
Illalliskortti 40 €, lapset 20 € 
sis. buffet-menun alkumaljoineen, drinkkilipun sekä ohjelman

Buffetmenu
Katkarapusalaattia

Kana-couscoussalaattia

Vihersalaattia

Leipälajitelma ja levitettä 

Ylikypsää häränrintaa  
ja kermaista paistikastiketta

Uunijuureksia 

Päärynä-piparkakkutrifle

Kahvia, teetä

 Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ke 22.1.2020  
osoitteeseen lps@lahdenpurjehdusseura.fi

Maksut illalliskorteista seuran tilille  
FI85 2280 3800 0418 90 myös 22.1. mennessä.

Ilmoitathan erikoisruokavaliosta etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Lauantaina 1.2.2020 klo 18 alkaen
Ravintola Walimon Casseli, Walimosali 

Vesijärvenkatu 25, 15140 Lahti

Talvigaala 2020
Lahden Purjehdusseuran
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Kommodorin tervehdys

Hyvä Lahden purjehdusseuralainen!

Vuosi ja vuosikymmen on vaihtunut 
ja monella ajatukset alkavat kääntyä 
hiljalleen tulevaan veneilykauteen. 
Helmikuiset venemessut ovat monelle se viimei-
nen kimmoke alkaa suunnitella tulevaa kautta ja 
ohjelmaa. Veneiden kevätkunnostus, CasseliRace, 
matkapurjehdukset, tukikohtavierailut, Päijänne-
purjehdus, leirit ja ystävien tapaamiset alkavat 
täyttää ajatuksia. Tulevalla kaudella LPS:n kan-
nalta erityisen merkittäviä tapahtumia ovat mm. 
Naumin 50-vuotisjuhlaleiri ja 85. Päijänne-viikko.

Olen kiitollisuudella ottanut vastaan seuran kom-
modorin tehtävät 1.1.2020 alkaen. Tahdon kiittää 
Pekka Jaakkolaa monivuotisesta panoksesta seu-
ran hallituksen puheenjohtajana ja kommodori-
na. Autonomian aikana perustetussa seurassam-
me on vuosien edetessä tapahtunut runsaasti ja 
eri aikakausia ovat leimanneet merkittävät ta-
pahtumat. Seura onkin kokenut Lahden kaupun-
gin kehityksen sen alkuajoista saakka. Nyt LPS:n 
23. kommodorina tehtävänäni on varmistaa, että 
seura voimistuu ja jatkaa merkittävää tehtävään-
sä yhteiskunnallisena toimijana, kasvattajana ja 
nuorison kehittäjänä myös tulevaisuudessa.

Seuran hallitus johtaa seuran toimintaa seuran 
jäsenistön määrittämällä reitillä. Kommodori 
johtaa hallituksen toimintaa. Kommodorina toi-
minta ei kuitenkaan voi olla seuran ”vetämistä”, 
saati sitten ”työntämistä”. Toiminta on yhteistoi-
mintaa hallituksen ja jäsenistön kanssa yhdessä 
asetettujen päämäärien saavuttamiseksi. Seuran 
kommodorin tehtävänä ei myöskään ole kertoa 
jäsenistölle, mitä heidän tulisi tehdä seuran hy-
väksi. Toimintaa tulee kehittää monipuolisesti ja 
mahdollisuuksia tarjoavaksi siten, että jäsenistö 
löytää mielekkäitä tehtäviä ja harrastuskohtei-
ta. Yhdessä tekeminen kuuluu edelleen kiinteästi 
seuratoimintaan ja sillä kyetään lähes aina myös 

karsimaan muuten pakollisia ja näin myös yli-
määräisiä kuluja.

Seuramme on kohdannut muiden veneily- ja ur-
heiluseurojen tavoin jäsenmäärän laskun viime 
vuosien kuluessa. Tämä laaja yhteiskunnallinen 
ilmiö on kuitenkin haastettavissa, mutta se tar-
vitsee muutosta ja tarkkaa harkintaa. Toimiak-
seen parhaalla mahdollisella tavalla tulee seural-
la olla toimiva ja päivitetty strategia. Tämä on 
se aiemmin mainitsemani ”jäsenistön määrittä-
mällä reitillä”. Ilman tällaista ohjenuoraa vauh-
ti voi näennäisesti olla kova ja purjeet vedossa, 
mutta väärään suuntaan. Alkaneen vuoden yksi 
päätehtävistä on seuran strategian päivitystyö. 
Hallituksen perustaman työryhmän lisäksi jäse-
nistöä tullaan haastamaan mukaan työhön eri 
keinoilla. Odotankin seuralaisilta panostusta ja 
ideoita tähän työhön. Tulkaa mukaan kehittä-
mään toimintaa tulevia vuosikymmeniä varten!

