
Arvoisat seuralaiset, hyvät ystävät! Tervetuloa seuran 40-vuotisjuhliin, ilo nähdä paljon
tuttuja ja myös uusia seuralaisia!

Täällä on ennakkoilmoittautumisten perusteella vain hieman pienempi porukka kuin
gaalassamme oli Teatteritalolla. Gaala oli arvokkaampi tepsiläinen juhla, nyt meillä on
rennompi tepsiläinen juhla yhdessäolon merkeissä omassa porukassa.

Kun aloimme suunnittelemaan juhlavuoden toimintaa, kutsuin koolle TePS40 -toimikunnan.
Olemme toimikunnassa pohtineet myös tepsiläisyyden olemusta. On mainittu erilaisia
määreitä, kuten rento, yhteisöllisyys, jaettu ilo, perinteikäs, epähierarkisuus,
vastaanottavaisuus, hyvä meininki, yhteistyö, ei mikään herrakerho, ylitti odotukset
jäsenyydestä.

Jokaisella meillä on oma käsityksemme tepsistä ja siitä millainen haluaisimme sen olevan.
Seurajohto toteuttaa parhaansa mukaan jäsenten toiveita. Tänään vuosikokouksessa
jäsenillä on taas yksi tilaisuus ilmaista tahtonsa ja kertoa millainen unelmien TePS on.
Päätämme taloudesta, toimintasuunnitelmasta ja valitsemme vastuunkantajia. Seurassa
valta on jäsenillä. Toimihenkilöt ovat työrukkaset joilla asiat laitetaan toteutuman ja aivot,
joiden avulla uutta ideoidaan. Seuran tehtävä on tuottaa merkityksellisiä palveluja, iloa ja
elämyksiä jäsenillemme Ilman aktiivisia ihmisiä asiat eivät kuitenkaan kehity, ja siksi seura
ottaakin avosylin vastaan kaikki, jotka haluavat vastuuta kantaa ja toteuttaa unelmien
TePSiä.

On ilahduttavaa nähdä joukossa vanhoja tuttuja ja uusia jäseniä. Uudet jäsenet ovat merkki
siitä, että seura on elinvoimainen. Tervetuloa hyvään seuraan, kaikki uudet tepsiläiset!

TePS on yhteisö.

Yhteisöllisyys näkyy ihan konkreettisesti yhdessä tekemisessä. Pidettiin loistavat talkoot,
joiden myötä olemme vihdoin saaneet uuden laiturin kulkuyhteyksineen käyttöön. Talkoilla
on pidetty Taruniemeä kunnossa, siivottu lanssia, pilkottu puita ja monta muuta tärkeää työtä
on tehty. Kommodorina talkoissa on hyvien tulosten lisäksi ollut parasta nähdä jäsenten
iloiset ilmeet, tutustuminen ja ystävystyminen toistensa kanssa ja havahtua kesken hommien
naurunremakkaan milloin mistäkin suunnasta saarta.

Katsastukset ovat tärkeä osa seuran turvallisuustyötä, mutta se on myös yhteisöllisyyttä, kun
pidämme jäsenemme turvassa vesillä. Kisatoiminnan kärki meillä on Päijänteen
mestaruuspurjehdus ja Päijätsalon purjehdus. Intensiivisen viikonlopun aikana tavataan
purjehtija-aktiivit muista alueen seuroista ja tepsiläisten yhteistyöllä toteutetaan rata,
tuomaroidaan, tehdään tuloslistat, tiedotetaan ja viihdytetään väkeä.

Toimihenkilöiden kokoukset ovat siirtyneet paljolti verkkoon. Aktiiveista monet asuvat
Sysmän ulkopuolella. Vaikka kasvokkaiset kohtaamiset ovat aina elävämpiä kuin verkossa
tapahtuvat, väitän että etävälineiden laaja-alainen käyttö on parantanut monien seuran
asioiden hoitamista ja parantanut tehtävien koordinointia. Sosiaalisessa mediassa
tepsiläisten ryhmä sen kuin kasvaa ja uusia postauksia on jatkuvasti. Tepsiläisten
yhteisöllisyyttä on siis myös ykkösten ja nollien maailmassa.



Seuran tärkeä yhteistyökumppani on Sysmän kunta ja sen yritykset. Kuten monet tietävät,
on meillä aktiivinen ja hyvähenkinen keskusteluyhteys liittyen mm. seuran laituriin
Suopellossa. Kunnan tavoitteena on toteuttaa alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa
matkailijoille Loma-Ilolan mökkikylä. Tämä tulee edellyttämään lähivuosien aikana TePSin
laiturin siirtämistä pois nykyiseltä paikaltaan. Olemme työstäneet suunnitelmia sen uudesta
paikasta ja näistä suunnitelmista on tarkoitus kunnan kanssa keskustella lisää alkusyksystä.
Sysmäläistä yhteisöllisyyttä kaivataan silloin myös seuran ulkopuolelta. Uskon, että meillä on
hyvä asema neuvotella kunnan kanssa. Mielikuva TePSistä on käsitykseni mukaan
Sysmässä positiivinen ja tuotamme palveluja Sysmän kannalta tärkeille ryhmille, kuten
veneileville kuntalaisille, kesäasukkaille ja kaikille muille kunnan ja alueen yritysten palveluja
käyttäville vesillä liikkujille.

Elämme tepsiä ja tepsiläisyyttä todeksi kaikessa tässä. Se on perälippu perässä, uudet ja
vanhat tutut Taruniemessä, lanssilla ja laitureilla ja jaetut kokemukset harrastuksen parissa.
Seuran tunnettuus on nousussa ja uusien jäsenten puheissa toistuu seuramme hyvä maine.
Miksi emme antaisi hyvän kiertää ja ottaisi runsaasti uusia jäseniä jatkossakin. Pidetään siis
TePSin lippu korkealla ja iloitaan tänään 40 vuotiaasta seurastamme!

Kohotamme nyt maljan Tehin Pursiseuran hienon 40-vuotisen historian ja toivottavasti vielä
hienomman tulevaisuuden kunniaksi!

Skool.

TePSin toinen kommodori Pentti Pesari lähetti terveisensä koko jäsenistölle ja pahoitteli ettei
päässyt vakavista aikeistaan huolimatta osallistumaan juhlaan tänään. Pentin panos oli
korvaamaton, että meillä on tänään käytettävissä näin hieno tukikohta.

Tämän päivän ohjelman teemana on yhdessä oleminen. Siksi ajatuksena, on että tehdään
asioita porukassa päivän ohjelman mukaan. Otamme tänään virallisesti uuden laiturin ja
kulkusillan käyttöön, käykää tutustumassa ellette vielä ole käyneet.

Vielä kerran, tervetuloa juhlaan ja uusille jäsenille tervetuloa hyvään seuraan!


