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Kommodorin palsta 

         Hyvät Laivurit, 
 
Sunnuntaisena aamuna katselen keittiön pöydän äärestä pihalle ja ihmettelen, että 
miksi ihmeessä tulin nostaneeksi veneeni merestä ja telakoin talveksi. Meri on ollut 
jäätön koko ns. talven ajan ja olisihan ollut mukavaa tehdä venereissuja vuoden 
vaihteen aikoihin. Silloin olisi ollut melko mukavasti vapaata aikaakin. Kesäsäistä 
kukaan ei uskalla ennustaa mitään, mutta optimistina uskon ilmojen puolesta hyvään 
veneilykesään ja odotan innolla veneen keväisiä valmistelutöitä. 
 
Olettehan huomanneet, että vesiliikennelaki uudistuu ja astuu voimaan 1. kesäkuuta 
2020. Huviveneellä on oltava nimetty päällikkö, joka vastaa muun muassa siitä, että 
veneessä on pakolliset turvavarusteet, pelastusliivit on puettu tilanteen niin vaatiessa 
ja kaikki veneessä olevat osaavat toimia hätätilanteessa. Tämä ei tietenkään poikkea 
siitä, mitä valistunut LoLa:n jäsen on hoitanut kuntoon jo aiemmin, mutta meidän 
jokaisen kannattaa käyttää hitunen aikaa sen kertaamiseen, onko minun veneessäni 
kaikki kunnossa. 
 
Veneilykauden teoreettisen osuuden aloitus oli perinteeksi muodostunut 
venemessuretki. Mitään tavaraa ei mukaan tarttunut, mutta hauska reissu erittäin 
mukavassa porukassa kuten aina. Petterille kiitokset järjestelyistä ja odotan 
mielenkiinnolla jokavuotisen veneilykokoontumisemme päämäärää ja ajankohtaa. 
 
Vuoden ensimmäisestä Mini Loksodromista löydätte seuramme jäsenten 
yhteystiedot, muut tärkeät numerot sekä seuramme järjestämät tapahtumat. Laittakaa 
jo nyt merkinnät tapahtumista kalentereihinne ja tulostakaa se itsellenne makunne 
mukaan joko paperi- tai sähköisenä versiona. Toivon teidän ottavan aktiivisesti osaa 
seuramme tapahtumiin. Tällöin seuramme toimii alkuperäisen tarkoituksensa 
mukaisesti liittämällä jäsenemme tiiviimmin yhteen. Huomaathan, että 
kevätkokouksemme pidetään 26. maaliskuuta 2020. Tule ehdottomasti mukaan 
päättämään itseäsi ja harrastustasi koskevista asioista. 
 
Haluan toivottaa kaikille Lohjan Laivureille oikein turvallista tulevaa veneilykesää. 
Jukka Huuhtanen, Kommodori     
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Katsastuspäällikön palsta  

 

Hyvät Lohjan Laivurit!  

 

Kevät on jo täällä, oikeastaan se on jo ollut täällä syksystä saakka, kun ei oikein 
talvea tullutkaan. Talvi on kuitenkin hyvä tauko veneilyyn, jotta saadaan aikaan 
huoltaa venettä ja varusteita ja tehdä isompiakin remontteja ja uudistuksia. Isompien 
korjaustöiden, kuten esimerkiksi moottorin vaihto, yhteydessä on syytä huomioida, 
että runkokatsastus on syytä tehdä ennen vesillelaskua, jotta voidaan varmistua 
muutostöiden toimivuudesta ja turvallisuudesta sekä uusien tietojen kirjaamisesta 
katsastuslomakkeisiin. 

Katsastushan muodostuu viiden vuoden välein tai edellä mainittujen suurempien 
muutosten kohdalla tehtävänä perus- eli runkokatsastuksena ja sitten vuosittaisina 
pääsääntöisesti turvallisuuspainotteisina vuosikatsastuksina. Runkokatsastus tehdään 
kuivalla maalla, joten muistakaa ottaa yhteyttä katsastajiin hyvissä ajoin ennen 
vesillelaskua. Ohessa tämän hetken tiedon mukainen runkokatsastuslista: 

 

 

Sukunimi 
Veneen 
nimi Valmistaja Tyyppi Venetyyppi 

Riiali Ilona Isakson   Moottorivene 
Ruuskanen Leona Minor Minor 34 WR Moottorivene 
Pohjavuori Impression Fabola Diva 39 Purjevene 
Grönholm Etta II Success Success 1050 Sport Moottorivene 
Kähkönen Pikku Myy NA-Boats Helmsman 20 Purjevene 
Teuronen Pegasus Siltala Yachts Nauticat 33 Purjevene 

Forssell Ca Canny 
Finngulf 
Marine Inferno 31 Purjevene 

Kunttu Suvi II     Moottorivene 

Pentikäinen Elsa Jeanneu 
Jeanneau Sun Odyssey 
39 DS Purjevene 

Ihatsu Tribienne Beneteau First 30 Purjevene 
Lehtinen Chiquitita Lito Marin   Purjevene 
Jantunen Jä-Ti Heikkilä "Pellinkiläinen" Moottorivene 
Ylianttila Carina Bayliner Bayliner 32 Moottorivene 
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Suomen Purjehdus- ja Veneily on tänä vuonna painottanut seuraavia asioita 
venekatsastuksiin liittyen: 

