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LoLa:n hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2OO2
Hallitus

Vastuualue Nimi Kotipuhelin Työpuhelin Matkapuhelin Fax

Kommodori Henry Silander 019 - 386 t8l 0500 - 934 314 0400 - 821 825 019-340 431

Sihteeri TiinaMyllymaa 019-322640 09-87005340 0400-472503 019-322925

Siihköposti: kot.kari.oeltola@kolumbus.fi

Satama Ilves Heikki Ol9-325 732 019-314902 0400-472763 019-314902

Perheveneily Kari Peltola 019'322 640 040-500 2208 019-322 925

Sähköposti: kpt. kari. peltola@ kol u m bus.fi
-t

Tiedotus Ann-Maria Laakso 019 - 33 13 69

Sähköposti: alaakso@nic. fi

Katsastus Martti Iias 019 - 322323

Navigaatio Veikko Koirmmiiki 019-341932

Tarvike Ulla Lust 019 -321 483 019-321 483 0400 - 473691

Järvi Timo Sere 019-331733 0400-873595 0400-873595 019-331733

Toimihenkilöt
Vastuualue Nimi Kotipuhelin Työpuhelin Matkapuhelin Fax

Talous ArjaDegerman 09-222 1523 09-2568995 050-5693316 09-2565424

Katsastus Martti Ijas 019 - 322 323 040- 7673694

Katsastus PenttiKukkakorpi 019-343476 0400-459010 019-343476

050-597A904

040-7 673694

050 - 5t25582

040 - 595 5296

0400 - 473 691

0400 - 472 413

Katsastus Veikko Kylänpiiä 019 - 321 710

Katsastus Eero Lust 01 9 - 321 483

Katsastus Sven Westerberg

Mökin vuokraus

Pojo Jurvanen

Anjalank atu 2, 08 I 00 Lohja

0l 9-33 I 050 0l 9-369 I 277 sähköposti: pirjo jurvanen@lohja.fi



KOMMODORIN PALSTA

Hyvät laivurit

Veneily on taas lähtenyt käyntiin venemessuilta josta varmaan on ammennettu ideoita

tulevan veneilykesän hankintoihin ja muuhun tekemiseen.

Venemessuilla oli tarjolla paljon uutta elekfroniseen navigointiin liittyviä laitteita'

Laivureista monet ovat niitii hankkineetkirU joten elektoniseen navigointiin

perehdyttiivä kurssi ( 09-10.03.2002 klo 9'00-14.00 palolaitos) tulee olemaan

mielenkiintoinen ja antoisa. Kävin Villahden satamassa 10.02.2002 jayllätyksekseni

huomasin Korssundetin salmien olevan auki eikä Barosundetissakaan ollut jään

häivtiä. Villahden jää oli reikiiistii ja heikkoa, joten jäälle meno on vaarallista.

Villahdessa pidettävä kevätkokous ja ulkoilipäivä olisi mukava viettåiii keväisessä

säässä

Villahden yliimökkiin on hankittu mrn. Iiesi, liesituuletin, mikroaaltouuni sekä

keittiöön uusi työtaso ruuanlaittoa helpottamaan.

Tulevien kevättalkoiden suurin urakka on mökkien maalaus §llästeellä, ja

laituris2ihköjen saattaminen lain vaatimusten mukaisiksi. Lisäksi pikkulaituri on

vaurioitunut talven aikana ja se vaatii kunnostusta. Näiden lisiiksi teemme normaalit

kevätkunnostustyöt.

Lolan tulevaisuutta ajatellen on jotain keksittiiv?i koska ennusteiden mukaan

maalnme vlikiluku tulee k?iiintymäiin laskuun ja samanaikaisesti väestön keski-ikä

nousee. Edellä mainittuun ongelmaan seunamme kaipaa hyviä ideoita, jotta veneilevä

viiki ei loppuisi.

SATAMASSA KIJMMITTELEE !!!!! Kävin katsomassa venettäni20.01.02 ja

10.02.02 tällä välin oli kiukaan alaluukku auennut, lattiakaivon piiällä ollut vati

lennaihttinyt pois ja vesipumppu mennyt pälle. Saunalistan mukaan kukaan ei ollut

saunonut, tämähän ihan pelottaa.....

Tästii huolimatta hyv?iä lopputalvea ja alkukevättä, kesää odotellen.

Kommodori Henry Silander
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Sääntömääräinen kevätkokous

Aika La 23.03.2002kto 12.00
Paikka Villahti

Esityslista

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteerija kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Hyväksytäänkokouksentyöjärjesss

5 llmoitusasiat

6 Esitellään hallituksen toimintakertomus

7 Esitetään tuloslaskelma ja tilintarkastajien antama lausunto ja
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Päätetää n voiton/tappion kirjaamisesta hallituksen esittämällä
tavalla.

