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Kipparijuhla
Lahden Navigaatioseuran perinteistä Kipparijuhlaa vietetään Vesijärven
satamassa, torstaina kesäkuun 4. pvä. S/S Ilonan salongissa. Tilaisuuden kesto
on klo 18 - 21. Parkkipaikkoja on Sibeliustalon päädyssä.
Laivalla on buffet -illallinen ja laivan baari on auki koko illan, joten sieltä voi
ostaa juomia. Ruokailua varten pyydämme teiltä ennakkoilmoittautumista 29.
toukokuuta mennessä. Ruokailun hinta on 20 €.
Ilmoittautuminen Veikko Leinoselle leive@phnet.fi tai puh. 040 513 4550
Ohjelmassa on diplomien jako ja illallinen sekä huomionosoitukset
ansioituneille. Illan ohjelmassa on myös arpajaiset ja kilpailu sekä viirien ja
merkkien myyntiä. Toivomme runsasta osanottoa.
Ruokailu ei ole pakollinen, mutta tulkaa noutamaan tilaamanne diplomit.

Kipparin menu:
Coleslaw salaatti ja Lohiperunasalaattia
Voissa paistettuja varhaisperunoita
Porsaanfileetä kermaisessa metsäsienikastikkeessa (laktoositon)
Juomana vesi. Jälkiruokana keksilajitelma + kahvi
Lehden sisältö:
Kipparijuhla
Laivuritentti 24.4.2015 Lahti
Lahjoitus
Vuosikokouksen päätöksiä
Jäsenasiaa
Maalta merelle
Navigoimassa Kiteellä
Tukikohdan kuulumisia
Lahden Navigaatioseuran myyntitarvikkeet
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Yhteystiedot:

Laivuritentti 24.4.2015 Lahti
Rannikkolaivurit
Marko Perttilä
Jari Virtanen
Yevgen Liukkonen
Anna Lakka
Risto Laakso
Ivar Väärtnöu
Jari Vakkuri

Saaristolaivurit
Veikko Klemettilä
Jesse Uusi-Uitto
Marja Lehmus
Tilatut diplomit jaetaan Kipparijuhlassa kesäkuun 4. pvä. Sen jälkeen voi
noutamattomia diplomeja tiedustella Veikko Leinoselta, puh. 040 513 4550 tai
leive@phnet.fi. Tilatut todistukset tulee lunastaa postista postiennakolla.

Lahjoitus
Lahden Partiosissien tukiyhdistys on lahjoittanut Lahden Navigaatioseuralle 300 €
käytettäväksi koulutustoimintaan. Seura käytti rahat StormWind navigaatiosimulaattoriohjelman ja karttojen hankintaan. Ohjelmaa tullaan käyttämään mm.
reittisuunnittelukursseilla ja perinteisten saaristo- ja rannikkokurssien tukena.
Kiitämme tukiyhdistystä lahjoituksesta.
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Vuosikokouksen päätöksiä
Huhtikuun 22 pvä pidetyssä vuosikokouksessa valittiin Pasi Salminen jatkamaan
kommodorin tehtävässä.
Lahden Navigaatioseuran hallitukseen tuli kuitenkin muutoksia:
Matti Jaro, joka on hoitanut seuran taloutta ja jäsenrekisteriä usean vuoden ajan
halusi väistyä sivuun ja hänen tilalleen valittiin Minna Luomalahti.
Sihteeri Satu Uskali siirtyi hallituksen ulkopuoliseksi sihteeriksi ja hänen paikalleen
valittiin Tuija Piltti, joka ottaa hoitaakseen uuden jäsenrekisterin.
Jäsenrekisteriohjelmaksi valittiin Web-median "Jäseri", joka otetaan käyttöön
vuoden loppuun mennessä.
Lahden Navigaatioseuran hallitus haluaa kiittää Matti Jaroa monivuotisesta
palveluksesta seuran hyväksi. Erityiskiitos hyvästä taloudenpidosta ja
jäsenrekisterin hoidosta.

