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Kommodorin palsta.

Tervehdys lukijalle.

Vaikka mennyt kesä ei meitä auringolla ja lämmöllä hellinnytkään kuten parina edellisenä suvena, niin ei anneta sen lannistaa veneilyintoa.
Nyt kun suurimmalla osalla on kalusto jo talviteloilla niin alkaa olla taas aikaa muistella mennyttä kautta.
Vielä tänä kesänä meillä oli kaksi tapaamista, toinen Velkuan Teersalossa heinäkuun
6. ja loppukesän kohtaaminen Gölisnäsissä elokuun lopussa. Molemmissa tapahtumissa oli ihan mukavasti veneitä ja väkeä. Näin ollen minusta tapaamisia kannattaa
jatkaa ja pääpaino pitää ns. perheveneilyssä.
Juhannusjuhlat olikin mahdollista viettää kahdessa paikassa. Vaikka porukka jakautui
kahteen kohteeseen, niin molemmissa saunoissa oli mukava tunnelma. Joten ei anneta
tämän hyvän mahdollisuuden edesauttaa jäsenten jakoa kahteen leiriin, vaan päinvastoin pyritään jokainen tahollaan myötävaikuttamaan yhteishenkeen ja miellyttävään
yhdessä oloon. Seurahan on sellainen kuin on sen jäsenet.
Kaiken kaikkiaan Norrvik on mainio tukikohta. Laiturit ovat mitä hienoimmat ja
mökki palvelee tarkoitustaan vallan hyvin. Vielä kun ensi kesänä jaksamme askaroida
kulkusiltoja ja grillipaikkaa, niin kohde alkaa olla täydellinen.
Haluan kiittää kaikkia yhdessä ja erikseen nopeasta ja hienosta projektista. Tämä on
ollut seuran historiassa pitkällinen tavoite, ja nyt se on meillä kaikilla käytettävissä.
Toivonkin että jo veneilyn lopettaneet jäsenet tai muuten veneettömät jäsenet vierailisivat Norrvikissä, sillä sehän on lähes autotien päässä. Kysykää saari-isännältä neuvoa.
Näillä sanoilla kiitän kaikkia jäseniä menneestä kaudesta ja toivotan liukkaita latuja.
T: Isto

