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Vaalitoimikunta tiedottaa

Avoin uuden Kommodorin valintapro-
sessi on saanut kiitettävästi mielen-
kiintoa jäsenistön keskuudessa ja 
myös kiitosta avoimuudestaan jäse-
nistön suuntaan.
Ilmiantoja tuli kaikkiaan runsas 100kpl, joissa 
ehdotettiin Kommodoriksi kolmeakymmentä 
(30) henkilöä.  Kaikille ilmiannetuille henki-
löille soitettiin ja kerrottiin ilmiannosta, sekä 
kysyttiin suostumusta lähtemään jatkokeskus-
teluihin. Vaalitoimikunta on käynyt jatkokes-
kustelut viiden henkilön kanssa ja päivämää-
rällä 20.10.2019, muiden kieltäytyessä, meillä 
on yksi motivoitunut ehdokas kommodoriksi: 
Juha Lehtinen.

Tämän jälkeen valintaprosessi etenee ehdok-
kaan/ehdokkaiden tapaamiseen nykyisen hal-
lituksen kanssa, jossa kommodoriehdokas saa 
kysyä kaipaamiaan asioita hallitukselta. 

Ennen 27.11.2019 pidettävää syyskokous-
ta pidetään kommodoriehdokkaan/-ehdok-
kaiden esittäytymis- ja keskustelutilaisuus 
sunnuntaina 17.11.2019 Urheilu- ja messu-
keskuksessa, Ravintola Kodissa klo 16.   

Jäsenistöltä suoritetussa kyselyssä pyydettiin 
myös antamaan evästystä tulevalle Kommo-
dorille, johon saatiin myös hyviä vastauksia.  
Listan viisi ensimmäistä kohtaa löytyivät use-
ammasta palautteesta.

1. Avointa yhteistyökykyä, ei ristiriitoja aihe-
uttavaa 

2. Seuran yhteisöllisyyttä rakentavaa toi-
mintaa 

3. Ymmärtää niin harrasteveneilyn, juniori-
toiminnan ja kilpatoiminnan tarpeet 

4. Kiinnostusta juniori-, harrasteveneily ja 
kilpatoimintaan 

5. Tiedotuksen kehitys jäsenistön suuntaan 
6. Johtajuutta, vuorovaikutustaitoja, visio ja 

arvomaailma 
7. Näkyvyyttä ja osallistumista tapahtumis-

sa, tukikohdat, junioritoiminta ja kilpai-
luissa 

8. Vahva taloushallinnon osaaminen seuran 
varallisuudesta ja ikärakenteesta johtuen 

9. Verkostoituminen, aktiivisuus ja hyvät 
suhteet:
a. Lahden kaupunki, lähikunnat Päijän-

teellä, maakuntaliitto, liike-elämä
b. SPV, muut veneily- ja vesiurheiluseurat 

10. Myllysaaren siltojen tilanteesta neuvot-
teluiden aloittaminen Lahden kaupungin 
kanssa 

11. Kiinnostusta Myllysaaren tilanteeseen 
12. Purjehdusmaailmaa tunteva ja kilpatoi-

mintaan perehtynyt 
Vaalitoimikunta kiittää jäsenistöä tässä vai-
heessa hyvästä aktiivisuudesta ja toivoo run-
sasta osallistumista sekä keskustelutilaisuu-
teen että syyskokoukseen.    

Vaalitoimikunta  
Jari Saarola, Jorma Tamminen, Teemu Kallio 
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Kommodoriehdokkaan esittely

Juha Lehtinen (52),  
meriupseeri, sivutoiminen veneily-
alan yrittäjä
Tutustuin purjehdukseen ensimmäisen kerran 
vuonna 1977 Naumin leirillä. Tuo leiri meni 
lainaveneellä, mutta jo seuraavaksi kesäksi 
sain oman optarin - vettyneen vaneriruuhen, 
joka painoi tuplasti normaalin jollan verran. 
Kuitenkin nuo Naumin leirin kokemukset sy-
tyttivät sen tarvittavan kipinän, joka on saanut 
tulevat valintani ammattiani myöten kallistu-
maan merelliseen ilmapiiriin ja veneilyn pariin.

