Lohjan Laivurit
Historiikki 1976 – 2016

Rainer Degerman

Perustaminen
1960 ja –70 luvuilla Lohjan seudulla veneilijöiden yhteydet Suomen Navigaatioliittoon hoituivat Lohjan
Purjehtijoiden kautta.
Lohjan työväenopiston Rannikkolaivurikurssille osallistuneiden moottoriveneilijöiden keskuudessa heräsi kuitenkin ajatus itsenäisen navigaatiokerhon perustamisesta. Lohjan Laivureiden perustava kokous pidettiinkin Lohjan Kauppaoppilaitoksella 22.3.1976.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki O. Hilpi ja sihteeriksi Heimo Haikola. Yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoittivat lisäksi Nils-Erik Kilpinen, Teddy Kullberg ja Ari Skog. Perustavassa kokouksessa olivat lisäksi läsnä Harry Sjöblom, Maj-Lis Kilpinen, Tapani Bäckman, Olavi Laitinen, Seppo Iivonen, Henry Aaltonen, Markku Aaltonen, Hans Alm, Tapani Puomila, Ritva Hilpi, Raimo Kuismanen,
Pentti Säteri ja Osmo Ahonen.
Lohjan Laivureiden piirissä haluttiin myös saada laajempaa palvelua jäsenistölle ja niinpä yhdistys liittyi Suomen Moottoriveneliittoon 1979.

Lippu
Veneilyseuran tärkeimpänä tunnuksena on oma lippu. Suomen harvinaisen lippulainsäädännön perusteella veneilyseuroille on annettu oikeus käyttää omalla tunnuskuviolla varustettua lippua virallisena
valtion lippuna.
Koska jäsenistömme keskuudessa oli alusta alkaen kytenyt ajatus omasta lipusta, järjestettiin jo
vuonna 1979 jäsenistölle kilpailu sopivan tunnuskuvion löytämiseksi. Tässä kilpailussa palkittiin Jari
Jokivaaran ehdotus ja Seppo Iivosen ehdotus sai kunniamaininnan.
Näiden ehdotusten pohjalta annettiin taiteilija Voitto Videllille tehtäväksi suunnitella yhdistyksen tunnuskuvio. Videllin ehdotuksista otettiin käyttöön useiksi vuosiksi yhdistyksen tunnukseksi ankkuriksi
muotoillut L-kirjaimet. Tätä kuviota ei kuitenkaan Merenkulkuhallitus vahvistanut yhdistyksen lippukuvioksi, koska sitä ei voitu selittää heraldisesti. Niinpä vuoden -85 alussa käännyttiin taiteilija, heraldikko B. O. Heinosen puoleen.
Merenkulkuhallitus hyväksyi elokuun 15. päivänä 1985 yhdistyksemme erikoismerkin, jonka virallinen
selitys on seuraava:
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”Sininen ankkuri, jossa saatteena kaksi sinistä, punaliekkistä masuunia”. Symboliikan selitys on, että
ankkuri kuvaa yhdistystä veneilyseurana, se muistuttaa myös yhdistyksen ensimmäisestä merkistä.
Masuunit liekkeineen kuvaavat Lohjan seutua, sen kalkkiteollisuutta. Samalla ne kuvaavat majakkaa,
joka ohjaa reitin kotisatamaan.
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Kommodorit
Seuran kommodoreina ovat toimineet seuraavat henkilöt:
1976 – 1978

