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kommodorilta

Talvinen tervehdys Sinulle ja perheellesi, 
Lahden Purjehdusseuran jäsen, 

Vuodenvaihteen jälkeen talvisten harras-
tusten parissa alkaa mielemme hiljal-
leen kiertyä myös tulevaan kevääseen ja 
odottavaan uuteen veneilykauteen.

Talvitauko veneilystä ei kuitenkaan tarkoita 
odottamista jäiden lähtöön saakka, sillä kou-
lutusta ja tapahtumia tulee olemaan tarjolla 
myös talven mittaan. Osallistukaa tarjottaviin 
tapahtumiin ja ehdottakaa aktiivisesti myös 
omia tarpeitanne. Meillä on seurassa osaavia 
veneilykouluttajia ja taustalla kattojärjestöm-
me SPV:n koulutusjärjestelmä. Jos haluaisit 
saada SPV:n veneilijätutkinnon, purjehtijatut-
kinnon, venepäällikkötutkinnon, kansainvälisen 
huviveneen kuljettajakirjan tai muuten edistyä 
harrastuksessa, niin seuramme tarjoaa koulu-
tusta ja edistymisväyliä. Talvikausi ei siis ole 
vain ”jäiden lähdön odottelua”. Myös junnut 
kokoontuvat talvella erilaisten aktiviteettien 
merkeissä, näin porukka on yhtenäinen kevääl-
lä ja valmiina aloittamaan avovesitreenit.

Seuraathan ilmoituksiamme somessa tai ole 
suoraan yhteydessä toimikuntiin.

Jäsenasioita
Kaikki ”tonttuposti” tai edes sähköposti ei tun-
nu menevän perille kaikille vastaanottajille. Osa 
SPV:n jäsenrekisteri Suulin kautta lähetetyistä 
sähköposteista saattaa valitettavasti mennä 
vahingossa roskapostikansioon, joten tarkastat-
han myös tämän. Voit samalla päivittää omat 
yhteystietosi SPV:n jäsenrekisteri Suulissa. Oh-
jeet Suulin käyttöön ovat tämän Pilssikkeen 
mukana. On erityisen tärkeää, että jäsenet päi-
vittävät muuttuneet yhteystietonsa. Tarvittaes-
sa saat apua Suulin käyttöön toimistosta. 

Seuran jäsenmaksut sekä muut käyttömak-
sut laskutetaan vuosittain helmikuun loppuun 
mennessä. Vuosittain näitä maksuja joutuu 
jopa Joulupukki karhuamaan kolmannen ker-
ran juuri ennen vuodenvaihdetta, mikä rasittaa 
runsaasti hallintoa vuosittain.

Pyydän siis, että jäsenistö huolehtisi velvoitteis-
taan ajallaan. Tällä pyrimme välttymään epä-
miellyttäviltä yllätyksiltä vuodenvaihteen jälkeen.

Käytännössä sääntöjen mukaan jäsenmaksu-
velvollisuus on aina kuluvan vuoden loppuun, 
vaikka jäsen ilmoittaisikin eroavansa. Huomau-
tuksista huolimatta maksamatta jääneet jäsen-
maksut johtavat jäsenyyden päättymiseen.

Suuri kiitos vapaaehtoisille ja talkoolaisille
Myllysaari - Ykskoivu - Hökkä… Siinä ovat tuki-
kohtamme ja seuramme toiminnan peruskivet 
Lahdesta lähtien kohti pohjoista. Julkaistuista 
seuran historiikeista selviää näiden tukikohti-
emme historia - seuran jäsenet ennen meitä 
ovat antaneet suuren panoksen tähän kehi-
tykseen, emmekä halua tulevaisuudessakaan 
heidän työtään seuramme eteen unohtaa. Siksi 
onkin tärkeää edelleen kehittää näitä valittuja 
toimintamalleja.
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Seuran tukikohdista kaksi on omassa omis-
tuksessa, Myllysaari ja Hökkä. Ykskoivussa 
olemme olleet vuokralla jo yli 70 vuotta. Suuri 
kiitos niin tukikohdissa kuin kilpailutoiminnan 
parissa toimineille vapaaehtoisille. Teidän an-
siostanne seura pysyy virkeänä ja toimivana.

