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LoLa:n hallifus ja toimihenkilöt vuonna 2OO2
Hallitus

Vastuualue Nimi Kotipuhelin Työpuhelin Matkapuhelin

Kommodori Henry Silander 019 - 386 181 0440-332451 0440-332451

Sihteeri Tiina Myllymaa 019 - 322 640 0500 - 472 503

Siihköposti: kpt. kari. peltola@kolumbus.fi

019-325 732 019-3 14902 040a-472763

27.10.2002

040-500 2208

Fax

019-340 431

019-322 925

019-3 14902

019-322 925

Såihköposti: kpt. ka ri. peltola@ kolumbus.fi

Tiedotus Ann-Maria Laakso 019 - 331 369

Såihköpo sti: alaakso @nic. fi

Katsastus Martti Ijas 019 - 322 323

Navigaatio Veikko Koivumiiki 019-341 932

Tarvike ulla Lust 019 - 321 483 019-321 483

Järvi Timo sere 019-33 I 733 0400-873595

Satama Ilves Heikki

Perheveneily Kari Peltola

Toimihenkilöt
Vastuualue Nimi

019-322 640

019 - 322 323

019 - 343 476

019 - 321 710

019 - 321 483

01 9-33 I 050

450-5970904

040-7673694

050 - 5t25582

040- 5794990

0400-87359s 019-331733

Fax

09 - 256 s424

Kotipuhelin Työpuhelin Matkapuhelin

09 - 222 1523 09 - 2s6 899s 050 - 569 3316Talous

Katsastus

Katsastus

Katsastus

Katsastus

Katsastus

Mökin vuokraus

P,rjo Jurvanen

Arja Degerman

Martti Ijas

Pentti Kukkakorpi

Veikko Kykinp2iä

Eero Lust

Sven Westerberg

040- 7673694

0400 - 4s9 010 019 - 343 476

040 - 595 s296

0400 - 473 691

0400 - 472 4t3

019-3691 277 siihköposti: pirjojurvanen@lohja.fi



KOMMODORIN PALSTA

HYVÄTLOHIAN LAIWRIT

Tiimä helteinen kesä on taas mennyt, jäjellä vain liimpimät muistot. Veneet siirtyvät
talviteloilleen ( paitsi sobnu ) elleivät jo ole.
Sataman rakennukset ovat saaneet uuden meikin eli " Pinoteksia pintaan niin
vanhakin näytt2iii uudelta''. Kyllä ikii ja ktiyttö niikyvät rakenteissa vaatien jatkuvaa
kunnostusta. Sauna pesutiloineen vaatii perushuollon tai korjatrksen koska lauteet
ovat lahoamassa ja laatoituksissa sekä listoissa niikyy ikä. Kosteuden poistamiseksi
on tarkoitus hankkia pieni kosteutta haisteleva poistopuhallin.
Pientii kritiikkiä on tullut jEisenistöltii sataman yhteisten ti§en saunan, pesuhuoneen,
huvimajaq rantagrillin ja mökkien siivolksesta kiiytön jälkeen Ottakaamme
jokainen itse?imme niskasta kiinni. Viihtyk?iämme kaikki Villahdessa,
hyväksyk?i?imme asumisen ja eftimisen ti?inet. Kunnioittakaamme mökin
vuokranneiden kotirauhaa. Suhtautukaamme alueelle tulleisiin ulkopuolisiin niin kuin
me toivoisimme meihin suhtauduttavan vastaavassa tilanteessa.
Meritukikohdan löytämiseksi jostain Tarnmisaaren edustaltataryitaaflapua. Kellä on
aikaa ja intoa asian hoitamiseen hallitus on asiasta kiitollinen
Seuran tiirkein tapahtuma on vuosikokous japikkujoulu 23.11.2002klo 17.00
Åsvallassa johon hallitus toivoo runsasta osanottoa.

Hr\/ÄÄ LOPPUWOTTA JA ANTOISAA UUTTA VENEILYKAI]DEN
ODOTTELUA.

