




Jäsenlehti 2 / 2020



2

3

4

Kommodorin palsta
Hyvä Laivuri,
Kuten kaikki tietävät, on koronaviruksen aiheuttamat erityiset olosuhteet vaikuttaneet kaikkeen seura- ja järjestötoimintaan erittäin paljon. Niin myös Lohjan Laivurien toimintaan.
Valtioneuvoston julistettua poikkeustilan Suomeen, oli meidänkin ensi töiksemme siirrettävä
kevätkokouksen ajankohtaa poikkeustilan jälkeiseen aikaan, ja se saatiin viimein pidettyä
elokuussa.
LoLan hallitus joutui kehittämään uusia toimintamalleja seuratoiminnan ylläpitämiseksi sekä
seuroille asetettujen tehtävien täyttämiseksi yhdistyslakia unohtamatta. Katsastukset suoritettiin menestyksellisesti etäkatsastuksina, kevättalkoiden sijaan toteutetussa vapaamuotoisessa
remonttikokoontumisessa noudatettiin turvaetäisyyksiä ja jopa Juhannusjuhlat saatiin pidettyä lähes normaalin kaavan mukaan turvallisuudesta tinkimättä.
Hallituksen suurimpana yksittäisenä huolenaiheena oli luonnollisesti satamamme käyttöaste
sekä jäsenmäärän kehitys. Molemmathan vaikuttavat suoraan seuran tulorahoitukseen. Voidaan nyt kesän päätyttyä todeta, että satamamme käyttöaste kasvoi ja jäsenmäärämme on
pysynyt ennallaan samana aikana kun useat eri yhdistykset painivat jäsenmääräongelman
kanssa. Veneilyharrastuksen etuna on se, että halutessaan pystyy pitämään sosiaalista etäisyyttä lajitovereihinsa erittäin helposti. Veneeseesi ei kukaan tunge kutsumatta ja tänä kesänä
on satamissa ollutmukavasti tilaa. Toki merellä on näkynyt paljon uusia veneilijöitä, mukana
valitettavasti myös niitä, joilta sekä merimiestaidot, että sääntötuntemus ovat todella hukassa. Tämä oli nähtävissä varsinkin Helsingin edustalla. Panostakaamme kaikki turvallisuuteen, se on yhteinen asiamme.
Muistutan jäseniämme lähestyvästä syyskokouksesta maanantaina 23. marraskuuta 2020,
jolloin muiden sääntömääräisten asioiden lisäksi seurallemme valitaan uusi hallitus. Kokouksen pitopaikka on vaihdettu tiloiltaan suurempaan, jotta voimme pitää turvaetäisyydet ohjeiden mukaisesti. Kasvomaskiahan jokainen käyttää tämän tyyppisissä tilaisuuksissa automaattisesti.
Toivotan kaikille laivureillemme turvallista ja mukavaa talvea. Toivon myös, että tänä kautena sana ”talvi” ei tarkoita ”syksy syyskuusta huhtikuuhun”. Tapaamme viimeistään joko
venemessuilla, mikäli ne pystytään järjestämään tai sitten viimeistään keväällä.

Jukka Huuhtanen, Kommodori
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Katsastuspäällikön terveiset!


Olemme tänä vuonna saaneet kokea poikkeuksellisia järjestelyjä kaikessa jokapäiväisessä toiminnassa johtuen Covid-19-pandemiasta. Eikä loppua näy vielä, vaikka toimivan rokotteen saaminen lähestyykin, joten joudumme väkisin tottumaan koronantorjuntatoimiin. Kevään ja kesän katsastuksetkin ohjeistettiin tekemään ilman lähikontakteja ja siitä selvittiin varsin mukavasti.
Lohjan Laivureiden katsastettuja veneitä oli 2020 kaudella runsaat 60, joista kolme
neljännestä on moottoriveneitä ja neljännes purjeveneitä; suhde on pysynyt suurin
piirtein samana jo jonkin aikaa, joskin purjeveneiden osuus kasvaa hiljalleen.
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.
Katsastajien määrä on hiukan laskenut viime vuosina ja siksi pyydänkin edelleen
kiinnostuneita henkilöitä ilmoittautumaan allekirjoittaneelle, jos venekatsastajan
homma kiinnostaa. Valitettavasti viime kevään katsastajakoulutus peruuntui koronan
takia mutta ehkä ensi vuonna se jotenkin Veneilyliiton puolesta järjestyy.
Seuran katsastajaluettelo on yhteystiedot-sivulla.