Haluan vielä erikseen kiittää LPS:n hallituksen 
jäseniä heidän panoksestaan seuran toimin-
nan hyväksi. Erityisen kiitoksen osoitan Sami 
Kalliolle, joka on osallistunut hallituksen toi-
mintaan harrasteveneilyn ja kilpapurjehduk-
sen parissa yli 10 vuotta ja siitä merkittävän 
osan myös seuramme varakommodorina.

Suuri kiitos myös Helena Sipilälle, joka kuuden 
vuoden toimintasihteeripestin jälkeen päätti 
siirtyä toisaalle uuden ammattinsa myötä. Ol-
koon tuulet sinulle suotuisat!

Ja samalla toivotamme tervetulleeksi takaisin 
Hanna Similän, joka onkin varmasti useim-
mille jo tuttu kahden vuoden sijaisuuden jäl-
keen. Hanna jatkoi toimintasihteerin tehtäväs-
sä heti vuodenvaihteen jälkeen.

Ensi keväänä alkaa Sailing Centerin varsi-
nainen toiminta. Viime syksyn vapaiden ko-
keilujen jälkeen on nyt mahdollista hankkia 
kausikortteja tai muita korttipaketteja ennak-
kohintaan vielä tammikuun ajan. Vireällä toi-
minnalla lisäämme aktiviteetteja ja pyrimme 
saamaan lisää veneilijöitä seuraan.

Olethan myös huomannut, että maaliskuun lop-
puun asti voi jäseneksi liittyä ilman liittymis-
maksua. Nyt on hyvä mahdollisuus kutsua toi-
mintaan mukaan naapuriperhe, sukulaiset tai 
työkaverit - käyttäkää mahdollisuus hyväksenne!

Tulevaa yhteistä kauttamme odottaen, 
Leha

Talvella murhe ita muisteta e i, talv ella paljon on lunta , muistoja kaun iita kats ellaan , riemuja vanhoja riemuitaan ,nähdähän kesästä unta .
Eino Leino
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LPS hallituksen uudet jäsenet
Matias Harju, harrasteveneilytoimikunta
Kiitän teitä seuralaisia luottamuksestanne ja otan vastaan Har-
rasteveneilytoimikunnan puheenjohtajan paikan. Jatketaan Lahden 
purjehdusseuran harrasteveneilyn kehittämistä kaikkia palvelevaan 
suuntaan ja pidetään huolta kaikista tukikohdistamme.

Haluan rohkaista teitä kaikkia osallistumaan seuramme toimintaan. 
Minuun saa olla rohkeasti yhteydessä ja osallistua perinteisten ta-
pahtumiemme järjestämiseen, kehityskohteiden ideoimiseen, toi-
minnan kehittämiseen tai vaikka uusien jäsenien hankinnan ak-
tivoimiseen. Pidetään yhdessä harrastuksemme meille mieleisenä 
seuran perinteitä unohtamatta.

Minut perheineni löytää kesäisin Päijänteeltä Riley-veneestämme ja näin talvisin vaikutan täällä 
Lahdessa.

Sara Ikävalko, Myllysaaritoimikunta
Meillä on Myllysaaressa kaksi puupurjevenettä pikku-Scylla Kaarna 
ja Hai Paulina. Paulinan kanssa kisailemme mielellämme. Perheen 
kanssa retkeilemme Vesijärvellä ja Päijänteen vesistöissä. Kesäpur-
jehduksilla kanssani purjehtivat puolisoni Pancho ja tyttäremme Isla 
ja Aava, sekä skotlanninterrierit Fokka ja Kaiku. Ja kyllä, koko po-
rukka Haissa. Päijänteen ja Vesijärven vesistöt ovat tuttuja jo lap-
suudesta, jolloin retkeilimme järvillä meloen ja purjehtien.

Myllysaari on merkityksellinen vapaa-ajanvieton ja harrastamisen 
paikka Lahdessa. Saareen sijoittuu ikimuistoisia kokemuksia lap-
suudesta ja nuoruudestani lähtien. On arvokasta, että tämä upea 

kaupunkikeidas on sukupolvesta toiseen, nyt myös omien lasten elämässä, merkittävä ympäristö 
ja lähtökohta purjehdusharrastuksen aloittamiselle.