 

VHF‐LAITTEET JA ‐ANTENNIT KUNTOON 

Muutama vuosi sitten muutettiin hätämerkinantovälineiden vaatimuksia ja silloin 
VHF‐laitteen merkitys hätäilmoitusvälineenä kasvoi. VHF‐laitteisto toimii tässä 
tehtävässä tietysti vain, jos sekä laite että antenni ovat oikein asennettuja ja kunnossa. 
Joissakin veneseuroissa on todettu, että merkittävä osa veneiden VHF‐ 
laitteistoasennuksista ei toimi kunnolla. Radiojärjestelmät ovat pääsääntöisesti 
amatöörien itse asentamia ja usein jo alun perin väärin tehtyjä. Vene on lisäksi raaka 
ympäristö korkeataajuisille radiojärjestelmille; veneen antennit ja niiden johdotukset 
usein vuosia vanhoja, ja ympäristön vaikutukset selvästi näkyvissä. 

Veneiden omistajia pyydetään mahdollisuuksien rajoissa tarkastamaan laitteet ja 
tarvittaessa yhteyskokeilujen avulla varmistamaan, että yhteydet toimivat. 
Uudemmissa laitteissa on myös turvallisuutta lisäävä DSC-hätäkutsutoiminto. Siihen 
liittyen on hyvä varmistaa, että sijaintitieto tulee ulkoisesta GPS-laitteesta radiolle ja 
veneen tiedot on syötetty järjestelmään. 

 

NESTEKAASULAITTEET VENEESSÄ 

Nestekaasulaitteita on veneissä käytetty kymmeniä vuosia, ja vaikka ne ovat 
huollettuina ja oikein käytettyinä oivallisia veneilyn mukavuutta lisääviä laitteita, ei 
niiden merkitystä paloturvallisuuteen vaikuttavana tekijänä pidä unohtaa. 
Kaasulaitteen turvallisuus muodostuu laitteen teknisestä turvallisuudesta ja 
kaasulaitteen oikeasta käytöstä. Valmistajalla on vastuu siitä, että laitteet ovat 
turvallisia. Käyttäjän vastuulle jää annettujen ohjeiden noudattaminen.  

Nestekaasuna myytävä propaani on luokiteltu palo‐ ja räjähdysvaaralliseksi 
kemikaaliksi. Tämä nestekaasun ominaisuus on veneilijän ja venettä katsastavan 
syytä ottaa tarkasti huomioon. Nestekaasu on erittäin helposti syttyvä ilmaa 
raskaampi kaasu, mikä erityisesti veneissä usein tarkoittaa, että vuotanut kaasu valuu 
pilssiin eikä pääse sieltä poistumaan helposti itsestään. Vuotojen havaitseminen on 
osa jatkuvaa veneen vuosittaista huoltoa ja veneilijän tulisi sekä osata että tehdä 
tarkistus vuosittain. 

Nestekaasulaitteiden käytössä on muistettava, että 

‐ älä milloinkaan käytä nestekaasulaitteita muuhun kuin niiden alkuperäiseen 
käyttötarkoitukseen, 
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‐ letkuasennukset saat tehdä itse, mutta kiinteissä asennuksissa on käytettävä aina 
hyväksyttyä kaasuasennusliikettä,  

‐ huolehdit ilmanvaihdosta, koska nestekaasulaitteet tarvitsevat oikein toimiakseen 
kaasun lisäksi palamisilmaa ja jollei sitä ole riittävästi, syntyy häkää ja 

‐ sytytät kaasun heti avattuasi laitteen sulkuventtiilin (hanan) 

Nestekaasun käyttäjä voi itse vaihtaa huonokuntoisen letkun uuteen, tarkkailla 
putkiston ja letkuliitosten tiiviyttä sekä huolehtia käyttölaitteiden polttimien 
puhtaudesta. Kiinteisiin putkistoihin ja käyttölaitteisiin tarvittavat korjaukset ja 
huoltotoimenpiteet saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike. 

1. Tarkista letkun kunto sekä letku‐ ja putkiliitosten tiiviys kerran tai pari vuodessa. 

‐ Letkun kunnon voit tarkistaa yksinkertaisesti taivuttelemalla sitä ja katsomalla onko 
siinä murtumia. 

‐ Letku‐ ja putkiliitosten tiiviyden voit tarkistaa sivelemällä saippualiuosta 
mahdollisiin vuotokohtiin. 

‐ Vuotokohtia ei saa etsiä palavalla tulitikulla tai muulla liekillä. 

2. Toimi aina niin, ettei nestekaasua pääse vuotamaan pulloventtiilistä, letkusta, 
liitoksesta tai kaasupolttimesta. 

3. Suosittelemme lämpimästi kaasuvaroittimen asentamista. 

4. Säilytä nestekaasupullo aina pystyasennossa ja varmista, ettei se pääse liikkumaan. 

5. veneessä saa säilyttää enintään 25 kg. nestekaasua. 

