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KOMMODORIN TARINAT

VENEILY 3.0
Ajatus kirjoitukseen syntyi erään suosikkiyhtyeeni viimeisim-
pien levyjulkaisujen myötä. Yhtye julkaisi aikoinaan levyn 
nimikkeellä Essential 3.0. 

Perinteisesti veneily on sitä, että innostutaan ve-
neilystä, ostetaan vene ja aloitetaan koko elämän 
mittainen opiskelu kaikista asioista, joita veneilyyn 
ja veneen omistamiseen liittyy. Oli se sitten teoriaa 
tai käytäntöä. 

Tulevaisuudessa ei ole lainkaan selvää, että ve-
neen omistaja osaa itse hoitaa kaikki veneen ylläpi-
toon liittyvät asiat. Koskee se sitten maston pystytystä 
tai hydraulista ohjausjärjestelmää.

Veneily 3.0 on tarkoittaa, että saamme uusia, entistä in-
nokkaampia veneilyn harrastajia mukaan toimintaamme. Pystymme 
tarjoamaan heille palveluja, joita he tarvitsevat. On erittäin todennäköistä, että uudet jäsenet odottavat 
varsin erilaisia palveluja kuin se, mihin vuosien varrella olemme tottuneet.

Uudet veneilijät olettavat saavansa tietoa niin satamasta, satamassa vallitsevasta säätilasta kuin 
muistakin yhdistystä koskevista asioista. Tietojen on oltava saatavilla lähes reaaliaikaisesti. Sosiaalinen 
media ja digitalisaatio tarjoavat tähän oivan keinon. Toisaalta tämä edellyttää, että emme jaa sosiaali-
sen median palveluiden kautta tietoa, joka ei sinne kuulu.

Varsin merkittävä osa-alue on veneilijöiden kouluttaminen sekä veneilykouluttajien kouluttaminen. 
On erittäin tärkeää, että tarjotaan koulutusta sitä tarvitseville. Itse asiassa on tärkeämpää rohkaista 
jäseniä osallistumaan, kuin vain tarjota mahdollisuutta osallistua.

Yritysmaailmasta on tuttua pelko siitä, että koulutukseen lähetettävät ihmiset jättävät koulutuksen 
saatuaan yrityksen. Olisiko sittenkin suurempi uhkakuva, että ei kouluteta ketään ja he jäävät hoita-
maan toimiaan, kuten aina ennenkin?

Yllä mainittu koskee myös veneilytaitojen todistusten hankkimista. Kansainvälisen huvivenekuljet-
tajan lupakirjan voi saavuttaa myös käytännön osaamisen kautta. HSK rohkaisee entistä useampia 
kokeneita veneilijöitä ko. lupakirjan hankkimiseen. Lupakirjahakemukset käsitellään HSK:n osalta Ve-
neturvallisuustoimikunnassa.

Tulevaisuudessa veneenomistajilla ei ole mahdollisuutta tai aikaa omistautua harrastukselle 100% 
vapaa-ajastaan. Meidän tulee hyväksyä veneiden osaomistajuus niin suuressa laajuudessa, kuin sään-
tömme sen mahdollistavat.

Osaomistajuutta koskien on huomioitava mm. oikeus käydä retkisaarissa. Sääntömme ovat selkeät. 
HSK:n retkisaareen rantautuvan veneen kipparin tulee olla HSK:n jäsen. Miehistöjäsenyys ei siis riitä.

Veneilyn osaksi jaettua vapaa-aikaansa valitsevat, edellyttävät valitsemaltaan yhteisöltä korkea-
luokkaisia palveluita. Olivat ne sitten yleisiä jäsenyyteen liittyviä, venepaikan hallintaan tai osaamisen 
ja yleisen veneilykokemuksen lisäämiseen liittyviä.

HSK:n tulee olla edelläkävijä veneilypalveluiden tarjoajana ja mahdollistajana. Oli kyseessä matka- 
tai kilpaveneily.

Tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta. Siihen varautuminen ei.
Essential 3.0. Cheap Trick (2011).