Ammatillinen taustani on strategisen suunnittelun alalla, ihmislähtöisessä suunnittelussa ja 
aluekehityksessä. Tällä hetkellä työnkuvani keskiössä ovat aluekehitys- ja kaupunkitutkimus ja 
opetustyö. Toimin projektipäällikkönä, kaupunki- ja palvelumuotoilun lehtorina LAB Muotoilui-
nstituutissa Lahdessa. Merkittävä osa työstäni sijoittuu Lahden ja Päijät-Hämeen kehittämisen 
äärelle.

Myllysaari-toimikunnassa vastuullani on aluekehitys, eritoten silta-asian hoitaminen Lahden 
kaupungin kanssa. Asia on edennyt mukavasti. Luotsaan toimikunnassa upeaa 10 hengen tiimiä, 
joka koostuu innovatiivisista usean alan ammattilaisista. Mukana on aktiivisia, ennakkoluulotto-
mia ja päämäärätietoisia tekijöitä, joiden kanssa on mukava viedä eteenpäin tätä laaja-alaista 
kehittämistyötä - Yhdessä. Kiitos panoksestanne.

Kutsumme kaikki halukkaat LPS:n jäsenet mukaan suunnittelemaan ja kehittämään Myllysaarta. 
Viestimme tapahtumista ja kokonaisuuden etenemisestä https://lahtisail.fi/myllysaari sivuilla, 
sekä somessa. Lämpimästi Tervetuloa mukaan!
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Roni Keituri, kiinteistötoimikunta
Lahtelainen, ikä 50 v, työskentelen (ins. tehtävissä). Naimisissa, vai-
mo ja 15v. tytär kuuluvat perheeseeni.

Purjehduksen aloitin vanhempien ”mukana” joskus 70-luvun loppu-
puolella ja Optarilla purjehdin 1983-1988, Naumi on tullut tutuksi. 
Vuoden 1989 jälkeen olen aktiivisesti harrastanut pääasiassa ilmai-
lua. Kilpailuja niin lentäjänä kuin organisaatioissa. Yhdistysten eri 
luottamustoimissa ole ollut yli 20v. Tälläkin hetkellä; vara pj., rahas-
tonhoitajana sekä koulutuspäällikkönä. Opetan, edelleen purjelentoa 
Vesivehmaalla ja Selänpäässä. Talviaikoina rakentelen sekä korjailen 
erilaisia ilma-aluksia harrasteena.

Purjehdus on kuitenkin aina ollut mielessä, mutta aiemmin puuttui oma vene. 

Vuonna 2013 löysin sopivan oloisen ja kokoisen lujitemuovisen runkoaihion, johon ei ollut mi-
tään piirustuksia, ei varusteita. Köliaihio tuli irrallisena mukaan. Neljä vuotta, sain toteuttaa 
itseäni ja vuoden 2017 syksyllä sain No Fly -veneen vesille. Tällä veneellä on sitten tullut purjeh-
dituksi niin Vesijärvellä, kuin lomat eteläisellä Päijänteellä. 

Viime syksynä olin aktiivisesti mukana myös J70-veneillä purjehduksissa. LPS:n toiminnassa 
olen ollut mukana viime aikoina ”talkooaktiivina” Myllysaaressa. Myllysaaritoimikuntaan liityin 
syksyllä 2022.

Heikki Kiilholma, taloustoimikunta
Aloitin vuodenvaihteessa LPS:n taloustoimikunnan puheenjohtajana 
ja hallituksen jäsenenä. On hienoa päästä mukaan päätöksente-
koon, senkin vuoksi että niin omassa toimikunnassani, kuten myös 
hallituksessakin meillä on hyvä porukka tekemässä töitä toiminnan 
kehittämiseksi. 

Siviiliammatissani työskentelen teollisuudessa myynnin tehtävissä, 
joten eurojen laskeminen on minulle hyvin tuttua. Vapaa-ajallani 
tykkään liikkua järvellä eri tavoin, ja silloin tällöin tulee käytyä myös 
kilpailemassa H-veneen miehistössä.”

