänty-
puuston ja maaston märkänä pitäminen ja palon leviämisen estäminen. 

Välittömästi palon jälkeen saaren omistajan puoliso totesi: ”Ja teidät me 
olimme pois ajamassa Linnasaaresta!” Haikea mieli jäi kadotetusta pienestä 
”oikeasta savusaunasta”. Tulipa paloa ja sen lopputulosta sentään valokuvat-
tua.

Tiedän, että sittemmin veneilijöiden ”jokamiehen kulkuoikeudesta” Linna-
saaressa on tiukasti riidelty. Olemme itse käyneet viime vuosina muutaman 
kerran laguunilahdella, mutta vain vain ankkurissa pysytellen. Viimeksi pari 
vuotta sitten näimme suruksemme saaren linnavuoren lahden puoleisen 
metsän ruman näköisesti avohakatun. Vahinko!

          Ilkka Kaitila
          S/y Toutain

Sauna Linnasaaaressa palaa

Purjeet
Lazy-Bagit

Rullajärjestelmät

Oy Sail and Go Ab          Valkoapila 2, 21600 Parainen          0400 499 279

SAIL and GO edustaa Suomessa puolalaista 
Bryt Sails purjeneulomoa. Hanki meiltä purjeet, 
joissa hinta- ja laatusuhde ovat kohdallaan.

www.sailandgo.fi
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Päijänteeltä valtamerille / Hannu Hartman ja 
Tuija Kala-Hartman

Aloitimme veneilyn Päijänteellä 1977. Ensimmäinen vene oli opiskeluaikana 
lasikuidusta tekemäni perämoottorivene tyypiltään Kustavin leija. 

Vaikka Päijänne meille tepsiläisille on todella hieno veneily-ympäristö, on 
meitä aina muutamia, jotka hakevat uusia kokemuksia kotivesien ulkopuolel-
ta. Ensimmäinen meriseikkailumme alkoi vuonna 1989, kun omavalmisteisel-
la, kolmannella omalla Fodimar tyyppisellä, Fodi-moottoriveneellä lähdimme 
Päijänteeltä käymään Amsterdamin rautatieaseman edessä Amstel -joella 
nauttimassa Amstel-oluet. Suuntaa pidettiin Suunnon kompassin avulla ja 
matkat mitattiin pienellä harpilla.

1996 siirryin moottoriveneilijästä 
purjehtijaksi. Mielen valtasi kaipuu yhä 
suuremmille vesille, ja tämän tyydyt-
tämiseksi vaihtui purjehduksen harjoit-
teluveneemme Hellmsman 31 Jon 33 
purjeveneeseen vuonna 2002.

Tällä sitten toteutimmekin suuren 
haaveemme lähdöstä valtameren 
ylitykseen. Lähtöhetkeksi päätimme 
vuoden 2005. Jonegan perässä liehui 
TePS:in lippu. Reittimme kulki alkuun 
Ruotsin Kalmarin, vuorovesialueiden 
kautta rannikkopurjehduksena Bis-
kajanlahdelle, mistä purjehdus jatkui 
Portugalin rannikkoa pitkin Maderialle 
Porto Santoon, josta suuntasimme 
Teneriffalle. 

Atlantin ylitykselle lähdettiin La Com-
eralta 20.11.2005. Olimme suunni-
telleet purjehduksen kestävän 33 ft 
veneellä kolme viikkoa, mutta var-
muuskerrointa oli mukana viikon ajalle. 
Me saimmekin tuntea Delta-hurrikaa-
nin eteläreunan tuulten voiman. Tuuli 
yltyi todella rajuksi, ja kääntyi täysin 

Hartman ja Wahoo-kala Sissi-veneessä 
Tahitilla  (Aamulehti15.7.2018)

vastaiseksi. Barbadokselle tulimme 20 vrk 21 h purjehduksen jälkeen, joka on 
todella nopea aika 33 ft veneelle. Sitten seikkailimmekin Karibian lämmössä 
ja turkooseissa vesissä koko talven. 

Suomeen saavuimme takaisin elokuun 10 päivänä 2006. Purjehduksemme 
kesti kolmetoista kuukautta ja maileja kertyi liki 13000. Kaikkiaan tämä matka 
oli täydellinen. Meillä ei ollut mitään teknisiä murheita. Yhtään purjetta emme 
rikkoneet. 