Heikki O. Hilpi

1979 – 1981

Seppo Iivonen

1982 – 1984

Reino Hyvönen

1985 – 1986

Juha Jouhki

1987

Seppo Iivonen

1988 – 1989

Juha Jouhki

1990 – 1993

Pasi Virtanen

1994 – 1996

Pentti Jurvanen

1997 - 1998

Veikko Koivumäki

1999 - 2000

Rainer Degerman

2001 – 2003

Henry Silander

2004

Jorma Lappeteläinen

2005 - 2009

Kari Hinkkanen

2010

Antero Lusa

2011 - 2015

Isto Hovi

2016 -

Jukka Huuhtanen

Koulutus
Seuran säännöissä sanotaan:
”Seuran tarkoituksena on edistää navigaatioharrastusta ja -taitoa sekä ammatti- että harrastelijaveneilijöiden keskuudessa sekä toimia näihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden yhdyssiteenä. Seura järjestää jäsenilleen tilaisuuksia teoreettisten taitojen soveltamiseen käytännössä kurssien ja harjoitusten
muodossa.”
Lisäksi säännöissä mainitaan, että jäsenyyden edellytyksenä on jonkin Suomen Navigaatioliiton hyväksymän tutkinnon suorittaminen tai että hallituksen käsityksen mukaan hakijalla on tarvittavat veneilytaidot.
Siksi on ollut luonnollista, että koulutuksen pääpaino on ollut erilaisilla merenkulkuopin kursseilla.
Suomen Navigaatioliiton kurssiohjelmaan sisältyy saaristo-, rannikko- ja avomerenkulkuopin kursseja.
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Heti perustamisvuoden keväällä järjestettiin ensimmäinen rannikkolaivurikurssi yhteistyössä Lohjan
Työväenopiston eli nykyisen Hiiden Opiston kanssa ja tämä yhteistyö jatkuu edelleen. Alusta alkaen
kurssit ovat olleet suosittuja jäsenistön ja jäseniksi aikovien keskuudessa.
Merenkulkukurssien opettajina seuramme jäsenistä ovat toimineet mm. Heikki O. Hilpi, Seppo Iivonen, Tapani Nurmi, Juha Jouhki, Anja Rasi, Seppo Pailos, Aku Kuula, Trygve Österman, Heikki Nuutinen
ja Arto Sjöholm.
Suoritettujen saaristo- rannikko- ja avomeritutkintojen määrä on yhteensä 2800. Koska kaikki oppilaat
eivät osallistu tutkintoihin tarkoittaa tämä, että noin 3500 henkilöä on ollut kurssien oppilaina.
Vuonna 1979 järjestettiin Eero Lehtisen johdolla lujitemuoviveneen tekokurssi, jonka tuloksena valmistui jollia ja kanootteja.
Lohjan laivurit on järjestänyt seuraavia kursseja:











Saaristolaivurikurssi
Rannikkolaivurikurssi
Avomerilaivurikurssi
VHF-kurssi
Venemiehistökurssi
Solmukurssi
Alkusammutuskurssi
Ensiapukurssi EA-1
Hätärakettikurssi
Tutkakurssi

Meri-VHF:n kursseja tutkintoineen on järjestetty vuodesta 1981 lähtien ja toistaiseksi viimeisin järjestettiin vuonna 2014. Matkapuhelimien lisääntyminen on vähentänyt VHF:n käyttöä ja sitä myöten
myös kurssien tarvetta.
1980-luvun alusta lähtien seura on järjestänyt muutaman vuoden välein Venemiehistökursseja, jotka
perustuvat Suomen Mottoriveneliiton eli nykyisen Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n laatimaan ohjelmaan. Opettajina ovat toimineet mm. Reino Hyvönen, Seppo Iivonen, Trygve Österman ja Timo Sere.
Kesällä 2005 Suomen Veneilyliiton edustajat kävivät Villahdessa antamassa merimiestaidon koulutusta, mm solmujen tekemistä, heittoliinan käyttöä, veneen käsittelyä rantauduttaessa sekä veneen
kiinnitystä.
Aina tarpeen mukaan on järjestetty alkusammutus-, ensiapu-, hätäraketti-, tutka- ja solmukursseja
käyttäen opettajina seuramme jäsenistössä olevia osaavia henkilöitä.
Esimerkiksi seuramme ensimmäinen hätärakettien ampumisharjoitus järjestettiin niinkin aikaisin kuin
vuonna 1985 ja toistaiseksi viimeisin on järjestetty vuonna 2004. Nykyisin luvan saaminen viranomaisilta on kuitenkin lähes mahdotonta.
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Katsastus
Eri veneseurat ovat harrastaneet jäsentensä veneiden katsastamista noin seitsemän vuosikymmentä.
Noista alkuaikojen varsin vapaamuotoisista katsastuksista ollaan edetty aina vain tarkemmin säädeltyyn ja valvottuun toimintaan. Niinpä Suomen Purjehdus ja Veneilyily ry:n uusimmat katsastusohjeet
asettavat niin veneet kuin varusteetkin varsin tarkan kontrollin alle. Tämä vaatii seuran katsastusmiehiltä valmiuksia ja tietämystä, jota varten heitä koulutetaan liiton katsastusmieskursseilla.
Katsastusmääräysten perusajatuksia ovat muun muassa:
•

