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LoLa:n hallitus Ja toimthenkilöt vuonna 2OOg

Hallitus

Vastuualue Nimi Kotipuhelin Työpuhelin Matkapuhelin Fax

KommodoriHerrrySilarrder(019)3861s104403324510440332451(019)340431
Sihteeri Jonnalappeteläinen (019)325096 04059'9900 \/

Sälrköposti: iorma.lappetelainen@surfeu'fi

SatamallvesHeikki(019)325732(019)3149020400472763$19)314902
perheveneily Kari Peltola (olg) 322 640 040 5002 208 (019) 322 925

Siihköposti: kpt.kari.peltola@J<olumbus'fi

Tiedotus Ann-Marialaakso (019) 331 369 050 5970 904

SiihköPosti: anne'laakso@luo'to

Katsastus Marttiljas (Olg)322323 0407673 694

Navigaatio Veikko Koivumiiki (Olg)341 932 050 5125 582

Tarvike lltlal.ust (Olg)321 483 (019) 321 483 040 5794994

JärviTimoSere(019)33173304008735950400873595(019)331733

Toimihenkilöt

Vastuualue Nimi Kotipuhelin Työpuhelin Matkapuhelin Fax

TalousjaTiinaMylyrnaa(0|9)32264.00500412503(019)3^^q25
Jäsenrekisteri Sähköposti: kpt'kari'oeltola@J<olumbus'fi \'/

Katsastus Martti Ijas (Olg) 322 323 040 7673 694

Katsastus JouniForsell (019) 388 761 0500 814229

Katsastus Veikko Kytänpäii (Olg)321 710 040 5955 296

Katsastaja Veli-lMatti Laakso (019) 331 369 0500 486 538

Katsastus Eero Lust (019) 321 483 0400 473 691

Katsastus SvenWesterberg 0400 472413

Mökin vuokraus

Pirjo Jurvanen (019) 331 050 (019)369 1277

Sähköposti : piij o. iurvalcn@s4a-t

t\



KOMMODORIN PALSTA

Hpät Laivurit

Talvi on jo kåiäntynyt lähemmiiksi kevättä, mutta vielä se

r--,ko ittelee re iluilla pakkas lukemil la, Tällainen kururon vanhan ajan
talvi etrkä toivottavasti tuottaa myös kunnon vanhan ajan
leppoisan, lämpimän kesiin. Moottoriveneilij ö ille tyynen j a

purjehtijoille sopivan tuulisen. Tämä vanhan ajan talvi jä:idytti
myös Villahden kaikki vesij ohdot lukuun ottamatta kaivolta
tulevaa johtoa joka on saattolämmitetty. Selvittiin kuitenkin
pelkäIlä säikähdyksellä ja mitiiiin ei rikkoutunut. Saunamökin
lämp ritiloj a nostettiin ette i j äätyminen uus iutuis i.

Aikaisemminkin esillä ollut asia: tiimä saaritukikohdan
hankkiminen pitiiisi saada piiätökseen tänä vuonna. Kaikki vinkit
otetaan vastaan

Venemessuilta tuli yksi asia myös esille, vanhin veneveistiimö
mikä osallistui nriyttelyyn oli Lohj alta, Makko Muovi Ky.
Lohjalta löytyy pitkat perinteet S0-luvulta asti alalta.

Suomen veneilyliitosta tulleessa kirjeessä ollaan huolissaan siitä
että viime vuosina vesillä on ollut havaittavissa merkkejä hyvän
vene ilykulttuurin katoamisesta mm toisten ve sil läliikkuj ien

'..-, huomioiminen j a merisäännösten hyvä tunteminen. To ivottavasti
eilrme kuulu tiihän joukkoon. Toivon ettii meillä toimisi
olennaisena osana yhteis«illisyys j a yhteis istä as ioista
huo lehtiminen e ikä aino ast aan omien tarp e iden tyydytkiminen.

Hyv?iä aktiivista, arrtoisaa veneily kesää odottaen.

Henry Silander
Kommodori



Sääntömääräi nen kevätkokous

Aika 22.03.2003 klo 12.00
Paikka Villahti

Esityslista

Kokouksen avaus

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytää n kokouksen työjärjestys

llmoitusasiat

Esitellään hallituksen toimintakertomus

Esitetään tuloslaskelma ja tilintarkastajien antama lausunto ja
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Päätetään voiton/tappion kirjaamisesta hallituksen esittämällä
tavalla.

