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Lola:n hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2005

Hallitus

Vastuualue Nimi Kotipuhelin Työpuhelin Matkapuhelin Fax

Kommodori Kari Hinkkanen (019) 331 3l I 040 5105 859

Siihköposti: kari.hinkkanen@elecnolux.fi v

Sihteeri Olli Ruuskanen (019) 323 418 050 5818 654

Sähköposti: olli.ruuskanen@kasten.fi

satama IlvesHeikki (019)325732 (019)314902 0400472763 (019)314902

Såihköposti : heikki.ilves@.dnaintemet.net

Perheveneily Kai Grönholm (019) 341 633 050 4567 582 050 3480 365

Siihköposti: kai. gronholm@dnaintemet.net

Tiedotus Kimmo Laakso 040 5277 287

Siihköposti: kimmo.laakso@dnaintemet.net

Katsastus Veli-Matti Laakso (019) 331 369 0500 486 538

Siihköposti: veli-matti.laakso@dnaintemet.net

Koulutus AnttiPentikiiinen (019) 387 993 0400225025

Siihköposti: antti.pentikainen@mellano.fi

Tarvike Ullalust (019)321 483 (019)321 483 0405794990

Järvi Timo Sere (019) 331 733 0400 873 595 (019)331 733

Toimihenkilöt

Vastuualue Nimi Kotipuhelin Työpuhelin Matkapuhelin

Talous ja Antti Pentikäinen (019) 387 993 0400 225 025

Jiisenrekisteri Sähköposti: antti.pentikainen@mellano.fi

Katsastus Veti-Matti Laakso (019) 331 369 0500 486 538

Katsastaja Jouni Forsell (01 9) 388 7 61 0500 814 229

Katsastaja Kai Grönholm (019) 341 633 050 4567 582 050 3480 365

Katsastaja Martti Ijas (019) 322 323 040 7673 694

Katsastaja Eero Lust (019) 321 483 0400 473 691

Katsastaja Olli Ruuskanen (019) 323 418 050 5818 654

Mökin vuokraus

Kimmo Laakso 040 5277 287



Komnrodorin palsta

Teruehdys laivurit

Se oli siinä sitten, kesä nimittäin. Kaiken maailman ennätyksiä
rikottiin tanäkin suvena. Oli §lmää alkukesästä, saatiin hellettä heinäkuussa
ja vettä elokuussa niin että tuntu. Polttoaineen hintakin on uusissa ennätyksissä,
mutta toivottavasti kaikilla oli kokonaisuutena upea veneilykausi.

Koruiini ei kantautunut onneksi mitään ikäviä havereita seuramme veneille,
muutamia normaaleja teknisiä vastoinkäymisiä lukuunottamatta, mutta sehän
kuuluu veneilijän arkeen.

Kesä oli tapahtumia täynnä. Villahden talkoot toukokuussa upeissa keleissä
onnistuivat hienosti. Juhannus otettiin perinteiseen tapaan vastaan myös
Villahdessa.
Heinäkuussa oli B laivurin eskaaderi naapurimaahan Viroon.
Syyskuussa oli ns virallinen eskaaderi Tammisaaren Rödjanissa. Osanotto
ja keli olivat loistavat, 18 venekuntaa saivat nauttia sl4rskuun upeasta ilmasta,
mukavasta seurasta ja runsaasta tarjoilusta. Se oli perheveneilyä parhaimmillaan.

Ensi vuosi on seuramme juhlavuosi. Täytämme mahtavat 30 vuotta, jota
juhlistamme monella tavoin. Maaliskuussa vietämme virallisen juhlan Lohjalla.
Samalla juhlimme VOLVO PENTA veneretkikilpailun voittoa, eikö niin.
Palauttakaa kupongit sihteerille 15,11 mennessä. Jokainen maili ja yö on yhtä
aruokas. Otetaan voitto Lohjalle.
luhannuksena vietämme 30- vuotisjuhlat myös Villahdessa, jonne toivomme
runsasta osanottoa. Perustamme juhlatoimikunnan, johon apu on teruetullutta.