määräysten tulee olla suhteessa veneen käyttötarkoitukseen

•

ohjeet ovat niin selkeitä, että veneenomistaja itse pystyy varustamaan veneensä

•

katsastusvaatimukset pitävät sisällään sekä veneen varusteiden, että rungon ja koneiston katsastuksen

•

katsastusohjeita kehitetään jatkuvasti, jotta ne pysyisivät ajan tasalla niin yleisen turvallisuusajattelun kuin teknisten laitteiden kehittymisenkin osalta

Veneen katsastus jakaantuu kahteen osaan eli viiden vuoden välein maissa tehtävään runkokatsastukseen sekä vuosittain tehtävään vuosikatsastukseen.
Veneen käyttötarkoituksen mukaisia katsastusluokkia on sisäsaaristoon tarkoitettujen veneiden
luokasta aina avomeriveneiden luokkaan.
Koko toimintansa ajan Lohjan Laivurit on pyrkinyt lisäämään seuran jäsenten veneiden katsastusta
sekä valistuksella että vaatimalla seuran satamassa olevilta veneiltä vuosittaista katsastusta. Lisäksi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n säännöt edellyttävät katsastusta, jotta vene merkittäisiin
veneseuran venerekisteriin ja sitä kautta saisi perälipun käyttöoikeuden. Useimmat vakuutusyhtiöt antavat vuosittaisista vakuutusmaksuista huomattaviakin alennuksia katsastetuille veneille.
Katsastettuja veneitä on seuran venerekisterissä ollut 2000-luvulla joka vuosi noin 80 kappaletta ja
aiemmin lähenneltiin jopa 100 katsastetun veneen maagista rajaa. Mainittakoon että vuonna
1984 katsastettuja veneitä oli 33 kappaletta ja vuonna 2016 katsastettuja veneitä oli 73 kappaletta, joista moottoriveneitä 51 ja purjeveneitä 22 kappaletta.

Koulutusveneprojekti
Seuran ehkä suurimpana haaveena alkuaikoina oli käytännön navigaatiokoulutuksen antaminen
omalla koulutusveneellä. Tätä tarkoitusta varten seura osti v. 1982 armeijalta poistetun K-luokan
12.5-metrisen rautaveneen. Itse asiassa seuramme teki tarjouksen kahdesta veneestä ja päädyimme molempien omistajiksi. Onneksi löysimme toiselle veneelle heti onnellisen uuden omistajan.
Keväällä 1983 kommodori Reino Hyvönen kirjoittaa seuran lehdessä veneestä seuraavaa: ”Tämä ja
viime vuosi on kuitenkin ollut käänteentekevä Lohjan Laivureiden historiassa. Viime vuoden lo5

pulla ostimme Laivastolta 12.5-metrisen rautaveneen koulutusveneeksemme, jonka kunnostaminen on alkanut tänä keväänä. Talkooväkeä tarvitaankin kaikkina kevään viikonloppuina sekä arkiiltoina. Kaikenlaisia materiaalitarjouksia ja -lahjoituksia otetaan suurella kiitollisuudella vastaan.
Koulutusvene tulee avaamaan uusia ja parempia mahdollisuuksia monipuolisempaan koulutusohjelmaan. Koulutusveneen myötä pääsemme myös kehittämään junioritoimintaa mielekkääksi.”
Hallitus kirjasi kokouksessaan 27.helmikuuta1985 seuraavan aikataulun:
31.3

mennessä moottori ja hallintalaitteet kunnossa

30.4

mennessä sähkötyöt pääosin tehty

1.5

alkavat ulkotyöt kuten maalaus, valomasto ym.

