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Kommodorin palsta
Hyvä Laivuri,
On jälleen todettava, että veneilykausi on ohi johtuen pohjoisesta sijainnistamme.
Periaatteenahan on ollut, että vene nostetaan talviteloille suurin piirtein samaan aikaan kuin
autoon vaihdetaan talvirenkaat, ja tätä luettaessa molemmat ovat ainakin kelien puolesta
toivottavasti tapahtuneet. Sen uskallan varmuudella ennustaa, että aikanaan kevät ja uusi
veneilykausi on tulossa. Muistutan samalla Laivureita, että uuteen kauteen kannattaa
ponnistaa osallistumalla seuramme järjestämällä retkellä Vene 2018-messuille.
Meillä on ollut tapojemme mukaan aktiviteetteina kevät- ja syystalkoot niin Villahdessa kuin
Norrvikissa, SPV:n sääntöjen mukaiset katsastukset, sekä Juhannusjuhlat, jotka järjestettiin
niin ikään onnistuneesti molemmissa tukikohdissamme. Talkoisiin ja juhliin osallistui
kiitettävästi jäseniä, joten edelleen olen erittäin kiitollinen siitä pyyteettömän työn määrästä,
joita katsastajat, eri vastuualueiden vetäjät sekä muut jäsenemme tekevät vuosittain.
Sydämellinen kiitos teille kaikille.
Säät eivät todellakaan ole suosineet veneilyä kuluneena kesänä. Henkilökohtaisesti
onnistuimme sentään järjestämään edes yhden pidemmän parin viikon veneilylomareissun,
mutta jälkikäteen muistellen sekä lokikirjaa tarkastellen voi vain todeta, että en ole koskaan
ollut yhtä vähän vesillä kuin kuluneena kesänä. Mutta ei lannistuta, vaan katsotaan
toiveikkaasti tulevaisuuteen. Itse odotan innolla ensi kesää ja veneilykautta. Ja taatusti tulee
maileja enemmän kuin edellisenä kesänä.
Haluan muistuttaa kaikkia jäseniämme seuramme syyskokouksesta keskiviikkona 22.
marraskuuta. Syyskokouksessa käsitellään ensi vuoden toimintasuunnitelma, päätetään
jäsenmaksujen suuruudesta, käsitellään talousarvioehdotus sekä valitaan hallituksen
puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Osallistu kokoukseen, koska
se on ainoa tapa millä voit vaikuttaa kaikkia jäseniä koskeviin päätöksiin. Samalla pystyt
vaikuttamaan itseäsi koskeviin asioihin.
Omasta puolestani haluan toivottaa kaikille oikein mukavaa talvea. Näemme sitten
viimeistään keväällä.
Jukka Huuhtanen
Kommodori
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Tervehdys laivurit!
Villahden uutena satamakapteenina kesä on mennyt todella sukkelaan ja hommia kun
on ollut riittämiin. Kevättalkoissa uusittiin uimalaituriin uudet kaiteet ja
istuinpenkkien laudat. Pikkuvessakin sai uuden kompostiastian sekä uuden värin
sisäpintaan. Tämän kesän aikana kunnostettu mutterikin on ollut kovassa käytössä,
unohtamatta uutta grilliä grillauspaikalla. Suuri kiitos talkooväelle työpanoksestanne.

Iso kiitos myös juhannusjuhliin osallistuneille. Kaikki lähtivät innolla mukaan päivän
ohjelmaan ja saimme viettää erittäin mukavan keskikesän juhlan upealla
laivuriporukalla. Ensi vuonna taas uudet kujeet ☺
Nyt kuitenkin ollaan menossa kovaa kyytiä kohti syksyä, ensilumiakin on jo
odotettavissa. Veneitä on nostettu ja laitettu talvehtimaan, Villahti hiljenee. Toivotan
kaikille laivureille oikein mukavaa alkutalven odotusaikaa. Eihän tässä taas kauan
mene, kun näemme jälleen suurella joukolla venemessuilla.

Syysterveisin
Jyri Pekkarinen
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VILLAHDEN ULKOVALAISTUSOHJEITA
1.
•
•
•
•
•

Valotolpat
Ylämökin ja parkkipaikan välinen valotolppa
Ykköslaiturin ja saunan välinen valotolppa
Saunalaiturin ”käpy”-lamput
Saunalaiturin ja kakkoslaiturin välinen valotolppa
Ponttonilaiturin valotolppa

Valot kytkeytyvät (I) ja sammuvat (0), Ylämökin ja parkkipaikan välisen tolpan takana
olevasta käyttökytkimestä, mikäli on riittävän hämärää (hämäräkytkin). START asento
ei ole käytössä.

2. Mutterin edustan valotolppa & Ylä-puuceen valo
Valot kytkeytyvät Mutterin edustalla olevan tolpan katkaisimesta, mikäli on riittävän
hämärää (hämäräkytkin).
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3. Ykköslaiturin laiturivalot
Valot kytkeytyvät laiturin tyvipäässä olevan sähkökeskuksen sisällä olevasta
pääkytkimestä, mikäli on riittävän hämärää (hämäräkytkin).

4. Kakkoslaiturin laiturivalot
Valot kytkeytyvät (I) ja sammuvat (0) laiturin tyvipäässä olevan sähkökeskuksen
ulkopuolella olevasta pääkytkimestä, mikäli on riittävän hämärää (hämäräkytkin).

