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kommodorilta
Vaikka kauden aloitus onkin pitkän talven jälkeen hiukan venähtänyt, on satamissa ja 
venehalleissa työmuurahaisten tavoin ollut vilinää. Pressut ovat väistyneet ja aurinko 
alkaa hyväillä veneiden kansia. Olkoon tämä siis varma kevään merkki, vaikka sää 
onkin melko kalsea. 

Toinen alkavasta kaudesta kertova merkki on 
juuri ilmestynyt veneilyohjelma, joka on pos-
titettu jäsenistölle. Siinä on paljon hyödyllistä 
tietoa seuralaisille ja hienosti toteutettu kir-
janen varmasti kuluukin seuralaisten kädessä 
kauden aikana.

Myllysaari-toimikunta on työstänyt vaihtoeh-
toja Myllysaaren tulevaisuuden kannalta hal-
lituksen ohjeistuksen mukaisesti. Toimikunta 
aloitti työryhmänä yli kaksi vuotta sitten ja 
viime syyskokouksessa sen pohjalta perustet-
tiin varsinainen toimikunta. Olemme vuosi-
kymmenten aikana tulleet tilanteeseen, jossa 
pelkästään seuran jäsen- ja harrastusmaksuil-

la emme pysty yksin ylläpitämään tätä tuki-
kohtaamme. Seuran taloudellisen tilanteen ja 
toimintaedellytysten turvaamiseksi hallituksen 
johdolla on ryhdytty siis toimenpiteisiin.

Vaihtoehdot esitellään seuralaisille ma 23.5. 
Näiden vaihtoehtojen pohjalta järjestetään 
seuran ylimääräinen kokous ma 13.6., jossa 
tehdään tarvittavat päätökset. Osaltani toivon 
runsasta osanottoa näihin tilaisuuksiin, jotta 
voimme edetä yhdessä päätettyjen linjausten 
mukaisesti.

Leha 
Kommodori

Jää teki tuhojaan Myllysaaressa
Viime loppuviikosta Myllysaaren rannasta irronneet jäälautat ovat kohdelleet kaltoin 
itäpuolen laitureita.

C-laituri on kunnossa. A- ja B-laiturit ovat irronneet ja pahasti vinossa. Laivalaiturin kulkuramp-
pi on pudonnut. Seuralaituri jollarampin vieressä on useammassa kappaleessa ja betonipont-
toonit ovat siirtyneet.

Tästä on seuralaiset kuluneen viikonlopun aikana aktiivisesti tiedottaneetkin jo toisiaan, kiitos siitä!

Toimiin on ryhdytty! Kiire on kova, jotta veneet saadaan laskettua.

Korjaustoimet alkavat tänään (ke 11.5.) ja tiedotamme venepaikan haltijoita heti, kun A- ja B-
laituriin voi kiinnittää veneen.

LPS:n hallitus ja toimisto
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jäsenkortti / Suuli-ID
Digitaalista jäsenkorttia tarvitset mm. seuran saamien jäsenalen-
nuksien lunastamiseen (esim. Veneilyohjelmassa julkaistu jäsentarjo-
us Suomen Akuilta.) 

Jäsenkorttina toimii jäsenen Suuli-jäsenrekisteriohjelman oma 
profiili, missä näkyy jäsenseura, jäsenen nimi sekä asiakastunnus eli 
Suuli-ID. 

LPS:lle myönnettyjä alennuksia voit lunastaa omaa Suuli-profiilia 
näyttämällä yhdessä henkilöllisyystodistuksen kanssa. 

Muistathan, että tarvitset Suuli-ID:tä myös SPV:n alaisissa kilpailuissa!

Etuja jäsenille
Lahden Palokalusto  

Sammuttimien (2kg pullot) tarkastus: 9 €

RTV Lahti  
Alennuksia veneilytuotteista.  

mm. hiomatuotteita -25%, Venezianin tuotteet -30%, Hempelit -25% 

Suomen Akut 
Kaikki tuotteet Lahden myymälässä -10%

LPS Seuratuotteet
NÄYTÄ TYYLIKKÄÄLTÄ LPS SEURATUOTTEISSA JA TUE TOIMINTAA!

Tutustu tuotteisiin ja tee tilaus osoitteessa www.lahtisail.fi/seuratuotteet

Hupparit ja t-paidat valmistetaan su 15.5. mennessä tehtyjen ennakkotilausten perusteella. 
Kassit ja pipot valmistetaan, mikäli ennakkotilauksia tulee riittävästi.  

Seura ei pidä erillistä tuotevarastoa.

Huomaathan, että huppareiden ja t-paitojen malli on vaihtunut viimevuodesta.  
Hupparia ja t-paitaa voi tilata sekä tummansinisenä että valkoisena.

Tilaa su 15.5. mennessä!    lahtisail.fi/seuratuotteet
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Junioritoiminta
Ilmoittaudu mukaan junioritoiminnan viikkoharjoituksiin / jollakouluun / Naumin leirille!

Osallistujat ovat noin 7-15 vuotiaita lapsia, kenellä on vettäpelkäämätön asenne sekä uimataitoa 
(n25m). Mukaan tarvitaan vain säänmukainen vaatetus. 

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: www.lahtisail.fi/junnut

Aiemmasta tiedosta poiketen junioritoiminnan kausi alkaa maanantaina 23.5. 

Vesijärviviikolla avoimet ovet viikkoharjoituksiin Myllysaaressa maanantaina 30.5., tiistaina 31.5. ja 
torstaina 2.6. klo 17–19. Tervetuloa tutustumaan!