15.6.85

vesillelasku

Veneen parissa vietettiin satoja talkootunteja ja yritystä oli, mutta se viimeinen pinnistys jäi puuttumaan ja koulutusveneemme ei milloinkaan päässyt vesille.
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Keväällä 1986 kommodori Juha Jouhki kirjoitti jäsenkirjeessä, että on perustettu toimikunta, jonka tehtävänä
on tutkia ja suorittaa toimenpiteet veneen rakentamisen loppuun saattamiseksi ja mikäli rakentaminen

osoittautuu seuran taloudelle tai jäsenistön voimavaroille ylivoimaiseksi tehtäväksi toimikunta voi
asettaa aluksen myytäväksi käyvästä ja hallituksen hyväksymästä hinnasta.

Syksyllä 1986 keskeneräinen koulutusvene myytiin monien vaiheiden jälkeen ja näin päättyi eräs mielenkiintoinen, vaikka ei niin menestyksekäs vaihe Lohjan Laivureiden historiassa.
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Kilpailutoiminta
Seuran täyttäessä 10 vuotta vuonna 1986 virisi ajatus järjestää Lohjalla moottorivenekilpailut Lohjan
Järvipäivien yhteydessä. Tätä varten oli jo edellisenä vuonna järjestetty toimitsijakoulutusta. Jäsenkirjeessä 30.10.1986 kommodori kirjoitti ensimmäisestä LOHJA RACE kilpailusta seuraavaa: ”LOHJA RACE
– 86 kilpailut järjestettiin 14-15.kesäkuuta. Kilpailut sujuivat järjestelyjensä osalta erinomaisesti, josta
kiitos kaikille niille vapaaehtoisille, jotka olivat vaikuttamassa hienoon tulokseen. Tässä yhteydessä
myös kiitämme Lohjan LA-kerhoa, Lohjan Valaskoplaa ja Lohjan Urheiluautoilijoita, joiden panos oli
merkittävä kilpailujen onnistumiselle. Itse Järvipäivien kokonaisjärjestelyistä on kuultu montakin mielipidettä ja ne vaikuttavat päätöksiin, joita tehdään seuraavien järvipäivien suhteen. ”
Vuonna 1987 järjestettiin LOHJA RACE 13-14 kesäkuuta.
Vuoden 1988 LOHJA-RACE järjestettiin sunnuntaina 5.kesäkuuta. Kilpailussa oli mukana peräti neljä
seuramme jäsentä kilpailijoina: Niilo Seliö, Jouni Kuronen ja Jukka Kuronen luokassa S850 ja Sami Seliö
junioriluokassa SJ15. Nyttemmin Sami Seliö edustaa Suomea moottoriveneiden Formula 1 kilpailuissa
erittäin menestyksellisesti.
Myös vuonna 1989 järjestettiin LOHJA RACE ajankohdan ollessa 11.kesäkuuta
Seuraavan vuoden LOHJA-RACE - 90 järjestettiin 10. kesäkuuta. Seuran lehdessä oli seuraavanlaista
tekstiä: ”Monia lehtiotsikoita aikaansaanut LOHJA-RACE –90 ajettiin todella hienoissa ilmastollisissa
olosuhteissa. Talkoissa oli mukana n. 30 venettä, 10 autoa ja ihmisiä yli 100. Kaikki toimi minuutilleen.
Samoin koko organisaatio toimi kuin kello. Olimme koko ajan tarkalleen aikataulussa. Liiton edustajat
jopa ihmettelivät lohjalaisten kykyä hoitaa asiat näin täsmällisesti. Yleisöä ei ollut toivottua määrää,
olikohan syynä urheilun ylenpalttinen tarjonta Helsingissä ja Lohjalla. Nämä, lehtitietojen mukaan viimeiset moottorivenekisat Aurlahdella menivät loistavasti. LOHJA-RACE –90 veneurheilupropagandaa
parhaimmillaan.”

