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Kipparijuhla 8.6.2017 

Kipparijuhlaa vietetään ravintola Lokissa torstaina 8.6.2017  klo 18 alkaen. 
Ravintola Lokki on Teivaan satamassa osoitteessa Jalkarannantie 19, Lahti. 

Tilaisuuden alussa voit ostaa lippuja, viirejä, merkkejä sekä tukikohdan 
avaimen. Illan ohjelmassa on diplomien jako uusille joulukuun ja huhtikuun 
kippareille, Lahden Navigaatioseuran kiertopalkintojen jako, ruokailu, 
arpajaiset, tietokilpailu ja sekä vapaata seurustelua.  

Tervetuloa kipparijuhlaan entiset ja uudet kipparit  perheen ja ystävien 
kera !   

Lokin Grillibuffet sisältää runsaan alkuruokapöydän sekä grillistä broileria, 
possua, kalaa, kasviksia ja erilaisia makkaroita. Jokainen maksaa oman 
ruokailunsa. Hinta on aikuisilta 20 € ja alle 12 vuotiailta 6 €. 

Järjestelyjen helpottamiseksi ilmoittauduthan ruokailuun 31.5. mennessä 
osoitteessa info@lahdennavigaatioseura.fi .  

     

Uudet laivurit 

Alustavan arvostelun mukaan 21.4.2017 tentissä Suomen Navigaatioliiton 
saaristolaivuritutkinnon läpäisi 12 oppilasta ja rannikkolaivuritutkinnon 9 
oppilasta. Onnittelut uusille kippareille.  

Saaristolaivurit  Rannikkolaivurit 
opettaja Mika Piiroinen opettaja Päivi Rahkonen 
Immonen Olli  Jaakkola Pekka 
Karvinen Mika  Kankaanpää Mikko 
Kivistö Teemu  Karisto Jaakko 
Koponen Ville  Koit Riimas 
Korhonen Antti  Koskinen Jussi 
Koukkula Mari  Rantalainen Janne 
Malinen Jyrki  Rytkönen Risto 
Nieminen Kari  Tallgren Vilma-Lotta 
Rogers Ulla  Tuominen Hannu 
Tarvajärvi Timo 
Tikander Harri 
Tuominen Hannu 
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Vuosikokouksen päätöksiä 

Lahden Navigaatioseuran vuosikokouksessa 12.4.2017 valittiin kommodori 
Pasi Salminen ja jäsen Tuija Piltti jatkokaudelle. Hallitukseen saatiin uusi jäsen, 
Toni Finsk, Minna Luomalahden jättäessä hallituksen. 

Hallituksen jäsenet vastuualueineen: 
Pasi Salminen  kommodori 
Päivi Rahkonen  varakommodori, talous 
Toni Finsk  
Veikko Leinonen jäsenlehti, myyntitarvikkeet, kotisivut, oppilasrekisteri, 
sihteeri ja Enon tukikohdan isäntä 
Tuija Piltti  jäsenrekisteri, facebook  
Erkki Villberg katsastuspäällikkö 

Vuosikokouksen päätöksellä jäsenmaksu korotetaan aiemmasta 15 eurosta 20 
euroon. Muutos astuu voimaan vuoden 2017 jäsenmaksuissa.  

Katsastusmaksu päätettiin korottaa nykyisestä 10 eurosta 20 euroon sekä 
vuosi- että runkokatsastuksen osalta. Tämäkin muutos astuu voimaan 2017.  

  
     

Kotisivut 

Lahden Navigaatioseuran uudistuneet kotisivut löydät tutusta osoitteesta 
www.lahdennavigaatioseura.fi . 

Seuran käyttöön on otettu uusi sähköpostiosoite 
info@lahdennavigaatioseura.fi . Tästä osoitteesta voit tavoitella seuraa 
kaikissa asioissa.  
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Merikarttanavigoinnin finaali 2017 

Merikarttanavigoinnin finaali pidettiin tänä vuonna Tammisaaressa 8.4. Lahden 
Navigaatioseuraa edustivat karsinnassa loistavasti menestyneet Reino 
Nieminen ja Tapio Blåfield. Tällä kertaa voitto meni Kouvolaan. Otetaan 
tavoitteeksi matkata suurella joukolla ensi vuonna Kouvolaan. Kaikki siis 
mukaan joulukuussa julkaistavien karsintatehtävien ratkomiseen.  