Hovi

Kommodori
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RAHASTONHOITAJAN MIETTEITÄ
Meillä on takana ensimmäinen kesä seuramme historiassa, jolloin meillä on ollut
käytössä kauan haaveilemamme saaritukikohta. Saunalistaa ja vieraskirjaa selaillessa
voi todeta kaikkien paikalla käyneiden veneilijöiden tyytyväisyyden hallituksen hankintaa kohtaan. Kesän aikana Norrvikissa on käynyt noin kaksikymmentä venekuntaa. Mutta pelkkää tonttia ei voisi käyttää eikä siitä voisi nauttia ilman, että sitä olisi
jalostettu. Me olemme saaneet aikaan vajaan vuoden aikana Norrvikiin kaksi noin
kolmekymmentä metriä pitkää laituria, viisi poijua, saunamökin, varastorakennuksen
sekä puuceen. Sähkökaapeli on upotettu maahan noin 150 metrin pituudelta ja mökin
seinässä on sähköpääkeskus. Lisäksi mökin ja muiden rakennusten välittömässä läheisyydessä on raivattu kaatuneita puita ja maastoa on muutenkin siistitty. Tämä on
todella hieno saavutus ja siitä kuuluu suuri kiitos Veli-Matti Laaksolle, joka on ollut
projektin moottorina. Toki ei voi unohtaa niitä lähes pariakymmentä seuran jäsentä,
jotka ovat olleet Norrvikin talkoissa viime syksyn, talven ja kevään aikana. Kiitos
kaikille.
Norrvikin projekti on maksanut seuralle tontin oston jälkeen noin 21.000 €. Tämä
summa on kerätty kaupanteon yhteydessä anotun lainan loppuosasta, jäseniltä saadusta Norrvik-tukirahasta sekä viime vuoden ylijäämästä. Tästä eteenpäin Norrvikiin sijoitetaan varoja yhtä varovaisesti kuin Villahteenkiin, vain kaikkein välttämättömimpään meillä on varaa. Tulevien vuosien budjetit tulevat olemaan haasteellisia emmekä
voi välttyä joidenkin maksujen korottamisilta.
Tulevassa vuosikokouksessa päätämme ensimmäistä kertaa ”entisten sääntöjen mukaisten ainaisjäsenten” jäsenmaksusta, johon viime keväänä hyväksytty sääntömuutos
antaa mahdollisuuden. Hallituksen esityksen mukaan sekä varsinaiset että ”entisten
sääntöjen mukaiset ainaisjäsenet” maksavat samansuuruista jäsenmaksua. Tällä muutoksella on myös rahallinen merkitys, mutta mielestäni suurempi merkitys on siinä,
että nyt kaikki varsinaiset eli täysivaltaiset jäsenet ovat samanarvoisia seuran jäseniä.
Hallitus on päättänyt, että paperisen Mini Loksodromin haluavat jäsenet maksavat
vuonna 2013 jäsenmaksunsa yhteydessä 20 € lehtimaksun. Lehtimaksu lähetetään
niille jäsenille, jotka ovat tähän asti halunneet paperisen lehden. Mikäli et halua lehtimaksua, ilmoita siitä: rainer.degerman@saunalahti.fi tai 0500 478 417.
Norrvik tulee rasittamaan talouttamme tulevina vuosina, sillä tukikohta aiheuttaa
käyttö- ja korkokuluja sekä pankkilainaa on lyhennettävä 4.000 € vuodessa. Käsitykseni mukaan tehdyillä toimenpiteillä olemme jo nyt kohottaneet Norrvikin reaaliarvoa
noin 100.000 eurolla verrattuna siihen mitä Norrvik on meille kaikkinensa maksanut.
Uskon, että Norrvikista on iloa tulevaisuudessa kaikille jäsenillemme.
Kesää muistellen
Rainer Degerman
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LoLa:n vuoden 2012 perheveneilytapahtumat
Velkua, Teersalo 5.7
Etukäteisodotukset olivat ilmeisesti yläkantissa, koska paikanpäälle saavuttuani oli
jotenkin hieman pettynyt fiilis. Satama itsessään oli aika ”väsyneessä” kunnossa ja
kun vielä etukäteen talvella sovitut asiat olivat ilmeisesti unohtuneet kesän huumas‐
sa, niin tuli jotenkin ”rahat pois” fiilis. Vai mitä sanotte kun saunoja ei ollut varauk‐
sesta huolimatta varattu ja grillikatosta ei ollut, koska se oli kuulemma palanut nuo‐
rison toimesta talvella ja uutta ei ollut vielä tarjolla ☺, onneksi saunat olivat vapaat
haluttuna ajankohtana.
Mutta onneksi mukava porukka saa nämä pikku epäkohdat unohtumaan. Paikalle
saapui mukava joukko Lohjan Laivureiden venekuntia, peräti kahdeksan veneellistä.
Ohjelmaa sai alkaa sorvaamaan paikanpäällä kun oikein mitään valmista ei ollut tar‐
jolla.
Kokoontuminen aloitettiin tuttuun tapaan Kommodori Iston tervetuliaissanoilla
skumpalla höystettynä. Tämän jälkeen teimme ”merimatkan” lossilla tutustumaan
Palvan vanhaan puukirkkoon. Kirkon speksit kaiveltiin tietenkin googlesta ennen ret‐
keä. Kirkko oli todella hienossa kunnossa ja upealla paikalla meren äärellä. Kirkon
vierestä löytyi myös Suomen sodan Palvan meritaistelun (18.9.1808) muistomerkki.
Kirkkoretken jälkeen oli vuorossa saunomista.
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Toinen extempore’ merimatka tehtiin saunan jälkeen saaristolaiva Kivimolla, joka
heitti puolen tunnin lenkin lähisaaristossa. Tulipahan taas nähtyä muutama hieno
paikka missä välttämättä omalla veneellä ei olisi tullut käytyä. Veneilyä siis voi har‐
rastaa pitkin poikin saaristoa ihan ilman omaakin venettä.

Risteilyn jälkeen oli vuorossa meriaiheisen runokilpailun finaali, jossa osallistujina
olivat Kipa Ilves ja Sonja Koskenala. Tiukan kilpailun vei nimiinsä Sonja. Loppuillan
ohjelmaformaatti piti sisällään perinteistä letunpaistoa ”ala Ilves” ja myöhemmin
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illalla osa porukasta avasi äänijänteitä karaoke ravintolassa hyvällä menestyksellä.
Kiitos kaikille osallistuneille!

Gölisnäs 1.9
Kesän jälkimmäinen kokoontuminen järjestettiin hyvinkin lähellä kotisatamaamme,
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen, Gölisnäsissä. Paikalle saapui kymmenen vene‐
kuntaa ja muutama jopa autolla. Sää ei suosinut lauantain tapahtumaa, mutta sii‐
henkin löytyi selitys, tapahtumaa siirrettiin kommodorin 50 vuotispäivien takia vii‐
kolla eteenpäin!. Tämäkin kokoontuminen aloitettiin saatesanoilla ja lasien (lue
muovien) kilistelyllä.
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Onneksi etujoukot eli Elomaat olivat paikalla jo ajoissa ja saivat varattua ruokailuti‐
lan päärakennuksesta sekä saunavuorot Lolan porukalle, olisi muuten ollut aika kos‐
teaa syömistä laiturilla vesisateessa. Ruokailussa luotettiin viimevuotisen Bågaskärin
toimittajan tarjoiluun eli Delta Cafen tonnikalalasagne ja kinkkukiusaus tuntuivat
porukalle maistuvan. Tällä kertaa kuljetus ”hoidettiin” autolla allekirjoittaneen jälki‐
kasvun toimesta, eipä tarvinnut kenenkään lähteä sateessa Inkooseen veneellä kur‐
vailemaan.