8

Koska Lohjan kaupunki vastusti moottorivenekilpailun järjestämistä Aurlahdella, päätti seura olla järjestämättä kilpailuja vuonna 1991.
Seura haki vuoden 1992 MM-osakilpailua Lohjan kaupungin muutettua kielteistä kantaansa, mutta
Suomen Moottoriveneliitto myönsi kilpailut Jyväskylälle. Siksi vuonna 1992 järjestetty LOHJA-RACE –
92 oli kansallinen kilpailu, joka onnistui järjestelyiltään erittäin hyvin mutta taloudellisesti ei.
Syksyllä 1992 seuran hallitus päätti olla järjestämättä vuonna 1993 kilpailua eikä senkään jälkeen ole
katsottu olevan aihetta kilpailun järjestämiseen. Tämä siksi, että lohjalaiset kilpaveneilijät ovat joko
vaihtaneet seuraa ns. kilpaveneilyseuroihin tai lopettaneet kilpailemisen kokonaan.
Seuramme on osallistunut useana vuotena hyvällä menestyksellä VOLVO-RUORI veneretkeilykilpailuun ollen lähes aina viiden parhaan seuran joukossa ja tästä on osoituksena useita palkintoruoria Villahden mökin seinällä. Myös eräät seuramme jäsenet ovat niin ikään menestyneet tässä kilpailussa
erinomaisesti ja voittojakin on tullut.

Villahti
Veneseuran toiminnan eräs näkyvin osa-alue on oma satama. Tämä saatiin Lohjan Laivureillekin vuokraamalla sopiva alue pitkällisen etsimisen jälkeen Inkoon Orslandetin Villahdesta vuonna 1983. Isommat veneet kiinnitettiin rantakallioon ja pienemmät pikkulaituriin, johon mahtui 8 – 10 venettä koosta
riippuen. Seuraavana vuonna hankittiin peräpoijuja, jotta saataisiin kuusi venettä turvallisesti kiinnitettyä. Veneiden koko ja lukumäärä kuitenkin kasvoi, joten keväällä 1985 päätettiin hankkia kunnon
ponttoonilaituri jossa oli venepaikkoja 20 kappaletta.
Kysyntä kuitenkin kasvoi edelleen ja veneet suurenivat, joten ei auttanut muu kuin tilata lisää laituria.
Keväällä 1989 hankittiin 10 metriä lisää laituria. Seuraavana vuonna laituri kävi jälleen pieneksi ja siksi
keväällä 1990 laituria taas pidennettiin. Nyt alkoi jo vuokraisäntäkin hermostua koska laiturin pää oli
jo uhkaavan lähellä väylää. Laiturin pituus on tänään 56 metriä ja siinä on 35 venepaikkaa. Vuonna
1992 laituriin asennettiin valot ja sähköpistokkeet sekä rakennettiin porakaivo, joten satama oli jo silloin lähes täydellinen.
Venemäärän kasvun myötä satamaan tuli myös enemmän ihmisiä ja sosiaalinen kanssakäyminen vilkastui. Syntyi suomalaiskansalliseen tapaan ajatus omasta saunasta. Ei muuta kuin pankkiin hakemaan
lainaa ja saunaa rakentamaan. Rakennuslupavaikeuksien jälkeen sauna nousi keväällä 1991 ja hirsihuvilakin tilattiin. Samana vuonna uusittiin pikkulaituri, johon mahtuu aisojen väliin 9 venettä.
Kesällä 1995 onnistuimme saamaan lahjoituksena tarveaineita, joilla pystyimme itse rakentamaan
rannan suuntaisen ponttoonilaiturin saunan ”yläpuolelle” johon mahtuu 12 venettä.
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Villahden satama joskus 1990-luvun alkupuolella
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Keväällä 2005 hankittiin uusi rannasta poispäin oleva ponttoonilaituri vanhan laiturin ja rannan suuntaisen laiturin väliin. Tähän laituriin saatiin 25 venepaikkaa, joista muutama on vieraspaikkoja. Myös
nämä uudemmat laiturit ovat sähköistettyjä.
Satamaprojekti on kokonaisuudessaan vaatinut satoja talkootunteja sekä alkuvuosien vastuuhenkilöiden riskinottohalukkuutta pankkitakauksien muodossa. Tästä meidän kaikkien nykyisten laivureiden
on syytä heitä kiittää. Toki talkootunteja on alkuvuosienkin jälkeen tarvittu mutta ei siinä määrin kuin
aiemmin eikä keneenkään ole tarvinnut ottaa henkilökohtaista taloudellista vastuuta seuran toiminnan edistämisestä.

