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TOIMINTASUUNNITELMA 2021
Johdanto
Lahden Purjehdusseura (LPS) on perustettu vuonna 1907 ja on yksi vanhimmista 
seuroista Päijät-Hämeessä. Seuralla on jäseniä reilu 600, joista junioreita noin 120. 
Seuran strategiassa on linjattu kolme ydintoimintoa: juniori- ja urheilutoiminta 
sekä harrasteveneily. Seuran junioritoiminnalla on pitkät perinteet vuodesta 1957 
lähtien ja kuulumme Olympiakomitean Tähtiseura ohjelmaan (ent. Sinettiseura).

Toimintaympäristö
LPS on Suomen Purjehdus ja Veneily liiton (SPV) jäsen. Seuran keskeisiä yhteistyötahoja ovat Päijät-Hämeen 
Liikunta ja Urheilu ry, Lahden kaupunki, Lahti Region, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, alueen kunnat ja vene- ja 
urheiluseurat.

Päätöksenteko ja hallinto
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta vastaa hallitus. Toimintasihteeri vastaa 
käytännössä seuran toimintaan ja hallintoon liittyvästä työstä sekä avustusten ja rahoitusten hakemisesta sekä 
raportoinnista. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous huhtikuussa ja syyskokous mar-
raskuussa. Toimintasuunnitelma perustuu toimikuntien valmistelemiin esityksiin ja seuran strategiaan.

Vuonna 2020 toteutuneet rahoitukset ja avustukset
 Lahden kaupunki       5 500 € (sisältää koronalisän 1 500 €)

 Väestönsuojelusäätiö       3 500 € 

 SVUL         2 500 € 

 Kesätyö OP:n piikkiin       1 200 € 

 Kesätyösetelit        1 000 € 

 Yhteensä     13 700 €

Strategia
LPS:n tärkein tehtävä on veneilyharrastuksen edistäminen ylläpitämällä ja kehittämällä harraste-, urheilu- ja 
junioriveneilyä Lahdessa, Vesijärvellä ja Päijänteellä. Seuran toimintaa ohjaavat arvot: yhdessä tekeminen, 
hauskuus, ekologisuus sekä perinteitä vaalien. LPS haluaa olla ympäristöarvoja kunnioittava aktiivinen yhteisö, 
jolla on veneilykeskus ja satamatoimintaa Lahdessa sekä korkeatasoiset tukikohdat Päijänteellä.

Seuran strategia on tehty vuosille 2016-2018. Strategian päivitys oli suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2020. 
Koronan vuoksi strategia päivitetään vuonna 2021.



ORGANISAATIO
Lahden Purjehdusseurassa eri toimintojen vastuualueet on jaettu toimikuntien kesken.

Hallitus 

Kommodori
Vastaa hallituksen ja seuratoiminnan johtamisesta sekä edustaa seuraa 
ulkoisiin sidosryhmiin päin.

Varakommodorit Toimivat tarvittaessa kommodorin sijaisena.

Urheilutoimikunnan pj. Kilpailutoiminnan johtaminen ja kehittäminen.

Junioritoimikunnan pj. Junioritoiminnan johtaminen ja kehittäminen.

Harrasteveneilytoimikunnan pj.
Purjehtijoiden ja moottoriveneilijöiden yhteisen harrastuksen kehittäminen. 
Retkiveneilyn edistäminen ja veneilyturvallisuuden vaaliminen.

Taloustoimikunnan pj. Seuran talouden kehittäminen ja johtaminen, projektien valvominen.

Kiinteistötoimikunnan pj.
Seuran kiinteistökannan pitkäaikaisen säilyvyyden, toimivuuden ja kehittä-
misen varmistaminen.

Muut toimikunnat 

Tiedotustoimikunta Vastaa seuran tiedottamisesta ja julkaisutoiminnasta.

Vaalinvalmistelutoimikunta
Valmistelee ehdotukset kommodorista ja hallituksen jäsenistä syyskokouk-
seen.

Toiminnat

Katsastustoiminta Vastaa ja kehittää katsastustoimintaa harrasteveneilytoimikunnan alla.

Puuvenetoiminta
Puuveneilyn ylläpitäminen ja edistäminen. Toimii harrasteveneilytoimikun-
nan alla



HALLITUS JA TOIMIKUNNAT 2020 

Hallitus    Toimikausi

Lehtinen Juha, pj  2020–2021 
Harju Timo   2020–2021 
Kallio Sami   2019–2020 
Tuominen Kari  2020–2021 
Nyman Axel   2019–2020 
Tyyskä Pia   2019–2020 
Pitkämäki Anna  2019–2020 (26.5. asti) 

Junioritoimikunta 
Anna Pitkämäki, pj. (26.5. asti) 
Mirja Kreander  
(Hoitanut pj:n tehtäviä 26.5. alkaen)

Janne Heikkilä 
Marit Starck 
Anna Pitkämäki

Harrasteveneilytoimikunta 
Sami Kallio, pj.

Matti Laaksonen 
Jukka Sorvali 
Jarno Talvitie 
Raija Tommola

Tiedotustoimikunta 
Pia Tyyskä, pj.