8 Päätetään tili- ja vastuuvapaudesta

9 Päätetään muista hallituksen taijäsenten esittämistä asioista ottaen
huomioon seuran sääntöjen ja yhdistyslain määräykset.

10 Kokouksenpäättäminen.



Lohj anLalurit ry:n
S ääntömääräinen kevätkok

Lauantaina 23 .03 .2002Yi llahdessa.

trsillä sääntojen 16§:n mukaiset asiat.

Lohj anLaivurit ry
Hallitus

Ulkoilupäivä
Perinteinen laivureiden ulkoilupäivä vietetään Lauantaina 23.03.2002 alkaen

klo 12.00 Villahdessa.

Ulkoilupäivän yhteydessä on mahdollisuus osallistua solmukurssille.
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Tervehdys laivurit, niin Lohjan järvellä kuin merellä!

10 vuoden o'telakallaoloni' jälkeen olen lupautunut jåirvijaoksen vetiij?iksi.

Tukikohtana on Hevossaaressa sijaitseva saunamökki ja pyrkimyksenä on sen

hyödyntiiminen merimiestaitojen kohentamiseen sekä virkistykseen Lola:n jäsenille

Lohjanjärvellä.

Mökin vuokra-aika päätyy tiimän vuoden lopussa, mutta uskon vahvasti, ettii Lohjan
kaupunki tulee uusimaan vuokrasopimuksen. Tällä hetkellä Lohjan jiirvellä ei ole
kuin muutaman veneen periissä Lola:n lippu ja se niikyy monien Lohjan järvellä
liikkuvien veneilijöiden kevytmielisestä asenteesta ja myös tietämättömyydestii siitii,
mitii turvallinen vesillä liikkuminen on.

Nyt meidänkai*kien Lola:njäsenten on aika herätä huor4qamaarl ettii monelle
meistä on syntynyt halu merelle, kun ensin Lohjanjärvi on tullut tutuksi ja
merimiestaidot ovat riittiivät. Nyt yhdessä ideoimaan, miten saada aktivoitua
Lohjalaisia järvellä liikkujia liitfymeiän Lohjan Laivureihin ja samalla parantamaan

tietårrystään turvallisesta vesilläliikkumisesta. Miten esimerkiksi solmut? Osaatko
"pleissata" ja päåttää köydenp2ät niin etteivät ne rispaannu? Tähiin liittyvtiä
merimiestaitojen kohennusta tulen toteuttamaan ennen veneilykauden alkua, niin
Lola:n jtisenille, kuin muillekin Lohjan järvellä liikkuville.

Kaikkia yllämainittuun liittyviä ehdotuksia otan ilomielin vastaan. Soitelkaa!

Toivon mahdollisimman runsasta osallistumista 18. Toukokuuta 2002
järvitukikohtaan tutustumiseen j a talkoisiin.

Timo Sere
Järvijaoksen vetäjä
Puh.0400 873595
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Katsastussaaätit v.2002

Perusteet

Katsastuksen perusteena on ylläpitää ja kehittiiä veneilyturvallisuutta ofiaamalla ja
opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa
koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asioiden omaksumisessa.
Katsastuksen t.iirkeimpänä perusteena on merilain 8§: "Aluksen tulee, sitä
merenkulkuun käytettäessä olla niin rakennetttl varustettu, miehitetty, lastattu ja
vaadittavin tarvikkein varustettq että ihmishenki ja omaisuus voidaan ottaa
huomioon sekä katsoa turvalliseksi kulkuveden laatu että liikenne, johon alusta
Kaytet€til,n".

Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla
tai haltijalla, ja kulussa ollessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei heitii vapauta tiistii
vastuusta. Päällikön on ennen purjehdukselle lähtöä parhaansa mukaan
varmistauduttava siitä että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittävästi
varustettu j a miehitetty.
Kilpailussa noudatettavista katsastusohjeista miiärätään kilpailukutsussa.
Kilpailuturvallisuus määräysten mukainen katsastus koskee vain kulloistakin
kilpailutapahtumaa eikä korvaa sen ulkopuolella näiden sääntöjen mukaista
katsastusta.

Katsastusmenettely

Katsastus jaetaan peruskatsastukseen ja vuosikatsastukseen.
Katsastus tehdään purjehduskauden alussa kesiikuun loppuun mennessä, ja se on
voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Seura voi harkintansa mukaan
myöntiiä pidennystii katsastuksen voimassaoloon tai poikkeuksia katsastuskaudesta.
Katsastettu vene merkitän vuosittain kotiseuran venerekisteriin, jolloin vene saa

oikeuden käyttiiä seuran lippua. Katsastuksen suorittaa seuran siihen valtuuttamat,
katsastuskurssin käyneet katsastajat, joilla on liittojen myöntämä katsastajalupa.
Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla.