Hallituksen jäsenet vuonna 2023
Juha Lehtinen 

Kommodori
Mirja Kreander 

I varakommodori, Junioritoimikunta
Petri Korteniemi 

II varakommodori, Urheilutoimikunta
Matias Harju 

Harrasteveneilytoimikunta

Sara Ikävalko 
Myllysaaritoimikunta

Roni Keituri 
Kiinteistötoimikunta

Heikki Kiilholma 
Taloustoimikunta

Pia Tyyskä 
Läsnäolo ja puheoikeus, Tiedotustoimikunta
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Myllysaaren tunnelmallinen talviuintipaikka on auki
Vuoden vaihteessa avattiin Myllysaareen talviuintipaikka, joka palvelee talviuinnista 
kiinnostuneita aivan kaupungin sydämessä. 

Pukutilana on Myllysaaren pikkusauna ja avantoon vievä laituri on rakennettu kaupungin puolei-
selle rannalle. Valaistu kulkuväylä vie laiturille, josta avautuu kaupungin upea siluetti ja iltaisin 
upea valomeri. Monen uimarin mielestä Myllysaari on ehdottomasti kaupungin elämyksellisin 
talviuintipaikka!

Myllysaaren talviuintia voi kokeilla kokeilukerroilla, joista seuraavat ovat lauantaina 21.1. 
klo 14-15 ja torstaina 26.1. klo 18-19. Kokeilukertojen hinta on 3 € / uimari, jonka voi maksaa 
MobilePaylla tai käteisenä (mielellään tasaraha). 

Kausimaksu talviuinnista on 40 €, jolloin ilmoittautumisen jälkeen uimarille lähetetään pukutilo-
jen ovikoodi. Talviuintipaikka on tällöin aina avoinna - pulahtamassa voi siis käydä milloin vain! 

Jäseneksi voi ilmoittautua osoitteessa https://lahtisail.fi/myllysaari/aktiviteetit.

Talviuintipaikan avajaiset pidettiin juhlavissa tunnelmissa uudenvuoden aattona. Tapahtuma 
keräsi silloille ja Myllysaareen vajaa parisataa juhlijaa - vauvasta vaariin. Juhlaväki seurasi 
kaupungin tarjoamaa valonäytöstä musiikin soidessa Myllysaaressa. Osallistujilla oli mahdolli-
suus nauttia lämmintä juotavaa ja paistaa makkaraa tulipaikoilla. Järvessä kävi parikymmentä 
pulahtajaa. Lämmin kiitos mukana olleille. Uudenvuoden tapahtumaa toivottiin myös tuleville 
vuosille.

Myllysaaren talviuintipaikka rakentui aktiivisten seuralaisten toimesta Myllysaari- ja kiinteistö-
toimikunnan loistavalla yhteistyöllä. Tavoitteemme aktiivisesta ja kaikille avoimesta Myllysaares-
ta toteutuu askel kerrallaan - tervetuloa kaikki uimaan ja osallistumaan!

Soili ja Sara
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LPS Sailing Center Lahti
Sailing Center – Myllysaaressa sijaitseva purjehduskeskus.  

J70-veneet ovat niin uusien kuin pidempään purjehtineiden käytössä.

Mahdollisuus käyttää liikuntaseteleitä Smartum- ja Epassi- palvelujen kautta.  
Hae sieltä ”Lahden Purjehdusseura”, osta Sailing Center-kausikortti tai 10 kerran purjehdus-

kortti ja käy varaamassa osoitteessa https://lahtisail.fi/sailingcenter/

• LPS Sailing Center aikuisten kausikortti ennakkohintaan LPS.n jäsenille 490€ (540€)
• LPS Sailing Center nuorten (alle 29v) kausikortti ennakkohintaan LPS.n jäsenille 290€ (340€)

• LPS Sailing Center 10 kerran purjehduskortti ennakkohintaan LPS.n jäsenille 220€ (270€)

Ennakkohinnat voimassa 31.1.2023 asti. Kausikortteja rajallinen määrä, muista olla ajoissa. 