Seuramme vuosikokous on 8.11. 2OO5 klo 18.00 Länsi-Uudenmaan
Osuuspankilla. Kokouksessa päätetään mm. 2006 budjetti, hallituspaikat sekä
toi m i ntasuun n itel ma. Va i n osa I I istu ma I la voit va i kuttaa. Tervetu loa.

Kun meidän Loksodromi ilmestyy suhteellisen harvoin ja asiat voivat muuttua
nopeastikin, hyödynnä nettisivustoja eli WWW.LO}IIAN LAIVUR.IT.NET siellä
on tiedot ja aikataulut parhaiten ajan tasalla.

Kaikki rohkeasti mukaan perinteisiin pikkujoulujuhliin, jotka ovat 3.L2.2005
Lohja n Työväenta lol la.

Mukavaa syksyä kaikille,

Kari Hinkkanen
kommodori
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ESITYSLISTA: -
1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja , sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja

kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Käsitellään ja hyväksytään hallituksentoimintasuunnitelmaehdotus

6. Päätetään jäsenmaksujen ja liiftymismaksun suuruudesta

7. Käsitelläänia hyväksytään hallituksen talousarvioehdotus

8.Päätetäänhallituksenjäsentenjatoimihenkilöidenpalkkioista

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja eli kommodori seuraavaksi kalenterivuodeksi

10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavan vuoden tilejä

tarkastamaan

12. LoLan sääntöjen muuttaminen koskien ainaisjäsenyyttä

o Hallitus esittää, että ainaisjäsenyys poistettaisiin v. 2006 alusta liityviltä jäseniltä alkaen

ts. ainaisjäsenyys on mahäollista saavuttaa jäsenen, joka on liittynyt seuraan ennen

1.1.2006.

13. llmoitusasiat

14. Muut asiat
o Lolan 30-vuotisjuhlat2006, juhlatoimikunta

15. Kokouksen Päättäminen

f-



RAN N' KKOIIEREN KU LKUO P P I

* * rutkinto 22.04.200s

Uudet RANNIKKOKIPPARIT

Kamula Taisto

Karppinen Marklru

Karuluoto Jarkko

Laaksonen Kari

Merikanto Jarkko

Niinistö Jyri

Niinistö Jyrki

Nurmio Kari

Oj alaJari

Pöllänen Rarjaliisa

Räty Turja

Sandqvist Anders

Susi Pirkko

Svan Juha

Tuominen Timo



VOLVO PENTA VENERETKEILYKILPAILU 2OO5

Lohj an Laivureiden Volvo Penta veneretkeilykilpailun
lomakkeidenpalautus on edessä.

Jos kaikki seuramme veneilij at palauttavat lomakkeen,

sij oitumme varmasti ykköseksi valtakunnallisessa kilpailussa.

Kilpailun järjestäjä Volvo Penta arpoo kolme (3) laltjakorttia
kaikkien valtakunnallisesti osallistuneiden kesken:

1.

2.
a
J.

600 €
300 €
300 €

Lisäksi Lolan hallitus on päättänytjärjestää seuran sisäisen kilpailun
tallakin veveily kaudella.

Seuran puolesta palkitaan kolme eniten pisteitä kerännyttä esinepalkirrrolla ja muiden
osallistuneiden kesken arvotaan kolme esinepalkintoa.

Huom! VOLVO PENTA VENERETKEILYKILPAILUS SA
yöpymisistä j a nähtävyyksiin tutustumisesta
kertyy pisteitä enintään saman velran kuin
ajetuista matkasta j a kilpailuihin osallistumisesta.

Lomakkeen palautus: Sihteerille 15. 1 1 .2004 mennessä

Olli Ruuskanen
olli.ruuskanen@kasten.fi tai postitse
Halkotarhankatu 9

OS lsOLOHJA



Turvallisuusasiaa
katsastaj an vinkkeli stä
Lohjan Laivurit ry.

