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Laivureiden hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2000

Hallitus

Vastu ualue

Kommodori

Sihteeri

Satama

Perheveneily

Tiedotus

Katsastus

Nanigaatio

Tarvike

Järvi

Katsaslus

Katsastus

Katsastus

Katsastus

Katsastus

Alaakso@nic.fi

Nimi

Rainer Degerman

Tiina hiyllymaa

Henry Silander

Eugen Stenman

Ann-Maria Laakso

Martti ljas

Erkki Jäåskeläinen

Hellevi Rajala

Timo Sohlström

Kari Korander

Pentti Kukkakoryi

Veikko Kylänpäiä

Eero Lust

Sven Westerberg

Puh. koti

09-?221523

o9-2^^5530

01 9-386181

019-.331613

ol 9.331369

019-322323

019-3/,2911

019.386537

01$.323364

Puh. koti

o9-2^^1523

a19-322323

o9-224n31

01$.343476

019-321714

019-321483

Puh. §ö

019-3325205

09€7005340

049-934314

010-4642351

09-26060737

Puh. §ö

09.2568995

09-2242c/30

Puh. matka

050H78417
049-316840 rene

c/.0r72503

0400€21825

u0*218481

050-5970904

CE,c-7673694

050G.202376 tai
05G.5529384
040H378737

04G.7398737

Puh. matka

05G5693316

0/,u7673694

040H59010

0/,0M73691

C40(r72413

Fax

019=3325555

09-2^^5530

019-340431

0104642528

F1,

09-2ffiv24

.

09-22261ffi

01 9-343476

Toimihenkilöt

Vastuualue Nimi

Talous ArJa Degerman

Katsastus Martti ljas



KOMMODORN PALSTA

Viime kesänä tapahtui Harmajan lähellä erikoinen veneen uppoaminen. Marino
7000 t11'ppinen vene upposi sukeltajaryhmän alta puolessa minuutissa. Sylksi
paljastui suunnitteluvirhe. Veneen moottori-n ilmanottoaukko oli liian alhaalla ja ns.

varalaidan korkeus oli liian matala. Veneessä oli Sininen Kilpi, jonka pitäisi taata

veneen rakenteellinen turvallisuus, mutta tämä perustui venemaliin edeltäjään, jossa

ei ollut näitä r'irheitä.

Tämä tapahtuma panee miettimään veneen kipparin vastuuta omasta ja matkustajien
turvallisuudesta. Omaa venettä pitää tutkia jatkuvasti ja ikään kuin katsastaa oma
veneensä säännöllisesti veneily'kauden aikana. Joka kerta ennen lähtöä pitää tarkistaa
rnm. pilssin veden määrä ja mikäli vettä on normaalia enemmän pitää s1y selvittää.
Eipidä luottaa Siniseen Kilpeen vaan ainoastaan tosiasioihin.

Tun'allisuusr'älineet pitää olla aina kunnossa. silloin ei veneen vuotuinen
katsastuskaan tuota päänsärk1'ä. Turvallinen veneill' on Lohjan Laivureiden
perusajatus ja sen pitäisi olla jokaisen seuramme jäsenen mielessä niin
veneill'kaudella kuin talvella seuraavan kesän suunnitelmia ja veneen hankintoja
tehtäessä. Reini pitää suunnitella veneen ja kipparin rajoitukset huomioiden ja niin
veneen kuin kipparinkin pitaa olla aina huippukunnossa.

Lohjan Laivurit r1':n säännöt edelll,ttävät ruotuista katsastusta jokaiselta veneeltä.
jolla on laituripaikka Villahdessa tai joka käyttä seuran perälippua. Tämä ei ole
pikkumaisuutta vaan turvalliseen veneillyn tähtäävää toimintaa. joka lisäksi antaa

seurastamme vastuullisen kuvan ulkopuolisille ihmisille.

l4uistuttaisin vielä r'uosikokouksesta ja pikkuioulujuhlasta Asvallassa 25

marraskuuta. Vuosikokous on tärkein tilaisuus jäsenen vaikuttaa seuransa asioihin.

sitlä siellä valitaan uusia hallitukseniäseniäja päätetään ensi vuoden taloudesta.
Muistakaa m1'ös osallistua Volvo Penta Veneretkeill'kilpailuun. sillä Villahden
seinälle mahtuu vielä palkintoruoreja.

