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UUDISTUOTANTOA

MERELLINEN AITIOPAIKKA
HELSINKI, LAUTTASAARI KT, Asunto Oy Lauttasaarenranta
ENNAKKOMARKKINOINTI. Erinomainen tilaisuus ainutlaatuiseen kotiin oman pursiseuran viereltä.
Perinteikäs Helkama-talo muutetaan asuinkäyttöön. Isoista ikkunoista avautuu näkymät kauas
merelle. Taloon tulee 69 yksilöllistä ja laadukasta huoneistoa. Osassa huoneistoja korkeutta yli 4 m
sekä parvia, parvekkeita ja patioita. Ullakkokerrokseen valmistuu upea saunaosasto kattoterasseineen. Pohjakerroksessa 56 autohallipaikka.
HUONEISTOESIMERKIT:
4 h, k, s, 120 m², mh. 344.198,40 €, lainaosuus 516.297,60 €, tonttiosuus 165.886,86 €.
2 h, k, halli, s, 54 m², mh. 133.289,28 €, lainaosuus 199.933,92 €, tonttiosuus 74.649,09 €.
Valinnainen vuokratontti, tonttiosuus ei sisälly velattomaan hintaan.
Vattuniemenranta 4, Helsinki. Rakennuttaja: As Oy Helsingin Lauttasaarenranta

OTATHAN YHTEYTTÄ – KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ.
Esittely ja myynti: LAUTTASAARI | Gyldenintie 6, 00200 Helsinki, puh. 020 780 3250

TARJA MÄÄTTÄHEINONEN

Myyntijohtaja, LKV
puh. 020 780 3582
gsm 040 772 4517

JARI MOILANEN

Myyntipäällikkö
LKV, KTM
puh. 020 780 3252
gsm 0400 401 650

MATTI LEHTELÄ

Kiinteistönvälittäjä
LKV, varatuomari
puh. 020 780 3890
gsm 040 652 8244

Huoneistokeskus Oy, Valimotie 17-19, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2.

ULLA PÖYHÖNEN

Myyntineuvottelija
puh. 020 780 3366
gsm 040 670 8500

VIVEKA TVERIN

Myyntineuvottelija
Försäljningsrepresentant
puh. 020 780 3253
gsm 040 653 2133

HEIDI HIRVENSALO

Myyntisihteeri
puh. 020 780 3550
gsm 040 710 4024

www.huoneistokeskus.fi
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KOMMODORIN TARINAT

HYVÄ HOSKILAINEN,
HSK:n 115. purjehduskausi avattiin virallisesti, kun pursiseuramme lippu nostettiin 26.4.2014 klo 12 salkoon Lippuaukealla. Perinteeksi alkaa muodostua
myös se, että samanaikaisesti Ormholmenilla nostetaan HSK:n lippu ensimmäistä kertaa alkavalla purjehduskaudella. Klubitalolla nautittiin jälleen
Klubitoimikunnan tarjoilemista keitoista, taikurin taituroinnista sekä Olle
Nybergin ansiokkaasti meklaroimasta huutokaupasta.
Yllättävän paljon näyttää tapahtuvan tänäkin vuonna!
Ormholmenin eteläsaunan pystytys on alkanut, valmista on kuulemma
ennen Juhannusta.
Jäsentutkimus valmistui 25.4. ja se on tarkoitus esitellä teille, hyvät hoskilaiset,
ennen juhannusta, ehkä jo toukokuun aikana. Mielenkiintoisia kannanottoja tuli esiin!
Kiinalaisomistajan upouusi Swan 60 tullee 22.-25.5. Hoskille varustelua ja harjoituksia
varten osallistuakseen 29.5. Pietarista alkavaan Nord Stream Raceen, jonka Helsingin
tapahtumat HSK hoitaa 30.5.-2.6.2014.
Uuden “Ison nosturin” asennustyöt pohjoiskentän keskisellä rantakaistalla saataneen
loppuun heinäkuun puoliväliin mennessä.
Keskialtaan länsiosan reuna-alueitten kunnostustyö on suunniteltu toteutettavaksi
heinäkuussa.
Mastovajan pohjoispään ja “pikkunosturin” alla olevan maa-alueen kunnostamisesta
pyritään toteuttamaan ainakin 50% tällä purjehduskaudella ellei lisäyllätyksiä ilmene.
Tällaisia ovat siis arvokkaan, rauhalliseksi aiotun 115-juhlavuoden näköpiirissä olevia
tapahtumia.
Juhlavuotemme Lipunlaskusta on tulossa tavanomaista merkittävästi suurempi
tapahtuma, koska silloin juhlistetaan monin tavoin pursiseuramme kunniakkaita vaiheita
tähänastisen toimintamme ajalta.
Tupakoinnin monista vaaroista yksi ovat tulipalot. Sekä HSS:n viimekesäisen että Porslahden Venekerhon tämänkeväisen tulipalon syttymissyinä kytemään jäänyttä tupakkaa
pidetään yhtenä todennäköisimmistä. Eli pyydän erityistä varovaisuutta myös HSK:n
alueella tupakoivilta.
Tällaisin miettein toivotan teille kaikille mukavaa purjehduskautta 2014!
Timo Nurmilaukas
Kommodori
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TOIMISTO
SISÄLTÖ

HSK: toimiston
aukioloajat
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Maanantaisin
klo 13.00-19.00
Tiistai-perjantai
klo 13.00-16.00
Hoskilainen 2/2014
Helsingfors Segelklubb ry:n jäsenlehti
hoskilainen@hoski.fi

• Päätoimittaja
Elina Konttinen
Helsingfors Segelklubb ry
Vattuniemen Puistotie 1 00210 Helsinki
Hallonnäs Parkväg 1 00210 Helsingfors
• Kommodori • Kommodor
Timo Nurmilaukas
timo.nurmilaukas@hoski.fi

•

• Kansli
Anne Jäntti
maanantaisin/måndagar
13.00-19.00
tiistai-perjantai/tisdag-fredag
13.00-16.00
Puh. +358 9 6923 580
Fax +358 9 6924 168
toimisto@hoski.fi
tilinumero 800010-83577

•

• Hamnmästare
Björn Ekroth puh. +358 40 5559 749
satama@hoski.fi

•

• Tävlingskansli
puh. +358 9 6925 411
www.hoski.fi
Kannen kuva: Ingimage
PAINO: WELLPRINT 2014
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Matti Vuorimaan

• Pääsihteeri
Elina Konttinen
elina.konttinen@hoski.fi

HSK:n vuosikokous
Poimintoja muutamista kauden 2014 tapahtumista
Matkaveneilyn tapahtumia
Blue Peter Race/ HSK kilpailuohje 2014
Satamatoimikunta tiedottaa
Sata vuotta HSK:ta
Jon Wyersin purjehduskausi 2013 ja odotukset kaudesta 2014
Matkaveneellä Itäiselle Suomenlahdelle ja Venäjän sisävesille
Ormiksen saunaprojekti
Kevättalkoot retkisaarissa
Hoskilaisen kuvakisan voitto Timo Aittolalle
Venekokin reseptejä
Kevätretki Katajannokalle
Venetsialainen ilta
Ormisjippokilpailu 2014
Suomen ensimmäinen naispurjehduskirja on ilmestynyt!
Toimintakalenteri 2014
Pidä Saaristo Siistinä ry meni kännykään
Myytävänä toimistossa
Hoskilainen Mediatiedot

www.hoski.fi
Oletko
huomannut
nämä?
•
jäsenet -> telakointi
• Yhteystietojen muutokset
jäsenet -> yhteystietomuutos
• Palautetta ja viestejä
hallitukselle
yhteystiedot -> hallitus

Sähköpostiosoitteet
OSOITE ON MUOTOA:
-posti@hoski.fi

TERVETULOA UUDET JÄSENET
Dahlbom Jukka
Huusela Esa
Hyvönen Salla
Ikäheimonen Otto
Jaro Samppa
Joenpolvi Veikka
Jussila Tuomas

Laaksonen Ville
Lehtonen Jari
Lindqvist Vesa
Nordblad Johanna
Partanen Miro
Pekkala Julia
Sälevaara Sampo

JA ALKUUN JOKU SEURAAVISTA:
hallitus
tiedotus
talous
satama
kilpa
kolivene
turva
saari
valmennus
juniori
kevytvene
matka
klubi
vaali
Toimiston osoite:
toimisto@hoski.fi
Hallituksen jäsenten osoitteet
ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@hoski.fi
Hoskilaisen aineistot osoitteeseen:
hoskilainen@hoski.fi

Hsk :aren
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Hoskilainen numero 3/2014:n
aineistot 22.8. mennessä osoitteeseen:
hoskilainen@hoski.fi
Olethan huomannut, että Hoskilaisen
näköislehden voi lukea myös netistä,
osoite: www.hoski.fi > Jäsenlehti

ski on
Tiesithän, että Ho
cebookissa.
mukana myös Fa
etsi ryhmä
Kirjaudu palveluun,
kaan
mu
y
liit
ja
K
HS
nimeltä
keskusteluun!
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↑ Vuosikokous 2014 osanottajat.

HSK:n
vuosikokouksessa
23.4.2014 päätettyä

Vuosikokouksessa, jonka puheenjohtajana toimi Juha Sivenius oli
läsnä 29 seuran jäsentä. Varsinaisen vuosikokouksen perusasialistan
lisäksi kokouksessa oli aiheena 100 000 Euron lainanhankintavaltuutus satamanosturin hankintaan ja sataman kunnostukseen.
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↓ Vuosikokous 2014. Vuoden Vilkku
kiertopalkinto Esko Pullille.

Satamajohtaja Risto Pellikan esiteltyä nosturihankinnan
ja rannan kunnostuksen taustat, kokous päätti antaa hallitukselle ehdotetun valtuutuksen kyseisten investointien
lainanhankintaa ja toteutusta varten. (Satamajohtaja kertoo
tämän lehden omassa artikkelissaan tarkemmin kyseisestä
investoinnista.)
Kokouksen yhteydessä jaettiin myös useampia huomionosoituksia. Kommodori Timo Nurmilaukas esitteli kiertopalkintojen taustat ja niiden saajien valintaperusteet. Kiertopalkinnot jaettiin seuraaville tahoille:
• Harmaja -kiertopalkinto: Helsingin kaupungin
merelliselle osastolle; Helsingin kaupungin merelliselle
osastolle
• Börje Nordberg -kiertopalkinto: Jukka Herralalle
• Vuoden Vilkku -kiertopalkinto: Esko Pullille
Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Anssi Rauramo otti vastaan Harmaja-kiertopalkinnon Helsingin kaupungin puolesta ja kertoi kokoukselle pitävänsä HSK:ta sellaisena hyvänä
yhteistyökumppanina, jonka kanssa Helsingin kaupungin on
helppo olla yhteistyötä.

»
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Lisäksi kokousta informoitiin
seuraavista aiheista:
• Uusi kääntöpuominosturi ei tule
olemaan käytössä ennen
heinäkuun alkua
• Satama-altaan kunnostus on
aikataulutettu olevan
valmis ennen Uivan-näyttelyn alkua
• Invalaiturin töiden tilaus päästään
tekemään nyt, kun kokous on tehnyt
lainapäätöksen
• Kuluvan kauden muita remontteja
ovat mm. Klubitalon
ulkomaalaus ja toimiston
ilmastoinnin remontti
• Ormholmenin eteläsaunan hanke
etenee suunnitelman mukaisesti
(käyttöönotto juhannuksena.)
• Jäsenkyselyn tuloksista pidetään
jäsenistölle erillinen
tilaisuus toukokuussa.
↑ Vuosikokous 2014 Börje Nordberg kiertopalkinto Jukka Heralalle.

↓ Vuosikokous 2014 Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
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← Vuosikokous 2014
Harmaja -kiertopalkinnon
vastaanottaa Helsingin
kaupungin liikuntajohtaja
Anssi Rauramo.

Haavissa tuoreita herkkuja!