Otteita ja ajatuksia liittojemme infosta:

SUOMEN PU R]EHTIJALIITTO
SUOMEN VENEILYLIITTO
SUOM EN NAVIGAATIOLIIITO

Katsastus on jatkuvaa ja yhtenäistä

J

Veneiden peruskatsastuskausi on 5 vuotta ja sen tarkoituksena on pitää vene koko
ajan katsastettuna. Väliin syystä tai toisesta jätesrt l,nosikatsastukset päättävät
koko peruskatsastuskauden ja edessä on uusi peruskatsastus. Liittojen yhteisen
katsastusjrirjestelmän kulmakivi on katsastus, joka on yhtenäinen kaikissa
seuroissa. Katsastustapahtuma edellyttää aina katsastajan kä1mtiä veneessä yhdessä
veneenornistajan kanssa. Katsastusta ei voi suorittaa ilman, että veneenomistaja tai
hiinen edustajansa on läsnä. Ristiin katsastus eli murur seuran auktorisoidunja
j?irjestelmän mukaisen katsastajan asiarunukaisesti suoritettu ja dokumentoitu
katsastus on yhtä pätevä kuin omankin seuran katsastajan tekemä. Katsastusta ei
tehdä muille kuin katsasfusyhteistyossa mukana olevien jäsenseruojen jäsenten
veneille.

Ilmatäytteisten pelastusliivien (paukkuliivien) huolto

Paukkuliivit on valmistajan ohjeiden rnukaisesti huollettava vuosittain ja liivi on
tarkastettava ennen jokaista käyttökertaa, jotta sen toimintavarnuus säilyisi.
Huoltamattomia liivejä ei hyväksytä kelluntavälineiksi katsastuksessa. Liiveihin on
myös oltava varaosat veneessä mukana; vähintiiiia yksi tayttOpatruuna, sulake ja
varmistirurasta / liivi.

VHF muuto ks ia 20O3 -200 4

Meripelastuksen johtokeskukset, viranomaiset ja Turku Radio päivystävät DSC-
kanavan 70 lisiiksi toistaiseksi myös kanavaa 16. Työskentelykanaviin on tullut
muutoksia mm. passintarkastustoiminnan kanava on 68 ja F3- kanavaa saa käyttää
vapaa-ajar jakalastustoiminnan yhteyksiin. Lisätietoja Viestintiivirastosta Ari
Caseliukselta, 09- 6966 883, www.ficora.fi



Kulkuvalot, hätäkytkimet

Tammisaaren onnettomuus toi taas esille eplikohdan veneiden valoissa ja niiden

vaatimuksissa. Katsastuksessa tarkastetaån, että valot toimivat ja nåikyvät myös

kuormitetussa veneessä. Tarkistetaan myös moottoreiden hätiikytkinten toimivuus
ja muistattehan myös käyttaä.

Septitankki ja sen tyhjennYs

Veneistä, joissa on vesivessa ja jotka on rakennettu 1 . 1 .2000 tai sen jälkeen, ei saa

päästää käymäläjätevesiä veteen suomen sisävesillä eikä aluevesillä 12

meripeninkulmaa lähempänä rantrasta. Sama mäiiräys astuu voimaan myös

vanhempien veneiden osalta Yuoden 2005 alusta. Käytiinnössä tiirnä tarkoittaa

riittävåin suurta imutyhjennyksen kestävää septitankkia. Kemiallisia vessoja,

käymåiiäsankoja tai vastaaviakaan ei saa tyhientiiä muualle kuin maalle sitä

tarkoitusta varten varattuihin tyhjennyspaikkoihin. Ohjeita asennuksesta löytyy

mm. www.wh.fi www.roskuoope.nel ja unnryv'fma.fi

Nestekaasulaitteet

Muistattehan, että kaikissa veneissä käytettävissä nestekaasulaitteissa onluoden
2003 alusta alkaen ollut pakollista olla tuntoelin liekinvalvontaa varten

(liekinvarmistin). Laitteita, joissa liekinvarmistinta ei ole, ei enää hyviiksytä

katsastuksessa.

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

Hätämerkinantovälineiden hävittä minen

vanhentumassa olevat raketit, soihdut ja -savut palautetaan niitä mylvään

liikkeeseen (ainakin osa ottaa niitii vastaa). Seuramme pyrkii jtirjestämäå våihintiiiin

kerran viidessä vuodessa koulutustilaisuuden jossa on myös mahdollisuus käyftää

ikääntyneitii raketteja, savuja j a soihtuja.
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Kesäisiä päiviä Estoniassa heinäkuun ensimmäisellä viikolla 2005

Kesälomia odotellessa puhuttiin Villahdessa yhteisestä piipahduksesta Virossa!
Heinäkuun alkupäivinä huomattiin Tallinnassa olevan vuosittaiset ÖlleSummer festivaalit ( 6 -
10.7 ) ja siitähän aikataulu yhteisreissulle lähti tarkentumaan.