Rainer Degerman

Kommodori
Puh. 0500 478 117

e-mai I : rainer. degerman@ iohj anportinauto. fi

VENE IL YKAUD EN J,{L KI \ I.q'I\1NKE JA
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Sääntömääräi nen sYYs kokous

Aika
Paikka

25,11 .2000 klo 17.00
Asvallassa

1

2

Esityslista

Kokouksen avaus

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan

tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 llmoitusasiat

6 Käsitellään ja hyväksytään hallituksen toimintasuunnitelmaehdotus

7 päätetään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudesta

B Käsitellään ja hWäksytään hallituksen talousarvioehdotus

g 
- 

trätetään haltituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkio'sta

10 Valitaan hallituksen puheenjohtaja eli kommodori seuraavaksi
kalenteri vuodeksi

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Valitaan kaksi tilintarkastaj aa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavan

vuoden tilejä tarkastamaan

Muut asiat

Kokouksen Päättäminen

11

12

13

14



KUTSU

Lohjan Laivurit ry:n
Sääntömääräi nen syyskokous

Lauantaina 25.11.2000 klo 1 7.00
Asvallassa.

Esillä sääntöjen 16 §:n mukaiset asiat.

Lohjan Laivurit ry
Hallitus

v

Pikkujoulujuhla
Lauantaina

25.11.2000 klo 18.00

Åsvallassa

Musiikista vastaa Lasse Palanderin
Tanssiorkesteri

A.paj aiset
(voittoja voi tuoda paikanpäälle) :

Illalliskortti a' 100 mk (sis. ruokaiuomat)
I Irno ittautumiset

1 5. I 1 .2000 mennessä
-f iina Myllymaa puh. 0400 - 472503

,p,f
§
i

09 - 2225530

\(q \ . kari.pcttola@kolumbus.fi

Tervetuloa!

q

,\tF
tr



VOLVO - PENTA VENERETKEILYKILPAILU 2OOO

osallistu kilpailuun ja auta seuraarffne saa\.uttamaan jälleen hyvä sijoitus Suomen

Veneilyliiton ja Volvo-Pentan jiirjestiimrissä leikkimietisessä kilpailussa. Eikä voitto-

kaan ole meille täysin mahdoton, sillä sekin on jo koettu. Kilpailukausi on 1.5 -

31.10. Kilpailuun osallistut helposti täyttämdllä oheinen lomake ja palauttamalla

se minulle 15 manaskuuta mennessä tai viimeistäiin pikkujoulujuhlassa..

Pääkohdat pisteiden laskuun:

o veneretkien aikana ajetut matkat, moottoriveneellä 5 mpk: I piste. purjeveneellä 3

mpk : I piste, korftiin merkitäiin pisteet eli maitit jaethrna 5:llä tai 3:lla

. veneretkien aikana veneessä nukuttu yö 5 pistetta

r osallistuminen nimettynä miehistön jäsenenä kilpailuihin tai ralleihin, 1 kilpailu 5

pisteftA I ralli 5 pistetta + 3 pistetta alkava rallivuorokausi, huomautussarakkeeseen

kilpailun nimi

r nähtävyydet, 1 nähtäw),s i oiste, yksi nrihtaqys rantautumista kohden, oman

kunnan nähtävyyksiä ei huomioida, sama niihtär.1ys vain kerran kaudessa, nähtä-

vffien on tutustuttava, nähtävyyksiä ovat mm. kirkot, linnat, muistomerkit, nfitä-
v»/§pisteitä saa olla korkeintaan puolet kokonaispisteistä, huomautussarakkeeseen

nähtävyyden nimi

Tiina Myllymaa

Juurikuja 3

03 I OO NUMMELA
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Matkakertomus ajatell usta matkasta
Hanko - Haapsalu - Riga - Hanko

