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Tätä tiedotetta kirjoittaessani on jo kevät pitkällä vaikka ikkunasta katsoen se ei siltä näytä. Korona 
yrittää uutta aaltoa, ja me olemme jo viime vuodesta paljon aiheesta viisastuneet. Tulemme lähempänä 
kesää päivittämään ohjeistuksia. Seuraa tiedotteitamme nettisivuilla ja Facebookissa!  

 

 Jäsenmaksu suoritettu, lasku on toimitettu sähköpostiin 26.1. 

 Sähköpostiosoite sekä muut yhteystiedot ovat ajan tasalla jäsenrekisterissä. 

 Tiedot on ilmoitettu venepuhelinluetteloon. Tiedot eivät siirry automaattisesti aiemmilta vuosilta 
(tietosuoja). Venepuhelinluettelo julkaistaan Veneilyohjelmassa, mihin jäsenet voivat halutessaan 
ilmoittaa yhteystiedot. 

 
Muistilistan asioita voi hoitaa toimiston palveluaikoina ti klo 12-16 ja ke klo 9-17. Muina aikoina toimisto 
on avoinna sopimuksen mukaan. 

 

Aloitamme seuratuotteiden myynnin, seuraa ilmoitteluamme!  

 
 

 
 
 



    24.3.2021  Sivu 2 / 2 
  
     
     

Lahden Purjehdusseura ry     Puhelin  Sähköposti 
Lahden Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8    044 0698 450 lps@lahden.purjehdusseura.fi 
15110  Lahti        www.lahtisail.fi 

Vuosikokous tullaan järjestämään 
etäkokouksena to 29.4. Varsinaista kokousta 
ennen jäsenille tulee mahdollisuus osallistua 
testikokoukseen. Seuraa ilmoitteluamme! 

  

Helmikuussa LPS sai Olympiakomitean 
Tähtiseuramerkin uusittua. Tämä on ollut 
etenkin junioritoiminnalle suuri juttu ja kertoo 
siitä, että meidän seurassa asiat ovat todella 
hyvin ja pitkälle mietittyjä!  
 
Junioritoiminta ja kesän suunnittelu on täydessä 
vauhdissa: toiminnan suunnittelu ja 
kesätyöläisten palkkaaminen vie tällä hetkellä 
ison osan ajasta. Kaudella on kaksi pääohjaajaa 
ja lisäksi palkataan useita junioriohjaajia. 
Kesäduuni OP:n piikkiin paikkojen haku avautui 
15.3. Palkkaamme kaksi junioriohjaajaa ja kaksi 
kiinteistönhoitajaa Myllysaareen. Tätä 
mainostetaan sosiaalisessa mediassa ja 
toivommekin, että myös seuran omat junnut 
muistavat hakea.  

 

Junioritoiminnan keskuksenakin tuttuun 
Myllysaareen olemme saaneet innokkaan 
ravintoloitsijan ja tämä on tuonut monessa 
kohtaa meillekin uutta ”virtaa”. Sopimus tehtiin 
Helmikuussa Eventhits Oy:n kanssa ja 

ravintolan on määrä aueta vappuaattona. Tällä 
hetkellä ravintolassa on täysi tohina päällä, mm. 
pientä pintaremonttia. Emme malta odottaa 
ravintolan aukeamista. 
 

 
Olemme hakeneet tuttuja avustuksia, jotka 
helpottavat ennen kaikkea junioritoimintaa. 
Tämän lisäksi Kommodori esitteli valmistelussa 
olevaa Green Lahti –tapahtumatuen hakua 
”Myllysaaren luontopolku”. Lahden 
Purjehdusseuran ja Jalkarantaseuran yhteisenä 
tavoitteena on kunnostaa kulttuurihistoriallisesti 
arvokas puistoalue, suojella harvinaisia kasveja 
ja puita sekä tuottaa iloa ja lisätä paikallisten 
ihmisten hyvinvointia lisäämällä 
ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa toimien 
esimerkkinä kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti. Myllysaareenhan on istutettu 180 
erilaista kasvilajiketta (ess 27.5.1939).  
 

#lps  #opipurjehtimaan  #hökkä  #ykskoivu 
#myllysaari  #LpsJuniorit 
  

 

 

Pia, LPS Tiedotus 
 
 
Myllysaari tiedottaa -kirje on sähköpostilla ja sosiaalisessa mediassa jaettava tiedote seuran jäsenistölle, jolla Lahden 
Purjehdusseura ry:n hallitus tiedottaa ja kertoo ajankohtaisista asioista, joita tukikohdissamme (Myllysaari, Ykskoivu ja Hökkä), 
eri toimikunnissa ja seuran hallinnossa tapahtuu. 


