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LoLa:n hallitus ja toimihenkilöt 2019
Hallituksen jäsenet

GSM

Sähköposti

0400 300 406

jukka.huuhtanen@cembrit.fi

Kommodori

Jukka Huuhtanen

Sihteeri

Niko Rummukainen 0405407924

lola.sihteeri@gmail.com

Rahastonhoitaja
Rainer Degerman
Jäsenrekisterinhoitaja

0500 478 417
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Tiedottaja

Matti Hakkarainen
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tiedottaja@lohjanlaivurit.net
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Jyri Pekkarinen
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Tarvikemyynti

Antti Viita

044 080 8163

a.viita@luukku.com

Matkaveneily

Petteri Koskenala
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Markku Sévon

050 385 6493

mokki@lohjanlaivurit.net
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Katsastuspäällikkö Jari Heikkinen
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Jouni Forsell
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Veli-Matti Laakso

0500 486 538

veli-matti.laakso@dnainternet.net

Olli Ruuskanen
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olli.ruuskanen@gmail.com

Tero Sandberg

0400 814 127

terosandberg@gmail.com

Kyösti Sario

041 501 8350
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Sami Sohlberg

040 6708833

sami.sohlberg@me.fi

Markku Evelä

040 545 921

markku.evela@consti.fi

GSM

Sähköposti

0500 486 538

veli-matti.laakso@dnainternet.net

Toimihenkilöt
Saari-isäntä
Norrvik

Veli-Matti Laakso

Kommodorin palsta
Hyvä Laivuri,
Kaunis ja varsin lämmin kesä on takana ja ulos tuuleen ja sateeseen mennessä laivuria
lämmittää ainoastaan oikea syyskelin vaatetus sekä muistot veneilykesästä. Suurin osa
meistä on saanut jo veneensä talvitelakalle ja aloittanut ankaran pohdiskelun siitä, mitä
kaikkea veneeseen tulee tehdä ennen seuraavaa kautta, joka tulee – uskokaa minua –
yllättävän nopeasti. Inspiraatiota voi hakea mukavassa porukassa seuramme jokavuotiseen
tapaan järjestämällä retkellä Vene 2020-messuille helmikuun alussa.Petterille kiitoksia jo
näin etukäteen järjestelyistä.
Villahden satamaa on kunnostettu satamakapteenin johdolla huomattavasti sekä talkoissa,
että ”ylimääräisissä harjoituksissa”. Satama on hyvässä kunnossa ja Villahden mökki on
suorastaan uudistunut mökkivastaavan ideoidessa aina uusia parannuskohteita. Terassi
mökin edessä parantaa käyttömukavuuden aivan uudelle tasolle joten ei ihme, että
mökkimme varauskirja on ollut lähes täynnä. Norrvikin saaritukikohtamme
syyskunnostuksesta vastasi vakiojengi joka on todennut tukikohdan erittäin hyväkuntoiseksi.
Kiitoksia Jyrin ja Markun lisäksi myös kaikille talkoisiin sekä muihin aktiviteetteihin
osallistuneille. Ilman teitä kaikkia olisi rakennusten ja alueiden kunnossapito ollut
mahdotonta.
Tänä kesänä meillä on ollut Juhannusjuhlien lisäksi poikkeuksellisen paljon mukavia ”ex
tempore-aktiviteetteja” kuten taksiveneellä Dingoa katsomaan, muinaistulien yö Scolassa ja
muuta pientä mukavaa. Mukavalla porukalla on mukavaa liikkua.
Pidämme sääntöjemme mukaisen syyskokouksen torstaina21. marraskuuta.
Syyskokouksessa käsitellään ensi vuoden toimintasuunnitelma, päätetään jäsenmaksujen
suuruudesta, käsitellään talousarvioehdotus sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Osallistu kokoukseen, koska siten voit vaikuttaa
kaikkia jäseniä sekä itseäsi koskeviin asioihin.
Haluan vielä toivottaa kaikille turvallista ja oikein mukavaa talvea. Toivottavasti tapaamme
viimeistään venemessuilla.

