
4J-r.Id --a-
\/\_*> -\

Llor
Natr.

-*.....\
r \-./-l

-i,-,/{å\-.
tJr:' ':

?,

9s*i.{

},E--?

;\$
=*sf-*-Cn\\yii

-+- /1
4 

-g---

*,-\..tJ
--,.,{d,\,1

Eestd

torr:

.lr't \,.x
tlJ

o,t )1

\{,,'
\,r

kl"-:

(t ,
I fT-ll

L; r,t

\ --t,/
,,*--):'=;{i

. 
I ,,..F \

L,'



Lola:n hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2OOl
Hallitus

050-5970904

19.4.2001

Fax

019 - 344 a21

09-222 55>/

0 1 9-3 14902

09-222 5530

Fax

09-2565,_,

019 - 343 476

Vastuualue Nimi

Kommodori Henry Silander

Sihteeri Tiina Myllymaa

Satama Ilves Heikki

Perheveneily Kari Peltola

Tiedotus Ann-Maria Laakso

Katsastus Martti Ijas

Navigaatio Veikko Koivumåiki

Tarvike Ulla Lust

Järvi Timo Sohlström

Kotipuhelin Työpuhelin Matkapuhelin

019 - 386 181 0500 - 934 314 0400 - 821 825

09 - 222 5530 09-87005340 0400 - 472 503

Såihköposti: kpt kari. peltola@kolumbus.fi

019-325 732 019-314902 040A-472763

09-222 s530 040-500 22a8

Såihköpo sti: kLt. kari. peltola@kolumbu s. fi

019 - 33 13 69

Sähköposti: alaakso@nic.fi

019 - 322 323 040-7673694

019-341932 050 - 5125582

019 - 32t 483 019-321 483 0400 - 473691

019 - 323 364 09 - 26060737 050 - s68 1588

Toimihenkilöt

Vastuualue Nimi

Talous Arja Degerman

Katsastus Martti Ijas

Katsastus Pentti Kukkakorpi

Katsastus Veikko Kylänpeiä

Katsastus Eero Lust

Katsastus Sven Westerberg

Kotipuhelin

09 - 222 1523

019 - 322323

019 - 343 476

019 - 32t 710

019 - 321 483

Työpuhelin

09 - 256 8995

Matkapuhelin

0s0 - 569 3316

040- 7673694

0400 - 459 010

040 - s9ss296

0400 - 473 691

0400 - 472 413

ffi



KOMMODORIN PALSTA

Hyvä LOLALAINEN
ieuramme 25-vuotis juhlakesä on aivan ovella. Osalla on veneet ehka jo vedessä

-odottaen kesåiä ja purjehduksia. Toivottavasti juhlavuotemme kesä on aurinkoinen.

Toimintamme käynnistyi aikoinaan Lohjanjåirvellä ja oli ilmeisesti aktiivista alusta

alkaen. Vuosien aikana on kuultu tarinoita koulutusveneestä ja muusta toiminnasta.

Venekilpailujen järjestämistiikin aikoinaan kokeiltii& mutta lähiympiiristön ihmiset

eivät oikein pitiineet moisesta touhusta.

Merelle siirtyminen ja Orslandetin saaminen avasi aivan uuden saran

toiminnassamme. Sataman rakentamisen ja kehitt?imisen ideoista ei näytä loppua

tulevan. Aktiivinen toiminta onkin tärkeiiä, koska toiminnan laantuminen on

vaarallista. Jäsenistö kokee varmaan järviveneilyn rajalliseksi, koska lähes kaikki

ovat siirtyneet merelle. Seuran kannalta olisi hyvä" ettii järvi-toimintaakin olisi.

Järvitukikohtarnme, joka saatiin vuonna 1998, ei valitettavasti ole vilkastuttanut

jiirvitoimintaa.

Orslandetin tåimän vuoden tärkein tapahtuma on sernan 25-vuotis juhla, jota

toivottavasti saamme juhlia kauniissa juharmussäässq upouudessa huvimajassamme.

Toivon runsasta jäsenistön osanottoa kevät- ja syystalkoissa! Samoin paljon

venekuntia kesän eskaadcreihin ja kokoontumisajoihin.

. jataman kunnostusta tehdiiän tarpeen ja voimavarojen mukaan. Merellä tapahtuva

toimintamme on päosin suuntautunut perheveneil5ryn. Perheveneilyssä olemme

pärjänneet Volvoruori-kilpailussa pienenä seurana hyvin, verratessa sijoituksiamme

esim. Helsingin seudun suuriin seuroihin.

