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  Kommodorin palsta 
 
Hyvä Laivuri, 
 

Joissakin asioissa aika kulkee huomattavasti nopeammin kuin mitä haluaisi. Kun il-
man lämpötila on päivällä parin asteen hujakoilla ja aamulla on hyvä mahdollisuus 
siihen, että ennen liikkeelle lähtöä joutuu raaputtamaan auton lasit puhtaaksi jäästä, 
on pakko myöntää, että 2016 veneilykausi on auttamatta ohi. Toki, kuten aiempinakin 
vuosina uskallan luottaa siihen, että nykyhetkeä seuraa talvi, sitten kevät ja sitten 
kesä. Ja tietenkin uusi veneilykausi. Veneilykaudesta on hieno mahdollisuus ottaa en-
nakkomaistiaiset seuramme järjestämällä retkellä Vene 2017-messuille. 
 
Elokuussa pidimme seuramme 40-vuotisjuhlat Inkoon Orslandetissa. Juhlat onnistui-
vat loistavasti, mistä kiitos sekä järjestäjille, että juhlien kannalta tärkeimmälle osalle; 
juhliin osallistujille. Te teitte juhlistamme ehkäpä parhaimmat yhdistysjuhlat mihin 
olen koskaan osallistunut. Näistä juhlista on vieläkin hyvä mieli. 
 

Muina aktiviteetteina meillä oli luonnollisesti kevät- ja syystalkoot niin Villahdessa 
kuin Norrvikissa, sääntöjemme mukaiset katsastukset, sekä Juhannusjuhlat, jotka jär-
jestettiin niin ikään onnistuneesti molemmissa tukikohdissamme. Allekirjoittaneelle 
yhtenä huippuhetkenä oli koulutusvastaavamme Jaskan järjestämä hätäensiapukoulu-
tus. Talkoisiin, juhliin ja koulutuksiin jäsenemme osallistuivat kiitettävästi. Kommo-
dorina en voi muuta kuin olla ihmeissäni ja kiitollinen siitä pyyteettömän työn mää-
rästä, joita katsastajat, eri vastuualueiden vetäjät sekä muut jäsenemme tekevät vuo-
sittain. Sydämellinen kiitos teille kaikille. Tulevalla kaudella tulemme aiempaa enem-
män panostamaan perheveneilyyn ja koulutukseen. 
 

Haluan muistuttaa kaikkia jäseniämme seuramme syyskokouksesta 23. marraskuuta. 
Syyskokouksessa mm. käsitellään ensi vuoden toimintasuunnitelma, päätetään jäsen-
maksujen suuruudesta, käsitellään talousarvioehdotus sekä valitaan hallituksen pu-
heenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Osallistu kokoukseen, 
koska se on ainoa tapa millä voit vaikuttaa kaikkia jäseniä koskeviin päätöksiin. 
 

Omasta puolestani haluan toivottaa kaikille oikein mukavaa talvea. Näemme sitten 
viimeistään keväällä. 
 

Jukka Huuhtanen 
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Satamakapteenin tervehdys 

Kesä on taas taittunut talven suuntaan ja nyt taitavat olla veneet suurelta osin jo 
talviunillaan ja myös Villahti on laitettu talviunille. Mennyt kesä oli muuten aika hyvä 
mutta tuulet tuntuivat olleen kovia joka paikassa.   

Tämän kesän aikana Villahden kaikki isot aisat on saatu ”myytyä” ja keväällä 
asennetaan kaksi viimeistä aisaa paikoilleen. Aisat tuovat taas jonkin verran muutoksia 
venepaikoille koska kaikki aisat ovat ykköslaiturissa mutta uskon kaikkien ymmärtävän 
asian. 

Villahden uusittu sauna on ollut kovassa käytössä ja tuntunut toimivan hyvin.  

Villahteen on rakennettu syystalkoiden aikana myös uusi grillikatos ”Timpan” laiturin 
alueelle. Mutterin katto on saatettu myös kuntoon. Seuraava projekti on pikkuvessan 
kompostiastioiden hankinta ja asennus, mutta se on sitten ensi kevään asioita. 