     

Kaikkien yhteinen, puhtaiden vesistöjen juhlavuosi  

Teksti ja kuvat: Pidä Saaristo Siistinä ry 

Tuhannet järvet, puhdas vesi, kallioiset ja roskatt omat rannat, tuoksuvat 
rantasaunat - näistä on monen suomalaisen luontosuh de rakentunut. 
Nämä mielikuvat Suomen puhtaasta luonnosta ovat kii rineet maailman 
ympäri ja niistä on muodostunut Suomen oma brändi. Puhtaus ei 
kuitenkaan ole itsestäänselvyys, joka pysyisi vakio na ihmisen 
toiminnasta riippumatta. Sen eteen on tehty ja tule e jatkossakin tehdä 
töitä.  

Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) on toiminut lähes puolet Suomen 
itsenäisyyden ajasta vaalien rannikko- ja Järvi-Suomen rantoja ja vesistöjä. 
Toiminta on saanut alkunsa vuonna 1969 vapaaehtoisten ihmisten ryhtyessä 
hoitamaan roskien poiskuljetusta ja oikeanlaista kierrätystä Saaristomeren 
alueella. Kuluneiden toimintavuosien ja ympäristöprojektien myötä yhdistyksen 
toimintamuodot ovat laajentuneet ja monipuolistuneet entisestään. Voimme 
olla syystäkin ylpeitä Suomen itsenäisistä ja kauniista rannoista. 

Tule mukaan juhlavuoteen! 

PSS ry:n toiminnan kulmakivenä on alusta asti ollut yhdessä tekeminen, ja sitä 
halutaan tänä vuonna erityisesti korostaa. Lähes 13 000 jäsentä ja lukuisat 
yhteistyökumppanit ovat onnistuneen työn ja näkyvien tuloksien edellytys. 
Yhdistys kutsuu kaikki puhtaiden rantojen ystävät juhlistamaan arvokkaita 
vesistöjämme liittymällä jäseneksi, lahjoittamalla tai osallistumalla Siisti Biitsi -
kampanjaan . PSS ry:n vuosittainen Siisti Biitsi -kampanja on osa Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.  
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– Yhdessä voimme huolehtia, että saamme myös 100 vuoden kuluttua nauttia 
puhtaasta ympäristöstämme, kannustaa Pidä Saaristo Siistinä ry:n 
projektikoordinaattori Jenny Gustafsson . 

Siisti Biitsi -kampanjaan voivat osallistua niin yhdistykset, harrastusryhmät, 
yritykset, kaupungit, opiskelijat, koululaiset, organisaatiot, perheet ja 
kaveriporukat kuin yksityiset kansalaiset. Siisti Biitsi -kampanjan kotisivuilta 
löytyy kartta, johon oman siivoustempauksen voi ilmoittaa sekä ladattava 
roskalomake, johon talkootiimiä pyydetään raportoimaan siivotun roskan 
määrä. 

Huolehditaan yhdessä Suomen vesistöille entistäkin puhtaampi 
tulevaisuus!  

Roska-Roopen vinkit veneilijälle:  
• Liity PSS ry:n jäseneksi, niin saat kaikki Roope-palvelut käyttöösi sekä 

Roope-tarran ja jäsenlehden. 
• Kun septitankki täyttyy, käytä aina imutyhjennyslaitetta. Jo yhden ihmisen 

yhden päivän tuotokset vesistössä antavat levänkasvatuspotentiaalin noin 
2,5 kilolle levää! 

• Muista lajittelu myös veneessä.  
• Ethän heitä tupakantumppejakaan yli laidan, sillä tumpit eivät maadu, 

vaan hajoavat mikromuoviksi ja filtteriin jääneet raskasmyrkyt vapautuvat 
vesistöön. 

• Osallistu Siisti Biitsi -kampanjaan! 
 

Liity jäseneksi helposti kotisivuiltamme www.pidasaaristosiistina.fi tai 
tekstaamalla numeroon 045 773 478 29 ”UUSI JÄSEN” sekä nimesi ja 
osoitteesi. Vuoden 2017 jäsenmaksu on 30 euroa. Liityttyäsi jäseneksi, 
lähetetään sinulle lasku, uusin Roope-lehti ja Roope-tarra. 