Olen toiminut aiemmin LPS:n hallituksessa 
4 vuotta silloisen Kilpapurjehdustoimikunnan 
puheenjohtajana, jolloin herätettiin henkiin 
keskiviikkokilpailut, luotiin junnu -GP ja isoil-
le veneille Padasjoen torstaikilpailut. Nykyisel-
lään olen kansainvälisen sotilasurheiluliiton 
(CISM) purjehduksen lajikomitean Euroopan 
edustaja ja lisäksi toimin Suomen Purjehdus 
ja Veneily ry:n purjehdusmaajoukkuetoimintaa 
ohjaavassa valmennus- ja huippukilpapurjeh-
dustoimikunnassa. Olen myös aktiivinen kilpa-
purjehdustuomari, kansainvälinen lisenssi on 
nyt viimeistä näyttöä vaille valmis.

Olen myös mukana Suomen Purjelaivasäätiön 
toiminnassa sen hallituksen jäsenenä ja kuu-
nari Helenan ja s/y Vahinen kipparina. Vahinel-
la ylitinkin Atlantin viime talvena ensimmäistä 
kertaa kotiinpäin St. Martenin ollessa lähtö-
satamana.

Olen siis seurannut LPS:n toimintaa junioris-
ta saakka, sekä jäsenenä että luottamushen-
kilönä. Asuessani ulkomailla tai edes toisessa 
kaupungissa Suomessa, olen kokenut kysei-
set luottamustehtävät luonnollisesti mahdot-
tomiksi hoitaa. Olen jälleen asunut Lahdessa 
reilun vuoden ja todennäköisesti palasin tällä 
kertaa jäädäkseni. LPS:n kommodorin arvoste-
tun ja vaativan tehtävän nyt avautuessa, olen 

asettunut ehdolle saadessani siihen tukea ja 
laajaa kannatusta.

Kolme tärkeintä kohtaa Lahden Purjehdusseu-
ra ry:n toiminnan kehittämisessä.

1. LPS on hyvin moniulotteinen seura. Junio-
rityö on peruspurjehdusopetuksen lisäksi par-
haimmillaan myös arvokasta kasvatustyötä. 
Urheilutoiminnassa ja kilpapurjehduksessa 
kasvetaan ja karaistutaan sekä nautitaan kil-
pailuvietin tuomasta mielihyvästä ja onnistu-
misten tunteista. Matkaveneilyssä nautitaan 
vesistöjemme monipuolisesta luonnosta ym-
päristöarvoja kunnioittaen. Kaikki tämä teh-
dään yhdessä purjehduksen ja veneilyn perin-
teitä kunnioittaen.

Juuri tämä moniarvoisuus on meidän voima-
varamme, jota meidän on osattava hyö-
dyntää - yhdessä! Ilman junioreita ei tu-
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kikohdillamme ole tulevaisuudessa käyttäjiä ja 
ilman aikuisten luomaa turvaverkkoa, ei ole 
junioritoimintaa.

Koen erittäin tärkeäksi seuran yhteisölli-
syyden ja seurahengen rakentamisen. Tälle 
yhdessä luotavalle pohjalle voimme raken-
taa arvokasta ja monipuolista toimintaa toi-
siamme tukien ja kannustaen.

2. Seuralla on kolme upeata tukikohtaa. Saari-
tukikohdat Päijänteellä ovat hienossa kunnossa 
kiitos käyttäjien huomaavaisuuden ja erityises-
ti tukikohtaisännän panostuksen. Päätukikoh-
tamme Myllysaari Vesijärvellä kaipaa kipeästi 
lisähuomiota osakseen. Saaren yleisilmeen ja 
rakennusten kunnon parantamiseksi aloitetut 
projektit on kyettävä viemään loppuun. Lisäksi 
jo vuosia keskustelussa ollut siltojen uusimi-
nen saattaa olla ajankohtaisempaa kuin luu-
lemmekaan. Kuten jo vuosikymmeniä, seural-
la on edelleen halu pitää Myllysaari avoimena 
keitaana, jossa kaikki kaupunkilaiset voivat 
nauttia ainutlaatuisesta ilmapiiristä. Toki sil-
loin myös fasiliteetit on oltava siinä kunnossa, 
että siitä voi nauttia. Yksittäisen seuran on ny-
kyaikana kuitenkin miltei mahdotonta huoleh-
tia yksin isosta kiinteistöstä ja maa-alueesta 

