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LoLa:n hallitus ja toimihenkilöt

Hallituksen jäsenet

GSM

Sähköposti

Kommodori

Jukka Huuhtanen

0400 300 406

jukka.huuhtanen@cembrit.com

Katsastuspäällikkö
Varakommodori

Jari Heikkinen

040 751 5762

heikkinenjaris@gmail.com

Sihteeri

Niko Rummukainen

040 540 7924

lola.sihteeri@gmail.com

Rahastonhoitaja
Juha Rajala
Jäsenrekisterinhoitaja

041 317 8793

juha.em.rajala@gmail.com

Tiedottaja

Matti Hakkarainen

0500 260 943

tiedottaja@lohjanlaivurit.net

Satamakapteeni

Jyri Pekkarinen

040 506 9265

jypekka@dnainternet.net

Tarvikemyynti

Antti Viita

044 080 8163

a.viita@luukku.com

Matkaveneily

Petteri Koskenala

044 0631 330

petteri.koskenala@gmail.com

Mökkivastaava

Markku Sévon

050 385 6493

mokki@lohjanlaivurit.net

Katsastajat:
Katsastuspäällikkö

GSM
Jari Heikkinen

040 751 5762

heikkinenjaris@gmail.com

Markku Evelä

0400 545 921

markku.evela@consti.fi

Jouni Forsell

0500 814 229

jommifo@gmail.com

Veli-Matti Laakso

0500 486 538

veli-matti.laakso@dnainternet.net

Jan Eriksson

050 523 0461

j.eriksson@dnainternet.net

Kyösti Sario

041 501 8350

kyosti.sario@dnainternet.net

Tero Sandberg

0400 814 127

terosandberg@gmail.com

Veli-Matti Laakso

0500 486 538

veli-matti.laakso@dnainternet.net

Toimihenkilöt
Saari-isäntä
Norrvik
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Kommodorin palsta

Hyvät Laivurit,
Tätä kirjoitettaessa on ollut useita kevääksi kohtuullisen lämpimiä ja erittäin kauniita päiviä,
ulkoilukelejä parhaimmillaan. Luonto alkaa heräilemään ja veneilijän sielu alkaa tulevan
kesän veneretkien toivossa suunnittelemaan kevään huolto- ja ehostustöitä. Kuten joka kevät,
tehtävää olisi paljon. On niitä pakollisia kunnossapitoon liittyviä töitä sekä niitä ehostuksia
jotka ns. ajan puutteen johdosta ovat jääneet edellisenä kesänä – tai edellisinä kesinä –
hoitamatta valmiiksi. Suunnittelu on mukavaa ja toteutus useimmiten vielä mukavampaa.
Vapaa aikaa parhaimmillaan.
Valitettavasti koronavirustilanne on viimeisen kuukauden aikana mennyt reippaasti
huonompaan suuntaan. Valtioneuvosto sekä aluevalvontavirasto ovat asettaneet uusia
tiukempia kokoontumis- sekä käyttäytymisrajoituksia ja suosituksia. Laivureiden hallituskin
on joutunut siirtymään viimekeväiseen tapaan ainakin joksikin aikaa etätyöskentelyyn
Teams-kokousten muodossa. Asiat saadaan toki valmisteltua etäyhteydenkin kautta, mutta
eihän se kokonaisuudessaan korvaa kasvokkain suoritettua mielipiteen vaihtoa asioista joilla
koetamme saada seuramme toimintaa mahdollisimman turvalliseksi. Pidän jo nyt erittäin
todennäköisenä sitä, että joudumme siirtämään seuramme kevätkokouksen ajankohtaa
aiemmin ilmoitetusta. Kokousmateriaali asiakirjoineen sekä toiminnantarkastukset toki
suoritetaan ajallaan. Voi hyvin olla, että muitakin aktiviteettejämme joudutaan siirtämään tai
perumaan, mutta niistä tiedotamme jäsenistöämme hyvissä ajoin.
Panostamme jatkuvasti satamamme turvallisuuteen, ja esimerkiksi tällä hetkellä ovat sekä
mökin, että saunamökin EA-välineet tarkasteluissa ja ne päivitetään ajan tasalle. Samoin
palovaroittimet sekä -sammuttimet tarkastetaan normaalisti. Itse haluankin nostaa
turvallisuuden ensi kesän keskeiseksi teemaksi. En tarkoita pelkästään hallituksen tekemiä
toimenpiteitä vaan haluan jokaisen meistä tarkastelevan toimintatapojaan ja miettivän olisiko
niissä parannettavaa. Ennakkosuunnittelu on yllättävien tapaturmien välttämisen tärkein osa.
Lopuksi haluan henkilökohtaisesti kehottaa jokaista Laivuria ottamaan koronarokotteen
välittömästi kun se on saatavilla. Niin suojelet parhaiten itseäsi ja läheisiäsi tuolta
inhottavalta taudilta. Oikein hyvää tulevaa veneilykesää kaikille Lohjan Laivureille.
Tapaamme jälleen tänäkin vuonna sekä satamissamme, että merellä.