Päätetään tili - ja vastuuvapaudesta

Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottaen
huomioon seuran sääntöjen ja yhdistyslain määräykset.

Kokouksen päättämi nen.
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KUTSU

Lohj anLaivurit ry:n
S ääntömiiäräinen kevätkokou s

Lauantarna 22.03 .20A3 klo 12.04
Villahdessa.

Esillä sääntöjen 16§:n mukaiset asiat.

Lohjan Laivurit ry
Hallitus

Ulkoilupäivä
Perinteinen laivureiden ulkoilupäivä vietetään l-auantaina 22.03.2003 alkaen

klo 10.00 Villahdessa.



VOLVO PENTA VENERETKEILYKILPAILA 2OO2

1. Humallahden Venekerho ry. 10 003

Z.Lappeeffiannan Moottoriveneseura ry- 8 248

3. Helsitgin moottorivenekerho ry. 7 564

4. Keilahden Venekerho ry.

5. Helsingin Meriveneilijät ry.

6. Lohjan Laivurit ry.

7. Joensuun Pursiseura ry.

19. Pursiseura Ilmarinen ry.

Lohjan Laivurit ry.

1. Trygve Österman
2. Pasi Virtanen
3. Veikko Kylänpää
4. Lauri Stenberg
5. Kaj Lindberg
6. Heikki Sundqvist
7. Sven-Erik Westerberg
8. Erkki Lehtiranta
9. Kai Grönholm

10. Aaro Rantanen
1 1. Christer Johnsson
12. Jorma Lappeteläinen
13. Kimmo Laakso
14. Jouni Forsell
15. Martti Ijas

Yhteensä

6 159

5 494

4 856

1 867

138

53 559

769
632
448
4t4
394
370
346
259
2t0
209
201
178
172
170

84

4 856

I

Huom!
Yöpymis istä j a nähtävyyks iin tutustumisesta
kertyy pisteitä enintään saman verran kuin
ajetuista matkasta j a kilpailuihin osallistumisesta.
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Tutkinto 13.12.2042

Uudet SAARISTOKIPPARIT

HalminenNiko
Halminen Sippo
IngmanPertti
Jantunen Marko
Kaattarr Tapio
Kaipainen Tiia
Kallio Arja
Karahka Pekka
Kukkonen Sami
Känninen Hannu
Laakso Tomi
Leino Eva
Levula Tapani
Maijala Mika
Marsalo Tarja
Metso Harri
Mickelsson Timo

Lola:n jäsen lihavoitu

Nikander-Tuominen Hannele
Ojala Sirpa
Paljakka Marko
Piltti Joni
ruihimaaTuula
Rautiainen Kari
Ronkainen Elina
Ruti Anneli
Sakki Arja
SeppäLäHeikki
Stick Jan

Stigell llkka
Tuimala Jussi
Turunen Seppo

Tuunanen Anri
Venell Ville

heikki



SATAMAKAPTEENIN TERVEHDYS !

Kaikille seuran jtisenille hyviiä alkarutta veneilykautta 2003. Veneilymessut ovat
jälleen tiin?ikin vuonna aloittaneet veneilykauden. Allekirjoittanut ei valitettavasti

§ennyt työesteitten takia hrtustumaan tarjontaan, mutta toivottavasti jokainen sai

sieltä joitain uusia ideoita
Talvi on ollut vuosikymmenien kovin pakkastalvi. Orssisakin on jåiäpeitteen paksuus

ollut noin 60 cm.
Tammikuun alussa vietimme viikonlopun mökissä mittarin näyttiiessä -29C'
Pakkaset jåi:idyttivät saunamökin sisällä olleet vesliohdot, mutta pienellä
liimmittelyllä ne saatiin taas toimimaan.
Myös avantopumppu sanoi itsensä irti, eikä avanto näin ollen ole auki. Seuraan

liittymisestii ja veneilystii on ollut paljon kiinnostuneita, sekä tiedusteluja on tullut
runsaasti. Toivottakaamme siis uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi'
Kevättalkoisiin on alustavasti suunniteltu Orssin saunan seinän uusimista sekä tietysti
perinteiset talkootyöt. Isonlaiturin siihköpiiiikeskus on ollut suunnitteilla jo pidemm?in

aikaan ja siihen paneudutaan paremmin kev?iällä. Saunamökin ilmoitustaululle laitan

niin sanotun aloitevihon, johon voi kirjoittaa toiveit4 parannusehdotuksia, ym.