5. Ponttonilaiturin laiturivalot
Laiturivalot kytkeytyvät ja sammuvat suoraan katkaisijasta ilman hämäräkytkintä.

TOIMINTA VENEILYKAUDELLA
Kaikki kytkimet pidetään ON-asennossa, joten valot syttyvät hämäräkytkimen avulla,
mikäli on riittävän hämärää.
TOIMINTA VENEILYKAUDEN ULKOPUOLELLA
Mikäli haluat, että valot syttyvät hämäräkytkimen avulla, mikäli on riittävän hämärää,
laita tarvittavat kytkimet ON-asentoon. Poistuessasi satamasta tai mökistä, laita
kytkimet OFF-asentoon, jotta valot eivät turhaan syttyisi hämäräkytkimen avulla,
mikäli on riittävän hämärää sataman tai mökin ollessa tyhjillään.
7

Norrvikin kuulumiset
Syksy 2017
Saaritukikohtamme on taas kerran laitettu talkoilla talvehtimaan. Pilkoimme saunapuita seuraaville vuosille, vesijärjestelmä tyhjennettiin, siivottiin paikkoja ja irrotettiin uimaportaat. Sää oli hieman haasteellinen, vettä satoi mutta se ei haitannut huumorilla höystettyä työntekoa. Klapeja syntyi lähes kymmenen mottia. Lounaan oli
loihtinut Marja-Leena ja Kyösti Sario, kiitokset vielä kerran. Kyösti savusti myös
lohta, joka oli yksi parhaista savukaloista, jota olen syönyt. Sähkösavustin jätettiin
saareen ja se on jatkossa kaikkien kävijöiden käytössä.

Kuvassa Antti, Rainer, saari-isäntä Veli-Matti ja Jouni. Kuvan otti Kyösti

Veneilykaudelle v.2018 jäsenistö on toivonut tiskauspaikkaa. Katsomme kevättalkoissa siihen sopivan paikan. Suunnitelmissa on myös käsienpesupiste wc:n läheisyyteen.
Ryytimaa menestyi loistavasti ja tuotti iloa sekä lisämakua usean venekunnan ruokailuhetkiin. Kiitos Pirjo ja Tero.
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Norrvikin vajaan on hankittu ja saatu työkaluja ja välineitä, jotka ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Sieltä löytyy mm. moottorisaha, trimmeri, kirveitä, käsityökaluja, pyörän pumppu, pelejä, pesuaineita, sekä wc-paperia.

Kuvassa v.2017Juhannus näkymä Norrvikista lounaaseen.

Kuva: K. Sario

Kiitokset talkoolaisille ja kaikille Norrvikin käyttäjille jotka olette pitäneet hyvää
huolta yhteisestä saaripaikastamme.

Saari-isäntä
Veli-Matti Laakso
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Katsastusinfo 2/2017
Lohjan Laivurit ry. Veli-Matti Laakso

Olen siirtymässä katsastuspäällikön tehtävästä rivikatsastajaksi.
Kasastuspäällikön tehtävä on ollut mielenkiintoinen ja ajoittain haasteellinen. Tässä muutamia ajatuksia menneiltä vuosilta ja ajatuksia
tuleville vuosille:
Kiitos veneilijöille, jotka ovat tulleet oikeaan aikaan katsastuspäiviin
ja ovat huolehtineet ajoissa veneensä kunnosta.
Seuramme katsastajat tekevät talkootyönä ja palkatta katsastuksia.
Katsastuksia järjestetään neljänä ajankohtana, kaksi Villahdessa ja
kaksi Tammisaaressa, sekä lisäksi ylimääräisiä katsastuksia tarvittaessa esim. Sommaröstrandissa.
Seuraava kappale on ote hallituksen toimintasuunnitelmasta vuodelle
2018:
”Tässä yhteydessä hallituksen täytyy painottaa, että sataman, seuran lipun sekä mahdollisen vakuutusalennuksen käyttö edellyttää
ehdottomasti veneen jokavuotista katsastusta, sekä viiden vuoden
välein peruskatsastusta, joka sisältää mm. runkokatsastuksen.
Samoin Villahdessa laituripaikkaa pitävien veneiden tulee olla
vakuutettuja, katsastettuja sekä rekisteröitynä seuramme venerekisteriin. Hallitus voi kuitenkin satamasäännöissä mainituin edellytyksin vuokrata venepaikan seuramme jäsenelle, jonka vene
kuuluu toisen veneseuran venerekisteriin.
Yhteiskatsastustilaisuudet ovat katsastustoiminnan lähtökohta ja
tavoitteena on katsastettujen veneiden määrän ja yleisen veneily-
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turvallisuuden lisääminen. Katsastajien työmäärän vähentämiseksi hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin yhteiskatsastustilaisuuksien suosion kasvattamiseksi ja vähentääkseen yksittäiskatsastuksia. Hallitus on päättänyt muuttaa katsastushinnoittelua siten, että AINA kun vene vuosikatsastetaan yhteiskatsastustilaisuuksien ulkopuolella, on katsastusveloitus 50€. Jäsenistön on
syytä huomioida, että veneen katsastus palvelee veneen omistajaa
ja lisää veneilyn turvallisuutta. Katsastus ei ole seuran, liiton tai
viranomaisten keksimä tapa kiusata meitä veneilijöitä. Katsastuksesta perittävä maksu tilitetään seuralle, se ei tule yksittäisen katsastajan hyödyksi. Katsastusmaksulla kustannetaan mm. katsastuslomakkeet, tarrat sekä uusien katsastusmiesten kaksipäiväiset
kurssit ja vanhojen katsastusmiesten yksipäiväiset uusintakurssit.”
Villahden laituripaikan saannin edellytyksenä on veneen katsastaminen. Satamasäännön mukaan vene tulee katsastaa kesäkuun loppuun mennessä!!!
Veneiden runkokatsastukset teemme normaalisti muinakin kuin katsastuspäivinä. Runkokatsastuksen voi sopia ottamalla yhteyttä katsastajiin.
On erittäin tärkeää, että veneilijät huolehtivat katsastuksestaan yhteiskatsastustilaisuuksissa ja kunnioittavat katsastajien vapaa-aikaa katsastuksien ulkopuolella.
Kaikissa katsastusasioissa neuvomme mielellämme, aina voi ottaa
yhteyttä katsastajiin epäselvissä asioissa.
Lämpimät kiitokset kaikille katsastajille, hallituksille ja laivuriystäville menneistä vuosista.