Joni Nuorivaara
Kommodori
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Toimivia koteja suositussa 
korttelissa Lauttasaaressa

Asuntomyynti

Puh. 0800 162 162   
(maksuton) 
asuntomyynti.paakaupunkiseutu@skanska.fi 

www.skanska.fi/kodit

Skanska Kodit  
PL 114, 00101 Helsinki 
Nauvontie 18

Helsingin Claudio – ajaton citykoti  

Osoite: Kiviaidankatu 3, 00210 Helsinki. 

Vapaana 3 h ja 3–4 h koteja, hinnat alkaen; 

mh 138 000 €, vh 460 000 €. Myynnissä, 

arvioitu valmistuminen 10/2016.

Katso ja ihastu: skanska.fi/claudio

visualisointi

Helsingin Cordelia – valoisa kaupunkikoti  
Osoite: Kiviaidankatu 5, 00210 Helsinki. 
Vapaana koteja kaksioista 3-4 h asuntoihin, 
hinnat alkaen; mh 110 100 €, vh 367 000 €. 
Myynnissä, arvioitu valmistuminen 1/2017.
Katso lisää: skanska.fi/cordelia

visualisointi

visualisointi

Helsingin Antonio – korttelin viimeinen 
Osoite: Kiviaidankatu 9, 00210 Helsinki. 
Vapaana 2–4 h koteja, hinnat alkaen; 
mh 96 090 €, vh 320 300 €.  
Myynnissä, arvioitu valmistuminen 12/2017.
Tutustu tarkemmin: skanska.fi/antonio



TOIMISTO

HSK:n toimiston aukioloajat
KANSLIET betjänar

Maanantai
 klo 13.00–19.00
Tiistai–perjantai
 klo 13.00–16.00

Hoskilainen 2/2016
Helsingfors Segelklubb ry:n jäsenlehti
hoskilainen@hoski.fi

• Päätoimittaja
 Perttu Monthan
 Helsingfors Segelklubb ry
 Vattuniemen Puistotie 1, 00210 Helsinki
 Hallonnäs Parkväg 1, 00210 Helsingfors

• Kommodori • Kommodor
 Joni Nuorivaara
 joni.nuorivaara@hoski.fi

• Pääsihteeri
 Perttu Monthan
 perttu.monthan@hoski.fi

• Toimisto • Kansli
 Anne Jäntti
 maanantaisin/måndagar
 13.00–19.00
 torstai–perjantai/tisdag–fredag
 13.00–16.00
 puh. +358 9 6923 580
 toimisto@hoski.fi
 tilinumero FI48 8000 1000 0835 77

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

• Kilpailutoimisto • Tävlingskansli
 puh. +358 9 6925 411
 www.hoski.fi
 
 Kannen kuva: Rolf Eriksson

 Paino: Hämeen Kirjapaino Oy 2016

www.hoski.fi

Oletko
huomannut 
nämä?

• Ilmoittautuminen nostoon
 jäsenet –> telakointi

• Yhteystietojen muutokset
 jäsenet –> yhteystietomuutos

• Palautetta ja viestejä
 hallitukselle
 yhteystiedot –> hallitus

• Sähköpostiosoitteet
 hallitus-posti@hoski.fi
 tiedotus-posti@hoski.fi
 talous-posti@hoski.fi
 satama-posti@hoski.fi
 kilpa-posti@hoski.fi
 kolivene-posti@hoski.fi
 turva-posti@hoski.fi
 saari-posti@hoski.fi
 valmennus-posti@hoski.fi
 juniori-posti@hoski.fi
 kevytvene-posti@hoski.fi
 matka-posti@hoski.fi
 klubi-posti@hoski.fi
 vaali-posti@hoski.fi

 toimisto@hoski.fi

 Hallituksen jäsenet:
 etunimi.sukunimi@hoski.fi

 Hoskilaisen aineistot osoitteeseen:
 hoskilainen@hoski.fi

Tiesithän, että Hoski on 

mukana myös Facebookissa?