Palvelemme ma–pe 7–21, la 7–18, su 12–18
S-market Itälahdenkatu, Itälahdenkatu 27, p. 010 76 66000
S-market Lauttasaari, Lauttasaarentie 28-30, p. 010 76 62200
BONUS JOPA 5 %

MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %

SMARKETHOKELANTO.FI
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Poimintoja muutamista kauden 2014
tapahtumista satamassa ja saarissa
Seuraavista tapahtumista päivitetään lisäinfoa saataville lähempänä niiden
ajankohtaa mm. HSK:n nettisivuille (www.hoski.fi)
Ormiksen kevättalkoot
lauantaina 17.5.
Talkoiden ohjelmaan kuuluu hauskan yhdessäolon aikana
erikoismakkaroiden ja niihin liittyvien lisukkeiden paistoa ja
virvokkeiden nauttimista. Sitä ennen laitetaan laiturit kondikseen, polttopuita pilkotaan ja tehdään yleishyödyllisiä
liikkeitä ihan kuntoilumielessä, kuten poltettavien roskien
keräämistä Juhannuskokkoa varten. Illalla lämmitetään talkoosaunaa naisille ja miehille pohjoissaunalla. Odotettavissa on runsas osanotto, mikäli ei ole kovaa vastatuulta perjantaina arvioi Retkisaaritoimikunnasta Kimmo Parhamaa.

mikselle tai Risukkoon (tuulista riippuen). Tarkoituksena on
harjoitella purjehduksen perusmanööverejä retken aikana.
Saaressa on tietysti tiedossa myös mukavaa yhdessäoloa
ja toimintaa. Retken kustannukset jaetaan osallistujien
kesken.
Naisten purjehdusretkelle ilmoittaudutaan viimeistään
sunnuntaina 18.5.2014 mennessä osoitteeseen klubiposti@hoski.fi . Ilmoitathan samalla myös, jos veneesi on
käytössä tapahtumassa ja kuinka moni mahtuu siinä yöpymään. Kaikki osallistujat kutsutaan vielä purjehduksen valmistelupalaveriin. Lisätietoja tapahtumasta voi tiedustella
myös Tiina Laurilalta puh. 040 7229841.

Sataman talkoot keskiviikkona 11.6. klo 15-21
Sataman talkoissa on perinteisesti järjestelty ja siivottu sataman piha-alueita satamamestari NalleEkrothin toimiessa
tilaisuuden koordinaattorina. Kokoontumispaikkana on klubitalon itäportaat. Tarkempi työnjako selviää paikan päällä.
Tiedossa voi olla roskien keräämistä, maalausta, ikkunoiden
pesua, kasvien istuttamista tms. Talkoisiin voi tulla ja lähteä
omien aikataulujen mukaan klo 15-21.
Noin klo 17 lähtien talkooväelle on tarjolla soppaa.
Tällä kertaa talkoiden yhteydessä järjestetään kirppari,
johon otetaan lahjoituksia vastaan.

Risholmenin kevättalkoot
lauantaina 24.5.
Retkisaaritoimikunnan junailemissa talkoissa suoritetaan
samankaltaisia toimenpiteitä kuin Ormiksen kevättalkoissa. Saunarannassa sahataan polttopuita ja kunnostetaan
rakennelmia. Aina kehuttuun talkoiden tarjoilulistaan kuluu
tänä vuonna Thyringerin slerdekaa ja porvoolaista skruibeloa, sekä vahvaa ja heikkoa olutta.
Naiset purjehtimaan
6-8.6.
HSK:n naiset ovat kokoamassa porukkaa, jolla lähdetään
purjehtimaan perjantaista 5.6. sunnuntaihin 8.6. joko Or10

Hasselholmenin juhannustalkoot
lauantaina 21.6.
Juhannustalkoissa on lukujärjestyksessä kunnostustöitä
kunkin osallistujan kykyjen ja halukkuuden mukaan. Suolaista paistettavaa ja janonsammutusta on tarjolla. Maljojen
nostot ja tervehdykset siniristilipulle järjestetään korkealla
näköalakalliolla Raaseporin Casinolla. Talkoot järjestää retkisaaritoimikunta.
OrmisJippokilpailu ja
tapahtuma 8.8. OrmisJippokilpailu purjehditaan tutun kaavan mukaan perjantai-iltana 8.8. menokilpailuna OrmisJippoon. Reitti kulkee HSK:n edustalta Ormikselle. Lähtö suoritetaan HSK:lta
klo 16, jotta voidaan purjehtia valoisassa ehkä jopa perille

Lisätietoa
pohjamaaleista

saakka. Kilpailukutsu ja ohjeet löytyvät Hoskin nettisivuilta
ja satama-alueelta hyvissä ajoin ennen kilpailuviikonloppua.
Kyseessä on perheiden viikonlopputapahtuma Ormiksessa, jossa seura tarjoaa ruokaa ja boolia sekä lapsille
mehua. Talkoiden ja saunojen jälkeen on luontopolku ja
muuta ohjelmaa sekä palkintojen jako. Lapset avustavat
OrmisJipon lipunlaskussa.

Ormholmenin ja Risholmenin Venetsialaiset
30.8.
Elokuun viimeisenä lauantaina vietetään Ormholmenin ja
Risholmenin retkisaarissamme Venetsialaisia, jossa heitetään haikeat jäähyväiset retkisaarten veneilykaudelle ja
valmistaudutaan aloittamaan pitkä seuraavan kesän odotus.
Venetsialaisten keskeinen ohjelmanumero on lyhtyjen ja
soihtujen polttaminen illan pimetessä sekä tietysti muu
yhteinen illanvietto.
HSK:n lipunlasku ja 115-vuotisjuhlat
25.10.
HSK:n 115-vuotisjuhlat tullaan järjestämään HSK:n klubitalolla 25.10. lipunlaskun jälkeen.
Tiedossa on ohjelmallinen juhlaillallinen, johon tullaan
pyytämään ennakkoilmoittautumisia. Tarkemmat tiedot ja
hinnat tullaan päivittämään seuraavaan 3/2014 Hoskilaiseen sekä nettisivuille.

Edellisessä infossa kerroimme päätöksestä siirtymäajan jälkeen lopettaa seuran alueella pehmeiden
maalien käyttäminen veneiden pohjamaalaamisessa. Tämän jälkeen toimikunta on saanut jonkin
verran ihmettelevää palautetta aiheesta, joten on
syytä selventää asioita.
Pehmeillä/liukenevilla/itsekiillottuvilla maaleilla
tarkoitetaan maaleja joiden teho perustuu siihen
että veneen liikkuessa veden kitka irrottaa maalin päällimmäisen kerroksen ja sen mukana siihen
tarttuneen lian. Kovat maalit taas muodostavat eri
keinoilla sellaisen pinnan että lika ei tartu siihen.
Pehmeitä maaleja käytettäessä ei voida välttää sitä että syyspesun yhteydessä maahan valuu
maalia. On totta että tämä määrä ei välttämättä
ole kovin suuri . Ongelma muodostuu kun vene
pohjamaalataan maalin valmistajan suositusten
mukaan ja kesän aikana vene ei liiku kovinkaan
paljoa. Tällöin iso osa maalista ei ole liuennut vaan
irtoaa vasta pesun yhteydessä. Lopputuloksena on
saastunut maa jolla ei ole mukava liikkua ja jonka
mahdollinen siivoaminen tulevaisuudessa on todella kallista.
Rajoittamalla omaehtoisesti pohjamaalien käsittelystä aiheutuvia haittoja pyrimme myös siihen,
että voimme rajoitusten puitteissa toimia ilman että
viranomaiset puuttuvat asiaan. Esimerkiksi määräysten mukaan myrkyllistä maalijätettä ei saa päästä
ympäristöön.
Olemme keskustellut asiasta maalien maahantuojien kanssa ja tulevissa infoissa kerromme teille
tarjolla olevista vaihtoehdoista sekä opastamme
maalien uusimisessa. •

Koska näytät
vihreää?
Kesäkauden tullessa saapuu myös lomakausi. Tänä
aikana satamassamme on monia tapahtumia. Niinpä on tärkeää että ilmoitatte toimistoon, mikäli
paikkanne on vapaana. Näin voimme tarjota vierailijoidemme käyttöön parempia paikkoja ja luoda
onnistuneempia tapahtumia. •
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Matkaveneilyn
tapahtumia
Matkaveneilytoimikunnan 2014 tapahtumat on
julkaistu jo alkuvuonna kotisivuilla. Siellä niitä
voidaan kevään mittaan tarkentaa ja julkistaa
nopeasti uusin tieto.
Kärdlan uuden vierassataman
avajaiset Hiidenmaalla 24.5.
Varhain alkaneelle veneilykaudelle on nyt tiedossa uusi ja
mielenkiintoinen kohde.
Viron Hiidenmaan pääkaupunkiin Kärdlaan on rakennettu uusi vierassatama, jonka juhlalliset avajaiset ovat
lauantaina 24.5.
Erityisesti suomalaisia venekuntia toivotaan kutsuvieraiksi uuteen satamaan, jossa on tarjolla maksuton venepaikka
koko viikonlopuksi.
Sataman syväys on 3,5/3 m ja se on suojainen kaikilta
tuulilta.
Sisäänajoväylä on merkitty valaistuilla linjatauluilla ja
sataman lähellä on viitoitus.

KATSO SIIS

www.hoski.fi =>
Toimikunnat =>
Matkaveneily =>
Ajankohtaista =>
Toimintasuunnitelma

Ponttonilaitureilla on 60 venepaikkaa aisa- ja kylkikiinnityksiin.
Uuden sataman palvelut järjestetään alkukaudella sataman historiallisessa varastorakennuksessa, jossa on saniteettitilat, suihkut ja yhteissauna.
Selver valintamyymälän ja sataman välillä on ilmainen
bussikuljetus.
Ennen talvikautta 2014/2015 valmistuu 2800 m2 talvisäilytys-, korjaus- ja huoltokeskus, jonne voidaan ottaa
aluksia 50 tonniin saakka.
Kärdlalla on pitkä historia satamapaikkana. Ensimmäinen kauppasatama valmistui 1849 Hiiu-Kärdla verkatehtaan tarpeisiin ja 1900 luvun alussa alkoi myös matkustajaliikenne Tallinnaan. Satama tuhoutui toisen maailmansodan
loppuvaiheissa 1944.
Moni suomalainen veneilijä on jo parinkymmenen vuoden aikana vieraillut läheisessä Lehtman satamassa, josta on 12 km
maantiematkaa Kärdlaan.
Nyt on aika lähteä verestämään muistoja tai kokemaan ihan uutta, kun omalla
veneellä pääsee perille Kärdlaan saakka.
Hoskilaiset tekivät jo 1991, viimeisenä Neu← Kärdlan uusi
vostokesänä, historiallisen ja jännittävän 17
vierassatama.
veneen eskaaderin Muhu Väina regatan mu-
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kana Lehtmasta Pärnu Jahtklubille.
Luontevia lähtösatamia on pitkin
Etelä-Suomen rannikkoa ja etäisyyttä Helsingistä 98M, Hangosta
48M ja Utöstä 65M. Viron rannikolla
sopivia etappisatamia ovat Tallinna,
Lohusalu ja Dirhami.
Suomen Purjehdus ja Veneily tiedottaa jäsenseuroilleen yhteisestä
tapaamisesta Kärdlassa.
Uutta satamaa on esitelty Vene
14 Båt ja Allt för Sjön näyttelyissä Top Marinen osastolla.
Sataman esitteitä on HSK:n toimiston tuulikaapissa.

www.marina.kardla.ee
www.yachts-service.ee
www.hiiumaa.ee
Lisätietoja antavat Hillar Kukk, +372 5328 5218
sadam@kardla.ee ja
Kalevi Westersund
+358 400 808620
kalevi.westersund@hoski.fi

Helatorstain eskaaderi Viroon,
touko-kesäkuun vaihteessa, 29.5.-1.6.
Veneilijöiden kansallispyhä on lähes ennätyksellisen myöhään, joten meri on jo mustanaan kelluvia vesilinjoja.
Omatoimisten tai pienryhmien kohteina voisivat olla Viron
pohjoiset satamapaikat; uusi Eisma, Vergi, Viinistu, Pranglin
Kelnase, Naissaar (jossa viitoitus ja ponttonit), Lohusalu,
Dirhami ja Kärdlan uusi satama sekä Tallinnan neljä eri vierassatamaa (ystävyysseuramme KJK, Pirita, Old City Marina
ja Noblessner). Hiiumaalla Orjakun satamassa vietetään la
31.5. perinteistä Tuulekala (nokkahauki) festivaalia.
ICCY Kaliningrad,
heinäkuun 23.-28.7
Jo 33. International Council of Cruising Yachts, ICCY-tapaaminen on Baltiyskin satamakaupungissa, Kaliningradin merikanaalin suulla länsirannikolla. Järjestäjänä on Russian Navy
Federation ja presidenttinä Alexander Voronchev (kuten jo
ICCY Pietarissa 2003). Kuudeksi päiväksi on tarjolla mielenkiintoista ja korkeatasoista ohjelmaa; mm. lippuseremoniat,
bussiretkiä Zelenogradskiin, Svetlogorskiin ja Kaliningradin
kaupunkiin, pitkän Kuurinkönkään hiekkadyynit, meripihkamuseo, katedraali, konsertti ja kulttuuriohjelmaa. Venäjän
laivaston juhlaparaati Baltiyskissa ja tutustuminen sotalaivoihin. Hintaan sisältyy runsaita lounaita ja illallisia. Sunnuntain päätösillalliselle pukeudutaan purjehtijan juhla-asuun.

