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1. Yleistä (päivitetty) 
LPS on päivittänyt Korona-ohjeistuksensa THL:n, Avi:n, Olympiakomitean ja SPV:n suositusten 
mukaisesti koronaviruspandemian (Covid-19) ajalle 1.6. alkaen.   
Lahden Purjehdusseura ry:n hallitus edellyttää jäseniään noudattamaan viranomaisten sekä seuran 
hallituksen antamia määräyksiä, rajoituksia ja ohjeita kaikessa LPS:n alueilla tapahtuvassa 
toiminnassa, ja suosittelee jäsenistönsä noudattavan niitä muussakin elämässä pandemian aikana. 

 
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 26.5. seuraavat päätökset ja linjaukset, jotka ovat voimassa 
toistaiseksi 1.6.2020 alkaen. 

2. Tilanteen seuranta, ohjeistus ja tiedotus (muuttumaton) 
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. 

3. Seuran toimisto (päivitetty) 
Toimisto palvelee toistaiseksi vain tiistaisin klo 14-17 välisenä aikana tai erikseen sovittaessa. Yhteys 
toimistoon helpoimmin sähköpostitse lps@lahdenpurjehdusseura.fi. 

4. Veneiden kevätkunnostus (päivitetty) 
Veneen vesillelaskuun osallistuvat huolehtivat tarvittavasta hygieniasta, riittävästä etäisyydestä 
toisiinsa ja siitä, että ovat terveitä eivätkä kuulu riskiryhmiin. 

5. Veneiden katsastukset (päivitetty) 
Runkokatsastukset siirretään pääsääntöisesti syksylle. LPS:n hallitus on hyväksynyt 
vuosikatsastusajankohdan siirron syyskuun loppuun mennessä. Tästä tulee tehdä katsastusmerkintä 
syyskuun aikana. Katsastajat vastaavat merkintöjen tekemisestä Suuliin. 
Tämä uusittu aikataulu hyväksytään poikkeuksena seuran sääntöihin myös tukikohtavierailujen 
osalta sen suhteen, mitä säännöissä mainitaan vierailuista tukikohdissa vain katsastetuilla veneillä. 
Sama pätee myös seuralippukäytäntöön. Toisin sanoen tukikohdissa voi kauden aikana vierailla 
normaaliin tapaan LPS:n lipulla. Katsastus pitää kuitenkin suorittaa em. aikataulun mukaisesti. 
Kauden aikana katsastuksensa laiminlyöneiden ja tukikohdissa vierailleiden veneiden osalta 
korotetaan seuraavan vuoden katsastusmaksua 50%. 



Katsastukset jatkuvat ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti 1.6. alkaen. 

6. Toimintakalenterin mukaiset tapahtumat (päivitetty) 
 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 valmennustoiminta on aloitettu Myllysaaressa 18.5. 
 Casselirace peruutettiin tältä vuodelta 
 Päijännepurjehdus peruutettiin tältä vuodelta 
 EPR/Hökkä Race (Kelventeen kierto) järjestetään suunnitelman mukaisesti 13.6. 
 Päijänneviikko järjestetään suunnitelman mukaisesti 
 Lohisoppa järjestetään suunnitelman mukaisesti 
 Naumin leiri järjestetään suunnitelman mukaisesti 

7. Tukikohtien käyttö (päivitetty) 
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. 
 Yli 70-vuotiaiden saapumista ei haluta rajoittaa, mutta saareen saapuminen on kipparin 

vastuulla. Vene katsotaan kodinomaiseksi tilaksi, jolloin saaressa oleskelu on enimmäkseen 
veneessä. Ulkoilla voi samoilla ohjeilla kuin kaupungissakin 

 Myllysaaren tiloista ohjeistetaan erikseen kohdassa Junioritoiminta 

Pandemian aikana joudutaan vielä antamaan seuraavia ohjeita ja rajoituksia:  
 Älä tule saareen sairaana tai koronalle altistuneena. Myöskään karanteenia ei saa tulla 

viettämään saariin. Sairastuessa poistutaan saarilta mahdollisimman pian. 
 Rantautuessa huomioi riittävä etäisyys naapuriveneeseen. Pyri kiinnittymään poijuihin väljästi, 

jotta riittävä suojaetäisyys veneiden välillä saavutetaan satamassa.  
 Tukikohtiin voi saapua venekunnittain (ed. perhe), kunhan noudatetaan normaalia varovaisuutta 

ja yleisiä ohjeita. 
 Saarissa on riittävästi tilaa ylläpitää kahden metrin etäisyys muihin ihmisiin. Kunnioitetaan sitä 

mahdollisuuksien mukaan! Grillikatoksissa voidaan ruokailla yhdessä, kunhan yleiset suositukset 
pidetään mielessä. 

