Pilssike
Jäsentiedote 4/2022

Kannen kuva: Pepe Korteniemi

Pilssike 4/2022

14.9.2022

kommodorilta
Hyvä seuralainen,
Lahden Purjehdusseurassa on monta erilaista
tapaa ja toimintamuotoa harrastaa veneilyä.
Siinä missä yksi pitää venettään Ykskoivun laguunin rauhallisella länsirannalla, toinen hakeutuu laituriparlamenttiin vastarannalle. Siinä missä toinen haluaa käyttää kaikkia alueen
seurojen yhteiskäytössä olevia tukikohtia ja
liikkua vesillä mahdollisimman paljon, toinen
hakeutuu Hökän rauhaan. Yksi hakee seurasta
sosiaalista elämää ja yhteyksiä hakeutuessaan
junioritoimintaa tukemaan tai järjestämään
kilpailuja, toiselle riittää taas tukikohtien tarjoamat palvelut.
Yhteisessä seurassamme kaikki on mahdollista. Kustannusten nousun luvattuna aikana on
kuitenkin ollut hienoa huomata, että ”yhdessä
tekemisen meininki” on vironnut hienoon nousuun, ehkä toivottavasti tulevaisuudessa jopa
uljaaseen kukoistukseen. Yhdessä tekemällähän teemme asioita juuri itsellemme ja sen
näköisesti kuin itse haluamme.
Kulunut kausi on juurikin kääntymässä lopuilleen ja veneiden nostoa suunnitellaan, taitaa
jo suuri osa olla jo sopinutkin nostopäivän.
Sain tästä veneilykauden rajallisuudesta karun
muistutuksen jo elokuun puolessavälissä keskellä aurinkoisinta Airistoa, kun Fb-tapahtuma
mastonkaadosta Padasjoella ilmestyi someen.
Niinhän se aika menee ja antaa taas mahdollisuuden odottaa tulevaa. Sitä odotellessa onkin

aikaa miettiä talven aikana tehtäviä huoltoja
ja mahdollisia koulutustarpeita tietojen päivittämiseksi. Ehkäpä pääsemme ensi talvena käymään taas myös venemessuilla.
Kahden vuoden tauon jälkeen pystyimme vihdoin järjestämään Kommodori Racen toukokuussa ja elokuussa olikin useamman vuoden tauon jälkeen ilo toivottaa Optimistijollien
ranking- ja kadettisarja tervetulleiksi Lahteen.
Myllysaari toimi aivan upeasti näiden tapahtumien keskuksena.
Perustettava Sailing Center on jo aloittanut
toimintansa tutustumispurjehdusten myötä
yhdellä J-70 veneellä. Lisäksi LAB:n ja LUT:n
oppilaskuntien liikuntakerhot ovat ottaneet
purjehduskurssit ohjelmistoonsa ja oppilaat
pääsevät näin uuden lajin pariin jo tänä syksynä.
Seuran yhteiset tapahtumat ovat taas tänä kesänä houkutelleet mukavasti väkeä tukikohtiin.
Tällä kaudella aloitettiin myös uusi perinne,
kun Myllysaaren rapujuhlat avattiin kauniisti sisustetussa suulissa. Nyt onkin jäljellä enää
muutama tapahtuma, joista isoimpana LPS:n
lipunlasku Myllysaaressa. Tähän kauden päätöstilaisuuteen odotammekin runsasta osanottoa.
Leha
Kommodori
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Tervetuloa Lipunlaskuun perjantaina 30.9.
Myllysaaressa
Ohjelma
• Kokoonnumme paviljongin piha-alueella lipputangon
läheisyydessä klo 18.30.
• Kommodorin puhe, nostetaan malja kuluneelle kaudelle!
• Lippu laskee auringon laskiessa klo 18:51, minkä
jälkeen vieraat ohjataan pöytiin ison terassin puoleiselta
sisäänkäynniltä.
• Ravintoloitsijan tervehdys
• Buffet-ruokailu noutopöydästä
• Palkitsemiset
• Kahvi
• Virallinen tilaisuus päättyy

Lipunlasku 2019

Ilmoittaudu pe 23.9. mennessä! lahtisail.fi/ilmoittaudu
Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä kaikkien osallistujien nimet ja mahdolliset
erityisruokavaliot. Ilmoitathan myös, mikäli kuulut johonkin seurueeseen.