Jukka Huuhtanen, Kommodori
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Katsastusasiaa

Hyvät Lohjan Laivurit!
Kevät alkaa lähestyä, ja on jo aika hiljalleen valmistautua vesillelaskuun. Viime
vuoden kevään katsastustoimia häiritsi Covid-19 pandemia ja sama tilanne tulee
jatkumaan tänäkin vuonna.
Ohessa muutama liiton ohje katsastusten suorittamiseksi:
SPV:n ohjeet korona-ajan katsastukseen löytyvät täältä
https://spv.fi/teema/suositukset-korona-ajalle/
Ohjeita tullaan vielä tarkentamaan kevään aikana vallitsevan tilanteen, määräysten ja
suositusten mukaisesti, mutta eiköhän tämä homma onnistu tänäkin vuonna.
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:

Omistaja

Veneen nimi

Venetyyppi

Merkki ja malli

Lindholm

Linda

Moottorivene

Marsund 906

Kärki

Henriikka

Purjevene

Johnson 26

Ihatsu

Tribienne

Purjevene

First 30

Andersson

Aletta

Purjevene

Albin Scampi 30

Toivanen

Alicia

Purjevene

Beneteau Oceanis 381

Korpinen

Sandy 3

Purjevene

Finn Flyer 31 CR

Valitettavasti liiton Suuli-ohjelmassa on tätä kirjoittaessa jotain vikaa ja en ole voinut
varmistaa onko tässä listassa kaikki runkokatsastettavat mutta tarkennetaan
myöhemmin. Veneilijä voi itsekin varmistaa venetodistuksesta, että onko viiden
vuoden jakso täyttynyt. Ja uushankintojen osalta sekä viime kauden aikana
hankittujen veneiden rungot tulee katsastaa ennen vesillelaskua.
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Suomen Purjehdus- ja Veneily on tänä vuonna painottanut seuraavia asioita
venekatsastuksiin liittyen:

VUODEN 2021 KATSASTUKSEN TEEMA
Tämän vuoden teemana on veneen sähköjärjestelmät ja erityisesti
kytkentäkaavioiden laatiminen ja ajan tasalle saattaminen. Kytkentäkaaviosta on
mainittu tarkemmin uudistetussa sähköjärjestelmät-osassa.
KATSASTUSSÄÄNTÖJEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄT -OSA UUDISTETTU
Sähköjärjestelmän turvallisuus ja moitteeton toiminta on tärkeää vesillä. Tämän
saavuttamiseksi sähköjärjestelmäosuutta on päivitetty ottaen huomioon
sähköturvallisuuslaki (2016/1135), veneiden pienoisjännitejärjestelmää koskeva
standardi (EN ISO 10133:2017), veneiden pienjännitejärjestelmää koskeva standardi
(EN ISO 13297:2018) ja sähkötyöturvallisuusstandardi (SFS 6002:2015+A1:2018).
Lähtökohtaisesti tehdasvalmisteisen uuden veneen sähköjärjestelmä on nykään
valmistushetken vaatimusten mukainen ja se täyttää olennaiset
turvallisuusvaatimukset: suojauksen sähköiskulta ja tulipalolta sekä moitteettoman
toiminnan kaikissa merellisissä olosuhteissa. Katsastuksessa todetaan
sähköjärjestelmän nykytilanne. Se voi olla alkuperäinen, korjattu tai laajennettu.
Tärkeää on yhdessä veneen omistajan kanssa todeta, onko sähköjärjestelmä
sähköalan ammattilaisen jäljiltä vai maallikon itse tekemä. Katsastaja yleensä ei ole
sähköalan ammattilainen, mikä rajoittaa sähköjärjestelmän turvallisuuden ja kunnon
arviointia katsastustilanteessa.
Pienoisjänniteasennuksia (esim. 12 VDC, 24 VDC) saa osaava ja asiaan hyvin
perehtynyt veneilijä tehdä itse, mutta pienjänniteasennukset (esim. 230 VAC, 400
VAC, maasähkö, generaattori) on teetettävä veneeseen sähköurakoitsijalla, joka
suorittaa niille käyttöönottotarkastuksen ja antaa veneen haltijalle
tarkastuspöytäkirjan.
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Ohessa on lista Lohjan Laivureiden katsastajista 2021:
Uutena katsastajana listalla on Jan Eriksson, tervetuloa mukaan!

Jan Eriksson

j.eriksson@dnainternet.net

050 523 0461

Markku Evelä

markku.evela@consti.fi

0400 545 921

Jouni Forsell

jouni.forsell@dnainternet.net

0500 814 229

Veli-Matti Laakso

veli-matti.laakso@dnainternet.net

0500 486 538

Kyösti Sario

kyosti.sario@dnainternet.net

041 501 8350

Jari Heikkinen

heikkinenjaris@gmail.com

040 751 5762

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

Mukavaa kevättä kaikille!

Jari Heikkinen, Katsastuspäällikkö
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Tiedottajan palsta

Talven aikana on tullut toiveita, että Villahden satamassa otettaisi entistä paremmin huomioon kanssaveneilijät. Tämä siksi, että yhteiselo olisi kaikille veneilijöille miellyttävää ja mutkatonta. Ei tehdä uusia kieltoja, vaan toivotaan,
että pienillä muutoksilla saavutetaan kaikkia tyydyttävät olot satamaan. Lisäksi
LoLa:n hallitus on tehnyt muutamia muutoksia satamasääntöihin. Nämä eivät
aiempaan viitaten ole enää toiveita, vaan vakavasti otettavia määräyksiä. Seuraavassa olen koonnut esitettyjä toiveita ja sääntömuutokset.

LoLa:n laitureilla käyttäytyminen
Veneet ovat laitureissa lähekkäin, jolloin tulisi ottaa huomioon seuraavia seikkoja:
Onkiminen ja virvelin heitto eivät saisi häiritä naapuriveneilijöitä. Ahtaissa paikoissa syntyy helposti häiritsevää metelöintiä ja jopa vaaratilanteita terävien
koukkujen kanssa. Tämän johdosta toivotaan, että kalastus tapahtuisi sellaisissa
paikoissa, joissa on riittävästi tilaa. On myös kohteliasta tiedustella paikalla olevilta veneilijöiltä, onko heillä mitään onkimista vastaan. Onkimista ei missään
tapauksessa haluta kieltää, mutta toivotaan, että kanssaihmiset otetaan huomioon entistä paremmin.
Lähekkäin olevien veneiden johdosta toivotaan myös, että tupakointi ei häiritse
naapuriveneilijöitä. Mikäli arvelet, että savu kulkeutuu naapuriveneisiin, niin tupakointihetki tulee siirtää riittävän kauaksi naapuriveneistä.

