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Kommodorin tervehdys

Veneilykautemme on kalenterin mukaan ehtinyt 
siihen vaiheeseen, että useimmat veneet ovat 
jo nostettuina venetelttojen ja hallien kätköihin. 
Toki hienoja säitä vielä riittää ja jotkut rohke-
likot niistä nauttivatkin. Kausi on ollut meille 
monella tavalla suopea. Aurinkoisia kelejä ja 
leppoisia tuulia on ollut runsaasti nautittavak-
semme. Tukikohtien käyttöaste onkin ollut kor-
kea. Korona-pandemian vuoksi tukikohtiin ase-
tettuja rajoituksia on noudatettu ja tietoomme 
ei ole tullut viruksen leviämistapauksia oman 
toimintamme osalta. Myönteisiä vaikutuksia 
pandemialla on ollut veneilijöiden määrän li-
sääntyminen, joka oli helppo huomata järvillä.

Toki pandemialla on ollut toimintaamme myös 
negatiivisia vaikutuksia. Urheilutoiminnan 
osalta jouduimme peruuttamaan niin Casseli 
Racen kuin Päijännepurjehduksenkin. Syksyllä 
järjestetyssä Puuveneregatassa tosin oli osal-
listujia edellisvuosia enemmän. 

Junioritoiminta on yksi seuramme kulmakivis-
tä. Tänä kesänä alkeiskurssien kysyntä lisään-
tyi ja järjestimme jollakouluja enemmän kuin 
aiemmin, lisänä erityislasten jollakoulu. Lisäk-
si, kun Naumin 50-vuotisjuhlaleiri houkutteli 
osallistujia edellisvuosia enemmän, voimme 
odottaa paljon ensi kaudelta.

Seuran lippu on laskettu. Monen mielessä se 
on käynyt myös suruliputuksessa edesmennei-
den jäsenemme Mikko Bomanin, kommodo-
rimme Pekka Jaakkolan ja kunniajäsenemme 
Lasse Sammalkorven muistoa kunnioittaen.

Hyvää syksyä ja talven odotusta, pysykää ter-
veinä!

Nähdään syyskokouksessa.

Juha Lehtinen 
Kommodori

Syyskokouskutsu
Lahden Purjehdusseura ry:n sääntömääräinen syyskokous 

torstaina 19.11.2020 klo 18.00 alkaen

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

Käsitellään syyskokoukselle seuran säännöissä määrätyt asiat.

Tervetuloa!
Kokousmateriaalit luettavissa noin viikkoa ennen kokousta osoitteessa:  

https://lahtisail.fi/jasenille/materiaalipankki

Pilssike 11/2020



Lipunlasku 2020
Lippu laski jälleen Myllysaaressa 25.9.  
Kiitos kuluneesta kaudesta!

Lipunlaskussa palkitut:
Vuoden purjehtija: Jaakko Salonen, Claudia Rippon

Vuoden kilpailujärjestäjä: Teemu Kallio

Keskiviikkokisan kokonaisvoitto: Pancho Nikander

Vuoden junioriohjaaja: Viivi Paljärvi

Vuoden tulokas: Emil Nordman

Tikru: Janita Kreander

LPS JollaGP optimisti: Janita Kreander

LPS JollaGp Zoom8: Dan Tyyskä

Lahjoitus
Aulis Teerimäki on lahjoittanut seuralle tai-
deteoksen, jonka on maalannut taiteilija Boris 
Mikojan (Pentti Ikonen). Taulu on meriaiheinen 
tyrskytaulu ja se tullaan sijoittamaan tilanteen 
mukaisesti johonkin Lahden purjehdusseuran 
käytössä olevaan kiinteistöön tai toimitilaan.

Lämmin kiitos lahjoittajalle!

Kuvat: Pipsa Rippon

Kaikki vihreät palkittiin myös lipunlaskussa.  
Kuvassa edessä vasemmalta Anna-Sofia, Helmi, Louna ja Seela, takana 
junioritoimikunnan pj. Mirja Kreander ja kommodori Juha Lehtinen.
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In Memoriam: Pekka Jaakkola (1964-2020)
Lokakuun alussa saimme pysäyttävän suru-
uutisen, kun edellinen kommodorimme Pekka 
Jaakkola oli menehtynyt 56 vuoden iässä. Hän 
oli sairastanut syövän jo nuorella iällä, mutta 
terveys reistaili ajoittain voitetun syövän jäl-
keenkin.  Sairaus vei lopulta voiton Pekasta ja 
hän nukkui pois kotonaan 1.10. Pekasta voi 
todeta, että hänen valoisa ja iloinen luonteen-
sa auttoi ja kantoi häntä eteenpäin vuosikym-
menet, sairauksista huolimatta. Hän ei juuri 
koskaan valittanut asioista, vaan hän suhtau-
tui elämään ja asioihin yleensä positiivisesti.

Pekka Jaakkola toimi Lahden Purjehdusseu-
ran kommodorina kahdeksan vuotta välillä  
2012–2019 ja sitä ennen kaksi vuotta seuran 
varakommodorina.

Pekka Jaakkola liittyi Lahden Purjehdusseu-
raan v. 1991 ja opin tuntemaan hänet hel-
posti lähestyttävänä ja huumorintajuise-
na ihmisenä. Pekka oli innokkaasti mukana 
seuran toiminnassa ja tapahtumissa. Hänen 
luonteenpiirteensä olivat myös sopivat seuran 
johtotehtäviin. Siksi oli helppo kysyä Pekkaa 
kommodorin tehtävään. Jonkin aikaa asiaa 
mietittyään, hän suostui kommodoriehdok-
kaaksi ja seuran syyskokouksessa hänet valit-
tiin tähän tehtävään.