Kirjaudu palveluun, etsi ryhmä 

nimeltä HSK-jäsenfoorumi 

ja liity mukaan

 keskusteluun!

 

54
Kuva: Matti Vuorimaa

Hoskilainen numero 3/2016:n aineistot 
22.8.2016 mennessä osoitteeseen:
hoskilainen@hoski.fi
Olethan huomannut, että Hoskilaisen 
näköislehden voi lukea myös netissä, 
osoitteessa: www.hoski.fi –> Jäsenlehti

Blinnikka Aleksandra
Feldt Mikael
Ikonen Osmo
Kajosaari Helena
Karlsson Ella
Larmi Laura
Liljelund Tom
Lindberg Jarmo
Lindfors Carl-Johan

Martikainen Vesa
Noponen Luka
Seppäläinen Timo
Strang Mari
Tunturi Joonas
Tuominen Jaakko
Vaara Santeri
Valtonen Mikael
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SATAMATOIMIKUNTA

Jätehuoltolakiin on tullut muutoksia 1.1.2016 alkaen. 
Suurin yleisölle näkyvä muutos on orgaanisen jätteen 
kaatopaikkakielto, joka tuli voimaan samasta ajankoh-
dasta, 1.1.2016 alkaen. HSK:lla ei biojätettä ole kerätty 
erikseen, eikä lakimuutos toistaiseksi aiheuta meille nä-
kyviä muutoksia. HSK:lla jätteen lajittelu ja käsittely on 
periaatteessa hyvin järjestetty. Uuden lain tavoitteena on 
jätteen oikea käsittely ja siten turvallinen loppusijoitus.

Uuden lain hengessä hoskilaisten tulisi kiinnittää en-
tistä parempaa huomiota satamaan jätettävän jätteen 
lajitteluun. Ehdottomasti metallit metallin keräykseen ja 
energiajakeeseen vain sinne sopivaa, polttokelpoista jä-
tettä. Moottorisahat ja muut sinne kuulumattomat rojut 
pilaavat koko astian sisällön. Koska astiat tyhjennetään 
yhteen konttiin (keräysautoon) pilaa yksi vääränsisältöi-
nen astia koko kuorman. Mahdollisuuksien mukaan jäte-
auton kuljettajat yrittävät olla keräämättä mukaan kuor-
maan kuulumatonta jätettä, muka pääsääntöisesti astiat 
tyhjennetään niiden oletetun sisällön mukaan.

Energiajäte, joka on valmiiksi lajiteltu, on asiakkaalle 
eli meille hoskilaisille edullisempaa kuin sekajäte. Kuor-
man pilaantuminen tarkoittaa, että koko astian tai kuor-
man sisällöstä joudutaan maksamaan sekajätteen hinta.

Moottorisaha ei kuulu sekajätteeseen, eikä sekajät-
teeseen kuulu myöskään ongelmajäte tai pienelektroniik-
ka. Muutoin sekajäte on nimensä mukaisesti sekalaista, 
muu jäte on valmiiksi lajiteltua.

Jätehuollon kustannusten ja laajemmin kierrätyksen 
ja oikean loppusijoituksen kannalta käyttöpaikalla  tehty 
lajittelu on avainasemassa. Mitä paremmin lajittelemme, 
sitä paremmin jätehuolto toimii loppusijoitukseen saakka 
ja sitä halvemmaksi jätehuolto tulee.

Paitsi että jäteastioihin ei saa laittaa sinne kuuluma-
tonta tavaraa, täytyy astiat myös pitää suljettuina eikä nii-
tä saa ylitäyttää. Jos juhannusreissusta palatessasi toteat, 
että astiat ovat jo täynnä, älä tunge sisään roskia väkisin 
ja jätä kantta raolleen. Vie omat roskat asuinkiinteistösi 
jäteastiaan.

Siivo on melkoinen aamulla, kun lokit ovat rauhassa 
mellastaneet aamun tunteina kansalaisten nukkuessa. 
Sotku on meidän omassa satamassamme, eikä siellä jos-
sakin. 