Villahden satamasääntöihin on tehty muutoksia. Ohessa on uudistettuja tekstejä:
Tekstimuutos 2§:n tekstiin, yöpyminen niille, joilla ei ole vakituista venepaikkaa:
LoLa:n varsinainen jäsen tai “entisten sääntöjen mukainen ainaisjäsen“, jolla ei
ole vakituista venepaikkaa Villahdessa, voi yöpyä veneessä satamassa vierasvenepaikoissa tai satamakapteenin osoittamassa vapaissa paikoissa ilman yöpymismaksua (saunasta ja sähköstä maksetaan normaali veloitus). Yöpyminen tulee etukäteen sopia satamakapteenin kanssa ja yöpyä saa maksimissaan 7 yötä
kalenterikuukaudessa.
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Lisäys 5§:n tekstiin, Tankkaussääntö LoLa:n laitureilla:
Polttoaineen tankkaus veneisiin on Villahden satamassa kielletty. Poikkeustapauksessa satamakapteeni voi antaa luvan pienen määrän tankkaamiseen varmistaakseen veneen pääsyn lähimmälle polttoaineiden jakelupisteelle.
Satamasäännöt löytyvät sisään kirjauduttua kokonaisuudessa Lohjan Laivureiden kotisivuilta kohdasta:
Lohjan Laivurit – Säännöt ja maksut – Villahden satamasäännöt

Villahden ensiaputilanteeseen tehdään parannuksia tulevalle veneilykaudelle.
Hankitaan uusia välineitä ja vanhempaa kalustoa uudistetaan. Näistä uudistuksista ilmoitetaan erikseen, kun muutokset ovat valmiit.

Tulevalla veneilykaudella joudumme huomioimaan koronan aiheuttamia toimenpiteitä samalla tavalla kuin viime kaudella. Pyritään kaikki toimimaan niin,
että eläminen satamissamme sujuisi turvallisesti. Pidämme huolen siitä, että satamista löytyvät tarpeelliset saippuat ja desinfiointiaineet.

Tietoa jätepisteistä:
Villahden satamassa oleva lukittu jäteastia poistetaan kokonaan, millä ei ole
merkitystä nykyiseen tilanteeseen. LoLa:n jäsenillä on oikeus jättää roskia
Rosk´n Roll:n ylläpitämiin jätepisteisiin. Lähimmät pisteet ovat Barösundin satama, Barösundintie 707 ja Barösundin Parkkialue mantereen puolella, Baröundintie 700.
Isokokoiset jätteet toivotaan viemään suoraan Rosk´n Roll:n jäteasemalle. Jäteasemien yhteystiedot ja aukioloajat voit tarkistaa: www.rosknroll.fi

Toivotan kaikille LoLa:n jäsenille miellyttävää ja turvallista veneilyvuotta 2021

Matti Hakkarainen, tiedottaja
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Rahastonhoitajan terveisiä

Viime vuoden tilinpäätöstä ei ole vielä tätä kirjoittaessa vahvistettu, mutta
kirjanpitäjän tuloslaskelman perusteella voitollinen tulos on jopa syyskokouksessa
esitettyä ennustetta hieman suurempi. Tämä oli jo toinen vuosi peräkkäin kun
tuloksemme oli reilusti positiivinen. Taloutemme on siis hyvällä tasolla, eikä
jäseniltämme perittäviin maksuihin ole tarvinnut tehdä korotuksia useaan vuoteen.
Vaikka kassassa on hyvin rahaa, niin erityiseen tuhlaamiseen ei ole kuitenkaan varaa.
Suurempia tulevaisuuden investointeja saattaa olla Villahden laiturien joko
peruskorjaaminen, tai jopa osittainen uusiminen. Tähän on syytä varautua etukäteen.
Jäsenmäärämme kehitys ei ole ollut ollenkaan suotuisa viimeisten vuosien aikana.
Tämän vuoden alussa jäseniä oli yhteensä 152 kpl, kun jäsenmäärä vielä vuonna 2012
oli 220 kpl. Tästäkin määrästä on jo parin ensimmäisen kuukauden aikana pudonnut
muutamia jäseniä saatuaan jäsenmaksulaskun postissa. Viime vuonna eronneita
jäseniä oli 14 kpl, uusia saatiin 10 kpl. Tämä suuntaus pitäisi nyt saada muuttumaan.
Jäsenmäärän merkittävä kasvattaminen lyhyellä aikavälillä ei ole kuitenkaan
yksinkertaista jo pelkästään tukikohtiemme kapasiteetin takia. Syytä olisikin pohtia
mitä palveluja voisimme lisätä joista jäsenet ja seuran talous hyötyisivät ilman suuria
investointeja. LoLan:n hallitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia.
Pandemia on vaikeuttanut elämäämme ja koetellut hermojamme nyt jo vuoden ajan,
eikä loppua näy. Positiivista siinä on kuitenkin ollut se, että Villahden mökin
käyttöaste on ollut suurta, ja Norrvikissa yöpyneiden vuorokaudet ja saunakäynnit
ovat lisääntyneet reilusti. Toivottavasti tämä vuosi jatkuu samalla tavalla.
Toivotan kaikille Laivureille mukavaa kevättä ja kesän odotusta. Pysykää terveinä!