Toimikunnan ja SPV:n puolesta järjestetään johdettu eskaaderi sekä meno- että paluumatkalla
Baltian kautta. Näin ensikertalaiset
voivat hyötyä kokeneempien tiedoista uusilla ja erilaisilla vesialueilla. Mahdollisia satamapaikkoja ovat Virossa Lohusalu,
Dirhami, Kärdlan uusi satama,
Haapsalu, Sviby, Heltermaa,
Kuivastu, Lounaranna, Ruhnun
saari, Kuressaar ja Möntu, Latviassa Ventspils, Pavilosta ja Liepaja
sekä Liettuassa Klaipeda. Tällä itäisellä
rannikolla ei ole ainuttakaan luonnonsatamaa, joten satamakirjat tai -tiedot ovat välttämättömiä. Meriturvallisuuden vuoksi SPV on tukemassa satamakirjojen hankintoja.
Vaihtoehtoinen reitti kulkee Ruotsin rannikon ja Gotlannin
kautta.
ICCY tapaamiset ovat avoimia kaikille järjestäytyneille veneilijöille, joten matkalle lähtee muidenkin seurojen
veneitä. Myös Baltian maista toivotaan matkaseuraa. Saattueet on helppo tunnistaa isosta ICCY tapahtumalipusta.
Nyt jos koskaan kannattaa lähteä kokemaan uutta ja
erikoista, kun isäntämaan edustajat ovat avaamassa sellaisiakin ovia joita ei yksin edes osaisi löytää. Aikaisempia Kaliningradin matkakertomuksia voi lukea HSK Vuosikirjoista
2003, 2005 ja 2007.
ICCY 2014 Kaliningrad -tapaamiseen ilmoittaudutaan
venekohtaisesti ennakkoon ja 15.5. mennessä suoritetaan
puolet maksuista ja loput käteisellä paikan päällä. Henkilökohtaiset osallistumismaksut ovat aikuisilta ennakkoon 380
ja viimeistään 10.6. mennessä 410. Hinnat sisältävät runsaan ohjelman lisäksi myös kaikki satamamaksut. Venäjän
matkoille tarvitaan viisumi ja esim. 30 päivän kertaviisumi
antaa pelivaraa venematkalle. Viisumien hankinnoissa avustavat isäntäväki ja esim. Lähialuematkat. (huom. passin on
oltava voimassa 6 kk viisumin päättymisen jälkeen).

ICCY:n motto:
”The Sea and the Friends we make from it”
International Council of Cruising Yachts, ICCY on 1986
perustettu kansainvälinen matkaveneilijöiden yhdistys, jossa on edustettuna 13 maata, lähinnä Pohjois-Euroopasta.
Perustajajäsenenä Suomi on ollut aktiivisesti mukana järjestäen jo neljä tapaamista: Helsinki - Turku 1984, Helsinki
1989, Helsinki - Savonlinna 1999 ja Maarianhamina 2009.
Veneilyliiton entinen puheenjohtaja ja kunniakommodorimme Seppo Seljavaara on yksi perustajajäsenistä. ICCY:n
pääsihteeriys siirtyi Suomeen 2010, Veneilyliiton entiselle toiminnanjohtaja Hannu Laineelle. Nyt onkin kotoisen
helppoa saada lisää tietoa ICCY:n toiminnasta ja sen tee- »
13

masta ”The Sea and the Friends we make from it”. Myös
jäsenmaksuttoman ICCY Cruising-jäsenyyden hakeminen
on vaivatonta.
ICCY:n kesätapaamisiin ovat tervetulleita kaikki maamme 330 jäsenseuran lipun alla liikkuvat venekunnat. Osallistujat saavat lisäksi oman ICCY-tapahtumalipun merkiksi
yhteisöllisyydestä. Keskimäärin tapaamisissa on ollut 40
venettä ja 120 henkilöä, lähes kaikista Itämeren maista.
Hoskilaisia on lähes aina ollut kotimaisena enemmistönä,
mm. lukuisa joukko Savonlinnassa 1999 ja kahdeksan venekuntaa Pietarissa 2003.
Suomi eskaaderin alustavalla listalla ovat Hoskin s/y
Anna-Elina, Greta, Hector, Marhar, Nitouche II ja Reivitär
sekä ICCY:n pääsihteerin m/y Olivia.
Ennakkoilmoittautuminen päättyy 15.5. ja viimeisin
ilmoittautuminen on 10.6.
Tervetuloa mukaan ICCY-toimintaan!

LISÄTIETOA on sivulla ”http://www.iccy.org”.
LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET;
Kalevi Westersund, ICCY Council member,
+358 400 808620

KMK – HSK
yhteistoimintaa kesäkaudella
Jatketaan jo kuudetta kesää vastavuoroista retkisatamien
käyttöoikeutta Kungliga Motorbåt Klubbenin, KMK:n kanssa. Tukholman lähistöllä Högböten upea retkisaari on tilan
salliessa käytettävissä 1-2 veneelle kahden yön vierailuille,
kuten vastavuoroisesti omat retkisaaremme. Useita Hoskin
veneitä on vieraillut KMK:lla ja nyt heinäkuussa on vihdoin
luvassa kuninkaallisia veneitä meillekin. ICCY 2015 pidetään Tukholman Wasahamnissa KMK:n 100 v. juhlien aikana, joten kannattaa jo aloittaa tutustuminen. Sopimukset
on julkaistu kaksikielisinä molempien seurojen tiedotteissa
ja vuosikirjoissa. www.kmk.a.se
Kalev ja Pärnu Jahtklubi –
HSK yhteistoimintaa kesäkaudella
Järjestetään sopivana aikana Viron molemmille
ystävyysseuroillemme mahdollisuus rajatuilla venekunnilla vierailla retkisaarissamme ja kotisatamassa.
www.kjk.ee ja www.jahtklubi.ee
Välimeren lomapurjehdukset
keväällä ja syksyllä
Rohkaistaan jäseniämme jatkamaan veneilykauttaan
molemmista päistä ja laajentamaan veneilyalueitaan. Ensikertalaisille soveltuvat hyvin SPV-liiton kevät- ja syyspurjehdukset, joiden järjestäjänä on OnSail, yhteistyössä
Aurinkomatkojen ja Finnairin reittilentojen kanssa. SPV:n
kotisivuilla on perehdytysvideo Välimeren lomapurjehduksista. Syys-lokakuun vaihteessa on liiton matka Ateenasta
mm. Evin saarelle. Myös 1-3 veneelle räätälöityjä matkoja
sekä käytännön purjehduskoulutusta on tarjolla. Hoskilla
toimivat mm. OnSail ja Sea Lady Sailing. www.onsail.fi
ja www.purjehduskoulu.com

BLUE PETERIN

AUKIOLOAJAT 2.5 ALKAEN
Aukioloajat
Ma–To 11-23
Pe 11-01
La 12-01
Su 12-22
Paloturvallisuus syntyy ennakoimalla
riskit. Preston huolto ja koulutus palvelevat sinua toteuttamalla kohteellesi
sopivat paloturvallisuusratkaisut kuinka voimme auttaa sinua tänään?
Presto Paloturvallisuus Oy | puh: 010 3877 200 | www.presto.fi
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Keittiön aukioloajat
Ma–To 11-22
Pe 11-23
La 12-23
Su 12-21

Ravintola Blue Peter
Myyntipalvelu: 010 424 9800
Pöytävaraukset: 010 424 9801
www.bluepeter.fi, ravintola@bluepeter.fi
www.facebok.com/ravintolabp

| BLUE PETER RACE | HSK |
KILPAILUOHJE | 2014
KILPAILUPÄIVÄT:
kevätkausi - 22.5 - 5.6 - 12.6
syyskausi - 7.8 - 14.8 - 28.8 - 4.9 - 11.9
Syyskauden viimeinen kilpailu 11.9 on myös HSK:n
kölivenemestaruuskilpailu

PISTELASKU:
Yksi piste osallistumisesta sekä jokaisesta
voitetusta veneestä. Lisäksi bonuspisteet kolmelle
ensimmäiselle (3-2-1). Veneen kokonaisrankingiin
lasketaan viisi parasta osakilpailutulosta.

LÄHTÖ:
Klo 18:00 (Huom. 11.9 lähtö klo 17:30) Viestilippu D
Kaikki veneet lähtevät yhdessä lähdössä

TULOKSET:
Tulokset ja päivän parhaan palkitseminen ravintola
Blue Peterissä heti kilpailun jälkeen.

SÄÄNNÖT:
Kilpailussa noudatetaan ISAF:n Purjehduksen kilpailusäännöissä 2013-2016 määriteltyjä sääntöjä. Kilpailu
purjehditaan LYS -tasoituksin.

PROTESTIT:
Kilpailut purjehditaan Purjehduksen kilpailusääntöjen
mukaisesti rehdisti ja sääntöjä noudattaen.

RADAT:
Katso erillinen rataselostus ja -kartta.
Rata ilmoitetaan kirjaintaululla ennen lähtöä.
LÄHTÖ:
Varoitusviesti 5 min. ennen lähtöä. (viestilippu ylös)
Valmiusviesti 4 min. ennen lähtöä (valmiusviesti ylös)
Valmiusviesti 1 min. ennen lähtöä (valmiusviesti alas)
Lähtö (viestislippu alas)

LAIVALIIKENNE:
Kauppalaivoja on väistettävä!
ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittautuminen HSK:n kotisivujen kautta.
Jokaiseen osakilpailuun tulee ilmoittautua erikseen.
Tervetuloa
Kölivenetoimikunta
Kilpailulautakunta

ENIMMÄISAIKA:
Maali sulkeutuu klo. 20:30
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SATAMA TOIMIKUNTA

SATAMATOIMIKUNTA TIEDOTTAA

Sataman
korjaushankkeet
2014 ja lainavaltuutus
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n
HSK:n vuosikokouksessa 23.4.2014 hallitus haki ja
kokous myönsi hallitukselle valtuudet 100 000 euron
lainan nostamiseen sataman korjaushankkeiden
toteuttamiseksi.

