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KOMMODORIN PALSTA

Hyvät Laivurit

Kesä onjälleen takana. Syksy on tullutja eipä syksyn sää ole kovasti poikennut kesän
säästä. Vettä on siis tullut runsaasti tänä vuonna sekä tuultakin on riittiinyt.
Veneet pääsevät talviteloilleen odottamaan uutta antoisaa veneilykesää, jonka toivon

- olevan tätä mennyttä purjehduskautta paremman.

Lola:n vene-eskaaderi Riikaan toteutettiin ajalla 29.6 - 20.7. Mukana reissulla oli
Lola:sta Kijusa IV, Christina, Mariann, Anumar ja Meriheila sekä seuran
ulkopuolelta Andromeda. Alkuperäisen suunnitellun reitin suoritti Meriheila.

Meritukikohdan hankinnassa selvitellään edelleen Tammisaaren veneseuran (Ekenäs
Segelklub) saaritonttia. Viimeisin kohde, jota käytiin katsomassa elokuussa, ei ollut
mei I le hinnaltaan sopiva.

Hallitus piti 25.9. saunaillan Villahden isännän Henrik Johanssonin kanssa.
Villahden asiat ovat hyvässä hoidossa ja täIlä viikolla (40) tehtiin satamasta ilmoitus
ympäristönsuoj elun tietojärj estelmään.

Talkoissa toukokuussa Villahteen tehtiin griltikatos ja laiturille kaiteet. Saunan
harmaat vedet johdettiin kesällä maastoon huussin taakse. Näin ei rehevöitetä meren
rantaa saunan alapuolella. Maalaukset ja grillikatoksen reunapellit on hieman kesken
johtuen "kosteasta" kesästä.

Muistakaamme tulla vuosikokoukseen 9.1 1., joka on Tytyrin kaivoksella, Kone Oyj:n
- tiloissa. Vuosikokouksessa jäsen voi vaikuttaa seuransa asioihin, sillä siellä valitaan

uusia hallituksen jäseniä ja päätetään seuraavan vuoden taloudesta.

Pikkuj oulujuhla vietetään 4.12. Lohjan Työväentalolla.

Muistakaa myös osallistua Volvo-Penta Veneretkeilykilpailuun, sillä Villahden
seinälle mahtuu vielä palkintoruorej a.

HYVÄA LOPPUVUOTTA JA ANTOISAA UUTTA
VENEILYKAUDEN ODOTTELUA !

f wma,4aarazotnl*u,n*

Jorma Lappeteläinen
kommodori



Sääntömääräinen syyskokous / vuosikokous

9.{ { .2A04 klo {8.00
Kone Oyj, Tytyrinkaivos, Lohja

Aika
Paikka
Ilmoittautuminen 1 .11.2004 mennessä OIli Ruuskaselle
puh. 0{9- 323 418 tai 050-58{ 8654 tai tekstiviesti

Kokouksen jälkeen tutustuminen Kone Oyi:n toimintaan
hissiasemalla.
Opastus Tytyri n kaivostuvalta.

Esityslista

Kokouksen avaus

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

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätÖsvaltaisuus

4 Hyväksytään kokouksen tyÖjärjestys

5 llmoitusasiat

6 Käsitelläänjahyvåksytäänhallituksentoimintasuunnitelmaehdotus

7 Päätetäänjäsenmaksujenja liittymismaksunsuuruudesta

I Käsitelläänjahyväksytäänhallituksentalousarvioehdotus

I Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista

1O Valitaanhallituksenpuheenjohtajaelikommodoriseuraavaksikalenterivuodeksi

11 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

12 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilÖä seuraavan vuoden

tilejä tarkastamaan

13 Muut asiat

14 Kokouksenpäättäminen



Turvallisuusasiaa
katsastaj an vinkkelistä
Lotrjan Laivurit ry.