Toivomukset kiisittelemme hallituksen kokouksessa ja pohdimme niihin ratkaisuja
yhdessä.

Toivotaan pakkasten jo pikkuhiljaa hellittiiv?irL aurinkoisten ilmojen saapuvaq jotta
påiäsemme taas vesille.

Kevättervehdys Hessu
I



Asiaa katsastuksesta

Tervehdys Laiwrit, vanhemmat, sekä varsinkin uudemmat jiisenet.

Vaikka veneilykauden alkuun onkin vielä pitkä aika, on mieleen hyvä palauttaa

muutama perusasiq jotka §llä ovat painetussa muodossa jokaisen veneen

katsastusvarusteisiin kuuluvassa Katsastusohjeet- kirjasessa. Jollei sinulla sitii
ole, voit ostaa sen Lustin Ullalta. Nyt talvella on aikaa lukea ko. opus tarkkaan

läpi ja miettiä, miten sen vaatimukset on toteutettu omassa aluksessa ja mitä

varten varusteet ovat olemassa. Esimerkiksi heittoliinasta ei ole mitåiåin hyötyä,
jos se on jonkun lokeron pohjalla, josta sen etsimiseen kuluu varttitunti.

Samaten on hyvä käydä läpi muutkin paperit, kuten Venetodistus ja katsastus-

--pöytiikirja, joista selviiiä edellisvuonna korjattaviksi mäåirä§rt kohteet ja
runkokatsastuksen uusimistarve yrn.

Runkokatsastushan tehdiiiin joka viides vuosi tai karille ajon, moottorinvaihdon
tai muun ison korjauksen jälkeen. Jos omisäja vaihtaa toiseen seuraan tai
aluksen omistaja on vaihtunut, on tarkastus myös tehtävä.

Runkotarkasfus tehdän maissa, yleensä ennen kuin varusteet on tuotu
veneeseen ja tarvittavien luukkujen ollessa auki.
Lisäksi tehdiiänjoka vuosi ns. vuositarkastus veneen ollessa vesillä
purjehdusvalmiina.

Yhteistarkastuksien päiv?im?iärät ilmoitetaan Loksodromissa.
Aikaisemmasta käytiinnöstii poiketen enä ei sammuttimia voi tarkastuttaa
katsastuksen yhteydessä, vtuln se on tehtävä etukäteen.

Runkotarkastuksista sovitaan katsastajien kanssa tapauskohtaisesti, samoin kuin
yhteistarkastuksista poikkeavista tarkastuksistq joista katsastajilla on oikeus

. - reloittaa kulunsa.

Pelkkä runkotarkastus ei vielä oikeuta seuran lipun käyttöön, lipun saa nostaa

vasta hyviiksytyn vuositarkastuksen jälkeen.

Vuositarkastus on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun, jota ennen se

on taas tehtiivä.

Vielä kerran. Lukekaa se pieni keltainen kirja , ja jos on jotain epiiselvää, niin

§sykää allekirj oittaneelta tai muilta katsastaj ilta.

Martti Ijäs



Katsastussäänn öt v .2003

Perusteet

Katsashrksen perusteena on ylliipiuiii ja kehittåiii veneilyturvallisuutta ohLjaamalla ja

"pÅärff" 
näneilijöitii veneidersä tioitoa, varustamista ja varusteiden kåiyttötaitoa

äskevissa asioissa sekä tr.nvallisuusmyönteisten asioiden omaksumisessa'

Katsastuksen tiirkeimpänä perusteena on merilain 8§: "Aluksen lulee, 1itä
merenkulkuun käytettiiessa'olla niin rakennettq varustettq miehitetty, lastattu ja

vaadittavin tarviki<ein varustettu, ettii ihmisheriki ja omaisuus voidaan ottaa

huomioon sekåi katsoa turvalliselsi kulkuveden laatu että liikenne, johon alusta

Yäfietiiff'.
v;"t r veneestii ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla

tai haltijalla" ju liul*ru ollessa päälikkönä loymvalla. 
Katsastus ei heitii vapauta tiistii

vastuusL. påttiton on ermen purjehdukselle lfitöä parhaansa mukaan-.

varmistauduttava siitii ettii v"ne oä Uiysin kunnossa" merikelpoinen ja riittävästi

varustettu j a miehitettY.
Kilpailussä noudatettavista katsastusohjeista mEi?irätiiiin kilpailukutsussa.