Ensi kesiinä kaikki tiiyttåimåiän innolla kilpailukaavakkeita, jotta påirjäisimme

kilpailussa vielä paremmin.

Antoisaa veneily- ja juhlakesä kaikille!

Kommodori Henry Silander



SATAMAKUUL{JMISIA KEVIiÄLTÄ 2OO1

VENEILYKAUSI ALKOI SATAMASSA PERINTEISEN TJLKOILUPAIVIiN IVERKEISSÄ
KEVÅTKOKOUKSESSA POHDITTIIN UUDEN HTMMAIAN SIJOITUSpAil«nq,rL
JOKA PÄÄTETTIIN KAIKKIEN PAIKALLA OLLEIDEN LAIWREIDEN KESKEN.
HI.IYIMA"IAN TT]LEVA PAIKKA ON SAI]NAN JA MÖKIN VIiLISSÄ SIJAITSEVALLA
TASA}ITEELLA
KEVÅTTALKOISSA O5.O5.OI ON TARKOITUS RAKENTAA HTIVIMAIAN PERUSTI.]KSET
JA TAVOITTEENA SAADA HTIVIMA,IA VALMIIKSI LOLAN 25.VT'OTISJUHLAAI{.

VELI-MATTI LAAKSON VETÄMÄ ALKUSAMMUTUSKOULUTUS ONMSTIn HIENOST):/
KAIKKI TIALT]KKAAT SATVAT KOKEILLA SAMMU'TTIMIA JA SOIHTUJA
LAVASTETUSSA TILANITEESSSA. NAISJÄSENET, JOTKA EIVÄT OLLEET
AIKAISEMMIN KOKEILLEET JAT]IIESAMMUTINTA TAI KÅ§ISOtr{TUA9 PITIVÄT
IIARIOITT]STA TARPEELLISENA

KAIKKIEN VENEEN OMSTAJIEN PITIIISI TIETIIÄ SEURAAVAT ASIAT;

- Lohjan Laivurit ry:n satamasiiiintöjen mukaan jiisenen, jolla on laituripaikka Villahden
satarnassa, on katsastettava vene JOKA VUOSI.

- suomen veneilyliiton siiiintöjen mukaan vene on katsastettava I(ESÄKUUN loppuun
mennessä.

- Suomen Veneilyliiton s?iZintöjen mukaan seuran perälipun kiiyttöoikeus edellytt?iä VENEEN
VUOSITTAISTA KATSASTUSTA.

- Mikäli veneenomistaja on käyttåinyt hyviikseen vakuutusyhtiönsä katsastusalermukserl voi
veneen katsastamattomuudesta seurata taloudellisia j älkiseuraamuksia.

- Satamapaikan saamisen ehtona on veneen katsastuksen hoito wosittain.
- Ennen vesille laskua tarkasta onko veneesi runkokatsastus voimassa.
- Veneiden katsastuksen yhteydessä Presso Center tarkastaa sammuttimet.

SATAMA ON TALVEHTINUT HWIN JA MÖKKI ON OLLUT JÄSENTEN AHKERASSA 

."

KAyrÖssÄrÄpr rarvpN.
EIPÄ SENENEI\PÄÄ, KI]IN ST]LIA VESIÄ oDoTELLEN

SATAMAKAPTEEM Hessu



KEVÄTTALKOOT JA LIPUNNOSTO
Lauantaina 05.05.2001 alkaen Il. klo 10.00

Hommia riinää niin sisällä kuin ulkonakin.
Tytot tarjoavat h1,vää keittoa ia kahvia.
Lipunnostoon r,almistaudutaan klo 1 5.00.
Talkoiden lopuksi lämmin sauna ja ehkä

rohkeimmat heittävät talviturkin Villahteen.

Poimintoja lvölistasta :

\-/

Omat haravat mukaan.

Ulko- ja sisäsiivousta
Huvimajan kasausta

L aiture iden kunnostusta
Puuceen rakentamista
Haravointia

Tervetuloa joukolla talkoisiin - puuhaa on paljon! Palkkiona hyvä mieli ja siisti
kesänviettopaikka.

Lohjan laivureiden 2S-vuotis j uhla Villahdessa
Pe 22.06.2001

Juhlat vietetiiiin perinteisten j uhannusj uhlien yhteydessä.