KOMMODORI FIENRY SILANDER



Sääntömääräi nen sYYs kokous

Aika
Paikka

23.11.2A02 klo {7.00
Asvallassa

1

2

Esityslista

Kokouksen avaus

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan

tarkast ajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Hyruäksytäänkokouksentyöjärjestys

5 llmoitusasiat

6 Käs'rtelläänja hyväksytään hallituksen toimintasuunnitelmaehdotus

7 Päätetään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudesta

8 Käsitelläänjahyuäksytäänhallituksentalousarvioehdotus

9 Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista

10 Valitaanhallituksenpuheenjohtajaeli kommodoriseuraavaksi
kalenteri vuodeksi

11 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

12 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavan
vuoden tilejä tarkastamaan

Muut asiat

Kokouksen päättäminen

13

14
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Tervetuloa Pi kkujouluj u hlaan !

Peri ntei nen laivu reiden pi kkujou I u vietetään Lauantaina 2s. 1 1 .2a02
klo 18.00 Asvallassa.

Lasse Palanderin orkesteri pitää huoren iilan musiikista. Runsas
joulupöytä herkkuineen ja juomineen odottaa nautiskelijoita. Lisäksi
arpajaiset, jossa on hyvät palkinnot.
(Voittoja voi tuoda paikanpääile.)

lllalliskortti 17 €

llmoittautumiset 1 4. 1 1 .2OO2 mennessä Tiina Myl lymaal le

Puh. 019 - 322640
Gsm. 0500 - 472503
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VENEILYSEUROILLE JA SEUROJEN JASENILLE

Kehitä ja ylläpidä nav:gointitaltosl talvellakin. Osallistu seurasi välityksellä

M ERIKARTTANAVIGOI NTI KILPAILU U N
1 .1 1 .2002 -28.1.2003 välisenä aikana.

Suomen mestaruuskilpailuun keväällä 2003 kutsutaan 20 parasta.

TOTEUTUSTAPA
1. Suomen Meripelastusseuraan, Suomen Navigaatioliittoon, Suomen Purjehtijaliittoon tai :

Suomen Veneilyliittoon kuuluva g jårjestilä kilpailun jäsenilleen edellä mainittuna
aikana seuralle sopivana ajankohtana tilaamalla kilpailutehtävän Suomen
Navigaatioliitosta faxilla, postitse tai käynnillä

Faxnumero: 09-7OOl 8389
Postiosoite: Mannerheimintie 43 a

OO25O HELSINKI
Såhköposti: astro@naviga.inet,fi

Ellei kilpailu samalla ole sburan sisäinen, kilpailutehtävät voi ratkaista kotona.
Tehtävät on laadiftu siten; että meriteiden säännöt on oltava käyteftävissä.

2. Vastaukset postitettava viimeistään 28.1.2003 työryhmän puheenjohtajalle osoitteella:

Trygve Österman
Scanmess Oy
PL 159
03101 NUMMELA

3. Seurakilpailun seurakohtaiset sijatulokset (ei pisteitä) ilmoitetaan pyydettäessä seuralle
vastausten saavuttua työryhmälle, siis myös ennen kilpailuajan päättymistä.

4.Kilpailuntuloksetjulkaistaanliittojentiedotteissa.Lopullisetsijatuloksetvoipyy!ää
omalta liitolta 1.3.2003 jälkeen.

5. Suomen mestaruuskilpailun kutsu 20 parhaalle postitetaan 28.2.2003 mennessä.

Kilpailutehtävä ohjeineen la karftoineen maksaa 3,5(F/osanottaja ja sen makbaa seura tai
kilpailija itse. Seuia saa palauttaa käyttämättömät paketit. Maksukuitin koplo
on seurattava vastauskortin mukana.

Mikäli tilaa vain yhden tehtävän se lähetetään postiennakotla tai se on maksettava
etukäteen tilille "Liittojen Kilpailutili" Sampo 800023-8430452. Maksettaessa etukäteen
maksukuitin kopio on liitettävä tilaukseen.