Villahden ylämökki
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Sisäkuva Villahden ylämökistä

Ykköslaituri Kakkoslaiturilta päin katsottuna
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Saunalaituri marraskuussa 2004

Norrvik












1999
2009
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2014

päätös saaritukikohdan hankkimiseksi
etsintäalue Inkoo – Tammisaaren alueen ulkopuolelle
löydettiin myynti-ilmoitus heinäkuussa
allekirjoitettiin kauppakirja 8.8.2011
aloitettiin laitureiden rakentaminen 7.3.2012
sähköliittymä hankittiin
rakennuslupa saatiin 2.3.2012
perustusten rakentaminen aloitettiin 27.4.2012
ensimmäiset juhannusjuhlat omassa saaritukikohdassa
ensimmäinen kesäkokoontuminen omassa saaritukikohdassa
porakaivo pumppuineen asennettiin
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14

15
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Järvitukikohta
Suuri osa Lohjan Laivureiden jäsenistä on lohjalaisia mutta jo alkuajoista lähtien useimpien mieli teki
isommille vesille kuin Lohjanjärvelle. Siitä huolimatta on seuran hallituksilla ollut koko ajan halu kehittää myös Lohjanjärven veneilyä ja yksi tähän liittyvä tavoite on ollut oman järvitukikohdan saaminen.
Koska seuran rahavarat ovat aina olleet melko rajalliset, olemme kääntyneet toistuvasti Lohjan kaupungin virkamiesten puoleen tavoitteemme saavuttamiseksi.
Hallituksen vuoden 1990 helmikuun pöytäkirjassa on maininta, että Voltsaaressa olevasta alueesta on
jätetty vuokrausanomus. Maaliskuussa samana vuonna metsähallitus oli vastannut, että saari ei ole
vuokrattavissa mutta saari olisi kuitenkin kaikkien käytössä.
Tammikuussa 1991 tiedusteltiin Lohjan kaupungilta mahdollisuutta vuokrata alue Liessaaresta, mutta
tähänkin kyselyyn saimme kieltävän vastauksen. Elokuussa 1991 hallituksen pöytäkirjassa kerrotaan
seuran anoneen rantapaikkaa Liessaaresta, jonne oli tarkoitus rakentaa pieni laituri sekä grillikatos.
Tammikuussa 1992 todetaan myös Lohjan Virkistyskalastajat ry:n anoneen alueen käyttölupaa ja he
ovat esittäneet yhteiskäyttöä. Hallitus sanoo suhtautuvansa asiaan myönteisesti. Helmikuussa todetaan, että kaupungin ehdottama sopimus on muuten hyväksyttävissä, mutta yhteistoimintapakko
muiden yhteisöjen kanssa ei esitetyssä muodossa tyydytä. Maaliskuussa 1992 Lohjan kaupunki on ehdottanut, että kaupunki hankkii tarveaineet grillikatosta ja laituria varten ja että pystytys tapahtuu
seuran talkoovoimin. Kaupunki valitsee yhden seuran, joka toimii saaren isäntänä. Tästä kaupunki on
valmis maksamaan pientä korvausta. Toukokuun pöytäkirjassa todetaan, että kaupunki on tilannut
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tarvittavat rakenteet ja hoitaa itse pystytyksen mutta elokuun kokouksessa hallitus toteaa, ettei niin
ole tapahtunut.
Maaliskuussa 1993 hallituksessa keskusteltiin saaritukikohdan saamisesta Lohjan kunnalta. Huhtikuussa kommodori oli käynyt neuvotteluja kunnaninsinöörin kanssa ja kertoi kunnan teknisen lautakunnan tekevän päätöksen käyttöoikeudesta jollekin alueelle. Samassa kokouksessa kerrottiin kaupungin luvanneen laiturin Liessaareen kevääksi.
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Kaksi vuotta myöhemmin syyskuussa 1995 hallitus toteaa, että tontin vuokraaminen Hevossaaresta
