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Uudet saaristolaivurit
Joulukuussa 2017 Lahdesta valmistui 7 uutta saaristolaivuria.
Saaristolaivurin arvon saivat
Jouni Aura
Miikka Ijäs
Hilkka Laakso
Jonne Luukkonen
Petteri Mantere
Eero Pajunen
Jani Romo

Onnittelut uusille laivureille.

Tutkintostatistiikkaa
Vuodesta 1947 lähtien Suomen Navigaatioliiton tutkintoja on suoritettu
yhteensä 170420 kappaletta. Ensimmäisenä vuonna tutkintoja suoritettiin 84.
Sadantuhannen tutkinnon raja ohitettiin 1995.
Vuoden 2017 aikana Suomen Navigaatioliiton laivuritutkintoja suoritettiin
yhteensä 1899. Suurin osa tutkinnoista oli tärkeät perustiedot antavia
saaristolaivuritutkintoja. Uusia saaristolaivureita saatiin 1255.
Rannikkolaivuritutkinnon suoritti 554 ja avomerilaivurin tutkinnon 90 henkeä.
Kaikkien tutkintosuoritusten määrässä näkyy jo useita vuosia jatkunut laskeva
trendi. Vuosittain suoritettujen tutkintojen määrä tippui alle 2000 suorituksen
ensimmäisen kerran sitten vuoden 1974. Lasku johtuu osittain siitä, että
harvempi kurssille osallistuja tulee tenttiin. Myös kurssilaisten määrä on
laskenut. Suomen Navigaatioliiton hallitus otti asiakseen löytää keinoja
suunnan kääntämiseksi. Tämä on yksi asioista, joita juuri perustettu
strategiatyöryhmä pohtii.

www.lahdennavigaatioseura.fi
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Vuosikokouskutsu 2018
Tervetuloa Lahden Navigaatioseura ry:n vuosikokoukseen tiistaina 24.4.2018
klo 19.00. Vuosikokous pidetään ABC Kivimaan kabinetissa osoitteessa
Kiitokatu 2, Lahti.
Seuran vuosikokouksen asialista on seuraava:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan
sekä kahden ääntenlaskijan valinta.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen asialistan hyväksyntä
5. Vuoden 2017 toimintakertomuksen esittely
6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittely ja toiminnantarkastajan lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle ja muille vastuullisille
8. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman hyväksyminen
9. Jäsen- ym. maksujen suuruuden päättäminen
10. Talousarvion hyväksymisestä päättäminen
11. Varakommodorin valinta
12. Hallitusten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
13. Toimikuntien jäsenten valinta
14. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
15. Ilmoitusasioiden ja muiden mahdollisten asioiden käsittely
16. Kokouksen päättäminen

Lahden navigaatioseura ry:n tämän hetkinen hallitus on
Pasi Salminen, kommodori
Päivi Rahkonen, varakommodori
Toni Finsk
Veikko Leinonen
Tuija Piltti
Erkki Villberg

www.lahdennavigaatioseura.fi
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Veneen virrankulutuslaskuri
Onko sinua joskus mietityttänyt minkälaiset akut veneessäsi olisi syytä olla
kattamaan sinne asennettujen laitteiden sähköntarve. Tähän kysymykseen
STEK pyrkii vastaamaan alkuvuodesta 2018 julkaisemallaan veneen
sähkönkulutuslaskurilla.
Käy tutustumassa laskuriin osoitteessa
https://www.stek.fi/Veneilijalle/fi_FI/Laske_veneesi_sahkonkulutus/

Tukikohdan kuulumisia
Talvellakaan Enon tukikohta ei ole ollut
unohduksissa. Riittävän kestävien, mutta vielä
helposti särjettävien jäiden tultua tukikohdan
isäntä Veikko Leinonen poisti jo pahoin
kärsineen, läpikotaisin vettyneen poijun ja
kiinnitti samaan kettinkiin uuden poijun.
Veneilykauden alettua on Enon tukikohtaan
saavuttaessa siis taas paremmat
mahdollisuudet turvalliseen kiinnittymiseen.
Jotta Enon tukikohdan saunarakennus säilyisi
jatkossakin riittävän hyvässä kunnossa, on
selkeimpänä tarpeena tunnistettu räystäskourujen lisäys rakennukseen.
Tarvetta on kahdelle 10 metriselle räystäskourulle. Rännit ovat hyvä lisä. Jos
sinulla on tiedossa yksikin joutilas räystäskouru, otathan yhteyttä tukikohdan
isäntään Veikko Leinoseen. Kuljetus järjestyy tarvittaessa seuran puolelta.
Talven aikana tukikohdassa on kaadettu puita. Seuraa nettisivujemme
uutisosiota tukikohdassa järjestettävistä talkoista.

