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Kommodorin palsta.
Molskis,
Ilmojen ja kelien suhteen vaihtelevan vuoden loppu alkaa häämöttää. Talvella ei päässyt
juurikaan hiihtämään. Alkukesä oli kolea, eritoten juhannuksen koleus jäi mieleen.
Heinäkuun alussa sitten lämpeni, ja reilusti. Syyskuun aikana taas taivas itki.
Kokonaisuutena kuitenkin OK kesä. Suurin murhe oli Saaristomeren levämeri kesän lopulla.
Pidetään omalta osaltamme huoli, ettemme rehevöitetä ravinteilla missään muodossa Itämerta.
Seuran toiminnassa kohokohtina olivat juhannusjuhlat Villahdessa ja Norrvikissä.
Lisäksi Petteri järjesti Bengtskärin majakalle hienon retken, jota sää suosi sitä vastoin kuin
keskikesän juhlijoita. Näistä tapahtumista kiitos järjestelijöille ja osallistujille.
Villahteen asennettiin uudet kompostoivat käymälät sekä harmaanveden suodatin. Molemmat tulivat ehdottomasti tarpeeseen. Lisäksi kulkureittejä ja yleisiä alueita parannettiin
talkoiden yhteydessä. Suunnitelmissa on parantaa 1. laiturin kiinnitystä sekä uusia kansilaudat.
Norrvikiin saimme hyvää vettä tuottavan kaivon. Sen ansiosta saunominen ja peseytyminen sujuvat mainiosti. Lisäksi paikkojen puhtaanapito on mutkatonta uusilla välineillä.
Eipä lahjoitettu kamiinakaan ollut alkukesästä pahitteeksi. Kiitos siitäkin aikaansaajille.
Käyttöaste näyttää olevan edellisen vuoden tasolla. Toivon kaikkien kynnelle kykenevien
vieraillevan kohteessa. Vanhoille jäsenille järjestettiin tutustuminen tukikohtaan. Heiltä
tulikin hyvää palautetta pitkällisen projektin aikaansaamisesta. Se lämmitti mieltä.
Syystalkoissa vietimme vielä uuden puuvajan harjakaisia. Materiaalit saimme omasta metsästä.
Toivon hyvää osallistumista syyskokoukseen, joka on seuran toiminnalle merkittävin tilaisuus. Mm. hallituksessa on paikkoja auki ja suoritetaan vuotuinen puheenjohtajan valinta.
Toivotan kaikille antoisaa kuivaa kautta ja kiitän menneestä vuodesta.

T:

Isto Hovi
kommodori
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Rahastonhoitajan mietteitä

