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Tervetuloa Hökän Muikuille ja Piirakalle, joka järjestetään jo 23. kerran lauantaina 22.8.2020!

Ohjelma ja aikataulu
- Kokoonnutaan Päijänteen vanhimman mökin edustalle klo 10:00 käskynjakoon 
- Muikkuvalmisteluja talkoilla yms. valmisteluja klo 10:00-13:00 
- Leidien saunavuoro klo 15:00-16:30 
- Miesten saunavuoro klo 16:30-18:00 
- Muikunpaisto alkaa klo 19:00

Muikkumaksu
-Aikuiset 10 € / muikunsilmäpari 
-Lapset 5 €

Ilmoitathan osallistumisestasi  
lps@lahdenpurjehdusseura.fi  
20.8. mennessä, niin osataan varata 
oikea määrä muikkuja ja piirakoita.

Kommodorin tervehdys

Tervehdys vesiltä!

Veneilykausi on ollut erityisen vilkas. 
Veneilijöiden määrä Vesijärvellä ja Päijänteellä 
on kasvanut, minkä varmasti kaikki ovat 
veneillessään havainneet. Kyllä vesille mahtuu 
vielä enemmänkin veneilijöitä. Me voimme 
aktiivisena seurana toivottaa heidät tervetulleiksi 
järjestäytyneen veneilyn pariin ja tarjota kaikki 
seuran jäsenyyden suomat edut. Tämä osaltaan 
kehittää veneilykulttuuria ja veneilytaitoja.

Juniorien kausi on ollut erityisen vilkas 
jollakoulujen ja Naumin 50-vuotisjuhlaleirin 

osalta. Jollakouluja järjestettiin enemmän kuin 
edellisvuosina, uutuutena erityisryhmien kurssit. 
Naumissa oli lähes 50 leiriläistä, joka on reippaasti 
enemmän kuin viime vuosien keskiarvo on ollut.

Tukikohtien käyttöaste on kasvanut ja myös 
talkoisiin osallistuneita on ollut mukavasti. 
Veneilykautta on vielä jäljellä, nautitaan 
siitä turvallisesti sen loppuun saakka 
veneilyturvallisuutta ja Korona-säännöksiä 
noudattaen.

Juha Lehtinen 
Kommodori

Hökän Muikku 2020
Lauantaina 22.8. 
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”Kevät”kokouskutsu
Lahden Purjehdusseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous 

(viivästys koronaepidemian vuoksi)

torstaina 27.08.2020 klo 18.00 alkaen

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

Käsitellään kevätkokoukselle seuran säännöissä määrätyt asiat, mm.

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, 
jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

2. todetaan läsnä olevat seuran jäsenet.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. esitetään kokoukselle vuoden 2019 toimintakertomus, 
tuloslaskelma ja tasesekä tilintarkastajien lausunto.

5. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden 
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

6. päätetään asioista, jotka hallitus kokoukselle esittää.
7. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

8. käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat.

Tervetuloa!
Kokousmateriaalit luettavissa: https://lahtisail.fi/jasenille/materiaalipankki

Syyskokous pidetään torstaina 19.11.2020.

Ajankohtaista

Seuran jäseniä pyydetään palauttamaan 

toimistolle harraste- ja/tai ansiomerkkinsä, kun 

on saanut ylemmän merkin.

Myllysaaren vartiovuoroista on päätetty luopua.
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LAHDEN PURJEHDUSSEURA RY 
ma & ti klo 10–16, ke klo 9–17

Lahden Urheilukeskus,  
Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti

044 069 8450 
lps@lahdenpurjehdusseura.fi

Puuveneregatta 2020
Perinteistä pidetään kiinni ja elokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna oli jälleen 
Puuveneregatta, kooten puuveneilijöitä ympäri 
Vesijärveä ja Päijännettä. Tapahtuma alkoi 
Ykskoivusta jo perinteeksi muodostuneella 
illallisella ála Ykskoivu. Seuraavana päivänä 
eskaaderipurjehdus Myllysaareen, jossa veneet 
olivat myös nähtävillä yleisölle, ja lauantaina 
vuorostaan ratakisaa. Saunominen ja yhdessä 
olo oli tärkeä osa ohjelmaa, kuten aina.

Tänä vuonna pidettiin samanaikaisesti 
matkakisa myös muille purjehtijoille. Mielestäni 
järjestelyt toimivat hyvin. Onnea vielä voittajalle! 

Tämä on mielestäni hyvin suunniteltu ja 
organisoitu tapahtuma, joka toteutetaan 
nimenomaan jäsenistön toimesta. On 
hienoa nähdä, että kaikki puuveneregattaan 
osallistuvat ovat mukana auttamassa ja 
luomassa tunnelmaa. Niin se vaan on, ettei 
yksikään tapahtuma toimi ilman heitä, jotka 
pitävät nyöreistä kiinni. Kiitos Marko Aalto ja 
Jarno Talvitie, mutta samalla haluan kiittää 
myös kaikkia osallistujia. 

 Pia Tyyskä 

Lipunlasku 2020
Lippu laskeutuu Myllysaaressa perjantaina 25.9.2020 Auringon laskiessa klo 19.07.

Järjestämme Lipunlaskutilaisuuden tänä vuonna ulkoilmatapahtumana. 
Lisätietoa lähempänä.

Kuva: Mika Martikainen
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