Suunnittelu todeksi heinäkuun helteiden alkaessa {2.7 -> I
Loppuviimeksi lähtijöitä oli 7 venekuntaa. Yksin ei tarvinnut kenenkään matkaa taittaa ja
veneitä lipuikin Orslandetista pari - kolme kerrallaan Suomenlahden aaltoja taittamaan. Kesä
alkoi todella näyttää parastaan ja aurinko paistoi ja lämmitti alkukesän jähmettämiä
veneilijöitä! Kaukaisin mukaan saapunut veneilijä oli Austaraliasta , joka nautti tulevina
läivinä Piritan ja Tallinnan kokemuksista riemukkaan miesporukan tukemana!

Piritan satamassa
käytiin porukalla syömassä sataman yläkerran ravintolassa. Juomat löytyivät näpsästi
Erikssonin kaupasta ja saahan sieltä muutakin!
Alkuviikosta käytiin Tallinnassa tyttöporukalla shoppailemassa ja pojat tietysti parturissa.
Tallinnaan suoritetiin toinenkin toivioretki: SuperNetto tukkukaupassa käytiin porukalla
avittamassa Sinikkaa ja Kimmoa hääjärjestelyjen ostoksien teossa ( tukkukadppaan voi
sisääntulosta ostaa edulliseen hintaa tukkukortin ja marssia sisään ostoksille. lhan vinkiksi!)

ÖlleSummeriin osallistuimme torstaina 7.7. Aurinko paistoi ! Olutta ja siideriä nautiskeltiin ja
kenttäruokailuun osallistuttiin! Kuka mitäkin kiinnostavaa teki ja kokeili ( Benji-hyppy, hieronta
yms. ). Korvia kutkuttavaa musiikkia, ihmisvilinää, aurinkoa, mukavaa seuraa!! Sekaan mahtui
mainiostil Joillakin todisteena jälkipolville ÖlleSummer tavaraa esim. paita tai lippis!

Viikonvaihteen tietämissä alkoivat kunkin venekunnan suunnitelmat poltella: kuka lähti
Saarenmaan kiertoon, kuka kotomaan rantoja tutkimaan!

Yhtä kaikki: mukavat muistot jäivät ja otetaan uusiksi isommalla porukalla!
MS Anumar kapteeni ja kasti
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sähköposti:
tekstiviesti:

ol I i.ruuskanen@kasten. fi
050 5818 654

Helsingin Messukeskus / Helsingfors Mässcentrum
Avoinna: ma - pe klo 11 - 19, la - su klo l0 - lB

Öpp.ttider: mån - fre kI 11- l9,Iör- sön kI L0 - 18

Lohj anLaivureiden yhteinen messum atka 1 1. 02.2006
Ilmottautumiset 3 1 . 0L .2006 mennessä:

wuruv.lohian laivu rit.net

Taito Rissanen on lupautunut kotisivujemme
ylläpitäjäksi ja tässä Taiton terveiset:

Sivujen ylläpitoon liittyvissä asioissa voit lähettää viestiä
taito.rissanen@kolumbus.fi tai puh. 0400 4O4OS2 virka-ajan
ulkopuolella. Katsotaan mikä on mahdollista.

t.Taito



Ylämökin vuokraus

Villahdessa sijaitsevaa yftinaöl&iä voi jiisenet vuokrata (ei navigaatiojäisen):
o talviaikana 1.10.-30.4. Vuokra on 30 € / vrk.
o kesäaikana 1.6. - 31.8. Vuolsia on 10€/ vrk..

Viikonloppuna minimi vuokra-aika on 2 vrk.
Viikolla voi varata myös yhdeksi yöksi.

\-/ Touko- ja syyskuussa mö*lkiä ei vuokrata, vaan mökfti on yhteisessä kiiytössä.

