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Vuosikokouskutsu 2022 

Tervetuloa Lahden Navigaatioseura ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 
6.4.2022 klo 18.00 ravintola Lokissa (Jalkarannantie 19). Tule mukaan 
valitsemaan seuralle uutta varakommodoria ja uutta hallituksen jäsentä 
nykyisen varakommodorin jäädessä pois seuran hallituksesta.  

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 2021 toimintakertomuksen esittely 
6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen esittely ja toiminnantarkastajan lausunto 
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

hallitukselle ja muille vastuullisille 
8. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen 
9. Jäsen- ym. maksujen suuruuden päättäminen 

10. Talousarvion hyväksymisestä päättäminen 
11. Varakommodorin valinta 
12. Hallituksen 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 tämänhetkinen hallitus on 

Pasi Salminen, kommodori   
Päivi Rahkonen, varakommodori erovuorossa 
Toni Finsk   
Helena Heinonen 
Petri Hämäläinen   erovuorossa  
Sami Rahkola  erovuorossa 
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Terveiset jäsensihteeriltä 

Olemme siirtymässä yhä enemmän sähköiseen viestintään, joka perustuu 
jäsenten antamiin sähköposteihin. Mikäli et saanut sähköpostiisi joulukuussa 
Enonselän sähköistä versiota, meiltä joko uupuu sähköpostiosoitteesi, se on 
virheellinen tai viesti on päätynyt roskapostilaatikkoosi. 

Helpoimmin voit lähettää sähköpostisi laittamalla viestiä 
info@lahdennavigaatioseura.fi. Näin varmistat jatkossakin saavasi meiltä 
kaiken tarpeellisen tiedon. 

Helena 
     

Veneilysää-koulutus torstaina 31.3.2022 

Veneilysää-koulutuksesta tarkemmat tiedot Enonselkä 3/2021 -lehdessä. 
Lehti lähetettiin jäsenille sähköpostitse. Löydät kyseisen lehden Lahden 
Navigaatioseuran nettisivuilta valikosta Jäsenasiaa / Jäsenlehti Enonselkä.  

Lahden Navigaatioseura järjestää meteorologi Petri Takalan pitämän 
veneilysää-koulutuksen 

Wellamo-opistolla to 31.3.2022 klo 17.30-20.30. 

Koulutus on maksuton Lahden Navigaatioseuran jäsenille.  

Muutama paikka on vielä vapaana. Jos kiinnostuit, ilmoittaudu lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen info@lahdennavigaatioseura.fi. Koulutukseen 
mahtuu 60 osallistujaa ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.  

     

Tukikohdan kuulumisia 

Enon tukikohta muistutti suuren osan kesästä remonttikohdetta Lahden 
kaupungin maalatessa omistamansa tupa/saunarakennuksen ja siivoten 
rakennuksen alta menneiden vuosikymmenten syntejä. Tukikohtavierailut 
painottuivatkin siten loppukesään. Maksettuja vierailuja kertyi 
nelisenkymmentä. 
 
Lokakuun alussa laituri nostettiin ahkerien talkoolaisten voimin maihin 
odottamaan kevättä ja vesillelaskua. Kuvia löytyy seuran Facebookista.  
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Tarina yhdestä Atlantin ylityksestä – osa 2 

Tarina yhdestä Atlantin ylityksestä alkoi Enonselkä 3/2021 -lehdessä. Lehti 
lähetettiin jäsenille sähköpostitse. Löydät kyseisen lehden Lahden 
Navigaatioseuran nettisivuilta valikosta Jäsenasiaa / Jäsenlehti Enonselkä.  

2. Osa – Matkaa Atlantilla 

Aamiainen, polttoaine- ja vesisäiliöiden täyttö sekä kanistereiden kiinnitys 
kannelle. Kippari antoi odotetun käskyn 30.7.2020 klo 13:30. ”Irrottakaa 
köydet laiturista” . 

Kippari ohjasi aluksemme ulos satamasta. Miehistö seisoi kannella 
hengittäen lähdön tunnelmaa. Montaa sanaa ei vaihdettu. 

Saaren suojassa siirryimme läheiseen Le Annen ankkurilahteen, jossa 
tutuksi tullut Sissin talonmies, Markku, asui veneessään. Olimme sopineet 
etukäteen, että ennen varsinaisen purjehduksemme alkua hän tarkastaisi 
veneen pohjan sukeltamalla. 

Pit stop, pikaiset heipat ja matka jatkui. 

Päivän kääntyessä iltaan olimme jo sen verran ulkona, ettei päätös purjehtia 
Manriquen saaren suojissa suojannut meitä hurrigaani Isaiasin jättämältä 
sekavalta aallokolta. Vene alkoi keikkua yhä voimakkaammin. Vielä irrallaan 
olleita tavaroita tippui lattialle. Yksi ikkunoista ei ollut kunnolla suljettu ja aalto 
heitti lastin merivettä sisään. 

Pimeys laskeutui, vain rannan valot kajastivat. Edelleen oli tukalan kuuma ja 
olo alkoi olla pahoinvointia enteilevä. Parempi pysyä kannella. 

