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Hyvät seuralaiset,
Lienee kaikki veneet jo nostettu ja peitelty tal-
viteloille. Vanha kausi kun on paketissa, niin 
samalla voi alkaa miettiä tulevaa… retkiä, uu-
sia kohteita, talvikauden koulutusta, uusia ja 
päivitettyjä varusteita…

Syyskokouksessakin päätettiin tulevista asi-
oista. Vuosi sitten perustetun Myllysaari-työ-
ryhmän tuloksena perustettiin Myllysaari-
toimikunta, lisäksi esiteltiin Sailing Center 
-työryhmän valmistelun tilanne ja tulevaisuus. 
Myllysaaren osalta olemme todella vaikeassa 
tilanteessa. Rakennuksiin kohdistuu monen 
kymmenen vuoden korjausvelka, lisäksi infra-
struktuuri on huonossa kunnossa. Esimerkiksi 
saareen johtavat sillat ja niiden tukirakenteet 
ovat käyttöikänsä lopussa yli 40 vuoden jäl-
keen. Nykyisellään emme voi kuin tehdä pieniä 
”paikkoheittoja” rakennusten ja infran ylläpi-
tämiseksi. Suunnittelemattomat ja yllättävät 

kulut syövät valitettavasti pohjaa pitkän täh-
täimen suunnitelman toteuttamiselta. Olemme 
tilanteessa, jossa meidän on välttämätöntä ha-
kea ulkopuolista tukea ja harkita muita omis-
tusratkaisuja eri tahojen kanssa. Kaikissa ta-
pauksissa suunnittelun lähtökohtana kuitenkin 
on, että seuran toiminnot voivat jatkaa saares-
sa vielä tulevinakin vuosikymmeninä.

Ajatellessamme mennyttä veneilykautta ja sen 
loistavia säitä, ei voi olla hymyilemättä. Olem-
me viime viikkoina saaneet nauttia mukavan 
talvisesta säästä ja ensimmäiset meripenin-
kulmat suksilla ovat jo joillain takana. Nyt al-
kaa mielemme kääntyä joulun aikaan. Toivotan 
kaikille seuran jäsenille ja perheillenne rau-
haisaa joulun aikaa.

Leha 
Kommodori

Syyskokousterveiset
Syyskokouksessa 18.11.2021:

• vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
• liittymis- jäsen- ja käyttömaksuihin ei tullut muutoksia
• päätettiin perustaa Myllysaari-toimikunta
• päätettiin antaa hallitukselle ja perustettavalle Myllysaari-toimikunnalle valtuudet neuvotel-
la eri tahojen kanssa Myllysaaren omistajuudesta esitetyn päätös esityksen pohjalta, jonka 
mukaan LPS luopuu osittain tai kokonaan Myllysaaren omistamisesta jollain seuraavista 
malleista: yhteismalli, jaetun omistajuuden malli, uuden omistajan malli.

• valittiin kommodoriksi kaudelle 2022–2023 Juha Lehtinen
• valittiin toimikuntien puheenjohtajat/hallituksen jäsenet kaudelle 2022-2023: Timo Kaste-
mäki (kiinteistötoimikunta), Jussi Hiukka (taloustoimikunta), Petri Korteniemi (urheilutoimi-
kunta), Jorma Tamminen (Myllysaari-toimikunta)

• esiteltiin Sailing centerin toiminta-ajatus, tavoitteet ja konsepti.

Kokousmateriaaliin voit tutustua tarkemmin osoitteessa  
https://lahtisail.fi/jasenille/materiaalipankki

Kokousmateriaalissa mukana esitykset Myllysaaresta ja Sailing centeristä.
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Hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät
Jussi Hiukka (taloustoimikunta) 
jussi.hiukka@jussimakela.net

Olen Jussi Hiukka ja toimin jatkossa seuran taloustoimi-
kunnan vetäjänä. Kiitos luottamuksesta.

Olen syntyperäinen lahtelainen ja ikää on tällä hetkellä 
42 vuotta. Perheeseemme kuuluvat vaimo Niina ja 12- ja 
15-vuotiaat tytöt Mimmi ja Emmi. Veneemme on vanha 
rouva moottoripursi s/y Emmiina, joka viettää kesät Päi-
jänteellä.