Kolme Lohjan Laivurit Ry: n lipun alla kulkevaa venettä, SIY Syrinxs, SIY Katinka
ja SIY Krjusa, odotteli 7.6 illalla Hangon satamassa sateessa ja tuulessa
miehistöjensä kanssa lähtökäskyä tullin kautta Rigaan, Latviaan. Kaikilla oli
kuitenkin mieliala korkealla ja toiveet mukavasta ja mielekkäästä merimatkasta.
Olihan samalla eskaaderilla mahtavat muistot edelliseltii vuodelta.
Torstaina 8.6 aamulla irrotimme köydet, ajoimme tulliin ja sitten kokka kohta Viron
Haapsalua. Tuuli ei taantunut ja meillä kaikilla oli purjeet ylhääIlä. Vauhti oli
mukava ja kaikilla mieli korkealla.
Viron rannikolla alkoi tapahtua: Kijusan isopurje repesi vahinko jiipissä, eikä siä

aatu alas. Se lepatti maston huipussa kuin vappuviuhka. Masto tärisi ja vene tärisi
ja pelkäsimme paikkojen hajoavan. Onneksi veneen voimakas moottori jaksoi pitaa
veneen väylällä. Syrinkxin puomi repeytyi irti ja Katinka menetti kaikki
kalastusvälineensä. Meri tosiaan näytti voimansa ja matala ja kivikkoinen Viron
rannikko ei näyttänyt kauniilta siinä säässä.
Lähestyessämme Haapsalun satamaa tihutti kovan tuulen lisäksi vettii ja näkyvyys
oli todella huono. Silloin meistä kaikista turtui, että merimerkit Haapsalun väylällä
olivat kateissa. Etsimme niitä pitkään ja kokeilimme köleillämme pohjaa. Syrirxs
ajoi hiukan liian pitkälle matalikolle ja jäi sinne. Odotellessaan apua Viron
merivartiostolta he aloittivat ruokailun. Oli varmasti hieno syödä kun vene seisoi
tukevasti savessa ! Haapsalun tullissa olimme 22.30 ja Eugen miehistöineen kaksi -
kolme tuntia myöhemmin.
Palkitsimme itsemme kunnolla satamassa.
10.6 Irrotimme kunnostetut veneemme jälleen ja suunta kohti Pärnua. Kova tuuli
jatkui. Matkalla runsaasti ajo- ja muita verkkoja. Oli syytä pysyä merkityillä
väylillä. Ilman suurempia kommelluksia olimme Pärnun hienossa
vierasvenesatamassa yöllä 0. I 5. Satamassa soi vielä silloin vahva ja äänekäs rokki.
Me kestimme senkin. Köysien kiinnittämisen jälkeen palkitsimme jälleen itsemme ja
kehuimme toisiamme.
ll ja 12.6 vietimme satamassa ja odottelimme parempia säitä. Vieressämme oli yksi
suomalainen purjevene, joka oli jo odottanut viikon kururollista säätä jatkaakseeJr
Bornholniille.
'3.6 klo 9. 00 köydet irti jataas matkaan, mutta suuntana ei kuitenkaan ollut Riga
va?n \i4""Vimme takaisin pobjoiseen. Aikataulu ja s.äri ei suonut .mahpollisuuttajatkaa Rigaan. Päätöksen reittimuutoksesta teimme yhdessä raskain mielin.
Aamupäivä oli kovin tuulinen ja aalto oli korkea. Seikkailimme
ajoverkkolabyrintissä monta tuntia ja §ytyväisyytemme oli korkealla
selviydyttyämme tästii koettelemuksesta kunnialla. Veneissä ei oikein "huuli
lentänyt". Klo 18.30 kiinnityimme Virtsu- nimisen pienen kylän laituriin pitämään
tuulta. Paikan tuulimittari näytti reilusti yli 20 m/sek. Seuraavaksi päiväksi tuuli
yltyi vielä ja me pidimme köytemme visusti kiinni.
Samaan satamaan tuli myöskin pariskunta turkulaisella veneellä, SIY Samantha.
Heillä oli pieni ongelma mastonsa kanssa ja autoimme veneen kipparin
puos untuol illa mastoon. Korjauksen jälkeen meil le tarj ottiin kuohuviiniä.
Palkitsimme jä1leen itsemme.