Matti Jaro 
Toimintasihteeri

Taloustoimikunta 
Timo Harju, pj.

Juha Lehtinen

Kiinteistötoimikunta 
Kari Tuominen, pj.

Jarmo Kallio 
Erkki Korteniemi 
Matti Laaksonen 
Hannu Tommola 
Pertti Unelius 

Urheilutoimikunta
Axel Nyman, pj.

Veeti Koskinen 
Emil Makkula 
Andreas Niemi 
Juho Poikolainen 
Markus Poikolainen 
Joonas Sovinen 
Kimi Virtanen 

Puuvenetoiminta 
Jarno Talvitie, pj.

Marko Aalto 
Henri Halla-aho 
Tuomo Rahikainen 

Katsastustoiminta 
Jukka Sorvali, pj.

Osmo Lammi 
Hannu Junttila 
Sami Kallio 
Miikka Kivistö 
Pertti Kukkonen 
Jarmo Talikka 
Hannu Tommola 
Matias Harju 
Petri Ojala

Vaalinvalmistelutoimikunta 
Jari Saarola, pj.

Teemu Kallio 
Jorma Tamminen



TOIMINTASUUNNITELMAT 2021
Urheilutoimikunta
Toimikunnan päävastuualue on kilpailujen järjestäminen. Lahden Purjehdusseura on paikallinen ja kansallinen 
kilpailunjärjestäjä, jolle järjestettäväksi annetut luokkaliittojen mestaruuskilpailut ja ranking-kilpailut järjeste-
tään moitteettomasti purjehtijoiden ehdoilla.

Toimikunta osallistuu juniori- ja nuorisotoimikunnan järjestämään valmennustoimintaan tarjoamalla kilpailun-
järjestämis- ja sääntöopetusta seuran kehittyneimmille purjehtijoille sekä taustajoukoille.

Kauden 2021 tavoite

Urheilutoiminta on edelleen keskeinen osa Lahden Purjehdusseuran toimintaa. Seuran järjestämien kilpailujen 
osalta tavoitteena on vakiinnuttaa asemamme ja seuran maine laadukkaana ja tasokkaana kilpailunjärjestä-
jänä.

Kilpailujen järjestäminen

Koulutetut kilpailunjärjestäjät ovat perusedellytys tasokkaiden kilpailujen järjestämiseksi. Toimikunta kouluttaa 
seuran henkilöstöä SPV:n järjestämillä kursseilla. Seuran hyvä maine aktiivisena ja luotettavana kilpailunjär-
jestäjänä tulee säilyttää ja edelleen aktiivisesti etsiä uusia kilpailuja resurssien puitteissa. Seuran henkilöstöä 
osallistuu järjestämistehtäviin myös muiden seurojen kilpailuissa.

Kalusto ja varusteet

Kilpailunjärjestäjien ja tuomareiden työskentelymahdollisuuksia kilpailuiden järjestämiseksi tulee jatkuvasti pa-
rantaa. Kilpailuiden järjestämiseksi on pidettävä huolta seuran ratakalustosta. Toimikunta valitsee keskuudes-
taan kalustovastaavan.

Koulutus

Toimikunta lähettää seuran jäseniä mm. SPV:n tarjoamaan koulutukseen. Keskeisimpiä ovat mm. kilpailunjär-
jestäjä-, kilpailupäällikkö- ja purjehdustuomari-koulutukset. Kilpailunjärjestäjäkoulutukseen etsitään jatkuvasti 
sopivia henkilöitä. Purjehduksen aluetuomarikurssin käyneitä henkilöitä velvoitetaan osallistumaan kilpailujen 
tuomaritoimintaan, jotta pätevyyden saamiseksi tarvittava

kokemus karttuu. Vaaditun kokemuksen kartuttua tulee koulutettujen henkilöiden hakea kyseenomaisia päte-
vyyksiä SPV:n vaatimusten mukaisesti.

Kilpailuavustukset

Toimikunta kokoaa vuosittaiset kilpailuavustushakemukset ja esittelee ne seuran hallitukselle. Ohjeistus ja käy-
täntö on päivitetty kilpailukaudelle 2019 ja toimi hyvin. 2021 urheilutoimikunnan on myös määrä kartoittaa 
mahdollisuus tukea seuran osallistumista Suomen purjehdusliigaan.

Järjestettävät kilpailut

Toimikunta on tulevalla kaudella päävastuussa neljän regatan järjestelyistä sekä osallistuu usean muun pur-
jehduskilpailun järjestämiseen. Tapahtumat ovat suuria ja vaativat yhteistyötä eri toimikuntien kesken sekä 
jäsenistön panostusta.