Varaukset : https://lahtisail.fi/sailingcenter/

Sailing Center -kausikorttijäsenyys tai 10 kerran purjehduskortti

• Et tarvitse omaa venettä harrastaaksesi purjehdusta. Pääset käyttämään Centerin J70-veneitä.
• Mahdollisuus aloittaa purjehdusharrastus, olet sitten aloittelija tai kokeneempi purjehtija.
• Voit osallistua eri tasoisille ryhmille tarkoitettuihin viikkoharjoituksiin ammattitasoisen 

ohjaajan tai valmentajan ohjauksessa. 
Tasoryhmät: aloittelijat 1krt / vko., keskitaso 1krt / vko.,  

paikallisiin, kansallisiin sekä kansainvälisiin kilpailuihin tähtäävät 2 krt / vko.
• Voit osallistua Sailing Centerin purjehdusklinikoihin ammattitasoisen valmentajan ohjauksessa.

• Voit osallistua keskiviikkopurjehduskilpailuihin ja After Sail -tapahtumiin.
• Voit osallistua vapaaisiin purjehduksiin varauskalenterin kautta.

• Voit osallistua Centerin luennoille, tapahtumiin sekä kilpailutoimintaan.
• Mahdollisuus vierailla myös muissa Suomen Sailing Centereissä  

(mm. Helsinki, Tampere, Vaasa, Maarianhamina).
• Mahdollisuus osallistua Purjehdusliigaan Sailing Centerin omien karsintojen kautta.

• Mahdollisuus vuokrata venettä kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin.
• Saat nauttia Vesijärvestä, Myllysaaresta ja hyvästä innostavasta seurasta.

• Suosittelemme aloitteleville purjehtijoille osallistumista hauskalle kahden päivän 
purjehduksen alkeiskurssille.

• Voit olla myös 10 purjehduskertakortin haltija ja tulla mukaan.



Kilpailu- ja tapahtumakalenteri 19.1.2023

25.2. Kilpailunjärjestäjäkurssi SPV/LPS Lahti

6.-7.5 LPS Sailing Center Staffan Lindberg J70-klinikka Myllysaari

20.-21.5. Kommodori Race H-Ranking Myllysaari 

Varmistuu myöh. EPR ranking Ykskoivu

16. - 18.6. J70 luokan SM Myllysaari

21. - 23.7. Päijännepurjehdus 50-vuotisjuhlakilpailu Jyväskylä

1. - 3.9. Suomen Purjehdusliiga semifinaali Lahti

Varmistuu myöh. Optimistijolla ranking + kadett ja Zoom8 ranking Myllysaari

KILPAILUNJÄRJESTÄJÄKURSSI - LAHTI
Lauantaina 25.2 2023 klo. 10.00 - 18.00

Paikka: Kauppakeskus Trio, Lahden Palvelutori, Aalto

Vetäjä: Sami Sailo, Kansainvälinen tuomari ja kilpailupäällikkö, SPV.n kouluttaja

Kenelle tarkoitettu: Kaikille LPS:n ja lähialueen seurojen jäsenille, jotka haluavat olla mukana 
kilpailujen eri toimitsijatehtävissä.

Kilpailunjärjestäjä on henkilö, joka voi toimia avoimien purjehduskilpailujen vastuullisena 
järjestäjänä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää, että henkilö

• tuntee kilpailun lähettämiseen liittyvät toimenpiteet ja merkinannot (PKS, Osa 3)
• ymmärtää erilaisten rataprofiilien käytön

• osaa tärkeimmät solmut
• osaa toimia pelastustehtävissä

• tuntee radan muuttamiseen liittyvät toimenpiteet ja merkinannot
• tuntee tuloslaskennan periaatteet

• omaa käytännön kokemusta purjehduskilpailujen järjestelytehtävissä

Ilmoittautuminen pe 17.2. mennessä seuran toimistoon: lps@lahdenpurjehdusseura.fi
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Seuran maksut ja maksuaikataulut
Seuran laskut toimitetaan Suuli-jäsen- ja venerekisteristä ensisijaisesti siihen sähköpostiosoit-
teeseen, mikä löytyy jäsentiedoista. Tarkistathan myös roskapostin.

• Jäsen- katsastus- ja tukikohtamaksut laskutetaan tammikuun aikana, eräpäivä 28.2.