Terveisin,
Juha Rajala, rahastonhoitaja, jäsenrekisterin yläpitäjä
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Tarvikevastaava muistuttaa
Lippujen ja lipputankojen mitoissa on ollut jonkin verran epätietoisuutta, joten alla suositukset mitoista.

Veneen pituus

Lipun koko

Lipputangon pituus

alle 7 m
7 - 10 m
10 - 12 m
12 - 15 m
yli 15 m

33 x 54 cm tai 44 x 72 cm
55 x 90 cm
66 x 108 cm
80 x 131 cm
100 x 163 cm

80 cm tai 100 cm
120 cm
145 cm
175 cmn
210 cm

Lipun on oltava puhdas ja ehjä.

Hinnasto 2021
LoLa perälippu
LoLa perälippu
LoLa perälippu
LoLa perälippu

44 x 72 cm
55 x 90 cm
66 x 108 cm
80 x 131 cm

35€
45€
55€
65€

LoLa veneenomistajaviiri
LoLa veneenomistajaviiri

22 x 42 cm
26 x 50 cm

35€
40€

Pätevyysviiri - saaristolaivuri
Pätevyysviiri - rannikkolaivuri
Pätevyysviiri - avomerilaivuri

26 x 50 cm
26 x 50 cm
26 x 50 cm

35€
35€
35€

LoLa patalakki
LoLa venetarra

15€
1€

Öljynimeytysmatto - ota Villahden puuliiteristä, merkitse summa saunalistaan

3,50 €/m

Maksutapa


Laskutus syksyllä sauna- ym. maksujen yhteydessä



Tarvikkeita voi tilata


Antti Viita



044 0808 163



a.viita@luukku.com
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VILLAHDEN LAITURIPAIKKAHAKEMUS

Jäsenen nimi:

.................................................................................................................

Matkapuhelin:

...............................................

Sähköpostiosoite:

.................................................................................................................

Veneen tyyppi/malli:

.................................................................................................................

Veneen nimi: m/y - s/y

....................................................................

Pituus:

Leveys: .............. m

................ m

Nykyinen paikka: n:o ...........

Liittymisvuosi: .....................................

Syväys: .............. m

Rek.no .......................
Paino: .............. kg

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
veneen leveys max 2,49m ............................................................................................ 400 €
veneen leveys 2,50m – 3,49m & PIKKUAISAT ............................................................. 420 €
veneen leveys 3,50m tai enemmän & ISOT AISAT ...................................................... 440 €

pikkulaituri ......................................................................................................................... 240 €

ponttoonilaituri................................................................................................................... 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
Hyväksyn yllä olevat määräykset

………………………..
paikka

21
……… / ……… 20…..