Jukka Huuhtanen, Kommodori

Katsastuspäällikön syysterveiset!
Lohjan Laivureiden venerekisterissä 2019 syksyllä on 65 katsastettavaa venettä,
joista moottoriveneitä 46 ja purjeveneitä 19. Veneiden määrä on pudonnut
edellisvuodestaja siten uusien jäsenten ja veneiden saaminen seuraan on toivottavaa.
Suurkiitos kaikille niille veneilijöille, jotka ovat olleet veneineen paikalla varsinaisina
katsastuspäivinä ja ovat huolehtineet ajoissa veneensä varusteista ja kunnosta. Myös
runko- eli peruskatsastukset on tehty pääosin ajoissa ennen varsinaisia
vuosikatsastuspäiviä, joita järjestetään neljänä ajankohtana, kaksi kertaa Villahdessa
ja kaksi Tammisaaressa. On hyvä muistaa, että seuramme katsastajat tekevät
katsastuksia talkootyönä ja palkatta.
Tämän toimintavuoden katsastukset on tehty suurimmaksi osaksi suoraan SPV:n
Suuli-ohjelmalla ja muutkin rannassa käsin täytetyt kaavakkeet on viety kesän aikana
sähköiseen muotoon. Useimmat katsastuskirjaukset on saatu hoidettua kivuttomasti,
mutta varmasti joitain virheitä voi vielä löytyä tietokannasta. Tiedot voi veneen
omistaja itsekin tarkistaa Suulista; peruskatsastusvuosi saattaa edelleen olla väärin
joidenkin veneiden osalta mutta korjataan vähitellen, kun huomataan.

Seuran katsastajaluettelo on yhteystiedot-sivulla.

Toivotan kaikille seuran jäsenille mukavaa syksyä!

Jari Heikkinen, katsastuspäällikkö.

Rahastonhoitajalta
Vuoden 2019 veneilykausi on takana päin ja ainakin säätilojen puolesta se oli useimmille veneilijöille melko suotuisa. Aurinkoisia päiviä oli enemmän kuin sateisia ja
tuuletkaan eivät liikoja häirinneet.
Tämä Rahastonhoitajalta-kirjoitus on osaltani viimeinen. Myös syyskokouksessa
esiteltävä ensi vuoden budjetti on viimeinen, jonka valmistelussa olen ollut mukana.
Aloitin LoLa:n rahastonhoitajana sekä jäsenrekisterin ylläpitäjänä vuonna 2008, joten kuluva vuosi on kahdestoista vuosi näiden tehtävien hoitajana. Tänä aikana on tapahtunut seuramme kannalta ehkä merkittävin asia taloudellisessa mielessä. Tarkoitan tietenkin oman saaritukikohdan hankkimista Västra Granholmen saaresta Hiittisen ja Rosalan eteläpuolelta. Ensimmäinen päätös saaritukikohdan hankkimiseksi tehtiin vuonna 1999. Norrvik-niminen kiinteistö ostettiin 8.8.2011 ja 40.000€:n pankkilainan viimeinen erä maksettiin tämän vuoden elokuussa. Suuri kunnia Norrvikin
hankkimisesta kuuluu projektia kaikki nämä vuodet aktiivisesti vetäneelle Veli-Matti
Laaksolle sekä sen aikaiselle kommodorillemme Isto Hoville, sillä ilman kommodorin myötävaikutusta emme olisi pystyneet niin nopean päätöksen tekoon mitä kiinteistökaupan teko saaristoalueella vaatii. Vuosien aikana meiltä meni ohi muutama
kiinteistö liiallisen miettimisen sekä hallitusten jäsenten erilaisten mielipiteiden
vuoksi.
Seuran talous on tänään hyvässä kuosissa. Velkaa ei ole eikä uuden velan otolle ole
näkyvissä tarvetta. Villahden satama on ollut meillä vuokralla aina vuodesta 1983.
Nykyinen vuokrasopimus päättyy vuoden 2020 lopussa, joten ensi kesänä on edessä
vuokraneuvottelu, jonka en kuitenkaan usko olevan sen vaikeampi kuin aikaisemmatkaan. Laiturit ovat seuran ja Villahden ykköslaituri on ainoa kohde, joka saattaa vaatia lainanottoa, mikäli laituri vaatisi täydellistä uusimista. Mutta se on sen ajan
murhe, kuten on tapana sanoa.
Muutama sana jäsenmäärästä. LoLa:n jäsenmäärä, kuten muissakin yhdistyksissä ja
veneseuroissa, on vähentynyt ja jäsenten keski-ikä kasvanut. Eroavia jäseniä on vuosittain enemmän kuin uusia liittyviä jäseniä. Syitä on varmaankin monia. Matkaveneily ei ole suosiossa eikä veneverokeskustelu eikä polttoaineen hintakehityskään ole
ollut merkityksetön seikka. Vuonna 2012 teimme päätöksen, että myös ainaisjäsenten
pitää maksaa jäsenmaksua. Tämä aiheutti vuonna 2013 kerralla 20 ainaisjäsenen
eroamisen. Jäsenmäärän aleneminen myös tulevaisuudessa on tulevien hallitusten
otettava vakavasti huomioon talousarvioitaan suunnitellessaan. Alla on jäsenjakautuma vuosilta 2008 sekä 2019.
1.2008
10.2019
kunniajäsenet
4
varsinaiset jäsenet
90
91
ainaisjäsenet
78
20
perhejäsenet
35
28
navigaatiojäsenet
39
13
242
156
Ensi kesää odotellen