Alkuyöstä kippari määräsi kannelle reivaamaan isoa. Yhdessä Timon 
kanssa, turvaköysissä horjuen, lopuksi lähes kontaten menimme mastolle. 
Hommaa oli toki harjoiteltu, mutta pimeässä yössä, aallon paiskoessa 
kuormalavallisia merivettä niskaan, tehtävä ei ollutkaan rutiinisuoritus. 
Lopulta käskyn mukainen määrä purjetta oli rullattu mastoon ja olimme 
takaisin sitloorassa. Tämä oli kai sitten se valtameripurjehtijan tulikaste, 
ajattelin. 

Ensimmäisenä yönä kukaan ei saanut nukutuksi. Yksi vietti yönsä pää laidan 
yli kaloja ruokkien. 

Ennen Guadaloupea käänsimme kurssin saarten välistä kohti koillista. 
Saattojoukoksi miehistöä ilahduttamaan ilmestyi delfiiniparvi. Rannat 
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häipyivät takahorisonttiin ja edessä oli vain avointa merta. Kelikin tuntui 
hieman rauhoittuneen tai sitten siihen oli jo hieman tottunut. Oli aika 
harjoitella aamupalan tekoa keinuvassa keittiössä.  

Puolilta päivin oli rauhallinen hetki vaipua tuokioksi omiin ajatuksiin, nauttia 
loputtomiin samalta näyttävän maiseman, meren tuoksun, aaltojen ryskeen 
ja pakahduttavan kuuman tuulen tuottamasta oudosta euforiasta. Ehdin 
naurahtaa omille hyvänolon tuntemuksilleni, kun kuulin vahtiparinani olleen 
kipparin epäuskoisen tokaisun ”Ei perkele, onks toi meidän jenni rikki”. 

Uskottava se oli: rullagenua oli haljennut kokonaan. 

Yhdessä keskustelimme mahdollisuuksista, Guadaloupe oli vielä aika 
lähellä, saattaisimme olla siellä varhain lauantaiaamuna. Purjekorjaamossa 
aikaisintaan maanantaina… Olimme löytäneet pienemmän genuan jo ennen 
lähtöä, mutta nyt avasimme sen ensimmäisen kerran. 

Rauhassa laskimme matkan ja ajan vaihtoehtoisia skenaarioita. Tulema oli, 
että menettäisimme 3-6 vuorokautta verrattuna siihen, että voisimme 
purjehtia isommalla jennillä. Kuunneltuaan miehistöään kippari päätti, että 
jatketaan pienemmällä genualla.  

Matkan jatkuessa pohdimme, olimmeko tehneet jotain väärin, kun purje 
pääsi repeämään. Olimme yhtä mieltä, että emme olleet laittaneet sitä 
mitenkään kovalle rasitukselle, vaan se oli vain pitkien purjehdusten 
seurauksena tullut tiensä päähän. 

Tuulen ollessa otollinen keksimme virittää myrskyfokan babystaagiin, ja 
saimme puolikkaan solmun lisänopeuden. Näin ainakin uskottelimme 
itsellemme. 

Illallinen oli syöty, tiskit tiskattu, pari kansivuorossa, toiset vapaalla. Kippari 
istui karttapöydän ääressä suunnittelemassa reittiä, kun hän kuuli outoa 
veden solinaa. Jotain oli pielessä. Tuleeko jostain vettä sisään? Alkoi tohina, 
kaappeja ja turkkilevyjä avattiin… mistä helvetistä tulee vettä?  Melko pian 
selvisi, että sivukannen tyhjennysaukosta tuli merivettä vaatekaappiin, eikä 
vesi ohjautunut mereen kuten olisi pitänyt. Hätä ohi, klemmarin kiinnitys, 
kastuneet tavarat kannelle pesuun ja kuivatukseen. 

Väsymys painoi, mutta nukkumisesta ei tahtonut tulla mitään. Oli liikaa 
ajatuksia pinnassa. Takahytissä oli toivottoman kuuma, varmasti yli 40C, 
vene keinui, eikä sängystä saanut meripunkkaa. Reissukassi tueksi, 
selälleen A-asentoon ja lopulta jonkinlainen horros vei mennessään. 
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Neljä tuntia kurmotusta, rensselit niskaan ja öiselle kannelle. Keinunta oli 
onneksi hieman tasaantunut, autopilotti rouskutti tasaisesti, vuorosta juuri 
vapautunut Ari oli saanut purjeetkin vetämään mukavasti. Ei 
tähystyshavaintoja muista merellä liikkujista, ei myöskään AIS:in ruudulla. 

Vuoron vaihtuessa stand by -vahdiksi alkoi aamiaisen rakentaminen. 
Kaurapuuro, jogurtti, leipä ja tuoremehu kohensivat miehistön mielialaa 
kummasti. 

Oli jälleen tulossa kuuma päivä. Kippari määräsi keulakannelle kiinnitetyt 
bensakanisterit siirrettäväksi keskilaivaan. Homma hoidettiin kuten kuuluu. 