Kilpailuturvallisuus miiiiräysten mukainen k$lastus koskee vain kulloistakin

kilpailutaparrtumaa eika korvaa sen ulkopuolella näiden s?iiintöjen mukaista

katsastusta.

KatsastusmenettelY

Katsastus j aetaan peruskatsashrkseen j a vuosikatsashrkseen'

Katsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuul mennessä' ja se

on voimassa .",r"""r"riouoden kesäkuun loppuun. Seura voi harkintansa mukaan

.yOt A:i pidennystä katsastuksen voimassaoloon tai poift&euksia katsastuskaudesta'

fatsastetiu vene merkitiiiin vuosittain kotiseuran venerekisterii4 jolloin vene saa

oikeuden käyttää seuran fippua.Katsastuksen suorittaa seuran siihen valtuuttamat,

katsastuskurssin kåiyneet katsastajat, joilla on liittojen myöntiimä katsastajalupa'

Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla'

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdiän joka viides vuosi, sekii silloin kun vene on vaurioitunut tai

omistaja vaihtuu.
Seura ioi myös peruskatsastuttaa veneen aina kun siihen katsotaan olevan aihetta'

peruskatsasius tåh&i:in kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa

maissa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Runkokatsashrksessa

tarkasäaan ulkopuolelta veneen runko, voimansiirtolaifteet ja låipiviennit.

Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori'



Katsastusluokka 2. Rannikko

Meriolosuhteisiin rannikon låiheisyydessä normaalina purjehduskautena vallitseviin
olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet, jotka pysyvät olemaan

tarvitiavan omavaraisia.
Purjehdusalue kattaa Perämeren ja Suomenlahdeq suotuisessa olosuhteissa Pohjois-

Itiimeren Hanko- Gotlanti- liqian låinsipuolellq sekä Etelä - Itiimeren linjan ÖOlanti -

Bornholm - Rugen - länsipuolella'

Katsastusluokka 3. Saaristo

iaaristoon ja sisävesille normaalina purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin

rakenteeltaan ja kururoltaan soveliaat veneet.

Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, AhvenanmererL Suomenlahden

perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavalle, sekä suotuisissa olosuhteissa

Merenkurkun ja Helsinki-Tallinna.

Katsastusluokka 4. Suojaisat vesialueet

Suojaisille vesialueille rakenteeltaanja kurmoltaan soveliaat veneet, sekä valvotuissa

olosuhteissa purjehdustapahtumat.

Vesiliikennelakiin on tullut muutoksia ja aino.a opus missä se on koottuna on
LAKTKOKOELMA VESILIIKENTEEN SÄÄDÖrSer ].cl98 ja t999.
Kirjaa saa ainakin tilaamalla Lohjan Kirjakaupast4 hinta n. 20€

Kirja kuuluu katsastusvarusteisiin.

Kevätterveisin Martti Ijas Puh. (019) 322 323 tai 040 7673 694

Yhteiskatsastukset 2003 :

Eke-Marin ma 19.5 klo 17.00 -19.00
Villahti ti 20.5 kto 17.00 -19.00
Eke-Marin ma 16.6 klo 17.00 -19.00
Villahti ti 17.6 klo 17.00 -19.00

Järvikatsastus pyydettäessä.

PS. Muistakaa peruskatsastus ennen veneen vesillelaskua!!

HUOM ! Yhteiskatsastuksissa ei nestekaasu- ja sammutintarkatusta.

IIUOM: YENEEN KATSASTUS suoritettava kesäkuun loppuun mennessä!