Mökkikuulumisia
Kesä- ja veneilykausi alkaa olemaan pikkuhiljaa takana päin ja veneet siirtyvät
talviteloille. Villahden viihtyisässä mökissä sen sijaan kesä jatkuu. 😊
Kevät ja kesä oli vilkasta aikaa mökin vuokrauksen suhteen, touko- elokuussa
mökissä oli yöpymisiä 86 kpl, joka tarkoittaa 93,5% vuokrausastetta! Tästä iso kiitos
kaikille mökkiä varanneille.
Huhti-toukokuussa mökin eteen rakennettiin hieno iso terassi portaineen
talkooporukalla parina viikonloppuna. Sää suosi hienosti rakennustöitä, jotka
etenivätkin rivakasti.
Terassi on saanut paljon positiivista palautetta viihtyisyydestään ja se on tuonut
mökkiin paljon uutta ulottuvuutta ja lisätilaa. Samalla myös hiekan ja kuran tulo
mökkiin on vähentynyt. Terassin kruunasi upeat kukka-astiat kukkineen, jotka
toimitti Annukka Dressell, kiitokset tästä Annukalle.
Syystalkoissa rakennettiin vielä terassin portaiden jatkeeksi saunalle menevälle
polulle kestopuusta kulkutie, joka tuo lisää mukavuutta ja turvallisuutta varsinkin
pimeänä aikana liikuttaessa.
Keväällä uusittiin myös kahvin- ja vedenkeitin, sekä leivänpaahdin. Samalla uusittiin
ja lisättiin myös lautasia, kahvimukeja ja juomalaseja, sekä aterimia ja puukkoja.
Vanhat veden- ja kahvinkeittimet löytyvät saunatuvalta, josta niitä voi tarpeen tullen
ottaa käyttöön. Seuraavana hankintalistalla on vielä uusia mattoja lattialle.
Mökin varausaste näyttää jo nyt myös loppusyksyn ja talven osalle todella hyvälle.
Varauksia on jo paljon, ja jos on jo nyt tiedossa viikonloppu, koska haluaa mökkiä
vuokrata, se kannattaa tehdä nyt.
Mökkivaraukset tulee tehdä aina kotisivujen kalenterin kautta sähköisesti.
Muistutuksena vielä kaikille uusille ja vanhoille jäsenille, mökkivaraukseen sisältyy
myös yhden (1) tunnin saunavuoro automaattisesti.

