
Tervehdys seuralaisille!
Kun kävelee satamissa, niin tyhjien venepaik-
kojen määrä alkaa lisääntyä ja platat alkavat 
täyttyä veneistä. Monelle jokasyksyinen veneen 
nosto on tavallaan luopumisriitti, jonka mukaan 
tavoitteet asetetaan eteenpäin ja aletaan miettiä 
seuraavaa veneilykautta. Kesä ja mennyt venei-
lykausi paketoidaan samoin kuin veneet kääriy-
tyvät pressujen alle ja halleihin. Toki osa jatkaa 
veneilyä vielä niin kauan kuin avovettä riittää.

Kausi on ollut mitä parhain. Olemme saaneet 
nauttia upeista keleistä, illanvietoista, ihanista 
auringonlaskuista, kauniista auringonnousuista, 
leppoisasta oleskelusta, tiukoista kilpailuista ja 
ennen kaikkea vesillä olon vapaudesta.

Olemme kauden aikana saaneet yhdessä paljon 
aikaan. Purjehdusseuran kaltaisessa aatteelli-
sessa yhdistyksessä jäsenten osallistumisen voi-
malla on uskomattoman tärkeä merkitys loppu-
tuloksen ja yhteishengen kannalta.

Haluan kiittää jäsenistöämme osallistumisesta 
yhteisen asiamme eduksi. Erityinen kiitos kuu-
luu tietysti tukikohtaisännillemme Matille, Mi-
kolle ja Hannulle, jotka omalla panoksellaan ovat 
edesauttaneet LPS:n hengen rakentamista.
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LPS Suomen Purjehdusliigassa
Lahden Purjehdusseura osallistui syyskuus-
sa toista kertaa Suomen Purjehdusliigaan.  
Semifinaali purjehdittiin Espoossa 10.-12.9. 
Joukkueen kokoonpano: Roope Tsutsunen 
(kippari), Teemu Kivistö, Roope Päivärinne, 
Hugo Simola.

Joukkue on pitänyt Purjehdusliigaan osallis-
tumista mahtavana kokemuksena, mihin eh-
dottomasti täytyy mennä uudestaan. Päivien 
aikana joukkue sai paljon tietoa ja taitoa J70 
veneistä ja kippari oli erittäin ylpeä tiimistään: 
”Hyvin on pojat vetäny”. 

Purjehdusliiga on seurojen välinen kilpailu-
sarja. Tänä vuonna mukana oli 36 joukkuet-

ta 24:sta eri seurasta. Kolmen semifinaalin 
karsintakilpailun jälkeen finaalissa purjehti 12 
joukkuetta. Kilpailut purjehditaan urheilullisil-
la J70-veneillä. Keskeinen asia Purjehduslii-
gassa on, että seurat kilpailevat toisiaan vas-
taan joukkueina. Kun pääpaino on seuroissa, 
eikä niinkään yksittäisissä purjehtijoissa, avaa 
tämä uusia mahdollisuuksia olla mukana kil-
pailutoiminnassa.

Joukkueen osallistumista tukemassa olivat 
Bar&Restaurant Kommodori, GreenLahti 
sekä VisitLahti. Kiitämme saamastamme tu-
esta.

Lisätietoa: https://spv.fi/purjehdusliiga/
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Kaudella 2021 palkitut
Vuoden purjehtija: Pancho Nikander

Vuoden kilpailujärjestäjä:  
Keskiviikkokilpailun järjestäjät

Keskiviikkokisan kokonaisvoitto:  
Pancho Nikander

Vuoden junioriohjaaja: Roope Päivärinne 
Vuoden tulokas: Anna Sofia Sipiläinen 
Tikru: Deelia Traore

LPS Jolla GP optimisti 
I Linnea Lientola  
II Eemeli Lientola 
III Leevi Salo

LPS Jolla GP Opti minit 
I Seela Puustinen 
II Pipsa Ruuda 
III Venla Vihelmaa

Syyskokouskutsu
Lahden Purjehdusseura ry:n sääntömääräinen syyskokous 

torstaina 18.11.2021 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
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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/

Toimisto suljettu viikolla 43 (25.-31.10.)

Kirjautuminen Suuliin
Jäsen voi päivittää Suulissa omia yhteystieto-
jaan sekä katsella veneensä katsastustietoja. 

Jokaisella jäsenellä on omat käyttäjätunnuk-
set. Käyttäjätunnuksena toimii henkilön liiton 
jäsennumero, Suuli ID. Oman Suuli ID:n voit 
tarkistaa seuran toimistolta tai laskultasi koh-
dasta asiakasnumero.  Kun uusi jäsen on luo-

tu Suuliin, hänelle lähetetään sähköpostiviesti, 
jossa on linkki Suulin sisäänkirjautumissivulle, 
oma käyttäjätunnus järjestelmään ja ohjeet 
salasanan asettamiseksi.

Suuli-jäsenrekisteriohjelma löytyy osoitteesta 
https://suuli.spv.fi.

Seuran tiedotus ja laskut SPV:n Suuli-jäsentietojärjestelmästä
Seuran tiedotus ja laskutus toimitetaan SPV:n 
Suuli-jäsentietojärjestelmästä. Olemme saaneet 
palautetta, että joillakin mm. laskut eksyvät ros-
kapostiin. SPV:n päässä asiaan ei valitettavas-
ti voida vaikuttaa, vastaanottaja voi muokata 
omia sähköpostiasetuksiaan ongelman korjaa-
miseksi.

Mikäli et ole saanut sähköpostiviestejä tai laskua 
seuralta, on mahdollista, että lähettämämme 
viestit ja laskut ovat eksyneet roskapostikansi-
oon tai yhteystietosi eivät ole ajan tasalla jäsen-
tietojärjestelmässä. Olethan tarvittaessa yhtey-
dessä seuran toimistoon, kiitos!

Elon ilta viimein saa purtesi kauas 
kuljettaa, ikuisen rauhan satamaan.

Helena Andersson
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