Veneilyn pariin ja seuran jäseneksi ajauduin kymmenisen 
vuotta sitten appiukon myötävaikutuksella ilman aiempaa 
taustaa veneilystä. Vaimon ja kavereiden toimiessa op-
paana olen pikkuhiljaa opetellut veneilyä ja siihen liittyviä 
oheistoimintoja. Purjehduskisoissakin olen ollut pariin kertaan Päijänteellä mukana, mutta lä-
hinnä siirrettävän painon roolissa. Kilpaurheilusta minulla on kokemusta hiihtolajeista ja golfista, 
joita on nuoruusvuosina tullut harrastettua. Tällä hetkellä olen aika pahasti koukussa padeliin.

Työkseni teen rakennusten sähkösuunnittelua ja viime keväänä tuli täyteen 15 vuotta yrittäjänä.

En ole aikaisemmin ollut mukana seuran toimikunnissa. Keskusteluissa tukikohtien laituriparla-
menteissa, saunavuoroilla ja grillikatoksilla on tullut seuran asioita seurattua ja väkeä on tullut 
tutuksi.

Taloustoimikunnan kokoonpanoon kuuluu tulevana kautena minun lisäksi kommodori Juha Leh-
tinen ja edellinen toimikunnan vetäjä Timo Harju. Timo lupasi jatkaa jonkin aikaa apumiehenä 
ja opettaa minut toimikunnan tavoille.

Timo Kastemäki (kiinteistötoimikunta) 
kastemaki@gmail.com

Olen 51-vuotias paljasjalkainen lahtelainen. Jäin tänä syk-
synä sairaseläkkeelle sydänsairauksien vuoksi.

Työkseni olen pääsääntöisesti kirvesmiehenä tehnyt raken-
nuksilla töitä, uusia taloja ja vanhojen korjausta, myöhem-
min opiskelin rakennusmestariksi ja työnjohtajan työstä 
jäin eläkkeelle.

Olen harrastanut kalastusta hyvin nuoresta asti ja ensim-
mäisen veneeni ostin 1986, myöhemmin innostuin matka-
veneestä, jolla seilaan kesäisin ympäriinsä.

Pursiseuraan liityin kolmisen vuotta sitten.
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Jorma Tamminen (Myllysaari-toimikunta) 
jorma.tamminen59@gmail.com

Lahtelainen vuodesta 1979, ikä 65 v., johdon konsultti, 
eläkkeellä vajaan vuoden, vaimo, 3 aikuista lasta ja 4 
lastenlasta, veneillyt ensin Vaasan seudulla ja sittemmin 
Vesijärvellä 90-luvulla moottoriveneellä ja 2005 alkaen 
omalla purjeveneellä. LPS:n jäsenenä n. 15 vuotta, vaa-
linvalmistelutoimikunnassa mukana pari kautta, mukana 
myös harrasteveneilytoimikunnassa, vastaan turvallisuu-
asioista Päijännepurjehdus-toimikunnassa ja olin Mylly-
saari-työryhmän pj. 2020-2021.

Arvot: Olemme vaalinvalmistelutoimikunnassa halunneet 
edistää seuran toiminnassa avoimuutta, seuran yhtenäi-
syyttä ja kannustaa jäseniä osallistumaan. Nämä arvot 
ovat minulle tärkeitä edistää myös Myllysaari-toimikunnassa, sillä seuralla on lähitulevaisuudes-
sa edessään tärkeitä päätöksiä liittyen perinteikkääseen Myllysaareen. Seuran syyskokouksessa 
hyväksyttiin toimikunnalle tavoitteet ja lisäksi toimikunnan on omalta osaltaan toteutettava 
seuran voimassa olevaa strategiaa. Toimikunta on vasta päätetty perustaa, joten siihen tarvitaan 
jäseniä ja sen toiminta on käynnistettävä sekä organisoitava. 