Markku Sevón / mökkivastaava

Tiedottajan palsta
Veneilykausi on ohi ja ajatukset kohti uutta kesää. Tästä kesästä on jäänyt
mieleen Villahden sataman piristynyt ilmapiiri. Syitä on monia, mutta ainakin
uusi terassi ja uudet jäsenet ovat tuoneet kaivattua eloa ja iloa Villahteen. Jatkoa
ajatellen olisi toivottavaa, että sama trendi jatkuisi myös tulevina vuosina. Jotta
näin kävisi, niin laittakaa puskaradio toimimaan ja viekää hyvää sanomaa myös
mahdollisille uusille potentiaalisille jäsenille.
Edellä mainittu uusien jäsenten houkuttelu laivureiden piiriin on tulevaisuutta
ajatellen tärkeä asia. Nuorempi ikäpolvi ei löydä harrastuksemme pariin niin
helposti kuin aiemmat sukupolvet. Syitä on monia, mutta uskon, että
kohdennetulla markkinoinnilla ja houkuttelulla saamme uusia jäseniä
kiinnostumaan veneilystä. Yhtä lailla houkutelkaamme haaviin niin keskiikäistä kuin eläköitynyttä porukkaa. Eri elämäntilanteissa olevilla ihmisillä on
omat syynsä ja ennen kaikkea mahdollisuus aloittaa veneilyharrastus juuri nyt.
Kaikki ovat meille yhtä tervetulleita. Puskaradion lisäksi voimme tiedottaa
kotisivuistamme ja LoLa:n Facebookista. Kun on saatu houkuteltua tavalla tai
toisella porukkaa katsomaan millaista veneily voi parhaimmillaan olla ja kuinka
hyvät puitteet LoLa pystyy tarjoamaan, niin uskon, että kipinä syttyy monen
mielissä. Tässä lehdessä on pari kertomusta uusien jäsenten tarinoista siitä,
kuinka päätyivät juuri LoLa:n jäseniksi. Heidän laisia kaivataan lisää.
Me, jotka olemme viettäneet jo useampia kesiä Villahdessa, emme osaa
arvostaa satamamme ainutlaatuista ympäristöä ja laadukkaita palveluita.
Sataman sijainti on niin hyvällä ja kauniilla paikalla, ettei vastaavia satamia ole
juuri tullut vastaan. Samoin sataman palvelut, kuten sauna, grillipaikat ja hyvät
laituripaikat ovat poikkeuksellisen hyvässä mallissa.
Villahden satama

Näkymä Norrvikin terassilta

Jos Villahtea uskaltaa kehua estottomasti, niin myös Norrvik ansaitsee kunnon
kehumiset. Kaikki te, jotka eivät vielä ole siellä vierailleet, niin suosittelen
ehdottomasti siellä käyntiä. Matkalla saaristomerelle, tarjoaa Norrvik hyvän
tukikohdan mennen tullen. Maisemat ovat ainutlaatuisen kauniit ja suojainen
sijainti tarjoaa säällä kuin säällä hyvän suojapaikan vaikka pitempiaikaiseen
lomailuun. Saunominen ja grillaaminen ovat tehneet vaikutuksen ainakin minun
sinne viemiini ystäviin samoin kun myös itseeni.
Seuraavaa kesää odotellessa tapaamisiin syyskokouksessa ja viimeistään
venemessuilla.

Matti Hakkarainen, Lohjan Laivurit, tiedottaja



Gullkrona 4.7.2019

Laivureiden 2019 kokoontuminen saatiin järjestettyä, jälleen pikku ”vääntämisen” ja
”sovittamisen” kera Gullkronaan. Vierassatama aukesi monen vuoden kiinniolon
jälkeen uusien omistajien sekä vetäjien toimesta. Moni onkin varmaan jo lukenut
kauden aikana mitä saarella on tehty ja tullaan tekemään.
Tapahtumaviikon sää ei todellakaan ollut mitenkään houkutteleva pohjoisen puolisine
kovine tuulineen, jotka vaihtelivat jopa 13-18m/s välillä ja se tietty aiheuttaa sen että
paikalle saapuminen ei ole välttämättä miellyttävää varsinkaan idän suunnasta
Gullkronafjärdenin yli. Tapahtumaan oli ilmoittautunut yhdeksän venekuntaa, ja
lopullinen saldo torstaina puolenpäivän aikaan oli viisi venekuntaa.
Päivän agenda alkoi perinteisesti pikku kilistelyillä ja sain vielä houkuteltua laiturille
saari-isännän; ”Skäri-Benin”. Pelastuin turhilta puheilta, kun Ben kertoi meidän
porukalle missä saaressa nyt mennään ja mitä tuleman pitää. Kurkun kostutuksen
jälkeen kokoonnuimme ravintolan eteen, jostaBenin vaimo vei meidät opastetulle
kierrokselle. Sen kohokohta on vanha luotsimaja kallion päällä, josta on aikanaan
näkynyt koko ison selän yli joka suuntaan kun puusto on ollut lyhyempää. Majalla on
todella pitkä luotsihistoria. Jos menette käymään Gullkronassa, pyytäkää pääsyä
majalle, kannattaa vaikka muutaman euron maksaakin.
Kiertokävelyn jälkeen porukka vetäytyi hyvässä järjestyksessä omiin veneisiinsä
ruoanlaittoon. Iltapäivä jatkui varatuilla saunavuoroilla ja siellä todettiin se mistä
somessa jo moni oli valitellut. Saunatilat ovat aika pienet ja pesupaikkoja vähän,
mutta mitäs se nyt hirveästi omalla porukalla haittaa 😊😊