' Säännöt:

Vaihto tapalrtuu klo 15.00, jolloin mökki on siivottu, astiat pesty, roskat viety ja
puukori täytetty.

' Seuraavan vuol«aajan on mukava tulla siistiin mökkiin. Sauna ja pukuhuone on
siistittävä heti käytön jälkoen. Roskat ja tyhj?it pullot viety pois, lattiat pesty ja
harjattu.
Siinä tapauksessa, ettei seuraava vuokraaja ole tullut voit pititii mö*ftiä tukikohtana
klo 18.00 asti. Huom. Mökki on oltava luovutuskunnossa klo 15.00
Mökissä on kaikki tarpeellinen lukuun ottamatta lakanoita, peitteitä ja pyybkeitit
Käytä VARATTU -kilpeä ollessasi mökillä, niiin takaat rauhasi ja viih§nryytesi.

Mökin vuokrausta hoitaa : Kimmo Laakso
Puh. koti (019) 331 628
Gsm 04A5277287

\/
LoLa: n katsastus maksut:

Vuosikatsastus 10 €
Runkokatsastus 10 €

Lisäksi katsastajalle matkakulut lukuunottamatta yhteiskatsastustilaisuutta
. oma auto 0,40 € lkm

(perustuu Lola:n sääntöihin, Lolalaisen käsikirja, kohta 7.7).



Kokoontuminen Rödjanissa 9.9 - ll.9.2OO5

Rödjan oli varattu kiiyttöömme syyskuisena viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin.
Siiii oli liimmin ja aurinkoinen. Tuulta oli luvattu 15 m/s, mutta se ei Rödjanissa tuntunut.
Kokoontumiseen oti pyydetty saapumaan viimeistiiän lauantaina kello 14.

Perjantaina saapui 1 I venehmta4 joista viisi venekuntaa ajoi yhdessä villahdesta.
Lauantaina s"apui vielä 5 venekuntaa.

Kello l4 aloitimme ohjelman kiertämiillä Rödjanin luontopolun. Kuljimme nauhana polulla (paitsi
Vek4 joka kulki kamelimiehen tapaan omia polkujaan muovikassi kiidessä, mitii Iienee etsinyt?) ja
osa kiipesi niikötomiin, jotta pitemmälle niikisi.

Luontopolun jälkeen päsivät naiset ensimmäiselai saunaan ja taisi rohkeimmat uidakin 12 oC:ssa 

v

vedessä. Miesten sitten saunoessa seurustelivat leiditja kunnon kansihenkilökunnan tapaan
samalla iltapalaa valmistelivat. Ehtivätpä nopeimmat kipparitkin valmisteluun mukaan.

Omatoimisuutta toki tarvittiin iltapalan kokoamisessa, mutta kaikki siiä selvisivät eikä
nestehukastakaan kirritty.

Kun oli saatu pahin nälkä kaikkoamaan alkoi kaksoisottelu lajeina ketjunheitto ja ruiskutus.
Miestensarjassa saatiin kolme parasta jiirjestykseen kerralla (paitsi Vek4 joka saatiin miiriiksi),
mutta naistensarjassa kiiytiin tiukfta kisa toisestaja koknannesta sijastaja vasta toisen
ruiskutusuusinnan jzilkeen ratkesi jiirjestys ja piiästiin palkintojen jakoon. Palkinnot olivat kovasti
hyviä kannatti niiden eteen töitiikin teh&i.

Illanjo hiim?irtyessä pidettiin vieläjoukkuetietokilpailu, koska tietokilpailu oli saatu tehtiiv?iksi
jfiesuiä. Taskulamppujen valossa tietiimyst i punnittiin niin merenkulun alueelta kuin
luonnontieteen, historian, maantieteen... Tulosten tarkastuksenja kiivaiden protesteidenjiilkeen
löytyi kolme joukkuetta tasapisteissä. Ensimmiiinen lisåi§symyskäiin ei ratkaisua tuonut pitihiin
siinä tuntea pimeässä kulkeva alus, mutta toinen lisätehtiivä toi ratkaisrm ja paras arvaajajoukkue
voitti.

