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Kommodorin Sana
Kesä on kääntymässä kohti syksyä, mutta onneksi
veneilykautta on vielä reilusti jäljellä. Tähän asti
kesän tapahtumat ovat sujuneet varsin mallikkaasti ja erityisesti otan esiin junioritoiminnan. Junnutoimikunta, vanhemmat, ohjaajat ja lukuisa määrä
junnupurjehtijoita ovat onnistuneet saamaan Myllysaareen sen kaipaamaa vipinää ja vilskettä. Unohtamatta ravintolan maukkaita ruokia ja virkistäviä
juomia. Seuran jäsenet voisivatkin enemmän käyttää ravintoloitsijan tarjoamia palveluita.
Itse en enää asetu tulevalle kaksivuotiskaudelle kommodoriehdokkaaksi. Pestiä olen hoitanut kahdeksan
vuotta ja sitä ennen toimin useita vuosia hallituksessa.

Seuran toimikunnat toimivat hienosti, talous on
mallillaan ja tukikohtien kunto/siisteys on parantunut vuosi vuodelta. Tästä iso kiitos kuuluu teille kaikille, jotka olette pyyteettömästi laittaneet kortenne
kekoon yhteiseksi hyväksi.
Voin hyvillä mielin luovuttaa seuraajalleni tämän
monipuolisen ja mielenkiintoisen tehtävän.
Olkaa aktiivisia ja tulkaa joukolla syyskokoukseen
vaikuttamaan ja päättämään muistakin tärkeistä
asioista!
Pekka Jaakkola
Kommodori
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Tervetuloa

Lahden Purjehdusseura etsii jatkajaa pitkäaikaisen kommodorin Pekka Jaakkolan tilalle. Pekka
jättäytyy omasta halustaan taustalle ansiokkaasti
hoidetusta tehtävästään, eikä näin asetu ehdolle
seuran kommodoriksi tulevalle 2. vuotiskaudelle
2020-2021.
Uusi kommodori valitaan seuran
syyskokouksessa 27.11.2019.
Ilmianna itsesi tai mielestäsi sopivat ehdokkaat
seuran toimistoon lps@lahdenpurjehdusseura.fi
tai toimistoaikana puhelinnumeroon 044 069 8450
(ma, ti klo 10–16, ke klo 9–17).
Nyt voit vaikuttaa, käytä mahdollisuuttasi!
Lisätietoa toimistolta Helenalta ja vaalitoimikunnan
puheenjohtajalta Jari Saarola / 040 840 3748.

Lipunlasku
Perjantaina 27.9.2019 klo 18.30
Myllysaaressa

• Ravintolan tarjoama alkumalja ja illallinen
• Palkintojen jako
Ilmoittaudu ma 23.9. klo 12 mennessä
lps@lahdenpurjehdusseura.ﬁ
Ilmoita samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Tukikohdista
Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaan avotulen teko
metsäpalovaaran aikana myös grillikatoksessa on ehdottomasti kielletty.
Koirat tulee ole kytkettynä. Ethän tuo koiraasi saunan terassille tai
grillikatokseen.

Ihastuttava Tara menestyi Suomenlahdella
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Tara on 5.5 mR-luokan puuvene ja kilpailee
klassikko-kategoriassa. Veneen on suunnittelut
Britton Chance Jr. (USA) ja se valmistui Vator Oy:llä
Helsingissä 1968, mistä se matkusti suoraan Meksikon
Olympiaregattaan.
Vene kulkeutui Sveitsin, Ranskan ja Italian kautta
takaisin Suomeen ja Lahteen - Juhosen Roopen
omistukseen viime keväänä.

5.5-luokalle 2019 oli juhlavuosi, kun Kultapokaalikilpailu (Scandinavian Gold Cup) täytti huikeat 100
vuotta. Oli luonnollista, että juhlakilpailu käytiin
NJK:n isännöimänä Valkosaaressa, mistä kilpailu
on alunperin lähtöisin. Kilpailun voitti norjalainen
venekunta. Kaukaisimmat venekunnat saapuivat
Australiasta ja Bahamalta, kummastakin kaksi.
Kilpailu käytiin modernien veneiden kategoriassa,
missä Suomea edusti ÅSS-vetoinen kolmikko Henrik Lundberg, Mathias Dahlman, Timo Telkola
5Billy5-veneellä.
Samassa yhteydessä kilpailtiin Evoluutio-kategorian
(lasikuituinen ”välivaihe” luokan kehityshistoriassa)
Hankø Evolution Cup ja puisten klassikoiden Royal
Kaag Classic Cup.