kaikkien vaatimusten mukaisesti, vaan siihen 
on löydettävä yhteiskunnan laajamittaistakin 
tukea.

Myllysaaren tulevaisuus ainutlaatuisena 
keitaana keskellä kaupunkia on keskeinen 
kysymys, johon on suunnattava paljon ai-
kaa ja vaivaa pystyäksemme pitämään sen 
myös seuraavat sata vuotta.

3. Niin LPS kuin muutkin veneily- ja urheilu-
seurat kamppailevat nykypäivänä putoavien 
jäsenmäärien kanssa. Seuran tulee strategi-
ansa mukaisesti kyetä tarjoamaan mielekästä 
toimintaa kaikilla tasoilla, jotta jäsenmäärän 
negatiivinen kehitys saataisiin pysähtymään.

Seuran taloustilanne on ollut jo vuosia halli-
tuksen tarkassa varjeluksessa. Ylimääräistä ei 
ole, joten kaiken toiminnan on kyettävä myös 
kattamaan omat kulunsa - velaksi ei voida 
elää. Näin olemme jo oppineet toimimaan.

Tulevaisuudessa on seuran taloustilannet-
ta edelleen seurattava hyvin tarkasti, kos-
ka varsinaisilla jäsenmaksujen nostamisella 
emme voi kattaa kasvavia toiminnan kuluja. 
Niinpä myös yhteistyökumppanien sitoutta-
minen seuran toimintaan on ajankohtaista.
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LPS talvitreenit
Oli myöhäinen syksy, oikeastaan alkutalvi 
vuonna 2018, kun Lahden purjehdusseuran 
junnujen talvitreenit saivat taas pitkästä aikaa 
tuulta purjeidensa alle. Olimme Lotilan kou-
lun pihalla ja kun vihdoin saimme avaimen ja 
pääsimme sisälle, meillä oli toista tuntia aikaa 
tutustua kuntosalin ihmeelliseen maailmaan. 
Pipsa Rippon, ammatiltaan liikunnan opetta-
ja, ohjasti meitä ensimmäisellä kerralla, mutta 
siitä eteenpäin päti yrittämisen ja erehtymisen 
taktiikka. Monia kertoja eksyimme isojen mies-
ten levypainojen luo ja jo melkein ehdimme 
pukea painonnostovyöt päällemme, kun mei-
dät palautettiin tekemään kuulemma lapsille 
turvallisempia liikkeitä oman kehon painolla. 

Tätä jatkui koko talvi, ja keväällä olimme, jos 
nyt emme ihan vielä kehonrakentajia, niin 
ainakin paljon paremmassa kunnossa kuin 
aloittaessamme. Tapahtuihan talven aikana 
muutakin, pääsimme loskaisena talviaamuna 
kaatamaan jollia Nastolan uimahallin läm-
pöön. Siellä vallitsi jokseenkin täydellinen ryh-
mähenki ja tekemisen meininki, vaikka ei olisi 
lumen seassa olleeseen himmeliin lastatuista 
kylmistä, kesän muistojen sävyttämistä opta-

reista sitä uskonutkaan. Edellä tarkoitan siis 
jollia, en optimismin sävyttämiä vanhempia, 
vaikka aimo annos on täytynyt olla sitäkin, 
tätä kaikkea järjestäneillä vanhemmilla, eri-
toten junioritoimikunnalla, näin onnistuneen 
talven teossa.