 

 

Lohjan Laivureiden katsastajaluettelo: 

 

Ohessa on lista Lohjan Laivureiden katsastajista. Lista on lyhentynyt merkittävästi 
viime vuodesta ja siksi pyydänkin jäseniä, joilla on sopiva 
kokemus/koulutus/innostus/tausta ja halu kouluttautua seuramme aktiiviseksi 
katsastajaksi, ilmoittautumaan allekirjoittaneelle ja liittymään mukavaan 
katsastajaporukkaan. Eikä haittaa sekään, että jos löytyy seuran ulkopuolelta sopiva 
henkilö, niin värvätään sekä jäseneksi että katsastajaksi samalla kertaa. 
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Jari Heikkinen   040 751 5762   heikkinenjaris@gmail.com 

Markku Evelä   0400 545 921  markku.evela@consti.fi  

Jouni Forsell   0500 814 229   jouni.forsell@dnainternet.net  

Veli-Matti Laakso             0500 486 538            veli-matti.laakso@dnainternet.net  

Kyösti Sario   041 501 8350   kyosti.sario@dnainternet.net 

 

Tulemme tiedottamaan uudelleen katsastuksista keväämmällä. Oikein mukavaa kesän 
odotusta katsastustiimin puolesta!  

 

Jari Heikkinen  

Katsastuspäällikkö 

�
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Arvoisat laivurit! 
 
Haluan heti alkuun kiittää syystalkoisiin osallistuneita ahkerasta työpanoksesta. Kun näin 
moni osallistuu talkoisiin, saadaan kaikki työt aina hoidettua kuntoon ja Villahti jää 
siistinä talvehtimaan ja odottamaan seuraavaa kautta. Tuleviin kevättalkoisiin toivotan 
myös kaikki innolla tervetulleiksi! 
 
Luulen, että tässä kohtaa ”kevättä” jo kaikki laivurit odottavat kovasti hetkeä, jolloin 
päästään veneitä pesemään ja vahailemaan näin talven jäljiltä. Tosin eihän tässä voi 
talvesta edes talvena puhua. Kulunut talvi on mennyt kovin leutona ja lumettomana. Kovat 
tuulet ovat Villahtea riepotelleet ja veden pinta on muutamaan otteeseen noussut hyvinkin 
korkealle. Tätä ovat joutuneet monet laivurit paikalta toteamaan mökkireissuillaan sekä 
sataman Whatsup – ryhmästä lähetettyjen kuvien avulla seuraamaan. Kiitos kaikille 
aktiivisille Villahden kävijöille, jotka olette pitäneet huolta satamastamme myös kauden 
ulkopuolella. Onneksemme satama on säilynyt hyvin myrskyistä huolimatta. 
 
Nyt vain odotellaan säiden lämpenemistä ja tuulien tyyntymistä. Eiköhän sitä kohta 
Villahdessa jo nähdä ja nautitaan yhdessä kevään 2020 makoisista säistä. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 

 
 
Veneilyterveisin 
Jyri Pekkarinen 
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  Tiedottajan palsta 

 

Ensimmäinen MiniLokso on nyt luettavana ja kuten huomaatte, niin sisältö on 

perinteisesti samansisältöinen aiempien lehtien kanssa. Nykyisessä muodossa 

lehti toimii julkaisuna, josta löydätte vuoden tapahtumat yhdestä paikasta aina 

halutessanne. Lehti voisi toimia myös monipuolisempana alustana sisältäen 

mielenkiintoista luettavaa veneilyyn liittyen. Jotta saisimme hieman muutosta ja 

piristystä sisältöön, niin olisi toivottavaa, että lähestyisitte minua pitkin vuotta 

omilla kirjoituksillanne. Joko valmiiden kirjoitusten tai hyvien ideoiden muo-

dossa. Mukavia tai opettavaisia tarinoita lukevat kaikki mielellään. Seuraavissa 

MiniLoksoissa voisin julkaista juttujanne ja mielellään kuvien kanssa. Seuras-

samme on varmasti hyviä kynänikkareita, joten juttua syntyy, mikäli innostusta 

riittää.  

Lehden lopussa on jäsenpuhelinluettelo ja lähetän veneluettelot ja laiturikartat 

hieman myöhemmin, kunnes ne ovat muotoutuneet valmiiksi. Kevään aikana ta-

pahtuu sen verran viimehetken muutoksia, että tämän MiniLokson ilmestymisen 

aikoihin ei ole vielä valmista kerrottavaa. 

Aikaisemmat MiniLoksot vuodesta 2000 alkaen, sekä paljon muuta luettavaa 

löydätte kotisivultamme lohjanlaivurit.net, kun kirjaudutte ensin tunnuksin si-

sään. Mikäli tunnukset ovat unohtuneet, niin laittakaa minulle viestiä, jolloin lä-

hetän teille uudet. En voi jakaa tunnuksia lehden palstalla, etteivät käyttäjätun-

nus ja salasana vahingossa leviä seuramme ulkopuolelle, jolloin tietoturva vaa-

rantuisi. Muistutan, että tunnukset ovat muuttuneet pari vuotta sitten, joten iki-

vanhoilla tunnuksilla ei enää voi kirjautua sisään. Ilman tunnuksia pääsee luke-

maan yleistä tietoa Lohjan Laivureista, mutta tunnuksilla saatte paljon enemmän 

luettavaa. Alla on lista niistä tiedosta, jotka avautuvat luettavaksi kirjautumisen 

jälkeen.  