15.6 tuuli enää I 0 m/sek ja köydet irtija kommelluksitta kiinnityimme tuttuun
Haapsalun laituriin klo 15.00. Söimme hyvin ja palkitsimme itsemme.
16.6 Tullissa klo 9.15. Taas tuuli oli matkan normaaleissa lukemissa l0 - 15 m/sek.
Vene keinui ja vesi pärski kun suuntamme oli Hanko. Tuuli pohioisesta ja
lähernpänä Hankoa alkoi tuntua ihan mukavalta kun meri oli kohtuullisen tasainen.
Hangon tullissa 19.20.
Matka oli kaiken kaikkiaan mukava ia vaiherikas. Oli hienoa todeta, että kovat kelit
ia huonot ilmat eivät saa hyvää porui<kaa huonolle tuulelle. Jotkut ehkä vähän
"huonovointiseksi. Ensi vuönna äas uudelleen jonnekin. Kiitos hyvät miehistöt !

PV

VOLVO PENTA Veneretkeilykilpailutulokset 1 999
:

Seurojen pisteet:
1. Humallahden Venekerho ry
2. Lohjan Laivurit ry
3. Helsingin Moottorivenekerho ry

Henk i lökohtaiset pisteet :

| 1735
9422
9t97

1 . Jalmari Laakko Rauman Moottorivenekerho ry I 196

2. Sirno Lehtimäki Helsingin Moottorivenekerho ry I 187

3. Kalevi Puolitaival Helsingin Meriveneilijät ry 933
13. Kari Peltola Lohjan Laivurit ry 752

14. S-E Westerlund Lohj an Laivurit ry 119
1 6. Trygve Osterman Lohj an Laivurit ry 67 5

iYI
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Satamakuulumisia

Kesä on mennyt vaikka sitä ei huomaa muusta kuin lehdet ovat menneet puista ja
kaislikko on ruskea. Tätä kirjoittaessa istun Wänoxassa Koivumäen terassilla

auringon paistaessa. Lämpötila on yli 15 ja merivesi 12 astetta. Uskomaltoman

lämmin lokakuu, ei ole kuulernma ollut 40 vuoteen.
Orslantetin satamaa on taas kohennettu kevät- ja syystalkoissa aktiivisen ja
runsaslukuisen talkooporukan voimin. Sataman hyvien palveluiden vuoksi veneily
voi kärsiä, koska porukka viihtyy niin hyvin satamassa.

iatamassa riittää kyllä töitä tulevina vuosinakin, koska ruokahalu kasvaa syödessä.

Uusia suunnitelmia on mrn. grillikatoksen ja käymälän teko, sekä sähköjen
kunnostus määräysten mukaiselle tasolle.
Satamassa on vielä tilaa muutamalle veneelle isossa - ja pienessä laiturissa.

Veneiden katsastuksessa on pientä lipsumista ilmenny koska vieläkään kaikki eivät

ole veneitään katsastanut.

Kaikkien veneen omistajien pitäisi tietää seuraavat asiat;

- Lohjan laivurit ry: n satamasääntöjen rnukaan jäsenen, jolla on laituripaikka
Villahden satamassa, on katsastettava vene JOKA VUOSI

- Suomen veneilyliiton sääntöjen mukaan vene on katsastettava KESÄKULIN
loppuun mennessä.

- Suomen veneilyliiton sääntöjen mukaan seuran perälipun käyftöoikeus edellyttää
VENEEN VUOSITTAISTA KATSASTUSTA.