Kokemuksista rohkaistuneena ostimme 2013 HR46 Sissi nimisen purjeveneen, 
jonka katsastimme TRAFin määräysten mukaisesti maailmanlaajuiseen Char-
ter-liikenteeseen. Sissillä purjehdimme asiakkaiden kanssa seitsemän kertaa 
Atlantin yli, niistä neljä kertaa ARC-kisassa mukana, ja kerran maapallon 
ympäri. Maapallonkierto alkoi Martiniquelta tammikuussa 2018, ja takaisin 
Martiniquelle tulimme sitten koronan jo kurittaessa maapalloa 04.04.2020. 
Minun kipparoitavana Sissille kertyi maileja yli 60000.

Nyt olemme taas palanneet juurillemme, ja purjehdimme Jonegalla Päijän-
teellä. Vaikka kaipuu valtamerelle ei varmaan ikinä lähde sielusta, niin Päi-
jänne on edelleen käsittämättömän hieno purjehdusalue. 
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TePS Kilpailutoiminta
Aloitin Tehin Pursiseuran kilpailupääl-
likönä 2018, jolloin siirryin ensim-
mäistä kertaa kilpailijasta järjestäjäksi. 
Tämä oli aluksi hyvinkin vierasta, 
sillä minulla ei ollut aikaisempaa 
kokemusta purjehduskilpailun jär-
jestämisestä. Alussa oli haasteita ja 
tunsin, että tein asioita sitä mukaa 
kun niitä tuli eteen enkä osannut en-
nakoida. Siispä tuo ensimmäisen vuo-
den kilpailu meni opiskellessa mitä 
asioita tulee ottaa huomioon ja mitä 
valmisteluja voi tehdä etukäteen.  

          Jo ensimmäisenä vuotena huomasin 
kuinka suuri rooli vapaaehtoisilla on tällaisen tapahtuman järjestämisessä.  
Kaikkea ei todellakaan ehdi tehdä yksin. Tästä haluan kiittää Ismo Glansia, 
joka jaksoi näyttää perusteet minun ensimmäisen purjehduskilpailun jär-
jestämisestä. Sekä Seppo Kokkoa, joka on toiminut lautakuntaveneen kippari-
na usean vuoden ajan sekä toiminnasta lautakunnassa. Ja vielä lopuksi Hannu 
Tommolaa kumiveneen lainasta, jota ilman ratakisan tekeminen on lähes 
mahdotonta. 

Purjehduskilpailun järjestäminen on hyvin mielenkiintoinen ja omalla tavallaan 
erittäin haastava tapahtuma järjestää. Päijänteellä on tunnetusti hyvin vaihte- 
levat sääolosuhteet ja vaikkakin ennusteet ovat nykyään varsin hyviä, niin silti 
joka vuosi on tehtävä muokkauksia suunnitelmaan vielä lauantaina aamulla 
ennen kipparikokousta, jotta rata olisi mahdollisimman hyvä. Kahta saman-
tyylistä kesäviikonloppua en ole vielä kokenut ja en usko tämän muuttuvan 
vuosien aikana. Trendin sen sijaan olen huomannut näiden vuosien aikana; 
yksi kilpailupäivä on tyyni ja toinen jopa myrskyisä. Toivottavasti tänä vuonna 
tuuli olisi sopiva koko viikonlopun ja saataisiin molemmille päiville mieleiset 
olosuhteet kaikille.

TePS:n PÄM on poikkeuksellinen kilpailu Päijänteellä, sillä tähän viikonlop-
puun on yhdistetty kaksi eri kokonaisuutta. Aiemmin mainittu Päijänteen 
mestaruuskilpailu sekä Etelä-Päijänne Rankingin osakilpailu. EPR kisaan olen 
pyrkinyt tekemään radan, jossa on vasta- ja myötätuuliosuuksia sekä vältetään 
kapeikkoja. Sysmän edusta on varsin haasteellinen startin suhteen, mutta 
pyrkimykseni on aina tehdä rata niin, että startin jälkeen olisi hyvä ja selkeä 

S/y Vaakalintu vauhdissa

reitti jokaiselle veneelle.