Syyskokouskutsu
Lahden Purjehdusseura ry:n sääntömääräinen syyskokous
keskiviikkona 16.11.2022 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!
Linkki kokousmateriaaliin toimitetaan jäsenille Suuli-jäsenrekisterissä oleviin
sähköpostiosoitteisiin noin viikkoa ennen kokousta.
Kokousmateriaalit tulevat luettaviksi myös osoitteeseen:
https://lahtisail.fi/jasenille/materiaalipankki
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Myllysaaren kehittäminen etenee!
Kesä on ollut intensiivinen ja täynnä kiinnostavia tapaamisia Myllysaaren osalta.
Upean Myllysaaremme tilanne on herättänyt ihmisissä huolta - huoli on kääntynyt
hienoksi yhteisölliseksi voimaksi ja haluksi kehittää yhteistä tukikohtaamme virkeäksi
ja elinvoimaiseksi kaupunkikeitaaksi.
Alkukesästä koottu Myllysaari-toimikunta työryhmineen on täynnä monialaista osaamista,
näkemyksellisyyttä ja halua tehdä Myllysaaresta elinvoimainen tukikohta - niin LPS:n tarpeisiin
kuin virkistysalueeksi lahtelaisille.
VISIOimme, että
• Myllysaari on kaikille avoin, saavutettava ja aktiivinen virkistyskeidas.
• Se on kestävästi rakennettu ja toimii lahtelaisen purjehdus- ja veneilyurheilun sekä liikunnan
keskuksena.
Ensimmäisenä meidän on ratkaistava saavutettavuuden haaste. Sitä ratkotaan hyvässä
yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa, koska toimivat SILLAT ovat ovi avoimeen Myllysaareen.
Parhaillaan tarkastelussa on
• erilaiset kestävän rakentamisen siltavaihtoehdot
• mantereen, välisaarten ja Myllysaaren ehyt toiminnallinen kokonaisuus
• turvallisuus, toiminnallisuus, esteettisyys ja elämyksellisyys aktiivisuuden lisäämiseksi
• neuvotteluissa kaupungin kanssa on edistytty ja jatketaan siitä lähtökohdasta, että maaomaisuus säilyy LPS:llä.
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Infra ei yksin riitä, tarvitaan myös toimintaa. Nyt jo LPS:n seurayhteisö on näyttänyt voimansa,
ideoinut ja toteuttanut aktiviteetteja saareen.
• Pikku-saunan remontti on lähes valmis. Ensimmäiset löylyt on heitetty elokuun lopulla.
• Järjestimme rapujuhlat suulissa (venevajassa) lauantaina 3.9. Myllysaari-toimikunnan ja työryhmien yhtenä tavoitteena on rakentaa seuran sisäistä toimintaa Myllysaareen. Rapujuhlat
olivat ensimmäinen konkreettinen kokeilu. Rakennamme uusia tapahtumia seuralaisille, sekä
otamme olemassa olevaa rakennuskantaa uudenlaiseen käyttöön. Teemme pieniä ja isoja
kokeiluja, joiden kautta kerrytämme oppia ja kehitämme toimintaa eteenpäin. Rapujuhlat
suulissa oli hienon yhteistyön tulos ja alku uudelle perinteelle. Suuret kiitokset!
• Sailing Center -toiminta käynnistyy. Yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat aloittavat purjehduskoulun syyskuussa. Toivomme saavamme uutta jäsenkuntaa houkuteltua seuratoimintaan
mukaan.
• Rakennamme uusia tapahtumia seuralaisille, sekä otamme olemassa olevaa rakennuskantaa
uudenlaiseen käyttöön. Teemme pieniä ja isoja kokeiluja, joista ehkä kutkuttavin on Myllysaaren talviuinti-kokeilu, joka käynnistyy lokakuussa. Samalla käynnistämme Myllysaaressa