Loppuiltana koeponnistettiin ravintola Stjilten tarjonta ja palvelu, joka osoittautui
aivan ok hinta-laatu suhteeltaan. Yllättävästi ravintola sulki ennen kuin olisimme
halunneet lähteä. Toki tietty jatkot vietettiin muutamissa veneissä. Perjantaiaamulla
tuuli ei osoittanut laantumisen merkkejä, joten allekirjoittaneen venekunta irrotti
köydet jo puolenpäivän aikaan ja suuntasi kohti Norrvikiä jossa saimme viettää
ainoana veneenä pari päivää hienosti kylkiparkissa.
Iso kiitos kaikille osallistujille, koitetaan taas viritellä ensi kesäksi jotain
kokoontumissettiä. Nyt on meikäläisen viimeinen vuosi, jälleen kerran, näissä
hommissa menossa.Oikeasti yhdeksän vuotta riittää, nyt saa joku tuore idearikas ottaa
matkaveneily pestin vetovastuun vastaan!
Kiitos kaikille tämän kesän tapahtumiin osallistuneille; Jacobin avajaiset, Gullkrona
ja Muinaistulien kävelyreissu, kivahan näitä on järkätä kun osallistuminen on
runsasta!

Hyvää tulevaa veneilykautta 2020 toivottaa matkaveneilyvastaava Petteri.

Ajatuksia ensimmäisestä vuodesta LoLa:n jäsenenä
Katselin 2018 syksyllä nettiä, kun tiesin, että sukumökkimme menisi 2019 keväällä
myyntiin Inkoossa. Olen ollut Inkoon vesillä vuodesta 1958.
Jotenkin eksyin Lolan sivuille. Seuraavaksi olikin soitto Huuhtasen Jukalle ja
kysymys onko laituripaikkoja ja pääsisikö jäseneksi. Kävimme syystalkoiden aikaan
katsomassa paikkaa ja ihastuimme paikkaan ja porukkaan. Kävimme kevättalvella
useamman kerran fiilistelemässä Villahdessa. Kevättalkoissa pääsimme sitten ihan
oikeasti hommiin eli laitureiden valtaukseen.
Olen ikäni veneillyt ja monissa satamissa seikkaillut ja vaimoni Raijan kanssa
ihmettelimme, mikä näihin ihmisiin on mennyt, kun ovat niin pirun ystävällisiä ja
avuliaita. Tällainen henki, jonka olemme saaneet kokea seurassa, on mielestämme
mittaamattoman arvokas. Koko kesän oli hauskoja iltoja grillillä, laiturilla ja saunalla;
juhannustanssit kruunasivat kaiken. Elokuussa M/Y Aida:n merikytkin sanoi itsensä
irti ja pääsimme myös kokeilemaan mökkeilyn ihanuutta. Olemme varanneet mökin
myös uudeksi vuodeksi, koska meidän Jack Russel riiviöt, Pamppu ja Pomo
pelkäävät raketteja. Toivottavasti Villahdessa on hiukan rauhallisempaa.
Olen kehunut LoLa:a estotta monessa yhteydessä veneilypiireissä. Jotenkin tuntuu,
että olisimme olleet jo pitkään jäseniä, niin mukavalta on homma tuntunut.
Tässä ei voi muuta kuin odotella ensi kesää ja niitä hauskoja kesäiltoja Villahdessa.