Päijänteen mestaruuskilpailuun kuuluu Päijänteellä harvemmin kilpailtava ra-
takilpailu, joka on saanut vaihtelevia määriä osallistujia vuosien aikana. Säällä 
on mielestäni ollut tähän suurin vaikutus, kun lähes vuorovuosin on sunnun-
taille sattunut joko myrskytuulia tai täysin tyyntä. Oma tavoitteeni on tehdä 
ratakilpailuista helposti lähestyttäviä tekemällä radan legeistä pidempiä, 
jättäen enemmän aikaa valmisteluihin sekä tekemällä starttiviivasta riittävän 
pitkä, jotta ei tulisi ahdasta lähdön aikana. 

Odotan tulevaa juhlavuoden Päijänteen mestaruuskilpailua suurella mielen-
kiinnolla ja toivon hyviä olosuhteita kilpailemiseen, jotta saadaan hyvä ja 
tasaväkinen kilpailu. Nähdään heinäkuussa Pinxinmäellä!
 

          Julius Hotakainen
          TePS kilpailupäällikkö
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Kilpailukutsu: 40. Päijätsalon Purjehdus ja 34. 
Päijänteen Mestaruuskilpailu
 
Järjestäjä: Tehin Pursiseura ry (TePS)
Paikka ja aika: Sysmä Suopellon satama-alue ja Tehinselkä, 15 - 17.7.2022.

Säännöt
Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöt 2017-2020 (PKS), Fin-
Rating-sääntöä sekä Etelä-Päijänteen Ranking-sääntöä ja purjehdusohjeita. 

Kilpailuluokat
Avoin, H-Vene, Etelä-Päijänne Ranking-sarjan mukaiset luokat: Iso ja Pieni. 
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden yhdistää ja jakaa luokkia.

Kilpailukelpoisuus
Veneen päällikön on oltava SPV:n tunnustaman purjehdusseuran jäsen. Ve-
neen tulee olla katsastettu vähintään luokkaan 3. Kilpailevalla veneellä tulee 
olla voimassa oleva vakuutus, joka sisältää vastuuvakuutuksen. Kilpailuun on 
mahdollista osallistua myös FinRating DH-mittakirjalla maksimissaan kah-
den hengen miehistöllä. FinRating-luvun tulee löytyä avomeripurjehtijat.org 
sivuilta joko taulukosta tai erillisenä todistuksena.

Kilpailuohjelma
La 16.7.2022 Päijätsalon Purjehdus (PÄM:n matkapurjehdus). Kipparikokous 
0900 rajoitteiden salliessa. Purjehdusohjeiden jako kilpailutoimistosta 0900-
0930 välisenä aikana tai kipparikokouksen aikana 0900. Ohjeet julkaistaan 
myös TePS kotisivuille sekä EPR:n facebook-sivulle. Ensimmäinen lähtöviesti 
aikaisintaan kello 1030.

Su 17.7.2022 PÄM. Kilpailussa purjehditaan kaksi ratalähtöä. Purjehdusohjei-
den jako 0900-0930 välisenä aikana kilapilutoimistosta tai kipparikokouksen 
aikana 0900. Ohjeet julkaistaan myös TePS kotisivuille sekä EPR:n face-
book-sivulle. Ensimmäinen lähtöviesti aikaisintaan kello 1030.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu TePS:n kotisivuilta täyttämällä ilmoittautumislo-
make to 7.7.2022 klo 1800 mennessä, jolloin ilmoittautumismaksut ovat 30€ 
(PP) tai 50€ (mikäli osallistut myös sunnuntain ratapurjehdukseen = PÄM).
Ilmoittautumismaksu suoritetaan TePS:n tilille, Sysmä OP, 
FI5654470620024208 tai MobilePay (TePS lyhyt numero: 80093) 

Jälki-ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä veneen ja kipparin tiedot säh-
köpostilla julius.hotakainen@outlook.com la 16.7.2022 klo 0800 mennessä. 
Jälki-ilmoittautumismaksut PP 40€ ja PÄM 60€. Maksu TePS:n tilille tai Mo-
bilePay

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

          Tiedustelut 
          Julius Hotakainen 040 585 0378
          Mikko Saunamäki 050 527 9334
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Tehin Pursiseura 

Toimihenkilöt 2022
Hallitus
   Saunamäki Mikko
   kommodori
   050 5279 334
	 	 	 kommodori[ät]teps.fi
   (s/y Marlena)