Otteita ja ajatuksia liittojemme infosta:

SUOMEN PU R]EHTIJALIITTO
SUOMEN VENEILYLIITTO
SUOM EN NAVIGAATIOLIITTO

Katsastus on jatkuvaa ja yhtenäistä

J

Veneiden peruskatsastuskausi on 5 wotta ja sen tarkoituksena on pitiiå vene koko
ajan katsastettuna. Viiliin syystii tai toisesta jäte§rt vuosikatsastukset päåtävät
koko peruskatsastuskaudenja edessä on uusi peruskatsastus. Liittojen yhteisen
katsastusjfiestelmän kulmakivi on katsastus, joka on yhtenäinen kaikissa
seuroissa. Katsastustapahtuma edellyttiiii aina katsastajan kiiyntiä veneessä yhdessä
veneenomist4jan kanssa. Katsastusta ei voi suorittaa ilman, ettii veneenomistatja tai
hiinen edustajansa on läsnä. Ristiin katsastus eli muun senrim auktorisoidunja
jfiestelmåin mukaisen katsastajan asianmukaisesti suoritettu ja dokumentoitu
katsastus on yhUi pateva kuin omankin sewan katsastajan tekemä. Katsastusta ei
tehdä muille kuin katsastusyhteistyössä mukana olevien jäsenseurojen jäsenten
veneille.

Ilmatäytteisten pelastusliivien (paukkuliivien) huolto

Paukkuliivit on valmistajan ohjeiden mukaisesti huollettava vuosittain ja liivi on
tarkastettava ennen jokaista käyttökertaa, jot0a sen toimintavarmuus säilyisi.
Huoltamattomia liivejä ei hyviiksfii kelluntaviilineiksi katsastuksessa. Liiveihin on
myös oltava varaosat veneessä mukana; viihintään yksi tiiyttöpatruuna, sulake ja
varmistinnasta / liivi.

VHF muutoks ia 2003 -200 4

Meripelastuksen johtokeskukset, viranomaiset ja Turku Radio piiivystävät DSC-
kanavan 70 lisiiksi toistaiseksi myös kanavaa 16. Työskentelykanaviin on tullut
muutoksia mm. passintarkastustoiminnan kanava on 68 ja F3- kanavaa saa käyttiiä
vapaa-ajan ja kalastustoiminnan yhteyksiin. Lisätietoj a Viestintiivirastosta Ari
Caseliukselta, 09- 6966 883, www.ficora.fi



Kulkuvalot, hätäkytkimet

Tammisaaren onnettomuus toi taas esille epiikohdan veneiden valoissa ja niiden
vaatimuksissa. Katsastuksessa tarkastetaan, että valot toimivat ja nåikyvät myös
kuormitetussa veneessä. Tarkistetaan myös moottoreiden hätåikytkinten toimivuus
ja muistattehan myös käyttaä.

Septitankki ja sen tyhjennys

Veneistä, joissa on vesivessa ja jotka on rakennettu 1 . 1 .2000 tai sen jälkeen, ei sas .=-'

päästää käymäläjätevesiä veteen Suomen sisävesillä eika aluevesilla 12

meripeninkulmaa lähempiinä ra.nnasta. Sama mäiiräys astuu voimaan myös
vanhempien veneiden osalta vuoden 2005 alusta. Käykinnössä tiimä tarkoittaa
riittiivän suurta imutylrjennyksen kestävä septitankkia. Kemiallisia vessoja,
käymäläsankoja tai vastaaviakaan ei saa tyfientåiä muualle kuin maalle sitii
tarkoitusta varten varattuihin tyhjermyspaikkoihin. Ohjeita asennuksesta löytyy
mm. uaryy. vyh. fi www.roskalqope. net j a www. fiIla.fi

Nestekaasulaitteet

Muistattehan, ettii kaikissa veneissä kä)tettävissä nestekaasulaitteissa on vuoden
2003 alusta alkaen ollut pakollista olla tuntoelin liekinvalvontaa varten
(liekinvarmistin). Laitteita, joissa liekinvarmistinta ei ole, ei enää hyvåiksytä
katsastuksessa.

Laivakello
Laivakello ei eniiä ole pakollinen alle 20 metrin aluksissa. (muuttui 2003)

Hätämerkinantovälineiden hävittäminen v

Vanhentumassa olevat raketit, soihdut ja -sawt palautetaan niitä myyvään
liikkeeseen (ainakin osa ottaa niitä vastaa). Seuramme pyrkii jiirjestämää våihintään
kerran viidessä vuodessa koulutustilaisuuden jossa on myös mahdollisuus käyttää
ikiiiintyneitii raketteja, sawja ja soihtuja.