Hyvää kevään odotusta kaikille 

 

Arto Vallioniemi 
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Norrvikin kuulumiset  

2016 

 

Norrvikin kevättalkoot olivat huhtikuussa. Talkoissa uusittiin kaikki poijupainot. Poi-
jujen pitäisi pysyä paikoillaan, koska uloimmat poijut ovat varustettu 750kg:n betoni-
painoilla ja rannan tuntumassa olevissa poijuissa on 500kg betonia. Samalla vaihdet-
tiin poijut tilavuudeltaan suuremmiksi, jotta ne jaksavat kantaa lähes 10m:n ketjut. 
Työ sujui loistavasti, koska paikalle saatiin osaava lautturi Taalintehtaalta. 

Saunamökin lopputarkastuksessa oli ilmennyt muutamia parannus- ja korjauskeho-
tuksia mm; rakennuspiirustusten päivittäminen ja terassin kaiteen turvallisuus. Kaide 
korjattiin lisäämällä paksut köydet tolppien väliin. Sähkötöistä toimitettiin myös mit-
tauspöytäkirja rakennusvalvontaan. Tuvan kamiinaan lisättiin säteilylämpösuoja. 

Kesän aikana laiturit maalattiin laiturikyllästeellä . Mökin, liiterin ja wc:n ulkopuolet 
huoltomaalattiin. 

Laiturille asennettiin turvateline, joka sisältää pelastusrenkaan, heittoliinan ja tikkaat. 
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Lautalla, ajohytin edessä, näkyy massiivinen750 kg poijupaino. 

 

Juhannusta juhlittiin Norrvikissa yli 30:n henkilön iloisella porukalla. Kiitoksia Sari-
on Kyöstille ja Marja-Leenalle venekyydistä Rosalan kyläjuhlaan.!! 
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Rosalan kyläyhteisöstä tuli mieluisa pyyntö auttaa salonnostossa. Piirileikki ja laulu 
kuuluivat myös ohjelmaan. 

 

Viikinkikylässä nautimme virvokkeita ennen paluumatkaa Norrviikkiin. 
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Juhannusilta huipentui Jukan upeaan soittoon ja lauluun. 

 

Norrvikin käyttöaste on hyvä ja joka kesä lisääntymään päin. Ilahduttavaa on todeta, 
että uusiakin venekuntia on rantautunut saareen nauttimaan upeasta saaripaikastam-
me. 

Norrvikin käyttäjät ovat pitäneet loistavaa huolta tukikohtamme viihtyisyydestä ja 
siisteydestä, kiitos kaikille käyttäjille. 

Myös syystalkoot on pidetty ja saaripaikkamme laitettu talviteloille, kiitokset talkoo-
laisille, Rainer, Antti, Olli ja Jouni.  

 

 

 

   Saari-isäntä Veli-Matti Laakso 
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Matkaveneily 2017 

Hei kaikille. Veneet alkavat toivon mukaan jo olemaan talviteloilla odottamassa uutta 
veneilykautta. Tulevan kauden matkaveneilytapahtumien suunnittelu on käynnistynyt 
ja ensimmäisenä on vuorossa ”perinteinen” bussimatka Helsingin Messukeskukseen 
Vene 2017 näyttelyyn lauantaina 18.2.2017. Alla alustava aikataulu matkasta. Hinta 
todennäköisesti sama kuin tänä vuonna eli matka + lippu 30€. Tarkentuu lähempänä 
tapahtumaa. 

 

 

Aikataulu 18.2.2017: 
09:00  Bussi lähtee Lohjan Kirkkokentältä kohti Helsingin messukeskusta 
Ajoreitti:  Kirkkokenttä – Lohjan asema – Muijala – Nummela - Messukeskus 
10:00-  Tutustumista messuihin omaan tahtiin 
15:30  Bussi lähtee kohti Lohjaa 
16:30  Bussi saapuu Lohjalle 
16:45 >  Messukokemusten yhteenveto – Opus K (vapaaehtoinen, niin kuin 

ennenkin) 
 

 

Alkukesälle yritän saada buukattua Bågaskärin viikonlopun tapaamiselle, jos 
löydämme yhdessä Meripelastuksen kanssa sopivan ajankohdan ennen Juhannusta ja 
lomakauden alkua niin silloin se saattaa toteutua, näin toki toivomme. Lisää aiheesta, 
kun saadaan varmistuksia päivämääristä. 