Turvallisia veneilyretkiä!!!
Katsastuspäällikkö
Veli-Matti Laakso
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Harjoitusta hätämerkinantovälineillä
Useat pursiseurat järjestävät keväisin hätämerkinantovälineiden käyttöharjoituksia.
Harjoituksissa käytetään katsastuksessa vanhentuneita välineitä. Tällaisen harjoituksen järjestäminen on erittäin suositeltavaa, sillä tosipaikan tullen ei ole aikaa lukea
käyttöohjeita, vaan välineet tulisi tuntea niin hyvin, että niitä myös osataan käyttää,
vaikka ei näkisi mitään. Harjoituksen järjestämiseksi täytyy kuitenkin hakea lupa paikalliselta merivartioston esikunnalta tai muualla maassa aluevastuulliselta poliisilaitokselta vähintään 10 viikkoa ennen aiottua tilaisuutta.
Suomen Purjehdus ja Veneily järjestö muutti muutama vuosi sitten katsastussäännöksiä siten, että merkinantovälineiden suurin sallittu käyttöaika on sama kuin valmistajan ilmoittama ja välineeseen leimattu päivämäärä. Aikaisemmin hätäraketti, jonka
viimeinen käyttöpäivä oli merkitty esim. 08/2005 ja joka oli ollut voimassa kolme
vuotta, hyväksyttiin huviveneilyn katsastuksessa siten, että sitä sai vielä käyttää
08/2008 eli kaksi kertaa sen ajan, mitä ammattimerenkulussa olevissa aluksissa. Tätä
perusteltiin sillä, että huviveneet ovat vain puolet ajasta vesillä ja toisen puolivuoden
telakalla.
Huviveneilyssä käytettäviä pyroteknisiä hätämerkinantovälineitä on käytännössä kolmea eri tyyppiä; hätäraketit, käsisoihdut ja hätäsavut. Niin kauan kuin vene pysyy
pinnalla kahta ensiksi mainittua voi helposti käyttää, mutta jos vene on painumassa
pinnan alle, niin hätäsavu lienee paras väline silloin (kuva 3). Hätäsavurasia nimittäin
jää kellumaan veden pinnalle ja levittää oranssia savua, joka on helposti vaikka helikopterista havaittavissa.
Eräs pursiseura on usean vuoden ajan järjestänyt harjoituksia ja niistä saatujen kokemuksien perusteella voinut todeta, että eri valmistajien välineet eroavat käytettävyydeltään ja luotettavuudeltaan toisistaan melkoisesti. Kaikkien merkinantovälineiden
tulisi olla sellaisia, että kun sen ottaa käteensä pitäisi käsin tunnustelemalla todeta
kumpi puoli tai pää on se, josta raketti tai soihtu syttyy. Kuvassa 1 on merkitty punaisella ympyrällä huonot välineet ja hyvät vihreällä. Jos raketin tai soihdun kyljessä on
ainoastaan nuoli osoittamassa oikean pään, niin pimeässä on mahdotonta asettaa välinettä oikeaan asentoon. Kaikkein paras merkintä on selvästi muotoiltu kädensija
esim. kuvassa 1 oikeanpuoleisin hätäraketti.
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Toinen merkittävä tekijä on laukaisumekanismi. Yleisesti ottaen lähes kaikki välineet
vaativat molempien käsien käyttöä laukaisutilanteessa. Käytännössä voi olla niin, että
toista kättä pitäisi käyttää veneestä kiinnipitämiseen esim. kovassa aallokossa. Kuitenkin välineet, joissa on kahden käden laukaisumekanismi ovat osoittautuneet luetettavammiksi kuin yhdellä kädellä käytettävät. Yhden käden laukaisu toimii siten, että
hätämerkinantovälineestä pidetään kiinni ja välineen pohja lyödään voimakkaasti
esim. kantta vasten. Monissa tilanteissa tällainen laukaisumekanismi (kuva 2) ei mennytkään ihan pohjaan asti ja väline jäi ”suutariksi”, vaikka sitä yritettiin lyödä toiseenkin kertaa kovaa pintaa vasten. Kuvassa 5 on eräässä harjoituksessa ”suutariksi”
jääneitä merkinantovälineitä. Vasemmanpuoleinen soihtu ei syttynyt, koska vetolanka
katkesi. Seuraavana on kolme ”yhdenkäden” hätäsoihtua, joissa isku ei siis mennyt
pohjaan asti ja oikeanpuoleisimmassa hätäraketissa oli laukaisin hapettunut varsin pahasti. Kuvassa 6 oleva raketti ei toiminut lainkaan, vaan räjähti suoraan sivulle, onneksi oli suojaseinä olemassa.
Eri katsastusluokissa määrätään tietty vähimmäismäärä hätämerkinantovälineitä veneen varusteiksi. Koska määrä on kuitenkin suhteellisen pieni ja tositilanteessa välineitä saatettaisiin tarvita enemmän, niin suosittelen seuraavaa systeemiä. Pidetään
juuri vanhaksi menneet raketit myös veneessä, sitä edellisten vanhojen tilalle hankitaan uudet ja tositilanteessa käytetään ensin kaikkein uusimmat ja vanhentuneet vasta
sitten, jos ei pelastusta ole näkyvillä.
Vanhat raketit ovat kuitenkin lähes sataprosenttisesti harjoituksissa toimineet, joten
lisävarustus ei ainakaan ole pahasta.
Täytyy myös muistaa hätämerkinantovälineiden oikea säilytys kuivassa paikassa,
jotta ne säilyvät toimintakykyisinä.