Entäs sitten tänä talvena? Joka torstaiksi klo 
17.30–18.30 on varattu liikuntavuoro Kunnak-
sen koululla. Se taitaakin kulua säbän peluun 
tahdissa ja ainakin minut voi nähdä siellä. 
Toivonkin että kaikki kynnelle kykenevät, ei-
vät vain juniorit, pakkaavat treenikasseihinsa 
vaatteet ja iloista mieltä, näpyttelevät navi-
gaattorinsa määränpääksi Kunnaksen koulun 
liikuntasalin ja uhraavat viikostaan muutaman 
tunnin liikunnan riemulle ja mukavalle yhdes-
sä ololle. 

Roope Tervonen

Kaikille avoin junioreiden liikuntasalivuoro 
Kunnaksen koululla torstaisin klo 17.30–18.30. 

Tule mukaan!

Tähän toimintaan olemme saaneet Opetus- ja 
kulttuuriministeriön jakamaa seuratukea.
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Syyskokouskutsu
Lahden Purjehdusseura ry:n sääntömääräinen syyskokous

keskiviikkona 27.11.2019 klo 19.00 alkaen

Lahden Urheilu- ja messukeskus, Ravintola Koti, 2 krs. 
Salpausselänkatu 7, Lahti (käynti Messuhallin pääovesta)

Käsitellään seuran säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat.

Tervetuloa!
Kokousmateriaalit luettavissa seuran www-sivuilla noin 2 viikkoa ennen kokousta.
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Junnukuulumisia

Onneksi olkoon Totti Kemppainen!
Vesijärvellä treenaava ja seuraamme edus-
tava ratamoottoriveneilijä Totti Kemppai-
nen ajoi ensimmäisellä F4-kaudellaan MM-
neloseksi.

Kemppaisen 4,8 metrisen hiilikuituveneen 
runko painaa alle sata kiloa. Moottorin kanssa 

ja kisavarustuksessa veneellä on painoa noin 
270 kg. F4-veneen huippunopeus on 120 km 
tunnissa.

”Kisoissa venettä ajetaan kaasu pohjassa, 
se pomppii ja vatkaa”, kertoo Totti, ja jatkaa 
”Meihin kohdistuu kisassa noin 4G:n voimat”.

Special Olympics SM-kultaa Toivo Laiholle!
Startti-Stipendi (1000 € VAU ry:ltä) mahdollis-
ti erityispurjehduksen aloittamisen seuramme 
junioritoiminnassa.

Tuloksena Special Olympics SM-kultaa Toivo 
Laiholle, partnerina Roope Tervonen!



Lipunlasku 2019
Lippu laski 27.9.2019 Myllysaaressa. Mukana 
tapahtumassa oli lähes 100 LPS:n jäsentä, 
josta runsas joukko seuran junioreita.

Lipunlaskussa palkitut:
Vuoden kilpailunjärjestäjä: Markus Poikolainen

Vuoden Purjehtija: Pekka Honkavaara,  
Roope Juhonen, Janne Heikkilä, Juha Lehtinen

Seuran kunniamerkki: Pekka Honkavaara

Vuoden Junioriohjaaja: Silja Tast

Tikru: Hugo Simola

Vuoden Tulokas: Janita Kreander

LPS GP Jolla Opti: Olavi Starck

LPS Jolla GP Zoom 8: Roope Tervonen

Zoom8 kolme parasta: 
1. Roope Tervonen 
2. Dan Tyyskä 
3. Claudia Rippon

LPS GP Jolla Opti kolme parasta

13-15- vuotiaiden sarja: 
1. Olavi Starck 
2. Claudia Rippon 
3. Hugo Simola

Alle 13-vuotiaiden sarja: 
1. Leevi Salo 
2. Janita Kreander 
3. Sami Rippon

LAHDEN PURJEHDUSSEURA RY 
ma & ti klo 10–16, ke klo 9–17

Lahden Urheilukeskus,  
Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti

044 069 8450 | lps@lahdenpurjehdusseura.fi

HUOM! Toimintasihteeri on lomalla 2.-12.12.2019.
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