 

 

 

 

The Tall Ships Races -purjelaivatapahtuma Turussa 20. - 23.7.2017 

Olen alustavasti ollut yhteydessä Turun Aurajoen vierassataman satamakapteeniin ja 
ilmoittanut halukkuutemme varata/maksaa etukäteen paikkoja ko. viikonlopulle. Asia 
etenee alkuvuodesta, kun satama saa tietoonsa kuinka paljon kilpailun järjestäjä 
tarvitsee tilaa. Joka tapauksessa olemme jonossa ensimmäisenä! 

Hyvää syksyn jatkoa! 

Matkaveneilyvastaava 
Petteri Koskenala 
petteri.koskenala@gmail.com 
040-7400622 
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          Rahastonhoitajan palsta 

 
Lohjan Laivurit täytti tänä vuonna 40 vuotta ja tätä juhlittiin lähes sadan jäsenen ja 
heidän seuralaistensa kanssa elokuisena lauantai-iltana Orslandetin Walhallassa. 

Seuran toiminnan ehkä tärkein yksittäinen tapahtuma on syyskokous, joka tänä 
vuonna pidetään marraskuun 23 päivänä. Tässä kokouksessa valitaan kommodori, 
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä hyväksytään seuraavan vuoden budjetti.  

Budjetin tulopuoli perustuu jäseniltä perittäviin maksuihin, jotka hallitus päättää 
paitsi syyskokouksen päättämät jäsenten liittymis- ja jäsenmaksut. Hallitus esittää 
vuodeksi 2017 varsinaisten jäsenten ja ”entisten sääntöjen mukaisten ainaisjäsenten” 
jäsenmaksun korottamista 5€:lla ja perhejäsenten jäsenmaksun korottamista 10€:lla. 
Peruste näille korotuksille on, että joudumme ensi vuonna maksamaan SPV:lle myös 
perhejäsenistä 12,50€ jäsenmaksun ja navigaatiojäsenistä 5€. Näitä maksuja emme 
aiemmin joutuneet maksamaan. 

Budjetin menopuolen suurimmat menot ovat suurimmalta osalta sellaisia, joihin 
emme itse pysty suurestikaan vaikuttamaan. Näitä ovat muun muassa Villahden 
vuokra ja tiemaksu, sähkömaksut, liittojen jäsenmaksut sekä lainan lyhennykset. 
Suuri jokavuotinen kuluerä on Villahden kunnossapito. Sitä ei voi kuitenkaan väkisin 
supistaa, sillä sataman kunnossapito on välttämätöntä ja kunnossa oleva satama on 
seuran toiminnalle perusedellytys. Toisaalta Villahden tulot ja menot ovat pitkässä 
juoksussa melko lailla tasapainossa. Joinain vuosina, kuten tänä vuonna, menot ovat 
tuloja suuremmat johtuen normaaleja suuremmista kunnossapitokuluista. Tänä 
vuonna tällainen oli saunaremontti. Norrvikin saaritukikohta on hallituksen mielestä 
rakennettu siihen laajuuteen kuin oli suunniteltu, joten sinne ei pitäisi aiheutua lähi-
vuosina suuria kustannuksia. 

Seuran talous on mielestäni vakaalla pohjalla. Norrvikin hankinnan yhteydessä otet-
tua pankkilainaa on jäljellä 16.000€ ja se maksetaan suunnitelman mukaisesti lop-
puun syksyllä 2020. Villahden vuokrasopimus uusittiin viime vuonna taas viideksi 
vuodeksi, joten se on tarkoitus uusia myös syksyllä 2020. 