Mennyt kesä tarjosi vaihtelevia säitä, toisille parempia ja toisille vähemmän hyviä
veneilyolosuhteita. Nyt on kuitenkin veneet talvehtimassa ja odottelemme taas uutta
veneilykesää.
Muutama sana seuran taloudellisesta tilasta. Vuoden 2014 tulos valmistuu vasta alkukeväästä, mutta kymmenen kuukauden kassavirrasta nähdään jo suunta millaiseksi
koko vuoden tulos tulee olemaan. Kassavirtalaskelmassa ei ole otettu huomioon kirjanpidollisia eriä kuten poistot ja varastonmuutokset. Lokakuun lopulla on tämän
vuoden menot olleet noin 1.800 € tuloja suuremmat koska hallitus on tehnyt melko
suuriakin hankintoja. Näistä mainittakoon Norrvikin porakaivo, joka tuli maksamaan
kaikkinensa noin 5.200 € ja sponsorointien jälkeen noin 2.000 €. Hallituksen puolesta
suuri kiitos kaikille kaivon sponsorointiin eri tavoin osallistuneille. Villahteen on
hankittu uusi jääkaappi, nykyaikainen televisio, tilattu tarvikkeet ykköslaiturin kansirakenteiden uusimiseksi sekä ykköslaiturin parikymmentä vuotta vanhoja ankkurointikettinkejä on uusittu. Lisäksi on asennettu saunan harmaavesisuodattimen putken
lämmitysjärjestelmä. Ylämökin käyttömukavuuden lisäämiseksi on hankittu laitteisto,
jolla sähkölämmitys voidaan kytkeä päälle 12 tunniksi matkapuhelimen tekstiviestillä, joten mökki on lämmin sinne saavuttaessa.
Suurimmat erot toteutuneen ja budjetoidun tuloksen välillä ovat: Villahden tuotot
noin 1.600 € pienemmät kuin menot, mutta sauna- ja mökkimaksuja on laskutettu
noin 3.000 € . Uusien varsinaisten jäsentenliittymismaksutulot ovat 1.500 € suuremmat kuin budjetoidut. Muiden erien erot budjetoituun eivät ole yksittäin kovin suuria.
Vuoden 2014 budjetoitu kassavirtalaskelma oli 0 € ilman poistoja ja varastonmuutoksia. Lokakuun lopussa kassavirta oli noin 1.800 € miinuksella, laskutettu noin 6.600 €
ja marras-joulukuun menot huomioon ottaen oletan vuoden lopulla kassavirtalaskelman olevan noin 1.500 € plussalla.
Pankkilainaa, jota otettiin Norrvikin hankkimiseksi ja käyttökuntoon saattamiseksi,
on jäljellä 28.000 € ja viimeinen erä maksetaan maksusuunnitelman mukaisesti elokuussa 2021. Lainaa lyhennetään 4.000 € vuodessa.
Seuran talous on hyvässä kunnossa, mutta se vaatii jatkuvasti tarkkaavaisuutta, etteivät menot karkaisi eikä tulovirta pienentyisi. Siksi tarvitsemme jatkuvasti uusia jäseniä. Villahden käyttöasteen on pysyttävä vähintään nykyisellä tasolla tai mieluimmin
se on saatava nousemaan. Toivonkin jokaisen jäsenen tekevän tahollaan jäsenhankintaa ja levittävän tietoa niin seurastamme kuin Villahden satamasta, vapaista venepaikoista ja edullisista hinnoista. Tässä yhteydessä kiitos kaikille, jotka ovat tänäkin
vuonna edesauttaneet jäsenhankintaa esimerkiksi esittelemällä Villahtea useille siellä
käyneille vieraille.
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Villahden nykyinen vuokrasopimus päättyy vuoden 2015 lopussa ja uuden vuokrasopimuksen vuokra on oletettavasti hieman korkeampi kuin nykyinen.
Tässä vielä hieman lukuja seuran tämän vuoden toiminnasta lokakuun lopulla
Jäsenmäärä (kpl)
varsinaiset jäsenet
"ainaisjäsenet"
perhejäsenet
navigaatiojäsenet
YHTEENSÄ

2014
97
41
32
24
194

Katsastetut veneet (kpl)
moottoriveneet
purjeveneet
YHTEENSÄ
Käyttäjiä (kpl)
Villahti - venepaikkoja käytössä
Villahti - mökin vuokraajia
Villahti - mökkivuorokausia

talvella
kesällä

Villahti - saunan käyttäjiä
Villahti - sähkön käyttäjiä (kausi- & vrk-käyttäjät)
Norrvik - saunan käyttäjiä
Norrvik - sähkön käyttäjiä
Laskutus (€)
katsastusmaksut
Villahti - mökki- & veneparkkimaksut
Villahti - saunamaksut
Villahti - laiturimaksut
Villahti - sähkömaksut (kausi- & vrk-käyttäjät)
tarvikemyynti
Norrvik - sauna- & veneparkkimaksut
Norrvik - sähkömaksut

Syysterveisin
Rainer Degerman
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2013 muutos
91
+6
44
-3
31
+1
21
+3
187
+7