Toivotan kaikille seuran jäsenille oikein mukavaa syksyä!

Jari Heikkinen
Katsastuspäällikkö
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Rahastonhoitajan ensimmäinen vuosi


Alku ei ollut lainkaan hankalaa, vaikkavanhassa sananlaskussa niin sanotaankin. Aikaisempi rahastonhoitajamme oli tehnyt niin selkeät ohjeet toiminnan ylläpitämiseksi,
että niiden mukaan asiat lähtivät sujumaan varsinhelposti.
Osuuspankki kuitenkin keskeytti rahastonhoitajan helpon elämän tyrimällä koko
maksupalvelunsa pankkitilin vaihdon syystä. Kaksi kuukautta meni OP:n kanssa selvittäessä kadonneita tietoja ja verkkolaskujen maksatusongelmia.Lukuisia selvityspyyntöjä ja useita lähes painokelvottomia viestejä tarvittiin OP:n suuntaan ennen kuin
ongelman korjaaminen nähtiin pankin puolella tarpeelliseksi.
Siitäkin selvittiin. Koronasta ei ole vielä tähän päivään mennessä selvitty, mutta sekin
päivä vielä koittaa.
Ilahduttavaa on ollut se, että Laivureitten talous on edelleen hyvällä tasolla. Näyttää
myös siltä, että mitään maksuja ei tarvitse korottaa tulevalle veneilykaudelle 2021.
Voimme jopa hieman lisätä varoja kunnossapitokustannuksiin, koska jotakin korjausvelkaa vielä on varsinkin laiturien osalla. Sekä Villahti, että Norrvik on pidettävä hyväksyttävässä kunnossa, jotta jäsenemme saavat vastineen jäsenyydelleen ja jäsenmaksuilleen. Tällaisia paikkoja ei monellakaan veneilyseuralla ole.
Toivottavasti kaikki jäsenet voivat pitää mukavan ja rauhallisen talvikauden, ja pysyvät terveinä. Palaamme asiaan taas ensi vuonna, viimeistään jäsenmaksulaskujen
kanssa.

Syysterveisin

Juha Rajala
Rahastonhoitaja, jäsenrekisterin yläpitäjä
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Mökkikuulumisia
Kesä- ja veneilykausi on taas takana päin ja veneet on siirtyneet pääosin jo talviteloille. Villahden mökillä kausi jatkuu kuitenkin ympäri vuoden.
Kulunut vuosi on ollut vilkasta aikaa mökin vuokrauksen suhteen, tällä hetkellä kirjattuja varauksia on vuodelle 2020 jo 81 kpl, ja vielä on vuotta jäljellä.Iso kiitos kaikille mökkiä varanneille, vuokratuotot ovat myös merkittävä tulon lähden seuralle.
Kevään korvalla mökille hankittiin uusi sohvaryhmä jo ennestään viihtyisälle terassille. Syksyn aikana hankittiin myös mökin keittiöön lämminvesivaraaja, joka on jo
asennettu paikalleen. Pistorasian asennuksen jälkeen varaaja on käyttökunnossa. Jatkossa saadaan keittiöön lämminvesi, joka tuo jälleen paljon lisää käyttömukavuutta
mökiin.
Aika-ajoin mökin käytöstä tulee kysymyksiä, milloin varaus alkaa, mitä varaukseen
sisältyy, koska varaus pitää tehdä ym. Mökin käyttöön ja varaukseen löytyy hyvät
ohjeet seuramme kotisivuilta, ohjeistusta päivitetään aina tarpeen tullen. Kannattaa
käydä lukemassa päivitetyt ohjeet, jos et ole jo ehtinyt.
Mökkeily on mukavaa ja meillä on hieno paikka. Muistuttaisin kuitenkin kaikkia mökin käyttäjiä siitä, että mökkiin on myös seuraavan käyttäjän mukava tulla. Siivotaan
mökki hyvin ja ohjeistuksen mukaan, palautetaan käytetyt astiat ym. paikalleen, jos
jotain rikkoutuu tai puuttuu, ilmoittakaa allekirjoittaneelle.

Mökkivaraukset tulee tehdä aina kotisivujen kalenterin kautta sähköisesti.