Hakemus on täytettävä joka vuosi
Palauta 15.3. mennessä

………………………………………….
allekirjoitus

Jyri Pekkarinen
Anjalankatu 2 as 2
08100 Lohja
jypekka@dnainternet.net
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Kokouskutsu Lohjan Laivureiden kevätkokoukseen 2021
Kokous pidetään Teams-kokouksena torstaina 18.3.2021. klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokousmateriaali on
liitteenä.
Lohjan Laivurit ry, Hallitus
Hyvät Laivurijäsenet
Kevätkokous 2021 pidetään sovittuna aikana 18.3. Tällä kertaa vallitsevasta pandemiasta johtuen kokous
pidetään Teams-kokouksena. Kokouksen kutsujana toimii Kommodori Jukka Huuhtanen.
Tässä ovat ohjeet siitä, kuinka Teams-sovellus asennetaan ja kuinka sitä käytetään. Teams-sovellus toimii
sekä mobiilipuhelimella että tietokoneella.
Teams-sovelluksen asentamisen ohjeet löytyvät alla olevista linkeistä:
https://www.youtube.com/watch?v=JajIh51hdxk tai https://www.youtube.com/watch?v=tehWIiMOEKY
Teams-kokoukseen voi liittyä myös, vaikka sovellusta ei ole asennettu koneellesi, Alla olevasta linkistä
löytyy ohjeet:
https://www.youtube.com/watch?v=qNS4X04U5Jo
Mikäli haluat osallistua kokoukseen mobiili-laitteella, niin alla olevasta linkistä löydät siihen ohjeet:
https://www.youtube.com/watch?v=lYXuCQMYvR0
Mikäli sinulla on kysyttävää Teams-kokoukseen tai Teams-sovellukseen liittyen, niin ota yhteyttä hallituksen
jäseniin, niin he auttavat asiassa.

Veneilyterveisin

Matti Hakkarainen
Lohjan Laivurit, tiedottaja
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VILLAHDEN LIPUNNOSTO JA
KEVÄTTALKOOT LAUANTAINA
22.5.2021 klo 10.00

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 18.5
mennessä, GSM 040 5069265 tai jypekka@dnainternet.net
TERVETULOA !
Hallitus
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TAPAHTUMAKALENTERI 2021

MiniLokso no 1 ilmestyy maalis

ma 8.3

Kevätkokous, Teams-palaveri maalis

to 18.3.

Villahti talkoot touko

la 22.5

Katsastus – Villahti touko

la 22.5

Katsastus – EKE-Marin touko

ma 24.5

Katsastus – Villahti kesä

ma 14.6

Katsastus – EKE-Marin kesä

ti 15.6

Juhannusjuhla – Villahti& Norrvik kesä

pe 25.6

Kokoontuminen – Tall Ship Race 2021, Turku heinä

5.7.-8.7.

Villahti talkoot

myöhemmin ilmoitettuna aikana

Norrvik talkoot

myöhemmin ilmoitettuna aikana

Mini Lokso no 2 ilmestyy marras

ma 8.11

Syyskokous 2019 marras

to 25.11

Merkitse päivämäärät kalenteriisi jo nyt
Varmista päivämäärät saamastasi sähköpostista tai www.lohjanlaivurit.net_
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kylma@me.com
+358400201283
rrkallio@gmail.com
+358465906187
susanna.m.karhu@gmail.com
+358408442514
seppo.ketonen@gmail.com
+358405472149

17

Aarne
Ursula
Pekka
Tommi
Seppo
Pauli
Jenny
Sampo
Petteri
Markku
Harri
Raimo
Riku
Sini
Pekka
Ritva
Ilkka
Hannu
Ann-Maria
Veli-Matti
Voitto
Timo
Jorma
Markku
Kari
Reino
Rolf
Ahti
Sanna
Kimmo
Stefan
Tapio
Sami
Kalevi
Anneli
Mauno
Maikku
Sari
Sakari
Pekka
Heikki
Markku
Teemu
Antti
Markku
Raija
Erik
Jyri
Anne
Antti
Hannu
Antti
Niko