Kannustan seuran jäseniä olemaan minuun yhteydessä ja tuomaan omat ajatuksensa sekä ide-
ansa toimikunnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

LPS Valokuvauskilpailu
Valokuvauskilpailuun osallistui yhteensä 26 kuvaa sekä yksi video. Valokuvauskilpailun raadissa toi-
mivat Petri Korteniemi, Matti Jaro, Pia Tyyskä ja Hanna Similä

Kilpailun voittajat esiteltiin syyskokouksen yhteydessä

Sija 1: Kati Mäki: Tytöt purjehtii

Sija 2: Risto Laakso: Eikä vieläkään tuulivoimaa

Sija 3: Helena Suomala: Seuran lippu nousee

Voittajat sekä kaikki osallistujat palkittiin seuratuotteella.

Kaikki kilpailukuvat ovat katsottavissa osoitteessa https://lahtisail.fi/jasenille/materiaalipankki
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Petri Korteniemi (urheilutoimikunta) 
pepe@photex.fi

Petri ”Pepe” Korteniemi, lahtelainen. Helsingin, Järven-
pään ja Hollolan kautta muuttanut 80-luvulla Lahteen. 
Ikä 54v. Liike-elämän ja johdon konsultti sekä organisaa-
tiovalmentaja. Naimisissa ja kummilapsia. 

Retkipurjeveneilyn olen aloittanut 90-luvun alussa ja liit-
tynyt samalla LPS:n jäseneksi. Viimeisen kymmenen vuo-
den aikana purjehtinut välillä Itämerellä ja taas käynyt 
Päijänteellä. Myös Välimeri on tuttua purjehdusvesistöä. 
Nyt juuri oma purjevene myyty, ja pohdinnassa mitä sitä 
tekisi seuraavaksi. Johan sitä tulikin purjehdittua 30 vuot-
ta joka kesä. 

Ollut mukana aikaisemminkin LPS:n eri toiminnoissa mm. 
LPS:n hallituksessa, retkiveneilytoimikunnan pj., kilpapurjehdustoimikunnan pj. junioritoimikun-
nan pj. Yli kymmennen vuotta Päijännepurjehdus-toimikunnan jäsenenä ja pj:nä. Sinfonia Re-
gatta -organisaation pj. Ollut mukana Naumin leireillä ja muutaman vuoden vetovastuussa. Suo-
men Purjehdus ja Veneily ry:n (ennen oli SPL). Kilpapurjehdustoimikunnan jäsen 2000-luvulla ja 
kilpapurjehdus-jaoksen pj.nä useamman vuoden. Nyt ollut vetämässä LPS:n omaa Sailing Center 
-hankkeen työryhmää sekä seuran strategiaprosessia. Olin Päijät-Hämeen liikunta ja Urheilu ry:n 
hallituksessa kaksi kautta 2000-luvulla sekä edelleen PHLU:n ehdollepanotoimikunnan jäsen. Nyt 
olen ollut yhden kauden Lahden Järvipelastajien hallituksen jäsenenä.

Muita aktiiviharrastuksia ovat purjehduskilpailujen kuvaus, johonka kesästä menee jonkin verran 
omaa vapaa-aikaa. Isoin kokemus oli vuoden 2012 Lontoon Olympialaiset olla kuvaajana, kun 
vielä kisoista saatiin useampi purjehduksen Olympiamitali.

Omat tavoitteeni tässä uudessa LPS:n urheilutoimikunnan pj:n roolissa on olla edistämässä 
seuran avoimuutta, yhdessä tekemistä ja valittua strategiaa. Olla mukana hyvässä porukassa ja 
kehittämässä seuran toimintaa. LPS on urheilu-, juniori- ja retkeilyveneseura. Näiden eri toimin-
tojen kehittäminen, yhdessä seuran jäsenten kanssa on minusta hyvä ja tärkeä aihealue. Tule-
vaisuudessa eri urheiluharrastus muodot korostuvat ihmisten arjessa ja meillä on mahdollisuus 
olla tässä kehityksessä mukana. 

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)

Toimisto urheilukeskuksella on suljettu 23.12.2021 – 9.1.2022. 
Vastaan yhteydenottopyyntöihin ko. aikana satunnaisesti.  

Rauhaisaa joulun ja vuodenvaihteen aikaa! –Hanna
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