Siistiä kesää kesää kaikille toivoo

Satamatoimikunta

Ympäristönhuollosta

Kuva: Joni Nuorivaara
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Vanha nosturi. 
Kuva: Matti Paakkanen joka sattui 
poikkeamaan Hoskilla 3.3. 2016, kun 
vanhaa nosturia oltiin viemässä pois.

Mastokraana, HSK:n maamerkki 1970-luvus-
ta saakka, ei palvele meitä enää. Kerrotaan, 
että se toimi laivan kraanana ennenkuin 
siirtyi HSK:n kotisatamaan. 
Jos tiedät enemmän sen vaiheista, ota 
yhteys Rolf Eriksson 050 313 9433.
Kuva: Risto Pellikka
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HSK:n vuosikokous 13.4.2016
Helsingfors Segelklubb ry:n vuosikokous pidettiin 13.4.2016 Klubitalon Iso-Pässi -salissa. Kokouksen puheenjohta-
jana toimi Ted Gröndahl ja läsnä oli 30 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Vuosikokouksessa käytiin läpi normaali 
asialistan mukaiset kohdat ml. yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantar-
kastajan lausunnot, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 2015 sekä vahvistettiin kilpailukalenteri 
vuodelle 2016. Lisäksi kokouksessa kerrottiin alkavan kauden matkaveneilytapahtumista.

HSK:s årsmöte 13.4.2016
Helsingfors Segelklubb ry:s årsmöte hölls 13 april 2016 i Stora Bässen-salen i Klubbhuset. Mötet, där Ted Gröndahl 
var ordförande, deltog 30 röstberättigade medlemmar. Vid årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden bl.a. verksam-
hetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen samt verksamhetsgranskarnas utlåtande. Ansvarsfrihet beviljades för 
styrelsen för verksamhetsåret 2015 och tävlingsprogrammet för år 2016  godkändes. Dessutom gavs information om 
kommande säsongs långfärdsseglingsprogram. 

Kotisivut uudistuivat

HSK:n nettisivut ovat uudistuneet sekä ulkoasultaan 
että tekniikaltaan. Sivusto toimii nyt kaikilla pääte-
laitteilla ja uutisten jakaminen on entistä helpom-
paa. Uudistus koskee vain kaikille avoimia sivuja – 
kilpailu- ja jäsensivut pysyvät ennallaan.

Lämmin kiitos talkoisiin osallistuneille, erityisesti 
kotisivuvastaava Sakari Tuomiselle ja tiedotustoimi-
kunnalle!

Uudet sivut perustuvat WordPress -palveluun. 
Mikäli haluat sähköposti-ilmoituksia uutisista, voit 
rekisteröityä WordPress.comiin ja tilata itsellesi 
muistutukset osoitteessa: https://wordpress.com/
start/account/user/fi. 

Mikäli toimit toimikunnan tiedotusvastaavana 
ja haluat osallistua sisällöntuotantoon, toimi seu-
raavasti:
1. Käy rekisteröitymässä WordPress.comiin   

(https://wordpress.com/start/account/user/fi)
2. Muista vahvistaa tunnus sähköpostiisi tulevasta 

linkistä.
3. Toimita tiedotustoimikunnalle (tiedotus-posti@

hoski.fi) sähköpostiosoite tai käyttäjätunnus, 
jolla rekisteröidyit.

4. Sinulle annetaan oikeudet sivujen muokkaami-
seen sekä tarvittava opastus.
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Tiedustelu!?!
Löytyykö jäsenistöstämme halukkaita vuokraamaan venettään majoituskäyttöön HSK:lla järjestettävien arvo-
kilpailuiden ajaksi? Kyseessä Folkboat Gold Cup viikolla 30 (25.–31.7.) ja H-veneiden MM-kilpailut viikolla 32 
(8.–13.8.). 

Halukkaat voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan toimistoon (toimisto@hoski.fi). Kiitos etukäteen!