 Suojahansikkaiden käyttöä suositellaan, kun nostat tai lasket saaren lipun, kirjoitat venekunnan 
tiedot vieras- ja saunakirjaan tai avaat ovia. 

 Huolehdi käsihygieniasta etenkin huussivierailujen jälkeen. Ja siisti erityisen huolellisesti jälkesi. 
 Grillejä voi käyttää ruoanlaittoon. Jokainen huolehtii grillipaikkojen puhtaudesta ja roskien 

poisviemisestä. Omia grillausvälineitä suositellaan. 
 Normaalit N/M saunavuorot ovat voimassa klo 1700-2100. Saunoja ei lämmitetä näiden 

kellonaikojen ulkopuolella. Riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan käymään pesulla varsinaisten 
saunavuorojen ulkopuolella oman harkintansa mukaan. Tällöin padat voidaan laittaa 
lämpenemään aiemmin sekä pitää tulilla tarvittaessa myöhempään. Tästä tulee sopia tukikohta- 
ja tilannekohtaisesti. Saunavuorojen väliin on varattava riittävästi aikaa tilojen pesua ja 
siistimistä varten. 



 Yleisestä siisteydestä on virustartunnan vuoksi pidettävä korostuneesti huolta viruksen 
leviämisen estämiseksi. Vältä tarpeetonta pintojen koskettelua. Tarvittaessa suojaa tasot liinalla 
esimerkiksi grillatessa. Tukikohdissa ei ole jätehuoltoa - ”vie mennessäs”! 

8. Junioritoiminta (uusi, ennen erillinen ohjeistus) 
Nämä ohjeet koskevat toistaiseksi kaikkea junioritoimintaa 
- viikkotreenit, jollakoulut, kilpailutoiminta 

Seuraavat suositukset ovat voimassa: 
- Seuran järjestämään harjoitteluun ei pidä ketään pakottaa tai painostaa. Valinnan tulee aina olla 

yksilön itsensä tai yksilöiden itsensä tekemä seuran sijaan. Pandemian aikana tulee kiinnittää 
erityistä huomiota valmennuksen vapaaehtoisuuteen. 

- Lajiharjoittelu tapahtuu siten, että rannassa on enintään 50 henkilöä. Mikäli harjoitusryhmien 
henkilömäärä ylittää tämän ennakkoilmoituksen perusteella, tulee valmentajien jakaa 
harjoitteluryhmä eri osastoihin. 

- Käytetään mahdollisuuksien mukaan omia harrastusvälineitä. Mikäli käytetään seuran välineitä, 
muistetaan hyvä käsihygienia ja veneiden saippuapesu / desinfektointi ryhmien välillä. Tähän 
kiinnitetään erityinen huomio jollakoulujen aikana. 

- Käytettäessä seuran veneitä kalustomaksulla, pyritään pitämään sama vene koko kauden ajan. 
Sama pätee jollakoulun aikaiseen kalustoon ja varusteisiin. 

- Vesille lähtemisessä ja paluussa varmistetaan, että ruuhkaa ei synny. 
- Ryhmäharjoittelu toteutetaan ensisijaisesti saman pienryhmän kanssa sekoittamatta ryhmiä. 
- Yhteisiä pukeutumis-, WC- ja suihkutiloja saa käyttää, kuitenkin hyvää hygieniaa ja 

turvavälikäytäntöä noudattaen. 
- Huomioitavaa myös on, että jokaisella tulee olla oma juomapullo, toisen pulloa ei saa käyttää. 
- Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta  mukana on hyvä pitää kertakäyttönenäliinoja sekä 

käsien desinfiointiainetta tai pyyhkeitä. 
- Matkustettaessa vältetään julkista liikennettä. Harjoituksiin tullaan ensisijaisesti pyörällä, 

juosten/kävellen tai omalla (vanhempien) autolla. 
- Sairaana ei saa tulla treeneihin, vaan on jäätävä kotiin. 
- Normaalit ilmottautumisrutiinit treeneihin pätee. 

9. Muuta (päivitetty) 
Seuran kommodori, hallitus ja tukikohtaisännät edellyttävät, että näissä poikkeuksellisissa 
olosuhteissa jokainen jäsen sekä venekunta tuntee ymmärrystä ja oman vastuunsa sekä noudattaa 
riittävää varovaisuutta, turvavälejä ja siisteyttä. On aikuisten vastuulla valvoa, että myös lapset 
noudattavat näitä sääntöjä. Tukikohdissa veneiden päälliköt vastaavat näiltä osin myös vieraistaan. 
Tarkasta osaltasi 1.6. voimaan astuvat veneilylain muutokset: 
https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020. Uusien määräysten noudattaminen on kunnia-asia 
jokaiselle LPS:n lipun alla veneilevälle kipparille ja venekunnalle! 
 
Tarkasta päivitetyt Korona-ohjeet seuran nettisivujen etusivun ”Info-Boxista” (lahtisail.fi). 
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