 

 

Oikein mukavaa kesän odotusta! 

  Matti Hakkarainen, tiedottaja 
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Rahainvartijan kuulumiset 

Aloitin Lohjan Laivureiden rahastonhoitajana ja jäsenrekisterin ylläpitäjänä tämän 

vuoden alussa. Tämän kunniakkaan ja vastuullisen toimen ryhtymiseen tarvittiin 

muutaman kesän suostuttelu sekä lahjominen viskin ja konjakin avulla niin entisen 

rahastonhoitajan kuin muutaman muunkin eri tehtävissä vaikuttavan jäsenen 

toimesta. Kiitän toki luottamuksesta ja myös lahjonnassa käytettyjen aineiden tasosta. 

Virkaan astuminen on ollut helppoa ja vapauttavaa, koska Laivureiden talous on 

hyvässä kunnossa. Tähänastiset hallituksen jäsenet ja tietenkin edellinen 

rahastonhoitaja ovat tehneet erinomaista työtä tämän tilanteen saavuttamiseksi. Viime 

vuoden elokuussa lyhensimme viimeisen maksuerän Norrvikin saaritukikohtaan 

otetusta lainasta, ja koko vuoden toiminnan tulos oli reilusti positiivinen. 

Hyvä taloustilanne antaa meille velattomana yhdistyksenä mahdollisuuden sekä 

jäseniemme maksujen kohtuullisina pitämiseen, että satamiemme rakennusten ja 

rakenteiden riittävään ylläpitoon ja kunnostukseen. Jäsenmäärämme pieneneminen jo 

usean vuoden aikana aiheuttaa kyllä pientä huolen aihetta talouteemme, eli hyvä 

tilanne ei välttämättä jatku pitkään, jos trendi jatkuu samankaltaisena. Tähän asiaan 

voimme kaikki vaikuttaa markkinoimalla seuraamme ystäville, tutuille ja kaikille 

tahoille, jotka ylipäätään ovat tekemisissä veneilyn kanssa. 

Pankkitilimme OP Uusimaassa piti heidän uusien sääntöjensä mukaan muuttaa 

yritystiliksi. Sen takia meillä on käytössä hetkellisesti kaksi pankkitilin numeroa. 

Vanha tili lopetetaan maaliskuussa, joten muistutan kaikkia tallentamaan 

verkkopankkiinsa uuden tilinumeron FI22 5236 0420 2411 55. Tämä näkyy 

luonnollisesti ainoana tilinumerona laskuissa, kun huhtikuussa laskutamme 

laiturimaksut. Vanhalle tilille ei sitten enää voi maksaa laskuja. 

Säätieteilijöiden mukaan vuoden keskilämpötila ei vuosittain heitä kuin ehkä asteen 

verran, joten lämpimästä talvesta johtuen ei tulevasta kesästä voi kovinkaan helteistä 

odottaa. Toivotaan kuitenkin parasta. Tilastot ovat sikäli ihmeellisiä, että ne eivät 

yleensä pidä paikkaansa. 

Kevätterveisin, 

Juha Rajala, rahastonhoitaja, jäsenrekisterin yläpitäjä 
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VILLAHDEN   LAITURIPAIKKAHAKEMUS   

 

Jäsenen nimi:  .................................................................................................................  

Matkapuhelin:  ...............................................    Liittymisvuosi:  .....................................  

Sähköpostiosoite:  .................................................................................................................  

Veneen tyyppi/malli:  .................................................................................................................  

Veneen nimi:   m/y - s/y  ....................................................................  Rek.no  .......................  

Pituus:  ................ m       Leveys:  .............. m       Syväys:  ..............  m          Paino:  .............. kg 

Nykyinen paikka:   n:o   ...........      Laituri:  ......................  Vak.yhtiö:  .............................................  

Sähkömaksu: 
Maksan veneilykausimaksuna                Maksan vrk-maksuna tai en käytä sähköä           

• sähkön veneilykausimaksu laskutetaan laiturimaksun yhteydessä    

• vrk-maksut merkitään saunalistaan ja laskutetaan syksyllä                    
……………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 

Satamassa perittävät maksut: 
• laiturit I ja II  - laiturimaksu veneilykaudelta 
   veneen leveys max 2,49m ............................................................................................ 400 € 
   veneen leveys 2,50m – 3,49m & PIKKUAISAT ............................................................. 420 € 
   veneen leveys 3,50m tai enemmän & ISOT AISAT ....................................................... 440 € 

• pikkulaituri - laiturimaksu veneilykaudelta .......................................................................... 240 € 

• ponttoonilaituri - laiturimaksu veneilykaudelta ................................................................... 280 € 

• avaimen lunastusmaksu ...................................................................................................... 25 € 