KILPAILUTERVEISIN
Ve n e i lyl i ittoje n me ri ka rtta n avi g o i ntityö ryh m ä



F-.:-\/-

Ylämökin vuohaus

Villahdessa sijaitsevaa ylämökkiä voi jäsenet vuokrata talviaikana 1.10.-30.4.
Vuokraon20€/wk.
Viikonloppuna minimi vuokra-aika on 2 vrk. Viikolla voi varata myös yhdeksi
yöksi. (Touko-ja syyskuussa mökkiä ei vuokrata vaan mökki on yhteisessä
käytössä. Kesiikuukausina vuokra on 8,5 € / vrk.)

Siiännöt:

Vaihto tapahtuu klo 15.00, jolloin mökki on siivottu, astiat pessr, rmkat viety ja
puukori täytetty.
Seuraavan vuokraajan on mukava tulla siistiin mökkiin. Sauna ja pukuhuone on
siistittävä heti käytön jälkeen. Roskatja tyhjät pullot viety pois, lattiat pestyja
harjattu.
Siinä tapar.rksessa, ettei seuraava vuokraaja ole tullut voit pitää mökkiä tukikohtana
klo 18.00 asti. Huom. Mökki on oltava luovutuskunnossa klo 15.fi)
Mökissä on kaikki tarpeellinen lukuun ottamatta lakanoita, peitteitii ja pyytrkeitä.
Käyt:i VARATTU - kilpeä ollessasi mökillä, niiin takaat rauhasi ja viihtyvyytesi.

Saunamaksut:

Saunominen-perhe 4elkerta
Saunominen-henkilö 2elkertg
Suihku-henkilö l€lkerta

Saunaa ja pukuhuonetta ei voi varata, vaan kiiyttöoikeus on kaikilla. Korjaathan
saunomisen jäfet heti. Paikalla olljat sopivat käyttöajoista.
Mökin vuokraan ei sisälly ilmaista saunaa, vaan jokaisen on aina merkittiivä
saunan pukuhuoneen seinällä olevaan listaan saunojat.

Mökin vuokrausta hoitaa

Pirjo Jurvanen
Puh. koti 019-331050
Puh. työ 019-3691277
Sähköposti pirj o.j urva nen@lohj a.fi
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TAPAIITUreENTERI V. 2002-2043

15.11.20a2
Volvo- Pe ntaveneretke i lykilp ailu- lomakke iden palautuspäivä

23.11,.2002
Vuosikokous klo 17-00 ja
pikkujoulujuhla klo 18.00 ÅSVa.I,LASSA

08.02.2003
Venemessut bät-2003, Messukeskus Helsinki.
yhteisestä messumatkasta ilmoitetaan jäsenille myöhemmin.

RAUHALLISTA JOTILUA
JA
HTVÄÄ WTTA WOTTA 2OO3!

KIITOS I(ULT]NEESTA VTIODESTA
T: LOHJAIII LAIYURI'T RY:n HALLITUS
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Mini - Loksodromi 312002

Julkaisija Lohjan Laivurit rY

Toimitus: Ann-Maria Laakso

Korpikatu 1 I 081 50 Lohja
Puh. 019-331369
050-5970904
Sähköposti: alaakso@nic.ft

PAIAUTETAAN CN 15
RETURNERAS
RETURN RETOUR

Tunlemqlon KieltäYtYnYt
Okönd Vogrot
Unknow Retused

lnconnu Refus6

Muutfcrnut Ei noudetfu

X [jiJ,ll, u I lln w1q,' l,h)}n'L?,Håi
D6m6nog6. -- Non r6clom6

Osoite epäselvä Postilokero ei
Ovdtio oät"tt kövrössä
lnsiffic]ent oddress Posiboxodressen
Adresse insuffisonte inte i bruk

Asiokospllyi," l$;ffi 
oddress Jtr

Kundreturnering 
Mor.nro 503 3lO0