Vielä pieni perhekilpailu ja ilta alkoi olla pulkass4 liimpötilakin oli pudonnut + 5 oC:een.

Sunnuntai aamu valkeni, aurinko paistoi ja ilman liimpötilakin alkoi kohota taas mukaviin
lukemiin.

Viimeiset limupullot siinä vielä ty{ennettiin ja kotimatkalle lfidettiin.
Kiitos kaikille osallistujille mukavasta viikonlopusta!





Lohj an Laivureiden Pikkaj o uluj uhla

Laivureiden per inteinen pikkuj oulu viet etcicin Lauantaina 0 3. I 2. 2 0 0 5 kl o
1 8. 0 0 Lohj an Työv äent al olla.

Rytmix-orke steri t ahdittaa iltaa. Joulupöytd herkkuineen j a j uomineen
hellii juhlijoita. Illan ohjelmassa mm arpajaiset ja tanssahtelua.

Illalliskortti 25 €

Ilmoittautumis et 27. 1 1. 2 005 menness ti Olli Ruuskaselle

Sähköpos ti : olli.ruus knnen@kas ten.fi
Telcstiviestilld: 050 5818 654

Ilmoita osallistujien nimet j a puhelintnumerot

Pukki toivottaa s inutkin tervetulleelcsi mukaan ja
tuoppa mukanasi arpaj aispalkinto.
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TOIMINTAKALBNTERI 2OO5

r Syyskokous tiistaina 8. I I .2005 klo 1 8.00 Osuuspankin kokoustilat, Lohja

. Volvo Penta veneretkeilykilpailu lomakkeen palautus viimeistäiinl5.l1.2005.

o Pikkujoulujuhla, Lohjan Työväentalo 3.12.2005

TOIMINTAKALENTERI 2006

o Venemessut Helsingissä 10.-19.2.2006, yhteiskuljetus la l1 .2.2006

o Ulkoilupäivä Villahti la 11 .3.2006 klo 10.00 alkaen.

o Kevätkokous 18.3 .2006, paikka avoin

o Seuran 3O-vuotisjuhlat Lohjalla pe 31.3.2006 klo 14.00 alkaen

o Järvitukikohdan siivoustalkoot Lotrjanjärvellä tol I .5.2006 klo 10.00

o Kevättalkoot ja lipunnosto Villahdessa la 20.5.2006 klo 10.00.

o Katsastajien yhteispalaveri järjestetään kun on saatu SVEL:n tietopaketti
katsastuksista. Katsastuspiiällikkö kutsuu palaverin kokoon.

o Katsastukset la 20.5.2006 klo 13.00 Villahti , ma 22.5 .2006 Eke-Marin
klo 17 .00 - 19.00.

o Katsastukset ma 12.6.2006 Villahti klo 17.00 - 19.00, ti 1 3.6.2006 Eke-Marin
klo 17.00 - 19.00. Tarvikemyyntiä yhteiskatsastusten yhteydessä.

o Juhannusjuhla ja seuran 30-vuotisjuhla Villahti pe23.6.2006 klo 18.00.

o Seuran yhteinen syyskokoontuminen Jussarössa la 26.8.2006 klo 12.00

o Lipunlasku ja syystalkoot Villahdessa la 7.10.2006 klo 09.00.

o Syyskokous ti 7 .11.2006 klo 18.00, paikka avoin

o Pikkujoulujuhla la 2.12.2006, paikka Työväentalo
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SYYSKOKOT]S

Lohjan Laivurit ry:n sääntömääräinen syyskokous
Tiistaina 8.11.2005 klo 18.00 Osuuspankin kokoustilassa Lohjalla.

Esillä seuran sääntöjen mukaiset asiat.
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Lohjan Laivurit ry
Hallitus

Mini-Loksodromi L 12005
Julkaisija Lohjan Laivurit ry
Toimitus: Kimmo Laakso
Männisfonkut, ++ 08150 Lohja
Puh. (019) 33r 628
Gsm 040 5277 287
Sähköposti : kimrno. laakso@dnainternet. net

Hallitus kokoontuu 2005

Pe 16.1 2.2005
Ma 16.0 1.2006 klo 18

Ma 16.01.2006 klo 19.30
hallitus j a juhlatoimikunta


