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Kommodorin tervehdys
Kesäinen tervehdys jäsenillemme!
Kylmänä ja sateisena jatkunut kevät on juuri
tätä kirjoitettaessa todella vaihtunut kesäksi.
Joillain kausi on jo päässyt alkamaan, toisilla
on aikatauluista johtuen veneet vielä telakalla
odottamassa vesillelaskua. Yhtäkaikki - harrastuksemme ei ole pelkästään veneilyä; se on
siihen valmistautumista, pieni osa itse veneilyä, kaudesta luopumista ja seuraavan odottamista sekä siihen valmistautumista. Kuitenkin
vuodesta toiseen tämä ”piiri pieni pyörii”. On
aina upeaa kohdata vanhat tuttavat tukikohdissamme sekä toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi! Tänäkin kesänä uusia jäseniä vierailee tukikohdissamme, joten otetaan heidät
lämmöllä vastaan ja opastetaan LPS:n hyviin
käytäntöihin. Yhdessä toimimalla pääsemme
eteenpäin!
Strategia on oppi ”sodan voittamisesta”
LPS:n tarve tulevaisuudessa on voittaa ajan
haasteet ja vastata aikakauden tarpeisiin. Nyt
ja tulevaisuudesssa. Stratetgia on koko seu-

ramme yhteinen suunnitelma, johon kaikki
pääsevät vaikuttamaan. Työ aloitettiin ensin
hallituksen kesken, seuraavassa vaiheessa tulivat mukaan toimikunnat.
Tällä kokoonpanolla mennään vielä alkukesä.
Tämän jälkeen työn vaihe julkaistaan verkkosivullamme, jotta kaikilla on mahdollisuus päästä sitä kommentoimaan, arvioimaan ja osallistumaan vaikka kesän laituriparlamenteissa.
Työtä ohjaa Pepe Korteniemi.
Toivon kaikilta seuralaisilta omaa panosta yhteisen tulevaisuutemme eteen, kertokaa aktiivisesti mielipiteitänne tai tarvittaessa ottakaa
yhteyttä vaikka sähköpostitse.
Ja hei, muistakaa, että kesä on ikuinen päivä! Nautitaan nyt kunnolla kaudestamme, tukikohdissa ja niiden ulkopuolella, yhdessä ja
erikseen!
Leha
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Myllysaaripäivä Vesijärviviikolla la 12.6.
Lahden Purjehdusseuran ja Bar & Restaurant
Kommodorin Myllysaari-päivässä seuran junioritoiminnan ja harrasteveneilyn esittelyä klo
13-15. Musiikista vastaa Vesijärvi-kummi Petteri
Hietamies. Myös Vesijärvisäätiö on paikan päällä.
Päivän aikana on mahdollisuus myös suppilautavuokraukseen ja tietysti Bar & Restaurant
Kommodorissa on erinomaisia herkkuja tarjolla.
Hollolan kunta ideoi Vesijärven suojeluhaasteen,
jonka tavoitteena on saada ihmiset osallistumaan haluamallaan summalla Vesijärvi-työhön
ja samalla jatkamaan haastetta.
www.vesijarvi.fi/haaste

Vuosikatsastus- ja jäsenasioiden hoito Myllysaaressa 10.6.
Torstaina 10.6. klo 17-19 toimisto palvelee jäseniä Myllysaaren mutterilla. Mm. Myllysaari avaimet laituripaikat/ohjaajat (käteinen/mobilepay),
tukikohtatarrat, LPS poistotuotteiden sekä juomapullojen myynti (käteinen/mobilepay).

Jos haluat hankkia Myllysaaressa viirin tai lipun,
olethan yhteydessä etukäteen toimistolle.
Katsastukset Myllysaaressa alkavat klo 17.00.

Myllysaareen ajo kielletty
Valitettavasti ajaminen saareen on nyt tarpeettoman vilkasta, joten olemme joutuneet
tehostamaan valvontaa. Sillat saareen ovat
huonokuntoisia ja saaren kävijämäärä on lisääntynyt. On erittäin tärkeää, että pidämme
yhdessä huolta saaren ja siltojen yleisestä tur-

vallisuudesta emmekä aja saareen tarpeettomasti. Kun kuormasi mahtuu maitokärryihin,
tulee kärryjä käyttää. Mikäli kuormaasi on
mahdotonta kuljettaa muutoin kuin ajoneuvolla, voit tarvittaessa anoa ajolupaa välttämättömiin ajoihin saareen toimistolta.
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Junioritoiminta
Kauden junioritoiminta on pyörähtänyt
käyntiin upeasti!

Kesän muissa jollakouluissa on vielä tilaa,
ilmoittaudu: www.lahtisail.fi/jollakoulu.

Alkeisryhmä Vihreissä on mukana junnupurjehtijoita yli odotusten ja kesäkuun ensimmäinen jollakoulu on tällä hetkellä varattu täyteen.

Muistathan myös Naumin leirin heinäkuussa!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.lahtisail.fi/naumi.

Naumin leirikioskille otetaan vastaan myytävää myös lahjoituksina. Kioskilla myydään osallistujille mm. pieniä sipsipusseja, makeisia, suklaapatukoita, lakuja, limuja muovipulloissa yms.
Kioskin tuotto käytetään nuorisotyöhön.

Seuran huomionosoitukset ja vanhojen merkkien palautus
Seuran huomionosoitukset luovutetaan henkilökohtaisesti seuran osoittamissa tilaisuuksissa, joihin huomionosoitusten saajat kutsutaan
(ei jälkitoimitusta).

Kun olet vastaanottanut ansio- tai kunniamerkin, vanhat merkkisi jäävät tarpeettomiksi.
Palautathan vanhat merkit seuralle uudelleen
käytettäväksi, kiitos!

Tukikohtatarrat

Veneilyohjelma

Tukikohtatarroja saa toimistolta sekä tukikohdissa tukikohtaisänniltä 250 € tukikohtamaksua vastaan. Tukikohtamaksun voi maksaa
toimistolla myös Mobilepaylla tai käteisellä.

Veneilyohjelmasta voit ladata pdf-version vaikkapa puhelimeen jäsenten materiaalipankista
osoitteessa www.lahtisail.fi. Venepuhelinluetteloon tuli ilmoituksia hyvin vähän, joten tiedotustoimikunta päätti luopua Venepuhelinluettelosta Veneilyohjelmassa.

Tilatut seuratuotteet noudettavissa toimistolta ke 9.6. alkaen.
Toimituksen tilanneille seuratuotteet lähetetään tällä viikolla.

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/
Toimisto suljettu 21.6. – 4.7.2021.