»
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Sataman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2014 oli varauduttu keskisen piha-alueen asfaltointiin ja mastovajan
takaisen rannan ja laiturin korjaukseen
C-laituriin saakka.
Taustalla satamatoimikunta on
suunnitellut jo pitkään HSK:n ”kaupunkikuvaan” erottamattomasti kuuluvan vanhan nivelpuominosturin korjausta ja modernisointia ja keskustellut
kaupungin kanssa mahdollisuuksista
korjata keski- eli jolla-altaan rannat
luiskien väliseltä alueelta.
Toimintasuunnitelman julkistamisen
jälkeen kävi ilmi, että vanha nosturimme tullaan asettamaan keväällä
2014 käyttökieltoon, mikäli nosturiin
ei tehdä suuria korjaus- ja modernisointitöitä. Näiden korjausten halvin

taa täytöistä sekä kaikesta rakennuttamisesta. HSK:n osuus on noin 70 000
euroa koko urakasta.
Satamatoimikunta selvitti kölivenetoimikunnan avustuksella, että paras
hinta / käyttökelpoisuus-suhde saavutetaan hankkimalla uusi kääntöpuominosturi, jonka nostokyky on 3,2 tonnia.
Nosturin sijoituspaikkaa selvitettäessä
kävi ilmi, että nosturille tarvitaan uudet perustukset ja, että perustuksineen
uuden nosturin kokonaiskustannus tulisi olemaan noin 50 000 euroa. Traileri-kokoluokan köliveneiden tarpeisiin
soveltuvaa nosturia on yleisesti pidetty
seuran toiminnan kannalta olennaisena, ja uuden nosturin hankintaa tässä
tilanteessa välttämättömänä.
Talven aikana oli myös toiminta-

kustannusarvio olisi ollut kokonaisuudessaan noin 150 000 euroa. Tässä
vaiheessa hallitus päätti luopua nosturin kunnostamisesta ja toimikunta
selvitti muita vaihtoehtoja.
Talven aikana kaupunki ilmoitti,
että se voi toteuttaa ja hoitaa rakennuttamisen jolla-altaan rantamuurien
korjausurakassa, mikäli HSK osallistuu
kustannuksiin. HSK:n osaksi tulevat
pintarakennustyöt, kun kaupunki vas-

suunnitelman mukaisesti aloitettu
mastovajan takaisen rannan korjauksen suunnittelu. Tätä varten oli kyseinen laituri purettu ja rantaa hiabnosturin ympäriltä avattu. Osoittautui,
että meri ja jäät ovat rapauttaneet
maata laiturin ja osittain asfaltin alta.
Saadun kustannusarvion mukaan rannan korjaus pelkästään mastovajalta
Star-nosturin (eli pikkuhiabin) ympäri
maksaisi noin 50 000 euroa.
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Tässä tilanteessa oli selvää, että toimintasuunnitelman mukaan ei voida
edetä, ja että toimintasuunnitelmassa
varatut määrärahat eivät ole riittävät.
Hallitus piti välttämättömänä osallistua kaupungin tarjoukseen keskialtaan korjauksesta, koska korjaus
pelkästään HSK:n voimavaroin ei olisi
mahdollista lähitulevaisuudessa eikä
varmuutta kaupungin tuesta hankkeelle myöhemmin olisi.
Nosturin hankintaa kaudelle 2014
pidettiin myös tärkeänä ja samoin sekä
toiminnallisista, että turvallisuussyistä
hallitus piti oleellisena korjata ranta
mastovajalta Star-nosturille saakka.
Tämä on välttämätöntä mm. seuran
invalidipurjehtijoiden toiminnalle.
Pihan asfaltoinnista ja mastovajan

taakse jäävän rannan osan korjauksesta 2014 päätettiin luopua. Rannan
korjausta saattaa olla mahdollista
jatkaa syksyllä, mutta tämä ei ole
varmaa.
Näillä perustein hallitus päätti hakea lainavaltuutusta hankkeiden toteuttamiseksi.
Star-laiturin rannan korjaus tullaan
toteuttamaan alkukesästä 2014 samalla, kun uudelle nosturille rakennetaan perustukset. Nosturi tullaan
sijoittamaan C-laiturin ja nykyisen
nosturin väliselle alueelle. Veneiden
nosto tulee tapahtumaan laiturin
rannimmaisen aisan sivusta. Nosturin
puomin ulottuvuus on 5 metriä ja korkeus maan pinnasta 5 m. Kääntösäde
on 360 astetta. Tätä kirjoitettaessa ei
nosturin asennuksen aikataulua ole
vielä lopullisesti tiedossa, koska perustusten teknisiä yksityiskohtia on vielä
tarkennettava. Haasteena on kallion
jyrkkä reuna sijoituspaikalla. Nosturi
ei tule olemaan käytössä ennen kesäkuun 2014 loppua, mutta nyt voimme
jo pitää todennäköisenä, että HSK:lla
on kesäkuun lopulla käytössä traileriveneille soveltuva nosturi. Käyttöönotto tulee edellyttämään myös uutta
koulutusta kaikille käyttäjille. Käyttöoikeus annetaan vain koulutuksen suorittaneille. Menettely on periaatteessa
sama kuin vanhalla nosturilla.
Vanha nosturi poistuu käytöstä
muuten, mutta se jää mastonosturikäyttöön. Mastot nostetaan nosturin
puomiin asennetulla erillisellä nostolaitteella eli vaijerivinssillä, jota käyttökielto ei koske.
Keskialtaan korjaus toteutetaan heinäkuussa ja komeus on valmis hyvissä
ajoin ennen Uivaa venenäyttelyä.
Kyseessä on ollut melko haastava
”suunnitelmat pura ja kokoa” -tyyppinen harjoitus, jonka menestyksekkäästä läpiviemisestä haluan kiittää
satamamestaria, toimikuntaa, hallitusta ja muita asiaan osallistuneita
Hoskilaisia. •
Satamajohtaja
Risto Pellikka
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SATA VUOTTA HSK:ta
Hoskin toimistossa on nyt myynnissä kaksituntinen tietopaketti HSK:n
100 v. juhlavuoden 1999 lukuisista tapahtumista sekä monista historiallisia
takautumista sadan vuoden ajalta. Kuvat: Hannu Ahonen

Tammikuun nostalgisessa klubi-illassa salillinen hoskilaisia
juhlisti ”Studiorapparin” upeasti editoiman historiikin ensiesitystä. Nostalgisia kaitafilmejä, historiallisia valokuvia ja
äänellistä videonauhaa on koottu hienoksi paketiksi HSK:n
ensimmäisen 100 vuoden (1899-1999) ajalta:
• Juhlavuosikokous 12.3.1999 Blue Peterissa ja
Seppo Seljavaaran puhe

• Börje Nordbergin juhlapuhe, jonka takautumina mm.
HASK ryhmäkuva 1900 alussa, Lindgrenien
purjehtijasukupolvet, seuran tukikohdat
Sandholmen 1901, Iso Pässi ja Kellosaari ja
Vattunokka 1959, kilpailuja 5,5m, Hai,
Louhi ja Star puuveneillä
• Laituritanssit ja telttatarjoilu

• Coctail Blue Peterissa ja valokuvanäyttely

• Sillilounas ja taikuri Blue Peterissa

• Aamu TV:n haastattelussa Seppo Seljavaara

• Lipunnosto 101. kerran

• Juhlavastaanotto Blue Peterissa

• Ormiksen pohjoisen saunalaiturin rakennustalkoot

• Juhlaillallinen Kalastajatorpalla,
osallistujina 250 jäsentä

• Juhannus Ormiksella ja Juhannuskokon
pyrotekninen sytytys
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v.
↑

• lomapurjehdus saaristossa
• JuhlaOrmisJippo, jossa 60 venettä ja 200 henkeä
• Hangon regatta ja Henri Lloyd Race
• Pikkujoulut Blue Peterissa, jossa HSK:n
Vesilintujen baletin debyytti
• Viimeiset hetket ja Milleniumin Uusi Vuosi
Race Officessa
• lukuisia tunnettuja ja tuttuja hoskilaisia,
mm. kaksi Olympiamitalistia ja viisi viimeisintä
kommodoria

.

ainalossa

i DVD:t k

ri ja Kost

vijät A
Edelläkä

Nyt on kaikilla mahdollisuus päästä opiskelemaan HSK:n
syntyhistoriaa ja kehitystä kahdelta eri vuosisadalta.
Kaksituntinen kooste on saatavana kansikuvallisena
DVD:nä 10 euroa ja tikkuna 15 euroa.
Ari ja Kosti olivat taas aikaansa edellä, kun jo s/y AnnaElinan ennätysaikaisessa vesillelaskussa 24.3. olivat
ostaneet itselleen omat DVD:t! Tule siis Sinäkin perässä ja
riennä ostoksille toimistoon! •

• nostalgiaa ja hienoa ajankuvaa, värikuvia 1964
lähtien, yms.
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Jon Wyersin
purjehduskausi
2013 ja odotukset
kaudesta 2014
Purjehduskausi 2014 on taas avattu ja odotan
alkaneelta kaudelta paljon uusia kokemuksia ja
kilpailuita talvikauden fysiikkavalmennusjakson
jälkeen.
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Myös edellisellä talvikaudella 2013 olimme treenanneet
erittäin paljon kuntoamme. Fysiikkavalmennuskauden jälkeen voi purjehduskaudella keskittyä taktiikkaan eikä niin
paljon veneessä roikkumiseen. Ja hyvä peruskunto auttoi
heti purjehduskauden 2013 alusta asti. Hoskilaisilla oli vahva ote 2013 Italian pääsiäisregatassa, Garda Meetingissä.
Ensimmäisen Suomen optimistikarsinnan jälkeen meillä
oli kolme hoskilaista purjehtijaa heti kiinni MM-kisapaikassa. Seuraavat karsinnat olivat Lahdessa, joka oli kieltämättä
haastava, mutta hauska paikka purjehtia. Heti ensimmäisestä lähdöstä alkaen kilpailu oli kovaa ja olosuhteet vaikeita.
Pienestä virheestä saattoi seurata isompikin katastrofi. Ensimmäinen päivä meni joukkueeltamme suhteellisen hyvin,
mutta silti pientä jännitystä oli selkeästi ilmassa. Toisien
seurojen purjehtijat tulivat jo vähän kiusoittelemaan ensimmäisestä päivästämme, mutta se ei HSK:n poikia lannistanut, vaan päin vastoin siirsimme vaihteen eteenpäin ja
toisena päivänä iskimme entistä kovempaa. Hyvä tiimihenki
ja valmentajan henkinen apu auttoivat kaikkia jaksamaan
loppuun asti! Silloin tunsin isoa ylpeyttä olla hoskilainen.
Karsinnat sujuivat loppujen lopuksi loistavasti. Meillä
oli 2 poikaa MM-kilpailuissa ja yksi EM-kilpailuissa. Loput
viisi olivat PM-kilpailuissa. Se oli mahtava saavutus seuraltamme!
Kausi oli siis saanut hyvän alun ja olimme valmiit
tuleviin koitoksiin. Sitten alkoivat ranking kilpailut, jotka
toisten osalla meni paremmin kuin toisten, mutta jokainen
kuitenkin oppi paljon uusia ja tärkeitä asioita tulevaa kautta
varten. Rankingin välissä kullakin oli kuitenkin hoidettavana
oma maajoukkueprojektinsa. Minulla oli Italian MM-kilpailut Garda järvellä. Kilpailuihin minulla oli suuret odotukset.
Olin hieman jännittynyt, mutta onneksi tukenani oli hyvä
seurakaverini Pietari. En joutunut menemään kilpailuihin
ihan yksin ja tunsinhan muitakin hieman. Kilpailut olivat
loistava paikka oppia uusia asioita ja kokeilla oikeasti mitä
on olla verrattuna maailman kärkeen. Myös Filip hoiti hyvin
EM-kilpailut ja Tommy nosti hienosti Suomen sijalle 12
PM-kilpailuissa. Vuoden 2013 kohokohdat ovat varmasti
vieläkin kaikkien mielessä. SM-kilpailut Turussa ja jännittävä
joukkuekilpailu Espoon EMK:lla.
Ensin Tommy Stenius hoitelee HSK:lle kaksi mitalia -yhden
kultaisen nuorista ja sitten pronssisen kokonaiskilpailusta.
Olin itse odottanut tätä hetkeä innolla! Harjoituksissa näki
kuinka Tommy kehittyi valtavasti ja oli joukkueemme nopeimpia ellei nopein purjehtija. Monilla tuli näissä kisoissa
paljon yksittäisiä onnistumisia ja paljon uusia ja arvokkaita
kokemuksia. Kilpailemisessa on hyvää se, että näkee tasonsa Suomen kärkeen verrattuna - ja se näytti aika hyvältä
meidän jokaisen osalta.
Sitten siirsimme pään kohti joukkuekisoja ja olimme
valmiit antamaan kaikkemme tuleville joukkuekisoille. Me