- Mikäli veneenomistaja on kä)ttänyt hyväkseen vakuutusyhtiönsä
katsastusalennusta, voi veneen katsastamattomuudesta lisäksi seurata

taloudellisia jälkiseuraamuksia.
- Satamapaikan saamisen ehtona on veneen katsastukserrhoito vuosittain.

'oivotan kaikille hyvää loppusyksyä ja talvea kevättä odottaen.

Satamakapteeni HENRY



Ylämökin vuokraus

Viliahdessa sijaitsevaa ylämökkiä voi jäsenet vuokrata talviaikana 1.10.-30.4.
Vuokra on 50 mk/ vrk.
Viikonloppuna minimi vuokra-aika on 2 r'rk. Viikolla voi varata m1'ös 1'hdeksi
yöksi.( Touko- ja s11'skuussa mökkiä ei vuokata vaan mökki on vhteisess-
kä1,rössä. Kesäkuukausina vuokra on vain 30mk / vrk.)

Säännöt:

Vaihto tapahtuu klo 15.00. jolloin mökki on siivottu, astiat pes§, roskat vie§' ja
puukori täytett]'.
Seuraavan vuokraajan on mukava tulla siistiin rnökkiin. Sauna ja pukuhuone on

siistittävä heti kiiy'tön jälkeen. Roskat ja ryhjät pullot viety' pois. lattiat pesty ja
harjattu.
Siinä tapauksessa, ettei seuraava vuokraaja ole tullut voit pitää mökkiä tukikohtana
klo 18.00 asti. Huom. Mökki on oltava luovutuskunnossa klo 15.00
Mökissä on kaikki tarpeellinen lukuunoftamatta lakanoita. peineitä jap11'hkeitä.
Kä1tä VARATTU - kilpeä ollessasi mökillä. näin takaat rauhasija viihtl'r'yytesi.

Saunamaksut:

Maksu on 20mk Rerta I perhe. 10 mk / kerta / henkilö
Saunaa ja pukuhuonena ei voi varata. r'aan kä1.ttöoikeus on kaikilla. Korjaathan
saunomisen jäljet heti. Paikalla olijat sopivat kä1ttöajoista.
Mökin vuokraan ei sisällf ilmaista saunaa. r'aan jokaisen on aina merkittär'ä
saunan pukuhuoneen seinällä olevaan listaan saunojat.

Mökin vuokrausta hoitaa

Pirjo Jun'anen
Anjalankatu 2 08100 Lohja
Puh. kofi 019-331050
Sähköposti pirjo.j urva nen@ lohja.fi
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/ Ahtela Eero
i_ ALa-Könni Jussi

Elom aa Ti ina
x Gronberg Ma aret
-Grönberg Mikael
\ Joenpel to Timo
Leinonen Tiina

r[,eskinen Rei j o
,,Lindstedt Seppo
Ros s i Immo
Sa arl Ris to
Toivonen Mikko

'r!i rtanen Tapio
Ålander Tui j a
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Rainer Degerman
Lohjantie 48 A 5

03 100 Nummela

Tapahtumakalenteri

25.|t

Volvo Penta veneretkeilykilpailu- Iomakkeiden palautuspäivä
(mattimyöhäiset voivat vielä palauttaa lomakkeensa pikkuj ouluj uhlassa

sihteerille)

\-
Vuosikokous Åsvallassa klo I 7.00
Pikkujoulujuhla klo 18.00 alkaen

2001

10.-18.2 Venemessut SÅf-ZOOt , Messukeskus, Helsinki
Messumatka tullaan järjestämään entiseen tapaan. Matkasta tiedotetaan
jäsenille hyvissä ajoin.

Mini-Loksodromi 3 12000

Julkaisija Lohjan Laivurit ry
Toimitus: Ann-Maria (Anne) Laakso
Korpikatu 11

08150 Lohja
Puh. 019-33 1369
050-5970904
Sähköposti: alaakso@nic.fi

Toimitus toivottaa koko
veneilevälle väelle rauhallista
Joulua ja onnellista Uutta Vuotta
200t
Kiitos tästä vuodesta! ! !