Kevytvenetoimikunta
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Hoskin kevätretki Pietariin

Hoskin merihenkinen kevätretki päätettiin tänä vuonna 
suunnata Suomenlahden itäpäätyyn, ”Venäjän Venetsiak-
sikin” kutsuttuun Pietariin – tosin tällä kertaa rautateitse. 
Pidennetyn viikonlopun mittaiselle matkalle lähti 34 inno-
kasta osanottajaa, kahdessa erässä.

Ensimmäistä ryhmää tervehti käsintehty ”HSK”-kyltti 
vastaanottajarivistössä asemalla. Erityisen tervetulohen-
kisen lapusta teki sen (virnistelevä) kannattelija: Hoskin 
oma Pietarin-edustaja Tarmo Suomalainen (s/y Hurja 
Ruuth).

Lyhyen virkistäytymistauon jälkeen olikin aika alkaa 
ottaa kaupunkia haltuun ja lähteä pienelle kaupunkikä-
velylle. Griboyedova-kanavan varrelta bongattiin yksi pää-
nähtävyyksistä: Verikirkko, ja käytiinpä kävelyn lomassa 
sekä tyylikkäässä Belmond-hotellissa kaupungin parhailla 

Gin Toniceilla että tutustumassa hieman arkisempaan 
kahvilakulttuuriin ”rinkelikahvilassa”. 

Nälkä ajoi kuitenkin lopulta joukkueen Nevski-kadulle 
ja siellä Rossisky Pubiin, jossa myöhemmin Helsingistä 
lähtenyt toinen osasto liittyi seuraan. Näin saatiin sekä 
rivit että vatsat täyteen. Ilta sujui iloisesti kuulumisia ja 
tähän asti koettuja kertaillessa. Paikallinen bändi tanssi-
tutti paikallisia nuoria ja heidän mukanaan rohkeimpia 
turistejakin. 

Lauantain ensimmäinen ohjelmanumero oli tutustu-
minen Grand Maketiin, jättimäiseen pienoismalliin koko 
Venäjästä idästä länteen ja pohjoisesta etelään. Kaksi 
valtavaa hallia täyttävä pienoismalli on vaikuttava yhtääl-
tä käsityönäytteenä, mutta toisaalta viihdyttää liikkuvine 

osineen (junat, paloautot, valot, vuorokau-
denvaihdokset) niin aikuisia kuin lapsiakin. 
Ennen kaikkea näyttely tekee sen mitä lupaa – 
tarjoilee nähtäville koko Venäjän pienoiskoos-
sa. Vaikka kyse onkin ”vain” minimaisemista, 
miniatyyrinukeista, -tehtaista, -laivoista, -ju-
nista ja -autoista, kyseessä on valtavan haus-
ka ja havainnollinen tapa tutustua hieman 
enemmän siihen valtavaan maantieteelliseen 
alueeseen, josta ei kartastakaan oikein tunne 
kuin läntisimpiä osia.

Iltapäivällä kerättiin normaalimittakaa-
vassa omakohtaisia kokemuksia kaupungista, 
sopiviin iskuryhmiin hajautettuina. Yksi osasto 
kävi kartoittamassa Pietari-Paavalin linnoi-

tusta, toinen yritti hankkia pellavaa ja useampikin osasto 
kävi vilkaisemassa Eremitaasin loistokkuutta.

Lauantain illallinen oli koko matkan kulminaatio. 
Paikallisoppaamme oli apulaisineen tehnyt huolellista 
taustakartoitusta ja valinnut ryhmälle hyväksi havaitun 
azerbaidžanilaisen ravintolan. Ravintolan pääsali oli yk-
sinoikeudella hoskilaisten, ja tarjoilut valmiit jo saavut-
taessa. Notkuvien pöytien ääressä päästiin syventymään 
sopivan verkkaisesti tapahtuneen syömisen ohella myös 
pääasiaan, eli hyvästä seurasta ja pienistä ohjelmanume-
roistakin nauttimiseen. 