treenasimme paljon naapuriseuran NJK:n kanssa. Se tuotti
hyvää tulosta!
Meillä oli kaksi tasaista joukuetta ja molemmissa oli
4 purjehtijaa. Minun joukkueessani oli Pietari, Amos ja
Valtteri. Oton joukkueessa oli Filip,Tommy ja Elias. Suoritimme molemmat päivät vahvasti ja se tuotti hyvät ykkös- ja
nelossijoitukset. Olimme tämän kilpailun ansiosta entistä
varmempia joukkue SM-kilpailuita varten, jotka olivat juuri
tulossa.
Joukkue SM-kilpailut eivät olleet ihan meidän juttu vielä
kuitenkaan, koska olimme jopa pieniä ennakkosuosikkeja
ja pienen paineen alla. Joukkueet olivat erilaisia, mutta
vahvoja kuitenkin.
Kilpailu ei sujunut ihan tavoitteidemme mukaisesti, mutta
molemmat joukkueet olivat silti kahdeksan parhaan joukossa. Siitä olimme kaikki erittäin tyytyväisiä.
Kausi oli kokonaisuudessaan erittäin hyvä ja opettavainen. Kauden lopussa jouduimme valitettavasti jättämään
jäähyväiset hyville ystävillemme Pietari Airakorvelle ja
Valtteri Lehdelle. Haluan vielä henkilökohtaisesti kiittää
heitä hyvistä treeneistä ja hauskoista hetkistä. Nyt heillä
on edessään uusia haasteita E-jollassa, johon molemmat
ovat siirtyneet. Molemmat jatkavat vielä kuitenkin HSK:lla.
Nyt me valmistaudumme tulevan 2014 kauteen, jossa
jokaisen tavoitteet ovat kovat. Meillä on myös uusi jäsen
Valtteri Uusitalo, jonka haluan toivottaa tervetulleeksi. Uskon, että Valtteri on joukkueellemme hyvä vahvistus. Valtteri
onkin jo osoittanut hyvää osaamista Gardan leirillämme.
Nyt tätä juttua kirjoittaessani meillä on edessä Gardan
pääsiäisregatta 2014 ja karsinnat BS:ällä ja koti-HSK:lla.
Karsinnat ovat päätavoiteemme nyt alkukaudesta ja pääsiäisenä pääsemme vertamaan omaa tasoamme jo muihin.
Alkuvuonna 2014 olemme jo ehtineet purjehtia HSK:n
edustalla ja Garda järvellä treenileirillä. Ei pidä myöskään
unohtaa Lohjan uskomatonta meripelastusallasta, jossa
pidimme kahden päivän hyvät harjoitukset. Gardalla näkyi
jo, että olemme valmiita ja tulemme alkaneella kaudella
ja korkealta ja kovaa! Näillä fiiliksillä lähdemme tulevaan
kauteen. •
Jon Wyers 2014
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Aurinkoista
Kesää!
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Matkaveneellä
Itäiselle Suomenlahdelle
ja Venäjän sisävesille

↑ Verikirkko
iltavalaistuksessa.
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Pidä Saaristo Siistinä ry:n vuotuinen satamaseminaari järjestettiin Pietarissa
20.-22.3.2014. Yli 40 henkinen ryhmämme kiisi Allegrolla 3,5 tuntia,
parhaimmillaan 100 km/t yli Lahden moottoritien kesänopeuden.
Pietarissa taas liikuttiin sujuvasti maailmain syvimmällä metrolla, paikoin
yli 100 metriä merenpinnan alapuolella.
Perinteisten venesatamien kehitysohjelmien lisäksi nyt oli konkreettisena
aiheena venematkailun edistäminen ja
kehittäminen Itäisellä Suomenlahdella
ja erityisesti Venäjän sisävesillä.
Jo viime vuoden lopulla saatiin
kuulla Venäjän sisävesiä koskevien
lainsäädäntöjen positiivisista muutoksista. Suomenlahden pohjukan vesistöt
Viipurista Pietariin, Laatokka, Ääninen
ja Vienanmeri sekä kanavamatkat Jäämerelle ja Välimerelle saakka avattiin
myös omatoimiselle venematkailulle.
Toisaalla etelämpänä avomereltä
Kaliningradiin johtavalla laivakanaalilla on saanut motoroida jo -90 luvulta
lähtien.
PSS:n hyvän seminaariohjelman mukaisesti saimme koko perjantaipäivän
aikana jalkautua ja vierailla kolmessa
vierassatamassa. Sävähdyttävää oli
myös tavata HSK:n Matkaveneilytoimikunnan Tarmo ja Sari Suomalainen,
jotka illalla esittelivät ällistyttävän
edullista ja originellia peruskuppilaa
ja ajeluttivat uuden kotikaupunkinsa
loisteliaasti valaistuilla nähtävyyksillä.
Krestosvky Yacht Club on 400
jäsenen seura, jonka useat jäsenet
pitävät veneitään Suomen puolella,
etenkin talvisäilytyksessä. Vieraspaikkoja heillä on parisenkymmentä. Pitkäaikainen kommodori Vladimir Loginov
tuntee Louhi-purjehtijoita ja on tuttu
monelle hoskilaiselle. Yllätyslahjana
sain vastaanottaa seuran lipun ja varhaisen historiakirjan 1887-1912.
Hercules vierassatama eli Saint
Petersburg Yacht Club on uusin
pursiseura ja sen taustavoimana on
mm. öljyjätti Cazprom. Seura panostaa
juniori- ja kilpapurjehdustoimintaan.
Se on jo kaksi kertaa järjestänyt Nord

↑ Kommodori Vladimir Loginov
luovuttaa Krestovsky Yacht Clubin
lipun ja saa HSK Cruising Team
rintamerkin.

Stream Race kilpailun halki Itämeren.
Viisi upeaa Swan 60 venettä olivat
Hoskilla harjoitusleirillä lokakuussa
2012, jolloin HSK otti vastaan ja lähetti
kilpurit Helsingin osuudella ja järjesti
ensimmäisen Match Race kilpailun
Kruunuvuoren selällä. Sama toistuu
nyt toukokuun lopulla, kolmannessa
NSR kilpaillussa. Ylpeänä saatoin jättää kommodori Vladimir Lubomiroville
HSK 2012 Vuosikirjan upeine kuvineen
NSR kilpailun Helsingin osuudesta.
Hercules satamassa kelluu jo yksi historiallinen purjelaiva ja isossa hallissa
rakennetaan Pietari Suuren aikaista 54
kanuunan Poltava replikaa.
Kronstadtin saarikaupunki oli viimeinen vierailukohteemme. Pitkien
patovallien päällä kulkee maantie,
joka keskivaiheilla sukeltaa tunneliin

mahdollistaen laivaliikenteen mereltä
Pietarin lahdelle. Uusi Fort Konstantinin raja- ja tulliasema sijaitsee laivaväylän vieressä. Täällä on huviveneille
vierassatama, jonne veneen voi myös
jättää, jos ei halua motoroida vielä
17M Pietarin perukoille saakka. Jälleen sain yllättää paikalliset isäntämme näyttämällä HSK 1994 Vuosikirjaa,
jonka kuvissa vuotta aikaisemmin
yhdeksän Hoskin venettä oli parkkeerattu aivan Kronstadtin keskustaan
Italian altaaseen, Pyhän Nikolain Laivastokatedraalin vaikutuspiiriin. Silloin
vielä Venäjän Itämeren laivaston tukikohta oli saarella ja tuskin koskaan on
omia veneitämme vartioitu yhtä hyvin.
Pietarin vierassatamista sivuutimme
Central River Yacht Clubin, joka
lienee tunnetuin ja on usein isojen
eskaadereiden tukikohtana. Myöskään emme käyneet pohjoisimmassa
Morskoy Yacht Clubilla, joka puolestaan tuli tutuksi ICCY 2003 tapahtumassa. Pietari täytti tuolloin 300 v.
ja isoon ICCY tapaamiseen osallistui
57 veneellä yli 200 henkilöä 10 maasta. Suomesta veneitä oli 13, joista 8
Hoskilta. Morskoy YC on nyttemmin
paikallisten isojen moottoriveneilijöiden käytössä.
Venäjän sisävesien avauduttua
on nyt helpompaa ja vaivattomampaa veneillä useiden etappisatamien
kautta. Maahantulo ja -poistuminen
voidaan tehdä kolmessa eri paikassa.
Saimaalta laskeuduttaessa ensimmäisellä rajatarkastusasemalla, Viipurissa
ja Kronstadtissa. Näissä on nyt luvattu
hoitaa keskitetysti kaikki paperisota,
joka aikaisemmin saattoi kestää tuntikausia. Kopioita miehistöluettelosta
on silti syytä olla reilusti. Myös veneen »
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↗ Fort Konstantinin
kelluva hotelli.

reittisuunnitelma ja aikataulu on esitettävä, jonka jälkeen
ollaan vapaita poikkeamaan useassa uudessa satamapaikassa. Poistuminen maasta tapahtuu vastaavasti jonkin
kolmen tarkastuspisteen kautta.
Uusia vierassatamia ovat Viipurissa kaksi Favorit Yacht
Clubia, pieni ja matalahko Johannes, Koivisto, Bukhta Dubkovaya Yacht Club, Terijoki ja Fort Konstantin sekä Pietarin
kolme pursiseuraa. Myös suojaisaa Koiviston, eli Björkesundin väylää on lupa käyttää. Tämä lisää turvallisuutta
ja mukavuutta verrattuna aikaisempiin pitkiin avomerireitteihin Santiosta tai Haapasaarelta suoraan pysähtymättä
Kronstadtiin.
Suomen Purjehdus ja Veneily on ollut myötävaikuttamassa suotuisaan kehitykseen lähettämällä kirjelmän venematkailijoiden toiveista varsin korkealle taholle Moskovaan.
Monivuotisessa kenttätyössä ovat puolestaan olleet avuksi
Vuoden matkaveneilijäksi äänestetty Veijo Parviainen, Kotkan Pursiseurasta ja Pietarin veneilyasiantuntija Vladimir
Ivankiv, seminaarin aktiivinen isäntämme. Suomen Meripelastusseura on auttanut ja kouluttanut Venäjän vapaaehtoista meripelastustoimintaa, jonka puheenjohtaja Igor
Kalinin oli myös yksi isännistämme.
Vaikka poliittiset tuulet puhaltavat nyt vaihtelevista suunnista, niin Venäjän venematkailu kiinnostaa. Merikarhut
järjestävät Pietariin 50 veneen eskaaderin, jossa on mukana
hoskilaisia. ICCY Kaliningradiin on lähdössä puolisen tusinaa venettä, valtaosa Hoskilta.
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↗ Kommodori
Vladimir Loginov esittelee
Krestovsky
Yacht Clubin
lippua ja
vasemmalla
myhäilee isäntämme Vladimir
Ivankiv.

Uusilla ja erilaisilla vesialueilla liikuttaessa satamakirjat
ovat ehdottoman tärkeitä. Peruskarttojen tiedot satamiin
lähestymisistä ovat liian summittaisia. Paras ja ajantasaisin
satamakirja on brittiläisen Cruising Associationin alkuvuona
päivittämä Cruising Guide to Baltic Russia, sisältäen myös
Kaliningradin alueen. Viron, Latvian ja Liettuan satamatiedot löytyvät puolestaan CA:n Harbours of the Baltic States
kirjasta. Molempia on myynnissä John Nurminen Marinessa
Lauttasaaressa.
Annan mielelläni lisätietoja aiheesta ja kerron kokemuksistani. •

Kansainvälisin
matkaveneily-terveisin,
Kallu +358 400 808620
ja kalevi.westersund@
hoski.fi

← Sari ja Tarmo Cafe Majakissa,
Venäjän laivaston lipun alla.
← Pietari Suuren aikainen 54 kanuunan
sotalaiva Poltava valmistuu 2016
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Ormiksen
saunaprojekti

Eteläsaunan rakennusprojekti alkaa Ormiksella jo huhtikuun lopulla
(vko 18). Rakennusliike Hallikaisen miehet asuvat projektin aikana
omassa purjeveneessä saaren laiturissa. Rakennusprojektin on
tarkoitus olla valmis juhannukseen mennessä.
Työmaa alueella on vaarallista liikkua ja myös hyvä antaa
ammattilaisten toimia rauhassa.
Pysythän kaukana eteläsaunan rakennusalueelta ja myös
rakennustavaroiden kuljetusalueelta.