Klemetti
Klemetti
Kolehmainen
Kolehmainen
Kolo
Korhonen
Korpinen
Korppoo
Koskenala
Koskinen
Kosunen
Kunttu
Kunttu
Kuusinen
Kähkönen
Kähkönen
Kärki
Kärkkäinen
Laakso
Laakso
Lahtinen
Lankinen
Lappeteläinen
Lehtinen
Leino
Lindeberg
Lindholm
Lindstedt
Linnakoski
Liukkonen
Lostedt
Makkonen
Mantere
Merinen
Metso
Metso
Mettinen
Moisio
Mäkelä
Niemelä
Nuutinen
Ojalehto
Ojalehto
Ojanen
Paalanen
Paalanen
Paulinow
Pekkarinen
Pentikäinen
Pentikäinen
Pesola
Pohjanväre
Pohjanväre

Varsinainen
Perhejäsen
Varsinainen
Varsinainen
Ainais
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Ainais
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Perhejäsen
Varsinainen
Varsinainen
Perhejäsen
Kunniajäsen
Varsinainen
Ainais
Ainais
Varsinainen
Ainais
Ainais
Varsinainen
Ainais
Perhejäsen
Navigaatioj.
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Perhejäsen
Ainais
Perhejäsen
Perhejäsen
Varsinainen
Navigaatioj.
Kunniajäsen
Perhejäsen
Varsinainen
Ainais
Varsinainen
Perhejäsen
Ainais
Perhejäsen
Perhejäsen
Varsinainen
Varsinainen
Navigaatioj.
Navigaatioj.

aarne.klemetti@metropolia.fi
pekka.kolehmainen@simeri.fi
tommi.kolehmainen@simeri.fi
seppo.kolo@saunalahti.fi
paulkorh@gmail.com
meripeninkulma@gmail.com
sampo.korppoo@ratekoulutus.fi
petteri.koskenala@gmail.com
koskinen.jhl@hotmail.com
harri.kosunen@kolumbus.fi
raimo.kunttu@gmail.com
riku.kunttu@rkraksa.fi
sini.kuusinen@gmail.com
rvikholm@elisanet.fi
rvikholm@elisanet.fi
ilkkajt.karki@gmail.com
vienola@gmail.com
veli-matti.laakso@dnainternet.net
voitto.lahtinen@gmail.com
identity@wippies.fi
jorma.lappetelainen@suomi24.fi
markku.lehtinen@luukku.com
karihannuleino@gmail.com
reino_lindeberg@hotmail.com
calle.lindholm@dnainternet.net
ahti.lindstedt@gmail.com
sannalinna@hotmail.com
kimmo.j.liukkonen@gmail.com
stefan.lostedt@fixnordic.com
tapiomakkonen@outlook.com
sam70@elisanet.fi
kalevi.merinen@dnainternet.net
mauno.metso@dnainternet.net
moisiosari@gmail.com
gmail@sakari.fi
pniemela@mbnet.fi
heikkinuutinen12@gmail.com
markku.ojalehto@iki.fi
teemu.ojalehto@gmail.com
antti.ojanen@hotmail.com
maka.paalanen@gmail.com
rk.paalanen@gmail.com
erik.paulinow@hotmail.fi
jypekka@dnainternet.net
anne.pentikainen@hus.fi
antti@novillo.fi
hannu.pesola@anpe.fi
antti@pohjanvare.fi
niko.pohjanvare@gmail.com

+358405466667
+358405584204
+358400440431
+358400514374
+358400457204
+358504804853
+358505686416
+358415106466
+358440631330
+358452699428
+358407221640
+358400816561
+358505051289
+358500503027
+358503442061
+358400546650
+358405731413
+358400841907
+358505970904
+358500486538
+358400209652
+358400471086
+358405944900
+358400700424
+358400470755
+358500476493
+358505986551
+358405844359
+358503478997
+358505838643
+358400436836
+358505644037
+358505987612
+35819342869
+358405832013
+358405833114
+358500812355
+358405116170
+358400810235
+358405063326
+35840 707 3376
+35841 510 3434
+358440470655
+358445000778
+358407212447
+35849600000
+358405069265
+358400665878
+358400225025
+358400727049
+358400449164
+358400904061