• sähkömaksu veneilykaudelta (EI talvella) ........................................................................... 40 € 

• sähkömaksu per vuorokausi .................................................................................................. 2 € 

• saunavuoro 1 tunti - (lapset ilmaiseksi vanhempiensa seurassa) ..................................... 3 €/hlö 

• hallituksen ilmoittamat pe-la yhteissaunavuorot ............................................................... 3 €/hlö 

• suihku .............................................................................................................................. 1 €/hlö 

Huomioitavaa: 
• satamassa oleva vene on katsastettava joka vuosi ja veneen on oltava vakuutettu vahinkojen 

varalta ja vene on rekisteröitävä LoLa:n tai jonkun toisen veneseuran venerekisteriin ja siinä on 
käytettävä LoLa:n perälippua tai LoLa:n viiriä 

• Lohjan Laivurit ei vastaa veneelle laiturissa mahdollisesti tapahtuvista vahingoista 

• laituripaikan saaneelle ilmoitetaan asiasta huhtikuussa 

• mikäli maksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä on jäsen menettänyt laituripaikan 

• mikäli jäsen myy veneensä tai muusta syystä ei tarvitse laituripaikkaa koko veneilykauden ajan          
seura ei palauta maksettuja maksuja 

 

Hyväksyn yllä olevat määräykset 
 
 
………………………..     ………  / ………  20…..   …………………………………………. 
paikka     allekirjoitus 

                

 

Hakemus on täytettävä joka vuosi   Jyri Pekkarinen 
    Anjalankatu 2 as 2 08100  Lohja 
Palauta 15.3. mennessä  jypekka@dnainternet.net 
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     KUTSU 

             KEVÄTKOKOUKSEEN 

 

 
 

Aika :    Torstai26.03.2020  klo  18.00 
Paikka:Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoustila 
Runokatu 1,  Lohja 
 
       Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

 
TERVETULOA ! 
       Hallitus 
 

 
Tarjoilun  vuoksi ilmoita  osallistumisesi kokoukseen ma 23.03.2020 mennessä          

sihteeri Niko Rummukainen  sähköpostilla  lola.sihteeri@gmail.com 
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VILLAHDEN 

LIPUNNOSTO  JA  KEVÄTTALKOOT 

LAUANTAINA  16.5.2020  klo 10.00 
 

 

 

 

Villahden kevättalkoot 2017 

Seuramme lippu nostetaan salkoon klo 10.00 kommodori   

Jukka Huuhtasen johdolla. 

   

Veneiden katsastusta klo 13.00 alkaen. Presso Center Oy:n edustaja on paikalla  

klo13.00 alkaen – sammuttimien huoltoa ja nestekaasulaitteiden tarkastusta. 

Seuramme toiminnasta ja tukikohdastamme kiinnostuneille järjestetään avoimien 

ovien päivä klo 12.00-15.00. 

   

Satamakapteeni Jyri Pekkarinen toivoo ilmoittautumisia  12.5 mennessä 

GSM 040 5069265 tai   jypekka@dnainternet.net 
 

TERVETULOA ! 

Hallitus 
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Norrvikin kuulumiset ! 

Kevät - 2020 

 

Tänään 1.3.2020 tätä juttua kirjoitellessani, mietin samalla huomista päivää. Lähden 

yhdessä Raikun ja Jounin kanssa käymään Norrvikissa .Tarkistamme miten seuram-

me saaritukikohta on talvehtinut, puhdistamme ja korjaamme linnunpöntöt, sekä ri-

pustamme myös kymmenen uutta linnunpönttöä. Korjaamme samalla porakaivon ve-

sipumpun sähkökytkimen. 

------- 

 Suuret kiitokset tukikohdan käyttäjille. Venekunnat ovat huolehtineet hyvin kesäpai-

kastamme . Sauna on siivottu käytön jälkeen ja saunatupa on pidetty puhtaana ja siis-

tinä. Saunan pesuhuoneesta löytyy pesuaineita, juuriharja ja lasta. Loput siivousväli-

neet löytyvät terassin laatikosta ja pihavajasta. Kevättalkoiden yhteydessä saareen 

tuomme lisää perustarvikkeita. 

-------- 

 Grillin huolto ei ole valitettavasti toiminut. Nestekaasugrilli on  jäänyt muutamilta 

käyttäjiltä puhdistamatta. Ruuanvalmistus on mukava aloittaa, kun edellinen käyttäjä 

on huolehtinut grillin käyttökuntoon. 

-------- 

Tiskipaikka on osoittautunut toimivaksi ja sitä on käytetty kiitettävästi. Kuumaa vettä 

on usein saatavilla saunan padasta. Vettä voi myös lämmittää vedenkeittimellä, se 

löytyy saunatuvasta. Pesuaineeksi suositellaan biologisesti hajoavaa tiskiainetta. Tis-

kivesien laskeminen veneestä rantaveteen ei ole suotavaa!!! Norrvikin rantavesi vaih-

tuu verkalleen, varsinkin etelä-, lounais-, ja länsituulella. 

----- 

Mikäli käyntisi aikana huomaat  puutteita, ilmoita niistä WhatsApp ryhmässämme. 