Liputuksesta

Liputusohje on uusittu kesiillä 2004, ohje voisi olla jokaisessa seuramme veneessä
vaikka seuran jakamana.

- Peruskatsastus tehdään joka 5. vuosi, tai kun vene vaihtaa omistajaa tai
omistaja seuraa, tai jos vuosikatsastus on jäänyt väliin, tai jos veneeseen on
tehty merkittäviä rakenteellisia muutoksia tai haverikorjauksia.

v Huom. Peruskatsastus rungonosalta suoritetaan kun yene on maissa

- Jos et tiedä, koska veneesi pitiiä peruskatsastaa, §sy katsastuspäälliköltä. puh.
0500 486 538

- Rakeffien ja soihtujen kelpoisuusaika on: valmistusvuosi + 5 vuotta, tarkista
ajoissa.

- Jos vieraan seuran katsastajakatsastaa veneesi: toirnita itse pöytzikrjan sivut
(peruskats.) tai kopio kuitatusta pöytäkirjasta (vuosikats.) oman seuran sihteerille.
l]uden venetodistuksen saat vain omasta seurasta.

- Katsastettu vene voi olla vain yhden seuran venerekisterissä, ja se voi pitää vain
ko. seuran lippua. Lipun käyttöoikeus osoitetaan voimassa olevaLla
venetodistuksella, viranomaiset voivat sitä kysyä. Kippari voi kuulua toki
useampaankin seuraan samanaikaisesti.

Hyvää syksyä kaikkien seuramme katsastajien puolesta.

Veli-Matti Laakso

Katsastuspäätlikkö

v
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Uudet RANNIKKOKIPPARIT

Björk Pekka
Casserly James

Hellström Kyllikki
Hietanen Osmo
Kälkäjä Jukka
Liespuu Juha
Lindholm Tomi
Loman Merja
Matinlassi Mika
MiskalaMarko
Niemelä Pekka

NikulaAri
Penttilä Aaro
Penttilä Hellevi
Raekallio Veikko
Sell Ville
Suistola Juha
TuomalaMikko
IJtunen Erkki
Vesterinen Sami
Virta Visa

hert*'ktt



VOLVO PENTA VENERETKEILYKILPAILU 2OO4

Lohjan Laivureiden osallistuminen Volvo Penta
veneretkeilykilpailuun on hiipunut viime vuosina.

Viime vuonna 2003 maaranousi ja2l veneilijää
palautti kilpailulomakkeen, kiitokset heille.

Tiedämme veneilyn olevan seurassamme aktiivisempaa.

Jos kaikki seuramme veneild dt palauttavat lomakkeen,

\_, sijoitumme varrnasti ykköseksi valtakunnallisessa kilpailussa.

Lolan hallitus päätti jfujestää seuran sisäisen kilpailun.

Palkitaan seuran puolesta seuraavasti:

Eniten pisteitä keränneet:

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

Arvotaan muiden osallistuneiden kesken:

1. 6 kg sammutin
2. Zkgsammutin
3. sammutuspeite * palovaroitin

Arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken:

1. Villahden ilmainen viikonloppu
v 2. Villahden ilmainen viikonloppu

Lomakkeen palautus: Sihteerille 19.L 1 .2004 mennessä

Olli Ruuskanen
Halkotarhankatu 9

08150 Lohja
Sähköposti : olli.ruuskanen@dexion.corn
Faksi: (019) 3 22 925

Huom!

VOLVO PENTA

VENERETKEILYKTLPAILU
20. kilpailu v. 2004

VOLVO PENTA

arpoo kolme (3) lahjakorttia

kaikkien osallistuneiden kesken:

L. 600 €
2. 300 €
3. 300 €



Tiedottajan palsta

Muutaman vuoden aktiiviseen toimintaan osallistuneena olen pohtinut meidåin

satamakapteenin työsarkaa ja rohkenen kirjoittaa siiui tlissa Loksossa.