Illalliselle saatiin mukaan myös kunniavieras Vla-
dimir Ivankiv, Hoskilaisille ja mm. Merikarhuille tuttu 
Venäjän veneilyn asiantuntija. Vladimir toimii Pietarin ve-

neilyliiton (St. Petersburg Boating Union) kansainvälisessä 
osastossa, ja on monen eurooppalaisen matkaveneilyor-
ganisaation kunniajäsen. Hän auttaa mielellään Hoski-
laisia Pietarin-veneilyasioiden kanssa, oli sitten kyseessä 
yksittäisen venekunnan reissu tai eskaaderi. Vladimirin 
tavoittaa numerosta +79 219 325 831 tai osoitteesta 
vladimir@sailrussia.spb.ru.

Iloinen ja juttuisa illanvietto jatkui ja siirtyi pikkuhil-
jaa hotellin pubiin, jossa tarinanvaihdon keskeytti vasta 
nukku-Matti, kellä missäkin vaiheessa.

Sunnuntainen Merisotamuseokäynti oli yksi keskei-
sistä osista merihenkistä teemaa. Venäjän laivaston pitkä 
historia on koottu tähän museoon maalauksina, pienois-
malleina ja museokappaleina. Siitä kolusimme läpi sen 
minkä vain ehdimme, mutta pian olikin jo aika pienten 

huoltotaukojen kautta palailla rautatieasemalle, hyvästel-
lä paikallisoppaamme, ja aloittaa matka kohti Helsinkiä.

Kaiken kaikkiaan, hieman pidennettyyn viikonlop-
puun mahtui hyvä kokonaiskatsaus Pietariin tavalla, joka 
on mahdollista vain parhaassa seurassa ja paikan päällä 
asuvan oppaan avatessa kaupungin menoa. Reissussa ko-
rostuikin jälleen, kuinka mahtavaa seuraa hoskilaiset vain 
voivat olla – tunnelmia ja ilmapiiriä eivät kirjoitetut sanat 
pysty välittämään, ne voi vain kokea!

Ville Salminen
s/y Gamla Damen

MATKAVENEILYTOIMIKUNTA

Me Matkaajat

Mukana menossa oli venekunnista s/y:t After Ski, Albertina III, Alouette, Blues, Diana, Gamla Da-
men, Greta, Hector, Hurja Ruuth, Ingeborg, Lutra Lutra, Navigateur, Nitouche II, Oceana, Reivitär, 

Retsina, Vanamo ja Verde.
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Pietari on ollut Suomen kohtalo
Talvisodan syynä oli Leningradin turvallisuus
Sitä ei vallattu jatkosodassa
Onneksi ei
Sinne hoskilaiset matkasivat
Boikottia ajattelematta
Kyseessähän on kulttuurimatka

Jo torstaina joillakin oli matkakuumetta
Kyselivät somessa pakkaamisista
Vaikka heillä oli lähtö vasta perjantai-iltapäivällä
Perjantaiaamuna Allegrossa tavattiin
Jännitykset olivat purkautuneet
Junamatka sujui normin mukaan kevyen kuplivasti
Tai kuohuvasti, jopa vaahdoten

Pietarissa odotti Tarmo
Suomen asemalla
Sieltä hotellille
Varsinainen ohjelma käynnistyi
Metro tuli tutuksi
Kohteena korkeatasoinen, loistokas hotelli Europeijskaja
Erikoisesti sen baari
Rakennettu tsaarinajalla
Standarditilaus noin 20 GT:tä
Jossa oli yllätyksenä kurkkuviipalemauste

Sitten käveltiin
Haisteltiin Pietarin atmosfääriä
Pysähdyttiin paikalliseen kahvilaan

Saatiin yhden GT:n hinnalla 
Koko porukan juomat
Kävelysight-seeing jatkui
Aikaa ei ollut hukattavaksi
Talvipalatsi ohitettiin
Samoin Eremitaasi ja Admiraliteetti
Taisi Iisakin kirkkokin vilahtaa