Saari-isäntä ja seuramme hallitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia, ideoita tms. 

toimintamme kehittämiseksi. 
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Tervetuloa Norrvikin kevättalkoisiin  la.25.4.-su.26.4.2020 

 Talkoissa voi olla päivän tai koko viikonlopun. Vaatimaton majoitus aamupaloineen 

ja saunoineen on Peti ja Puuron mökeissä Rosalan saaressa. Seura kustantaa majoi-

tuksen, ruuat ja talkoojuomat. 

Mökkivarauksen takia ilmoittautumiset talkooporukkaan viimeistään  su.19.4. 

veli-matti.laakso@dnainternet.net tai puh. 0500 486 538. Ilmoittautuneille lähetetään 

tarkempaa tietoa järjestelyistä, yhteiskuljetuksista ym. 

Työlista:   

• mökin ,varaston ja wc:n maalaus 

• uimaportaiden kiinnitys 

• ns. ranturin korjaus 

• polttopuiden tekoa 

• metsikön raivausta ja siivousta 

• piippujen nuohous 

• veneiden keväthuolto 
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HUOMIO, HUOMIO!! 

Norrvikin käyttöasteen seurannan vuoksi on erittäin tärkeää, että laitat merkinnän 

käynnistäsi vieraskirjaan!!!!!! Mikäli käytät saunaa tai veneessä laiturisähköä, mer-

kitse maksut saunatuvan laskutuslistaan. Veneilykauden päätyttyä rahastonhoitaja 

laskuttaa saunan ja sähkön käytön. Lisätietoa löytyy Lolan sivuilta. 

 

 

JUHANNUSTA JUHLIMME  PE.19.6.2020 TERVETULOA! 

 

 

 

 

 

Saari-isäntä Veli-Matti Laakso 
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VILLAHDEN SYYSTALKOOT 

LAUANTAINA  26.9.2020  klo 10.00 

 
                                   

 

 

Syystalkoot 2017 

 

 

 

Syystalkoissa huolletaan ja siistitään paikkoja sekä laitetaan tukikohta 

talvehtimiskuntoon. 

   

 

Satamakapteeni Jyri Pekkarinen toivoo ilmoittautumisia ma. 21.9  mennessä 

GSM 040 5069265 tai   jypekka@dnainternet.net 

 

TERVETULOA ! 

Hallitus 
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NORRVIKIN  SYYSTALKOOT 

LAUANTAI   10.10.2020 

 

     

     

Kuvat syksyn 2017 talkoista 

 

 

Syystalkoissa tukikohta laitetaan talvehtimiskuntoon, monenlaiset työt odottavat 

tekijäänsä. Kun työt loppuvat, sitten parannetaan maailmaa hyvässä seurassa. 

Kuljetus-, majoitus- ja ruokailujärjestelyiden vuoksi ilmoita osallistumisestasi saari-

isäntä Veli-Matti Laaksolle ma. 5.10. 2020 mennessä.   

 

GSM 0500486538  tai  veli-matti.laakso@dnainternet.net 

 

TERVETULOA ! 

Hallitus 
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Lohjan laivureiden hallitus rekrytoi, matkaveneilyvastaava 
Petterin jäädessä ”eläkkeelle”, haemme matkaveneilyvastaavan tehtävään innokasta 
touhuajaa. Tulet liittymään laivureiden hallitukseen ja toteuttamaan ”runsaalla 
budjetilla” erilaisia aktiviteetteja niitä janoavalle jäsenistölle. Niihin kuuluvat mm. 
bussimatka venemessuille helmikuussa, lukuisia ”extempore” lähtöjä taxiveneellä 
Villahdesta, millon Jaakobbiin, Elisaareen tai Barösundiin, tai ihan minne vaan mitä 
mieleen tulee, kyllä porukka aina mukaan on tullut. Kohokohtana on järjestämäsi 
uniikki kokoontumistapahtuma kesäkauden aikana jonne tullaan jos ei tuule liikaa. 

Odotamme sinulta: 
-usean vuoden kokemusta vastaavien tehtävien menestyksekkäästä hoitamisesta 
-organisointikykyä ja itsenäistä otetta tehtävän hoitamiseen 
-paineensietokykyä 
-hyvää Ruåtsinkielen taitoa, että pärjäät ”skäribo” porukoiden kanssa, muu kielitaito 
eduksi 
-matkustusvalmiutta (emme korvaa kuluja) 
-hervotonta otetta asiaan 
 
Tarjoamme sinulle: 
-tapahtumiin osallistuneiden jäsentemme lämmittävät kiitokset 
-monipuolisen ja aktiivisen toimintakentän 
-runsaan budjetin tapahtumien järjestämiseen 
-kokeneen hallituksen taustatuen (naurua) 
-ei työsuhdeautoa, eikä venettä 
-marraskuisin seuran tarjoaman illallisen yhdellä ruokajuomalla 
-loppujen lopuksi emme juuri mitään… 
 
Valitsemamme henkilö perehdytetään Villahden ”krillikatoksella” tehtävään 
”perusteellisesti” tulevan kesän aikana, jonka yhteydessä annetaan myös kaikki 
aikaisempi materiaali uuden matkaveneilyvastaavan käyttöön.  
 