”Casseli” Race 21.-23.5.2021/Lahden satama
”Casseli” Race FinRating 22.5.2021/Lahden satama
Hökkä Race kesäkuu 2021/Etelä-Päijänne
Vesijärven kierros elokuu 2021/Myllysaari
Syysseilaus syyskuu 2021/Myllysaari

Keskiviikko-Malja FinRating ranking 6-9 2021/
Myllysaari
Micro Magic RC-veneranking 6-9 2021/Myllysaari
Lahden XXI Puuveneregatta elokuu 2021/Myllysaari 
(Harrasteveneilytoimikunta)

Muut kilpailut

Luokkaliittojen kilpailukalenterit ovat vielä suunnittelussa. Erillisiä ranking-kilpailuja saatetaan tarjota LPS:n 
järjestettäväksi. Lisäksi muita veneluokkia saattaa ilmoittautua mukaan isoihin regattoihin. Näistä päätetään 
tapauskohtaisesti hallituksen, toimikunnan ja kyseisen kilpailun kilpailupäällikön kanssa. Lisäksi toimikunta 
osallistuu Päijännepurjehduksen järjestelyihin.



Tiedotus ja markkinointi

Toimikunnan työtä tukee tiedotustoimikunta. Kilpailujen järjestämisessä tarvittavaa tiedottamista suunnitel-
laan yhdessä. Toimikunta hakee yhteistyökumppaneita toiminnan rahoittamiseksi sekä järjestettävien kilpailu-
jen näkyvyyden lisäämiseksi.

Talous

Toimikunnan menot jakautuvat kolmeen osaan: henkilöstökulut, markkinointikulut sekä toiminnan käyttökulut 
ja hankinnat. Toimikunnan tulot jakautuvat myös kolmeen osaan: osallistumis- ja käyttömaksut, yleiset avus-
tukset sekä mahdolliset yhteistyökumppanitulot.

Toimikunta

Toimikunta koostuu puheenjohtajasta, kilpailunjärjestäjistä, purjehdustuomareista, kilpapurjehtijoista sekä ak-
tiivisesta taustajoukosta. Toimikunnan kokoontumiset painottuvat talvi- ja kevätkaudelle, jolloin suunnitellaan 
tulevan kauden toiminta. Kauden aikana kokoonnutaan eri kokoonpanoissa mm. valmennuksen ja kilpailujär-
jestelyjen osalta.

Axel Nyman, Urheilutoimikunnan puheenjohtaja

Junioritoimikunta
Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille purjehdusharrastus sekä opettaa heille turvallista vesillä 
liikkumista luontoa ja muita ihmisiä kunnioittaen. Kannustaminen, laadukas toiminta ja mahdollisuus kehittyä 
purjehdusharrastuksessa ovat keskeisiä arvoja, jotka ohjaavat toimintaa. Purjehdusseura haluaa panostaa tu-
levaisuudessa entistä enemmän siihen, että purjehduksesta tulisi lapsille ja nuorille elinikäinen harrastus. Täh-
tiseurana meille on tärkeää tehdä harrastuksen aloittaminen helpoksi ja innostaa lapsia ja nuoria sitoutumaan 
harrastukseen tarjoten myös mahdollisuutta osallistua kansallisiin kilpailuihin tarvittaessa seuran kalustoa 
hyväksikäyttäen valituissa luokissa. 

Tavoitteet:

1. Junioritoiminnassa käytettävän kaluston saattaminen toimintaa edellyttävälle tasolle
2. Saada harrastuksen aloittaneet juniorit pysymään purjehduksen parissa
3. Lisätä aktiivisten lasten ja nuorten määrää
4. Saattaa Tähtiseuramerkintä ajan tasalle ja osallistua auditointiin.
5. Mahdollistaa junioreille osallistuminen kansallisiin kilpailuihin  
6. Valmennus- ja ohjaustoiminnan kehittäminen

Kalusto

Kauden 2021 aikana päätavoite on saada seuran kalusto ensiluokkaiselle tasolle, jotta kalustoa voidaan kun-
nialla käyttää sekä harjoituksissa ja valmennuksissa että kilpailuissa. Kaluston käytöstä veloitetaan harraste-
ryhmäläisiltä 50 euroa per kausi ja tämä maksu oikeuttaa käyttämään kalustoa myös seuran ulkopuolisissa 
kansallisissa kilpailuissa. Alkeisryhmän harjoitusmaksu sisältää kalustomaksun.

Toimikunta vastaa sille nimetystä kalustosta ja sen kunnosta. Tätä tehtävää hoitamaan toimikunta nimeää 
kalustovastaavan. Junioritoimikunnan kokouksissa tehdään päätökset kaluston kuntoon sattamisesta. Ennen 
kesäkauden alkamista tarkastetaan seuran kalusto yhteisillä talkoilla sekä tehdään tarvittavat korjaus- ja 
huoltotoimenpiteet. Kauden loputtua pidetään vastaavanlaiset ’kalusto kuntoon’ talkoot. Molempien talkoiden 
yhteydessä lämmitetään sauna ja talkoolaisille tarjotaan Myllysaaren ravintolassa ruoka. Lisäksi toimikunta käy 
keväällä tarkemmin läpi kalustoa koskevat pelisäännöt läpi ohjaajien kanssa ja ohjaajien tulee käydä kaluston 
huoltaminen läpi harrastajien ja kaluston käyttäjien kesken. 