Tasan keskipäivän aikaan Pasi tarjoili 
gin tonicit istumalaatikkoon. Kiitokseksi 
hyvästä toiminnasta haastavan 
alkumatkan aikana, hän sanoi. 

Lounaan jälkiruoaksi Pekka loihti 
komean kakun ensimmäisen 
eläkepäivänsä kunniaksi. Päivän 
aikana tuuli hieman laantui.  

Ennen auringonlaskua takakannella suoritettu merivesipesu valmisti meidät 
illalliselle. Puhdas olo, pihvit valkosipuliperunoilla, tuoretta salaattia ja 
lasillinen punaviiniä sai aikaan hieman juhlavan tunnelman. Kaikkia väsytti, 

mutta miehistö viihtyi pitkään 
sitloorassa rennosti rupatellen. 

Vuorojen oli kuitenkin pyörittävä ja 
välillä oli yritettävä levätäkin. 
Keinuminen alkoi käydä hermoille. 
Tätäkö tämä on seuraavat viikot? Teet 
mitä tahansa, niin vene tönii koko 20:n 
tonnin voimallaan milloin mistäkin 

suunnasta, mustelmilta ei voi välttyä. 

Yöllä useassa suunnassa horisontissa näkyvät mustat ukkosrintamat 
salamoineen saivat aikaan upeita valoilmiöitä, aivan kuin siellä täällä olisi 
käynnissä tulitaisteluita. Vaikka näky oli ennenkokemattoman kaunis, oli 
myös hieman pelottavaa seurata rintamien liikkeitä. Välillä ne tulivat kohti, 
välillä loittonivat, vai tekikö mielikuvitus tepposet? 
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Aamulla Minnan tehdessä aamupalaa, 
kippari huomasi, että vesitankki oli 
vajennut puoleen. Jäljellä oli enää 500 
litraa makeaa vettä, loput olivat 
pilssissä. Tuore, mutta aina energinen 
eläkeläinen Pekka saapui hätiin ja alkoi 
jälleen avaamaan lattioita. Varsinaista 
vuotoa ei löytynyt, mutta selvisi, että 
kun vesipumppua ei käyttänyt, vettä ei 
enää kadonnut.  

Kippari joutui tekemään päätöksen, 
että etsitään vika hieman 
tasaisemmassa kelissä, siihen asti 
emme käytä makeaa vettä. Onneksi, 
oikeasti viisaasti, juomavedet oli 

varmistettu hankkimalla vettä riittävästi myös irtokanistereissa. 

Juuri kun uusi eteemme laitettu vastoinkäyminen meinasi jälleen laskea 
tunnelmaa perästä kuului outo ääni Sirrrrrr, mitä nyt…  

Ahteriin molemmille puolille, oli laitettu järeä vapa, jossa merikäyttöön 
tarkoitettu hyrräkela piti voimakasta ääntä. 

Pian kannella räpisteli mahimahi 
sininen rapala suupielessään. 
Olimme lukeneet, että valtamerillä 
tainnutus hoidetaan kaatamalla 
rommia kiduksiin. Pitihän sitä 
kokeilla, vaikka hieman alkoholin 
väärinkäytöltä tuntuikin. Metodi 
toimi ja pian kala oli fileinä ja 
pannu kuumana. Kalaisalla 
lounaalla mieliala palasi. Kun vielä 
onnistuimme siirtämään tiskivedet 
ämpärillä merestä takakannelle ja 
ketjussa keittiöön, saatoimme 
todeta, että kyllä me tämä 
klaarataan. Yhdessä.  

Matka jatkuu seuraavassa numerossa. 
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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  

Y-tunnus: 3027679-6 
 
Suomen Navigaatioliiton jäsen nro: 11 

 

Hallitus    

Kommodori Pasi Salminen 040 849 1591 posti.salminen@gmail.com 

Varakommodori, talous, jä-
senlehti, kotisivut 

Päivi Rahkonen 044 289 9501 paivi_lns@hotmail.com 

Katsastuspäällikkö Toni Finsk 040 046 3211 finsk@phnet.fi 

Jäsenrekisteri Helena Heinonen 040 035 3484 helena.heinonen@gmail.com 

Facebook Sami Rahkola 040 198 2778 sami2rahkola@gmail.com 
 

Petri Hämäläinen 040 081 9657 petri.hamalainen@ppa.inet.fi 

Opettajat    

Saaristo Helena Heinonen 040 035 3484 helena.heinonen@gmail.com 

Rannikko Päivi Rahkonen 044 289 9501 paivi_lns@hotmail.com 

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

Katsastajat    

Katsastuspäällikkö Toni Finsk 040 046 3211 finsk@phnet.fi 
 

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

Muut vastuut   

Sihteeri, myyntitarvikkeet Veikko Leinonen 040 513 4550 veikkok.leinonen@gmail.com 

Enon tukikohdan isäntä Juha Roine 040 051 7947 juha.roine@luukku.com 

 