Toimenkuva on vakituinen ja sen kesto on määräaikainen kaksi vuotta kerrallaan. 
 
Lisätietoja antaa Petteri Koskenala30.2.2020 klo 15:50 – 16:00 
 
Lähetä hakemuksesi ja CV Kommodorille viimeistään laituripaikkahakemuksen 
yhteydessä, huomaathan että haastattelemme hakijoita hakemuksien saavuttua ja 
rekrytoimme välittömästi sopivan henkilön löydyttyä. 
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TAPAHTUMAKALENTERI 2020 
 
Vene 2020 Båt – avataan   helmi   pe  7.2.2020 
 
Venemessumatka Helsinkiin   helmi   la 8.2 
 
Mini Lokso no 1 ilmestyy  maalis  ke 11.3. 
 
Kevätkokous 2020    maalis   to 26.3 
 
Norrvik talkoot    huhti   la 25.4 
 
Villahti talkoot    touko   la 16.5 
 
Katsastus – Villahti    touko   la 16.5 
 
Katsastus – EKE-Marin   touko   ma 18.5 
 
Katsastus – Villahti    kesä   ma 8.6 
 
Katsastus – EKE-Marin   kesä   ti 9.6 
 
Juhannusjuhla – Villahti & Norrvik  kesä   pe 19.6 
 
Kokoontuminen – alustava   kesä tai elo  la 
 
Villahti talkoot    syys   la 26.9 
 
Norrvik talkoot    loka   la 17.10 
 
Mini Lokso no 2 ilmestyy  marras  ke 11.11. 
 
Syyskokous 2020    marras   to 26.11 
 
Merkitse päivämäärät kalenteriisi jo nyt 
Varmista päivämäärät saamastasi sähköpostista tai www.lohjanlaivurit.net�
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Etunimi Sukunimi Jäsenluokka Puhelin 

Leo Abrahamsson Ainais +358500530335 

Martti Alatalo Varsinainen +358408371071 

Kim Andersson Varsinainen +358400530375 

Mika Björkroth Varsinainen +358500704050 

Maaret Burgman Varsinainen +358452343922 

Pertti Burgman Perhejäsen +358400462208 

Helge Bäckström Varsinainen +358400407095 

Arja Degerman Perhejäsen +358456517010 

Rainer Degerman Kunniajäsen +358500478417 

Annukka Dressell Varsinainen +358505522020 

Timo Elomaa Ainais +358500611491 

Jan Eriksson Varsinainen +358505230461 

Markku Evelä Varsinainen +358400545921 

René Fagerström Varsinainen +358405028106 

Woijciech Fedorczyk Varsinainen +3585065212 

Jouni Forsell Varsinainen +358500814229 

Eero Forssell Varsinainen +358405817049 

Kai Grönholm Varsinainen +358503480365 

Paula Grönholm Perhejäsen +358449986671 

Matti Hakkarainen Varsinainen +358500260943 

Benita Harri Navigaatiojäsen +358409373392 

Jari Heikkinen Varsinainen +358407515762 

Leif Helander Varsinainen +358405111231 

Kari Hinkkanen Varsinainen +358405105859 

Kimmo Huoviala Navigaatiojäsen +358405078335 

Jukka Huuhtanen Varsinainen +358400300406 

Raija Huuhtanen Perhejäsen +358405927566 

Jorma Hänninen Navigaatiojäsen +358400816545 

Jussi Ihatsu Varsinainen +358505050276 

Martti Ijas Ainais +358407673694 

Heikki Ikonen Varsinainen +358400308578 

Pirjo Ikonen Perhejäsen +358405049284 

Hannu Ikävalko Navigaatiojäsen +358400472333 

Heikki Ilves Kunniajäsen +358400472763 

Kirsi Ilves Perhejäsen +358405394043 

Mika Jantunen Varsinainen +358445777737 

Timo Joenpelto Varsinainen +358405076713 

Pekka Johansson Varsinainen +358500870405 

Christer Johnsson Varsinainen +358500470461 

Mika Johnsson Navigaatiojäsen +358440324434 

Pauliina Jurvanen Varsinainen +358500406683 
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Teija Jussila Varsinainen +358407779733 