Ohjelma

Klo 08.00 lipunnosto
Klo I 1.00-13.00 naisten sauna

13.00- I 5.00 miesten sauna
. Klo 1 5.00 j uhlapuhe Kommodori Henrv S ilander
o Coctailpö),tä katettq vapaaa seurustelua.
o Tanssia

o

a

o

a

o



VOLVO.PENTA KTLPAILT]N 2OOO

TULOKSET

4. Trygve Osterrnan LoLa
36. Veikko Kylänpää LoLa
40. Pasi Virtanen LoLa
41. Pentti Jurvanen LoLa

Seurojen pisteet:

1. Humallahden Venekerho ry.
2. Helsingin Moottorivenekerho ry.
3. Helsingin Meriveneilijät ry.
4.Lol4an Laivurit ry.

Yhteis katsastukset 200 1

1019 pistettä
562
552
s49

11245 pisteffii
8880
8012
7170

Villahti
Eke-Marin
Eke-Marin
Villahti

14.5 klo 17-19.00
15.5 klo 17-19.00
04.6 klo 17-19.00
05.6 klo 17-19.00

Lohjanjärvellä sopim uksen m ukaan

PS, Muistakaa peruskatsastus ennen veneen vesille laskua!!

Yhteiskatsastuksissa Villahdessa ja Eke-Marin:ssa voi tarkastuttaa
sammuttimet ja kaasujärjestelmät Presso Centerin toimesta. Myynnissä on
alaan liittyviä tuotteita.

Keväfferveisin Martti Ijas Puh. 019 322 323 tai040 767 3694



Katsastussäännöt v.200 I
Perusteet

Katsastuksen perusteena on yllipitiiä ja kehittiiii veneilyhrvallisuutta ohjaamalla ja
opastamalla veneilijöitii veneidensä hoito4 varustamista ja vamsteiden kiiyttötaitoa
koskevissa asioissa sekii turvallisuusmyönteisten asioiden omaksumisessa.
Katsastuksen tiirkeimpitnä perusteena on merilain 8§: "Aluksen tulee, sitii merenkulkuun
kiiytettiiessä olla niin rakennettq varustetfiL miehitetty, lastattu ja vaadittavin tarvikkein
varustettu, että ihmishenki ja omaisuus voidaan ottaa huomioon sekåi katsoa turvalliseksi
kulkuveden laatu että liikerure, johon alusta kiiytetiiiin".
Vastuu veneestäja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai
haltijalla" ja lolussa ollessa piiiillikkönä toimivalla. Katsastus ei heitii vapauta tiistii
vastuusta- Piiiillikön on ennen purjehdukselle liihtöäparhaansa mukaan varmistauduttava

\ .tä ettii vene on täysin kunnoss4 merikelpoinen ja riittävästi varustettu ja miehitetty.
Xlpailussa noudatettavista katsastusohjeista mätuätiiiin kilpailukutsussa.
Kilpailuturvallisuus mäiiräysten mukainen katsastus koskee vain kulloistakin
kilpailutapahtumaa eikä korvaa sen ulkopuolella niiiden siiiintöjen mukaista katsastusta.

Katsastusmenettely

Katsastus jaetaan peruskatsastukseen ja vuosikatsastukseen.
Katsastus tehdiiiin purjehduskauden alussa kesiikuun loppuun mennessä, ja se on voimassa
seurinvan vuoden kes?ikuun loppuun. Seura voi harkintansa mukaan myöntiiii pidennystii
katsastuksen voimassaoloon tai poikkeuksia katsastuskaudesta.
Katsastettu vene merkitiiiin vuosittain kotiseuran venerekisteriin, jolloin vene saa oikeuden
kiiytt?iii seuran lippua. Katsastuksen suorittaa seuran siihen valtuuttamat, katsastuskurssin
kiiyneet katsastajat, joilla on liittojen myöntämä katsastajalupa.
Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla.

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdiiiin joka viides vuosi, sekä silloin kun vene on vaurioitunut.
Seura voi myös peruskatsastuttaa veneen aina kun siihen katsotaan olevan aihetta-

. ..uskatsastus tehdiiän kaksivaiheisen4 toinen runkokatsastuLrsena veneen ollessa maissa ja
Vin"n veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Runkokatsastuksessa tarkastetaan
ulkopuolelta veneen runkq voimansiirtolaitteet ja läpMennit. Sisiipuolelta tarkastetaan
vastaavat kohteet sekii moottori.

Vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdiiiin joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiin4 jolloin tarkastetaan
turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.