Pekka paneutui huolella asioihin ja toimin alus-
sa hänen mentorinaan. Nopeasti hän omaksui 
asioita ja otti pian ohjat käsiinsä alkaen joh-
taa seuraa omalla tavallaan. Hänen kausillaan 
jatkettiin seuran omaisuuden huolehtimisesta 
ja hoidosta. Hän myös aloitti julkisen rahan 
etsimisen ja keräämisen seuramme erilaisiin 
tarpeisiin. Nämä projektit onnistuivat hyvin ja 
tehtävien hoitamista edesauttoivat Pekan laa-
jat ja hyvät verkostot moniin tahoihin. Pekka 
toimi kokonaisvaltaisesti, ajatellen seuran pa-

rasta. Tällaiseen ajatteluun hän oli tottunut 
toimittuaan laajasti ja pitkään liike-elämän 
monissa tehtävissä sekä monilla aloilla.

Pekka oli aktiivisesti mukana myös muussa 
järjestötoiminnassa, joista läheisin oli Lions-
toiminta.

Lahden Purjehdusseuran jäsenet kunnioittavat 
Pekka Jaakkolan muistoa ja tekemäänsä työtä 
seuran hyväksi.

Pasi Heikkilä 
LPS:n kunniajäsen ja entinen kommodori
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Claudia Ripponin terveiset kauden jälkeen
Viime vuonna alkanut yhteistyö HSS:n (Hel-
singfors Segelsällskap) kanssa jatkui tänä 
vuonna loistavasti! Tällä kaudella pääsin pur-
jehtimaan Helsingissä Liuskasaaren edustalla 
merellä ja siellä yöpyminen helpotti paljon, kun 
oli treenejä monta päivää putkeen. Merellä ol-
tiin aina yhdellä kertaa useampia tunteja ja 
eväätkin syötiin vesillä. Useimmat kisat jär-
jestetään merellä, joten Helsingissä treenaa-
minen valmisti minut hyvin tämän kauden ki-
soihin. Merellä purjehtiminen on hyvin paljon 
erilaisempaa kuin järvellä ja siihen oli hyvä 
tottua. 

Myös tämän koko koronatilanteen vuoksi jän-
nitin, että pystytäänkö järjestämään normaa-
listi harjoituksia ollenkaan. Onneksi purjehdus 
on sellainen laji, että ei tarvitse olla lähikon-
taktissa muihin urheilijoihin ja tartuntariski 
on hyvin pieni. Kausi kuitenkin aloitettiin nor-
maalia myöhemmin ja kisojakin peruutettiin ja 
siirrettiin paljon.  

Olin todella iloinen, kun sain kuulla, että Tal-
linnan 44. Spinnaker-regatta voitiin järjestää. 
Minulle Tallinnan kisamatka on aina ollut yksi 
kesän kohokohdista. Siellä on isojen kisojen 
tunnelma ja monesti tuultakin enemmän. 

Turun Airiston regatassa sain tehtyä ja toteu-
tettua hyviä päätöksiä kisan aikana. Minus-
ta alkoi tuntua, että nyt on menty eteenpäin! 
Vaikka minun purjehdustreenit painottuivat 
kesäkuulle, ja heinäkuussa kävin vesillä aino-
astaan ohjaamassa, oli tulosta syntynyt hyvän 
kuukauden harjoittelun tuloksena. Syksyn ki-
sat menivät mukavasti, lukuun ottamatta har-
millista puomin poksautusta päähän ja vielä 
SM-kisoissa – olisin niin halunnut purjehtia 
siellä oikein hyvin. Hampaankoloonkin siis jäi 
hieman, mutta se on taas ensi vuotta varten! 

Olen ollut Lahden Purjehdusseuralla nyt kak-
si kautta ohjaamassa nuorempien ryhmiä ja 
olen huomannut, miten muiden ohjaaminen ja 
neuvominen on saanut minut näkemään pur-
jehduksen eri näkökulmista ja opettanut ana-
lysoimaan sitä eri tavoilla. Ohjaajakurssit 1 
ja 2 on valmistaneet minut ohjaajaksi, mutta 
myös auttaneet minua kilpailevana purjehtija-
na. Huomasin kauden aikana, että osasin val-
mistautua kisoihin paremmin ja kisojen aikana 
pystyin keskittymään ja luottamaan paremmin 
omaan tekemiseen. Ja se näkyi ilokseni myös 
tuloksissa! Myllysaaressa on tapahtunut paljon 
tämän kesän aikana. 

Odotan innolla ensi kautta, niin ohjaajana, 
kuin kilpailijanakin! 

Purjehdusterveisin, Claudia Rippon

Claudia voitti Turku Airisto -regatan ja hänet palkittiin seurassa 
vuoden purjehtijana.  

LPS toivottaa paljon onnea ja menestystä ensi kaudelle!
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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

www.lahdenpurjehdusseura.fi

Soitathan tai laita viestiä toimistolle ennen saapumistasi, näin voimme 
minimoida lähikontaktit ja mahdollistaa turvallisen asioinnin. Kiitos!

Hei Lahden junnupurjehtija!
On ollut hienoa nähdä sinua vesijärvellä purjehtimassa!

Olet ollut se valkoinen purje,  
joka auringonvalossa on heijastunut upeana sinistä Vesijärveä vasten.

Olet ollut se vene,  
joka väsymättä kokeilee tuulen suuntaa uudestaan ja uudestaan.

Olet ollut yksi kapteeneista,  
jotka haastavat itsensä, ja huolehtivat toisistaan.

Olet oppinut luottamaan itseesi ja oppimaasi 
 niin tyynessä kuin tuulessa.

Olkoon tuulesi sinulle myös suotuisat talven yli 
 seuraavaa kautta kohden!

Kiittäen kaudesta 2020

 
 

Pipsa Rippon