• Myllysaaren laituripaikat laskutetaan huhtikuussa. 

• Junioritoiminnan osallistumismaksut (jollakoulu, viikkoharjoitukset, naumin leiri) suorite-
taan Suomisport-palvelussa. 

• Suuli kesäsäilytysmaksu laskutetaan kesäkuussa ja talvisäilytysmaksu loka-marraskuussa. 
Kuluvan talven säilytysmaksut laskutetaan tammikuussa 2023.

• Maston säilytys padasjoella seuran telineessä.  
Ilmoitus toimistoon maston säilytyksestä, toimisto laskuttaa.

• Tukikohtien kertamaksut voi suorittaa tilille, tukikohdan lippaaseen tai Mobilepaylla

• Talviuinnin maksut suoritetaan Mobilepaylla

• Sailing Center: laskutus ja/tai Smartum sekä Epassi. 

Yhteystietojen päivitys ja Suuli-jäsenrekisteri
Huolehdithan, että seuralla on ajantasaiset yhteystietosi, etenkin sähköpostiosoitteesi. Seuran 
tiedotus ja laskut lähetetään ensisijaisesti siihen sähköpostiosoitteeseen, joka jäsenelle on kir-
jattu Suuli-rekisteriin. Mikäli viestejä ei näy, tarkistathan myös roskapostikansion.

Suuli on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseuroilleen tuottama jäsen- ja venerekisterioh-
jelma, jossa jäsenseuran jäsen voi päivittää omia yhteystietojaan ja katsella veneensä katsas-
tustietoja.

Yhteystietosi voit päivittää Suuli-rekisteriin osoitteessa https://suuli.spv.fi. Kirjautumiseen tar-
vitset asiakastunnuksesi eli Suuli-ID:n, jonka voit tarkistaa tarvittaessa seuran toimistolta tai 
laskultasi kohdasta asiakastunnus. Ensimmäisellä kerralla kirjauduttaessa kirjoita Suuli-ID ja 
klikkaa ”Unohtuiko salasana?”. Näin pääset luomaan itsellesi salasanan. Yhteystiedot voi päi-
vittää halutessaan myös toimiston kautta.

Hyvä Myllysaaren venepaikan haltija,  

vahvista venepaikkasi tulevalle kaudelle 

15.3. mennessä seuran toimistoon!
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Jukka Leinonen 1938-2022
Ystäväni Jukka

Ystävillä ja ystävyydellä on keskeinen merkitys elämämme 
polussa. Tapasin Jukan ensimmäisen kerran sodan jälkeen 
vuosina 1945-47. Jukka oli vastikään muuttanut Vääksyyn 
vanhempiensa kanssa, minä vietin siellä kesiäni Vuorisen 
täyshoitolassa. Tämä antoi meille molemmille erinomai-
set puitteet vesielementtiin tutustumiseen, oltiinhan aivan 
suurten sisävesien Vesijärven ja Päijänteen äärellä. Elämää 
ohjaa usein sattuma. Vuonna 1970 ollessani LPS:n juniori-
johtajana esitin seuran hallitukselle , että seuran heikossa 
hapessa oleva junioritoiminta vaatii yhteistoimintaa Lahden 
kaupungin kanssa. Kontaktihenkilöksi osoitettiin nuorisosihteeri Jukka Leinonen. Tavatessamme 
totesin Jukalle: ”Minulla on viisi tuliterää optimistijollaa ja yksi junioripurjehtija, mitä sinulla on?” 
Jukka totesi: ”Minulla on Naumin leirintäalue”. Nyt yli 50 vuoden jälkeen voidaan hyvällä syyllä 
sanoa, että Jukan ideoima Naumin purjehdusleiri on edelleenkin LPS:n junioritoiminnan sydän.

Tästä alkoi samalla yhteinen kymmenisen vuotta kestänyt kilpapurjehdustaipaleemme ja samalla 
yli 50 vuotta kestänyt läheinen ystävyytemme. Purjehtiessamme Vesijärven ympäripurjehdusta 
Jukka usein avasi keskustelun pitemmästä purjehdustapahtumasta , jonka keskiössä olisi Päijän-
ne. Tätä toivettaan Jukka vei eteenpäin yhdessä jyväskyläläisen Urpo Keskisen kanssa.