Jäsenasiaa
Tämän kirjeen mukana on vuoden 2015 jäsenmaksulasku ja joillekin vielä edellisen
vuoden karhulasku.
Muistathan merkitä laskuun viitenumerosi niin, että perheissä joka jäsenestä
tehdään maksaessa oma lasku!
Kiitos suorituksestasi!
Seuran kotisivulla www.lahdennavigaatioseura.fi voit tehdä osoitteenmuutoksia ja
muita ilmoituksia. Muistathan ilmoittaa, jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut!
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Maalta merelle
Kasvoin veneilyihmiseksi vasta aikuisena, aivan maakrapu pohjalta. Meillä mieheni
kanssa ei kummallakaan ole sukuperimää veneilyyn, mutta toisaalta ei ole
myöskään sukurasitetta kertomassa mitä voi ja mitä ei voi tehdä.
On ollut riemastuttavaa oppia uusia taitoja aikuisiällä ja vielä riemastuttavampaa
on ollut huomata keväisin veneilykauden alkaessa kuinka taidot ovat karttuneet
edelliseen vuoteen verrattuna. Tässä taitojen karttumisessa Lahden
navigaatioseuran järjestämät saaristo-, rannikko- ja avomerilaivuri kurssit olivat
alkuvuosina korvaamaton apu.
Insinööri-ihmisenä oli ilahduttavaa kaivaa teoriakirjat tänä vuonna hyllystä ja
laskea monen vuoden tauon jälkeen merikarttanavigointi-kisan laskuja. Yllätyin
itsekin kuinka paljon käytännön veneilykokemus oli tuonut ymmärtämystä ja
osaamista karttatyöskentelyyn, mutta kisa osoitti että vielä jäi kotiläksyjä.
Suosittelen kokeilemaan!
Veneilyharrastus on tuonut mukanaan paljon hyviä taitoja myös muuhun elämään.
Rankka päivä Veneilijän pelastautumiskurssilla Lohjalla herätti ajattelemaan
turvallisuusasioita uudesta näkökulmasta niin vesillä kuin maallakin. Talvella
tähtitaivaalta on yllättäen alkanut erottua mitä moninaisimpia tähtikuviota ja
kirkkaalla säällä jopa Andromedan galaksi vilahtaa silmiin ”ohi katsoessa”.
Puhumattakaan veneen kunnostuksen
mielenkiintoisesta maailmasta, montako
kerrosta lakkaa tai pohjamaalia on hyvä ja
riittävästi.
Joku veneilijä totesi joskus viisaasti, että
meillä kaikilla on oma Atlanttimme, toisille
se on maapallonkierto valtameriä pitkin ja
toisille se on Päijänne. Näiden yhdeksän
veneilyvuoden aikana minun Atlanttini on
laajentunut joka vuosi hieman.
S/Y Sofian pinnasta
Minna Luomalahti
uusi hallituksen jäsen
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Navigoimassa

Kiteellä

Suomen Navigaatioliiton vuosittaisen merikarttanavigoinnin finaali järjestettiin
tänä vuonna Kiteellä. Lahden navigaatioseura oli hyvin edustettuna. Finaalin
kahdeksastatoista osanottajasta viisi oli Lahden navigaatioseurasta. Pursiseura
Ilmarinen hoiti käytännön järjestelyt mallikkaasti.
Kisatehtävät olivat ilahduttavan viivasuoraisia, mutta silti minä(kin) onnistuin
navigoimaan välillä pieleen. Tämän vuoden kisatehtävät ja vastaukset löytyvät
Suomen navigaatioliiton sivuilta osoitteesta
http://www.suomennavigaatioliitto.com/merikarttakilpailu_2015.htm ainakin
vielä tätä juttua kirjoitettaessa.
Niille, jotka kokeilevat navigoida tehtävien läpi kotosalla, annettakoon vinkiksi,
että tehtävässä kaksi tuntematon alus kulkee väylää pitkin. Tämä tieto oli tehtävän
laatijoilta unohtunut. Tehtävän ratkaisu pelkästään annetuilla tiedoilla
mahdotonta. Neljännessä tehtävässä melkein kaikilta finaaliin osallistuneilta tuntui
unohtuneen mitä tarkoittaa sisäisten kulkuvesien ulkoraja, sillä vain kolme
finalistia vältti täydet virhepisteet.
Finaalissa voi välillä sortua hölmöilyyn, kuten siihen, että suorakulma + 14 astetta
= 114 astetta. Tämähän ei pidä paikkaansa. Myöskään vastauspaperiin ei kannata
kirjoittaa 64 astetta 58,18’, jos oikea vastaus on 63 astetta 58,18’. Vaikka vastaus
menee kirkkaasti kartalta ulos ja ”tarkoitettu” vastaus olisi ”ilmiselvä”, onnistuu
tuosta saamaan täydet virhepisteet. Tätä ei kannata kuitenkaan ottaa liian
vakavasti, vaan nauttia siitä, että pääsi rassaamaan älynystyröitä ja tulipahan taas
kerrattua merkkikuvioita, valoja, väistämissääntöjä jne.
Ensi vuonna finaali järjestettäneen huomattavasti lähempänä, sillä finaalin voitti
Jim Eriksson (Borgå Navigationsklubb). Tavallisesti voittava seura huolehtii
seuraavan vuoden finaalijärjestelyistä.
Kun uudet kilpailutehtävät julkaistaan taas jonkin verran ennen vuodenvaihdetta,
kaikki joukolla vastaamaan. Karsintatehtäväthän voi tehdä vaikka kotona. Otetaan
tavoitteeksi uusi ennätys Lahden navigaatioseuralaisia finaalissa ja kokeillaan
vaikka tuoda kisat Lahteen. Minä ainakin aion osallistua.
Päivi Rahkonen – 4 kertaa karsintaan osallistunut, kahdesti finaalissa käynyt
hupiveneilijä

