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LoLa:n hallitus ja toimihenkilöt vuottna 2OOg
Hallitus

Vastuualue Nimi

Kommodori Henry Silander

Sihteeri Jorma Lappeteläinen

Satama Ilves Heikki

Perheveneily Kari Peltola

Tiedotus Ann-Maria Laakso

Katsastus Martti Ijas

Navigaatio Veikko Koivumåiki

Tanrike lIlla Lust

Järvi Timo Sere

Toimihenkilöt

Vastuualue Nimi

Talous ja Tiina Myllymaa
T.. _t!r_ ! 

-

JasenreKl$en

Katsastus Martti Ijas

Katsastaja Jouni Forsell

Katsastaja Veikko Kyleinpziä

Katsastaja Veli-Matti Laakso

Katsastaja Eero Lust

Katsastaja Sven Westerberg

Mökin vuokraus

Pirjo Jurvanen

Y,: \e o*)

Kotipuhelin Työpuhelin Matkapuhelin

(019) 386 181 0M0 332 4st 0440 332 4st

(019) 32s 096 o4o s944 900

Siihköpo sti: i orma. lappetelainen@surfeu. fi

(01e) 32s 732 (01e) 314 e02 0400 472 763

(01e) 322 640 040 s002 208

S åihköpo sti: kpt. kari. peltola@kolumbus. fi

(019) 331 369 0s0 5970 904

Såihköposti: anne. laakso@luo.to

(0r9) 322 323

(Ole) 341 e32

(01e) 32t 483

(01e) 331 733

Kotipuhelin Työpuhelin Matkapuhelin

(o1e) 322 640 0500 472 503

Såihköposti: kpt. kari. peltola@kolumbus. fi

040 7673 694

050 sl25 582

(019) 321, 483 040 5794 990

0400 873 59s 0400 873 595

(019) 322 323

(01 e) 388 7 6t

(01e) 321 710

(or9) 33r 36e

(0 r e) 321 483

040 7673 694

0500 814 229

040 
'5gs5 

296

0500 486 538

0400 473 691

0400 472 413

Fax

'\/
(019) 340 431

(01e) 3u eaz

(01e) 322 e2s

(01e) 33t 733

Fax -
'\.-,

(01e) 322 ezs

l* v\A(ore) 33r oso (ote) 36s tz77 Ö§ [ 6]
Sähkoposti : pirj o junranen@lohj a. fi

l-t k urt^/lk4) ral.;k/P{\/ 7" +



KOMMODORIN PALSTA

Hyvät laivurit

Tulihan se kesä lopultaki& vaikka kevät tulikin v?ihiin pätkittäin. Välillä oli lyhyitii
lämpimiä jaksoja ja taas §lmempää, mikä osaltaan hidasti veneen kunuostusta

._ lkotiloissa.

Kevättalkoot Villahdessa sujuivat aktiivisen talkooväen voimin mallikkaasti.
Kaikki työt mitii satamakapteeni oli valinnut työlistaan hrli suurin piirtein tehtyä
vaikka vettii satoi lähes koko ajan.
Saunaa siivottaessa keskusteltiin sarrrun liiylyhuoneen ja takkatuvan välisen seiniin
korjaamisesta sekåi pesutilojen kunnostamisesta. Näyttiiii veihåin siltii, ettii tiillainen
puurakenteinen sauna ei kestii kovin kauan tälaista ytrteisökiiyttöä.

Saunaa kåiytettäessä käytetEän varauslistA joka on saunan portaiden vieressä.
Yhteissaunavuorot perjantaisin on miehille ja naisille erikseen.
Tällä kokeilulla yritiimme tehostaa saunan käyttöä.

Uskomaton löytö talkoiden aluksi oli yl?imökin taakse heitetty tiiysinäinen roskapussi
minkii eläimet olivat repineet auki. Voi meitä! Meitii löytyy joka junaan. Toivottavasti
tiimä ei toistq vaikka varmaankin kaikki tietävät mihin jätteet tulee toimittaa.

Saaristotukikohdan hankinta on vielä auki sopivan kohteen puuttuessa.
Kuten aiemminkin olen todennut, kaikki ideat otetaan vastaan.
Muitakin uusia raikkaita ideoita hallitus ottaa mielelliitin vastaarS joilla voimme
edelleen kehittii2i toimintaamme.

Juhannusjuhliin ovat kaikki tervetulleita. Paikalle pääsee veneellä ja autolla.

'OLVO PENTA veneretkei§kilpailussa seuran sijoitus on laskenut vuosi vuodelta
Yuudennelle sijalle, joten jotain pitiiisi tehdä. Kylliihåin seuran jiisenet varmaankin

veneilevät yhtii alrkerasti edelleenkirU mutta kirjanpito niiståi v?ihåin ontuu. Kilpailua
innoittamaan hallitus piiätti jakaa palkintoja osallistuneiden kesken. Palkinnot on
mainittu kilpailuartikkelissa

Virpi ja Veikko Koivumaiki Venoxassa Taalintehtaan liihellä odottelevat kesällä
veneileviä vieraita. Soittakaa tulostanne etukiiteen 050 5125 582.'
Siiainti kartalla La. 59 o 32,3' ja Lo.22o 36,8'.

Toivon kesän olevan suotuisan veneilyyn, jotta saarnme voimia kerättyä taas pitk?in
talven voittamiseksi. Antoisaa veneilykesää kaikille.

"Viihtykiiäm me vesiHä, Iuonnosta ja satamien nähtävyyksistä nauttien."