Me jtXenåt olemme varmaankin olleet ajattelematta mitä satamakapteenin tehtiiviin

kuuluu.
Me liihes kailki vain oletamme, että satamakapteeni tekee kailfti hommat meidiin

vapaa-aikakeitaassamme.
tvtutta ei suinkaanl Hiinen vain pitiU delegoida työt meille jäsenille. Hän hankkii

tarvikkeita ja välineitii ja pitaa hommat hanskassa satamassamme.

Kun me jäsenet osallistumme yhteisen sataman askareisiin niin meillä on jatkossakin

motivoituneita satamakapteeneita tyolistoja laatimassa'

Jäsenet,
Muistattehan, että olemme hankkimassa omaa saari- tai rantatukikohtaa mereltä

Lola:ssa on yli 200 jäsentii, joten silmät ja korvat auki. Jos kuulet tai tiedät sopivia

kohteita niin informoi hallituksen jasenia.

Paikkat ovat aina vfienemään päin ja hinnat senkun nousevat.

Villahteen ollaan rakentamassa uutta laituria ns.pistolaituria tai rannan mukaista uutta

osaa johon tulisi uusia paikkoja. Hallinta ja vieraspaikkoja.

KevääIlä olisi kiva nfidä satamassa j?i'lleen uusia venekuntia omassa satamassamme.
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TIEDOTE

Lolan jäsen,

Sinulla on oikeus käyttriä Villahden tukikohtaa Lolan siiiintöjen mukaan,
sen vieraslaituria ja maasiihköä.
Vieraslaituri uusitaan kevåiiiksi 2005.
Voit saunoa ja uida, käyttäii grillikatosta, rantalaavua, vuokrata mökkiä
sekä käyttää seuran pienvenettä ja moottoria.
Voit myös tulla tukikohtaan autolla.

Natrcymä s aunatuvan kui sti lta i so lle laiturille



MöKId

§aunalaituri



Sauna

Griltikatos

Kantalaavu



tohian Laivurit tiedottaa:

Irola Ja vakurrtrrsprlrttdi Taplola ovat soplneete
elfii l.otalaiset saavat alerrnrrcta
venevakrrrrtuksesta. Toirnita Tapiolaan
katsastrrstodistrrs Ja lafvm:{todis{rrs nlin olet
oikerrtettrr jopa 40 - 4d % alerrrrukse,e;lr-
venevalrrnrlrrksesta.
Iaplolan edust4i a esifrr;lee vakrrulrrksia
kevåiiilIå 8OO5. Asiasta tarkernrnirr seuraavassa
Iroksossa.



Vene eskaaderi Riikaan

Vene eskaaderi toteutui seuraavasti:

reitti matka veneet
29.6 Orslandet - Haapsalu 79 M Meriheila

LampikierrossekäHaapsalunt"rtrrtur.uPil]lsoiiiru.

v 30'6 Haapsaru - virtsu 32o, 
|1,"#Hi?åf;,.,Ji,ilIl3T,)lltna' 

Mariann

Ruokailu sataman baarissa.

1.7 Virtsu - Kuresaari 53 M Meriheila, Kijusa IV, Christina, Mariann

rutustumista Kuresaaren keskus,"r,, u",,*,'rtit'h'u"J,ffi'"3HåYXir*#listuuli 
6-10 m/s'

4.7 Kuresaari - Ruhnu 42jll{ Meriheila

Ruhnuun tutustumista, kirkko, ur,*r#l'iå;:ltv 
matkalla Ruhnuun

5.7 Ruhnu - Riiga 58 M Meriheila, Anumar, Andromeda
yömatka Riigaan 2l .40 - 07. 15

Vanhaan kaupunkiin tutustumist4 junamatka Jurmalaan, merivesi satarnassa * 18" C

10.7 Riiga - Salacgriva 54 M Meriheila, Anumar, Andromeda

aurinkoa koko matkan, merivesi + 17o C
Meripäivät Salacgrivassa, kyliikienos, ruokailu kuppilassa ky1ä112i merivesi satamassa + 21" C