Maka & Raija





Uuden jäsenen ajatuksia ensimmäisestä vuodesta LoLa:ssa
Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen harkinnut veneen ostoa kaksi
kertaa. Olin jo lähellä ostaa Keihässalmi-merkkisen n. 6v sitten, mutta
se kauppa kaatui. Nyt asia ei ollut ajankohtainen, kunnes veljeltäni tuli täysin
puun takaa meili, jossa tiedusteli lähdetäänkö ostamaan vanhaa Fjordia vm 1976
Volvon vanhalla dieselillä Uudestakaupungista. Jo seuraavana päivänä ajoimme
venettä katsomaan. Erään yrityksen pihalla oli vene kuivalla maalla traikun
päällä. Pyysimme sen veteen laittoa. Myyjä totesi, että vain jos ostamme sen.
Tällaiseen emme voineet ryhtyä.
Ajoimme Ugin keskustaan kanavan varteen veneitä katsomaan. Parkkeerasin
auton tyhjälle pätkälle kahden veneen kohdalle. Toinen oli avo-Buster ja
toinen uppoamarunkoinen muovivene joka etäisesti vaikutti fiskarilta.
Miltei heti tuli auto, joka parkkeerasi melkein omaani kiinni, vaikka
tilaa oli yllin ja kyllin. Äijä hyppäsi uppoamarunkoiseen. Menimme veljeni
kanssa juttelemaan ja kyseltiin veneestä. Kertoi sen olevan Pellinkiläisen
rungon mukaan Ugissa tehty, yksi 21 kappaleesta. Kysyimme olisiko halukas
myymään. Ei ollut, mutta kertoi että samanlainen on kilsan päässä traikun päällä
toista kesää ja myytävänä. Vei meidät veneen luo. Soitin myyjälle joka kertoi
sen olleen perheessä uudesta vuodesta 1981, ensin isällään ja nyt hänellä. Myyjä
oli kesäreissulla Helsingissä. Pyysimme päästä koeajolle ja kerroimme, että jos
toimii tunnin, niin voisimme ostaa sen. Hän sanoi sen onnistuvan viikon
kuluttua. Ajoimme sovittuna päivänä Inkoosta Ugiin. Myyjä ja vaimonsa tulivat
veneellä kanavaan ja hyppäsimme kyytiin. Kaikki toimi hyvin ja tunnin päästä
palasimme satamaan. Teimme tarjouksen jota myyjä ei hyväksynyt ,vaan kertoi
pyyntihinnan pudonneen 8000 eur viime kesästä. Nyt ehdotimme, että jos
pidätämme 1000 eur hinnasta ja jos vene toimii kuukauden, niin maksamme
loppuerän. Se sopi ja teimme kauppakirjan saman tien.
Nyt meillä oli vene, mutta ei sille kotisatamaa. Aloin googletella ja
löysin Lohjan Laivurit. Soitin numeroon, josta vastasi entinen jäsen
Isto. Hän oli ystävällinen ja neuvoi minua. Päätin lähteä katsomaan
LoLan Villvikeniä. Mukavia ihmisiä tapasin ja sain hyvän kierroksen
alueella. Päätin hakeutua jäseneksi ja samalla ehdotin veljestäni
perhejäsentä. Onhan meillä yhteinen kesäkoti Inkoon Stävössä. Tämä ei
kuitenkaan sopinut Lolalle. Ei se mitään. Kaupan yhteydessä sovimme, että
myyjä ajaa veneen Kaarinaan jäähyväiskeikkana. Seuraavana lauantaina
aamulla kello 9 olimme Kaarinassa vierassatamassa ja otimme veneen vastaan.