www.lahdennavigaatioseura.fi
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Hätämerkinantoharjoitus
Jos usean vuoden ajan varma kevään merkki on ollut Lahden järvipelastajien
järjestämä hätämerkinantoharjoitus. Tänä vuonna harjoitus järjestetään
Vääksyn Majakkapaviljongilla lauantaina 7.4.2018 klo 13-15.
Harjoituksessa voit kokeilla punaisten
laskuvarjorakettien, käsisoihtujen ja oranssien
merkkisavujen käyttöä. Jokainen ampuja käyttää
omia hätämerkinantovälineitään. Kaikkien
hätämerkinantovälineiden päiväysleiman tulee
olla vuodelta 2011 tai sitä uudempi. Ennen
harjoitusta välineet tarkistetaan ja ampujille
annetaan käyttökoulutus.
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Asikkalan
Pursiseuran, Asikkalan SPR:n, Asikkalan VPK:n ja
Vääksyn Majakkapaviljongin kanssa. Tilaisuus on
maksuton ja kaikille avoin. Tapahtumassa myös
mahdollisuus harjoitella alkusammutusta, tutustua
sukellusharrastukseen (EW Dive) sekä nauttia
lounasta tarjoushinnoin Majakkapaviljongissa.

Päivän oheisohjelmassa luentoja klo 11 alkaen SPR:n talolla (Sulkumiehentie
6, Vääksy). Luennot ovat kestoltaan 20-30 min. Vapaa pääsy.
- klo 11.00 Asikkalan Pursiseuran katsastajan luento, aiheena
katsastusvarusteet ja yleistä asiaa katsastuksesta.
- klo 11.30 Trossi, tule tutustumaan veneilijän Trossi-palveluun.

www.lahdennavigaatioseura.fi
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Liittopäivät Lahdessa
Suomen Navigaatioliiton vuosittaiset liittopäivät pidettiin tänä vuonna Lahdessa
17-18.3.2018. Lauantain ohjelmassa oli liittoseminaari ja sunnuntaina jatkettiin
liittokokouksella. Liittoseminaarissa käsitellään kulloinkin ajankohtaisia asioita
sekä liiton toiminnassa että viranomaisrintamalla. Tänä vuonna vierailevina
esiintyjinä olivat mukana Reetta Laine Trafista sekä Janne Virtanen
Liikennevirastosta.
Ensi vuonna liittopäivät järjestetään Raumalla juhlistaen samalla Rauman
Navigaatioseuran 50-vuotista taivalta.

Trafin kuulumisia
Trafi on syksystä 2014 asti hallinnoinut vesikulkuneuvorekisteriä, johon purjeja moottoriveneiden lisäksi ilmoitetaan mm. vesiskootterit ja saunalautatkin, jos
niiden moottoriteho on vähintään 15 kW. Vuoden 2018 lopussa rekisterissä oli
208075 vesikulkuneuvoa.
Trafin rekisteri pohjautuu aiemmin maistraateissa olleeseen rekisteriin.
Rekisterin tiedot ovat täydentyneet hiljalleen, kun esimerkiksi omistajan tai
haltijan vaihdoksen yhteydessä sinne on ilmoitettu nykyisin kerättäviä
lisätietoja. Trafin toiveissa on, että jokainen veneilijä ilmoittaisi rekisteriin
puhelinnumeronsa. Puhelinnumero on vain viranomaisten käytössä. Se ei
kuulu rekisteristä annettaviin tietoihin. Viranomaiset voivat käyttää rekisterissä
olevaa puhelinnumeroa yhteydenottoon, kun esimerkiksi heille tulee ilmoitus
uppoamisvaarassa olevasta veneestä tai ulapalta löytyneen nimikoidun
pelastusrenkaan syytä selvitetään (onko pelkkä pelastusrengas vaiko koko
vene hukassa).
Samalla kun ilmoitat rekisteriin puhelinnumerosi, voit toki täydentää muitakin
tietoja. Teknisten tietojen täydennyksen yhteydessä saat automaattisesti
maksutta uuden rekisteröintitodistuksen. Luottokortin kokoinen
rekisteröintitodistus sisältää nykyään myös tiedon lipunkäyttöoikeudesta.
Suomen lipun käyttöoikeus ilmenee etupuolen oikeasta yläkulmasta, jossa
käyttöoikeuden ollessa on Suomen lipun kuva.
Halutessaan veneelleen voi hakea Trafilta maksullisen erityistunnuksen. Tämä
muodostuu yhdestä kirjaimesta ja 1-7 numerosta. Erikoistunnus voi olla vaikka
musiikinrakastajan B1151 (biisi) tai leppoisampi I151 (iisi), jos se ei ole jo
käytössä.
www.lahdennavigaatioseura.fi
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Trafin viranomaissivujen lisäksi Trafi ylläpitää www.veneretki.fi -osoitteesta
löytyvää palvelua, josta selviää mm. vedenottopaikkoja, tietoa satamista ja
muuta hyödyllistä tietoa.