11.7 Salacgriva - Pärnu 42lll{ Meriheila, Anumar, Andromeda
Påirnuun tutustumist4 merivesi satamassa + 19' C

14.7 Pämu-Kihnu 25}.4 Meriheila,Anumar,Andromeda
Kovin "keli" reissulla (yli 20 m/s vastainen)

Kihnun saareen tutustumista, kylällä ruokailu baarissa, merivesi satamassa + 18" C

15.7 Kihnu - Sviby 64 M Meriheila, Anumar
\/ Rantakierros, merivesi satamassa + 19,50 C

16.7 Sviby-Tallinna 72Illd Meriheila
Amulett mukaan Dirhamista

Tallinnaan tutustumista, Christina, Anne ja Aleksandra myös Tallinnassa

20.7 Tallinna - Orslandet 46 M Meriheila
Merivesi satamassa * 19" C

YHTEENSÄ 567 M



Tutu stu m i n en Ven eveistäm öön
La 29.1 .2005

Lohjan Laivurit järjestää tutustumismatkan

Veneveistämö Syrjäsuo Oy
Maalarimestarintie 3

21500 Piikkiö

Läh'fö'"dft#il#HiidffffirlIå,

hinta 20 e (matkan hinta mäMä5rtyy lähtijoiden mukaan!)

Ilmoiffautumiset I 9 .L .2005 mennessä:

szilrkoposti : heikki. ilves@dnainternet. net
tekstiviesti: 0400 472 7 63

Vene 05 ll.-20.2.2005
Helsingin Messukeskus

Lohjan Laivureiden
MatkaLa 12',2.2005

Ilmoifiautumiset 1 .2.2005 mennessä:

stihkoposti : olli.ruuskanen@dexion.com
tekstiviesti: 0400 472 7 63



Telvetu loa Pikkujou I uj u h laan !

P e ri n te 

:Tå B'n:? lTrtä[?iJ iäääet 
ä ä n

Lohjan Työväentalolla.

Runsas joulupöytä herkkuineen ja
juomineen odottaa nautiskelijoita.

Lisäksi arpajaiset, jossa on hyvät
palkinnot.
(Voittoja voi tuoda paikanpäälle.)

Rytmix-orkesteri pitää huolen
illan musiikista.

Extraohjelma: Ladyt lavalla ....

illalliskortti 20 €

llmoittautumiset 23.11 .2004 mennessä Olli Ruuskaselle

Sä h köposti : olli. ru uskanen@dexion.com
Tekstiviestillä: 0400 472 763

Ilmoita osallistuj ien nimet

Tule ja tuo nruitakin Lolan jäseniä.

Pukki toivoo runsqsta osan\ttoa.



Ylämökin vuokraus

Villahdessa sijaitsevaa ylämökkiä voi jäsenet wokrata (ei navigaatiojäsen):
o talviaikana 1.10.-30.4. Vuokra on 30 € / wk.
o kesiiaikana 1.6. - 31.8. Vuokra on 10 €/ wk..

Viikonloppuna minimi vuokra-aika on 2 vrk.
Viikolla voi varata myös yhdeksi yöksi.
Touko-ja syyskuussa mökkiä ei vuokrata, vaan mökki on yhteisessä kä1'tössä.

Säännöt:

Vaihto tapahtuu klo 15.00, jolloin mökki on siivottu, astiat pesty, roskat viety ja -
puukori täytetty.
Seuraavan vuokraajan on mukava tulla siistiin mökkiin. Sauna ja pukuhuone on
siistittävä hefi käytön jälkeen. Roskatja tyhjät pullot viety pois, lattiat pesryja
harjattu.
Siinä tapauksessa, ettei seuraava ruokraaja ole tullut voit pitåä mökkiä tukikohtana
klo 18.00 asti. Iluom. Mökki on oltava luovutuskunnossa klo 15.00
Mökissä on kaikki tarpeellinen lukuun ottamafia lakanoita, peitteitä ja pyyhkeitä.
Käytä VARATTU - kilpeä ollessasi mökillä, näin takaat rauhasi ja viihtyvyytesi.