Harrastustoiminta, purjehduskoulu ja Naumin leiri

Kesän toiminnan suunnittelu aloitetaan heti edellisen kauden päätyttyä. Tarkoituksena on, että seuraavan 
kauden vastuuohjaajat ja valmentajat ovat valittuina alkukeväästä. Viikkoharjoitukset alkavat toukokuussa sää 
ja koronatilanne huomioon ottaen. Viikkoharjoitukset toteutetaan tasoryhmissä, tarkoituksena taata jokaiselle 
juniorille mahdollisuus henkilökohtaiseen kehittymiseen.  Junioreille järjestetään säännöllistä harjoittelua myös 



talvikaudella, tämä toiminnan tarkoituksena on tukea ryhmäytymistä, ja pitää lapset kiinni purjehdusharras-
tuksessa.  Talviharjoitukset sisältävät mm. purjehduksen lajiteoriaa, kilpapurjehduksen teoriaopetusta, perus-
kuntoharjoittelua, yhdessä liikkumista sekä erilaisia lajikokeiluja. Purjehduskoulussa opetellaan purjehduksen 
alkeet turvallisesti. Purjehduskouluja järjestetään koulujen kesäloman aikana kysynnän mukaan kesä kuussa 
ja heinäkuun lopulla / elokuun alussa. Erillistä purjehduskoulun jatkokurssia ei järjestetä, vaan peruskurssin 
käyneet lapset pyritään ohjaamaan viikkoharjoitusten pariin. Viikkoharjoitusten parissa harjoitteleville seuran 
junioreille järjestetään kesällä mahdollisuuksien mukaan erilliset ”klinikkaharjoitukset”. Viikkoharjoitusten ja 
purjehduskurssien suunnittelusta ja ohjaamisesta vastaavat kesäohjaaja/ junioriohjaajat. Jokaisen kurssin vas-
taavalta ohjaajalta edellytetään asianmukaisen toimintasuunnitelman tekemistä. Kesäkaudeksi valitaan myös 
niin sanottu pääohjaaja, jonka työnkuvaan tulee kuulumaan kauden toimintasuunnitelman laatiminen, työ-
aikojen suunnittelu ja vastaaminen siitä, että harjoituksissa on aina paikalla yli 18 vuotias, jotta  turvallisuus-
näkökohdat tulevat huomioon otetuiksi. 

Naumin leiri järjestetään heinäkuussa. Tavoitteena on kehittää leiriä kokonaisuutena niin, että purjehduksen 
merkitys korostuisi mukavaa yhdessäoloa unohtamatta. Tarkoituksena on, että eri tasoisille purjehtijoille pyri-
tään järjestämään leirillä kehitystasoaan vastaavaa valmennusta. Leiriä tullaan mainostamaan laajasti sosiaa-
lisessa mediassa sekä myös muiden purjehdusseurojen junioreille. Tätä varten kontaktoidaan valittuja seuroja 
yhteistyökuvioiden selkeyttämiseksi. Leiri pyritään myös järjestämään SPV:n alueleirinä.

Junioreiden kilpatoiminta

Kilpailemisesta kiinnostuneita seuran junioreita kannustetaan ja tuetaan osallistumaan kilpailuihin kansalli-
sella tasolla. Seura haluaa mahdollistaa junioreiden osallistumisen kehitystasoaan vastaaviin kansallisiin kil-
pailuihin ja näin ollen kalusto halutaan pitää myös kunnossa. Tavoitteena on, että Opti ja Zoom8 luokissa on 
kussakin vähintään yksi kilpailuihin sopiva jolla. Tarkoituksena on, että kilpauraa aloittelevien kilpailijoiden mu-
kaan lähtee seuran oma valmentaja, joka voi olla kesä toiminnan päävalmentaja ja edistyneimpien junioreiden 
seuran oma valmentaja, jolla on kokemusta kilpavalmentamisesta. Seura tukee mahdollisuuksien mukaan myös 
kilpailuiden osallistumismaksuja (avustukset tulee hakea seuran kilpatoimikunnalta). LPS Jolla GP eli keskiviikko 
-kisat järjestetään kesäkaudella keskiviikkoisin. Kaudella 2021 keskitytään innostamaan kaikkia junioreita osal-
listumaan kisoihin riippumatta harrastusvuosista tai omasta tasosta, tavoitteena on sada kaikki purjehdusta 
harrastavat juniorit innostumaan matalalla kynnyksellä kisaamisesta. Lisäksi tavoitteena on lämmittää sauna 
joka keskiviikko ja tuoda kisoihin myös vierailevia tähtiä, joiden pisteitä ei kuitenkaan lasketa. 

Tähtiseura

Junioritoimikunnan tehtäviin kuuluu ylläpitää Tähtiseuramerkkiä, ja koordinoida auditointeja. Tähtiseura mer-
kin jatko riippuu auditoinnin läpimenosta, ja siihen aletaan valmistautua lokakuussa 2020. Auditointi tullee 
olemaan vuoden 2020 puolella. SPV:n Laura Santala on mukana auditointiin valmistautumisessa.