 

Hyvää talven odottelua 

Rainer Degerman 
rahastonhoitaja 
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LoLa:n uudet jäsenet 

 

Vuonna 2015 

Ihatsu Jussi varsinainen 
Jurvanen Pauliina varsinainen 
Korpinen Jenny varsinainen 
Kosunen Harri varsinainen 
Laaksonen Mona perhe 
Nikkanen Toni varsinainen 
Sévon Markku varsinainen 
Sääksmäki Ari varsinainen 
Toivanen Antti varsinainen 
Utukka Pirjo perhe 
Vikman Seppo varsinainen  
 
  

Vuonna 2016 

Huuhtanen Raija perhe 
Kärki Ilkka varsinainen 
Saarto Kimmo varsinainen 
Ojalehto Teemu varsinainen 
Ojalehto Markku perhe 
Pekkarinen Jyri perhe 
 

 

 

Vielä kerran tervetuloa Lohjan Laivureihin sekä veneilyn pariin 

Lohjan Laivurit 
hallitus 
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      Lohjan Laivurit 40 vuotta 

Lohjan Laivurit perustettiin keväällä 1976. Aluksi tarkoituksena oli laivurikurssien 
järjestäminen ja siksi seura liittyi Suomen Navigaatioliiton jäseneksi. Kolme vuotta 
myöhemmin seura liittyi myös Suomen Moottoriveneliiton jäseneksi. Tänä päivänä 
olemme sekä Suomen Navigaatioliiton että Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsen-
seura. Jälkimmäinen on muodostettu Suomen Purjehtijaliiton ja Suomen Veneilylii-
ton fuusiossa. Suomen Moottoriveneliitto muutti nimensä 1990-luvulla Suomen Ve-
neilyliitoksi. 

40-vuotista taivalta juhlittiin aurinkoisena lauantaina elokuun 20 päivänä Inkoon Ors-
landetissa vanhassa suojeluskunnan talossa Walhallassa. Paikalla oli lähes 100 seu-
ramme jäsentä ja jäsenen seuralaista sekä kutsuvieraita. Kutsuvieraita oli Suomen 
Navigaatioliitosta, Suomen Purjehdus ja Veneilystä, Lohjan Purjehtijoista, Lohjan 
kaupungista sekä Villahden vuokraisäntä Henrik Johansson. 

 

 
 

Vieraat toivotti tervetulleiksi kommodori Jukka Huuhtanen. Illan juontajana toimi 
entinen kommodori Kari Hinkkanen. 

Juhlivaa seuraa onnittelivat puheillaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Veneily-
toimikunnan puheenjohtaja Harri Sane, Suomen Navigaatioliiton hallituksen jäsen 
Richard Vaenerberg, Lohjan Purjehtijoiden entinen kommodori ja Lohjan Laivurei-
den nykyinen kouluttaja Arto Sjöholm sekä Lohjan kaupungin edustajana Lohjan lii-
kuntakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Vienonen. 
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SPV:n standaarin vastaanotti kommodori Jukka Huuhtanen Harri Sanelta 

 

 

Suomen Navigaatioliiton edustajat Richard ja Carina Vaenerberg 
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Lohjan kaupunki, Jukka Vienola                 Lohjan Purjehtijat, Arto Sjöholm  

 

      

Villahden vuokraisäntä Henrik Johansson ja kommodori Jukka Huuhtanen    
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Ehkä hienoin ohjelmanumero juhlassa oli, 
kun illan juontaja Kari Hinkkanen haastatteli 
seuran perustajajäsentä Seppo Iivosta. Seppo 
kertoi niin perustamisajatuksista kuin mitta-
vasta koulutusveneprojektista. Seura hankki 
Puolustusvoimilta käytöstä poistetun K-
luokan 12,5 metrin rautaveneen kunnostetta-
vaksi koulutusveneeksi. Itse asiassa veneitä 
hankittiin kaksi, koska seura teki tarjouksen 
kummastakin myytävästä veneestä ja mo-
lemmat tarjoukset johtivat kauppaan mutta 
toinen myytiin heti eteenpäin. Projekti oli 
kuitenkin liian haasteellinen seurallemme, 
eikä venettä koskaan saatu purjehduskuntoon 
vaan se myytiin pois keskeneräisenä. 

 

   
                                                          Kari Hinkkanen ja Seppo Iivonen 

    

Kun mikä tahansa seura viettää pyöreitä vuosia, ohjelmaan kuuluu ansioituneiden 
jäsenten palkitseminen. Niin myös meillä. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hopei-
sen ansiomerkin saivat: Heikki Ilves, Seppo Kolo (oli estynyt saapumasta paikalle), 
Veli-Matti Laakso sekä Reino Lindeberg. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n pronssi-
sen ansiomerkin saivat: Maaret Burgman, Jouni Forsell, Jari Heikkinen (estynyt), Ka-
ri Hinkkanen, Isto Hovi, Petteri Koskenala, Voitto Lahtinen (estynyt), Antti Pentikäi-
nen, Olli Ruuskanen sekä Kyösti Sario.  

