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Kipparijuhla 7.6.2018
Kipparijuhlaa vietetään ravintola Lokissa torstaina 7.6.2018 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 22 € ja alle 12 vuotiailta 10 €.
Järjestelyjen helpottamiseksi ilmoittauduthan ruokailuun 3.6.2018
mennessä osoitteeseen info@lahdennavigaatioseura.fi.

Uudet saaristolaivurit ja rannikkolaivuri
Huhtikuussa 2018 Lahdesta valmistui 10 uutta saaristolaivuria ja yksi
rannikkolaivuri.
Saaristolaivurin arvon saivat
Laura Blåfield
Terhi Forssell
Riitta Lampainen
Pekka Lappalainen
Lasse Lehtinen
Olli Neuvonen
Tuomas Pellinen
Aapo Rajala
Tapio Salo
Janne Virtanen
Rannikkolaivurin arvon sai Kari Nieminen.
Onnittelut uusille laivureille.
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Trossi taskuun ja järki päässä vesillä
Teksti ja kuvat: Lahden järvipelastajat

Ihmiset pelastetaan aina – Trossi tuo myös veneen turvaan
Tilanne, jolloin veneilijä tarvitsee apua, kehittyy yleensä
yllättäen. Tekniset viat ja onnettomuudet olisi monesti
ennaltaehkäistävissä hyvällä ennakoinnilla. Yksittäinen
veneilijä voi vaikuttaa veneilykauden turvallisuuteen hoitamalla asiallisesti
oman aluksen kevät- ja syyshuollot. Lisäksi pelastusliivien asianmukainen
käyttäminen ja niiden huoltaminen sekä omien veneilytaitojen ylläpito suojaavat
vaaratilanteilta.
Pelastusliivien ohella veneen turvallisuusvarusteisiin kannattaa kiinnittää
huomiota vuosittain. Veneen keväthuoltojen yhteydessä tulee tarkastaa
aluksen sammuttimet ja huollattaa ne ennen veneilykauden alkua. Myös
aluksen hätäsoihtujen ja rakettien päivämäärät tulee tarkistaa. Vanhentunut
hätämerkinantoväline ei välttämättä toimi oikein. Vanhentuneet hätäsoihdut ja raketit voi palauttaa niitä myyvään paikkaan uusien ostamisen yhteydessä.
Veneelle on hyvä hankkia venevakuutus. Hyvä vakuutus korvaa veneelle
sattuneet vahingot niin veneilykaudella kuin talvisäilytyksessäkin. Vakuutuksen
lisäksi on viisasta hankkia myös Meripelastusseuran Trossi-palvelu.
Hinauksen, apuvirran antamisen tai muun kiireettömän palvelun hinta karkaa
helposti korkeaksi. Trossi-palvelulla saat kiireettömissäkin tilanteissa veneellesi
maksuttoman avun.
Meripelastusseuralla on oma, kiireettömiin avunpyyntöihin tarkoitettu Trossipalvelunumero, joka on suunniteltu yhdessä hätäkeskuslaitoksen ja
rajavartiolaitoksen kanssa. Palvelunumeron tarkoituksena on ohjata
kiireettömät avunpyynnöt pois hätäkeskukselta. Avunpyynnöt yleiseen
hätänumeroon kannattaa kuitenkin soittaa matalalla kynnyksellä, mikäli
tilanteen kokee vähänkin henkeä, terveyttä tai omaisuutta uhkaavana.
Mikäli vesillä tulee hätätilanne ennakoinnista ja varautumisesta huolimatta,
tilanteessa auttaa, jos veneen GPS toimii ja kippari on kartalla. Kannattaa
harkita myös 112 -sovelluksen asentamista puhelimeen, jolloin puhelimen
GPS:n ollessa päällä hätäkeskus saa välittömästi avuntarvitsijan tarkan
sijainnin selville. Elektroniikan lisäksi veneessä on hyvä olla paperikartta ja
kartanlukutaitoinen henkilö.
www.lahdennavigaatioseura.fi
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Noudata hyvää merimiestapaa. Kun kannat vastuusi veneellä, huomioit muut
vesilläliikkujat ja rantojen asukkaat, on veneily mukavaa ja leppoisaa. Silloin,
kun kaikilla on järki päässä ja turha kireys jätetty rantaan, ei veneillessä tarvitse
nostaa muita kuin koneen kierroksia.
Turvallista veneilyä
Säntillisesti suoritetuista huolloista ja tarkistuksista huolimatta aina ei
onnettomuuksilta voida välttyä. Vikatilanteisiin kannattaa varautua, edellä
mainitun 112-sovelluksen lisäksi puhelimeen kannattaa ladata myös ilmainen
Trossi-appi, joka sisältää paljon hyödyllistä turvallisuustietoa ja mm.
matkaseurannan.
Veneilijän turvaksi luotu Trossi-palvelu säästää
pitkän pennin veneen sanoessa sopimuksen irti
keskellä järvenselkää. Trossi-jäsenyys maksaa
80 € vuodessa. Trossi on venekohtainen, mutta
mikäli omistat useamman veneen, on Trossin
hinta toiseen veneeseen vain 45 €. Mikäli
venevakuutuksesi on OP Pohjolassa, saat
Trossin hintaan 60 €. SPV:n jäsenenä Trossin
hinta on 70 €. OP Pohjolan tai SPV:n
asiakkaana myös lisäveneen Trossi-hinta on
alennettu, 40 €. Trossi-jäsenenä saat ilmaisen
avun vikatilanteissa. Palvelu on voimassa
Suomen aluevesillä sekä Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
Hankkimalla Trossin liityt samalla Lahden järvipelastajien jäseneksi.
Jäsenmaksun maksamalla autat myös pitämään pelastusveneemme liikkeellä.
Liity Trossi-jäseneksi tai tule mukaan toimintaamme! Lisätietoja
www.meripelastus.fi/lahti ja www.trossi.fi.
Kiireettömät avunpyynnöt valtakunnallisesta Trossi-palvelunumerosta
0800 30 22 30. Palvelu on toiminnassa 1.5.-31.10. ja puhelu on soittajalle
maksuton.
Sisävesillä kiireelliset avunpyynnöt hätänumerosta 112.
Merialueilla kiireelliset avunpyynnöt meripelastuskeskuksesta 0294 1000.
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Lahden järvipelastajat palveluksessanne
Lahden järvipelastajat on vuonna
1964 perustettu yhdistys, jonka
kattojärjestönä toimii Suomen
Meripelastusseura. Tällä hetkellä
Lahden järvipelastajat on
tehtävämäärältään yksi
vilkkaimmista Meripelastusseuran
yhdistyksistä vuosittaisella 100-130
suoritetulla tehtävällä. Toimintaalueenamme on Vesijärvi ja
eteläinen Päijänne aina
Judinsaloon asti. Lahden
järvipelastajilla on kolme venettä
PV Teemu, PV Vesijärvi sekä uusi,
yhdistyksellemme keväällä
saapuva PV1 luokan vene.
Veneemme ovat avovesikaudella ympärivuorokautisessa lähtövalmiudessa.
Viikonloppuisin veneitämme näkee Vesijärvellä ja eteläisellä Päijänteellä
partioimassa. Viikolla tehtäville lähdetään useimmiten kotivaralta. Miehistömme
koostuvat vapaaehtoisista, jotka eivät saa korvausta suoritetuista tehtävistä.
Meripelastusseuran oma koulutusjärjestelmä tarjoaa aktiivijäsenille tarvittavan
koulutuksen vesillä tapahtuvaan toimintaan. Lisäksi miehistön jäsenet
osallistuvat aktiivisesti erilaisille kaupallisille kursseille sekä pelastuslaitoksen
järjestämiin koulutuksiin. Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme. Jos
siis kesällä kohtaat satamassa tai saaressa pelastusveneiden miehistöä, tule
rohkeasti nykäisemään hihasta!