Katsastuspöytäkirj a ja venetodistus

Peruskatsastuksesta laaditaan katsastuspöyäkirja. jonka toinen kappale jiiä veneen

omistajalle ja toinen seuralle. jonka rekisteriin vene merkitiiiin. Vuosikatsasruksesta tehdäiin
merkintä peruskatsastuspöytäkirjaan sekä venetodistukseen.
Jos vuosikatsastuken on tehnyt vieraan seuran katsastaia- on veneenomistajan ilmoitettava
katsastuksesta luotettavalla tavalla kotiseuralleen veneen merkitsemiseksi rekisteriin.
Venetodisruksen anta.a peruskatsastuksessa seur4 jonka rekisteriin vene merkitiiiin.
Venetodistus on asetuksessa mainittu todistus oikeudesta käyttää seuran lippua.
Todistus on pidettävä veneessä mukana. Venetodisrus on voimassa katsastusmerkintöjen
mukaisesti. Voimassaolo paiättyy kuitenkin välittömiisti veneen omistajan vaihruessa tai
omistajan vaihtaessa seuraa.

Venetodistusta ei saa yliviivaamalla tai muulla tavalla muutella.

Katsastusluokat

Veneet katsastetaan niiden rakenteen. varustuksen ja purjehdusalueen mukaan seuraaviin
luokkiin:

Katsastusluokat 1. Avomeri
Avomeriolosuhteisiin purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja
kunnoltaan soveliaat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia.
Purjehdusalue kattaa Itiimeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan
niemimaan rannikot, Brittien saaret. Espanja. Portugalin rannikot sekä Välimeren (:
Euroopan rannikkovedet ja Välimeri)

Katsastusluokka 2. Rannikko
Meriolosuhteisiin rannikon liiheisyydessä normaalina purjehduskautena vallitseviin
olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet, jotka pysyvät olemaan tarvittavan
omavaraisia.
Pu{ehdusalue kattaa Perämerenja Suomenlahden, suotuisessa olosuhteissa Pohjois-
Itiimeren Hanko- Gotlanti- linjan liinsipuolella, sekä Etelä - It?imeren linjan ÖOlanti -
Bomholm - Rugen - l2insipuolella.

Katsastusluokka 3. Saaristo
Saaristoon ja sisävesille normaalina purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin
rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet.
Purjehdusalue kattaa Suomen rarurikot. jiirvet. Ahvenanmeren. Suomenlahden perukan
Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavalle, sekä suotuisissa olosuhteissa Merenkurkun ja
Helsinki-Tallinna.

Katsastusluokka 4. Suojaisat vesialueet
Suojaisille vesialueille rakenteeltaanja kunnoltaan soveliaat veneet. sekä valvotuissa
olosuhteissa pu{ehdustapahtumat.



LOLA:n järuitukikohdan j ärj estyssäännöt

l§ Kohde

Hevossaaressa sijaitseva jiirvitukikohdan saunamökki varusteineen ja laitteineen.

2§ Käyttöoikeus

Saunaa saavat kayttiU Lohjan Laivurit ry:n varsinaiset-, ainais-, perhe- ja juniorljäsenet ja
v käyttäjä on oikeutettu kutsumaan kohtuullisen m?iiAiin vieraitaan.

3§ Käyttöaika

Saunamökkiä ei voi varata etukäteen itselleen. Saunaluoroista sovitaan paikallaolijoiden kesken.
Käyttäjiikalenteria pitaiä jzirvitoiminnasta vastaava hallituksenjåisen. Kiiytajan on kirjoitettava nimensä
mökissä olevaan vieraskirjaan jolloin hiin myös ottaa va§uun siitä, että mökki jiiä kuntoon seuraavalle

saunojalle.

4§ Siisteys

Tukikohdan käyttäjien on huolehdittava alueen siisteydestä. Polttopuita onjokaisen kiiyttäjiin tehtävä
kiiytetty m?iiirä. Sauna on siivottava kZiytön jälkeen Jokainen vie omat roskansa pois alueelta

Tukikohdassa voi yöpyä veneessä tai teltassa. Telttailijoiden on pyrittävä pystyttämiiän telttansa siten että
saunankäyttäjät eivät häiriinny. Saunamökissä on yöpyminen kielle§.

Miehitt?imätöntä telttaa ei alueelle saa jättiiä

5§ Vastuu

Alueen ja mökin kunnosta vastaa vieraskirjan kuittaaja. Jos huomaat jotain puuttuvaq kirjoita se
vieraskirjaan ja tee ilmoitus jiirvitoiminnasta vastaavalle. Vieraskirjassa on myös lisa irtaimesta

omarsuudesta.

v 6§ Avain

Saunamökkiin ja muihin lukittuihin tiloihin sopii Villahden avain.