Ruokailun jälkeen sade tuntui vaan kiihtyvän ja oli jopa vaakalaudalla voidaanko il‐
makivääriammuntaa järjestää, mutta sopiva vähemmän kostea väli löytyi siihenkin.
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Mestaruuden 2012 vei viimevuotiseen tapaan Köpi Sario, joille hyvän vastuksen tar‐
josivat Leif Helander ja Pepe Burgman.

Jos ensin satoi, niin loppuillasta taas tuuli oli niin vahvaa että grillikatoksesta ei löy‐
tynyt yhtään nurkkaa missä savu ei olisi tullut silmiin, mutta se ei haitannut makka‐
ran syöntiä, onnistuuhan se vaikka silmät kiinni. Näin on veneilykausi 2012 jälleen
perheveneilynkin osalta paketoitu. Kiitän kaikkia osallistujia ja ennen kaikkea tapah‐
tumien järjestämisessä avustaneita henkilöitä. Tästä on taas mukava viritellä tulevaa
vuotta 2013.

2013 tapahtumia
1‐4.3 Tukholman Allt För Sjön 2013 venemessut
Viimevuotisen tapaan järjestetään Tukholmaan venemessumatka. Messut ovat nyt
suuremmat kuin ennen, koska Ruotsin aikaisemmat kaksi venemessua ovat nyt yh‐
distyneet. Matkalle lähdetään perjantaina 1.3 ja paluu Helsinkiin maanantaiaamuna
4.3. Matkan hinta on 230 €/hlö ja se sisältää laivamatkat ja yhden yön hotellissa aa‐
miaisella. Lisätietoja saa allekirjoittaneelta. Ilmoittautumisia otan vastaan jo nyt
sähköpostitse! Viimeinen ilmoittautumispäivä on 21.1.2013.
Lisää tietoa messuista löytyy http://www.alltforsjon.se/
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27.7.2013 Kokoontuminen Norrvik
Ensi kesänä olemme päättäneet järjestää yhden kokoontumisen joka pidetään
omassa hienossa saaritukikohdassamme Norrvikissä lauantaina 27.7