14

Kuva 5. ”suutarit”

Kuva 6. Tämä hätäraketti räjähti suoraan sivulle.
Kirjoittaja: Arto Sjöholm, Suittilankatu 5, 08100 Lohja, gsm 040-9004872
Toimii SPV:n ja navigaatioliiton kouluttajana.
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TALL SHIPS RACES 2017 - TUNNELMIA
Veneilijöillä on ainakin kolme kohokohtaa kesässä, veneen vesillelasku, juhannusjuhla sekä kesäloma. Toki, jos on päästy eläkkeelle, niin kesällä on aina
loma. Lomaan pakkaantuu yleensä suuria odotuksia, onko kelit suotuisat, toimiiko vene, säilyykö perhesopu, ehditäänkö käydä siellä ja täällä jne. Meillä oli
tämän kesänloman odotuksista suurin, Tall Ships Races tapahtuma, Suomen Turuus heinäkuussa. Meinaan vaan, jos vesillelasku menee perssiilleen, niin sitten
on ihan sama mitä vesillä tapahtuu ja missä.
Ennen tapahtumaa tuli oltua siellä ja täällä saaristomerellä. Venenaapureitten ja
tuttujen kanssa tuli yleensä juttua mm. lomalla käydyistä paikoista ja reittisuunnitelmista. Toki monesti aloitusaihe oli tämän kesän säätila. Oli se kyllä semmoinen, että toivottavasti emme me, eivätkä tulevat veneilevät sukupolvet enää
tarvitsisi tällaista kokea. Kun puhetta tuli suunnitelmista ja sanoimme, että me
menemme Tall Ships Races tapahtumaan, niin kaikki luonnollisesti tiesi tapahtuman. Moni oli ollut aikaisempina vuosina laivoja katsomassa ja kaikki sitä
ylisti ja kertoi omia kokemuksia. Ilmeet olivat hauskoja kun sanoimme, että me
menemme aivan tapahtuman ytimeen, omalla veneellä, siihen vierasvenesatamaan. ”Eihän sinne pääse, miten ihmeessä Te voitte sinne mennä, Aurajokihan
on suljettu” oli yleinen kommentti.
Rintaa röyhistäen sanottiin, että ” meillä on seurassa sen verran aktiivinen perheveneilyvastaava, joka on hoitanut homman. Meillä on varatut paikat kymmenelle seuramme veneelle ”. Tästä ISO KÄSI Petterille, joka kärsivällisesti pommitti satamakapteenia ja sai sovittua asiat.
Rekisterinumerot ja veneiden tiedot oli annettu satamakapteenille hyvissä ajoin
keväällä, koska Aurajoki oli todellakin suljettu kaikilta huviveneiltä. Kulku sallittiin vain kulkuluvan omaavilta huviveneiltä ja risteilyaluksilta. Vaikka tiedot
oli annettu ja välitetty eteenpäin niin asiat ei ihan mennyt kuin Strömsössä.
Aurajoen suulla oli aktiiviset varusmiehet vahtimassa, tarkistamassa ja pysäyttivät kaikki veneet. Heillä ei kyllä ollut aavistustakaan meistä tai mitään tietoa,
että meillä on paikat varattuna vierasvenesatamassa. Tietoa ei muuten ollut järjestävällä organisaatiollakaan meistä. Serkkupoika sattui olemaan tapahtuman
yhdysupseeri ja hän soitteli alkuviikosta, että missä teillä olikaan ne paikat?
”Ne on siinä vierasvenesatamassa, paikkanumerot se ja se”. Hän pyysi, että lähetätkö tiedot siitä vahvistuksesta, koska heillä on tieto, että kaikki paikat on varattu kisailijoille. Asia onneksi selvisi, ei tarvinnut jännittää onko homma kunnossa.
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Ensimmäiset LoLa-laiset menivät Turkuun jo torstaina, me tulimme perjantaina
Naantalista Turkkuseen. Hauska episodi oli kun edessämme ajoi vene joka oli
menossa täyttä häkää Aurajokeen ja stop-kyltillä käännytettiin takaisin. Oli vähän pollea tunne kun me vaan jatkoimme matkaa eteenpäin.
Ei se ihan heittämällä mennyt meiltäkään. Onneksi olivat printit mukana kirjeenvaihdosta ja pääsylupa irtosi kohtuullisen helposti. Osa meistä joutui odottamaan hiukan enemmän, 20-30 min, soittelemaan, selittämään, näyttämään kaiken näköisiä papereita jopa jonkin verran ”avautumaan” sotapojille.
Valitettavaa oli, että Petterillä veneen moottori sanoi sopimuksen irti ennen tapahtumaa. Eikä se edes riittänyt, vaan varaveneelle tuli myös teknisiä ongelmia.
Näin jäivät kapellimestarilta pippalot väliin ja yksi venepaikka täyttämättä.