   Seppälä Kari
   045 7832 5740
   varakommodori
   lanssivastaava (talvisäilytyspaikat) 
   (s/y Tango)

   Perttilä Marko
   satamayhdyshenkilö (laituripaikat)  
   040 772 6686
	 	 	 (s/y	Sofia)

   Autti Jari
   hallituksen jäsen

   
   Hotakainen Julius
   kilpailupäällikkö
   040 5850 378
	 	 	 kilpailut[ät]teps.fi

   

   Lindroos Malkus
   sihteeri, tiedotus
	 	 	 sihteeri[ät]teps.fi
   (m/s Tom Mai)

Muut toimihenkilöt 2022

   Aartolahti Mirja 040 7043 275
   Taruniemen vastuuhenkilö, satamayhdyshenkilö  
   (laituripaikat)

   Glans Ismo 040 7716 859
   katsastaja
   (s/y Selena)

   

   Heinonen Hannu 0500 840 794
   katsastuksen esimies
	 	 	 katsastus[ät]teps.fi	(s/y	Bellus)

   Hinskala Juha 0400 811 272
   katsastaja, Kuhmoinen
   

   Junttila Hannu 0400 286079
   katsastaja, Padasjoki (s/y Aliida)

   Laattala Eero 040 5217 780
   katsastaja
   
 

   Leppänen Anni  044 5886 015
   nuorisovastaava
	 	 	 nuoriso[ät]teps.fi
   

   Nousiainen Ossi 050 4104 769
   katsastaja
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TePS maksut 2022
TePS liittymismaksut
Varsinainen jäsen: 150,00 € (18-25 -vuotiaat 100 €)
Perhe- ja juniorijäsen 0€

TePS jäsenmaksut
Varsinainen jäsen 75€ 1)
Perhe- ja lepäävä jäsen 40€ 2)
Juniorijäsen 15€ 2)
Lepäävä jäsen 35€ 2)
 1)Jäsenmaksu sisältää Taruniemen käyttöoikeuden, veneen katsastuksen 
sekä Suomen Purjehdus ja Veneily -liiton jäsenedut, ml. vakuutuksen.
 2) Hinta sisältää seura- ja liiton vuosimaksun.

TePS katsastusmaksut
TePS jäsen 0€
Muun seuran jäsen 15€
Huom! Virallisten yhteiskatsastuspäivien ulkopuolella suoritettavan katsastuk-
sen ajankohdasta ja hinnasta sovittava erikseen katsastajan kanssa.

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

Tukikohtien maksut
Taruniemen tukikohdan avain 10€
Taruniemen saunan kertamaksu (vierailijat/venekunta) 15€
Laituripaikkamaksu Sysmän Ilolassa 170€
Talvisäilytyspaikka eli lanssimaksu Suopellossa 110€, muiden seurojen jäse-
nille 150 €

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
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Kutsu TePS:n vuosikokoukseen 11.6.2022
Tämänvuotinen vuosikokous pidetään 11.6.2022 n. klo 11 Taruniemessä 
lipunnoston ja seuran 40-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. Kokous nou-
dattaa alla esitettyä vahvistetun yhdistyssäännön määrittelemää kokous-
sisältöä. Asiat, jotka yhdistyksen jäsen haluaa saada yhdistyksen kokoukses-
sa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään 10 päivää 
ennen kokousta, eli viimeistään 1.6.2022. Kokousaineistot tulevat saataville 
lähempänä kokousta.

Vuosikokoukseen Taruniemeen järjestetään yhteiskuljetus, johon ilmoittau-
tuminen avataan myöhemmin.  Tulethan mukaan päättämään yhteisistä 
asioista!

VUOSIKOKOUS 11.6.2022

Aika: 11.6.2022 klo 11.00
Paikka: Taruniemi, Hietasaaret, Sysmä
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 (2021) tileineen ja toiminnantarkasta-
jien antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvol-
lisille.

7. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma (2023).

8. Määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna (2023) kannettavan 
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisen ajankohta.

9. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.

10. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi (2023-2024) yhdistyksen kommo-
dori tai varakommodori erovuoroisen (Mikko Saunamäki, kommodori) tilalle.

11. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi (2023-2024) kaksi hallituksen 
jäsentä erovuoroisten (Julius Hotakainen ja Jari Autti) tilalle.