57
17
74

58
18
76

-1
-1
-2

44
16
16
20
42
37
31
29

40
16
17
21
37
38
31
26

+4
0
-1
-1
+5
-1
0
+3

1 320
1 218
1 581
14 556
1 170
1 018
839
298

1 160
1 325
1 358
13 540
1 190
678
576
180

+160
-107
+223
+1 016
-20
+340
+263
+118

Satamakapteenin palsta
Elettiin vuotta 2000 ja milleniumia, kun Silanderin Henrystä tuli kommodori ja minun satamakapteenin homma alkoi seuran riveissä! Olin seuraillut Henryä jo muutaman vuoden kun hän oli meidän uuttera satamakapteeni ja aina työhaalarit päällä
valmis auttamaan hommassa kuin hommassa.
Alussa minulla oli vähän muurahaisia housuissa kun pohdin kuinka näin isoa satamaa
oikein vedetään ja miten saada kaikki hommat luistamaan. Ensimmäiset vuodet totuteltiin isoon nimitykseen ja hoideltiin sataman talkoita ja kunnostuksia.
Talkoissa teimme nykyisen grillikatoksen ja venelaiturin poijuhommat oli melkein
joka keväisiä isoja töitä. Vuodet kuluivat ja veneitä tuli satamaan joka vuosi lisää ja
tarvetta oli uudelle laiturille. Hallituksen suuri päätös oli, että aloitimme uuden kakkoslaiturin rakentaminen, vuotta elettiin silloin muistaakseni 06.
Vuoden vaihteessa hankimme uuden laiturin ponttonit ja lautatavarat , ketjut ja painot
jotka tarvittiin uuteen laituriin. Keväällä 2007 teimme pienellä iskuryhmällä kakkoslaiturin rungon ja siirrettiin se omalle paikalle. Siihen saatiin 22 uutta venepaikkaa.

Vuosien mittaan sataman kapasiteetti ottaa vastaan uusia veneilijöitä parani ainakin
puolella kun uusi laituri valmistui. Tänä päivänä se on purjevenelaituri mitä suurimmassa määrin.
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Toinen iso projekti on ollut seuramme uuden saaripaikan etsiminen. Monena vuonna
olemme käyneet katsomassa eri paikkoja saadaksemme uuden tukikohdan johonkin
päin saaristoa.
Vuonna 2011 joku hallituksen jäsen bongasi Norrvikin myynti-ilmoituksen ja käytiin
sitä katsomassa ja seuran pitkäaikainen haave oli täyttymässä. Mielessä kävi olisiko
paikka kaikille tyydyttävä. Kaupat tehtiin ja laiturin teko alkoi jo talvella. Saunamökin suunnittelu alkoi keväällä 2012 ja ensilöylyt otettiin juhannuksena 2012. Saariisäntänä on ollut Veli-Matti Laakso.