vaikuttaa mahdolliselta. Kolme vuotta myöhemmin syyskuun 1998 hallituksen kokouksen pöytäkirjassa todettiin Lohjan kaupungin lähettäneen vuokrasopimusehdotuksen koskien Lohjanjärvellä olevan Hevossaaren mökin 197 vuokraamista viideksi vuodeksi ja joka lisäksi edellyttäisi seuralta määrittelemättömien merimerkkien asentamista, huoltamista ja kahden muun mökin purkamista. Hallitus ei
katsonut voivansa hyväksyä ehdotusta mutta päätti jatkaa neuvotteluja kaupungin kanssa ehtojen tarkentamiseksi.
Sopimus hyväksyttiin hallituksessa marraskuussa 1998. Sopimuksessa seuran vastuuksi tuli erikseen
mainittujen karimerkkien pystyttäminen ja ylläpitäminen kaupungin toimittamilla tarvikkeilla sekä
kahden muun mökin purkaminen. Sopimuksen pituus oli viisi vuotta eli vuoden 2003 loppuun. Sopimusta on sittemmin jatkettu useita kertoja vuodeksi kerrallaan ja sittemmin purkuvelvollisuus koski
vain meidän käytössä ollutta mökkiä.
Keväällä 2013 hallitus päätti irtisanoa vuokrasopimuksen kaupungin kanssa. Järvitukikohdan käyttö oli
kaikkina vuosina ollut vähäistä. Saunamökki oli huonokuntoinen ja vuokrasopimuksen jatkumisen epävarmuuden vuoksi ei ollut järkevää käyttää kunnostukseen seuran varoja. Vuokrasopimuksen ehtojen
mukaisesti seura purki rakennuksen.

Eskaaderit
Seuraa perustettaessa 1970-luvun loppupuolella elettiin monessa mielessä erilaisessa veneilymaailmassa. Ei ollut kännyköitä ei GPS-laitteita eikä kannettavia tietokoneita. Joissain suuremmissa veneissä saattoi olla DECCA-suuntimalaite. Silloin tuli monelle mieleen yhdistää tieto-taitoa ja lähteä yhdessä isommille vesille kuten Saaristomerelle ja juuri vapautuneeseen Viroon.
Seuran organisoimia eskaadereja on järjestetty eri puolille Baltiaa aina vuodesta -90 lähtien ja kohteina on ollut Tallinna, Hiidenmaa, Haapsalu, Pärnu, Saarenmaa ja Riika. Eskaaderi antaa vähemmän
veneilyä harrastaneille jäsenille turvallisuuden tunnetta oltaessa veneilemässä kaukaisemmilla oudoilla vesillä, oudoissa olosuhteissa ja oltaessa eri maiden viranomaisten kanssa tekemisissä. Nykyisillä navigaatiolaitteilla suunnistaminen Itämerellä ei ole suurikaan ongelma ja siksi monet laivurit
ovatkin viime vuosina tehneet vastaavan pituisia ja pitempiäkin matkoja yksinkin. Lohjan Laivureiden
lippu on nähty moottoriveneen perässä niin Ruotsin, Tanskan, Saksan kuin Puolankin satamissa.
Kuitenkin eskaaderit puolustavat paikkaansa mukavana tapana viettää kesälomaansa tutussa seurassa, mikäli vain aikataulut loksahtavat kohdalleen.
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Kokoontumiset
Eskaadereja pienempimuotoisia venematkoja seura on järjestänyt useina vuosina lähivesille ja joskus
vähän kauemmaksikin. Kokoontumisajoja on järjestetty eräiden seuran jäsenten merialueella olevilla
kesämökeillä muun muassa Inkoossa, Tammisaaressa, Korppoossa ja Taalintehtaalla. Vierasvenesatamissa olemme kokoontuneet mm. Velkuanmaalla, Rymättylässä, Rödjanissa Tammisaaren kansallispuistossa, Ruissalossa, Teersalossa, Kotkan Kaunissaaressa, Vänössä, Jussarössä, Porkkalassa sekä
Högsårassa. Vuonna 2011 kokoonnuimme Suomen Meripelastusseuran koulutuskeskuksessa Inkoon
Bogaskärissä.
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Tammisaaren kansallispuisto – Rödjan v. 2005