Junioritoiminnan kuulumisia ja toimikunnan ajatuksia kaudelle voit lukea Veneilyohjelman sivulta 35.

Tärkeitä päivämääriä Lasten suusta

Parasta on purjehdus!

Parasta on kaverit!

Tylsää on, kun leiri loppuu...

Ohjaajat on kivoja!

Retki Ykskoivuun on mahtava!

Uiminen!

Parasta on ihan kaikki!

Toukokuu

21.5. Kalustotalkoot

23.5. Kausi 2022 alkaa

Kesäkuu

6.-9.6. Jollakoulu 1

13.-16.6. Jollakoulu 2 

20.-23.6. Jollakoulu 3

Heinäkuu

11. - 16.7. Naumin leiri Sysmässä

Elokuu

1.-4.8. Jollakoulu 4

Syyskuu

11.9. Kausi 2022 päättyy

17.9. Syystalkoot

30.9. Lipunlasku ja palkintojen jako
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Tulevia Tapahtumia
Seuraa tapahtumakalenteria osoitteessa www.lahtisail.fi

VUOSIKATSASTUSTEN ALOITUS SIIRTYY!
Vuosikatsastukset alkavat Myllysaaressa keskiviikkona 18.5. klo 17.00.

KommodoriRace 21.-22.5.2022
Lahden Purjehdusseura ry, Myllysaari, Lahti
H-vene ja 505 ranking / FinRating
Kilpailukutsu ja ilmoittautumisohjeet: www.lahtisail.fi/kommodori

Myllysaari – tiedotus- ja keskustelutilaisuus 
Maanantaina 23.5. klo 17.30 alkaen

Paikka: Ravintola Voitto, hiihtomuseorakennuksen auditorio. Salpausselänkatu 8 

Lahden Purjehdusseuran hallitus ja Myllysaari-toimikunta järjestävät jäsenille tiedotus-
ja keskustelutilaisuuden Myllysaaren tilanteesta ja vaihtoehtoisista ratkaisuista. Tervetuloa 
kuuntelemaan, keskustelemaan ja ideoimaan.

Kokousjärjestelyjen vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumista la 14.5. mennessä seuran toi-
mistolle: lps@lahdenpurjehdusseura.fi

Toimisto pop-up Ti 24.5. klo 17-19
Myllysaaren mutterirakennuksessa toimisto pop-up, missä voi hoitaa mm. jäsenasioita. Seu-
rapaitojen mallikappaleet myös nähtävillä. Ilmoitathan etukäteen, mikäli haluat hankkia pop-
upista seuran perälippua tai veneen omistajan viiriä.

Seuran ylimääräinen kokous
Myllysaaren tulevaisuudesta päättäminen
Maanantaina 13.6.2022 klo 18.00
Lahden Urheilu- ja messukeskus, Ravintola Koti, 2 krs.
Salpausselänkatu 7, Lahti (käynti Messuhallin pääovesta)
Kokousjärjestelyjen vuoksi ennakkoilmoittautuminen: lps@lahdenpurjehdusseura.fi

HUOM! Myllysaaren tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa sekä seuran ylimääräisessä kokouk-
sessa Teams-kuuntelumahdollisuus, ei puhemahdollisuutta eikä äänestystä. 

Osallistumislinkin voit tilata seuran toimistolta.
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Sosiaalisen median ohje, Lahden Purjehdusseura
Mikä On Some? 
Sosiaalisella medialla (lyhennetään usein ”some”) tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, 
joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja 
sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi.

Esimerkkejä somepalveluista: 
Facebook, Twitter, Linkedln, SlideShare, YouTube, Instagram.

MITÄ SAAN JULKAISTA LPS SOMESSA? 
Voit julkaista harrastukseen liittyvistä tunnelmista ja tapahtumista. Voit kertoa purjehdus- 
ja veneilyharrastukseen liittyviä ajankohtaisia asioita ja voit kannustaa kavereita mukaan 
toimintaan. 

HYVÄ MUISTAA LPS SOMESSA
• Muistathan toimintamme arvot myös sosiaalisessa mediassa: ”Yhdessä – yhteistyössä, 
hauskaa pitäen, ekologisesti, perinteitä vaalien”

• Jos epäröit julkaisusi julkaisemista, älä silloin julkaise sitä. Se, minkä kerran olet internetiin 
laittanut, säilyy siellä varmasti, vaikka yrittäisit poistaa sen.

• Ole järkevä ja ystävällinen. Osoita arvostusta lukijaa kohtaan. Luot kirjoittaessasi mielikuvaa 
myös itsestäsi. Vältä parhaasi mukaan loukkaavia asioita.

• Älä provosoidu. Perustele näkökantasi asiallisesti ja vältä toisten syyttelyä. Muista, että 
kaikkeen kritiikkiin tai keskusteluun ei tarvitse ottaa kantaa. Mikäli teet virheen, myönnä se 
ja pyydä anteeksi.

• Kunnioita verkkoyhteisöjen sääntöjä ja tekijänoikeuksia. Sisällön julkaisijana sinulla on oltava 
käyttöoikeus julkaisemaasi materiaaliin (teksti, valokuva, video, piirros, kaavio, animaatio jne.)

• Älä levitä henkilötietoja, luottamuksellisia asioita, vihapuhetta tai epäasiallisia kirjoituksia/kuvia.

• Kuvista, joista voi tunnistaa toisen henkilön, tulee olla ko. henkilöltä lupa ennen julkaisua.

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)
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