Koulutus

Junioritoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi huolehditaan junioriohjaajien kouluttamisesta. Tavoitteena on saa-
da aktiivisen purjehdusharrastuksen lopettaneet nuoret pysymään toiminnan parissa. Seurassa on tällä hetkellä 
riittävä määrä perustason ohjaajia ja apuohjaajia. Keväällä 2021 koulutetaan ainakin kaksi uutta ohjaajaa, ja 
peruskurssin käyneitä nuoria kannustetaan osallistumaan SPV:n järjestämälle jatkokurssille. Edellisen kerran 
nuorille suunnattu ensiapukurssi on ollut keväällä 2019, joten ensiapukurssi tulisi järjestää keväällä 2021 en-
nen kaude alkua. Niille nuorille, jotka sitoutuvat toimimaan seuraavan kauden ohjaajina, tarjotaan mahdolli-
suuksien mukaan myös muuta koulutusta (esim. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n ohjaajakoulutus). 

Talous

Junioritoiminnan osallistumistulojen lisäksi tukea haetaan Lahden kaupungilta (vuosiavustus) ja säätiöiltä. 
Vuodelle 2021 haetaan myös Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea ja tavoitellaan sponsoritukea. 

Mirja Kreander, junioritoimikunnan puheenjohtaja



Harrasteveneilytoimikunta
Harrastusveneilytoimikunta keskittyy toiminnassaan veneilyn edellytysten ja tukikohtien kehittämiseen erityi-
sesti Päijänteellä sekä tarjoamaan jäsenille veneilytaitojen kehittämiseen tähtäävää koulutusta.

Veneilytoimikunta toimii kiinteässä yhteistyössä kiinteistötoimikunnan kanssa mm. tukikohtien kehittämiseen 
liittyvissä asioissa. Harrasteveneilytoimikunta tekee aktiivista yhteistyötä muiden toimikuntien sekä Päijänteen 
alueen seurojen kanssa. Erityisesti toivotaan jäsenpalautetta joka pyritään ottamaan huomioon toiminnan 
suunnittelussa. Toimikunta osallistuu seuran yhteisten tapahtumien järjestämiseen yhdessä muiden toimikun-
tien kanssa.

Harrastusveneilytoimikunta osallistuu/järjestää vuonna 2021 mm. seuraavalaista ohjelmaa 
• Veneilykoulutus (kaksi tapahtumaa kauden aikana)
• Veneilyturvallisuuskoulutusta
• Päijänne-viikko
• Lohisoppa Ykskoivussa, joka toteutetaan talkoovoimin.
• Hökänmuikku Hökässä
• Puuveneregatta Myllysaaressa
• Lipunlasku Ykskoivussa
• Osallistuminen Päijänteen virkistysalueyhdistyksen ja kymijoen vesistön veneilyseurojen yhteistoimintaan
• Katsastukset Myllysaari, Padasjoki, Kuhmoinen ja Ykskoivu.

Tukikohtien toiminnalliseen kehittämisen kehityshankkeita v. 2021:
• Ykskoivun poijujen kettinkien tarkistus ja mahdollinen vaihto. Uusien poijujen ja painojenhankkiminen 

ja nykyisten mahdollinen siirto. 
• WC:n rakentaminen Ykskoivun saunan taakse
• Tukikohtien siivous- ym talkoot erikseen sovittaessa
• Ykskoivun saunan lauteiden uudistaminen
• Ykskoivun grillin kunnostus
• Ykskoivun majan tiilitakan korvaaminen uudella kevyemmällä mallilla.
• Hökän huvilan kunnostustyöt yhteistyössä kiinteistötoimikunnan kanssa erillisen suunnitelman mukaan
• Lasten ja junioreiden viihtyvyyden parantaminen tukikohdissa 

Harrasteveneilyn ydintoiminnoista vastaa vuonna 2021 seuraavat henkilöt:
 Puheenjohtaja Sami Kallio
 Tukikohtaisäntä (Hökkä) Matti Laaksonen
 Tukikohtaisäntä (Ykskoivu) Mikko Ryymin
 Katsastustoiminta Jukka Sorvali
 Puuvenetoiminta Tuomo Rahikainen
 Tiedotus Jari Saarola

Kauden aikana pyritään kasvattamaan toimikunnan jäsenmäärä noin kymmeneen henkilöön.

Sami Kallio 
harrasteveneilytoimikunnan puheenjohtaja (2020)



Katsastustoiminta
Peruskatsastukset

Peruskatsastuskausi päättyy huhtikuun lopussa ja sen jälkeen tehdään vain vuosikatsastuksia. Myöhäisempään 
peruskatsastukseen tulee olla perusteltu syy, esim. omistajan vaihdos tai isompi korjaus. Veneiden määrässä on 
ollut laskeva trendi jo jonkin aikaa. Oletus olisi, että peruskatsastuksia tehtäisiin noin 33.

Vuosikatsastukset 

• vuosikatsastuksia suoritetaan noin 114.
• Myllysaaressa pidetään kolme yhteiskatsastus iltaa. 
• Ykskoivussa katsastetaan veneitä kesäkuussa kahtena lauantaina. 
• Padasjoella katsastetaan kahtena perjantaina. 
• Kuhmoisissa sopiminen katsastajan kanssa. 

Tarkempi informaatio ajankohdista jaetaan keväällä seuran tiedotusvälineissä. 