Syysterveisin
Perheveneilyvastaava
Petteri Koskenala
040‐7400622
petteri.koskenala@gmail.com
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Jätehuolto Villahdessa
Tässä muutamia yhteisiä pelisääntöjä koskien jätehuoltoa , jotta Villahti pysyisi
viihtyisänä ja sen siistinä pitäminen teettäisi meille kaikille mahdollisimman vähän
työtä.
Talousjäte
Meillä on satamassa grillikatoksen vieressä jäteastia,
joka on suljettu. Astiaa ei
ole tarkoitus käyttää, sillä
grillikatoksen vieressä oleva
jäteastia ei ymmärrettävästi
ole miellyttävä. Astia on
hankittu viranomaisten
määräyksestä. Astialle ei
ole hyvää sijoituspaikkaa
muualla kuin käymälöiden
vieressä, mutta silloin siitä
tulisi kaikkien mökkeilijöiden jäteastia ja me joutuisimme kustantamaan mökkeilijöidenkin jätehuollon. Toisaalta Barösundin lossin lähellä sekä Orslandetin kaupan
lähellä olevat jäteastiat ovat vain sellaisten mökkeilijöiden käytössä, jotka ovat maksaneet jäteyhtiölle vuotuisen jätepistemaksun. Siksi meidän tulee viedä kaikki talousjätteemme mukanamme ja laittaa jätepussit oman kotikiinteistömme jäteastiaan.
Septisäiliön imutyhjennys
Meillä on ollut jo muutaman vuoden ajan mahdollisuus tyhjentää veneittemme
septisäiliöt omassa satamassamme. Tyhjennyspumpun
käyttökytkin on laiturilla
olevassa tolpassa, johon käy
sama avain kuin saunaan,
ylämökkiin ja ykköslaiturin
porttiin. Tolpassa on myös
pumpun käyttöohjeet. Loppusyksystä viimeisen tyhjennyksen jälkeen laitteistosta kytketään sähkö pois ja sitä ei voi käyttää, sillä pakkasella veden jäätyessä laitteisto vaurioituisi.
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Puu-Cee
Parkkipaikan vieressä on
kaksi puu-ceetä. Viimeisen
satamasta poistujan tulee
lukita ovet, jotta mökkeilijät
eivät käyttäisi käymälöitä.
Käymälän ulkopuolella on
laatikko, jossa on kuoriketta,
josta sisällä olevat kuorikeämpärit voi täyttää. Varastossa on vessapaperia sekä
kuoriketta. Mikäli ne ovat
päässeet loppumaan, ilmoittakaa asiasta satamakapteenille tai jollekin muulle hallituksen jäsenelle. Käymälöiden täytyttyä ne tyhjennetään kaivamalla kuoppa takana olevaan metsään. Käymälöiden tyhjennys ei ole kenenkään tietyn henkilön vastuulla, vaan kaikki käyttäjät ovat tervetulleita talkoisiin.
Muu jätehuolto
Grillauspaikalla ei ole roskakoria. Jokaisen tulee grillauksen jälkeen viedä pois
kaikki juomatölkit, makkarapaketit ym. jätteet.
Saunasta pitää viedä mennessään kertakäyttöiset istuinaluset, juomatölkit ym.
jätteet.
Lemmikkieläinten omistajien pitää ehdottomasti korjata
pois lemmikkiensä jätökset
kulkuteiltä ja parkkipaikoilta, etteivät muut astuisi vahingossa jätösten päälle.
Ylämökki
Hallitus on päättänyt poistaa Villahden mökistä lemmikkieläinkiellon. Lemmikkejä
ei kuitenkaan saa päästää mökissä tuoleille, sohvalle eikä sänkyihin. Eläinten omistajien tulee tehdä mökin loppusiivous erityisellä huolella seuraavien käyttäjien viihtyvyyden varmistamiseksi.
Rainer Degerman
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NORRVIK‐PROJEKTIN VAIHEET
Alla on pääpiirteissään mitä on tapahtunut Lohjan Laivureiden Norrviksaaritukikohdan ympärillä syksyyn 2012 mennessä:
• syyskokous 20.11.1999 päätti myöntää hallitukselle valtuudet saaritukikohdan
hankkimiseksi ja 300.000 mk lainan ottamiseksi ja tontin kiinnittämiseksi lainan vakuudeksi
• kevätkokous 14.3.2009 päätti valtuuttaa hallituksen laajentamaan saaritukikohdan etsintäaluetta Inkoon - Tammisaaren alueen ulkopuolelle ja uudisti hallituksen valtuutuksen ottaa tarvittaessa nykyisten rahaston varojen lisäksi
50.000€ lainan hankkeen toteuttamista varten
• heinäkuussa 2011 löydettiin myynti-ilmoitus internetistä
• ti 19.7 käytiin tutustumassa tonttiin
• samalla viikolla hallitus keskusteli tontin ostamisesta
• su 24.7 hallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen ja hallitus päätti ostaa
tontin
• ke 27.7 maksettiin varausraha
• ma 8.8 allekirjoitettiin 40.000€ pankkilaina
• ke 10.8 allekirjoitettiin kauppakirja ja maksettiin kauppasumma
• la 15.10 ja su 16.10 pidettiin ensimmäiset talkoot puiden raivauksen merkeissä
• ke 16.11 syyskokous valtuutti hallituksen saunamökin, laitureiden, puu-ceen,
varastorakennuksen ja sähköliittymän hankkimiseen taloudellisten resurssien
puitteissa ja perustettiin Norrvik-työryhmä käytännön asioiden hoitamiseen
puheenjohtajanaan Veli-Matti Laakso
• 25.1.2012 tilattiin saunamökki, puu-cee ja varastorakennus
• ti 28.2 käytiin tutustumassa jäätilanteeseen
• pe 2.3 käytiin itse hakemassa kuorma-autolla saunamökki, puu-cee ja varastorakennus Teuvalta
• pe 2.3 Kemiönsaaren kunta myönsi rakennusluvan
• ke 7.3 rakennettiin laiturikannakkeita ja puisia juoksuja jäältä käsin
• ke 14.3 sähköntoimitussopimus vahvistettiin
• pe 16.3 jatkettiin laiturirakenteiden rakentamista
• pe 27.4 perävaunullinen kuorma-auto kuljetti mökin ja muut hankitut tarvikkeet Kemiöön ja lastattiin kuljetuslautalle vietäväksi
• pe 27.4 aloitettiin pilarikuoppien kaivaminen
• la 28.4 purettiin lautasta mökki ja muut tarvikkeet ja asennettiin laitureiden
kansilautoja
• su 29.4 valettiin pilarit ja asennettiin laitureiden kansilautoja
• la 4.5 pystytettiin saunamökkiä ja puu-cee sekä jatkettiin laitureiden kansilautojen asentamista
• su 5.5 jatkettiin saunamökin rakentamista ja laitureiden kansilautojen asentamista
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• ke 30.5 jatkettiin rakennustöitä ja tehtiin terassi, aloitettiin varaston perustan
tekeminen, laitettiin saunamökkiin huopakatto
• ti 19.6 ja ke 20.6 juhannusviikolla rakennettiin varastorakennus, saunan lauteet
ja terassin kaiteet
• juhannusaattona ennen lipunnostoa paikallaolijat siivosivat ympäristön rakennusjätteistä ja toimittivat ne Rosalaan kaatopaikalle vietäväksi
• la 13.10 ja su 14.10 pidettiin syystalkoot, teemana oli sähkökaapelin upotus
maahan sähkötolpasta mökin kulmalle (noin 150 metriä), sähköpääkeskuksen
asentaminen ja risujen polttoa ja ympäristön siistimistä
Kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille jäsenille. Ilman teitä projekti ei olisi valmistunut näin uskomattoman nopeasti – alle vuosi siitä kun myytävä tontti löydettiin internetistä ja reilut 10 kuukautta kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen seuralla on oma
saaritukikohta, jossa on saunamökki, puu-cee, varastorakennus, kaksi laituria ja sähköliittymä.
Kesällä 2012 Norrvikissa vieraili noin 20 venekuntaa ja sauna on ollut ahkerassa käytössä. Poikkeuksetta jokaiselta kävijältä on tullut positiivista palautetta, joka on näin
hallituksen jäsenelle ja päätöksessä mukana olleelle mukavaa kuultavaa.
Toivomuslistalla rahatilanteen salliessa on grillipaikan ja portaiden rakentaminen
laitureilta saunalle. Näin sateisena kesänä mukana kulkeutuvan kuran määrä on väkisinkin melko runsasta.
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Viiri nostettuna ensimmäistä kertaa Norrvikin lipputankoon 28.4.2012 klo 16.43
Edellä on muutamia valokuvia projektin eri vaiheista. Lisää kuvia löytyy kotisivuiltamme www.lohjanlaivurit.net ja kotisivuilta on linkki Youtuben sivuille
Rainer Degerman
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Eskaaderimatka Gdanskiin 2011- osa 1