Vuoaikatsastus

Vuosikatsastus tehd?iänjoka vuosi veneenollessapurjehdusvalmiinq jolloin

tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet'

Katsastuspöytäkirja ja venetodistus

Peruskatsastuksesta laaditaan katsastuspöytäkirja, jonka toinen kappalejiiä veneen

omistajalle ja toinen seuralle, jonka rekisteriin vene merkitiiiin. Vuosikatsastuksesta

tehdaän merkinti peruskatsastuspöyEikirjaan sekä venetodistukseen

Jos vuosikatsastuksen on tehnyt vieraan seuran katsastaja, on veneenomistajan

ilmoitettava katsasfirksesta luotettravalla tavalla kotiseuralleen veneen

merkitsemiseksi rekisteriin.
Venetodistuksen antaa peruskatsashrksessa seura, jonka rekisteriin vene merkitiiiin

Venetodistus on asetukiessa mainittu todistus oikeudesta käyttåiii seuran ltppua'

Todistus onpidettiivä veneessä mukana. venetodistus on voimassa

katsastusmeri<intöjen mukaisesti. Voimassaolo pääffi kuitenkin välittömästi

veneen omistajan vaihtuessa tai omistajan vaihtaessa seuraa'

Venetodistustaii saa yliviiv aatnalla tai muulla tavalla muutella'

Katsastusluokat

Veneet katsastetaan niiden rakenteer; varushrksenja purjehdusalueen mukaan

seuraaviin luokkiin :

Katsastusluokat 1. Avomeri

Avomeriolosuhteisiin purjehduskarfrena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja

kunnoltaan soveliaat vinäet, jotka pysfiät olemaan tarvittavan omavaraisia'

Purjehdusalue kattaa Itiimeren lahtineeU Pohjanmeren, RuotsirU Norjan ja Kuolan

niemimaan rannikot, Brittien saaret, Espanja, Portugalin rannikot seka Våilimeren (:
Euroopan rannikkovedet ja Viilimeri)



KEVÅTTALKOOT JA LIPT]NINOSTO VILLAI{DESSA
Lauantaina 17.5.2003 alkaen klo 09.00

Halliflrksen jäsenet toivovat nrnsasta osanottoa talkoisiin ja juhlimaan

alkav aaveneilykautta. TALKOISSA f ÖfrÄ JA RUOKAA nfff fliÄ
JOKAISELLE.

Talkoiden lopuksi ltimmiteUiiin Orssin mainio sauna.

\/ Työlistassa mm:

o ulko- ja sisäsiivousta
o Laiturien kevät kunnosfusta
o Saunan ja pukuhuoneen välisen seinän korjaus
. Polttopuiden tekoa
o Haravointia
o Laiturin sähköistyksen korjaus
o Pihakalusteiden kokoamista

IIEVOSSAAREN TALKOOT LOHJANJARVELLA
Lauantaina 24.05.2003 Lähtö Aurlahdenrannasta ldo 09.00

Mökkialueen kevätkunnostusta, lipputangon pys§rtys, laiturin kunnostusta,
polttopuiden tekoa ja muuta puuhaa. Ottakaaharavat ja muita työkaluja

\-foiukaan.
Lisätietoja antavat Timo Sere 0400 873595 tai Heikki Ilves 0400 472763

Tervetuloa joukolla talkoisiin - puuhaa on paljon! Palkkiona hyvä mieli ja
siistit kesiinviettopaikka.



Ylämökin vuolcaus

Villahdessa s[iaitsevaa ylämö}Jriä voi jåisenet vuokrata talviail€na 1.10.-30.4.

Vuokraon20€/vrk.
viikonloppuna minimi vuokra-aika on 2 vrk. viikolla voi varata myös yhdeksi

yolsi. (To*trko- ja syyskuussa mök&iä ei vuokrata vaan mölc<i on yhteisessä

käytössä. Kesäkuukausina vuokra on 8,5 € / vrk.)

Säännöt:

vaihto tapahtuuklo 15.00, jolloin mökki on siivottr! astiat pesty, roskatviety ja
puukori täytetty.-S"u** 

vuokraajan on mukava tulla siistiin mökkiin Sauna ja pukuhuone on

siistittävä heti kiiytön jälkeen Roskat ja tyhjät pullot viety pois, lattiat pesty ja \-/
harjattu
Siin6 tapauksessa, ettei seuraava vuokraaja ole tullut voit pitaii mökkti tukikohtana

klo 18.00 asti. Huom. Mökki on oltava luovutuskunnossa klo 15.00

Mökissä on kai[ki tarpeellinen lukuunottamatta lakanoita, peitteitii ja pyyhkeitä.