Tämän syksyn Villahden talkoissa oli kivasti talkoisiin osallistujia ja kaikki työt saatiin tehtyä. Kaksi viikkoa myöhemmin tulivat urheilusukeltajat tarkastamaan ja uusimaan ykköslaiturin ketjuja. Homma saatiin kuntoon ja painoissa olevat ketjut laitettiin uudet ja kevättalkoisiin jää muutaman painon valaminen ja paikoilleen laittaminen.
Tämän vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa ilmoitin etten ole enää käytettävissä seuraavan vuoden 2015 hallituksen ja satamakapteenin virassa. Olen ollut jo
14 vuotta kyseisessä hommassa ja toivon uuden satamakipparin tuovan uusia ideoita
ja ratkaisuja laivureitten veneilytarpeisiin.
Nämä ovat olleet hienoja vuosia ja olemme saaneet ikimuistoisa kokemuksia ja hienoja ystäviä seuramme riveistä. Suuret kiitokset kaikille hallituksessa toimineille, jotka ovat olleet yhteistyössä ja päättämässä kanssani seuran isoista asioista ja ratkaisuista näinä vuosina.
Satamakapteeni kiittää kaikkia laivureita ja toivottaa uudelle satamakapteenille hyvää jatkoa meidän hienossa tukikohdissamme.
Terv. Hessu
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Mökkikuulumiset
Jäseniltämme on tullut muutamia kyselyjä mökin varustelutason kohottamisesta.
Keittiötä on hieman moitittu epäkäytännölliseksi ja aikansa eläneeksi. Hiiriäkin
on mökissä vieraillut. Hiiret tulevat pienimmästäkin raosta ja ovat söpöjä, pieniä
metsähiiriä, jotka eivät tahdo kenellekään pahaa, mutta saavat ainakin
allekirjoittaneen kauhun valtaan. Mökkiin on tuotu sellaista myrkkyä, jonka
hiiri kuljettaa pesäänsä, missä se sitten nauttii perheineen viimeisen ateriansa.
Mikäli sinulla on mökillä mukana kotieläimiä, huomioithan tämän myrkkyasian.
Keittiötä ei tässä vaiheessa uusita, näin hallitus päätti lokakuun kokouksessa.
Päätimme kuitenkin hankkia sinne uuden jääkaapin ja viimeistä huutoa olevan
television. Joku voisi ajatella, että naisväki sai siis jääkaapin ja miehet telkkarin,
mutta ei kai niin kukaan oikeasti ajattele vuonna 2014.
Mökin vuokraus toimii netin kautta parhaiten. Kirjaudut sisään ja
mökkivuokraus-kohta löytyy sivun yläreunasta. Varaat ajankohdan, jonka
jälkeen varaamasi päivä muuttuu siniseksi. Varaus on tämän jälkeen kunnossa.
Mikäli varauksia tulisi useampia samaan päivään, ensimmäisenä varannut on
voittanut. Käyn muutaman kerran kuussa aktivoimassa varaukset, jonka jälkeen
ne ovat punaisina kalenterissa.
Melkein unohdin kertoa, että mökin käyttöä talvella helpottaa uusi
lämmitysjärjestelmä, jonka avulla mökkiin saa lämmön päälle jo etukäteen.
Laite on gsm-yhteydellä toimiva vekotin. Sen käytöstä laitamme vielä ohjeen
nettisivuillemme. Mikä onkaan sen mukavampaa kuin tulla lämpimään mökkiin
keskellä paukkupakkasia! Kamiinakaan ei muuten enää savuta, hormi on
korjattu.
Olethan reippaasti yhteydessä, mikäli jokin mökkiasia askarruttaa. Vien
ilomielin asioita hallituksen käsiteltäväksi.
Vuokrausterveisin
Sari Säisänen
mökkivastaava
puh. 040 750 4603
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Norrvikin kuulumiset syksyllä 2014
Norrvikin käyttö lisääntyi rutkasti vuodesta 2013. Juhannuksen vietto Norrvikissa on vakiinnuttanut paikkansa. Saaren upeissa maisemissa kokoontui runsas joukko laivuriystäviä. Tänä vuonna juhannussää oli poikkeuksellisen kylmä. Sää ei kuitenkaan estänyt osallistumista Rosalan Juhannus-salon pystytykseen. Matka kylälle tehtiin Tero Sandbergin
kipparoimalla Fridalla, mukana oli n. 20 laivuria ja heidän ystäväänsä. Kiitoksia vielä Terolle ja Pirjolle.
Alkukesän ainoa tyyni ja aurinkoinen päivä sattui laivureiden tapaamispäiväksi. Tapaaminen oli Norrvikissa josta tehtiin retki Bengtsäriin. Retki oli upea ja hienosti järjestetty, kiitoksia Petterille.
Talkoo- ja rakennusporukoita on häärinyt saaressa pitkin kesää. Syksyinen talkooviikonloppu 25-26.10.2014 oli taas yhdessäolon huipentuma, kiitos kaikille mukanaolijoille.
Kesän ja syksyn 2014 aikana Norrvikissa on tapahtunut uskomattoman paljon. Paikkoja
on kohennettu ja uutuutena saatiin porakaivo. Porakaivo oli loistava uudistus, jota jäsenistö arvostaa suuresti. Poijujen kiinnitykset korjattiin, saunatupaan asennettiin kamiina savupiippuineen. Kiitos kamiinan ja piipun lahjoittajalle. Mökin uudelleen maalaus, yhdyslaiturin teko, vessan terassi, grillikatoksen perustuksen ritilät, mökin ovien ja ikkunoiden
uudelleen sovitus, pumppukopin teko, sähkötöitä monella saralla, sekä syystalkoissa puuvaja, sekä paljon muuta mitä en kirjoittaessa muista.