Trygve Österman

Kesällä 2010 Piekkolan Markun suusta lipsahti lause: ”Eiks lähdetä ens kesänä Gdanskiin? Siellä järjestetään ICCY:n (International Council of Cruising Yachts) kokous.” Läsnä
olevien mielestä ajatus oli hyvä ja päätettiin perustaa eskaaderityöryhmä.
Projektissa pitää olla tavoitteet. Meillähän on aikaisempia kokemuksia eskaadereiden järjestämisestä joten tavoitteiden kiinnilyöminen ei ollut kovin vaikeaa. Eskaaderin tulee olla
avoin kaikille. Yritetään aktiivisesti värvätä yhdistyksen ulkopuolelta osallistujia ja samalla
uusia jäseniä ja Kaliningradissa pitää käydä. Tarjoamme turvallisuutta yhteisen matkan merkeissä.
Luonnollinen yhteistyötaho oli Suomen ICCY- porukka Kalevi Westersundin ja Hannu Laineen johdolla. Järjestettiin yhteinen tietoisku venemessujen yhteydessä (jossa ei ollut paljonkaan kuulijoita) sekä oma matkaveneilyn valmennustilaisuus
Helsingissä (jossa taas oli paljon kuulijoita). Kiinnostuneita seuran ulkopuolelta oli puolisen tusinaa. Yksi toisensa jälkeen putosi pois kun todellinen aikataulu (5-6 viikkoa) selvisi. PolttoainekusSaukko
tannus saattaa olla toinen rajoittava tekijä, olihan
matka kokonaisuudessaan yli 1 300 M.
Omasta porukasta löytyi seitsemän urhoollista. Tämä johti siihen, että käytännön järjestelyt jäivät aika
vähiin. Kaikki olivat jo aikaisemmin veneilleet näillä
vesillä ja kokemusta oli vaikka muille jakaa. Tehtiin
lista tarvittavista merikartoista ja purjehdusoppaista
sekä tehtiin karttavarastojen inventointi. Eskaaderin
organisaatio oli myös aika löysä. Yksi venekunta,
Penelope
Marinella III, miehistönä Timo ja Merja Totro, lähti jo
aikaisemmin ja sovittiin tapaamisesta Gdanskissa
heinäkuun viimeisellä viikolla. Ohta, miehistönä
Klaus Salkola ja Satu Harkke, sekä Elisabeth, miehistönä Markku ja Marita Piekkola lähtivät viikko
”huru-ukkojen”, Saukko (Mikko ja Ulla Maanila) Penelope (Cornelis ”Kees” Bos) ja Marinett II (Trygve
Österman ja Liselotte Hellberg) jälkeen. Helmi, miehistönä Mika, Hannele, Simo ja Sippo Naatula, lähti
viimeisenä Tammisaaresta suoraan Gotlantiin ja
siitä pitkin loikin kohti Gdanskia. Tästä porrastuksesta oli se hyöty, että emme olleet yhtaikaa pyrkiMarinett II
mässä täpötäysiin ruotsalaisiin vierassatamiin.
Ryhmät valitsivat itse reittinsä. Ainoa tavoite oli, että olemme kaikki yhdessä Gdanskissa
heinäkuun viimeisellä viikolla. Huru-ukkojen reitti kulki Maarianhaminasta Ruotsin itäran-
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nikkoa pitkin Bornholmiin ja sieltä Puolan rannikolle ja Gdanskiin. Päätettiin, että paluumatkasta sovitaan sitten kun se alkaa olla ajankohtainen.
Marinett II:n lokikirjan merkintä päivälle 1.7.2011: Lähtö Aurajoesta klo 17.10. Aurinko
paistaa ja lämpötila on +26°C, tuuli on etelästä 3 m/s. Poikettiin Verkanissa ja otettiin 250 l
polttoainetta. Alustavasti oli sovittu, että tavataan Saukko ja Penelope Verkanissa mutta
Kees soitti ja ilmoitti, että hänen on mentävä Uudenkaupungin kautta. Sovittiin Mikon
kanssa että tavataan Maarianhaminassa. Lähdimme siis kohti Maarianhaminaa. Poikettiin
Rödhamnissa ja tutustuttiin radiomajakkamuseoon. Siellä on esillä vanhan radiomajakan
laitteita sekä paikallisen väestön elämää kuvaavia esineitä. Maarianhaminassa olivat Saukon miehistö vastassa ja kiinnitymme paalujen väliin Saukon viereen. Penelope oli matkalla Uuteenkaupunkiin, joten meillä oli hyvää aikaa järjestää Mikolle Borrelioosi lääkitystä.
Hän oli nimittäin huomannut, että punkkipureman ympärille oli tullut punainen rengas. Paikallinen terveydenhuolto, sekä julkinen että yksityinen, ei ollut kiinnostunut auttamaan
