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Kommodorin terveiset
Myllysaaren laituri -ja kunnostustyöt ovat alkaneet vauhdikkaasti. Vanhat jo osittain rikkoutuneet laiturirakenteet poistettiin kesäkuun alussa. Savorak Oy voitti tarjouskilpailun
uusista laitureista ja asennustyöt alkavat ennen heinäkuun
puoltaväliä. Ensin rakennetaan pitkään kaivattu laivalaituri
ja sitten vierasvenelaituri. Vastaavanlaiset ponttonilaiturit
löytyvät muutama vuosi sitten uusitusta Kuhmoisten satamasta. Kustannuksista puolet menee sovitusti Makera-rahoituksen kautta ja
toinen puoli jää meidän piikkiin.
Uusi viemäri asennetaan Myllysaareen kunhan urakoitsija Vesihaka Oy ja
Lahti Aqua löytävät sopivan ajankohdan työn tekemiseen. Saareen olemme
saaneet kesäksi kaksi kiinteistönhoitajaa, jotka pitävät pihat kunnossa ja tekevät pieniä maalaus- ja kunnostustöitä siellä täällä. Heidän palkkakustannuksista vastaa Inspis ry.

Lohisoppa

Ykskoivussa lauantaina

7.7.2018

•
•

Päivällä ohjelmaa lapsille.
Klo 19 alkaen Lohisoppaa, letut
ja kahvit.
Musiikkia, tanssia ja arpajaiset!

•

25 €/hlö, alle 12-v. 10 €.

Tervetuloa!

Tapahtunutta

Rahoitukset

sujui hyvässä säässä ja mukavissa
merkeissä! Junnuohjaajamme Juho
Poikolaisen johdolla veivät lapsia kokeilemaan jollapurjehdusta ja saimme
muutaman uuden jollakoululaisenkin.
Vesisamoilijoilla riitti melojia koko
päivän ajan. Sukellusseura Pingviinit sukelsi rojua saunan edustalta, ja
tätä puhdistustyötä tullaan jatkamaan
laajemmalla ranta-alueella. Ravintola
Kommodori oli tyytyväinen päivän asiakasmäärään. Saimme myös muutamia
uusia perusjäseniä päivän tuloksena ☺
Suuri kiitos vielä Tyyskän perheelle,
joka vei kävijöitä pienelle purjehdusretkelle Vesijärvelle! Toivottavasti ensi
vuonna saamme muitakin jäseniä mukaan Tyyskien malliin. Joka tapauksessa ensi vuonna uudestaan!

Puhdasta vetovoimaa
Myllysaareen

Päijät-Hämeen
Pikkupurjehtijat

Maakunnan kehittämisrahaa (MAKERA) myönnettiin ”Puhdasta vetovoimaa
Myllysaareen -hankkeelle” 50000 €
vuosille 2018-2019. Toimenpiteet ovat
hyvässä vauhdissa laitureiden osalta
ja ensimmäisenä uutena tapahtumana
toteutettiin Myllysaaripäivä 9.6. yhteistyössä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön
kanssa. Ohjausryhmä on kokoontunut
ja ensimmäistä maksatusta haetaan
kesän jälkeen.

OKM rahoittaa kaksivuotista junioritoiminnan
kehittämishankettamme ”Päijät-Hämeen Pikkupurjehtijat”
10000 € vuonna 2018. Jatkorahoitus
vuodelle 2019 haetaan syksyllä 2018.
Ohjausryhmä on kokoontunut ja ideoinut innokkaasti hankkeen tavoitteiden
mukaisesti viestinnän, kampanjoinnin
ja ympäristötietouden kehittämistä ja
edistämistä.

Lahden kaupungin
nuorisopalveluiden avustus

Kuvat: Elis Makkula

Myllysaaripäivä 9.6.2018

Tänä vuonna kaupungin avustus junioritoimintaamme on 4000 €, jolla katamme mm. junioriohjaajiemme palkkakustannuksia.

Tukikohtien saunavuorot
Hämeenmaan kannustajat
Naiset klo 17-18, 19-20 ja 21-22
Miehet klo 18-19, 20-21, 22-23

					Mukavia löylyjä!
ARPAJAISPALKINTOJA LOHISOPALLE KAIVATAAN!
Tuo mukanasi sopalle, tai toimistoon to 5.7. mennessä.

Hämeenmaan kannustajat –ohjelmasta
saimme 1678 €. Tämä irtosi 37 äänellä - paljon parempaan olisimme pystyneet. Hakemuksessamme tukiraha
oli osoitettu käytettäväksi kumiveneen
hankintaan junioritoimintaamme. Seura osti käytetyn kumpparin SPV:ltä, ja
”Kannustajat raha” kattaa noin 50 %
hankintahinnasta. Toinen 50 % tulee
OKM:n rahoituksesta.

Tulevaa
päijännepurjehdus
20.-22.7.2018
paijannepurjehdus.fi tai
info@paijannepurjehdus.fi

Hökän
Muikku
						ja Piirakka

21. kerran

lauantaina

18.8.2018
alkaen klo 18.00
Muikkumaksu 5 €

Kaikki seuran jäsenet
lämpöisesti tervetulleita!
Purjehdusmahdollisuuksia
Ocean ladies siirtopurjehduksilla Hangosta Las Palmasiin!
Ensimmäinen suomalaisnaisisto on mukana Atlantin yli purjehduskisassa
ARC syksyllä 2018. Siirtopurjehduksilla on vielä muutamia gastipaikkoja jäljellä. Jos kiinnostuit, katso tarkemmin www.oceanladies.fi

LPS:N TOIMIsto

Lahden Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti
0440 698 450, lps@lahdenpurjehdusseura.fi, www.lahdenpurjehdusseura.fi
Toimisto avoinna: ma-ti klo 10–16 ke klo 9–17

