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Viime aikoina THL, Avi, Olympiakomitea ja SPV ovat antaneet ohjeita 

koronaviruspandemian (Covid-19) ajalle.   

Lahden Purjehdusseura ry:n hallitus edellyttää jäseniään noudattamaan viranomaisten antamia 

määräyksiä, rajoituksia ja ohjeita kaikessa LPS:n alueilla tapahtuvassa toiminnassa, kuten 

muussakin elämässä pandemian aikana. LPS muiden purjehdus- ja urheiluseurojen kanssa joutuu 

sopeuttamaan toimintaansa voimakkaasti. 

 

Varautuminen ja huolellisuus ovat tärkeitä läheistemme ja kanssaihmistemme terveyden 

varmistamiseksi. Huolehditaan hygieniasta, pidetään suojaetäisyys muihin ihmisiin, eikä poistuta 

kotoa sairaana tai koronavirukselle altistuneena.   

Kaiken huolen ja varautumisen keskellä on tärkeää, että meillä on edelleen mahdollisuus löytää 

arkeemme iloa harrastusten ja yhdistystoiminnan parissa. Myös Olympiakomitea on linjannut, että 

ulkona tapahtuva omaehtoinen harjoittelu ja liikkuminen on edelleen sallittua ja suotavaa 

ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. 

 

LPS:n hallitus on tehnyt kokouksessaan 7.4. seuraavat päätökset ja linjaukset, jotka ovat voimassa 

toistaiseksi. 

1. Tilanteen seuranta, ohjeistus ja tiedotus  
Päätettiin, että hallitus seuraa tilannetta säännöllisesti ja tiedottaa päätöksistä ja ohjeista kootusti 

ja viipymättä. Tiedotus tapahtuu ensisijaisesti LPS:n kotisivuille sekä jäsenistön 

sähköpostisosoitteisiin. Kaikki LPS:n hallituksen antamat linjaukset ja ohjeet ovat voimassa 

toistaiseksi. 

2. Seuran toimisto 
Päätettiin, että toimisto palvelee seuran jäseniä toistaiseksi etänä Päijät-Hämeen Liikunta ja 

Urheilu ry:n suositusten mukaisesti, kuten jo aiemmin jäsenistöä on tiedotettu. Seuran toimisto 

sijaitsee PHLU:n tiloissa. Lähipalvelut (mm. materiaalien toimitukset) toteutetaan vain erikseen 

sovittaessa. Toimiston palveluita tullaan mahdollisesti sopeuttamaan ja karsimaan pandemian 

jatkuessa. 

3. Veneiden kevätkunnostus 
Seuraavat aktiviteetit katsotaan normaaliksi ulkona liikkumiseksi, joka on sallittua ja henkisen sekä 

fyysisen hyvinvoinnin kannalta suotavia. Muista kuitenkin ohjeistus turvaetäisyydestä, hygieniasta, 

sairaana tai altistuneena liikkumisen ehdottomasta rajoittamisesta sekä riskiryhmään kuuluvien 

erillisistä ohjeista. Sallittua on:   

 veneiden kevätkunnostus   

https://thl.fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/17/seuratoiminta-ja-koronavirus/
https://spv.fi/spv_uutiset/spvn-ohjeistus-koronaan-liittyen/


 veneiden vesillelaskut 
 omatoimiset ulkotalkoot kokoontumisrajoitukset huomioiden (max 10 henkilöä) 

4. Veneiden katsastukset 
Runkokatsastukset siirretään pääsääntöisesti syksylle. Niitä tai muitakaan katsastustapahtumia ei 

järjestetä toistaiseksi.  Muilta osin katsastusten järjestelyitä kehitetään riskien minimoimiseksi ja 

tästä tiedotetaan edellä mainitun mukaisesti. LPS selvittää myös käytäntöjä tilanteissa, joissa 

veneen vuosikatsastukset ei pandemiaan liittyvistä syistä onnistu ennen kesäkuun lopun 

määräaikaa. Katsastusjärjestelyistä annetaan lisäksi erillinen ohjeistus. 

5. Toimintakalenterin mukaiset tapahtumat 
 Sääntömääräinen vuosikokous siirretään Suomen Olympiakomitean suosituksen 

mukaisesti. Voidaan arvioida, että kokouksen pitäminen saattaisi aiheuttaa terveyden 
vaaraa. Tässä tapauksessa seuran jäsenistön terveyden suojaaminen on vahvempi arvo, 
kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouksen pitoajasta. 

 Manage2Sail -regattaohjelmiston koulutus perutaan ja siirretään mahdollisesti syksylle 
 Kölivenemiehistön kilpagastikoulutus perutaan ja siirretään myöhemmäksi 
 Strategiatyön aloitus lykätään 
 Juniorien valmennustoiminnan aloitus lykätään 
 Casselirace perutaan tältä vuodelta 
 Valmistaudutaan järjestämään tapahtumat, jotka on kalenteroitu kesäkuun alun jälkeen 

6. Tukikohtien käyttö 
Tukikohtien käytön rajoituksissa noudatetaan viranomaisten määräyksiä ja suosituksia, kuten 

muussakin elämässä pandemian aikana. Perusperiaatteena on, että huolehditaan hygieniasta, 

pidetään suojaetäisyys muihin ihmisiin, eikä poistuta kotoa sairaana tai koronavirukselle 

altistuneena. Tukikohtien käytön väliaikainen tarkempi ohjeistus on annettu erikseen. Tarkasta 

päivitetyt ohjeet seuran nettisivujen ”Info-Boxista”. 
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