köyhiä Suomalaisia. Asia kuitenkin järjestyi (Turusta) ja matkaa voitiin jatkaa.
Lokikirjan mukaa lähdettiin 5.7.2011 klo 09.00 kohti Tukholman saaristoa. Sää oli hieman
sumuinen mutta meri oli tyyni. Ahvenanmerellä velloi kuitenkin vanha meri ja tietysti suoraan sivulta. Ahvenanmeri on kuitenkin verraten pieni lätäkkö ja klo 11.50 Ruotsin aikaa oli
Tjärven suoraan sivulla. Jatkettiin Kapellskärin vierassatamaan, joka ei ole Kapellskärin
kohdalla vaan Riddersholmenin kohdalla. Merikartassa lukee Gunnarsmaren ja sisäänajo
tapahtuu etelästä hyvin viitoitettua väylää pitkin. Satama on erittäin suojainen, veden syvyys satamalahdessa on noin 2 m, mutta jonkin verran ahdas. Tutustuttiin paikan luontoon
nautittiin iltapäiväkahvit ja jatkettiin matkaa. Todettiin, että Blidössä on vierassatama ja että
se olisi sopivan matkan päässä yöpymistä ajatellen. Satamamaksu maksettiin, syötiin päivällistä, seurusteltiin ja painuttiin nukkumaan. Aamulla irrotettiin noin klo yhdeksän ja suunta etelään. Käytiin katsomassa Möjan
satamia ja todettiin, että ne ovat aika
ahtaita ja kiinnitystapa on joko peräankkuri tai kylkikiinnitys. Matka jatkui
kohti Dalarötä jossa Saukko otti polttoainetta ja Marinett lähti selvittämään satamatilannetta. Hotellin laiturissa oli tilaa mutta tuuli osui ikävästi
siihen. Jatkettiin niemen taakse Askfatshamneniin mutta se oli täynnä.
Saukko oli tankannut ja otettiin suunta kohti Utötä. Sielläkin oli tilanne
huono, satama oli enemmän kuin
täynnä. Nynäshamn oli seuraava ja
Kees on saapunut Nynäshamniin
siellä oli muutama vapaa paikka. Kello oli 18.30 kun oltiin kiinni aisapakalla. Muutama tunti myöhemmin saapui Penelope suoraan Maarianhaminasta. Tämä on hatunnoston arvoinen suoritus, 12 tuntia yhtämittaista
ajoa. Huru-ukko porukka oli täysilukuinen. Vietimme seuraavan päivän syöden savustettuja katkarapuja ym. meren herkkuja. Veneen ruokavarastot täytettiin paikallisessa Konsumissa ja Saukon janon sammuttamiseksi Mikko uhrasi ison tukun paikallista valuuttaa.
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Matka jatkuu ja reitti kulki sisäväyliä pitkin kohti Oxelösundia. Reitti on erittäin luonnonkaunis. Väylä on välillä niin kapea, että purjeveneiden ohittaminen oli vaikeaa. Tuuli oli heikko,
n. 3 m/s, ja purjeveneiden nopeus oli 3 solmun luokkaa. Marinettin nopeus tyhjäkäynnillä
on 4 solmua joten välillä piti jopa pakittaa, jotta edessä oleva ei olisi jäänyt alle. Oxelösund
on teräskaupunki ja vierassatamia on pari kappaletta. Me valitsimme Oxelösunds Gästhamn koska siitä oli lyhyempi matka kaupunkiin. Toinen vaihtoehto olisi ollut Fiskehamnen. Kuljetus kaupunkiin on järjestetty traktorivetoisella ”junalla”. Kaupungin keskusta oli
hienoinen pettymys. Sieltä löytyy tavallisia kauppoja ja ravintoloita, mutta historialliset nähtävyydet ovat hieman kaupungin ulkopuolella. Satama oli laajentunut siitä, kuin olin viimeksi siellä. Uudet laiturit ovat heti aallonmurtajan sisäpuolella oikealla.
Lokimerkintä 9.7.2011: Lähtö klo 08.10. Tuuli on lounaasta 3 m/s ja lämpötila +21°C. Kuljettiin edelleen sisäväyliä pitkin. Arkösundin kohdalla käytiin katsomassa kolmea vierassatamaa. Vaikutti siltä, että Arkösunds Kajen olisi turvallisin satama. Tämä alue on Tukholmalaisten temmellyskenttä joten heinäkuussa satamat ovat yleensä täynnä. Paras mahdollisuus löytää vapaita paikkoja on saapua satamaan klo 11-13 välisenä aikana. Kellohan
oli vasta 11.30 joten me päätettiin jatkaa matkaa. Fyrudden oli sopivan matkan päässä ja
jos se olisi täynnä, niin lähistöltä löytyisi pari
muuta vaihtoehtoa. Meille löytyi sopivasti kolme
paikkaa, Saukko ja Penelope ponttonilaiturista ja