Saatuamme kulkuluvan ajaa aurajokeen, niin alkoi jännitys kohoa. Suuret laivat
olivat joen molemmilla puolilla, lautat ajoivat edestakaisin, joku perinnealus
mutkitteli edessä, tuntui siltä kuin jokea olisi kavennettu. Laivojen generaattorit
ja musiikki piti niin kovaa ääntä, ettei oman veneen ääni kuulunut lainkaan. Piti
välillä katsoa, tuleeko pakoputkesta vettä, että käykö oma kone.
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Perjantain aikana kaikki loputkin saapuivat satamaan. Vierasvenesatamassa oli
käytössä vain 15 paikkaa ”turisteille”, josta meille se 10. Ihmismassa tai oikeastaan ihmismeri vaelteli veneidemme edestä yhtenä virtana. Se yleisön määrä oli
aivan uskomaton. Arvioiden mukaan tapahtumassa vieraili yli 500.000 vierasta.
Föri pyyhälsi lähes yötä päivää täydellä lastilla edestakaisin, täl ja tois puolel
jokkee, kyllä oli hulinaa.
Ohjelmaa oli runsaasti ympäri Turkua. Katu, joka menee joenrantaa pitkin, oli
täynnä eri alojen markkinakojuja. Oli järjestetty erityyppisiä konsertteja, osa oli
ilmaistapahtumia, osa maksullisia. Laivat olivat pääosassa, mutta me jätimme
niiden tutkistelun myöhemmäksi. Vierailimme toistemme veneissä, vaihdoimme
kesän kokemuksia ja nautimme hyvästä seurasta. Hiukan ankkurimaljojakin tuli
nosteltua päivän ja illan mittaa.
Aivan käsittämätön tuuri oli kelien suhteen. Koko viikonloppu oli mukavan
lämmin ja tyyni, ihan uskomatonta. Keskellä kaupunkia ei oikein kehdannut
pomppia uimahousut jalassa, vaikka lämmin olikin, mutta kestettiin kuumuus
kuin mies.
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Sataman sosiaalitilat eivät kyllä kohoa ihan muiden fasiliteettien tasolle. Yllättävän siistinä henkilökunta sai pidettyä suihkutilat. Kävijöitä meinaan riitti, kun
suurimman osan laivojen miehistöstä käytti samoja tiloja kuin me. Kyllä se oli
meikäläisillä, nopea suihku, läpsyttimet jalassa ja äkkiä ulos. Turun vierasvenesataman sijainti on aivan kymppi. Normaalina viikonloppuna on ikävä puoli kun
veneilijät käyvät kurvailemassa joessa, keula pystyssä ja massiiviset peräaallot
perässä. Lätkytys on jatkuvaa ja epämukavaa. Nyt tätä ongelmaa ei ollut kun
”turistiveneet” eivät päässeet jokeen.
Lauantaina suunnitelmana oli mennä tutustumaan laivoihin. Ihmismäärä oli vieläkin suurempi kuin perjantaina. Osaan laivoista todella pitkät jonot ja kaikkiin
ei luonnollisesti, valitettavasti, edes päässyt. Joella liikkui pari mielenkiintoista
alusta. Toinen oli paikallinen JOKKE, vanhasta lossista tehty terassilaiva. Kohtuullista maksua vastaan sillä pääsi joen päästä päähän ja näki upeasti kaikki laivat sekä samalla nauttia terassilaivan antimista. Eipä tarvinnut jonottaa ja pelätä
jos joku astuu varpaille, oikein kätevää ja turvallista.
Päivällä oli upea paraati. Yli 2000 miehistön jäsentä marssivat, tanssivat, soittivat, kaikilla iloinen fiilis ja hyvin näki heidän yhteenkuuluvuuden tunteen. Päivällä osa pienemmistä laivoista lähti merellä käymään. Lähes joka kerta kun
joku töräytti torvea, niin siihen liittyi seuraava ja seuraava laiva, välillä 15-20
laivaa huudatti hetken torviaan, todellista Tall Ships tunnelmaa.
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Tapahtumat jatkuivat ympäri Turkua, erityisesti tapahtuma-alueella. Venekunnat osallistuivat omien aikataulujen ja mieltymysten mukaan omaan tahtiin,
kuka mihinkin tapahtumaan. Illalla erityyppisten juomien ja ruokailujen jälkeen
oli järjestetty upea ilotulitus. Meillä oli ykköspaikat tähän näytökseen. Vaikka
ilta ei ollut vielä aivan tummunut, niin ilotulitus oli upea, laivojen torvet huusivat ja kansalla oli hauskaa. Niin oli myös meillä.
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Sunnuntaiaamu valkeni upeana. Tyyni keli, edelleen lämmintä, ihmisiä riitti.
Saimme tiedoksi, että joki suljetaan klo 13.30- 16.00 väliseksi ajaksi. Jos halusi
lähteä ulos, niin sitä ennen se oli tehtävä tai odotettava. Osa meistäkin lähti Airiston selälle katselemaan laivoja, osa jäi ihailemaan niiden laiturista lähtöä.
Joella ei todellakaan saanut liikkua kukaan, ei siviilit, ei risteilyalukset. Syystä
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tai toisesta lähtövalmistelut kestivät todella kauan. Joella oli ”aavevainen” tunnelma tunnin pari. Joki aivan rasvatyyni, kaikki risteilyalukset olivat poissa, yksikään alus ei liikkunut.