Mökin vuokrausta hoitaa : Kimmo Laakso
Puh. koti (019)331 628
Gsm 0405277287

,! {< * * * * * * d. * {< {< r. * * r< * * {< * * * rr * * * * * * * * * x * * * * * * * * *'B * * *,F r< {< * *

LoLa: n katsastusmaksut:
* Venepaikka Villahdessa

- Katsastusmaksu sisältyy laiturimaksuun

Joilla on venepaikka Villahdessa, nämä maksavat katsastusmaksun
laiturimaksun yhteydessä.
Tåimä siksi, ettei rahastonhoitajaa työllistetä turhaan.

* Muut:
- Vuosikatsastus 10 €
- Runkokatsastus 10 €

Lisiiksi katsastajalle malkakulut lukuunottamatta yhteiskatsastustilaisuutta
. oma auto 0,38 € /km (v. 2004)

Hyväksytty Lol.a:n hallituksen kokouksessa I 5 .4.2004
@erustuu Lola:n sääntöihin, Lolalaisen käsikirja, kohta 7 .7).



SYYSKOKOUS ja
Kone OVj : n HISSITESTA{IKSET TYTYRISSA

TI 9.11.2004 KLO 18.00

o Kahvitarjoilu

' SYYskokous
. Tutustumme Kone Oyj:n hissiprojekteihin.

Kaikki jäsenet teruetuloa !

llmoittautumiset taryoilun takia 1 .11 .2004 sihteerille
Sähköposti: olli.ruuskanen@dexion.com

Tekstiviestillä. 050 5818 654

Ajo-ohje: Kokoontumispaikka on Tytyrin kaivos, Lohja,
Kone OVj.n erillinen rakennus
(150 m varsinaisen kaivoksen ohi).

o

o
Hei LoLa:n jäsen!

Villahdessa olevaa ylamokkia voi vuokrata kuka tahans aLoLa:n
varsinainen-, perhe- tai juniorij äsenen varusteineen ja laitteineen.
Saunatupaa ei vuokrata, koska seuran muillakin jasenillä on
saunankayuooikeus kuin ylamokin vuokranneilla.

Vuokrauskalenteria pfiha hallituksen ilmoittama seuran toimihenkil o,
jolta mökin varaus tehdriän hyviss ä aJoin, mieluiten kaksi viikkoa
etukåteen.
Varaus on sitova, jotenyarauksen perusteella jasen saa atna laskun.

Tiedot vapaista ajankohdista saa myös vuokrauskalenteria pitavalta
henkilolta.



Räiner Degerman

Lohjantie 48 A 5
03i00 liummela

Tapahtumakalenteri 2004

Ti 09.1 1. l8:00 Vuosikokous,

Pe 19.1 1.

La 04.12.

o

La 29.01.

La 12.02.

La 19.03.

La 14.05.

Ma 16.05.

Ma 13.06.

Ti 14.06.

Pe 24.06.

Kone OVj :n hissitoimintaan tutustuminen

volvo Penta veneretkeilykilpaitu lomakkeen

palautus viimeistään sihteerille

I 8:00 Pikkujoulujuhla, Lohjan Työväentalo

200s

Tutustumismatka Veneveistämö Sydäsuo Oy

Venemessum atka, Messukeskus, Hki
Kevätkokous j a ulkoilupäivä, Villahti

09:00- Kevättalkoot Villahti
13:00- Katsastus, Villahti
1 7:00- Katsastus, Eke-Marin

I 7:00- Katsastus, Villahti
I 7:00- Katsastus, Eke-Marin

18:00- Juhannusjuhla, Villahti r o
Mini-Loksodromi 3 12004
Julkaisija: Lohj anLaivurit ry
Toimitus: Kimmo Laakso

Jorma Lappeteläinen
Männistönkatu 44 08150 Lohja
Puh. (019) 331 628
Gsm 040 5277 287
Sähköposti: kimmo. laakso@dnainternet.net

Hallitus kokoontuu 2004 - 2005:

Ti 26.10.2A04 klo 18.00
Pe 17 .12.2004 klo 19.00
Ti I I .01 .2005 klo 1 8.00
Ti 01 .03.2005 klo 18.00
Ti 12.04.2005 klo 1 8.00