Ylämökin vuokraus

Villahdessa sirjaitsevaa ylämölhiä voi j?isenet vuokrata talviakam 1.10.-30.4.
Vuokra on 50 mk/ wk.
Viikonloppuna minimi yuokra-aika on 2 wk. Viikolla voi varata myös yhdeksi
yöksi.( Touko- ja syyskuussa mökkiä ei vuokrata vaan mökki on yhteisessä
käytössä Kesäkuukausina vuokra on vain 30mk / vrk.)

Säännöt:

Vaihto tapahtuu klo 15.00, jolloin mökki on siivottu, astiat pesty, roskat viety ja. 
.

puukori täytet$.
Seuraavan vuokraajan on mukava tulla siistiin mökkiin. Sauna ja pukuhuone on
siistittävä heti käytön jälkeen. Roskat ja tyffät pullot viety pois, lattiat pesty ja
harjattu
Siinä tapauksessq ettei seuraava vuokraaja ole tullut voit pitiiii mökkiä tukikohtana
klo 18.00 asti. Huom. Mökki on oltava luovutuskunnossa klo 15.00
Mökissä on kaikki tarpeellinen lukuunottamatta lakanoita, peitteitii ja pyyhkeitii.
Käytä VARATTU l kilpeä ollessasi mökillä, näin takaat rauhasi ja viihtyvyytesi.

Saunamaksut:

Maksu on 20mk /kerta / perhe, l0 mk / kerta / henkilö
Saunaa ja pukuhuonetta ei voi varata, vaan kiiyttöoikeus on kaikilla. Korjaatban
saunomisen jäljet heti. Paikalla olijat sopivat kiiytttiajoista.
Mökin vuokraan ei sisälly ilmaista saunaa, vaan jokaisen on aina merkittävä
saunan pukuhuoneen seinällä olevaan listaan saunojat.

Mökin vuokrausta hoitaa

Pirjo Jurvanen
Anjalankatu 2 08100 Lohja
Puh. koti 019-331050
Puh. työ 019-3691277
Sä hköposti pirj o.j urva nen@lohja. fi



Lohjan Laivurit ry - Maksuja vuonna 2001

Varsinainen jasen - liitrymismaksu
Varsinainen jasen - jäsenmaksu

Perhej äsen - j äsenmaksu
Navigaatioj äsen - j äsenmaksu

Juniorij äsen - j asenmaksu

Satamamaksu - Iso laituri
Satamamaksu - Pieni laituri
Satamamaksu - Ponttooni I aituri

Avainmaksu

Sataman vuotuinen sähkömaksu

Sataman sähkömaksu vuorokaudelta
Sataman sahkomaksu viikonlopulta

Miehiuamätön vene laiturissa, vain Lola:n jäsen

VAIN Satamakapteenin luvalla

Saunominen - perhe

Saunominen - henkilo

Yöpyminen ylämökissä vuorokaudelta perheeltä
- kesällä 1.5 - 30.9

-talvella 1.10-30.4

1.000 mk
350 mk/vuosi
100 mk/vuosi
100 mlCvuosi
50 mlvvuosi

1.200 mk/vuosi
650 mlvvuosi
750 mk/vuosi

100 mk

150 ml«vuosi
5 mkivrk

10 mk

20 mivvrk

20 rnklkerta
l0 mk/kerta

30 ml«vrk
50 mlCvrk

Saunamaksut merkitään saunatuvan seinällä olevaan listaan ja
sihteeri laskuttaa ne kerran vuodessa.

Muut maksut sihteeri laskuttaa tarpeen mukaan.



Rainer I)egerman
Lohjantie 48 A 5

03 100 Nummela

E skaaderip urj ehdus Haap s aluun (alustavasti)
yhteys perheveneilyv astaav aan tai sihteeri in.

B engtskärin majakalle Hangosta yhteys alukse lla
yhteys p erhe ve ne i lyv astaav aan tai s ihte er i in
ilmoittautuminen matkalle 21.07 . mennessä

Perhe vene i lytapahtuma/le ikkimi e I inen kilpai lu
Villahdessa

Syystalkoot j a lipunlasku

Syyskokous j a p ikkuj ouluj uhla

Mini-Loksodromi 21200 I
Julkaisija Lotrjan Laivurit ry
Toimitus: Ann-Maria (Anne) Laakso
Korpikatu 11 08150 Lohja
Puh. 019-33 1369
050-5970904
Sähköposti: alaakso@nic.fi

\

;

Ia.05.05.2001

pe.22.06.2001

la. 30.06 2001

la. 07.07.2001

La.28.07.2001

1a,25.08.2001

1a.29.09.2001

la.24.l 1.2001