Marinett kiinnittyi rajavartioalusten taakse kaijaan. Maksettiin 100 kruunua sähköstä ja yöpymisestä. Satamakirjassa sanottiin, että tämä on
pääasiassa kalasatama. Lähdettiin ostamaan
kalaa, mutta jouduimme pettymään. Rannalla oli
pieni kioski jossa myytiin kalaa mutta valikoima
ei oikein houkutellut kaupantekoon.
Aamulla taas romut kolisemaan ja Keesin ehdoBlankaholmin laituri……
tuksesta otettiin suunta kohti Blankaholmenin
satamaa. Tuuli oli etelästä noin 4 m/s. Liikenne oli aika vilkasta, mutta sujuvaa. Sisäiset
yhteydenpidot hoidettiin VHF:llä kanavalla 77. Liikennetilanteista tiedotettiin ja se, joka ensimmäisenä tuli satamaan ilmoitti muille tilanteesta. Tämä menetelmä toimi hyvin koko
matkan aikana. Blankaholmen on idyllinen pieni satama vanhan palaneen sahalaitoksen
vieressä. Pitkä puulaituri on aikaisemmin palvellut sahalaitosta. Peräpaalut olivat aika huonossa
kunnossa joten otettiin kylki kiinni. Laiturin päässä oli vanha koristeellinen piano. Näytti siltä, että
se oli ollut siinä jo pitemmän aikaa sään armoilla.
Satama on sen verran syrjässä valtaväylistä, että
tungosta ei ollut. Satamakirjan luettelo palveluista
on pitkä mutta todellisuus oli karumpi. Rannassa
oli kahvila, jossa ilmainen internetin käyttö, tenniskentän vierestä löytyi suihkut ja kahvilan vieressä oli ravintola. Isäntäväki oli kuitenkin erittäin
……ja piano
ystävällistä ja valmiita järjestämään mitä vain.
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Matkalla suihkuun (noin 200m) oli erittäin runsas yrttitarha josta olisi voinut ostaa tarhan
tuotteita. Seuraava satama olisi Kalmar. Sää oli edelleen hieno, tuuli oli lännestä ja lämpötila19°C. Kello lähestyi jo viittä iltapäivällä kun Öölannin silta alitettiin. Pelättiin pahinta,
satama tulisi varmasti olemaan täynnä. Aallonmurtajan portissa meitä oli vastassa ”satamaluotsi” kumiveneellä. Hän oli sitä mieltä, että satama on täynnä. Ehdotin kuitenkin, että
voisimme kiinnittyä vierekkäin ainoaan paikkaan, joka näytti olevan vapaa. Tyttö epäili,
että paikka ei olisi tarpeeksi pitkä, mutta antoi meidän yrittää. Paikka sopi kuin hanska käteen ja kello 17.00 olimme kiinni vierekkäin sataman viimeisellä vapaana olevalla paikalla.
Satamahenkilökunta kävi paikan päällä keräämässä satamamaksut 230 SEK sis. sähkön.
Aamulla ostettiin tuoretta leipää suoraan laiturilta. Naiset lähtivät metsästämään ruokakauppaa. Ennen ICA:n myymälä oli sataman rantamakasiinissa, mutta ei enää. Konsumkauppa löytyi hikisen (n. 300 m) matkan päästä. Seuraavana aamuna oltiin taas liikkeellä.
Tuntuu ehkä siltä, että me emme tee mitään muuta kun ajamme. Tähän löytyy seuraavanlainen selitys. Ensinnäkin olemme kaikki olleet monta kertaa aikaisemmin näillä vesillä.
Toiseksi olemme matkalla Gdanskiin ja meidän tulee olla siellä heinäkuun viimeisellä viikolla. Tähän asti matka on edennyt ilman säähäiriöitä, mutta emme voi luottaa siihen, että
se jatkuu näin. Seuraava satama on Utklippan. Se on pieni kalliosaari siellä missä Ruotsin rannikko kääntyy länteen.
Toisella puolella on Hanön lahti ja etelässä ja idässä on Itämeri. Satama-allas
on räjäytetty kallioon ja tästä syystä se
on erittäin turvallinen. Ainoa ongelma on
osua sisään altaaseen kovalla kelillä.
Kolmen aikaan iltapäivällä oltiin satamaaltaassa. Se oli melkein täynnä saksalaisia purjeveneitä, mutta meille löytyi hyvää tilaa sisääntuloaukon oikealla puolella. Täällä otetaan aina kylki kiinni ja miUtklippan
käli laituripaikat ovat loppuneet, otetaan
kiinni toisen aluksen kylkeen.
Kuvat otti Lissu ja tekstin kirjoitti Trygve
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Näsby heinäkuu 2012

