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Kommodorin tervehdys

 
 
Normaalisti tässä vaiheessa vuotta useat 
meistä ovat mielessään valmistautumassa ve-
nemessuihin. Nyt tämä venekansan pyhiinva-
ellustapahtuma on peruttu ja joudumme et-
simään kauden aloitusmerkkiä muilla tavoin. 
Kevättä odotellessa voimme nyt säiden suosi-
essa nauttia perinteisestä talvesta. Älkäähän 
kuitenkaan jättäkö kevätpuuhia liian myö-
hään…sieltä se kausi kuitenkin taas tulee.

Viime kaudella saimme nauttia loistavista ve-
neilykeleistä. Tuskin keneltäkään vesillä liikku-
neelta jäi huomaamatta, että järvienselillä oli 
enemmän veneitä kuin vuosikausiin. Joissain 
tapauksissa venekantaa sai täydentää mikä 
tahansa kelluva laite, jonka sai kulkemaan 
eteenpäin. Jotkut näistä uusista veneilijöistä 
oli liikkeellä selvästi puutteellisin veneilytai-
doin. Tästä huolimatta toivotamme kaikki ter-
vetulleiksi yhteisille vesillemme, kaikille riittää 
tilaa. Juuri nyt puhutaan laturaivosta… pide-
tään yhdessä huoli, ettemme vahingossa jaa 
aaltoraivoa.

Turvallisuus vesillä on toimintamme lähtö-
kohta. Helpoin ja halvin keino saada muutos 
aikaan ja jakaa tietoa on järjestää koulutus-
ta. Veneilijän tulee omata oikeat perustiedot 
ja -taidot, jotta pärjäämme yhdessä Vesijär-
ven ja Päijänteen aalloilla. Järjestäytyneen ve-
neilyn yhtenä etuna onkin seurojen tarjoama 
koulutus, jossa uudet veneilijät opastetaan 
alkuun. Valitettavasti jo viime talveksi suun-
nitellut koulutukset jouduttaneen jälleen siir-
tämään miltei jo kirosanaksi muodostuneen K-
tilanteen vuoksi. Seurana noudatamme SPV:n 

ja THL:n määräyksiä sekä alueellisia ohjeita, 
jotta toimintamme olisi kaikille osallistujil-
le turvallista. Tämän vuoksi myös perinteinen 
Talvigaalamme on peruttu. Seuran myöntämät 
huomionosoitukset jaetaan 1.5. lipunnoston 
yhteydessä Myllysaaressa.

LPS:n hallitus on seuran sääntöjen mukaisesti 
asettanut kaksi työryhmää toiminnan kehittä-
miseksi tulevaisuudessa. Myllysaari-työryhmä 
laatii esityksen Myllysaaren luomista mahdol-
lisuuksista kehittää seuran toimintaa, edistää 
jäsenhankintaa ja -viihtyvyyttä, kehittää seu-
ran taloutta ja vähentää tukikohdan taloudel-
lista riskiä. Lisäksi esitys sisältää arvion talou-
dellisista edellytyksistä, joilla Myllysaari ja sen 
kiinteistöt voidaan ylläpitää ja omistaa tule-
vaisuudessa.

Sailing Center -työryhmä selvittää nuorille ja 
aikuisikäisille suunnatun purjehduskeskuk-
sen perustamisen edellytyksiä ja perustamis-
ta Lahteen Vesijärvelle. Esityksestä tulee käy-
mään ilmi Sailing Centerin tarkoitus, tavoitteet 
sekä hankkeen liittyminen seuran toiminnan 
jatkuvaan kehittämiseen ja jäsenhankintaan 
tarkkoine rahoitussuunnitelmineen.

Hallituksen suunnitelmana on tuoda työryh-
mien tuloksiin perustuva esitys vuoden 2021 
syyskokoukseen keskusteltavaksi ja seuran jä-
senistön päätettäväksi.

Toivotan jäsenistölle reippaita talvisia ulkoilu-
kokemuksia.

”Jalka potkee, suksi notkee, sujuilevi sukke-
laan.”

Leha 
Kommodori

Ohoi!
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Jäsen- ja laituripaikkamaksut 2021
Vuoden 2021 jäsenmaksulasku toimitetaan 
tammikuun viimeisellä viikolla siihen sähkö-
postiosoitteeseen, joka jäsenelle on kirjattu 
Suuli-jäsenrekisteriin. Jäsenmaksu tulee suo-
rittaa helmikuun loppuun mennessä. 