Pohjoissauna Ormiksella on yhteiskäytössä
koko projektin ajan:
• PERJANTAISIN
• LAUANTAISIN

20-22 Naiset 1 h ja miehet 1 h
14-18 Naiset 2 h ja miehet 2 h

Myös Rakennusliike Hallikaisella on saunan käyttöoikeus
saunavarauskirjan mukaisesti.
Retkisaaritoimikunta, Terveisin, Lare
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AVAIMET!
Saarten rakennukset pidetään lukittuina. Lukot
ja avaimet on vaihdettu
veneilykaudelle 2014.
Toimistosta on saanut 3/2013 alkaen lunastaa jäsenavaimen,
joka asianmukaisesti ohjelmoituna käy
kaikkien kolmen saaren rakennuksiin ja
riippulukkoihin.
Kallu

Kevättalkoot
retkisaarissa
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Ormiksen kevättalkoiden lauantai 17.05 ohjelmaan kuuluu hauskan yhdessäolon aikana
erikoismakkaroiden ja niihin liittyvien lisukkeiden paistoa ja virvokkeiden nauttimista. Sitä
ennen laitetaan laiturit kondikseen, polttopuita
pilkotaan ja tehdään yleishyödyllisiä liikkeitä
ihan kuntoilumielessä kuten poltettavien roskien
keräämistä Juhannuskokkoa varten.
Illalla lämmiteään talkoosaunaa naisille ja miehille pohjoissaunalla. Odotettavissa on runsas
osanotto, mikäli ei ole kovaa vastatuulta perjantaina.
Risholmenin kevättalkoissa lauantai 24.05 suoritetaan samankaltaisia toimeenpiteitä kuten
Ormiksessa.
Saunarannassa sahataan polttopuita ja kunnostetaan rakennelmia. Aina kehuttuun talkoiden
tarjoilulistaan kuluu tänä vuonna Thyringerin
slerdekaa ja porvoolaista skruibeloa, sekä vahvaa
ja heikkoa olutta.
Hasselholmenin Juhannustalkoissa lauantaina 21.06 on lukujärjestyksessä kunnostustöitä
kunkin osallistujan kykyjen ja halukkuuden mukaan. Suolaista paistettavaa ja janonsammutusta
on tarjolla. Maljojen nostot ja tervehdykset siniristilipulle järjestetään korkealla näköalakalliolla
Raaseporin Casinolla. •

Tervetuloa
Retkisaaritoimikunnan puolesta
Kimmo Parhamaa
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Hoskilaisen kuvakisan
voitto Timo Aittolalle
Tällä kertaa Hoskilaisen kuvakilpailun voiton vei Timo aittolan kuvaama meri
heinäkuussa 2013 Ruotsin Högakustenissa. Kilpailun raatia puhutteli tämä
”mahtavan harmaansävyinen merelllinen maisema”.

OSALLISTU SINÄKIN SEURAAVIIN
KAUDEN KUVAKISOIHIN
Lähetä kilpailuun osallistuvat kuvasi tai kuvalinkki (nettialbumiin) Hoskilaisen sähköpostiosoitteeseen hoskilainen@hoski.fi otsikolla HOSKILAISEN KUVAKILPAILU. Liitä
kuvan lisäksi tiedot kuvan ottajasta ja mielellään lisätietoa
kuvasta. Vuonna 2014 järjestetään seuraavat Hoskilaisen
kuvakilpailut:
3.Hoskilainen: deadline perjantai 22.8.
4.Hoskilainen: deadline perjantai 26.9.
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Hoskilaisen toimituksen kuvakilpailun raati valitsee kunkin
kauden kilpailuun osallistuneista kuvista aina yhden voittajakuvan, joka palkitaan paitsi maineella ja kunnialla myös
Hoskin hienolla tavarapalkinnolla.
Kilpailuun osallistuneita kuvia voidaan käyttää myös Hoskilaisen, hoski.fi sekä vuosikirjan kuvituksena.
Kiitos kuvista jo etukäteen
HSK:n tiedotustoimikunta

eri
ä

Boat: Barking Mad, Swan 40 Club: HSK Skipper: Jukka Hyrylainen Crew: Timo Aittola, Keijo Strom, Kai Koivulehto and
Tauno Palotie Date: Early July 2013 (will be able to specify if needed) Time of date: Late evening (will be able to specify)
Location: 2 hours South after leaving Ulvo, on the Swedish Hogakusten. The view is towards West before the sunset.
Photographer: Timo Aittola Camera: Nikon D700 Lens: Nikon ED, Nikkor 28-300, 1:3.5 - 5.6 G

Heinakuun alussa lahtiessamme Hoskilta kohti
Högkustenia otin kuvan 470:n harjoittelusta.
Jos jaljitatte veneiden kipparit lahettaisitteko
heillekin kopion. Kamera, linssi ja valokuvaaja
kuten “Leaving Ulvo” asken lahettamassani
kuvassa. Timo Aittola.
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Venekokin
reseptejä
LÄMMIN SITRUUNAKAAKAO
(4 annosta)
1 tl
2 rkl
3 dl
3 dl
2 dl
4 rkl

sitruunan kuorta
sokeritonta kaakaojauhetta
maitoa
kondensoitua maitoa
espressoa (esim.muruespresso -kahvista)
Limoncello -sitruunalikööriä
sokeria

1) Kuumenna kattilassa sitruunan kuori, kaakaojauho ja
maidot (varo, ettei maito kiehu yli)
2) Lisää espresso, sitruunalikööri ja sokeri
3) Tarjoa kaakao lämpimänä
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Ruuan valmistaminen ja ruokailu
ovat veneilyelämän
parhaimpia iloja.
Toisaalta ruuan valmistaminen ahtaissa tiloissa voi olla
melkoinen haaste.
Ja niin varmasti
jokainen venekokki
kehitteleekin omat
kokkailubravuurinsa
ja -vinkkinsä. Tässä
on muutamia valittuja paloja erään venekokin resepteistä.

LOHTA FOLIOKÄÄREESSÄ
(neljälle)
600 g
1
1
1
1 pkt

lohifilettä (4 palaan leikattuna)
sitruuna viipaloituna
nippu tilliä
dl (oliivi)öljyä
valko- ja mustapippuria rouhittuna
suolaa
tuorejuustoa (Philadelpia tms.)
alumiinifoliota

1) Aseta jokainen lohipala nahkapuoli
alaspäin omalle alumiinifoliopalalleen
2) Mausta fileet reilusti valko-ja pippurila,
3) Ota puolet tillistä ja jaa se kunkin fileen päälle
4) Jaa sitruunaviipaleet/file
5) Lisää öljyä/file
6) Sulje folionyytit tiiviisti

VENEBRUCHETTA
2
1

tomaattia hienoksi paloiteltuna
valkosipulin kynsi hienonnettuna
(tuoretta) basilikaa hienonnettuna
(tuoretta) persiljaa hienonnettuna
oliiviöljyllä siveltyjä leipäviipaleita
(esim. pikkupatonkia)

1) Sekoita hienonnettu
tomaatti, valkosipuli,
basilikat ja
persilja keskenään
2) Grillaa tai paahda
paistinpannulla
kevyesti öljyllä
sivellyt leipäviipaleet
3) Nosta tomaattiseos
leipäviipaleille

7) Paista nyytit 200-asteisessa uunissa
noin 20 minuuttia
8) Silppua loput tillistä.
9) Lisää silputut tillit tuorejuustoon ja
mausta se suolalla ja pippurilla
10) Tarjoile lohifileet tuorejuuston kera

HEDELMIÄ JA
VALKOSUKLAATA FOLIOSSA
banaaneja, omenoita, persikoita,
säilöttyä mangoa tms hedelmiä pilkottuna
Valkosuklaata
foliota

1) Paloittele hedelmät muutamalle folioarkille
2) Rouhi valkosuklaa hedelmien päälle
3) Taita foliot paketeiksi ja grillaa hedelmiä miedolla
lämmöllä noin 7 minuuttia
Jos haluat jakaa omia venekokkailureseptejäsi,
niin julkaisemme niitä myös jatkossa Hoskilaisessa.
Reseptejä ja kuvia veneruuista voit lähettää osoitteeseen hoskilainen@hoski.fi . Laitathan sähköpostin
otsikoksi ”Venekokin reseptejä Hoskilaiseen”.
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Kevätretki
Katajannokalle

Tämän vuoden kevätretken kohde oli poikkeuksellisen lyhyen matkan
päässä. Nelosen ratikkaalla pääsi 30 hoskilaista lauantaina 22.3.2014
tämän vuoden kevätretken kohteeseen Katajanokalla.
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Grand Marinan aulabaarissa kokoontumisen jälkeen siirryimme klo 12.00
Katajanokanlaiturin rannassa sijaitsevaan entiseen varasto- ja sittemmin
terminaalirakennukseen, jossa saman
katon alla vierekkäin naapurina toimivat sekä Rajavartiolaitoksen johtokeskus että Suomenlahden meriliikennekeskus.
Suomenlahden merivartiosto vastaa Suomenlahden meripelastuslohkon meripelastustoiminnasta. Tämän
alueen etsintä- ja pelastustehtävät
johdetaan Helsingin meripelastuslohkokeskuksesta (MRSC Helsinki).
Länsi-Suomen merivartiosto vastaa
Länsi-Suomen meripelastuslohkon
meripelastustoiminnasta ja etsintä- ja
pelastustehtävät johdetaan merivartioston esikunnan yhteydessä olevasta
Turun meripelastuskeskuksesta (MRCC
Turku). Hanko on näiden lohkojen raja.
Rajavartiolaitoksen esikunta johtaa
ja koordinoi meripelastustoimen yhteistoimintaa sekä valvoo sen järjestelyjä merivartiostoissa. Meripelastuksen johtokeskusten toimintaa voidaan
eräältä osin verrata hätäkeskusten
toimintaa. Hätäkeskusten tehtävänä
on hätäilmoituksen vastaanottaminen
ja tarvittavien yksiköiden hälyttäminen
vastuuviranomaisen vastesuunnittelun
mukaisesti. Meripelastuksen johtokeskukset vastaavat ilmoituksen vastaanottamisen ja yksiköiden hälyttämisen
lisäksi myös viestiliikenteestä ja ennen
kaikkea tehtävän johtamisesta. Koordinoinnissa on apuna meripelastustoimen neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina meripelastusviranomaiset
sekä tärkeimmät vapaaehtoisjärjestöt.
Johtokeskuksen käytössä on eri viranomaisten mahtavat tietojärjestelmät, joilla tutkien ja kameroiden avulla valvotaan Suomenlahden vene- ja
laivaliikennettä. Vierailevat hoskilaiset
saivat vastaukset esittämiin meriturvallisuutta koskeviin kysymyksiin.
Monenlaisista nykyaikaisista tarkoista

viestintämenetelmistä huolimatta korostettiin VHF:n käytön tärkeyttä ja luotettavuutta.
Keskustelussa tähdennettiin myös veneessä
olevan turvallisuusohjeen tärkeyttä. Lopuksi hoskilaiset saivat
tietää, että kevään
ensimmäinen purjevene
oli lähtenyt Hangosta
perjantaina 21.3.
Jokaisen veneilijän tulee muistaa että meripelastuksen puhelinnumero
on muuttunut. Numero on
nyt 02941000.
Meripelastuskeskuksen
käyntiä seurasi tutustuminen naapurissa olevassa
Suomenlahden meriliikennekeskuksessa. VTS
eli Vessel Traffic Service
tarkoittaa alusliikennepalvelua, jonka tarkoituksena on parantaa
merenkulun turvallisuutta, edistää alusliikenteen sujuvuutta
ja tehokkuutta sekä
ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä
mahdollisesti syntyviä
ympäristöhaittoja.
V T S - ke s k u k s i s s a
työs kentelevät alusliikenneohjaajat seuraavat vastuualueidensa alusliikennettä
ja ylläpitävät samalla
reaaliaikaista liikennetilannekuvaa tutka- ja
AIS-informaation, kameroiden sekä VHF-radiolla
annettujen ilmoitusten
avulla. Aluksille annetaan tietoa mm. VTS-alueen liikenteestä,
väylien ja turvalaitteiden kunnosta sekä käytettävyydestä sekä muista aluksien turvalliseen liikennöintiin vaikuttavista tekijöistä. • Rolf Eriksson
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”Venetsialainen ilta”
…on länsirannikon mökkiläisten keskuudessa syntynyt perinne, jolla heitetään hieman haikeat jäähyväiset luonnonläheiselle mökkielämälle ja valmistaudutaan aloittamaan
pitkä seuraavan kesän odotus.
Tapahtuman ajankohdaksi on määritelty elokuun viimeinen lauantai. Kouluthan alkoivat ennen vasta syyskuun
alussa ja tämä oli ajankohta, jolloin perheet muuttivat
takaisin kaupunkiasuntoihin (ja perheenpään kesäleskeys
väistämättä päättyi…).
Venetsialaisen illan keskeinen – ja usein ainoa – ohjelmanumero on perinteisesti lyhtyjen tai soihtujen polttaminen
illan pimetessä lähellä vesirajaa. Tarkoituksena on tarjota
muille mökkiläisille mahdollisimman kaunis näkymä heijastuksineen.
Tapahtumaan ei ole kuulunut mitään laajempaa yhteisseurustelua. Kukin skåålasi sään ja tunnelman mukaisin
ainein omassa tai ehkä mökkinaapurinkin seurassa ja
huokaili Suomen suven lyhyyttä.
Tämän perinteen toi Ormikselle jo 1984 s/y Tinton kipparska Sinikka, jonka kippari Ilkka Komsi oli käynyt kaappaamassa Raumalta. Asia paljastui tammikuun 2013 nostalgisessa klubi-illassa. Risukkoon tämä hienoksi opittu perinne
voitiin kloonata 2000.
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Tervetuloa jo
perinteiseksi
muodostuneisiin
”Venetsialaisiin”
Ormholmenille
tai Risholmenille
lauantaina
30.8.2014!