KOKOUSKUTSU
Sääntömääräiseen syyskokoukseen

Aika:

keskiviikko 21.11.2012 klo 18.00

Paikka:

Apuomena, kokoustila Punakaneli, Suurlohjankatu 21-23 A, Lohja

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat.

Tervetuloa!
Lohjan Laivurit ry:n hallitus
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 21.11.2012
ESITYSLISTA:
1.

Kokouksen avaus

2.

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

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

Käsitellään hallituksen toimintasuunnitelmaehdotus

6.

Päätetään jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudesta

7.

Käsitellään hallituksen talousarvioehdotus

8.

Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista

9.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja eli kommodori seuraavaksi kalenterivuodeksi

10.

Valitaan 4 jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle

11.

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavan vuoden tilejä
tarkastamaan

12.

Ilmoitusasiat

13.

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

14.

Kokouksen päättäminen
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TAPAHTUMAKALENTERI 2012 - 2013
•

ke

21.11

•

syyskokous

klo 18.00

Vene BÅT 2013 8-17.2.2013

•

pe-ma 1.3-4.3

Messumatka Tukholman venemessuille

•

ke

27.3

kevätkokous

•

su

31.3

Villahden laituripaikkahakemus jätettävä

•

la-su 20-21.4

Norrvik kevättalkoot

•

la

18.5

Villahden kevättalkoot ja lipunnosto

klo 10.00

•

la

18.5

katsastus, Villahti

klo 13.00

•

ma

20.5

katsastus, EKE-Marin

klo 17.00

•

ma

10.6

katsastus, Villahti

klo 17.00

•

ti

11.6

katsastus, EKE-Marin

klo 17.00

•

pe

21.6

Villahden juhannusjuhla

•

pe

21.6

Norrvikin juhannusjuhla

•

la

27.7

kesäkokoontuminen – Norrvik

klo 12.00

•

la

28.9

Villahden syystalkoot ja lipunlasku

klo 10.00

•

la-su 26-27.10 Norrvikin syystalkoot

•

ke

20.11

syyskokous

klo 18.00

klo 18.00

Varmista päivämäärät tuoreimmasta lehdestä tai kotisivuiltamme
www.lohjanlaivurit.net

