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Terveisiä toimintasihteeriltä
Myllysaaripäivää vietettiin kauniissa säässä

Puuveneilijämme Pancho Nikander ja Henri Halla-
aho miehistöineen veivät purjeveneellään päivän 
aikana yli 40 henkilöä vesille! Päivähän oli myös 
SPV:n ”Yhdessä vesille” -kampanjapäivä, mikä to-
teutui LPS:n osalta hienosti tällä puuvenepurjeh-
duksella – suurkiitokset Pancho ja Henri!

Seuran junioriohjaajat esittelivät jollailua ja ohjasi-
vat lapsia jollasimulaattorikokeilussa. Tuloksena oli 
muutamia uusia innokkaita junioreita jollakouluun 
ja seuran toimintaan.  

Seurallamme onkin tänä kesänä loistava tiimi jun-
nuohjaajia ja apuohjaajia vetämässä kesätoimin-
taa – Hyvä Silja, Olivia, Elis, Viivi, Teemu, Matias, 
Santtu, Toivo, Claudia ja Roopet x 3!

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö oli mukana omalla 
infopisteellään, Myllysaaripäivähän oli myös osa 
säätiön järjestämää Vesijärviviikkoa.

Hankerahoitukset

Opetus- ja Kulttuuriministeriön (OKM) myönsi kehit-
tämistukea 10 000 € LPS:n ”Päijät-Hämeen Pikku-
purjehtijat” -hankkeelle vuodelle 2019, samoin kuin 
vuonna 2018. Avustus käytetään junioritoiminnan 
kehittämiseen, mm. lasten ja nuorten purjehduksen 
esittely- ja kokeilupäivien järjestämiseen, seuran ju-
nioreiden ja junioriohjaajien kouluttamiseen (SPV:n 
ohjaajakoulutukset, ensiapukurssi) ja ympäristötie-
touden edistämiseen yhteistyössä Päijät-Hämeen 
Vesijärvisäätiön kanssa (esim. alkeisryhmä Vihrei-
den sinilevä- ja näkösyvyysmittaukset).

”Puhdasta vetovoimaa Myllysaareen” –hankkeelle 
vuonna 2018 myönnetyllä maakunnan kehittämis-
rahalla (50000 €)  rakennettiin Myllysaareen uusi 
laivalaituri ja vierasvenelaiturit. Rahoitus toteutui 
täysimääräisenä ja hanke on päättynyt.

Toimintasihteeri heittää lomahousut jalkaan maanantaina 15.7. ja palaa 
maanantaina 5.8. hyvin levänneenä takaisin työn pariin.

Myllysaaripäivän meininkiä!

Kuvat: Elis Makkula
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VETTÄ VENEESSÄ!?
Ehjän veneen pilssiin ei kuulu vesi. 
Ainoan poikkeuksen tekee perinteinen 
puuvene ja sekin vain jonkin aikaa 
vesillelaskunsa jälkeen.

Vesi aiheuttaa pelkästään haittaa; kosteus ruokkii 
bakteerikasvua, tuottaa hajuja ja heikentää materi-
aaleja. Jopa lujitemuovi kärsii jatkuvasta kosteudes-
ta -pinnoittamattomasta laminaatista peseytyy ajan 
mittaan hartsi pois ja kosteus pääsee syvemmälle.

Pilssipumput on tarkoitettu poikkeustapauksien hoi-
toon, mutta harvoin ne pystyvät suurta vuotoa hal-
litsemaan. Niitä vaivaa myös toimimattomuus to-
sipaikan tullen, varsinkin uimurikytkimet ja muu 
automatikka jumiutuvat ja eivät sitten toimikaan. 
Jos veneen rakenne on avonainen ja sadevesi pääsee 
pilssiin, kannattaa sähköisiä, automaattisia pilssi-
pumppuja asentaa ainakin kaksi ja kokonaan erilaisia 
ja omilla johdotuksillaan. Silloin ainakin toinen niistä 
saattaa toimia. Roskat pilssissä tukkivat pumput ja 
estävät toiminnan. Sähköä riittää vain rajallisesti.

Sähköiset pumput kannattaa kytkeä niin, että niiden 
toiminnasta kertoo vähintään merkkivalo; silloin ve-
neen ollessa miehitetty saadaan heti tieto vedestä ja 
voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Pilssipumpun toimin-
ta on merkki epänormaalista tilanteesta ja veden si-
sälle tulon syy on selvitettävä ja poistettava!

Myös käsikäyttöiset pumput vaativat huoltoa, niistä-
kin haurastuu läpät, kalvot ja letkut. 

Vesillelaskun jälkeen on veden pysymistä ulkopuolella 
tarkkailtava huolella muutaman vuorokauden ajan. 
Talvi on saattanut rikkoa jotain, jotain on saattanut 
jäädä auki tai irti. Veneilykautta ei kannata aloittaa 
veneen sisäpesulla tai upotuksella. Venettä EI saa jät-
tää valvomatta!