 

Osa ansiomerkin saaneista, Maaret Burgman, Jouni Forsell, Antti Pentikäinen, Kari Hinkkanen, 
Petteri Koskenala ja Kyösti Sario 
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Ensimmäistä kertaa seuran historiassa tehtiin viime kevään yleiskokouksessa päätös 
kutsua neljä seuran jäsentä kunniajäseniksi. Seuran sääntöjen mukaan ”kunniajäse-
neksi voi seura, hallituksen esityksestä, kokouksessaan ¾ enemmistöllä kutsua henki-
lön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut seuran tarkoitusperien hyväksi.” Kunniajä-
seniksi kutsuttiin Rainer Degerman, Heikki Ilves, Veli-Matti Laakso ja Heikki Nuuti-
nen ja heille kommodori Jukka Huuhtanen ojensi kunniakirjan. 

 

 

Lola:n ensimmäiset kunniajäsenet Heikki Ilves, Heikki Nuutinen, Rainer Degerman ja Veli-Matti 
Laakso sekä kommodori Jukka Huuhtanen 

Virallisen ohjelman lomassa nautittiin paikallisen Ravintola Scolan tekemää ja tarjoi-
lemaa maittavaa ruokaa tarvittavine lisukkeineen. Illan päätteeksi juhlayleisöä viih-
dytti ja tanssitti seuran oman jäsenen Jukka Teurosen kokoama orkesteri aina puolille 
öin asti. Juhlan tunnelma oli kuten ilmakin lämmin ja suuri osa juhlakansasta viihtyi 
juhlassa loppuun asti. Villahtelaiset siirtyivät bussikuljetuksella takaisin omaan sata-
maan, jossa juhlat jatkuivat joidenkin osalta pikkutunneille asti.  

 

 

Kiitos kaikille 
osallistuneille, 
sillä mukavat ja 
iloiset ihmiset 
tekevät juhlista 
juhlan, jota 
muistellaan seu-
raavan vuosi-
kymmenen ajan 
uusia odotelles-
sa.  
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                   KUTSU 

             SYYSKOKOUKSEEN 

 

 
Rumpan Bar Högsåra elokuu 2016 

 

 

 Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 18.00 
 Paikka: Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoustila 
                Runokatu 1, Lohja 
 
       Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

TERVETULOA ! 
       Hallitus 
 

       
Tarjoilun vuoksi ilmoita osallistumisesi kokoukseen 21.11.2016 mennessä          

sihteeri Kyösti Sariolle 0415018350 tai kyosti.sario@dnainternet.net 
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 23.11.2016 
 
 
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 2016 - 2017 

syyskokous 2016 marras ke 23.11. 

Vene 2017 avataan-Helsinki helmi pe 10.2. 
venemessumatka Helsinkiin helmi la 18.2. 

venemessut avataan-Tukholma maalis pe 3.3. 
Mini Lokso no 1 ilmestyy maalis pe 10.3. 
kevätkokous 2017 maalis ke 22.3. 

Norrvik talkoot huhti la 22.4. 

Villahti talkoot touko la 27.5. 
katsastus Villahti touko la 27.5. 
katsastus EKE-Marin touko ma 29.5. 

katsastus Villahti kesä ma 5.6. 
katsastus EKE-Marin kesä ti 6.6. 
Juhannusjuhla kesä pe 23.6. 

Kokoontuminen - alustava kesä la 
Kokoontuminen – alustava heinä la  

Villahti talkoot syys la 30.9. 

Norrvik talkoot loka la 14.10. 

Mini Lokso no 2 ilmestyy marras pe 10.11. 
Syyskokous 2017 marras ke 22.11. 

 

Merkitse päivämäärät kalenteriisi jo nyt 

Varmista päivämäärät tuoreimmasta lehdestä ,saamastasi  
sähköpostiviestistä tai kotisivuiltamme www.lohjanlaivurit.net 
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