Ormisjippokilpailu 2014
Kilpapurjehdusta ja hauskanpitoa perheille!
Vuoden 2014 Ormisjippokilpailu purjehditaan tutun kaavan mukaan perjantai-iltana 8.8. 2014 menokilpailuna
Ormisjippoon. Reitti kulkee HSK:n edustalta Ormikselle ja
tänä vuonna on osallistujien toiveiden mukaisesti lähtö
jo klo 16.00. Näin voidaan purjehtia valoisassa ehkä jopa
perille saakka.
Tänäkin vuonna noudatetaan kilpailulautakunnan määrittelemää Ormisjippo-tasoituskaavaa. Kaava noudattelee FinLYS-sääntöä, mutta sovellettuna siten, että vene/
miehistökohtaisia tekijöitä huomioidaan.
Miehistössä mukana olevat lapset, anopit ja kotieläimet
parantavat mahdollisuuksia ja taas ahkera kilpaileminen
kauden aikana tekee Ormisjippokisan voittamisen vaikeammaksi.

Tarkoitus on antaa myös vähemmän kilpaileville venekunnille mahdollisuus tutustua kilpapurjehdukseen ja
siten ehkä löytää uusi mielenkiintoinen ulottuvuus yhteiseen hienoon harrastukseemme.
Kilpailukutsu ja ohjeet löytyvät kotisivuilta ja satamaalueen ilmoitustauluilta hyvissä ajoin ennen kilpailuviikonloppua.
Nyt vene täyteen lapsia, anoppeja ja kotieläimiä ja suunta elokuussa kohti Ormista!
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Suomen
ensimmäinen

naispurjehduskirja

on ilmestynyt!
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Nyt napsahtaa – Naispurjehtijan tieto- ja taitokirja on monipuolinen ja hyödyllinen teos purjehdusta harrastavalle naiselle.
Kirjan artikkelit liikkuvat sujuvasti veneen valinnasta ja huollosta pentteriin, aivan kuten naispurjehtijat itsekin.
Niinpä kirjassa on teknisen tiedon ohella niksejä, neuleohjeita ja veneeseen sopivia ruokareseptejä sekä hyvä
opas Välimerenpurjehduksesta haaveileville. 192-sivuisessa
kirjassa on myös kaunis kuvitus, josta vastaavat Naispurjehtijoissa aktiivisesti toimivat valkokuvaajat Susa Junnola ja Tiina Somerpuro. Kirja on mainio lahja vaikkapa
äitienpäiväksi.
Kirjan artikkelit ovat syntyneet Naispurjehtijat – Sailing
Ladies -pursiseuran toiminnassa. Naispurjehtijat on Suomen
eniten kasvava pursiseura, joka tukee paikallisten pursiseurojen työtä innostamalla naisia purjehdusharrastuksen pariin ja
tukemalla jo purjehtivien naisten kehittymistä purjehtijoina.
– Olemme saaneet toiminnastamme ja tästä kirjasta paljon myönteistä palautetta nimenomaan miespurjehtijoilta,
jotka ymmärtävät hyvin, että kumppanin viihtyvyys veneessä
lisääntyy oleellisesti purjehdustaidon ja kiinnostuksen kasvaessa, kertoo kirjan toimittaja Tiina Kaarela.
Tutkitusti naiset oppivat eri tavalla kuin miehet. Siinä
missä mies hankkii veneen ja ryhtyy kippariksi, nainen
haluaa ensin opiskella purjehdustaitoja ja -teoriaa ennen
kuin uskaltautuu hankkimaan veneen. Nainen jää myös
helposti passiiviseen rooliin perheveneessä, eikä hädän
hetkellä ehkä osaakaan käsitellä venettä. Nyt mietitään
myös pienempien lasten äitien purjehdusharrastusta tukevaa toimintaa.
– Onhan se turvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta iso
asia, jos veneessä purjehdustaitoisten määrä lisääntyy. Vaikka olin itse purjehtinut jo viitisentoista vuotta, rohkaistuin
vasta näiden naisten tuella ottamaan vastuuta ja kipparoimaan omaa venettämme.
Naispurjehtijoiden toiminta laajenee tänä vuonna Helsingistä ja Turusta myös Järvi-Suomeen ja Perämerelle.
– Naiset eivät enää välitä jäädä passiiviseen kahvinkeittäjän osaan pursiseuroissakaan, vaan haluavat omaa
toimintaa, joka auttaa heitä kehittymään purjehtijoina. Me
emme kilpaile perinteisten pursiseurojen toiminnan kanssa,
meillähän ei ole satamaa tai saarta, mutta valtakunnallisena
pursiseurana pyrimme tarjoamaan naisille valmiin yhteisen
toiminnan mallin omalla paikkakunnalla ja omien pursiseurojen tuella. •

NAISTEN

PURJEHDUSTAPAHTUMA

6-8.6.2014

• Lähdetään naisissa HSK:n saareen
(riippuen tuulesta Risholmen tai Orholmen)
• Tarkoituksena on naisissa ”harjoitella”
purjehdusta niin, ettei miesväki ole mukana.
• Saaressa mukavaa yhdessä oloa ja toimintaa.
• Retken kustannukset hoidetaan
osallistujien kesken.
Ilmoittautuminen naisten purjehdusretkelle
18.5.2014 mennessä osoitteeseen

klubi-posti@hoski.fi
Lisätietoja tapahtumasta voi tiedustella
Tiina Laurila 0407229841

www.naispurjehtijat.fi
https://www.facebook.com/groups/naispurjehtijat/
LISÄTIETOJA: tiedottaja@naispurjehtijat.fi
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Toimintakalenteri 2014
TOUKOKUU
Katsastus
TUR
Mastonpystytyskoulutus
KVE
Hallituksen kokous
HAL
Tiistaipurjehdus
JUN/KVE
Hallituksen tapaaminen uusille ja
nykyisille jäsenille
HAL
10.05.
Vesillelasku, pohjoiskenttä
SAT
11.05.
Vesillelasku, eteläkenttä
SAT
12.-25.05. Siisti Biitsi-siivouskampanja,
Pidä Saaristo Siistinä ry
12.05.
Katsastus
TUR
13.05.
Tiistaipurjehdus
JUN/KVE
vko 20
Hoskilainen no 2 ilmestyy
TIE
17.05.
S.Wikströmin Saaristopurjehdus (Lys)
KIL
17.05.
Kevättalkoot, Ormholmen
RET
17.05.
Vesillelasku, eteläkenttä
SAT
18.05.
Pro Sailor saaristopurjehdus (ORC)
KIL
19.05.
Katsastus
TUR
20.05.
Tiistaipurjehdus
JUN/KVE
22.05.
Torstaipurjehdus
KVE
23.-25.05. NAANTALIN VENEMESSUT
24.05.
Valtameriputjehtijat Kotkassa, Merikeskus Vellamo
24.-25.05. Optimisti ranking kilpailu (Opti)
KIL
24.05.
Kärdlan uuden sataman avajaiset
Viron Hiiumaalla
MAT
24.05.
Vesillelasku, eteläkenttä
SAT
24.05.
Kevättalkoot, Risholmen
RET
24.-25.05.
Optimistiarvokiskarsinta
JUN
24.-25.05. Kadettikilpailu
JUN
26.05.
Katsastus
TUR
26.05.
Hallituksen kokous
HAL
27.05.
Tiistaipurjehdus
JUN/KVE
27.-28.05. Russian Regatta, Helsingin osuus
29.05.-01.06. Helatorstain eskaaderi Viroon
MAT
30.05.-02.06. Nord Stream Race, Helsingin osuus
KIL
31.05.
Tuulekala festivaalit Hiiumaan Orjakussa
MAT
31.05.
Vesillelasku, viimeinen
SAT
Vuosikirja ilmestyy
TIE
05.05.
05.05.
05.05.
06.05.
07.05.
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KESÄKUU
01.06.
02.06.
02.-05.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.-08.06.
09.06.
09.-12.06.
10.06.
11.06.
11.06.
11.06.
12.06.
12.06.
14.6.
16.06.
16.-19.06.
17.06.
18.06.
21.06.
23.06.
28.-29.06.

WB Round the buoys race (ORC, IRC, X-99)
KIL
Katsastus
TUR
Optarien purjehduskoulu Kurssi 1
JUN
Tiistaipurjehdus
JUN/KVE
Twilight Race Series powered by Doyle
Torstaipurjehdus
KVE
Naiset purjehtimaan
(Raija Korolainen, Naispurjehtijat)
Katsastus
TUR
Optarien purjehduskoulu Kurssi 2
JUN
Tiistaipurjehdus
JUN/KVE
Twilight Race Series powered by Doyle
Kotisataman talkoot
SAT
Toimikuntien infovastaavien workshop
TIE
Torstaipurjehdus
KVE
Katsastus
TUR
Puuveneparaati MeriViapori
Hallituksen kokous
HAL
Optarien purjehduskoulu Kurssi 3
JUN
Tiistaipurjehdus
JUN/KVE
Twilight Race Series powered by Doyle
Juhannustalkoot, Hasselholmen
RET
Katsastus
TUR
Helsinki Regatta
KIL

HEINÄKUU
12.-19.07.
14.-18.7.
18.-20.07.
23.-28.07.

Muhu Väinä Regatt, Viron rannikko
SXK:s rikseskader till Tallinn Old City Marina
Tallinnan Meripäivät, Lentosatama
ICCY Kaliningrad, Venäjä

MAT

ELOKUU
04.-08.
05.08.
07.08.

Optarien purjehduskoulu Kurssi 4
Tiistaipurjehdus
Torstaipurjehdus

JUN
KVE

08.08.
09.08.
11.-14.08.
12.08.
13.08.
14.08.
15.-17.8.
18.08.
19.08.
20.08.
21.-24.08.
22.08.
23.-24.08.
26.08.
27.08.
28.08.
30.08.
30.-31.08.

OrmisJippo perhepurjehduskilpailu
startti klo 16.00
KVE
OrmisJippo
MAT
Optarien purjehduskoulu Kurssi 5
JUN
Tiistaipurjehdus
JUN/KVE
Twilight Race Series powered by Doyle
Torstaipurjehdus
KVE
XXX Viaporin Tuoppi, 30 v.juhlavuosi
Tiedotustoimikunnan kokous
TIE
Tiistaipurjehdus
JUN/KVE
Twilight Race Series powered by Doyle
UIVA 2014 FLYTANDE
SAT
Hoskilainen no 3, aineisto deadline
TIE
Rapu Regatta (Louhi)
KIL
Tiistaipurjehdus
JUN/KVE
Twilight Race Series powered by Doyle
Torstaipurjehdus
KVE
Venetsialaiset, Ormis ja Risukko
MAT
Luokkamestaruus (First 31.7 ja Albin Express) KIL

Hoskilainen no 3 ilmestyy
TIE
Tiedotustoimikunnan kokous
TIE
Tiistaipurjehdus HSK:n mestaruus
startti klo 17.30
JUN/KVE
24.09.
Twilight Race Series powered by Doyle
startti klo 17 tai 17.30
25.09.
Toimikuntien toimintasuunnitelmat 2015
HAL
26.09.
Hoskilainen no 4, aineisto deadline
TIE
27.09.-04.10. SPV lomapurjehdus Ateenassa, OnSail
MAT
vko 38
22.09.
23.09.

LOKAKUU
17.-19.10.
25.10.
vko 44

Turun venemessut
Lipunlasku ja HSK:n vuosijuhla
Hoskilainen no 4 ilmestyy

HAL
TIE

MARRASKUU
12.11.