Ensimmäinen Päijännepurjehdus purjehdittiin 1973, johon Jukka osallistui Hai-veneelläni, Nikellä. 
Kaiken kaikkiaan Jukan saavutukset purjehduksen saralla ovat merkittävät, Päijänne-ruorin voit-
taminen kolme kertaa ja kaksi kertaa hopealla Hai-veneiden SM:ssä puhuvat puolestaan.

Navigaatioseura ja sen puitteissa kaikki siihen liittyvä saaristo- ja rannikkolaivurikurssien vetämi-
nen 32 vuoden ajan sadoille ja taas sadoille navigoinnista kiinnostuneille vesilläliikkujille oli Jukan 
sydäntä lähellä. Jukka korosti myös turvallista vesillä liikkumista. Jukan sanoin: ”Turvallisuus on 
vesillä liikkumisen kulmakiviä. Jos Päijänteeseen on meinannut jäädä muutaman kerran, silloin 
tietää mikä merkitys on turvallisuustyöllä.”

Jukalle vesistöistä rakkain oli Päijänne ja siellä varsinkin kaksi saarta, Kätkytsalo ja Punapää. 
Kätkytsalossa paransimme yhdessä maailmaa katsellen pimeinä syysöinä tähtikirkasta taivasta 
ja nauttien hiljaisuudesta Tehin selän äärellä.

Miksi Punapää? Saari on erikoisen muotoinen ja ilta-auringon säteessä se hohtaa punaisena. 
Tarinan mukaan aikoinaan kun Hannikaisen veljekset Väinö ja Ilmari tulivat Vääksyreissultaan, 
he Punapään kohdalla totesivat olevansa melkein jo kotonaan Tehinsilmässä. LPS:n puitteissa oli 
aikoinaan leikkimielinen purjehduskilpailu ”Punapään kiertäminen”, jonka taustalta löytyy myös 
Jukan nimi. Ei siis ihme, että Jukan viimeinen purjehdusmatka Päijänteellä vei Punapäälle. Oli 
aika jättää jäähyväiset.

”Hetki kaunehin päättyy, tuli sammuu, hiiltyy pois. Retki nuoruuden säilyy kuin se unta ollut ois.”

Ilkka Talvitie
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LAHDEN PURJEHDUSSEURA RY 
Lahden Urheilukeskus,  
Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti

044 069 8450 
lps@lahdenpurjehdusseura.fi

Toimisto on avoinna ti klo 12-16 ja ke klo 9-17.

Kiitos näistä vuosista, lps!
Aloitin seuran toimintasihteerinä tammikuussa 2014. Vuo-
det ovat olleet tapahtumarikkaat ja olen saanut olla mones-
sa mukana! Vuosien varrella lukuisat seuran jäsenet ovat 
tulleet hyvinkin tutuiksi ja te kaikki teittekin ”purjehdusmat-
kastani” erityisen mieleisen. 

Viimeiset pari vuotta olin opintovapaalla, valmistuin floris-
tiksi ja niinhän tässä kävi että kukat kutsuvat. Hyvillä mie-
lin voin todeta, että toimiston hoito jää seuraajani osaaviin 
käsiin. 

Toivotan Purjehdusseuralle ja sen jäsenistölle menestystä ja hyvää jatkoa!

Terveisin, 
Helena Sipilä

Lipunlaskussa 2022 palkitut
Puuveneregatta 2022 voitto:  

Jarno Talvitie, palkinto jaettu regatassa

Regatan kaunein vene:  
Shaman Jolo eli Linnunrata, Jussi Leinio 

Vuoden purjehtija:  
Suomen Purjehdusliigan junnutiimi  

Dan Tyyskä, Eevi Vavuli,  
Hugo Simola, Olavi Starck

Vuoden kilpailujärjestäjä:  
Kimi Virtanen

Keskiviikkokisan kokonaisvoitto:  
Suvituuli, Jarno Tyyskä

Juniorit
Vuoden junioriohjaaja:  

Hugo Simola

Vuoden tulokas:  
Luka Salo

Tikru:  
Helmi Paavola

LPS JollaGP optimisti:  
Venla Vihelmaa
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