Tältä näyttää uusi puuvaja. Keväällä 2015 vajaan on tarkoitus tehdä huopakatto. Kuvassa
vasemmalta Hessu, Jouni, Rainer, Veeku ja Isto. Kuvasta puuttuu Antti, Olli ja Köpi.
Vielä lopuksi suuret kiitokset kaikille venekunnille vierailuistanne Norrvikissa!! Saaripaikasta on yhdessä pidetty hyvää huolta, rakennukset ja ympäristö on loistavassa kunnossa
odottamassa veneilykautta 2015.
Syysterveisin
Veli-Matti Laakso - saari-isäntä
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Matkaveneily 2014, sekä tulevan kauden 2015 tapahtumia
Bengtskär 28.6
Moi, veneilykauden aikana järjestettiin kaksi tapahtumaa joihin molempiin osallistui mukavasti porukkaa. Bengtskärin matka tehtiin viikko juhannuksen
jälkeen. Lauantai olikin varmaan yksi kesäkuun hienoimmista sekä lämpimimmistä päivistä ja mikä
harvinaista Hangon läntinen oli ”rasvatyyni”. Wilson charterin alus nouti 25 päisen porukan suoraa
Norrvikin laiturista ja kolmen vartin kivien kiertelyn
jälkeen olimme perillä.
Ohjelman aloitti oppaan kertoma saaren historiikki,
jonka jälkeen saimme kuntoilla majakan huipulle
kierreportaita. Lämminhän siinä tuli mutta kyllä
maisema korvasi rasituksen ja tulihan samalla hyötyliikuntaa. Majakan ravintolassa nautimme herkullisen lohikeiton jonka jälkeen oli vapaata tutustumista
saareen. Osa porukasta jopa uskaltautui uimaan
kirkkaaseen ja ei ehkä vielä niin lämpimään veteen.
Illalla oli vuorossa Norrvikin saunan lempeät löylyt
ja illanviettoa grillillä. Osa ”veneettömistä” hyödynsi Peti ja Puuron yöpymismahdollisuutta, valitettavasti tätä mahdollisuutta ei enää ole koska majoitustoiminta päättyi tämän kesän jälkeen.
Jakobshamn 30.8
Lauantaina 30.8 osallistuimme Jakobshamnin kauden päättäjäisiin ja muinaistulien yöhän 11 venekunnan voimin. Saavuimme hienossa jonomuodostelmassa ja rantauduimme
jo suht täyteen laituriin henkilökunnan opastuksella varaamillemme paikoille. Päivän
avaus aloitettiin pikku kilistelyillä ja seuraavana saimme nauttia lohikeitosta saaristolaisleivän kera. Saunomisen jälkeen illan orkesteri, Kreivi, aloitti musisoinnin ja pojat
vetivät todella hyvin. Tanssiterassi oli lähes kokoajan täynnä ja ”vauhtia ja vaarallisia
tilanteita” riitti. Illalla oli vielä vuorossa ilotulitus. Aamuyöllä alkanut itätuuli taisi no-
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peutta aika monen poistumista laiturin ulkopuolelta ja kymmenen aikaan ei montaa venettä enää laiturissa ollut.
Haluan kiittää kaikkia tapahtumien osallistujia ja järjestelyissä auttaneita. Mukavahan
näitä on järjestää kun porukkaa tulee.
Matkaveneily tapahtumat 2015
Uusi kausi ja uusia suunnitelmia joista toki jo osa toistoa ”yleisön pyynnöstä” HUOM!
kaikista tulevista tapahtumista tulee vielä erillinen ilmoitus.
Vene 2015, Messukeskus, bussimatka lauantai 7.2
- tämänvuotiseen tapaan lähtö aamulla klo 9.00
Lohjan Kirkkokentältä, paluu lähtö n. klo 16.00 ja
jatkot Opus K:ssa.
-hinta 30 € sis. messulipun
- saa ilmoittautua ao. meiliosoitteeseen jo nyt!
Allt För Sjön 2015, Tukholman venemessut 5-8.3
-30 hengen kiintiö varattuna
-lähtö torstaina, yksi yö Tukholmassa, paluu sunnuntaina
-hinta 184 € per hlö sisältäen risteilyn Tallink Silja B2 hytissä ja
majoituksen Scandic Sergel Plaza hotellissa 2 hengen huoneissa
- saa ilmoittautua ao. meiliosoitteeseen jo nyt!
27.6 lauantai Öro:n linnakesaari
- Wilson Charterin kuljetuksella Norrvikista. Matkan hinta 30 € / hlö
-päivän tarkempi aikataulu ja ruokailumahdollisuudet ensi keväänä.
29.8 Kokoontuminen?
- ”kauden päättäjäiset” Villahden lähistöllä
- alustava päivämäärä, tarkemmin kun kohde ja aikataulu selviää
Terveisin
Petteri Koskenala
matkaveneilyvastaava
040-7400622
petteri.koskenala@gmail.com
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Venerekisteri uudistunut
Vesikulkuneuvorekisteri siirtyi maistraateilta Trafille 1.8.2014. Kaikki nykyiset rekisteritiedot siirtyvät automaattisesti maistraatista Trafiin ja maistraatin myöntämät
asiakirjat ovat voimassa normaalisti myös jatkossa.
Muutoksen myötä myös rekisteröintitodistuksen ulkonäkö muuttui. Uusi rekisteröintitodistus on kolmikielinen ja ajokortin mallinen. Maistraatin myöntämä rekisteröintitodistus on voimassa niin kauan, kun vesikulkuneuvon rekisteritiedot eivät muutu.
Omistajan on ilmoitettava rekisteritietojen muutoksesta 30 päivän sisällä Trafille.
Rekisteritietojen muutoksen jälkeen uusi rekisteröintitodistus lähetetään omistajalle
automaattisesti postitse. Omistaja voi myös halutessaan tilata uudenlaisen rekisteröintitodistuksen maksua vastaan, vaikka ei tekisi muutoksia rekisteritietoihin.
Trafin oma asiointi -palveluissa (vaatii tunnistautumisen) voi tehdä itse alusta loppuun veneen omistajan vaihdoksen sähköisellä varmenteella ja tilata rekisteröintitodistuksen tai sen kaksoiskappaleen. Palvelussa on mahdollista käydä myös tarkistamassa kaikki veneensä rekisterissä olevat tiedot.
Kaikki veneiden rekisteröintiasiat, ml. ensirekisteröinti ja veneen teknisten tietojen
päivitys, voi hoitaa joko sähköisellä lomakkeella, veneiden rekisteröintejä suorittavien sopimusrekisteröijien luona tai lähettämällä ilmoituksen postitse.
Siirron myötä myös rekisteröintitodistus saa uuden ilmeen.
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Rekisteröintivelvoite säilyy samana – kaikki vähintään 5,5
metriä pitkät veneet merkittävä rekisteriin
Vesikulkuneuvorekisteriin kuuluvat runkopituudeltaan vähintään 5,5 metriä pitkät
purje- tai moottoriveneet. Vesikulkuneuvot tulee merkitä rekisteriin myös silloin, kun
valmistajan ilmoittama moottoriteho on vähintään 15 kilowattia eli yli 20 hevosvoimaa.
Rekisteröintivelvollisuus koskee myös muita koneellisia vesikulkuneuvoja, kuten vesiskoottereita, sekä valtion ja kuntien omistamia vesikulkuneuvoja.