Vuosikatsastuskausi päättyy 30. kesäkuuta, minkä jälkeen katsastuksia tehdään vain perustelluista syistä ja 
korotetulla maksulla. Vuosikatsastuksesta ei täytetä erillistä pöytäkirjaa, vaan merkinnät tehdään peruskatsas-
tuspöytäkirjaan, joka veneen omistajan on pidettävä tallessa peruskatsastuskauden ajan (5 vuotta).

Uuden pöytäkirjan ja venetodistuksen kirjoittamisesta peritään maksu. Mikäli katsastuksen toimittaa jonkin 
muun seuran katsastaja, on veneen omistajan vastuulla ja velvollisuus toimittaa tieto katsastuksesta (kopio 
pöytäkirjasta) seuran toimistoon. Tästä peritään rekisteröintimaksu.

HUOM! Vain katsastetut veneet kuuluvat seuran venerekisteriin ja saavat käyttää seuran lippua sekä osal-
listua kilpailuihin.

Ajan tasalla oleva venerekisteri katsastetuista veneistä julkaistaan seuran verkkosivuilla sekä Veneilyohjelmassa.

Kauden 2021 tavoite on saada kauden 2020 poikkeusolosuhteista johtunut katsastustoiminta takaisin normaaliksi.

Katsastustoimikunta v. 2020: Jukka Sorvali pj,  Hannu Junttila, Sami Kallio, Jarmo Talikka, Miikka Kivistö, 
Hannu Tommola, Pertti Kukkonen, Osmo Lammi, Matias Harju ja Petri Ojala

Puuvenetoiminta
Puuveneily on osa Lahden purjehdusseuran toimintaa. Seura ylläpitää ja edistää puuvenetoimintaa. Puuvene-
toiminta tukee seuran tavoitteita. Puuveneilyyn liittyvä toiminta toteutuu seurassa vuodesta 2021 eteenpäin 
harrasteveneilytoimikunnan kautta. Puuvenetoimikunta lakkautetaan vuoteen 2020. 

Lahden Puuveneregatta

Järjestyksessään seitsemästoista (XVII) Lahden puuveneregatta järjestetään elokuun ensimmäisessä viikon-
vaihteessa. Tapahtuma alkaa torstaina 5.8.2021 Ykskoivussa ja päättyy lauantaina 7.8.2021 Myllysaaressa. 
Myllysaareen veneet saapuvat perjantai-iltana 6.8.2021.

Regatan toteuttavat puuveneilijät. Kolmipäiväinen regatta sisältää mm. eskaaderipurjehduksen, purjeveneiden 
ratakilpailun sekä regattaillallisen. Regatasta saatavat osallistumismaksut käytetään kustannusten kattami-
seen. Osallistumismaksut kattavat noin puolet aiheutuneista kustannuksista.

Paviljongin seinällä on taulu, jossa on noin kymmenen ensimmäisen regatan voittajat ja kauneimmat veneet. 
Taulu tulee päivittää lisäämällä siihen kaiverretut laatat viimeisimpien regattojen voittajista ja kauneimmista 
veneistä (viimeisen n. kuuden vuoden ajalta).

Myllysaaren kehittäminen

Myllysaarella on keskeinen asema seuran juniori- ja urheilutoiminnassa ja se palvelee osaltaan myös matka- ja 
harrasteveneilyyn liittyviä tarpeita. Harrasteveneilytoimikunnan tavoite Myllysaaren ja suulin osalta on seuraa-
va: Lahden Purjehdusseuralla on Myllysaaressa veneilyharrastusta tukevat sekä puuveneiden talvisäilytystä sekä 
huolto- ja kunnostustöitä varten riittävät, turvalliset ja harrastustoiminnan mahdollistavat olosuhteet.

Toimikunnan näkemyksen mukaan toimenpiteitä tarvitsevat suulin rata, laiturit, maston nostin, suulin hirsike-
hikot sekä venepaikat ja poijut.  Nämä toimenpiteet täsmennetään ja keskustellaan kauden 2021 aikana.



Taloustoimikunta
Vuoden 2021 aikana taloustoimikunta tulee keskittymään seuran uuden toimintamallin (ry:n säännöt, johto-
sääntö ja vuosisuunnitelma) käyttöön ottoon seuran hallinnossa ja toiminnoissa. Uuden toimintamallin tar-
koituksena on systematisoida ja parantaa hallinnon suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseja mahdollistaen 
avoimen ja pitkäjänteisen päätöksenteon sekä taloudellisten riskien tunnistamisen ja hallinnan. 

Taloustoimikunta tukee toimikuntien omien toimintasuunnitelmien suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa 
tuottamalla ja jakamalla tarvittavaa taloustietoa toimikuntien käyttöön. Taloustoimikunta myös avustaa tarvit-
taessa toimikuntien toiminnan ja hankkeiden edistämisessä sekä niiden taloudellisten vaikutusten arvioinnissa 
ja rahoituksen suunnittelussa. 

Tiedotuksesta vastaa taloustoimikunnan puheenjohtaja yhdessä tiedotustoimikunnan kanssa.