jo pitkään pohdittua ympärivuotista toimintaa.
• Aktiivinen toiminta lisää vetovoimaa ja kasvattaa yhteisöämme yli jäsenrajojen. Yhteistyö
alueen yhdistysten, elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa on käynnistynyt. Oppilaitosyhteistyötä käynnistetään aluekehityksen, palvelumuotoilun sekä korjausrakentamisen tiimoilta.
Pian avaamme myös lahtisail.fi-sivulle infosivun, josta voi seurata toimikunnan toimintaa.
Kurkatkaa aika ajoin myös somekanaviimme. Lahden Purjehdusseura ry:n Facebookiin ja
Instagramiin päivitämme työskentelystämme ja siellä on mahdollista keskustella asioiden
edistymisestä.
Myllysaari-toimikunnassa ja työryhmässä on hieno joukko koossa - kiitos kaikille mukaan tulleille!
Edelleen kaikki halukkaat ovat lämpimästi Tervetulleita mukaan työryhmien toimintaan ja
Myllysaaren kehittämiseen.
Veneilyntäyteistä syksyä,
Sara Ikävalko, Myllysaari-toimikunnan pj.
sara.ikavalko@gmail.com
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Suulin Skanssin ensi-ilta 3.9.2022
Myllysaaren kehittämiseksi ja jäsenistön viihtyvyyteen sekä nostaaksemme
Myllysaaren yhdeksi LPS-tukikohdaksi päädyimme miettimään tapahtumaa, joka toisi
seuralaisia yhteen. No, ruokaahan pitää olla tarjolla. Samalla tavalla kuin Lohisoppa
on Ykskoivussa ja Hökässä muikut, Myllysaareen jäi Rapujuhlat.
Suulin Skanssi sai samalla nimensä – tila on siis Suulin takaosassa oleva tila. Skanssihan
tarkoittaa laivojen miehistön ja alemman päällystön yhteinen majoitus- ja oleskelutila.
Rapujuhlat tehtiin yhdessä seuralainen seuralaiselle. Jokainen osallistujaperhe teki jonkin
osuuden. Tämän lisäksi siivottiin ja koristeltiin yhdessä, ja niin saatiin luotua upea tunnelmallinen
ilta.
Illallinen oli maittava, mieleenpainuva ja tunnelmallinen. Tunnelmasta ja esiintymisestä
kiitämme aktiivisia purjehdusseuralaisia, mutta myös Lahden Sataman Yö ansaitsee kiitoksen,
sillä ilotulitus oli kuin meille tehty. Myöhemmin yöllä saimme vielä nauttia luontoäidin esityksistä
revontulien loisteessa!
Varmasti eivät jää Suulin Skanssin viimeisiksi juhliksi, joten kannattaakin nyt jo laittaa kalenteriin
ylös 2.9.2023, jolloin on ensivuoden rapujuhlat!
Iloisena hyvästä tapahtumasta,
Nina, Matias, Pia ja Jarno
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Kisakuulumisia
Purjehdusliiga 2022
Purjehdusliiga on seurojen välinen kolmesta osakilpailusta koostuva kilpailusarja. Kilpailut
purjehditaan urheilullisilla J70-veneillä. Kisat ovat lyhyitä ”fleet race”-tyyppisiä vauhdikkaita
kisoja, joiden kesto on sääolosuhteista riippuen noin 15-20 minuuttia. Joukkueiden vaihdot ja
mahdolliset protestit hoidetaan heti vesillä. Kolmannen osakilpailun jälkeen selviää, kuka on
seurojen Suomen mestari 2022.
Tampereen semifinaalissa Suomen Purjehdusliigassa edustivat kaksi Lahden Purjehdusseuran
joukkuetta:
Junnujoukkueessa mukana olivat Dan Tyyskä kipparina ja miehistössä Eevi Vavuli, Hugo Simola
ja Olavi Starck.
Aikuisten tiimissä olivat Kari Virtanen kipparina ja miehistössä Kimi Virtanen sekä Juho ja