Myllysaaren laituripaikat laskutetaan maa-
liskuussa. Laituripaikan haltija, vahvistathan 
venepaikkasi 10.3.2021 mennessä toimistolle. 
Samassa yhteydessä päivitämme laituripaik-

kasopimukset. C-laituri tulee saamaan portin 
kesää vasten ja hallituksen päätöksellä puu-
veneitä tullaan sijoittamaan A-laiturin mante-
reen puolelle. Toivomme ymmärrystä ja yhteis-
työtä venepaikkojen haltijoilta, sillä tämä tulee 
aiheuttamaan joidenkin venepaikkojen siirtoa 
toiseen laituriin.

Yhteystietojen päivitys ja Suuli-jäsenrekisteri
Huolehdithan, että seuralla on ajantasaiset 
yhteystietosi, etenkin sähköpostiosoitteesi. 
Seuran tiedotus ja laskut lähetetään ensisijai-
sesti siihen sähköpostiosoitteeseen, joka jäse-
nelle on kirjattu Suuli-rekisteriin.

Suuli on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jä-
senseuroilleen tuottama jäsen- ja venerekiste-
riohjelma, jossa jäsenseuran jäsen voi päivit-
tää omia yhteystietojaan ja katsella veneensä 
katsastustietoja.

Yhteystietoja voi päivittää tuttuun tapaan seu-
ran toimistolle tai vaihtoehtoisesti suoraan 
Suuli-rekisteriin osoitteessa suuli.spv.fi. 

Kirjautumiseen tarvitset liiton jäsennumero-
si (Suuli ID), jonka voit tarkistaa tarvittaes-
sa seuran toimistolta tai laskultasi kohdasta 
asiakastunnus.

Miten Suuliin kirjaudutaan? 
Katso ohjeet osoitteessa  
https://spv.fi/teema/suuli-jasenrekisteri/

LPS tuotteita
Hajakokoja seuran vaatteista myynnissä!

Mm. t-paita (110-140, S-M), aikuisten fleeceä, 
valkoisia pikeepaitoja (isot koot) sekä lasten 
pikeepaitoja ilman logoa. 

Kaikki tekstiilit: 5 € / kpl 

Klubitakkimerkki, lakkimerkki/kokardi: 10 €/ kpl 

Tuubihuivit: 5 € / 2 kpl

Historiikit (50v ja 100v): 10 € / kpl

Kysy lisää toimistolta!
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In Memoriam:  
Lääketieteen ja kirurgian merkonomi h.c. 
Lasse Sammalkorpi (21.9.1945 – 20.10.2020)
Tapasin Lassen ensimmäistä kertaa Ykskoivus-
sa 9.7.1982, tosin olimme monesta yhteydestä 
ulkonäkötuttuja jo sitä ennen. Olin menossa 
omalla veneellä ensimmäistä kertaa Ykskoi-
vuun ja lohisopalle. Perässä liehui Suomen 
lippu, joten Lasse tuli vastaan ja kysyi kuu-
luvalla äänellään: ”Oletteko jäseniä vai olette-
ko aikoneet liittyä Lahden Purjehdusseuraan?” 
”Jäseniä ollaan, mutta vene on uusi.” ”Terve-
tuloa saareen, mutta siinä kohdassa ette pää-
se rantaan, mutta menkää tuon koivun luokse. 
Jätetään tämä paikka pitkänokkaisille Hai-ve-
neille.” Silloin ei vielä ollut rantalaituria.

Siitä alkoi monikymmenvuotinen ystävyys. Las-
se kävi meillä sunnuntailounaalla ja saunassa, 
kesällä Kellosalmessa ja talvella kaupungissa. 
Meidän tytötkin puhuivat Kolvin Lassesta en-
nen kuin oppivat paremmin puhumaan. Ker-
ran kesässä Lasse kutsui minut tyttöjen kanssa 
pitkäksi viikonlopuksi veneretkelle. Luulen että 
vaihtelu virkisti meitä kaikkia ja tytötkin sai-
vat Lassen piilottelemia Fasupaloja kerrankin 
tarpeeksi. Retkestä muistutti pitkän aikaa tyt-
töjen tupakilta tuoksahtavat vaatteet. Lassen 
veneessähän ei siltä tuoksulta voinut välttyä.