Venerekisteristä tietoa turvallisuuden parantamiseen ja pelastustoiminnan tukemiseen
Vesikulkuneuvorekisteriä pidetään vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja
vesikulkuneuvojen käyttämisestä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Rekisteristä
on hyötyä valvonta- ja pelastustoiminnalle, ja sitä käytetään myös vesialueiden käytön suunnitteluun.
Rekisteristä saadaan tietoa Suomessa käytössä olevien veneiden ja muiden vesikulkuneuvojen määrästä ja niiden ominaisuuksista.
Rekisteriä ylläpidetään myös vesikulkuneuvo- ja moottorivarkauksien selvittämisen
helpottamiseksi. Sen tietoja voidaan myös hyödyntää tiedottamisessa, jos tietyssä vesikulkuneuvotyypissä on ilmennyt vakavia puutteita.

Jatkossa kolme tapaa rekisteri-ilmoituksen tekoon
•

Tee rekisteröinti oma asionti -palvelussa tai sähköisellä lomakkeella netin
kautta osoitteessa https://asiointi.trafi.fi

•

Käy sopimusrekisteröijän luona tämän toimipisteessä.

•

Lähetä rekisteri-ilmoitus sähköpostitse venerekisteri-ilmoitus(at)trafi.fi tai postitse Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 1003, 20101 Turku.

Hinnasto
•
•
•
•

Ensirekisteröintipäätös 40 €
Omistaja- tai haltijatietojen muutos 30 €
Koetunnus 30 €
Todistus 15 €
- Uusi rekisteröintitodistus kadonneen tai turmeltuneen tilalle tai todistuksen
kaksoiskappale
- Todistus rekisteristä poistamisesta
- Muu todistus
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•

Sähköinen rekisteri-ilmoitus 20 €
- Omistajanvaihdos (sähköisellä varmenteella)

Maksuttomia rekisteröintitapahtumia ovat:
•
•
•
•

moottoritietojen muutos (lisäys, poisto, muutos)
teknisten tietojen muutos
vesikulkuneuvon rekisteristä poisto
vesikulkuneuvon lopullinen poisto

Lipunkäyttöoikeus
Vesikulkuneuvo on suomalainen ja oikeutettu käyttämään Suomen lippua, jos Suomen kansalainen, suomalainen yritys tai organisaatio omistaa enemmän kuin 60 %
vesikulkuneuvosta. Lipunkäyttöoikeus ilmenee rekisteröintitodistuksessa olevasta
Suomen lipun symbolista sekä tekstistä kortin kelpoisuudesta kansallisuustodistukseksi.