Taloustoimikunta tulee edelleen arvioimaan ja kehittämään perus toimintamallejaan uusien tarpeiden mukaisiksi.

Timo Harju, taloustoimikunnan puheenjohtaja

Kiinteistötoimikunta 
Kiinteistötoimikunta vastaa seuran kiinteistöjen ylläpitämisestä, korjaamisesta ja rakentamisesta sekä niihin 
liittyvien hankkeiden suunnittelusta, luvittamisesta ja toteuttamisesta. Toimikunnan tärkeimpänä tavoitteena 
on seuran kiinteistökannan pitkäaikaisen säilyvyyden, toimivuuden ja kehittämisen varmistaminen.

Kiinteistöille suunniteltuja toimenpiteitä vuonna 2021

Hökkä 
• Vanhan päärakennuksen kunnostus

Myllysaari 
• Lukitus uusiksi, koko saari (talvityö) 
• Ison saunan kyljestä kaksi puuta nurin (talvityö) 
• Poijut A- laituri, tarkistus ja korjaus 
• C-laituri, portti 
• Harrastelaiturin korjaus 
• Viemäri, toimintatarkastus 
• Sillat 2 ja 3 pintalankkujen vaihto 
• Savusaunan katto 

Kari Tuominen, Kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja



Tiedotustoimikunta
Tiedotustoimikunta keskittyy tulevana vuonna annettuun tehtäväänsä ja toimikunnan jäsenten tehtävien sel-
keyttämiseen. Tiedotustoimikunnan tulee tukea seuran strategian kolmea ydintoimintoa: juniori-, urheilu- ja 
harrasteveneilyä. Tiedotustoimikunta vierailee eri toimintojen kokouksissa, jotta tiedotus paranee. Viestinnässä 
painotetaan avoimuutta. Huomioidaan voimaan tullut GDPR viestinnässä. 

Panostamme jäsenviestinnän kehittämiseen tavoittaaksemme kaikki seuran jäsenet sekä potentiaaliset uudet 
jäsenet. Lisäksi seuran ulkoinen viestintä tulee saattaa hyvälle tasolle; panostamme internet sivuston, tiedot-
teiden ja uutisten hyödyntämiseen. Tiedotustoimikunta antaa tukensa seuran toimihenkilöille tapahtumien ja 
viestinnän markkinoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Toimikunta toimii toimintasihteerin apuna ja tukee päivittäisessä seuran viestinnässä. Lisäksi tehtävämme on 
tukea ja opastaa sekä auttaa viestinnässä muita seuran toimikuntia. Pyrimme järjestämään useamman avoin-
ten ovien päivän toimistolla, jotta jäsenet tulevat tutuiksi. 

Markkinointi on tiedotustoimikunnan uusi aluevaltaus, tällä käsitämme niin jäsentuotteiden (seuranlogolla va-
rustetut vaatteet ja muut tuotteet) kuin toiminnan markkinoinnin.

Toimintasuunnitelma: 

• Seuran internetsivuston, kalenterin ja painotuotteiden yhtenäistäminen sekä nykyisen verkkosivuston 
jalkauttaminen.  

• Sosiaalisen median kehittäminen. Seuralla on nyt käytössä instagram #lahdenpurjehdusseura. Face-
bookista löydät Lahden Purjehdusseura ry., LPS Kilpaurheilu, LPS Junnut ja LPS Harrasteveneily. Toi-
mikunnille jaetaan tietty määrä jaettavia postauksia. 

• Eri toimikunnissa tuetaan esim. WhatsApp palvelun käyttöä (juniori, kilpatoiminta, tukikohdissa on 
omansa)

• Massatekstiviestien lähettäminen hallitusti jäsenkampanjaan liittyen sekä yhteystietojen päivitystä 
varten. 

• Pilssin / Pilssikkeen tuottaminen sähköisesti (3-4). Lähetys suulin tietojen perusteella.
• Myllysaari tiedottaa (s-posti tiedote) Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa seuran hallituksen 

toiminnoista, nostaa esiin ajankohtaisia asioita ja muistuttaa tulevista tapahtumista. Lähetys suulin 
tietojen perusteella. 

• Jäsenkampanja, ensimmäinen vuosi ilman jäsenmaksua. Liity nyt!  (aika vene messuilta – lipun nos-
toon) Tällä pyrimme saamaan uusia jäseniä mukaan toimintaan. 

• Veneilyohjelman tuottaminen painettuna tuotteena jokaiseen jäsentalouteen sekä yhteistyökumppa-
neille / ilmoittajille. 

• Uuden ilmeen tuominen seuratuotteisiin #junioreille #kilpaurheilu #puuveneilyyn #harrasteveneilyyn
• Tukikohtien ohjeistusten yhdenmukaistaminen yhteistyössä toimikuntien kanssa. Vähennetään tuki-

kohdissa olevaa ilmoitusmäärää yhdenmukaisemmaksi.  
• Painotuotteiden hankinta (t-paita, heijastin, fleecetakki tms. ) 
• Nettisivu-/somekoulutus kaikille toimikunnille (tiedottajille) 

Toimikunnassa toimii Hanna Similä, Sara Ikävalko, Matti Jaro ja Pia Tyyskä (Pj). 