Yleensä lapset tykkäsivät Lassesta, jos eivät 
pelänneet hänen kovaa ääntään. Kerrankin ke-
sälauantaina lapset järjestivät teatteriesityksen 
majan rappusille. Lasselle ja Heikki Hiirelle oli 
roudattu jostain kansituolit seisomakatsomon 
eteen. Siinä ne istuivat kuin kuninkaalliset ja 
rahvas seisoi takana. Kun esitys alkoi, nou-
si Lasse seisomaan, pani kädet torveksi suun 
eteen ja huusi laguunin suuntaan: ”Olkaa nyt 
saatanat hiljaa, kun täällä on esitys kesken!” ja 
näytelmä jatkui.

Lasse teki työuransa omien sanojensa mu-
kaan nappikauppiaana. Mikä tarkoittaa moni-
kymmenvuotista uraa lääke-edustajana MSD:n 
leivissä. Erityistä ylpeyttä hän tunsi yllä ole-
vasta ammattinimikkeestään. Sen nimityksen 
oli joku lääkäriporukka Lasselle pitkän illan lo-
puksi, omia titteleitään mukaillen, myöntänyt. 
Vaatimattomana miehenä Lasse lisäsi nimik-
keen loppuun kirjaimet h.c. - honorus clausus.

Vielä eräs tapahtuma, mistä Lasse aina silloin 
tällöin muistutti, oli Kellosalmen sillan käyttö. 
Lasse oli tulossa meille juhannuspäivänä, kun 
meno Ykskoivussa oli rauhoittunut ja saaren voi 
jättää nuorempien vastuulle. Lasse tuli sillalle 
ja veti narusta. Kellot rupesivat kilkattamaan 
ja puomit laskeutuivat. Silta nousi muutaman 
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sentin ja jämähti siihen. Aina välillä silta yrit-
ti nousta, mutta se jäi muutaman sentin hy-
pyksi. Sekä puomit että silta olivat alhaalla, ei 
päässyt veneellä eikä autolla. Palokunta poisti 
puomit, mutta poliisi ei laskenut autoja sillal-
le, koska se aina välillä nytkähti noustakseen. 
Meni tuntikausia, ennen kuin jostain löytyi päi-
vystäjä, jolla oli konehuoneen avain ja tarpeek-
si natsoja sähköjen katkaisemiseen.

Lasselle veneily ja Ykskoivu oli elämä. Mone-
na vuonna hän oli ensimmäinen, joka kulki 
keväällä kanavasta Päijänteelle. Muutamana 
vuonna vene seisoi koko talven kanavassa var-
mistamassa nopeaa lähtöä, siinä oli sen ver-
ran virtausta, ettei vesi jäätynyt. Kausi jatkui 
joskus pikkujouluun saakka. Majan pöydälle 
koristeltiin pieni kuusi ja pyhäaamuna veisat-
tiin mieskuorossa hoosiannaa. Päivällä yritet-
tiin sitten keplotella yöllä jäätyneestä laguu-
nista ulos. Muutaman viikon kuluttua olikin jo 
talviretken vuoro. Maakeskestä hiihdettiin vii-
konlopuksi saareen ja viimeistään pääsiäisenä 
seuraavan kerran.

Lasse oli ehdottomasti Ykskoivun henki, jota 
kaikki kävivät jossain vaiheessa moikkaamas-
sa ja parlamenttiä pitämässä laiturilla, Hital-
kon vierellä. Vaikka Hitalko ei ollut aivan vesis-

tön nopeimpia, piti takavuosina aina osallistua 
Päijännepurjehdukseen ja tuulettaa samalla 
purjeet. Kun purjeita nostettiin ensimmäistä 
kertaa yhtenä kesänä, pyörähti ison purjeen 
sisältä nyrkin kokoinen ampiaispesä, joten 
tuulettaminen oli enemmän kuin tarpeen. Kil-
pailu ei ollut pääasia, vaan todellinen syy oli 
mennä Jyväskylään kerran kesässä. 