Sattumalta Isto on veljeni työkaveri ja tarjoutui ystävällisesti meille kapteeniksi
veneen siirtoon Hangon kautta Villvikeniin. Ajoimme ensin Hankoon, jossa
yövyimme Itäsatamassa. Seuraavana aamuna Tammisaaren ohi ja Villvikeniin.
Matka meni hyvin ajoajan ollen n. 7 plus 5,5 tuntia. Nopeus n. 7 solmua. Nyt
pystyimme nauttimaan veneilystä muutaman kuukauden ajan. Opetin pojalleni
veneen käyttöä Elisaaren rännissä. Hyvinhän se Airbus350-lentäjältä sujui.
Ajelin lähireittejä mm. Inkooseen ja Stävöön.
Traikku jäi Ugiin. Sitä yritin saada liikahtamaan Barösundiin, mutta se
ei ollut helppoa. Eräskin, joka kertoi hakevansa sen kuorma-autolla
vetämällä, meni hakemaan sitä pakettiautolla. Eihän se osunut
traktorintraikun koukkuun. Lopulta kysyin nuoruudenkaveriltani, tuntisiko
maanviljelijää Varsinais-Suomesta. Ehdottikin, että mennään roadtripille
traktorillaan. Hän ajoi 8 tuntia Ugiin, jonne minä menin kolmella bussilla.
Hyppäsin traktoriin ja haimme traikun. Matkan
varrelta otimme vielä toisen traikun kyytiin. Lopulta 17-tuntisen ajopäivän
päätteeksi olimme lossirannassa Barösundissa. Emme voineet kääntyä jyrkästi
vasempaan, kun traikut olivat päällekkäin vinottain. Päällimmäinen otti
takarenkaaseen kiinni jyrkässä käännöksessä. Lossirannassa teimme uukkarin
oikean kautta jolloin pääsimme takaisin, vieden traikut säilytykseen. Yövyimme
veneessä, jota ennen nautimme saunasta ja ruokailimme.
Vähän aikaa sitten haimme veneen kun paikallisen maanviljelijän sopi nostaa se
vedestä lossin vieressä. Myyjä vielä pyytämättä ajoi Ugista näyttämään
meille syyshuollon Barösundissa. Respektiä! Kohta pressutamme veneen ja
jätämme kevättä odottamaan.
Veneessämme oli alunperin petrolimoottori. Lopulta petrolia ei enää
saanut ja tilalle tuli Yanmar 50hv diesel. Yllätyksenä veneessä on myös
keulapotkuri. Sen moottori on hakusessa, mutta potkuri ei onneksi ole jumissa.
Ajoimme tällä kaudella n. 60 tuntia ja kulutus oli erittäin maltillinen, n 5l per
tunti. Täten 300l tankki riittää varsin pitkälle. Lämppärin kanssa oli hieman
ongelmia mutta syyksi osoittautui huono akku.
Summasummarum: Olen iloinen että löysin LoLan ja sen mukavan jengin. Sain
mm. apua kesä-cabrioletin talvitallin etsimisessä. Saunaa tuli
käytettyä ja mökissäkin yövyttyä. Tästä on hyvä jatkaa veneilyä!
t. Mikajii

KUTSU
SYYSKOKOUKSEEN

Aika : Torstai21.11.2019 klo 18.00
Paikka:Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoustila
Runokatu 1, Lohja
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
TERVETULOA !
Hallitus

Tarjoilun vuoksi ilmoita osallistumisesi kokoukseen ma 18.11.2019 mennessä
sihteeri Niko Rummukainensähköpostillalola.sihteeri@gmail.com

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 21.11.2019
ESITYSLISTA:
1.

Kokouksen avaus

2.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

Käsitellään hallituksen toimintasuunnitelmaehdotus

6.

Päätetään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudesta

7.

Käsitellään hallituksen talousarvioehdotus

8.

Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista

9.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja eli kommodori seuraavaksi kalenterivuodeksi

10. Valitaan 4 jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavan vuoden tilejä
tarkastamaan
12. Ilmoitusasiat
13. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon sääntöjen ja
yhdistyslain määräykset
14. Kokouksen päättäminen

Bussimatka Helsingin venemessuille lauantaina 8.2.2020
Aikataulu 8.2.2020
09:00 Bussi lähtee Lohjan Kirkkokentältä kohti Helsingin messukeskusta
Ajoreitti: Kirkkokenttä – Lohjan asema – Muijala – Nummela - Messukeskus
10:00- Tutustumista messuihin omaan tahtiin
16:00 Bussi lähtee kohti Lohjaa
17:00 Bussi saapuu Lohjalle
17:05> Messukokemusten yhteenveto – Opus K (vapaaehtoinen, niin
kuinennenkin)
Matkan hinta 30€ per henkilö, sisältäen messulipun. Maksu käteisellä
menomatkalla mielellään tasarahalla. Jos sinulla on jo pääsylippu messuille, niin
kuljetuksen hinta on 20€ per henkilö.
Ilmoittautumiset otan vastaan 31.1.2020 mennessä
sähköpostillapetteri.koskenala@gmail.comIlmoitathan samalla onko sinulla jo
messulippu.
Matkalla on ”arvontaa” jossa jokainen ”arpa” voittaa, varaa siis käteistä rahaa, myös
kolikoita, jos haluat osallistua!
Mukaan mahtuu samaan hintaan myös ”naapurit ja kaverit”, jotka eivät ole ”vielä”
seuramme jäseniä!
Tervetuloa!
Matkaveneilyvastaava
Petteri Koskenala
petteri.koskenala@gmail.com
0440-631330
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la 16.5
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Merkitse päivämäärät kalenteriisi jo nyt
Varmista päivämäärät saamastasi sähköpostista tai www.lohjanlaivurit.net