Käytä VARATTU - ki$ea olessasi mökiltä, näin takaat rauhasi ja viihtyvyytesi.

Saunamaksut:

Saunominen - perhe
Saunominen - henkilö
Suihku - henkilö

4 €, I kerta
2 C I kerta
I € I kerta

Saunaa ja pukuhuonetta ei voi varata, vaan käyttöoikeus on kaikilla. Koriaathan

saunomisen jäljet heti. Paikalla olijat sopivat käyttöajoista.

Mökin vuokraan ei sisälly ilmaista saunaa, vaarLjokaisen on aina merkiffäva

saunan pukuhuoneen seinällä olevaan listaan saunojat.

Mökin vuokrausta hoitaa

Pirjo Jurvanen
Anjalankatu 2 08100 Lohja
Puh. koti (019) 331 050
Puh. työ (019) 369 1277
Sähköposti piri o.j urvanen@lohja.fi



Lohjan Laivurit ry - Maksuia vuonna2003

Varsinainen j äsen - liittymismaksu
Varsinainen jäsen - jäsenmaksu

Perhej äsen - j äsenmaksu
Navigaatioj äsen - j äsenmaksu

Juniorij äsen - j äsenmaksu

Satamamaksu - iso laituri
Satamamaksu - Pien laituri
Satamamaksu - Ponttooni laituri
Avainmaksu (saun4 ylämökki, porffi, huvimaja)

--' Sataman vuofuinen sZihkomaksu

Sataman sähkömaksu vl,lorokaudelta

S ataman sähkömaksu viikonlopulta
Miehittämäton vene laiturissa, vain Lola:n jäsen

VAIN S atamakaPteenin luvalla
Saunominen - Perhe
Saunominen - henkilö
Suihku - henkilö
Yöpyminen ylämökissä vuorokaudelta perheeltä

Kesällä 1.5 - 30.9
Talvella 1.10 - 30.4

170,- e
60,- € / vuosi
17,- € / vuosi
17,- € / vuosi
8,- € / vuosi
200,- € / nuosi
106,- € / vuosi
L25,- C / vuosi
17€
35 € / vuosi
l,- C / vrk
2,- € / vkl
4,- €, / vrk

4,-€ lkerta
2,-€ lkerta
1,- € I kerta

8,5 € I vrk
20Clvrk

\-/

Saunamaksut merkit ään saunatuvan seinällä olev aan listaan j a sihteeri

laskuttaa ne kerran vuodessa.

(01e) 326 333

VENEI(ESI(US
Matti Perttulo ka



Rainer l)egerman
Lohjantie 48 A 5

03 100 Nummela

Tapahtumakalenteri 2003

La223 10.00
-))- 12.00

15.4

La 17.5 09.00
Ma 19.5 17.00-
Ti 20.5 17.00->
La 24.5 09.00

Ma 16.6 17.00-
Ti 19.6 17.00->

La 27.9 09.00

UlkoilupäivA Villahti
Kevätkokous, Villahti

Laituripaikkahakemus viimei stätin satamalnpffl,.Sne
I

Talkoopäivä, Villahti '\J
I(atsasfus, Eke-Marin
Katsastus, Villahti
Talkoopäivä, Hevossaari

Katsastus, Eke-Marin
Katsastus, Villahti

Talkoopäivä, Villahti

Hallitus kokoontuu
Ti 1 1.03 klo
Ti 13.05 klo 18.00

Ti 09.09 klo 18.00

Ti 14. 10

(Ti 1 1.11

Pe 12.12

Mini-Loksodromi I I 2003
Julkaisrja Lotrj anLaivurit ry
Toimitus: Ann-Maria Laakso
Korpikatu 11 08150 Lohja
Puh. (019) 33 1 369
Gsm 050 5970 904
S ähköposti : anne. laakso@,luo.to

Slrr.oo;

TOHJANVARAOSA
Länsi-Louhenk atu 36

08100 Lohja
Puh. (019) 324 823
Fax. (019) 324 798