www.lahdennavigaatioseura.fi
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Vuosikokouksen kuulumisia
Lahden Navigaatioseuran vuosikokoukseen tiistaina 24.4.2018 osallistui
kymmenisen jäsentä. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Erkki Villberg,
Veikko Leinonen ja Päivi Rahkonen valittiin jatkokaudelle.

Vesikulkuneuvojen ensirekisteröinneistä
Trafi tarjoaa sivuillaan maksutonta tietoa mm. vesikulkuneuvojen
ensirekisteröinneistä. Tässä muutamia poimintoja vuosilta 2015-2018. Tiedot
pohjautuvat 5.4.2018 tilanteeseen.
Vuosina 2015-2017 Päijät-Hämeen osuus koko maan ensirekisteröinneistä
vaihteli neljän prosentin kummankin puolen. Vuonna 2015 ensirekisteröintejä
tehtiin koko maassa 3670 kappaletta, joista 160 osui Päijät-Hämeeseen.
Seuraavina vuosina vesikulkuneuvojen rekisteröintimäärät laskivat hieman
sekä koko maassa että Päijät-Hämeessä.
Ensirekisteröinneistä suurin osa oli moottoriveneitä. Näiden osuus
ensirekisteröinneistä vaihteli 68-79 prosentin välillä. Seuraavaksi suurin
ensirekisteröityjen vesikulkuneuvojen ryhmä olivat vesiskootterit. Niiden osuus
ensirekisteröinneistä oli 19-24 prosenttia. Uusia purjeveneitä PäijätHämeeseen saatiin kolmen vuoden aikana kolme kappaletta. Myös muita
tarkemmin luokittelemattomiakin vesikulkuneuvoja saatiin näille vesille.
Kaikkina kolmena vuonna noin kaksi kolmasosaa päijät-hämäläisistä
ensirekisteröinneistä oli korkeintaan 5,5 metrisiä vesikulkuneuvoja. Selkeän
kärjen merkeissä muodostivat Buster, Faster, Silver ja Yamarin.
Koska vesikulkuneuvon rekisteröintikunta ei ole omistajan asuinkunta vaan
vesikulkuneuvon pääasiallinen käyttökunta, on luontevaa, että kolmen kärjen
ensirekisteröinneissä muodostavat Päijät-Hämeessä Asikkala, Lahti ja Heinola.
Vuonna 2018 on huhtikuun alkupäiviin mennessä ehditty rekisteröidä 8 uutta
päijät-hämäläistä vesikulkuneuvoa. Seitsemän näistä on moottoriveneitä ja yksi
ilmatäytteinen/RIB. Toivotamme turvallista veneilykesää uudelle Bellalle,
Finnmasterille, Grandezzalle, Quicksilverille, Rivalille, Silverille, Suville ja
Yamarinille.
Lähde: Trafi, tilastotietokanta (http://trafi2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/TraFi/)
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Seuran myyntitarvikkeet
Tarvikkeita myydään jäsentilaisuuksissa tai suoraan Veikko Leinoselta, puh.
040 513 4550 tai sähköpostilla veikkok.leinonen@gmail.com.

www.lahdennavigaatioseura.fi
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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
Suomen Navigaatioliiton jäsen nro: 11

Sähköposti:
info@lahdennavigaatioseura.fi

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, Avomeri

Tuija Piltti

044 577 4075

tuija.piltti@gmail.com

Rannikko

Päivi Rahkonen

044 289 9501

paivi_lns@hotmail.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
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