Maanantaina saatiin purjehdittua vain yksi startti (2. sija). Tiistaina tuuli oli kovimmillaan (13-15
m/s) ja olimme lievissä vaikeuksissa veneeseen
kertyneen roiskeveden takia, koska emme saaneet
tyhjennyspumppua toimimaan (sijat 2.,4.). Keskiviikkona asemamme kohenivat piikillä molemmissa
lähdöissä. Torstai oli pläkäpäivä. Perjantaina saatiin ajettua kaksi starttia 3-5 metrin voimakkaasti
shiftanneessa pohjoistuulessa. Ensimmäinen startti epäonnistui ja rimpuilimme sijan 6. Viimeinen
startti sujuitaas paremmin ja olimme niukasti 2.
Varmistimme sillä klassikko-kategorian voiton MMkilpailussa. Myös tämä voitto oli pokaalin kaiverrusten perusteella ensimmäinen Pohjoismaihin. Ensi
vuonna kilpailut käydään Australiassa.
Janne Heikkilä

Osallistuimme jälkimmäiseen LPS-miehistöllä Roope Juhonen, Pekka Honkavaara, Janne Heikkilä.
Kolmipäiväinen kilpailu typistyi yhden pläkäpäivän
takia kahteen. Kisa purjehdittiin Isosaaren rata-alueella. Voitimme kilpailun lähtösijoituksilla 2, 1, 1, 1.
Voitto oli ensimmäinen Suomeen ja ilmeisesti myös
Pohjoismaihin.
Yhden välipäivän jälkeen alkoivat luokan viisipäiväiset MM-kilpailut ja samalla rata-alueella. Siinä
kaikki kategoriat starttasivat yhteislähtöinä. Aurinko paistoi ja tuulet vaihtelivat päivittäin.

Tunnusta väriä!
Tuubihuivi

5€

Veneilysäkki

8€

MOLEMMAT KYMPILLÄ!

Myynnissä toimistolla

Junnukuulumisia
Kulunut kausi on ollut mielestäni erittäin onnistunut Lahden Purjehdusseuran junioriryhmissä. Vihreissä, joissa valmennan apuvalmentajana. Sinisissä, joiden toimintaa olen saanut seurata vierestä, ja
Mustissa, joissa olen itse treenannut. On kilpailtu,
on leireilty ja on pidetty hauskaakin. Toki olimme jo
ennen kauden alkua treenanneet koko talven kuntosalilla ja opiskelleet Lehan kanssa purjehduksen
teoriaa. Virallisesti kausi alkoi kuitenkin Mustalla ja
Sinisellä ryhmällä vappupäivänä, loistavien uusien
valmentajien johdolla. Tällä kaudella ovat nimittäin ottaneet Mustan ja välillä Sinisenkin ryhmän
vaativasta ohjaajan ruorista tukevan otteen oman
seuramme kasvatit Panu Salo ja Silja Tast. Tämä
kaksikko on luotsannut eritasoisia kilpajunnujamme menestykseen. Onhan meillä toki ollut kesällä
myös muita,ennestään tuttuja valmentajia, kuten
Elis, Viivi ja Teemu, joille kuuluu myös iso kiitos.
Vihreän ryhmän kausi alkoi myöhemmin toukokuussa, osaavien ohjaajien käsissä. Uusi harrastus
on varmasti jännittävä asia monelle lapselle. On ollut ihanaa nähdä, miten suuri halu lapsilla on ollut
oppia purjehdusta ja miten vaikeudet ja harmit on
aina lopulta kääntyneet iloksi ja menestykseksi. Sillä se piste mihin nyt on jo päästy, antaa varmaan
näille lapsille hyvät eväät purjehdusharrastukseen

ja purjehduksen täyteiseen elämään. Ja kuka tietää,
saattaahan joku näistä pienistä taitureista olla seuramme tuleva olympiavoittaja. Niin taitavaa menoa
siellä välillä on ollut.
Mustan ryhmän kanssa olen saanut kokea monenlaista kauden aikana. Suuria tunteita, iloja ja pettymyksiä. Eräs omalle kohdalleni sattunut huippuhetki, jota pääsin todistamaan ihan gastin paikalta,
oli Toivo Laihon kanssa voitettu Special Olympics
-purjehduksen suomenmestaruus. Keskikesällä päästiin viettämään myös seuran legendaarista Naumin purjehdusleiriä, joka oli tänä vuonna
SPV:n alueleiri. Ja siellähän hulinaa riitti. Tuntui,
että Naumin leirillä oli enemmän osallistujia ja
meininkiä kuin pitkään aikaan. Naumin regatassa
näyttivät kaikki nuoret purjehtijat omaa parastaan.
Regatta järjestettiin tänä vuonna optareiden virallisena kadettikisana.
Mutta valitettavasti on kesänkin loputtava joskus ja
syksyn tultava, mutta onneksi pian alkavat talviharjoitukset ja mielessä pysyvät kirkkaina viime kesän
purjehdusmuistot!

Kuvat: Elis Makkula

Roope Tervonen
Seuran juniorijäsen & apuohjaaja