12. Valitaan toiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja 
hallintoa.

13.Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat

14.Kokouksen päättäminen

LÄHILEHTI
SYSMÄN JA HARTOLAN PITÄJÄLEHTI

Sysmäntie 16, Sysmä 
(03) 8777 60 

ilmoitukset@lahilehti.com
toimitus@lahilehti.com

Julkaisija: Sysmän Sanomat Oy
www.lahilehti.com

•Alueen kiinnostavimmat 
 uutiset ja tapahtumat

•Tilattuna kotitalouksiin 
  ja yrityksiin torstaisin 

•Paikkakuntien 
  tehokkain ilmoitusväline

LÄHILEHTILÄHILEHTI
SYSMÄN JA HARTOLAN PITÄJÄLEHTITorstaina 3.2.2022 • Nro 5

IRTONRO

2,50SYSMÄN VUODEN 
LIIKUNTATEKO
UUSI PALSTA

KURKISTA KURKISTA 

IKKUNAN IKKUNAN 
TAA!TAA!

Vuoden Vuoden 
eka vauvaeka vauva

“PIPPURILIISA”“PIPPURILIISA”

Mitä nyt, 
Markku 
Karnaattu?
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Katsastus kaudella 2022
Kirjoittanut: Hannu Heinonen

Katsastustoiminnassa näkyy myös viime vuosina vallinnut kulkutautitilanne. 
Läheskään kaikkia veneitä ei ole katsastettu ja osaa veneistä ei ole edes 
laskettu veteen. Joidenkin seuramme jäsenten veneitä ei ole saatu liitettyä 
tietokantaan, koska vene on rekisteröity aikaisemman omistajan mukaiseen 
veneilyseuraan. Jos olet viime aikoina liittynyt Tehin Pursiseuraan tai hank-
kinut uuden veneen, varmista, että veneesi on irrotettu edellisen seuran 
tietokannasta.
Katsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä 
ja se on voimassa seuraavaan vuoden kesäkuun loppuun. Katsastettu vene 
merkitään kotiseuran venerekisteriin. Ainoastaan katsastetuilla veneillä on 
oikeus käyttää seuransa lippua. Katsastukset tehdään Suomen Purjehdus ja 
Veneily ry:n katsastusjärjestelmän mukaisesti.
Katsastus ilmoitettuina katsastuspäivinä sisältyy seuramme jäsenmaksuun. 
Muuna aikana suoritetusta katsastuksesta katsastajat veloittavat matkakor-
vauksen. Katsastus voidaan tehdä myös toisen seuran katsastajan toimesta ja 
tällöin veneen omistajan tulee huolehtia,että tieto suoritetusta katsastuksesta 
tulee seuramme katsastajille. 

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut 
omistajaa tai rekisteröintiseuraa tai jos vene on vaurioitunut. Seura voi myös 
vaatia peruskatsastusta aina kun siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsas-
tus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa mais-
sa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina.
Runkokatsastusta varten ota yhteyttä seuramme katsastajiin hyvissä ajoin 
ennen veneesi vesillelaskua. 

Vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin 
tarkastaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet ja mahdolliset seu-
ran painopistealueiksi määräämät kohdat. 
Muutoksia
Pelastusrenkaan vaatimuksia on täsmennetty seuraavasti: Moottoriveneissä 
on ainakin yhden pelastusrenkaan oltava kiinnitetty veneeseen noin 20 m:n 
pituisella köydellä. Markkinoilla olevat erilaiset mies-yli-laidan -tilanteeseen 

tarkoitetut pelastusjärjestelmät, mm. Lifesling,  eivät korvaa pelastusrengasta. 
Tällaista voidaan silti vaatia joissain purjehduksen avomerikilpailuissa.
Viime aikoina lyijyakkuja on veneissä alettu korvata litium-ioniakuilla. Akkuja 
kulkee myös mobiililaitteissa mukana paljon. Väärin käytettyinä litium-ionia-
kut voivat syttyä palamaan. Palo tuottaa myrkyllisiä savukaasuja ja on lähes 
mahdoton sammuttaa. Suuri määrä vettä on paras keino jäähdyttää pala-
vaa akkua. Todennäköisyydet ovat pieniä, mutta vene on hyvin haavoittuva 
ympäristö. Paloturvallisuutta voidaan varmistaa mm. seuraavilla toimenpit-
eillä:

• Akkujen tulisi olla ensisijaisesti litium-rautafosfaatti- tai litium-titanaatti-
tyyppisiä. Nämä  akkutyypit eivät yleensä häiriötilanteessa pala liekillä, 
mutta savukaasut ovat kuitenkin myrkyllisiä.