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdiiänjoka viides vuosi, sekä silloin kun vene on vaurioitunut tai
omistaja vaihtuu.
Seura voi myös peruskatsastuttaa veneen aina kun siihen katsotaan olevan aihetta.
Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa
maissa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Runkokatsastuksessa
tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit.
Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä mooftori.



Vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin

tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.

Katsastuspöytäkirja ja venetodistus

Peruskatsastuksesta laaditaan katsastuspöyttikirj A j onka toinen kappale j ää veneen

omistajalle ja toinen seuralle, jonka rekisteriin vene merkitään. Vuosikatsastuksesta

tehdiän merkintä peruskatsastuspöytiikirjaan sekä venetodistukseen'

Jos vuosikatsastuksen on tehnyt vieraan seuran katsastaja, on veneenomistajan

ilmoitettava katsastuksesta luotettavall a tavalla kotiseuralleen veneen

merkitsemiseksi rekisteriin.
Venetodistuksen antaa peruskatsastuksessa seura, jonka rekisteriin vene merkitåiän.

Venetodistus on asetuksessa mainittu todistus oikeudesta käytfää seuran lippua.

Todistus on pidettävä veneessä mukana. Venetodistus on voimassa

katsastusmerkintöjen mukaisesti. Voimassaolo pääffi kuitenkin välittömästi

veneen omistajan vaihtuessa tai omistajan vaihtaessa §euraa.

Venetodistusta ei saa yliviivaamalla tai muulla tavalla muutella.

Katsastusluokat

Veneet katsastetaan niiden rakenteer; varustuksenja purjehdusalueen mukaan

seuraaviin luokkiin :

Katsastusluokat 1. Avomeri

Avomeriolosuhteisiin purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja
kunnoltaan soveliaat veneet, jotka pystyvät olemaan tatvitlavan omavaraisia.

Purjehdusalue kattaa Itämer"n luhti.r""r,, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan

niemimaan rannikot, Brittien saaret, Espanja, Portugalin rannikot sekä Välimeren (:
Euroopan rannikkovedet ja Välimeri)

Katsastusluokka 2. Ranni kko

Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä normaalina purjehduskautena vallitseviin
olosuhteisiin rakenteeltaanja kunnoltaan soveliaat veneet, jotka pysyvät olemaan

tarvittavan omavaraisia.



Purj ehdusalue kattaa Perämeren ja S uomenlahden, suotuisessa o losuhte issa Pohj ois-
Itämeren Hanko- Gotlanti- linjan länsipuolella, sekä Etelä - Itämeren linjan Ötilanti -
Bornholm - Rugen - länsipuolella.

Katsastusluokka 3. Saaristo

Saaristoon ja sisävesille normaalina purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin
rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet.
Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, Ahvenanmeren, Suomenlahden
perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavalle, sekä suotuisissa olosuhteissa
Merenkurkun ja Helsinki-Tallinna.

Katsastusluokka 4. Suojaisat vesialueet

Suojaisille vesialueille rakenteeltaanja kunnoltaan soveliaat veneet, sekä valvotuissa
olosuhteissa purjehdustapahtumat.

Vesiliikennelakiin on tullut muutoksia ja ainoa opus missä se on koottuna on
LAKIKOKOELMA VESILTIKENTEEN SÄÄDörSpr 1998 ja 1999.
Kirjaa saa ainakin tilaamalla Lohjan Kirjakaupasta, hinta n. 20€
Kirja kuuluu katsastusvarusteisiin.

Kevätterveisin Martti Ijas Puh. 019 322323 tai 040 767 3694

Yhteiskatsastukset 2002

Villahti 13.5 klo 17-19.00
Eke-Marin 14.5 klo 17-19.00
Eke-Marin 03.6 klo 17-19.00
Villahti 04.6 klo 17-19.00
Lohjanjärvellä sopim uksen m ukaan

PS, Muistakaa peruskatsastus ennen veneen vesitle laskua!!