Liikenneviraston kuulumisia
Liikenneviraston kuulumisissa saimme kuulla mm. tulevasta N2000
korkeusjärjestelmäuudistuksesta. Uudistus näkyy ensimmäisillä päivitettävillä
kartoilla aikaisintaan vuoden 2019 lopussa. Päivitykset lähtevät liikkeelle
Perämereltä. Ennen kuin koko Suomenlahti ja sisävedet on päivitetty, menee
vuosia. Palaamme korkeusjärjestelmä uudistukseen tarkemmin sen tullessa
ajankohtaisemmaksi.
Tässä osiossa saimme myös hyvän muistutuksen Liikenneviraston
tarjoamasta karttakohtaisesta päivityspalvelussa. Kyseisessä palvelussa
Tiedonantoja merenkulkijoille -tiedote on pilkottu osiin, joten voit hakea
esimerkiksi tiedon siitä, mitä Vesijärvi-Päijänteen J-karttasarjassa on päivitetty
viimeisimmän painoksen jälkeen. Karttakohtaisen päivityspalvelun löydät
www.liikennevirasto.fi -> Ammattilaiselle -> Ammattimerenkulku ->
Merikarttojen päivityspalvelu.

Suomen Navigaatioliiton kuulumisia
Suomen Navigaatioliiton osuudessa esiteltiin uuden saaristonavigoinnin
oppikirjan aikataulua ja periaatteita. Tavoitteena on julkaista uusi kirja syksyllä
2019. Kirjan sisältöä ei tällä kertaa pelkästään ajantasaisteta, vaan myös kirjan
rakennetta tullaan uudistamaan. Aiemmat päivitykset ovat keskittyneet sisällön
ajantasaistamiseen, jolloin kirjan luettavuus on ajan myötä rapautunut.
Odotamme mielenkiinnolla uutta versiota, jonka on tarkoitus toimia entistä
paremmin opetusmateriaalina, itseopiskelussa sekä käsikirjana veneessä.
Sunnuntain liittokokouksessa pitkäaikainen Suomen Navigaatioliiton
hallituksen jäsen Erkki Villberg, joka vaikuttaa myös Lahden
Navigaatioseurassa, ilmoitti luopuvansa Navigaatioliiton hallitustehtävistä.
Tämän vuoksi hallitukseen aukesi paikka uudelle jäsenelle. Liittokokous valitsi
hallitukseen uudeksi jäseneksi Päivi Rahkosen, joka on myös Lahden
Navigaatioseuran varakommodori.
Liittokokouksen jälkeisessä hallituksen kokouksessa päätettiin perustaa
strategiatyöryhmä miettimään Suomen Navigaatioliiton strategiaa. Päivi
Rahkonen on yksi ryhmän jäsenistä.
www.lahdennavigaatioseura.fi

Sivu 7

Jäsenlehti 1/2018

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

Kotisivu:
www.lahdennavigaatioseura.fi

Pankki: IBAN FI87 4212 1120 1292 53
BIC ITELFIHH

Rekisterinumero 85.834

Sähköposti:
info@lahdennavigaatioseura.fi

Suomen Navigaatioliiton jäsen nro: 11
Hallitus
Kommodori

Pasi Salminen

040 849 1591

pasi.salminen@sweco.fi

Varakommodori, talous,
jäsenlehti, kotisivut

Päivi Rahkonen

044 289 9501

paivi_lns@hotmail.com

Toni Finsk

040 046 3211

finsk@phnet.fi

Sihteeri, myyntitarvikkeet,
oppilasrekisteri, Enon
tukikohdan isäntä

Veikko Leinonen

040 513 4550

veikkok.leinonen@gmail.com

Jäsenrekisteri, facebook

Tuija Piltti

044 577 4075

tuija.piltti@gmail.com

Erkki Villberg

040 097 0330

erkki.villberg@outlook.com

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

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

Opettajat

Katsastajat
Katsastuspäällikkö

www.lahdennavigaatioseura.fi
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