22

Jonkin ajan päästä alukset irtautuivat pikkuhiljaa laiturista, suurimmat alukset
viimeisenä hinaajien avustamina. Musiikki soi, yleisö ja kisailijat hyvästelivät
Turun. Oli Aurajoki aika leveän näköinen, kun laivat olivat poistuneet laiturista.
Iltapäivästä joki avattiin myös ”rahvaalle” ja risteilyalukset palasivat paikoilleen. Pikkuhiljaa Turku palasi normaaliin eloonsa. Tapahtuma oli todellakin
odottamisen arvoisen, kelit suosivat, seura oli mukavaa, aivan mahtava viikonloppu. Nämä kokemukset ovat juuri niitä, joista vain me veneilijät pääsemme
nauttimaan.

Ensi kesää odotellessa

Kari Hinkkanen
S/my Obelix
.
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SPV:n JÄSENSEUROJEN JÄSENILLE JÄSENETUJA
Suomen Purjehdus ja Veneily ry tarjoaa useita erilaisia jäsenetuja, joista SPV:n
jäsenseurojen jäsenet voivat nauttia. Löydät kaikki edut SPV:n kotisivuilta
http://spv.fi/teema/jasenedut/. Tässä esimerkkinä muutamia huomionarvoisia etuja.

Veneile vakuutettuna – SPV:n ryhmätapaturmavakuutus
Jäsenseuramme jäsenenä sinut on vakuutettu If Vahinkovakuutusyhtiössä
tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa veneilytoiminnassa: vesillä veneily, veneen
syys- ja kevätkunnostus sekä korjaus maissa. Veneilyksi katsotaan myös purje- ja
leijalautailu, SUP sekä jääpurjelautailu ja jääleijalautailu talvella. Vakuutus on voimassa
myös edellä kuvattuun veneilytoimintaan välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla
Suomessa sekä samoin edellytyksin tilapäisesti korkeintaan kolme kuukautta ulkomailla.
Vakuutus on voimassa Suomen Purjehdus ja Veneilyn, veneilyseuran tai -koulun
järjestämissä purjehduskilpailuissa tai harjoituksissa tai vakuutetun harjoitellessa
valmennusohjelman mukaisesti sekä näihin liittyvien välittömien matkojen aikana.
Huom. Vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa valtameripurjehduksilla,
moottorivenekilpailuissa eikä niiden harjoituksissa.
Korvauksen ylärajat:
· hoitokulut tapaturmaa kohti enintään 5 000 euroa (ei omavastuuta)
· korvaus tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta 20 000 euroa
· korvaus tapaturman aiheuttamasta kuolemasta 5 000 euroa.
Tämä seloste ei ole täydellinen selvitys tapaturmavakuutuksen korvauksista ja
rajoituksista.
Tutustu If Vahinkovakuutusyhtiön tarjoamiin muihin jäsenetuihisi tästä linkistä
http://spv.fi/teema/jasenedut/. Jos sinulle sattuu ryhmätapaturmavakuutuksen piiriin
kuuluva vahinko, tee vahinkoilmoitus internetissä if.fi/internetplus tai numerossa 010
19 16 00 (arkisin klo 8-17).

Trossijäsenyys etuhintaan
Trossin vuosimaksu SPV:n jäsenille 65 euroa (normaalisti 75 euroa). Etu sisältää
jäsenen valitseman meri- tai järvipelastusyhdistyksen jäsenmaksun. Alennusta ei voi
yhdistää muihin mahdollisiin Trossi-jäsenpalvelusta myönnettäviin alennuksiin.

24

Trossi-palveluun kuuluu, veneen yllättäen rikkoutuessa vesillä, hinaus lähimpään
satamaan, mihin on saatavissa korjauspalveluja sekä tarvittaessa apua korjaajan ja
veneen väliaikaisen säilytyspaikan hankkimisessa. Jäsen saa vastaavan palvelun
Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa (vain rajatulla alueella).
Trossi voidaan myöntää EU:n huvivenedirektiivin määrittelemälle huviveneelle (pituus
2,5 m – 24 m), ja se edellyttää aina Meripelastusseuran jäsenyhdistyksen
henkilöjäsenyyttä. Trossia ei voida myöntää kaupallisessa käytössä olevalle veneelle.

Alennuksia Karttakeskuksen www.karttakauppa.fi:ssä
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseurojen jäsenet saavat 10–20 % alennuksen
Karttakeskuksen karttatuotteista. Katso tarjoukset Karttakaupasta:
www.karttakauppa.fi/spv.
Etu perustuu Karttakeskuksen ja SPV:n yhteistyösopimukseen. Tavoitteena on
mahdollistaa SPV:n jäsenyhdistysten jäsenille helppo tapa hankkia
veneilykarttatuotteita.