Kaksoiskappale
Rekisteröintitodistuksesta on mahdollisuus tilata maksullinen kaksoiskappale. Kaksoiskappale on järjestysnumeroa lukuun ottamatta identtinen voimassaolevan rekisteröintitodistuksen kanssa.
Voimassaolevia rekisteröintitodistuksia voi olla enintään kaksi kappaletta. Jos toinen
rekisteröintitodistuksista katoaa, tulee molemmat rekisteröintitodistukset uusia. Kun
rekisteröintitodistus uusitaan, uutta kaksoiskappaletta ei lähetetä automaattisesti, vaan
se tulee tilata joka kerta erikseen.

Rekisteröintitodistuksen katoaminen
Vesikulkuneuvon omistajan on tilattava maksullinen uusi rekisteröintitodistus, jos
rekisteröintitodistus katoaa. Kadonneen todistuksen kaksoiskappale ei myöskään ole
enää voimassa. Kaksoiskappale on tilattava tarvittaessa erikseen.

Uudenmallisen rekisteröintitodistuksen tilaaminen
Uudenmallisen rekisteröintitodistuksen voi helpoiten tilata netistä osoitteesta
https://asiointi.trafi.fi/ ja klikkaamalla oikeasta reunasta kohdasta OMA ASIOINTI
ja kirjautumalla sisään palveluun omilla pankkitunnuksilla. Rekisteröintitodistus
maksaa 15 € ja se maksetaan tilattaessa. Todistus tulee postitse kotiin noin kahdessa
viikossa.
Lisää tietoa aiheesta: http://www.veneily.fi/venerekisteri
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Villahden siisteydestä
Villahden satama on ollut Lohjan laivureilla jo vuodesta 1983, sauna vuodesta 1991ja
ylämökki vuodesta 1992. Satamassa olemme vuokralaisina viiden vuoden välein uusittavalla vuokrasopimuksella ja meillä on kunnossapitovelvollisuus niin rakennuksista kuin ympäristöstä.
Lienee aiheellista jälleen palauttaa mieliin mitä meidän jokaisen tulisi tehdä, jotta
Villahti pysyisi siistinä ja viihtyisänä kotisatamana meille laivureille:
• jätehuoltoa ei satamassa ole, jokainen vie kaikki omat jätteensä pois
• saunatuvassa, grillikatoksessa eikä huvimajassa ole roska-astiaa, jokainen
vie omat makkarapakettinsa ym. roskat pois
• tupakan tummpeja ei heitetä maastoon eikä parkkipaikalle
• koirien omistajat siivoavat lemmikkiensä jätökset kulkuväyliltä
• viimeinen saunoja ruiskuttaa lauteille pesuainetta ja suihkuttaa lauteet ja
varmistaa että kiukaan luukku on kiinni ja ajastin nollassa
• jokainen saunoja huuhtelee pesuhuoneen lattian ja kuivaa pesuhuoneen lattian lastalla käytön jäljiltä
• mökin vuokraaja siivoaa luonnollisesti mökin käytön jälkeen, ettei seuraavan
vuokraajan tarvitse aloittaa vuokrausaikaansa siivoamisella
• mökin vuokraaja hakee luonnollisesti saman verran polttopuita puuliiteristä
mitä on itse käyttänyt sekä vie roska-astian roskat pois, MEILLÄ EI OLE
JÄTEHUOLTOPALVELUA VILLAHDESSA
Näiden jokapäiväisten tehtävien lisäksi meidän jokaisen tulisi ottaa tavaksi silloin
tällöin tehdä saunatuvan "perussiivous" eli mattojen ravistus ja lattian harjaus. Tähän
kuluu aikaa noin 10 minuuttia.
Samoin meistä jokainen voisi täyttää puu-ceen kuivikeastian, mikäli huomaa sen olevan tyhjän. Kuiviketta samoin kuin WC-paperia on puuliiterissä. Puu-ceen lattian
harjauksen voisi myös ottaa tavaksi kun huomaa tarvetta olevan.
Pidämme Villahdessa kahdesti vuodessa talkoot, syys- ja kevättalkoot. Tällöin suoritamme perusteelliset siivoukset mökissä, saunassa, huvimajassa sekä ympäristössä.
Talkoissa myös teemme yhteisvoimin isompia korjauksia tai parannuksia rakenteisiin
tarpeiden sekä mahdollisuuksien mukaan.
Koska sataman ja etenkin saunan käyttö on melko runsasta ja henkilömäärä Villahdessa on lähes sata henkeä, joudumme jatkuvasti tekemään pientä siivousta. Tähän
tarvitsemme jokaisen villahtelaisen apua, jottei sataman kunnossapito rasittaisi vain
harvoja henkilöitä. Kyllä nykyisinkin tätä työtä jotkut ovat tehneet kiitettävästi, mutta
meidän kaikkien pitäisi osallistua Villahden siisteyden vaalimiseen. Näin pystymme
pitämään Villahden viihtyisänä kotisatamanamme myös tulevaisuudessa.
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Jakobshamn 30.8.2014

