
   

      Lohjan Laivurit 40 vuotta 

Lohjan Laivurit perustettiin keväällä 1976. Aluksi tarkoituksena oli laivurikurssien 
järjestäminen ja siksi seura liittyi Suomen Navigaatioliiton jäseneksi. Kolme vuotta 
myöhemmin seura liittyi myös Suomen Moottoriveneliiton jäseneksi. Tänä päivänä 
olemme sekä Suomen Navigaatioliiton että Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsen-
seura. Jälkimmäinen on muodostettu Suomen Purjehtijaliiton ja Suomen Veneilylii-
ton fuusiossa. Suomen Moottoriveneliitto muutti nimensä 1990-luvulla Suomen Ve-
neilyliitoksi. 

40-vuotista taivalta juhlittiin aurinkoisena lauantaina elokuun 20 päivänä Inkoon Ors-
landetissa vanhassa suojeluskunnan talossa Walhallassa. Paikalla oli lähes 100 seu-
ramme jäsentä ja jäsenen seuralaista sekä kutsuvieraita. Kutsuvieraita oli Suomen 
Navigaatioliitosta, Suomen Purjehdus ja Veneilystä, Lohjan Purjehtijoista, Lohjan 
kaupungista sekä Villahden vuokraisäntä Henrik Johansson. 

 

 
 

Vieraat toivotti tervetulleiksi kommodori Jukka Huuhtanen. Illan juontajana toimi 
entinen kommodori Kari Hinkkanen. 

Juhlivaa seuraa onnittelivat puheillaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Veneily-
toimikunnan puheenjohtaja Harri Sane, Suomen Navigaatioliiton hallituksen jäsen 
Richard Vaenerberg, Lohjan Purjehtijoiden entinen kommodori ja Lohjan Laivurei-
den nykyinen kouluttaja Arto Sjöholm sekä Lohjan kaupungin edustajana Lohjan lii-
kuntakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Vienonen. 

 

 



   

  

SPV:n standaarin vastaanotti kommodori Jukka Huuhtanen Harri Sanelta 

 

 

Suomen Navigaatioliiton edustajat Richard ja Carina Vaenerberg 



   

         

Lohjan kaupunki, Jukka Vienola                 Lohjan Purjehtijat, Arto Sjöholm  

 

      

Villahden vuokraisäntä Henrik Johansson ja kommodori Jukka Huuhtanen    

                 

 

 

 



   

Ehkä hienoin ohjelmanumero juhlassa oli, 
kun illan juontaja Kari Hinkkanen haastatteli 
seuran perustajajäsentä Seppo Iivosta. Seppo 
kertoi niin perustamisajatuksista kuin mitta-
vasta koulutusveneprojektista. Seura hankki 
Puolustusvoimilta käytöstä poistetun K-
luokan 12,5 metrin rautaveneen kunnostetta-
vaksi koulutusveneeksi. Itse asiassa veneitä 
hankittiin kaksi, koska seura teki tarjouksen 
kummastakin myytävästä veneestä ja mo-
lemmat tarjoukset johtivat kauppaan mutta 
toinen myytiin heti eteenpäin. Projekti oli 
kuitenkin liian haasteellinen seurallemme, 
eikä venettä koskaan saatu purjehduskuntoon 
vaan se myytiin pois keskeneräisenä. 

 

   
                                                          Kari Hinkkanen ja Seppo Iivonen 

    

Kun mikä tahansa seura viettää pyöreitä vuosia, ohjelmaan kuuluu ansioituneiden 
jäsenten palkitseminen. Niin myös meillä. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hopei-
sen ansiomerkin saivat: Heikki Ilves, Seppo Kolo (oli estynyt saapumasta paikalle), 
Veli-Matti Laakso sekä Reino Lindeberg. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n pronssi-
sen ansiomerkin saivat: Maaret Burgman, Jouni Forsell, Jari Heikkinen (estynyt), Ka-
ri Hinkkanen, Isto Hovi, Petteri Koskenala, Voitto Lahtinen (estynyt), Antti Pentikäi-
nen, Olli Ruuskanen sekä Kyösti Sario.  

 

Osa ansiomerkin saaneista, Maaret Burgman, Jouni Forsell, Antti Pentikäinen, Kari Hinkkanen, 
Petteri Koskenala ja Kyösti Sario 



   

Ensimmäistä kertaa seuran historiassa tehtiin viime kevään yleiskokouksessa päätös 
kutsua neljä seuran jäsentä kunniajäseniksi. Seuran sääntöjen mukaan ”kunniajäse-
neksi voi seura, hallituksen esityksestä, kokouksessaan ¾ enemmistöllä kutsua henki-
lön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut seuran tarkoitusperien hyväksi.” Kunniajä-
seniksi kutsuttiin Rainer Degerman, Heikki Ilves, Veli-Matti Laakso ja Heikki Nuuti-
nen ja heille kommodori Jukka Huuhtanen ojensi kunniakirjan. 

 

 

Lola:n ensimmäiset kunniajäsenet Heikki Ilves, Heikki Nuutinen, Rainer Degerman ja Veli-Matti 
Laakso sekä kommodori Jukka Huuhtanen 

Virallisen ohjelman lomassa nautittiin paikallisen Ravintola Scolan tekemää ja tarjoi-
lemaa maittavaa ruokaa tarvittavine lisukkeineen. Illan päätteeksi juhlayleisöä viih-
dytti ja tanssitti seuran oman jäsenen Jukka Teurosen kokoama orkesteri aina puolille 
öin asti. Juhlan tunnelma oli kuten ilmakin lämmin ja suuri osa juhlakansasta viihtyi 
juhlassa loppuun asti. Villahtelaiset siirtyivät bussikuljetuksella takaisin omaan sata-
maan, jossa juhlat jatkuivat joidenkin osalta pikkutunneille asti.  

 

 

Kiitos kaikille 
osallistuneille, 
sillä mukavat ja 
iloiset ihmiset 
tekevät juhlista 
juhlan, jota 
muistellaan seu-
raavan vuosi-
kymmenen ajan 
uusia odotelles-
sa.  