Pietari on suuri kaupunki
Kadut ovat leveitä
Korttelit suorakulmaisia
Aurinko paistoi
Mutta Siperian kylmä tuuli puhalsi
Venäjällähän saattaa tulla kylmä
Onneksi löytyi ruokapaikka
Siellä tarjottiin ruokaa ja rockia
Paikalle saapui myös iltapäiväryhmä
Hyvin virkistyneenä
Sitä ei voi kuvata iltapäiväkerhoksi
Sieltä itse kukin palaili hotellille tipoittain

Lauantaiaamun kohteena oli Grand Maket
Se on pienoismalli koko Venäjästä
Alussa mahtava kartta, 
Venäjä laidasta laitaan
Murmanskista Vladivostokiin
Jos olisi venäläinen
Kyllä kansallistunne heräisi
Pienoismalli jokaisesta Venäjän 9:stä 
aikavyöhykkeestä
Tyypillisine piirteineen
Monelle tuttuja paikkoja
Kaliningradista moni muisteli nähneensä 
Pectopahin
Mieleen jäivät myös Siperia, 
Sotshin kesä ja talvi

GT

Verikirkko Verikirkko ja kanava Nevski Grand Maket

Hoskin kevätretki Pietariin

MATKAVENEILYTOIMIKUNTA

Sellanen ol´ Pietari 2016

1312



1514

Mallissa junat kulkevat ja autot ajavat
Ihmisiä on tuhansittain 
Aurinko nousee ja laskee
Valot syttyvät
Malli esittää Venäjää sellaisena
Kun se kuvataan toiveissa ja mielikuvissa
Todellisuuden näkee kaduilla
Mutta metro pelaa ja päivä jatkui
Yksi porukka etsi pellavia
Haku oli kova
Mutta onneksi välillä saattoi poiketa levähdyspaikoissa
Tulee mieleen kirja
"Tulitikkuja lainaamassa" tai "Olviretki 
Schleusingenissa"
Normipäivä oli alkanut hyvissä ajoin

Illalla oli juhlaillallisen aika
Sinne saattoi mennä suoraan tai 
"Majakan" kautta
Joka on mukava välietappi
Tarmo tuntee paikat Pietarissa
Ravintolaksi hän oli valinnut gruusialais-
azerbaidzanilaisen 
Pöytä oli katettu täyteen alkuruokia ja alkujuomia
Myös varsinaiset ruokajuomat olivat edustettuina
Oli salaattia, vihreätä ja majoneesisekoitteita
Kääryleitä munakoisosta lihatäytteellä
Kalaa graavina, sampea ja lohta
Juustoja ja lihaleikkeleitä

Niitä maistellessa ilta ja juomat kuluivat
Välillä pidettiin 2–3 lyhyttä puhetta
Se ei häirinnyt prosessia
Välipalana esiintyi napatanssija
Se virkisti selvästi muutamia jo kylläisiä hoskilaisia
Sitten kannettiin pöytään shaslikkeja eri lihalaaduista
Ne tuhottiin ja sitten me seurusteltiin
Hotellille palattiin ja keskusteltiin purjehduksesta
Ja parannettiin maailmaa
Ei saatu valmiiksi
 Koska baari kuulemma suljettiin jo kello 5

Sunnuntaiaamu valkeni hitaasti
Onneksi hotelliaamiainen oli joka päivä
Brunssityyppinen aamu käynnistyi reippaasti
Virallinen matkakohde oli merisotamuseo
Osa ahkerista turisteista turvautui takseihin
Osa valitsi kävelyreitin
Kävelijöistä osa ei saapunut ollenkaan museoon
Eivät kuitenkaan eksyneet lopullisesti
Olivat palanneet hotellille monen keitaan kautta

Pietari Suuri perusti Venäjän laivaston
Sitä Neuvostoliitto ei pystynyt ruostuttamaan
Mikä muuten on vahinko
Pietari Suuri tavattiin museossa
Pronssiin valettuna
Museossa esitetään Venäjän merisotahistoriaa 
Esillä on laivojen pienoismalleja
Minikoosta yli 5:n metrin pienoismalleihin