• Suositeltavaa olisi, että akut olisi asennettu erilliseen palonkestävään 
tilaan, joka on tuuletettu  ulos ja jossa palava kenno ei sytytä viereisiä 
kennoja.

• Varmista ehdottomasti, että akusto on varustettu akunhallintajärjest-
elmällä BMS- Battery Management System.

•  BMS:n suorittama akuston irtikytkentä kesken latauksen  saattaa rikkoa 
moottorin laturin kuorman hävitessä ja li-ion akku ottaa jo pienillä kierrok-
silla suuren latausvirran, jolloin laturi saattaa ylikuumentua.
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Päijänteen trubaduuri muistelee
Elokuu 2011, Ossy ostaa ensimmäisen purjeveneensä. Veneilyssä on ollut 
taukoa, ja rikki mennyt ranne estää vielä moottoripyöräilyn. Moottoriveneilyä 
on jo harrastettu, aika kokeilla purjehdusta. Kilpapurjehtija siskonpoika antaa 
ohjeeksi ostaa H-vene jos aikomuksena on oppia purjehtimaan. ATK.sta et-
sitään Päijänteellä toimivia veneilyseuroja, kyllähän Kirkkonummen Pursiseu-
ran entisen aktiivijäsenen pitää seuraan kuulua.

Bingo, Sysmässä toimii Tehin Pursiseura, sopivasti samassa kylässä. Laituri-
paikkakysely on jo lähtenyt Marinetekille, vastaus tosin tulee vasta seuraavan 
vuoden toukokuussa. Onneksi silloinen Tepsin kommodori Jarmo Eulen-
berger on nopeampi, ja jäsenyys vene-paikalla järjestyy sopivasti. Suureksi 
iloksi laiturista löytyy toinenkin, Bilteman värinen H-vene. Vaakalinnun kanssa 
kilpaillaankin sulassa sovussa seuraavat yhdeksän vuotta.

Seuran porukka osoittautuu erittäin mukavaksi ja tutustuminen ja joukkoon 
soluttautuminen onnistuu helposti. Seuraavana vuonna opetellaan purjeh-
timaan ja seura viettää 30 vuotispäiviään Sysmän teatteritalolla, Keinosen 
Duon musisoidessa. Uutena jäsenenä erehdyn menemään vuosikokoukseen 
ja minut ”nakitetaan” hallitukseen. Eipä aikaakaan kun huomaan musisoivani 
Trio Kuunari Kvartetin kanssa Taruniemen talkoissa ja muissa
kissanristiäisissä. Päijänteen mestaruuskilpailujen iltamat kuuluvat kommodo- 

Ossy purjehtimassa Päijänteellä

riksi vaihtuneen Ismon mielestä luonnollisesti epävirallisen huvitoimikunnan 
toimialaan välillä yksin, ja välillä kaverin kanssa.

Kommodori on vaihtunut Ismonkin jälkeen jo pariin kertaan, Jannesta Mik-
koon. Itselle on tullut uudeksi ”viraksi” veneiden katsastus, ja mikäpä siinä, 
päivätöistähän jäin jo melkein kokonaan eläkkeelle. Taruniemeä on kehitetty 
lähes vuosittain, ja porukka on entistä mukavampaa. Entisen kommodorin 
sanoin: ”hyvässä seurassa on mukava olla” 

Se purjehtimaan oppiminen jää kyllä toteutumatta, Vaakalintu vie potin. Vene 
vaihtuu isompaan ja Päitsi retkiluokkaan, uuden kansihenkilöstön koulutus on 
vielä vähän kesken. Toivottavasti saamme kesälle 2022 hyviä purjehduskelejä 
kun työtkään eivät kiusaa.