Markus Poikolainen.
Miehistöt olivat päässeet tutustumaan J70-veneeseen jo Vesijärvellä tulevan Sailing Centerin
veneellä edellisellä viikolla.
Kilpailupaikkana oli Tampereen Pursiseuran satama ja Näsijärven Näsiselkä. Lauantaina ja
Sunnuntaina kilpailut käytiin kovin vaativissa olosuhteissa.
Parhaillaan tuulen nopeudeksi mitattiin puuskissa yli 11m/s, mikä erityisesti kevyelle
junnujoukkueelle muodosti oman haasteensa, kun vielä tuuli siftaili eri suuntiin lähtöjen aikana.
Aikuisten tiimin nousujohteinen purjehdus kantoi sijalle 8. Lähtövoittojakin saatiin aikaiseksi
peräti kaksi ja kakkossijoja tuli myös kaksi 14. lähdöstä. Tämä antoikin joukkueelle suurta intoa
harjoitella lisää tulevia kisoja varten. Junnujoukkue ensikertalaisena tällä tiimillä päätyi sijalle 11.
Kilpailuformaatissa on mukana 12 eri seurajoukkuetta ja neljä parasta pääsevät mukaan
finaaliin, joka purjehditaan tänä vuonna syyskuun lopussa Maarianhaminassa. Kaiken kaikkiaan
seurajoukkueita on mukana 36.
Suomen Purjehdusliigan tuloksiin ja tracking-seurantaan voi tutustua osoitteessa
www.sapsailing.com
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Optimistijolla ranking ja kadetit kilpailivat Lahden Enonselällä
Lahden Purjehdusseura oli saanut järjestettäväkseen pitkästä aikaa optimistijollaluokan rankingja kadettikilpailut Lahteen ja Vesijärvelle.
Kaiken kaikkiaan 84 innokasta purjehtijaa purjehtivat elokuun lopulla Lahdessa Vesijärvellä
kahtena päivänä, kahdella eri rata-alueella.
Molemmille päiville oli suunniteltu kolme lähtöä. Lauantaina otettiin kuitenkin enemmän
lähtöjä, koska sunnuntaille oli luvattu heikkoa tuulta Enonselälle. Kaiken kaikkiaan päästiin
ajamaan kuudesta lähdöstä neljä, koska sunnuntaina tuulet eivät suosineet rataorganisaatiota.
Sunnuntaina ei päästy ajamaan yhtään lähtöä sinnikkäistä yrityksistä huolimatta.
Myllysaari toimi kilpailukeskuksena ja palveli purjehtijoita mainiosti; radalle kun on vain 5-10
minuutin matka rannasta, ja veneet mahtuvat kaikki erinomaisesti saaren nurmikolle ja jollaalueelle.
Seuran rataorganisaatiot suoriutuivat mallikkaasti molemmilla radoilla. Mukana oli yli 35
seuralaista eri järjestelytehtävissä. Kadettiradalla nuorten ohjaajien joukko sai hyvää harjoitusta
tulevien vuosien kilpailuja varten. Ranking-radalla kokenut rataorganisaatio näytti taitonsa
haastavissa tuuliolosuhteissa.
Niin purjehtijoiden, valmentajien, huoltajien kuin myös optimistijollaliiton puolesta seuramme
saikin jälleen suurta kiitosta järjestelyistä. Tästä on hyvä hakea myös vuodelle 2023 uusia
kilpailuja.
Järjestelyissä olivat seuralaisten lisäksi myös mukana Lahden Kellokeskus, PullaPojat, Skipperi ja
GreenStar Hotel Lahti. Suuri kiitos tukijoille sekä talkooväelle!
Petri Korteniemi, Urheilutoimikunnan pj
pepe@photex.fi

LAHDEN PURJEHDUSSEURA RY
Lahden Urheilukeskus,
Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti

044 069 8450
lps@lahdenpurjehdusseura.fi

Toimisto on avoinna poikkeusaikataululla 31.10. asti ja palvelee
TIISTAISIN KLO 10-16