Tukikohdan kuulumisia
Huhtikuun 24. pvä päästiin Enonsaareen katsomaan miten jäidenlähtö on sujunut.
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Tukikohtaan päästyämme ei voinut kuin ihmetellä jäiden hurjaa voimaa.
Iso kivi, johon laiturin kiinnitysketju on ankkuroitu, oli irronnut rannasta ja laituri
on kääntynyt poikittain. Laituri on kuitenkin omalla paikallaan ja poijutkin, joiden
luulisi lähteneen jäiden mukaan, ovat paikoillaan.
Vaikka laituri on poikittain, niin sen päähän voi kaksi venettä kiinnittyä. Rantaan
tullessa pitää varoa keinuvaa kävelysiltaa.
Tänä kesänä ei varmaan tehdä mitään laiturin korjailuja, kun mikään ei kestä
siellä. Kävelysilta oli onneksi kuivilla ja se työnnettiin päälaiturin vierelle.

Kuva: Veikko Leinonen

Lahden Navigaatioseuran myyntitarvikkeet
Myydään jäsentilaisuuksissa tai suoraan Yrjö Korhoselta, puh. 040 5404 461
LNS:n venelippu, jonka käyttöoikeus on katsastetuilla veneillä

6

Lahden Navigaatioseuran jäsenlehti 2/2015

< 5m ”avoveneet”
5- 8 m veneet
8- 12 m veneet

26 €
30 €
34 €
> 12 m veneet

38 €

Avomerilaivurin viiri

25 €

Rannikkolaivurin viiri

25 €

Saaristolaivurin viiri

25 €

LNS:n veneviiri

28 €

LNS:n pukumerkki

6€

Kokardi
Tähti kokardiin kpl

12 €
1,80 €

Kipparin puseromerkki ***/**/* 10 €

Kipparin siviilimerkki
Jäsenmerkki

10 €

Yhteystiedot:
Lahden Navigaatioseura r.y.

Kotisivu:
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Paapuurinkatu 14 A 1
15140 LAHTI

www.lahdennavigaatioseura.fi
Sähköposti:
lahden.navigaatioseura@gmail.com

Pankki: IBAN FI87 4212 1120 1292 53
BIC HELSFIHH

Rekisterinumero 85.834

Hallitus 2015

Nimi

Puhelin

Sähköposti

Kommodori

Pasi Salminen

040 849 1591

Varakommodori,
katsastus, myyntitarvik.

Yrjö Korhonen

040 540 4461

Jäsenlehden toimitus,
kotisivut, oppilasrekisteri

Veikko Leinonen

040 513 4550

leive@phnet.fi

Talous

Minna Luomalahti

040 553 4332

minna.luomalahti@me.com

Jäsenrekisteri

Tuija Piltti

044 577 4075

tuija.piltti@gmail.com

Katsastuspäällikkö

Erkki Villberg

0400 970 330

erkkik.villberg@phnet.fi

Enon tukikohdan isäntä

Veikko Leinonen

040 513 4550

leive@phnet.fi

Sihteeri

Satu Uskali

0500 843 892

satu.uskali@pp.inet.fi

Opettajat

Lasse Lappalainen

040 052 5321

lasselap@gmail.com

Veikko Leinonen

040 513 4550

leive@phnet.fi

Mika Piiroinen

040 084 5545

mika.piiroinen@purjehdus.net

Tuija Piltti

044 577 4075

tuija.piltti@gmail.com

Erkki Villberg

040 097 0330

erkkik.villberg@phnet.fi

Yrjö Korhonen

040 540 4461

Petri Lampola

040 045 7707

petri.lampola@phnet.fi

Jussi Luomalahti

050 528 9171

jussi.luomalahti@mbnet.fi

Katsastajat
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