Nautic-jäsenlehti
Nautic-lehti postitetaan jokaiselle jäsenelle Suuli-jäsenrekisteriohjelmassa merkittyyn
osoitteeseen. Nautic lähestyy veneilyä elämäntapana. Se kertoo niin arkisista hetkistä
kuin unelmien täyttymisestä. Lehti antaa lukijoilleen käytännön vinkkejä, tärkeää tietoa
ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä neuvoo uusien elämysten äärelle. Hyppää Suomen
suurimman venealan lehden kyytiin!
Koska lehti postitetaan rekisteristä löytyvään osoitteeseen, ilmoitathan seurasi sihteerille
tai rekisterinhoitajalle mahdollisista osoitteenmuutoksista.
Juttuvinkkejä ja hyviä, korkealaatuisia kuvia otetaan vastaan Nauticin toimituksessa. Ole
yhteydessä Suomen Purjehdus ja Veneilyn viestintään: anni.raunio@spv.fi.

Turvallisesti vesillä katsastetulla veneellä
SPV:n koulutetut katsastajat neuvovat sinua niin katsastuksessa, veneen hoidossa kuin
varustamisessakin. Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada alennusta katsastetun veneen
vakuutusmaksusta perustuen omaan osaamiseesi ja veneen katsastukseen (tarkista
omasta vakuutusyhtiöstäsi).
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Matkaveneilyn kuulumiset
Moi kaikille. Kesä on takana ja omalta osaltani veneilyt jäi alle 100 mailiin
heinäkuun alussa sattuneen moottorivaurion takia. Ei se mitään onhan niitä kesiä
vielä edessä.
Viime kesän kohokohta oli varmaankin Turkuun tehty ”maihinnousu” Tall Ships
Races 2017 tapahtumaan osallistuen. Tästä matkasta jouduin edellä mainitun
moottorivaurion johdosta laistamaan, mutta toisaalla tässä lehdessä on Hinkkasen
Karin tekemä hieno matkaraportti.
Ensi veneilykauden kokoontuminen on työn alla ja tavoite on, että pääsisimme
viettämään viikonloppua Bågaskärin meripelastuskeskukseen. Ajankohta on vielä
auki mutta toivomuksia olen esittänyt, että joko kesäkuun alkupuolella tai
elokuussa. On toki kontaktit kohdillaan, kun hyvän ystäväni vaimo istuu
Meripelastuksen valtuuston puheenjohtajana, mutta katsotaan kuinka käy.

Bussimatka Helsingin venemessuille lauantaina 10.2.2018
Aikataulu 10.2.2018:
09:00 Bussi lähtee Lohjan Kirkkokentältä kohti Helsingin messukeskusta
Ajoreitti: Kirkkokenttä – Lohjan asema – Muijala – Nummela Messukeskus
10:00- Tutustumista messuihin omaan tahtiin
16:00 Bussi lähtee kohti Lohjaa
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17:00 Bussi saapuu Lohjalle
17:05 > Messukokemusten yhteenveto – Opus K (vapaaehtoinen, niin kuin
ennenkin)
Matkan hinta 30€ per henkilö, sisältäen messulipun. Maksu käteisellä
menomatkalla mielellään tasarahalla. Jos sinulla on jo pääsylippu messuille,
niin kuljetuksen hinta on 20€ per henkilö.
Ilmoittautumiset otan vastaan 2.2.2018 mennessä sähköpostilla. Ilmoitathan
samalla onko sinulla jo messulippu.
Matkalla on ”arvontaa” jossa jokainen ”arpa” voittaa, varaa siis käteistä rahaa,
myös kolikoita, jos haluat osallistua!
Mukaan mahtuu samaan hintaan myös ”naapurit ja kaverit”, jotka eivät ole ”vielä”
seuramme jäseniä!

Toivotan kaikille hyvää loppusyksyä!
Terveisin
Matkaveneilyvastaava
Petteri Koskenala
petteri.koskenala@gmail.com
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KUTSU
SYYSKOKOUKSEEN

Lillbacka, Högsåra elokuu 2017

Aika : Keskiviikko 22.11.2017 klo 18.00
Paikka: Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoustila
Runokatu 1, Lohja
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä
hallituksen esitys sääntömuutoksesta
TERVETULOA !
Hallitus

Tarjoilun vuoksi ilmoita osallistumisesi kokoukseen pe 17.11.2017 mennessä
sihteeri Kyösti Sariolle  0415018350 tai  kyosti.sario@dnainternet.net
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 22.11.2017
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
•

Hallituksen esitys sääntömuutoksesta.