Henry Silander
Kommodori



RANINIKKOME RENIKULKU.
OPPI

Tutkinto 25.04.2003

Uudet RANNIKKOKIPPARIT

Halminen Sippo
Kaattart Tapio
Kaipainen Tiia
Kallio Arja
KirJanen Aate
Känninen Hannu
La*so Tomi
Leino Eva
Levula Tapani
Mickelsson Timo

Oj ala Erkki
Oj ala Sirpa
Paljakka Marko
Piltti Joni
Riihtmaa Tuula
Seppälä Heikki
Torni Lasse
Tuunanen Anri
Turunen Seppo

heikki
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VOLVO PENTA VENERETKEILYKILPAILU 2OO3

Lohjan Laivureiden osallistuminen Volvo Penta

veneretkeilykilpailuun on hiipunut viime vuo s ina.

Viime vuonna vain 15 veneilijää palautti kilpailulomakkeen.

vfi"dämme veneilyn olevan seurassarnme aktiivisempaa.

Jos kaikki seurarnme veneilijät palauffavat lomakkeen,
s ij o itumme vannasti ykkö s eks i valtakunnallises s a kilpailus sa.

Lolan hallitus päätti järjestää seuran sisäisen kilpailun.

Palkitaan seuran puolesta seuraavasti:

Eniten pisteitä keränneet:

1. 6 kg sammutin + kiertopalkintopokaali
2. 2 kg sammutin
3. sammutuspeite + palovaroitin

Arvotaan muiden osallistuneiden kesken:

1. 6 kg sammutin
2. 2 kg sammutin
i. sammutuspeite + palovaroitin

\/
Arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken:

1. Villahden ilmainen viikonloppu

Huom! VOLVO PENTA VENERETKEILYKILPAILUS SA
yöpymis istä j a nähtävyyks iin tutustumisesta
kertyy pisteitä enintään saman verran kuin
aj etuista matkasta j a kilpailuihin osallistumisesta.



Lohjan Laivurit ry - Maksuja vuonna 2003

Varsinainen j äsen - liitfymismaksu

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, portti, huvimaja)

S ataman vuotuinen sähkömaksu

Sataman sähkömaksu vuorokaudelta

S ataman sähkömaksu viikonlopulta

Miehiffämrtön vene laiturissa, vain Lola:n jäsen

VAIN Satamakapteenin luvalla

Saunominen - perhe

Saunominen - henkilö

Suihku - henkilö

Yöpyminen ylämökissä vuorokaudelta perheeltä

Kesällä 1.5 - 30.9

Talvella 1.10 - 30.4

170,- c

60,- € / vuosi

L7,- € I vuosi

17,- € I vuosi

8,- € / vuosi

200,- € / vuosi

106,- € I vuosi

L25,- € / vuosi

17e

35 € / vuosi

l,- € / vrk

2,- € / vkl

4,- € I vrk

4,- € I kerta

2,-€ lkerta

1,- € I kerta

8,5 € / vrk

20elvrk

Saunamaksut merkitään saunafuvan seinällä olevaan listaan ja

rahastonhoitaja laskuffaa ne kerran vuodessa.
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J u han nusj uhla Villahdessa
20.06.2003

Teruetuloa viettämään keskikesän j uhlaa Villahteen.

Ohjelmassa mm:

Juhannussauna

Lipunnosto klo 18.00

LOLA: n j ärvitukikohdan j ärj estyssäännöt

1§ Kohde
Hevossaaressa sijaitseva järvitukikohdan saunamökki varusteineen ja laitteineen.

2§ Käyttöoikeus
Saunaa saavat käyttää Lohjan Laivurit ry:n varsinaiset-, ainais-, perhe- ja
juniorijiisenet ja
l<ayttäjä on oikeutettu kutsumaan kohtuullisen måiärän vieraitaan.

3§ Käyttöaika
Saunamökkiä ei voi varata etukäteen itselleen. Saunavuoroista sovitaan
paikallaolij oiden kesken.
Käyttäjäkalenteria pitaAjärvitoiminnasta vastaava hallituksenjäsen. Käyttäjän on
kirjoitettava nimensä mökissä olevaan vieraskirjaan jolloin hän myös ottaa vastuun
siitä, että mökki jtiä kuntoon seuraavalle saunojalle.

\-§ Siisteys
Tukikohdan käyttäjien on huolehdittava alueen siisteydestä. Polttopuita on
jokaisen käyttäjän tehtävä käytetty määrä. Sauna on siivottava käytön jälkeen.

Jokainen vie omat roskansa pois alueelta. Tukikohdassa voi yöpyä veneessä tai
teltassa. Telttailijoiden on pyrittävä pys§rttämiiän telttansa siten että

saunank äyttäjät eivät häiriinny . Saunamöki s s ä on yöpyminen kielletty.
Miehittämätönt ä telttaa ei alueelle saa iättää

5§ Vastuu
Alueen ja mökin kunnosta vastaa vieraskirjan kuittaaja. Jos huomaat jotain
puuttuvan, kirj oita se vieraski rjaanj a tee ilmoitus j ärvitoiminnasta vastaavalle.
Vieraskirjassa on myös lista irtaimesta omaisuudesta.

6§ Avain
Saunamökkiin ja muihin lukittuihin tiloihin sopii Villahden avain.



Rainer Degerman
Lohjantie 48 A 5
03 100 ]t{ummela

Tapahtumakalenteri 2003

Ma 16.06
Ti 17.a6

Pe 20.06

La 27.09

To 06.1 1

Pe 14.11

17.00-
17.00-

18.00-

09.00

18.00

Katsastus, Eke-Marin
Katsastus, Villahti

Juhannusjuhla, Villahti

Talkoopäivä, Villahti

Vuosikokous, Meriturvaan futustuminen

Volvo Penta veneretkeilykilpailu lomakkeen
palautus sihteerille

Pikkuj oulujuhla, Lohj an TyöväentaloLa 22.11 18.00