Lisätietoja: www.pidasaaristosiistina.fi ja www.siistibiitsi.fi 
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Hätämerkinantoharjoitus 

Huhtikuun 1. päivä oli Myllysaareen 
saapunut sateisesta säästä huolimatta 
runsaasti yleisöä kokeilemaan 
hätärakettien ja -soihtujen käyttöä.  

Tilaisuudessa näiden välineiden 
käyttöön annettiin henkilökohtaista 
opastusta. Tilaisuudessa oli loistava 
mahdollisuus kokeilla mm. kuinka 
voimakkaasti hätäraketti ”potkaisee” 
ammuttaessa.  

Vaikka suosituksena on omien 
hätämerkinantovälineiden käyttö, 
löytyy tilaisuudesta usein myös 
ylimääräisiä hätäraketteja ja -soihtuja, 
joten ensi vuonna kannattaa tulla 
mukaan, vaikka omia välineitä ei 
olisikaan käytettäväksi.  

Saimme myös nähdä miltä led-soihtu 
näyttää, kun sitä verrataan perinteiseen hätäsoihtuun. Oman tulkintasi voit 
tehdä sivun kuvasta.  

 

Kuvat: Matti Jaro, Päivi Rahkonen 
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  Lahden Navigaatioseuran myyntitarvikkeet 

Tarvikkeita myydään jäsentilaisuuksissa tai suoraan Veikko Leinoselta, puh. 
040 513 4550 tai sähköpostilla leive@phnet.fi 

LNS:n venelippu, jonka käyttöoikeus on katsastetuilla veneillä 

 < 5m ”avoveneet” 25 € 
 5- 8 m veneet           30 € 
 8- 12 m veneet         35 € 
 > 12 m veneet          38 €         

       
     Avomerilaivurin viiri 30 €                                           
 
 

 
      Rannikkolaivurin viiri 30 € 
 

 
 
       Saaristolaivurin viiri 30 € 
 
 

      LNS:n veneenomistajan viiri 28 €                          

             LSN: pukumerkki 6 € 
                                    

  Kokardi 12 € 
 Tähti kokardiin 1,80 €  

                                                  

     Kipparin puseromerkki ***/**/*  10 €  

                   Kipparin siviilimerkki ***/**/*  12 €  
                   

      Jäsenmerkki 10 € 
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Yhteystiedot: 

 

Lahden Navigaatioseura ry 
c/o Päivi Rahkonen 
Pietiläntie 63 
15700 LAHTI 
 

Kotisivu:  
www.lahdennavigaatioseura.fi 
 
Sähköposti:  
info@lahdennavigaatioseura.fi 
 

Pankki: IBAN FI87 4212 1120 1292 53  
             BIC ITELFIHH  
 

Rekisterinumero 85.834  
 
Suomen Navigaatioliiton jäsen nro: 11 

 

Hallitus     

Kommodori Pasi Salminen 040 849 1591 pasi.salminen@sweco.fi 

Varakommodori, talous Päivi Rahkonen 044 289 9501 paivi_lns@hotmail.com 

 Toni Finsk 040 046 3211 finsk@phnet.fi 

Jäsenlehti, myyntitarvikkeet 
kotisivut, oppilasrekisteri, 
sihteeri, Enon tukikohdan 
isäntä 

Veikko Leinonen 040 513 4550 leive@phnet.fi 

Jäsenrekisteri, facebook Tuija Piltti 044 577 4075 tuija.piltti@gmail.com 

 Erkki Villberg 040 097 0330 erkki.villberg@outlook.com 

Opettajat     

Saaristo Mika Piiroinen 040 084 5545 mika.piiroinen@purjehdus.net 

Rannikko Päivi Rahkonen 044 289 9501 paivi_lns@hotmail.com 

Avomeri Tuija Piltti 044 577 4075 tuija.piltti@gmail.com 

Katsastajat     

Katsastuspäällikkö Erkki Villberg 040 097 0330 erkki.villberg@outlook.com 

 Yrjö Korhonen 040 540 4461  

 Petri Lampola 040 045 7707 petri.lampola@phnet.fi 

 Jussi Luomalahti 050 528 9171 jussi.luomalahti@outlook.com 

 