Hyvää loppuvuotta toivottaen

Markku Sevón
Mökkivastaava
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Tiedottajan palsta

Veneilykausi 2020 jää mieleen erityisesti poikkeusajan aiheuttamasta veneilyinnostuksen kasvusta. Aiempina vuosina ei ole vierasvenesatamat täyttyneet siihen tahtiin kuin
viime kesänä. Viimeiset tyhjät venepaikat täyttyivät usein jo alkuiltapäivästä; olipa
sitten arki tai pyhä. Tästä syystä positiivisena asiana oli luonnonsatamien lisääntynyt
käyttö. Tässä mielessä palattiin retkiveneilyn juurille, mitä pidän hyvänä kehityksenä.
Tänä kesänä veneily ja mökkeily kehittyivät samalla tavalla niin, että vaatimattomatkin
olosuhteet tuntuivat luksukselta näissä eristyksen olosuhteissa. Me veneilijät olemme
onnellisessa asemassa siinä mielessä, että avoimilla vesillä on helppo pitää etäisyyksiä
toisiin ihmisiin ja samalla lepuuttaa mieltä ja hermoja merimaisemia katsellen. Veneettömät ovat syystäkin kateellisia meille.
Usein asioilla on myös kääntöpuolensa. Lisääntynyt veneily aiheutti sen, että kokemattomuus paistoi selvästi vesillä käyttäytymisessä. Vuokraveneiden määrän nopea lisääntyminen vesillä on tapahtunut jopa yllättävän nopeaan tahtiin. Niiden kipparoinnissa oli
havaittavissa kokemattomuuden ja epävarmuuden aiheuttamaa ”sekoilua”, varsinkin
pääkaupunkiseudun edustalla. Jotta ruoriraivoa ei esiintyisi, niin kannattaa muuttaa
omia ajatusmalleja. Omasta mielestä omituisilta tuntuvia manöövereitä tekevistä kanssaveneilijöistä ei pidä ajatella aina, että he tekevät asioita väärin. Kun toteaa, että he
tekevät asiat vain eri tavalla, niin se pitää verenpaineet alempana. Kaiken kaikkiaan
lisääntynyt määrä aloittelevia veneilijöitä on positiivinen asia. Eivät veneilytaidot kartu,
ellei niiden oppimista joskus aloita.
Meille Lohjan Laivureille nämä poikkeusolot ovat tuoneet positiivisia asioita Villahden
satamatoimintaan. Olemme saaneet uusia jäseniä seuraan ja tämä on piristänyt selvästi
kanssakäymistä niin päivisin kuin iltaisin, mikä on aiheuttanut sen, että grillihiilien
kulutus on selvästi kasvanut. On ollut mukava kuulla uusilta jäseniltä, että Villahti ja
Norrvik poikkeavat useista muista venesatamista edukseen hyvillä ja toimivilla olosuhteilla ja erityisesti luonnonkauneudella.
Kun tässä kehumaan alettiin, niin enpä voi olla jatkamatta. Lohjan Laivureilta puuttuu
jaottelu erilaisten veneiden ja veneilijöiden suhteen. Yleisesti ajatellaan, että purjehtija
ja moottorilla liikkuva ei mahdu samaan tilaan. Lukekaapa veneaiheisia keskustelupalstoja, niin näette. Meillä en ole tavannut koskaan moista ajattelua, saati sitten kyräilyä,
selän takana puhumista tai mitään typerää jaottelua kulkuvoiman perusteella. Samoin
järvellä ja merellä liikkuvat ovat täysin samanarvoisia seurassamme. Tasa-arvoa lienee
sekin, että veneen pituus tai hinta ei jaottele meitä millään tavalla. Pidetään tämä asenne
jatkossakin Lohjan Laivureiden periaatteena, mikä edesauttaa seuran jäsenten hyvin-
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vointia. Kerhon hyvä asenne ja maine auttaa myös uusien jäsenten rekrytointia ja
toivotetaan kerhoomme tervetulleeksi kaikki, joilla on jonkinlainen vene, tai ei ole
venettä lainkaan.
Toivon, että veneilyn lisääntynyt suosio jatkuu ja saamme nauttia luonnossa liikkumisesta niin järvillä kuin merellä, olivatpa olosuhteet mitkä tahansa.

Mukavaa uuden veneilykauden odotusta!

Matti Hakkarainen
Tiedottaja
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KUTSU
SYYSKOKOUKSEEN

Aika : Maanantai 23.11.2020 klo 18.00
Paikka:Apu-Omena, kokoustila
Suurlohjankatu 21-23A, Lohja
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
Kokouksessa pyydetään käyttämään kasvomaskeja
TERVETULOA !
Hallitus
Tarjoilun vuoksi ilmoitaosallistumisesi kokoukseen su 20.11.2020 mennessä sihteeri
Niko Rummukaisellesähköpostilla:lola.sihteeri@gmail.com
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