Syyskokous

HAL

SYYSKUU
02.09.
03.09.
04.09.
06.09.
06.09.
06.09.
07.09.
06.-07.09.
09.09.
10.09.
11.09.
12.-14.09.
13.09.
13.-20.09.
16.09.
17.09.

Tiistaipurjehdus
Twilight Race Series powered by Doyle
Torstaipurjehdus
KVE
Henri Lloyd Race (ORC, IRC, LYS)
KIL
Lauttasaaren ympäripurjehdus (Laudat)
KIL
Syystalkoot, Risholmen
RET
Saaristopurjehdus (LYS)
KIL
SM (Star)
KIL
Tiistaipurjehdus
JUN/KVE
Twilight Race Series powered by Doyle
Torstaipurjehdus HSK:n kölivenemestaruus
KVE
Avoin SM ja PM (505)
KIL
Syystalkoot, Ormholmen
RET
Göran Schildt Regatta, Leros , OnSail
MAT
Tiistaipurjehdus
JUN/KVE
Twilight Race Series powered by Doyle

HAL
JUN
KEV
KIL
KVE
MAT
KLU
RET
SAT
TAL
TIE
TST

Hallitus
Junioritoimikunta
Kevytvenetoimikunta
Purjehduskilpailutoimikunta
Kölivenetoimikunta
Matkaveneilytoimikunta
Klubitoimikunta
Retkisaaritoimikunta
Satamatoimikunta
Taloustoimikunta
Tiedotustoimikunta
Toimisto
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Pidä Saaristo Siistinä ry
meni kännykään
Veneilyyn liittyvät, älypuhelimissa toimivat mobiilisovellukset ovat nousussa.
PSS ry:n palvelut löytyvät nyt NAUTInfo matkapuhelinsovelluksesta, jonka
kehittivät Klaus Laine ja Jari Hakkola. Idea sovellukseen lähti oikeastaan
eksymätaulukosta.
Veneilijöille on olemassa runsaasti merenkulun tietoa paperilla, ja pohdimme, miten ne saisi sähköiseen muotoon. Ihan ensin lähdimme kehittelemään
kännykkään toimintoa, joka laskee eksymätaulukon ja tekee siitä vielä tulostettavan A4-kokoisen
pdf:n. Kun GPS-yhteys on aktiivisena, sovellus
määrittää automaattisesti alueen erannon, joka
tarvitaan eksymätaulukkoa laskettaessa. Muussa
tapauksessa se syötetään manuaalisesti, Laine
kertoo.
Klaus Laine ja Jari Hakkola lähtivät jalostamaan ajatusta pidemmälle ja päättivät
tehdä kokonaisen, veneilytietoon keskittyneen
sovelluksen. Nyt sovelluksesta löytyvät muun
muassa kaikki merimerkit, väistämissäännöt,
navigointilaskuri, alusten valotunnukset, viitoitusjärjestelmät, karttamerkit ja jopa tiedot
kaikista Suomen kanavista ja paljon muuta.
Kehitystyö on edelleen kesken. Mietimme
jatkuvasti, mitä lisäpalveluita sovellukseen
voisi sisällyttää. Ainakin solmut otetaan
mukaan seuraavaan päivitykseen, ja haluaisimme myös tiedot ja kuvat Suomen majakoista sekä mahdollisesti veneilykartat,
Laine kertoo.
NAUTInfon kautta veneilijä voi tarkistaa
mm. PSS ry:n jätehuoltopisteiden sijainnin.
NAUTInfo sovelluksessa voi liittyä liittyä
PSS ry:n jäseneksi. PSS ry:n jäsenmaksu
vuonna 2014 on 30 euroa.
Halusimme PSS ry:n mukaan sovellukseen, koska mielestämme ympäristöasiat
eivät voi olla liikaa esillä. PSS ry saa meiltä myös osan
jokaisesta latausmaksusta.
NAUTInfo toimii tällä hetkellä iPhonessa ja iPadissa sen
saa Applen AppStoresta. Myöhemmin sovellus on saatavissa myös Windows ja Android järjestelmiiin. NAUTInfo on
maksullinen, yleishyödyllinen sovellus. Sovelluksen hinta on
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4,49 euroa. Emme ole halunneet ottaa mukaan mainostajia,
vaan haluamme tuottaa veneilijöille hyödyllisen sovelluksen,
josta saa tärkeät veneilytiedot samasta paikasta, Laine ja
Hakkola kertovat. •

MY YTÄVÄNÄ TOIMISTOSSA
Avaimet
Jäsenavain, sisältää yhden kohteen ………………. 60 €
(kotisatama, retkisatamat, komerot, nosturi) …........ 40 €
Porttien kaukosäädin …………………………... 110 €
Kaukosäätimen erikoisparisto …………………....... 2 €

Klubipaita
Laadukas Muston piképaita, HSK:n lippilogolla,
värit valkoinen ja punainen, koot S-XXL
– jäsenhinta 45 e/kpl
– muille 55 €/kpl

Kesälippis
kankainen …………………..…………………...10 €
Solmio
logolla, silkki, musta ja sininen ………………….. 25 €
Klubitakin kangasmerkki
musta ja sininen …………………..…………….... 5 €
Peräliput
• 33 x 54 cm …………………..……………..... 20 €
(alle 7 m vene, lipputanko 80 cm)
• 44 x 72 cm …………………..……….............. 22 €
(alle 7 m vene, lipputanko 100 cm)
• 55 x 90 cm …………………..……………...... 30 €
(7-10 m vene, lipputanko 120 cm)
• 66 x 108 cm …………………..……………... 40 €
(10-12 m vene, lipputanko 145 cm)
• 80 x 131 cm …………………..……………... 57 €
(12-15 m vene, lipputanko 175 cm)
• 100 x 163 cm …………………..……………. 87 €
(yli 15 m vene, lipputanko 210 cm)
Viirit
Veneenomistajan viiri, 22 x 44 cm ……………….. 26 €
Kunniajäsen viiri, 22 x 36 cm ……………….......... 36 €
Moottoriveneviiri……………………….................19 €
Viron lippu……………………………………….. 5 €
Venetarrat HSK-logo
Jumbo halkaisija 250 mm…………………………. 9 €
Keskikoko………………………………………... 6 €
Pieni……………………………………………... 3 €

Kirjat
• Veneilijän
Vuosikirja /
Båtförarens
Årsbok 2014
klubihinta /
klubbpris 24 €
• Purjehduksen
kilpailisäännöt
2013-2016 15 €
• Vesilläliikkujan
sääopas 15 €

Pinssi
kovaemali 15 mm,
tummansininen lippulogo,
kullanvärinen runko
3,50 €/kpl
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HOSKILAINEN 2014 • MEDIATIEDOT
Helsingfors Segelklubb on perinteikäs helsinkiläinen pursiseura. Seuran toiminta keskittyy kilpa- ja matkapurjehduksen
edistämiseen ja palvelujen tarjoamiseen jäsenistölle. HSK:n kotisatamaan Lauttasaareen on erinomaiset liikenneyhteydet
ja veneilyalan palvelut ovat lähellä. HSK järjestää runsaasti kansainvälisiä purjahduskilpailuja ja toimii yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten järjestöjen, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n sekä eri pursiseurojen kanssa. HSK:lla on kolme
retkisaarta matkaveneilijöidensä käytössä.
Hoskilainen on Helsingfors Segelklubb ry:n tiedotuslehti, joka sisältää ajankohtaista ja arkistoitavaa tietoa veneilyharrastuksesta. Se jaetaan jäsenille ja yhteistyökumppaneille 4 kertaa vuodessa. Lehti tavoittaa yli 1600 purjehtivaa ja merta harrastavaa jäsentämme perheineen sekä sankan joukon yhteistyökumppaneidemme toimistoissa. Ilmoittamalla lehdessämme,
teet mahdolliseksi julkaista lehteämme. Kiitos Sinulle!

Kirjan koko

A5 (148 X 210 mm)

Painos

1700 kpl

Sivumäärä

noin 32-48 sivua

Värit

kansi
sisäsivut

4-väri
4-väri

Ilmoitusten painopinta-ala

1/1 sivu 132mm x 188mm
1/2 sivu 132mm x 92mm tai 65 x 188 mm
1/4 sivu 132mm x 45mm tai 65mm x92mm
1/8 sivu 65mm x 45mm

llmestymisaikataulu
Nro

Ilmestyy

1
2
3
4

viikolla 9.
viikolla 20.
viikolla 38.
viikolla 44.

Ainestopäivä
2.2.
13.4.
16.8.
27.9.

Ilmoitusten painopinta-alat
1/1 sivu
1/2 sivu
1/4 sivu
1/8 sivu

132mm x 188mm
132mm x 92mm tai
65mm x 188mm
132mm x 45mm tai
65mm x 92mm
65mm x 45mm

Huom !
+3mm leikkuuvarat/suunta.

Helsingfors Segelklubb ry

Vattuniemen puistotie 1 / Hallonnäs parkväg 1
00210 HELSINKI / 00210 HELSINGFORS
Internet: www.helsingforssegelklubb.fi
E-mail: toimisto@helsingforssegelklubb.fi

Ilmoitushinnat

1/1
520 €
1/2
310 €
1/4
210 €
1/8
150 €
2.ja3. kansi
600 €
takakansi
680 €
Keskiaukeama
950 €
4/4-väri sisältyy hintaan.
Toistoalennus, -10 % / lehti
hinnat alv 0%

Julkaisija

Helsingfors Segelklubb ry
Vattuniemen puistotie 1, 00210 Helsinki
09 692 358O, fax 09 692 4168

Kustantaja

Oy HSK:n Palvelut - HSK´s Service Ab
Vattuniemen puistotie 1, 00210 Helsinki
09 692 3580, fax 09 692 418B

Ilmoitusmyynti

Mika Mäkinen
hoskilainen@gmail.com
0400 215216

Aineistot

Aineistot toimitetaan pdf-tiedostona tekstit
sisäänrakennettuna osoitteeseen
hoskilainen@gmail.com
Viestin otsikoksi ja tiedoston nimeksi ilmoittajan nimi.

Toimisto/kansli (09) 6923 580
Satamamestari/hamnmästare (040) 5559 749
Kilpailutoimisto/tävlingskansli (09) 6925 411
Telefax (09) 6924 168

iLOQ S10 lukitusjärjestelmä.

Meiltä löydät erilaiset Abloy tuotteet.

Espoon Lukitus Oy I Luostarinportti 2, 02400 Kirkkonummi I (09) 801 7173
7

Hiiohoi, säilytystilaa näkyvissä

Vuokraa 1–30 m2
säilytystilaa

Vallila

Herttoniemi

Ala-Tikkurila

Kilo

Olari

Konala

Malmi

Itäharju

Länsikeskus*

Lauttasaari

Töölö*

Ruoholahti*

Mäkelänkatu 62, Helsinki
0207 007 710
vallila@tilaakaikelle.fi
Kilonkartanontie 1, Espoo
0207 007 725
kilo@tilaakaikelle.fi
Ormuspellontie 2, Helsinki
0207 007 785
malmi@tilaakaikelle.fi

Lauttasaarentie 54, Helsinki
0207 007 780
lauttasaari@tilaakaikelle.fi

Hitsaajankatu 8, Helsinki
0207 007 715
herttoniemi@tilaakaikelle.fi
Piispanmäentie 8, Espoo
0207 007 730
olari@tilaakaikelle.fi
Kalevantie 11, Turku
0207 007 760
itaharju@tilaakaikelle.fi

Mannerheimintie 40, Helsinki
0207 007 780
lauttasaari@tilaakaikelle.fi

Härkävaljakontie 28, Helsinki
0207 007 720
ala-tikkurila@tilaakaikelle.fi
Paperitie 5, Helsinki
0207 007 735
konala@tilaakaikelle.fi
Niitunniskantie 18, Turku
0207 007 760
itaharju@tilaakaikelle.fi

Köydenpunojankatu 15, Helsinki
0207 007 780
lauttasaari@tilaakaikelle.fi

Huom! Lauttasaari, Töölö ja Ruoholahti toimivat toistaiseksi Omavarasto–nimellä.
* Näiden kohteiden asiakaspalvelu hoituu seuraavasti:
Länsikeskuksen asiakaspalvelu Itäharjun toimipisteessä.
Töölön ja Ruoholahden asiakaspalvelu Lauttasaaren toimipisteessä.