Suomen meripelastusseuran koulutuskeskus – Bågaskär, Inkoo v. 2011
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Yhteenveto
Lohjan Laivureiden neljä ensimmäistä vuosikymmentä on ollut rajun kehityksen aikaa. Perustamiskokouksessa oli läsnä 18 jäsentä ja tällä hetkellä seuran jäsenmäärä on 192. Mainittakoon että vuonna 1984 seuran jäsenpostia sai 220 henkilöä joista 122 maksoi jäsenmaksunsa. Sinä vuonna katsastettuja
veneitä oli 33 kappaletta ja näistä peräti 13 veneen kotisatama oli Villahti. Vuonna 2012 seuran venerekisterissä oli 79 katsastettua venettä ja 44 veneen kotisatama oli Villahti.
Erikoisuutena mainittakoon, että vuonna 2016 viettää 150-vuotisjuhliaan Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminnassa ollut urheiluseura. Tämä seura on porilainen purjehdusseura Segelföreningen i Björneoborg.
Lohjan Laivurit vietti 40-vuotisjuhliaan Inkoon Orslandetissa 20.8.2016 noin sadan juhlavieraan läsnä
ollessa. Juhlapaikkana oli Walhalla, Orslandetin vanha suojeluskuntatalo. Kutsuvieraina oli edustajat
Suomen Navigaatioliitosta, Suomen Purjehdus ja Veneilystä, Lohjan Purjehtijoista, Lohjan kaupungista
sekä Villahden vuokraisäntä Henrik Johansson.

Tiettävästi ensimmäistä kertaa seuran historiassa tehtiin vuoden 2016 kevään yleiskokouksessa päätös kutsua neljä seuran jäsentä kunniajäseniksi. Seuran sääntöjen mukaan ”kunniajäseneksi voi seura,
hallituksen esityksestä, kokouksessaan ¾ enemmistöllä kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti
toiminut seuran tarkoitusperien hyväksi.” Kunniajäseniksi kutsuttiin Rainer Degerman, Heikki Ilves,
Veli-Matti Laakso ja Heikki Nuutinen ja heille kommodori Jukka Huuhtanen ojensi kunniakirjan.
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Kunniajäsenet Heikki Ilves, Heikki Nuutinen, Rainer Degerman ja Veli-Matti Laakso sekä
kommodori Jukka Huuhtanen

Lohjan Laivureiden tulevaisuuden visiona on vuosia ollut yleiskokouksen päätöksen mukaisesti meritukikohdan hankkiminen Inkoon ja Hangon väliseltä alueelta. Vuonna 2009 kiinteistön etsintäaluetta
laajennettiin Saaristomerelle. Vuonna 2011 löysimmekin tontin Kemiönsaaren kunnasta Västra Granholmen nimisestä saaresta. Tukikohdan nimi on Norrvik, josta on oma lukunsa tässä historiikissa.

23