14. Kokouksen päättäminen
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LoLa - MAKSUT 2018
Jäsenmaksut
Varsinainen jäsen.................................................................................................. 75 €
Entisten sääntöjen mukainen ainaisjäsen ............................................................. 75 €
Perhejäsen ............................................................................................................. 30 €
Navigaatiojäsen .................................................................................................... 30 €
Liittymismaksu - varsinainen jäsen .................................................................... 500 €
Mini Loksodromi - paperiversiona ....................................................................... 15 €

Katsastusmaksut
Runkokatsastus ..................................................................................................... 15 €
Vuosikatsastus ...................................................................................................... 15 €
Erilliskatsastus (Ei yhteiskatsastustilaisuudessa) ................................................. 50 €
km-korvaus yksittäiskatsastuksessa ............................................................ 0,50 €/km
Villahden maksut
Satamamaksut - Laituri I & Laituri II
- veneen leveys max. 2.49 m .......................................................................... 390 €
- veneen leveys 2.50 m - 3.49 m & pikkuaisat ............................................... 410 €
- veneen leveys 3.50 m tai enemmän & isot aisat .......................................... 430 €
Satamamaksu - Pikkulaituri................................................................................ 240 €
Satamamaksu - Ponttonilaituri ........................................................................... 280 €
Avainmaksu – käy myös Norrvikiin .................................................................... 25 €
Sähkömaksu - veneilykaudelta ............................................................................. 40 €
Sähkömaksu - vuorokaudelta ................................................................................. 2 €
Saunavuoro 1 tunti............................................................................................ 3 €/hlö
- lapset ilmaiseksi vanhempiensa kanssa
Saunominen miesten/naisten-vuorolla pe & la................................................. 3 €/hlö
- lapset ilmaiseksi vanhempiensa kanssa
Suihku ............................................................................................................... 1 €/hlö
Yöpyminen ylämökissä vuorokaudelta, sis. 1 kpl saunavuoro (1 tunti)
- kesällä 1.5 - 30.9 ............................................................................................ 25 €
- talvella 1.10 - 30.4.......................................................................................... 50 €
Miehittämätön vene laiturissa – sovittava satamakapteenin kanssa ................ 4 €/vrk
Norrvikin maksut
Avainmaksu – käy myös Villahteen..................................................................... 25 €
Saunavuoro 1 tunti............................................................................................ 3 €/hlö
- lapset ilmaiseksi vanhempiensa kanssa
Sähkömaksu - vuorokaudelta ................................................................................. 2 €
Miehittämätön vene laiturissa – sovittava saari-isännän kanssa ...................... 4 €/vrk
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LoLa sääntömuutosehdotus 2017
4§ Ehdotettu muutos
Kannatusjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka
vuosittain suorittaa varsinaisen jäsenen vuosimaksun kymmenkertaisena. Äänioikeutettuja ja
vaalikelpoisia jäseniä ovat seuran kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet, edellisten sääntöjen mukaiset ainaisjäsenet, ja perhejäsenet. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Varsinaiset jäsenet, edellisten sääntöjen mukaiset ainaisjäsenet, navigaatiojaoksen jäsenet ja perhejäsenet maksavat seuran vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Liittyessään varsinaiseksi jäseneksi
maksetaan vuosikokouksen määräämä kertakaikkinen liittymismaksu. Perhejäsenen liittyessä
varsinaiseksi jäseneksi liittymismaksua alennetaan 10% jäsenyysvuotta kohden, korkeintaan
50%. Varsinaisen tai edellisten sääntöjen mukaisen ainaisjäsenen tai kunniajäsenen kuoltua voi
hänen puolisonsa muuttaa perhejäsenyytensä varsinaiseksi jäsenyydeksi ilman liittymismaksun
suorittamista. Varsinaisen tai entisten sääntöjen mukaisen ainaisjäsenen tai kunniajäsenen lapsen hakiessa varsinaista jäsenyyttä, voi hallitus alentaa liittymismaksua 50%, mikäli edellä
mainittu jäsen on ollut jäsenenä vähintään viisi vuotta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6§ Ehdotettu muutos
Seuran hallitukseen kuuluu kommodori puheenjohtajana sekä kuudesta kymmeneen jäsentä,
jotka puheenjohtajaa lukuun ottamatta valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Näistä puolet
eroaa vuosittain, ensin arvan perusteella ja sitten järjestyksen mukaan. Erovuoroiset voidaan
valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varakommodorin eli varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat tarvittaessa olla hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 50%
hallituksen kokonaisjäsenmäärästä on läsnä.

16§ Ehdotettu muutos
SYYSKOKOUKSESSA:
10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ottaen huomioon mitä 6§ määrää
11. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet sen mukaan mitä kokous päätti edellisessä kohdassa

18§ Ehdotettu muutos
Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä seuran kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Jos seura purkaantuu, sen varat
on käytettävä meripelastustoimintaan viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.
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TAPAHTUMAKALENTERI 2017 - 2018
Turun Venexpo 2017 messumatka
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Syyskokous 2017
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22.11

Vene 2018 Båt – avataan

helmi
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9.2.2018

Venemessumatka Helsinkiin

helmi

la

10.2

Kevätkokous 2018
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to

22.3

Norrvik talkoot

huhti

la

21.4

Villahti talkoot

touko

la

19.5

Katsastus – Villahti

touko

la

19.5

Katsastus – EKE-Marin

touko

ma

21.5

Katsastus – Villahti

kesä

ma

11.6

Katsastus – EKE-Marin

kesä

ti

12.6

Juhannusjuhla – Villahti & Norrvik

kesä
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22.6

Kokoontuminen – alustava
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la

Villahti talkoot

syys

la

29.9

Norrvik talkoot

loka

la

13.10

Syyskokous 2018

marras

to

22.11

Merkitse päivämäärät kalenteriisi jo nyt
Varmista päivämäärät saamastasi sähköpostista tai www.lohjanlaivurit.net