Nyt kun talvi vasta on oikeastaan alkamassa 
lumen valkaistua Vesijärvenkin juuri jäätyneen 
pinnan, saattaa tuntua aikaiselta suunnata aja-
tuksensa kohti kevättä. Olkaa huoleti, sieltä se 
vaan saapuu - vuosi vuodelta yhä nopeammin.

Ehkä tämän ”mukatalven” voisi jo perua...  
tervetuloa kevät!

Juha Lehtinen 
Kommodori 

040 0512466, baycitysailing@gmail.com

Kiinteistötoimikunta 
Kari Tuominen 
puh. 0500 872793 
kari.tuominen@arkyhtymä.fi

Taloustoimikunta 
Timo Harju 
puh. 050 387 9005 
harjut@gmail.com

Tiedotustoimikunta 
Pia Tyyskä 
puh. 040 743 3363 
pia.tyyska@gmail.com

Urheilutoimikunta 
Axel Nyman 
puh. 040 717 5969 
axel.nyman@edu.lahti.fi

Vaalitoimikunta 
Jari Saarola 
puh. 040 8403748 
jari.saarola@phnet.fi

Junioritoimikunta
Puheenjohtaja haussa 
Yht.hlö.: Anna Pitkämäki 
puh. 050 542 8829 
anna.pitkamaki@nyanssi.net

Harrasteveneilytoimikunta 
Sami Kallio 
puh. 0400 846333 
samipetterikallio@gmail.com

Harrasteveneilytoimikunnan 
yhteydessä toimivat: 
Katsastustoimikunta  
Jukka Sorvali 
040 5584048

Puuvenetoimikunta  
Jarno Talvitie 
050 5695755

LPS hallitus 2020
     toimikausi 
Juha Lehtinen, kommodori   2020-2021 
Timo Harju, taloustoimikunta  2020-2021 
Sami Kallio, harrasteveneily  2019-2020 
Axel Nyman, urheilutoimikunta  2019-2020 
Kari Tuominen, kiinteistötoimikunta  2020-2021 
Pia Tyyskä, tiedotustoimikunta  2019-2020 
Junioritoimikunta  Hallitus täydentää

Toimikuntien puheenjohtajat 2020

Tule mukaan toimikuntatyöskentelyyn!
Toimikuntien kokoonpanot osittain vielä täydentymässä. Ole yhteydessä suoraan 
toimikunnan puheenjohtajaan tai junioritoimikunnan osalta em. yhteyshenkilöön.
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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

Jäsenmaksulaskut 2020
Vuoden 2020 jäsenmaksulaskut postitetaan tammikuussa.

Myllysaaren laituripaikat laskutetaan maaliskuussa.  
Laituripaikan haltija, vahvista venepaikkasi  
15.3.2020 mennessä.

Jos on epäselvyyksiä, ota yhteyttä toimintasihteeriin.

Lisätietoja
LPS:n jäsen- ja ym. maksut vuonna 2020 
https://lahtisail.fi/seura/maksut-hinnat/

LPS:n katsastajat ja kauden vuosikatsastukset 
https://lahtisail.fi/toiminta/harrasteveneily/katsastus/

LPS:n peruskatsastettavat veneet 2020 
https://lahtisail.fi/jasenille/materiaalipankki

Jos haluat veneesi mukaan Veneilyohjelman venepuhelinluetteloon, täytä lomake: 
https://lahtisail.fi/venepuhelinluettelo/

LPS:n jäsenistö 2019 
https://lahtisail.fi jasenille/materiaalipankki

Tärkeää! 
Muista käyttää 

viitenumeroa maksaessasi!

Jokaisesta 
maksuhuomautuksesta 

peritään 10 € lisämaksu.

Venemessujen ryhmäliput
Ryhmälipulla pääset venemessuille edullisemmin.

Ryhmälipun hinta 11 €
Ilmoittautumiset lps@lahdenpurjehdusseura.fi 

pe 31.1. mennessä, ja samalla maksu 
seuran tilille FI85 2280 3800 0418 90.

Laita viestikenttään selvästi  
osallistujan/osallistujien nimet.

7.-16.2.2020 Messukeskus, Helsinki

pe 7.2.   klo 11–19 
la–su 8.–9.2.  klo 10–18 
ma–pe 10.–14.2.  klo 11–19 
la–su 15.–16.2.  klo 10–18
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