KOKOUSKUTSU

Aika:

Torstai 27.11.2014 klo 18.00

Paikka:

Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, kokoushuone
Kauppakatu 13, Lohja (sisäänkäynti pihan puolelta)
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat.

Tervetuloa!
Lohjan Laivurit ry:n hallitus
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 27.11.2014
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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Lohjan Laivureiden matkaveneilytapahtumat 2015
Seuramme järjestää tapahtumia ja aktiviteetteja ympäri vuoden. Näihin voi osallistua
vaikka ei olisikaan seuramme jäsen. Toivotamme tervetulleiksi veneilystä innostuneet ja
kiinnostuneet mukaan tapahtumiimme. Seuramme kotisatamasta, saaritukikohdasta,
jäsenyydestä ja muista toiminnoista löydät lisää tietoa kotisivuiltamme
www.lohjanlaivurit.net
Vene 2015, Messukeskus, bussimatka lauantai 7.2.2015
-tämän vuotiseen tapaan lähtö aamulla klo 9.00 Lohjan Kirkkokentältä, paluu lähtö
Messukeskuksesta n. klo 16.00, ”vapaaehtoiset jatkot” Opus K:ssa.
-hinta 30 € / hlö sis. messulipun. Jos sinulla on jo messulippu, kuljetuksen hinta 20 € / hlö.
Allt För Sjön 2015, Tukholman venemessut 5-8.3.2015
-omatoimimatka, jossa mahdollisuus tutustua pohjoismaiden suurimpaan venealan näyttelyyn ja
keväiseen Tukholmaan
-lähtö torstaina 5.3 klo 17.00 Helsingistä, yksi yö Tukholmassa, paluu sunnuntai aamuna 8.3
Helsinkiin klo 10.30
-hinta 184 € per hlö sisältäen risteilyn Tallink Silja B2 hytissä ja majoituksen Scandic Sergel
Plaza hotellissa 2 hengen huoneissa
27.6.2015 lauantai, tutustuminen Öro:n linnakesaareen
-Wilson Charterin kuljetuksella Norrvikista. Matkan hinta 30 € / hlö
-päivän tarkempi aikataulu ja ruokailumahdollisuudet ensi keväänä.
29.8.2015 Kokoontuminen
-”kauden päättäjäiset” Villahden lähistöllä
-alustava päivämäärä, tarkemmin kun kohde ja aikataulu selviää
Ilmoittautumiset ja tiedustelut allekirjoittaneelta.
Terveisin matkaveneilyvastaava
Petteri Koskenala
040-7400622
petteri.koskenala@gmail.com
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syyskokous 2014
Vene 2015 - bussimatka Helsingin Messukeskus
Mini Lokso 1/2015 ilmestyy
Allt För Sjön 2015 - laivamatka Tukholman
venemessuille
kevätkokous 2015
Norrvik kevättalkoot
Mini Lokso 2/2015 ilmestyy
Villahti talkoot & lipunnosto
katsastus - Villahti
katsastus - EKE-Marin
katsastus - Villahti
katsastus - EKE-Marin
juhannusjuhla - Villahti & Norrvik
kesäkokoontuminen - Örön linnakesaari
"kauden päättäjäiset" Villahden lähistöllä
Villahti syystalkoot 6 lipunlasku
Norrvik syystalkoot
Mini Lokso 3/2015 ilmestyy
Syyskokous 2015

Merkitse päivämäärät kalenteriisi jo nyt
Varmista päivämäärät tuoreimmasta lehdestä ,saamastasi
sähköpostiviestistä tai kotisivuiltamme www.lohjanlaivurit.net