Yhteiskatsastuksissa Villahdessa ja Eke-Marin:ssa voi tarkastuttaa
sammuttimet ja kaasujärjestelmät Presso Centerin toimesta. Myynnissä on
alaan liittyviä tuotteita.
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Uudet SAARISTOKIPPARIT

rAalto Heidi
Bräysy Pia

Niemelä Pekka
Ojanen Kimmo

Grönholm Paula Palenius Kaarlo
Hartikainen Eeva Pollari Aulis
Järvi Rauno Pollari Birgitta
Kalpio Helena Pääkkölä Arja

Y Kivilahti Veikko Selenius UIla
r Lehtelä Seppo Toivonen Ari

Lindström Kai Valkama Petri
Lindstrom Marketta *Vihma Pekka

)k Majlander Börje Welander Annika
Muuronen Kari
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Ylämökin vuokraus

Villahdessa sijaitsevaa ylämökkiä voi jäsenet vuokrata talviaikana 1.10.-30.4.

Vuoka on 20 € / vrk.
Viikonloppuna minimi vuokra-aika on 2 vrk. Viikolla voi varata myös yhdeksi
yöksi. (Touko-ja syyskuussa mökkiä ei vuokrata vaan mökki on yhteisessä

käytössä. Kesäkuukausina vuokra on 8,5 € / wk.)

Säännöt:

Vaihto tapahtuu klo 15.00, jolloin mökki on siivottu, astiat pesty, roskat viety ja
puukori täytotfy.
Seuraavan vuokraajan on mukava tulla siistiin mökkiin. Sauna ja pukuhuone on
siistittåvä heti kiiytön jälkeen Roskat ja tyhjät pullot viety pois, lattiat pesty ja
harjattu.
Siinä tapauksessa, ettei seuraava vuokraaja ole tullut voit pifiia mökkiä tukikohtana
klo 18.00 asti. Huom. Mökki on oltava luovutuskunnossa klo 15.00
Mökissä on kaikki tarpeellinen lukuunottamatta lakanoita, peitteiUi ja pyytrkeitä.
Käytä VARATTU - kilpeä ollessasi mökillä, näin takaat rauhasi ja viihtyvyyesi.

Saunamaksut:

Saunominen - perhe 4€ lkerta
Saunominen - henkilö 2C I kert^
Suihku-henkilö 1€lkerta

Saunaa ja pukuhuonetta ei voi varata, vaan kiiyttöoikeus on kaikilla. Korjaathan
saunomisen jäljet heti. Paikalla olijat sopivat käyttöajoista.
Mökin vuokraan ei sisälly ilmaista saunaa, vaanjokaisen on aina merkittävä
saunan pukuhuoneen seinällä olevaan listaan saunojat.

Mökin vuokrausta hoitaa

Pirjo Jurvanen
Anjalankatu 2 08100 Lohja
Puh. koti 019-331050
Puh. työ 019-3691277
Sähköposti pirj o.j urvanen@lohja.fi



Lohjan Laivurit ry - Mal«suia vuonna 2002

Varsinainen j äsen - liittymismaksu
Varsinainen jäsen - jäsenmaksu

Perhej äsen - j äsenmaksu

Navigaatioj äsen - j äsenmaksu

Juniorij äsen - j äsenmaksu

Satamamaksu - iso laituri
Satamamaksu - pien laituri
Satamamaksu - ponttooni laituri
Avainmaksu (sauna, ylamökki, porffi, huvim aia)

Sataman vuotuinen sähkömaksu

S ataman siihkömaksu vuorokaudelta
S ataman sähkömaksu viikonlopulta
Miehittämätön vene laiturissa, vain LoLa:n jäsen

VAIN Satamakapteenin luvalla
Saunominen - perhe

Saunominen - henkilö
Suihku - henkilö
Yöpyminen ylämökissä vuorokaudelta perheeltä

Kesällä 1.5 - 30.9
Talvella 1.10 - 30.4

Yl

170,- €
60,- € / vuosi
17,-€lvuosi
17,-€lvuosi
8,- € / vuosi
200,- € I vuosi
106,- € / vuosi
125,- € / vuosi
17 €,

35 e / vuosi
1,- € I vrk
2,- C / vkl
4,- € I vrk

4,- € I kerta
2,- € I kerta
l,- € I kerta

8,5 € I vrk
20€lvrk

Saunamaksut merkitäen saunatuvan seinällä olevaan listaan ja sihteeri
laskuttaa ne kerran vuodessa.

Muut maksut sihteeri laskuttaa tarpeen mukaan.

Tapahtumakalenteri kevä t -02

Mini-Loksodromi 112002

Julkaisija Lohjan Laivurit ry
Toimitus: Ann-Maria Laakso

Korpikatu I 1 081 50 Lohja
Puh. 019-3 31369
050-5970904
Sähköposti: alaakso@nic.fi

Kevätkokous ja ulkoilupäivä 23.3

Laituripaikkahakemuksen jättöpäivä 15.4

Kevättalkoot Hevossaari 18.5

Kevättalkoot ja lipunnosto Villahti 25.5