Mikael Jääskeläinen Varsinainen +358406740463 

Jouko Kaarlola Varsinainen +358400201283 

Risto Kallio Varsinainen +358465906187 

Susanna Karhu Varsinainen +358408442514 

Seppo Ketonen Varsinainen +358405472149 

Aarne Klemetti Varsinainen +358405466667 

Ursula Klemetti Perhejäsen +358405584204 

Pekka Kolehmainen Varsinainen +358400440431 

Tommi Kolehmainen Varsinainen +358400514374 

Seppo Kolo Ainais +358400457204 

Pauli Korhonen Varsinainen +358504804853 

Jenny Korpinen Varsinainen +358505686416 

Sampo Korppoo Varsinainen +358415106466 

Petteri Koskenala Varsinainen +358440631330 

Markku Koskinen Varsinainen +358452699428 

Harri Kosunen Varsinainen +358407221640 

Raimo Kunttu Ainais +358400816561 

Riku Kunttu Varsinainen +358505051289 

Sini Kuusinen Varsinainen +358500503027 

Pekka Kähkönen Varsinainen +358503442061 

Ritva Kähkönen Perhejäsen +358400546650 

Ilkka Kärki Varsinainen +358405731413 

Hannu Kärkkäinen Varsinainen +358400841907 

Ann-Maria Laakso Perhejäsen +358505970904 

Veli-Matti Laakso Kunniajäsen +358500486538 

Voitto Lahtinen Varsinainen +358400209652 

Timo Lankinen Ainais +358400471086 

Jorma Lappeteläinen Ainais +358405944900 

Markku Lehtinen Varsinainen +358400700424 

Kari Leino Ainais +358400470755 

Reino Lindeberg Ainais +358500476493 

Rolf Lindholm Varsinainen +358505986551 

Ahti Lindstedt Ainais +358405844359 

Sanna Linnakoski Perhejäsen  
Kimmo Liukkonen Navigaatiojäsen +358503478997 

Stefan Lostedt Varsinainen +358505838643 

Tapio Makkonen Varsinainen +358400436836 

Sami Mantere Varsinainen +358505644037 

Kalevi Merinen Varsinainen +358505987612 

Anneli Metso Perhejäsen +35819342869 

Mauno Metso Ainais +358405832013 

Maikku Mettinen Perhejäsen +358405833114 
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Sari Moisio Perhejäsen +358500812355 

Sakari Mäkelä Varsinainen +358405116170 

Pekka Niemelä Navigaatiojäsen +358400810235 

Heikki Nuutinen Kunniajäsen +358405063326 

Markku Ojalehto Perhejäsen +358407073376 

Teemu Ojalehto Varsinainen +358415103434 

Antti Ojanen Ainais +358440470655 

Markku Paalanen Varsinainen +358445000778 

Raija Paalanen Perhejäsen +358407212447 

Erik Paulinow Ainais +35849600000 

Jyri Pekkarinen Perhejäsen +358405069265 

Anne Pentikäinen Perhejäsen +358400665878 

Antti Pentikäinen Varsinainen +358400225025 

Hannu Pesola Varsinainen +358400727049 

Antti Pohjanväre Navigaatiojäsen +358400449164 

Niko Pohjanväre Navigaatiojäsen  
Mikko Pohjavuori Varsinainen +358504136797 

Birgitta Pollari Varsinainen +358407595284 

Juha Rajala Varsinainen +358413178793 

Juha Riiali Varsinainen +358 404141429 

Juhani Rinta-Kokko Navigaatiojäsen +358400874747 

Taito Rissanen Varsinainen +358458963726 

Ismo Ronkainen Ainais +358503369447 

Reijo Rosenqvist Varsinainen +358405200589 

Janne Roukala Varsinainen +358445502966 

Anna-Maija Rummukainen Perhejäsen +358408293080 

Niko Rummukainen Varsinainen +358405407924 

Olli Ruuskanen Varsinainen +358505818654 

Kimmo Saarto Varsinainen +358405203909 

Toni Sahlström Varsinainen +358503137338 

Timo Salo Varsinainen +358400893536 

Tero Sandberg Varsinainen +358400814127 

Kyösti Sario Varsinainen +358415018350 

Marja-Leena Sario Perhejäsen +358456395119 

Janne Savolainen Navigaatiojäsen +358400234903 

Markku Sevon Varsinainen +358503856493 

Esko Siintovuo Varsinainen +358400916540 

Arto Sjöholm Navigaatiojäsen +358409004872 

Sami Sohlberg Varsinainen +358406708833 

Timo Sohlström Ainais +358505681588 

Pekka Ståhlstedt Varsinainen +358400470835 

Ismo Suikkari Varsinainen +358400886200 

Kai Särkelä Perhejäsen +358400162895 
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Teppo Talvio Varsinainen +358400800782 

Jukka Teuronen Varsinainen +358445271255 

Petri Tiihonen Varsinainen +358400241002 

Antti Toivanen Varsinainen +358400455067 

Jukka Toivola Varsinainen +358503798041 

Pirjo Toivola Perhejäsen +358503768750 

Kari Toivonen Navigaatiojäsen +358400622025 

Jyrki Tommila Varsinainen +358405170826 

Pirjo Utukka Perhejäsen +358400475455 

Jyrki Uusitalo Varsinainen +358503240799 

Arto Vallioniemi Varsinainen +358505954559 

Tuija Vallioniemi Perhejäsen +358505954554 

Michael Weikkola Varsinainen +358405899358 

Sven-Erik Westerberg Ainais +358400472413 

Thomas Westerlund Ainais +358400472413 

Antti Viita Varsinainen +358440808163 

Erkki Viita Varsinainen +358440849318 

Kari Virolainen Perhejäsen +35819382098 

Seija Virolainen Varsinainen +358405226612 

Kauko Ylianttila Ainais +358407785177 

Samuli Ylianttila Perhejäsen +358401890797 
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