Viimeisinä vuosina nähtiin usein Myllysaaren 
rannalla autossa istumassa surullinen mies. 
Sairaus oli heikentänyt tasapainoa niin, et-
tei veneeseen ollut menemistä. Pyysin Lassea 
joskus lähtemään Vääksyyn kahville, mutta 
Lassen mielestä se saattaisi tuntua niin pa-
halta, ettei kannata edes kokeilla. On paljon 
purjehtijaperheitä ja -sukuja, joissa Lasse tun-
nettiin vauvasta vaariin. Olen joskus lukenut, 
että suurmies on sellainen, jonka muistaa 50 
henkilöä vielä kun hänen kuolemastaan on ku-
lunut 50 vuotta. Luulen että Lassen kohdalla 
tämä luku täyttyy.

Suurmies on poissa ja komealla päivämäärällä 
20.10. 2020

Hyvää matkaa, Lasse, ja kiitos yhteisistä vuo-
sikymmenistä.

Matti Grönqvist

Kevätkokouskutsu
Lahden Purjehdusseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous 

torstaina 29.4.2021 klo 18.00 alkaen
Lahden Urheilu- ja messukeskus, Ravintola Koti, 2 krs. 

Salpausselänkatu 7, Lahti (käynti Messuhallin pääovesta)
Käsitellään kevätkokoukselle seuran säännöissä määrätyt asiat.

Tervetuloa!
Kokousmateriaalit luettavissa noin viikkoa ennen kokousta osoitteessa:  

https://lahtisail.fi/jasenille/materiaalipankki
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LAHDEN PURJEHDUSSEURA RY 
Lahden Urheilukeskus,  
Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti

044 069 8450 
lps@lahdenpurjehdusseura.fi

Toimisto: Ti klo 12 – 16 ja Ke klo 9 – 17 (muina aikoina sovitusti)

Mahdolliset poikkeukset toimiston aukioloajoissa voi tarkistaa seuran 
nettisivuilta yhteystiedot-sivulta: https://lahtisail.fi/contact/

Huom! Salppurin kisojen vuoksi toimisto on suljettu 26.1.2021 asti.

Veneilyohjelma

Venepuhelinluettelo

Jos haluat veneesi 2021 veneilyohjelman ve-
nepuhelinluetteloon, täytä lomake osoitteessa 
https://lahtisail.fi/venepuhelinluettelo/

HUOM! Jos veneesi on ollut venepuhelinluette-
lossa aikaisempina vuosina, se ei päivity auto-
maattisesti kuluvan vuoden veneilyohjelmaan. 
Muistathan siis täyttää lomakkeen, kiitos.

Julkaistavat jäsentiedot veneilyohjelmassa

Veneilyohjelmassa julkaistaan seuran jäsenlu-
ettelo ja katsastettujen veneiden luettelo. Mikä-
li et halua tietojasi ko. luetteloihin, tee ilmoitus 
toimistoon helmikuun loppuun mennessä!

Ilmoitukset veneilyohjelmaan myynnissä

Vuosittain julkaistava kauden kattava venei-
lyohjelma postitetaan jokaiseen jäsentalouteen 
sekä yhteistyökumppaneille. Veneilyohjelman 
kulut katetaan ilmoitusmyynnillä. Nyt sinulla 
on oiva mahdollisuus saada yritykselle/yhtei-
sölle näkyvyyttä jäsenistömme keskuudessa ja 
samalla tukea seuran tiedotus- ja julkaisutoi-
mintaa. 
Ilmoitusten hintaesimerkkejä: 1/2 sivu: 200 €, 
1/4 sivu: 120 €. 

Kysy lisää toimistolta! Mediakortti sekä edel-
lisen vuoden veneilyohjelma löytyy nettisivuil-
tamme (lahtisail.fi) jäsenten materiaalipankista. 

Lisätietoja

LPS mediakortti vuodelle 2021 
https://lahtisail.fi/jasenille/materiaalipankki

LPS:n jäsen- ja ym. maksut vuonna 2021 
https://lahtisail.fi/seura/maksut-hinnat/

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

LPS:n peruskatsastettavat veneet 2021 
https://lahtisail.fi/jasenille/materiaalipankki

LPS:n Hallitus 2021
 

Juha Lehtinen, kommodori 
Sami Kallio, 1. varakommorodi 
Timo Harju, 2. varakommodori 

Mirja Kreander 
Kari Tuominen 

Pia Tyyskä 
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