18

Mikko
Birgitta
Juha
Juha
Juhani
Taito
Janne
Anna-Maija
Niko
Olli
Kimmo
Toni
Timo
Tero
Kyösti
Marja-Leena
Janina
Markku
Arto
Sami
Pekka
Kai
Teppo
Jukka
Petri
Antti
Jukka
Pirjo
Kari
Jyrki
Jyrki
Arto
Tuija
Michael
Sven-Erik
Thomas
Antti
Erkki
Mikko
Kari
Seija
Kauko
Samuli

Pohjavuori
Pollari
Rajala
Riiali
Rinta-Kokko
Rissanen
Roukala
Rummukainen
Rummukainen
Ruuskanen
Saarto
Sahlström
Salo
Sandberg
Sario
Sario
Seijo
Sevon
Sjöholm
Sohlberg
Ståhlstedt
Särkelä
Talvio
Teuronen
Tiihonen
Toivanen
Toivola
Toivola
Toivonen
Tommila
Uusitalo
Vallioniemi
Vallioniemi
Weikkola
Westerberg
Westerlund
Viita
Viita
Wilhola
Virolainen
Virolainen
Ylianttila
Ylianttila

Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Navigaatioj.
Varsinainen
Varsinainen
Perhejäsen
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Perhejäsen
Perhejäsen
Varsinainen
Navigaatioj.
Varsinainen
Varsinainen
Perhejäsen
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Perhejäsen
Navigaatioj.
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Perhejäsen
Varsinainen
Ainais
Ainais
Varsinainen
Varsinainen
Varsinainen
Perhejäsen
Varsinainen
Ainais
Perhejäsen

mikko.pohjavuori@edu.lohja.fi
birgittapollari@gmail.com
juha.em.rajala@gmail.com
juha.riiali@gmail.com
juhani.rinta-kokko@kolumbus.fi
taito.rissanen@gmail.com
jroukala@hotmail.com
anna.rummukainen@gmail.com
niko.rummukainen@sappi.com
olli.ruuskanen@gmail.com
kimmo.saarto@chefsgourmet.com
toni.sahlstrom@gmail.com
olasomit@gmail.com
terosandberg@gmail.com
kyosti.sario@dnainternet.net
marjaleena.sario@dnainternet.net
janina.seijo@hotmail.fi
markku.sevon@cateva.fi
arto.sjoholm@purjehtija.fi
sami.sohlberg@me.fi
pekka.stahlstedt@saunalahti.fi
kai.sarkela@gmail.com
ttalvio69@gmail.com
jukka.teuronen@gmail.com
petri.tiihonen@ilmavoima.fi
atoivanen7@gmail.com
jukka.toivola@kotikone.fi
pirjo.t.toivola@gmail.com
kari.k.toivonen@gmail.com
jyrki.tommila@gmail.com
uusitalo.jyrki@gmail.com
artovallioniemi@gmail.com
tuija.vallioniemi@gmail.com
michael.weikkola@kolumbus.fi
sven.westerberg@gmail.com
thomas.p.westerlund@gmail.com
a.viita@luukku.com
viitaerkki@gmail.com
wilholamikko@gmail.com
seija.virolainen@dnainternet.net
kauko.ylianttila@pp.inet.fi
samuli.ylianttila@gmail.com

+358504136797
+358407595284
+358413178793
+358404141429
+358400874747
+358458963726
+358445502966
+358408293080
+358405407924
+358505818654
+358405203909
+358503137338
+358400893536
+358400814127
+358415018350
+358456395119
+358408433092
+358503856493
+358409004872
+358406708833
+358400470835
+358400162895
+358400800782
+358445271255
+358400241002
+358400455067
+358503798041
+358503768750
+358400622025
+358405170826
+358503240799
+358505954559
+358505954554
+358405899358
+358400472413
+358400472413
+358440808163
+358440849318
+3584578769111
+35819382098
+358405226612
+358407785177
+358401890797