Pia Tyyskä, Tiedotustoimikunnan puheenjohtaja



EHDOTUS MAKSUILLE VUODELLE 2021

JÄSENMAKSUT 2021

Vuosijäsen 90€

Puoliso 65€

Juniori (2003 -> ) 20€

Ainaisjäsenen vuosimaksu 15€

LIITTYMISMAKSU

Vuosijäsen 200€

Puoliso 40€

Juniorit (2003 -> ) 0€

VENEPAIKKAMAKSUT

Laituripaikka A- ja B-laituri jäsenille 250€

Laituripaikka A- ja B-laituri ei-jäsenille 350€

Venepaikka jollalaanilla 35€

Soutuvenepaikka LPS:n jäsenille 50€

Soutuvenepaikka ei-jäsenille 100€

Maston säilytys Padasjoen mastotelineessä 30€

VENEVAJAMAKSUT

Jollat ja kevytveneet 70€

Muut pienveneet (< 7m) 170€

Isommat veneet (> 7m) 370€

Veneen säilytys venevajassa kesällä 200€

TUKIKOHTIEN KÄYTTÖMAKSUT

Tukikohtamaksu; Ykskoivu ja Hökkä yhdessä 250€

Yksittäinen käyttö/käyntimaksu per vrk. Ykskoivu 20€

Yksittäinen käyttö/käyntimaksu per vrk. Hökkä 30€

Tukikohtien avaimen panttimaksu 
(avain vain tukikohtamaksun suorittajalle)

50€

KATSASTUSMAKSUT

Peruskatsastus (sis. vuosikatsastuksen) 50€

Vuosikatsastus 30€

Peruskatsastus 30.4. jälkeen 100€

Vuosikatsastus 30.6. jälkeen 60€

Muualla katsastetun veneen rekisteröinti 20€

Venetodistuksen tai katsastuspöytäkirjan kopio 20€

PERINTÄMAKSU

Peritään jokaisesta huomautuksesta 10€



TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2021

Tuotot
Urheilutoiminta Junioritoiminta Harrasteveneily Tukitoiminnot YHTEENSÄ Myllysaari YHTEENSÄ

Kilpailut 5 700 € 5 700 € 5 700 €
Naumi 12 000 € 12 000 € 12 000 €
Junnukoulut 9 500 € 9 500 € 9 500 €
Tuet, avustukset 12 400 € 12 400 € 12 400 €
Katsastus 6 000 € 6 000 € 6 000 €
Jäsenmaksut 39 000 € 39 000 € 39 000 €
Veneilyohjelma 7 500 € 7 500 € 7 500 €
Käyttömaksut 13 400 € 13 400 €
Tukikohtamaksut 27 500 € 27 500 € 27 500 €
Vuokratuotot 24 100 € 24 100 €
Muut 3 500 € 4 800 € 8 300 € 8 300 €
YHTEENSÄ 5 700 € 33 900 € 31 000 € 57 300 € 127 900 € 37 500 € 165 400 €

Menot
Urheilutoiminta Junioritoiminta Harrasteveneily Tukitoiminnot YHTEENSÄ Myllysaari YHTEENSÄ

Palkat & sivukulut 14 500 € 26 000 €  40 500 €  40 500 € 
Vuokrat 14 500 € 3 000 €  17 500 €  17 500 € 
Hoitokulut 8 600 €  8 600 € 15 300 €  23 900 € 
Julkaisut 5 000 €  5 000 €  5 000 € 
Kilpailut/avustukset 4 900 €  4 900 €  4 900 € 
Naumi 5 000 €  5 000 €  5 000 € 
Junnukoulut

Jäsenmaksut 400 € 300 € 6 900 €  7 600 €  7 600 € 
Kalusto 8 000 € 1 500 €  9 500 €  9 500 € 
Muut 5 600 € 1 500 € 15 400 €  22 500 € 14 300 €  36 800 € 
YHTEENSÄ 4 900 € 33 500 € 26 400 € 56 300 € 121 100 € 29 600 €  150 700 € 
POISTOT -800 € -800 € -2 900 € -4 500 € -21 700 € -26 200 €

Tuotot/Menot
Urheilutoiminta Junioritoiminta Harrasteveneily Tukitoiminnot YHTEENSÄ Myllysaari YHTEENSÄ

Tuotot 2021 5 700 € 33 900 € 31 000 € 57 300 € 127 900 € 37 500 € 165 400 €
Menot 2021 4 900 € 33 500 € 26 400 € 56 300 € 121 100 € 29 600 € 150 700 €
YHTEENSÄ 2021 800 € 400 € 4 600 € 1 000 € 6 800 € 7 900 € 14 700 €
Poistot -800 € -800 € -2 900 € -4 500 € -21 700 € -26 200 €

TULOS 2021 0 € -400 € 1 700 € 1 000 € 2 300 € -13 800 € -11 500 €

Investoinnit
Myllysaari 
Silta 2-3  35 000 €
C-laiturin portti  500 €

Hökkä Huvila
Katto   4 000 €
Alapohja  3 000 €
Terassi   2 000 €