Pohjaläpivientien sulkuventtiilit tulee aina pitää kiin-
ni, kun vene on miehittämätön. Itsetyhjenevien kau-
kaloiden venttiilit ovat tietysti silloinkin auki.

Pilssiin on syytä kurkistaa aina vesille lähdettäessä ja 
jätettäessä vene pitemmäksi aikaa miehittämättömäksi.

Ilmaamaton akselitiiviste vaurioituu kuivakäynnistä. 

Pilssipumpun uimurikytkin on yleisin syy toimimattomuuteen.

Ykskoivun LohisoppaLXXXIV

Lauantaina 6.7.2019 klo 19:00

Livemusiikista vastaa
Pyhäntaa Boys

      Arpajaiset!

   Kaikille yllätyslahja!

20 €/hlö
alle 12-v. lapset

veloituksetta
(sis. sopan, letut & kahvin)

Arpajaispalkintoja pyydetään toimittamaan seuran toimistoon 3.7. mennessä, tai suoraan Lohisopalle.
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Tunnusta väriä!

Tuubihuivi 

5 €
Veneilysäkki 

8 €
KESÄTARJOUKSENA  

MOLEMMAT KYMPILLÄ!

Myynnissä toimistolla

Mistä sitä vettä sitten veneeseen voi tulla ja tulee?
Jokainen läpivienti on potentiaalinen vuotokohde; 
tyhjennysletkut, veden sisäänotot, anturien läpi-
viennit, akselitiiviste, kumipalkeet, pakoputki, moot-
torin vesiletkut. S- ja perävetolaitteissa vene kelluu 
parin millin paksuisen kalvon varassa. Kalvolla on 
rajallinen elinikä. Vuoto on hankalasti tilkittävissä 
ja korjaus edellyttää veneen nostoa.

Perämoottoriveneissä epätiiviit moottorikaivon läpi-
viennit ja matalalla sijaitsevat tarkastusluukut ovat 
upottaneet uusiakin veneitä.

Akselitiivisteen alla voi pitää vaikkapa alumiinista 
vuokaa, johon vuoto kertyy ja on paikallistettavissa. 
Uudenmallisten akselitiivisteiden huolto = vaihto, 
boxia voi kiristää ja pakata vesilläkin. Vuoto voi olla 
myös vannasputken ja rungon välistä. Akselitiivis-
teen ilmaus on muistettava tehdä vesillelaskun jäl-
keen (riippuu tiivistetyypistä, tarvitaanko).

Yleistyvä keulaohjauspotkuri on myös mahdollinen 
vuotokohde. Tunnelin laminointi on lujilla varsinkin 
nopeakulkuisissa veneissä. Valitettavan usein niiden 
laminoinnissa on ahtaassa paikassa hutiloitu.

Lähellä vesilinjakorkeutta olevien poistoyhteiden 
kautta voi vettä tulla veneeseen lappoilmiön myö-
tä; laponestoventtiili pitäisi olla asennettuna, jos 
korkeudet ovat pienet. Ajon aikana dynaaminen paine 

saattaa työntää vettä veneeseen yhteistä, jotka paikal-
laan ollessa ovat selkeästi vesilinjan yläpuolella ja kuivia.

Sade- ja roiskevesi löytää tiensä sisälle joskus vaikeasti 
löydettäviä ja tukittavia reittejä.

Seuranta auttaa paikallistamaan vuotokohdan. Korjauk-
siin voidaan ryhtyä vasta sitten, kun kohta on löytynyt.

Turvallista veneilykesää,  
pidetään veneet pinnalla ja kuivina!

Jukka Lares 
Venetekniikka Lares Oy

Epätiivis läpivienti moottorikaivossa.

Kilpailuavustukset
Seuran hallitus on linjannut kilpailuavustusten hakua. 
Avustuksia myönnetään ranking- ja arvokisojen 
osallistumismaksuihin. Kauden 2019 hakemukset on 
toimitettava seuran toimistoon 6.8.2019 mennessä, 
hakemukset käsitellään hallituksen elokuisessa 
kokouksessa.

Hakemuslomake: 
https://lahtisail.fi/jasenille/kilpailuavustukset/

Mahdolliset matka- tai harjoitusavustukset 
ovat tapauskohtaisia, niistä voi olla yhteyksissä 
urheilutoimikunnan puheenjohtajaan, Axel Nyman, 
040 717 5969.



Opi purjehdustaitoja yhdessä kavereiden kanssa!
Omat ryhmät ja ohjaajat aloittelijoille, pidempään purjehtineille ja kilpaileville.

Leirin päätteeksi voi osallistua optareiden 
kansallisiin kadettikisoihin!

Kadettikisat Naumin leirin yhteydessä 12.-13.7.!

Lahden Purjehdusseuran perinteinen

Sysmässä 8.–13.7.2019Naumin Purjehdusleiri

Katso lisätiedot ja ilmoittaudu kesäkuun aikana: 
www.lahdenpurjehdusseura.fi/naumi

Hökän Muikku 2019
Lauantaina 17.8. klo 18

Kaikki seuran jäsenet 
lämpöisesti tervetulleita!

Muikkumaksu 5 € / hlö