Ossyn lässyt ovat tunkeutuneet Taru-lehteen, ja sieltä voitkin lukea  
arkistosta vuosi-katsaukset. Tänä vuonna vuosikatsausta ei tule lehteen, mutta 
jos kovasti kiinnostaa niin vuoden purjehdus- ja muistakin tapahtumista löytyy 
You Tube videoita esim. hakusanalla Ossy-57. Jos et halua itseäsi tuubiin niin 
käypä kertomassa kun näät meidät kuvaamassa, ei ole tarkoitus tehdä  
kenestäkään julkkista vastentahtoisesti. Eikä tätä kirjallista kiusaamistakaan 
ole tarkoitus lopettaa, mutta:

TÄNÄ VUONNA JUHLITAAN NELJÄKYMMENTÄ VUOTIASTA TEPSIÄ!!!
Onnea seuralle ja jäsenille!

          Ossy, Lea ja laivakoira Mona 
          S/y Charlotta
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Tehin Pursiseuran 
oma laulu

Juttelimme Mikon kanssa Taru-
niemen syystalkoiden yhteydessä 
viime kaudella, että TePS:illä pitää 
olla oma laulu. Olen vieraillut 
monen pursiseuran satamassa ja 
monessa niistä laulu raikuu, mutta 
vielä en ole kuullut yhdelläkään 
pursiseuralla laulettavan sen omaa 
laulua. 

Laulu nuorelle aikuiselle

Tehin Pursiseura on pieni, rento, 
aktiivinen ja kaikille veneilijöille  

              avoin pursiseura keskellä Päijän 
              nettä. Tänä vuonna TePS täyttää 40 
vuotta, minkä takia Tehin Pursiseuran laulu pitää olla jollain tavalla ajaton ja 
jonka voisi laulaa kuka tahansa. 

TePS:in oma laulu on tästä syystä mielestäni pop-kappaleen ja kansanlaulun 
yhdistelmä, jonka voisi kuulla laulettavan aina kun tunnelma on sopiva. 

Päijänteen rytmi ja sointi

Päijänne on upea, ainoalaatuinen, kirkasvetinen järvi ja on hyvä muistaa, että 
se ei aina ole puhdas ollut. Eritoten minua kiehtoo sen luonto: upeat kalliot, 
saaret, satamat ja luonnon hiekkarannat. Päijänteellä tuulen suunta ja voimak-
kuus voi vaihtua nopeasti. Päijänteellä on oma rytminsä. 

Päijänne on suuri. Sinne mahtuu monta, mukavaa, erilaista tarinaa. Päijänne 
soi hyvin. 

Laulun sanat

Päijänteellä voi tutustua mahtaviin persooniin ja kuulla hurjia tarinoita: siellä 
on mahtava tavata uusia tyyppejä. Tehin Pursiseuran kohtaamiset on Tarunie-

Lehtisillä hyvä tunnelma
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messä, missä on usein mainio tunnelma. Taruniemen nimeen sopii hyvin, että 
siellä kerrotaan taruja – eli tarinoita. Jokainen venematka on oma tarinansa.

Taruniemi laulu

[1 säkeistö]   
Luonto kutsuu, kuuntelen - mukaan matkaan rakkaiden.                
Puhdas, kaunis Päijänne on - taru uusi alkakoon.

[kertsi]
Kotoa lähden, kotona oon - Taruniemeen kun rantaudun 
Oon valmis, oon sun - Taruniemes rauhoitun

[2 säkeistö]
Vene kulkee, peril jo oon - nojaudun vain aallokkoon.             
Saaret kierrän, lipun tutun nään - karit viimeiset ohitan

[kertsi]

[silta]
Sauna päälle, sitten uimaan – taruja sit kerrotaan.
Liekit loimuu, kitara soi – yhdessä nautitaan.

[3 säkeistö]
Linnut laulaa, lorvailen - taruja eilisiä muistellen
Pian taas tuulee, pilvet katoaa  - voi elämän uuden aloittaa

[kertsi]

Laulun voit kuulla ensimmäisen kerran Taruniemessä 11.6. pidettävillä TePS 
40-vuotisjuhlilla. Juhannuksena sitä jo lauletaan jossain saunassa. Seuraavana 
sen voi kuulla TePS:n kuoron esittämänä. Varmasti joku Päijänteen trubaduuri 
tekee siitä pian myös oman versionsa. 

Olisi mukavaa, jos Tehin Pursiseuralla on tulevaisuudessa useampikin oma 
laulu. Päijänteellä seilaa moni muusikko tai musiikin kanssa tekemisissä oleva 
TePS:n jäsen. 

          Jussi Leimio 
          S/y Linnunrata
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