On myös takilaa, köyttä, raaka- ja prammipurjeita
Lokeja, sekstantteja, tykkejä, miinoja ja pienempiä 
aseita
Lopuksi höyrylaivoja ja hybridejä
Siis yhdistettyjä höyry- ja purjelaivoja sekä 
sukellusveneitä

Länsimaissa laivoissa oli keulakoristeena 
naisfiguurit
Täällä Venäjällä oli sotapäälliköitä keulassa
Kun sitten myöhemmin näin vitriinissä maatuskoita
En enää ihmetellyt asiaa
Kun katseli merisotamaalauksia ja niiden 
vuosilukuja
Voi todeta
Että melkein koko ajan oli sota jossakin
Ja sitähän on jatkunut nykypäiviin asti
Ja jatkuu vieläkin...
Paluu hotellille rauhallisesti

Hotellilla juhlallinen kiitostilaisuus järjestäjille
Tarmo ja Ville sekä Jari ja Hannu osaltaan
Erinomaiset organisaattorit
Kohteet olivat sellaisia, joita ei muuten löydä
Henri ja matkaveneilytoimikunta olivat onnistuneet
Kiitoksia voi lukea Pietari-ryhmän whatsupp-sivuilta
Yhteenvetona niistä:
"Hyvät oli tsydeemit ja hauskaa seuraa."
Järjestäjistä: "Tällaisia sankareita tarvitaan"
Todettakoon: Että oli osallistujissakin sankareita

Lopuksi täsmällinen bussikuljetus asemalle
Tosin haettiin unohtuneet silmälasit menomatkalla
Puhelimia ei ollut enää hukassa
Tosin se yksikään ei ollut hukassa
Vaan taskussa koko ajan

Jouko Perttula, s/y Blues

Kuvat: 
Elina Heikkilä ja Petri Mustonen (s/y Lutra Lutra), 
Henriikka Lehto ja Ville Salminen (s/y Gamla 
Damen)

KishMish

Merimuseo

Riemukaari
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Tiesitkö, että HSK:lla toimii Suomen suurin ja aktiivisin 
viklalaivue yli 20 veneen voimin. Viime vuoden Luokka-
liitto Suomessa kutsuu kaikki kevytvenepurjehdukses-
ta kiinnostuneet kokeilemaan ”snaippia”, olet sitten 
vasta-alkaja tai kaiken kokenut köliveneilijä, joka kaipaa 
sporttisuutta elämäänsä. Tiesithän senkin, että vikla sopii 
erinomaisesti myös naisille ja tytöille ja että Helsingin lai-
vueen ikähaarukka on 12–70 vuotta. Snipe – One Boat 
for all! 

Viklapurjehdus iski ajan hermoon viime kesänä. 
Kahden purjehdittava kevytvene houkutteli kokeilu- ja 
koulutustapahtumiin ja SM-kilpailuihin 2000-luvun en-
nätysmäärän purjehtijoita – sekä eri ikäisiä aloittelijoita 
että kokeneita kilpa- ja olympiapurjehtijoitakin. Luokka oli 
myös Helsingin Regatassa suurin kevytveneluokka. 

Viklan (kansainvälisesti Snipe) suosion salaisuus on 
veneen monipuolisuus. Ei kaikista nopein, mutta nopea 
kuitenkin. Ei kaikista herkin, mutta myös kevyeen tuuleen 

reagoiva. Ei kaikista sporttisin, mutta vatsa- ja reisilihak-
sia kovemmassa tuulessa mukavasti rassaava. Taktinen 
klassisen kaunis kilpavene, mutta myös oiva mökkivene. 
Hyvä vene purjehduksen saloihin perehtymiseen, mutta 
myös kokeneet isompien veneiden purjehtijat nauttivat 
sen hauskuudesta ja menestystä tuovien säätömahdolli-
suuksien hyödyntämisen osaamisesta.

 
Monenlaiset miehistöt mahdollisia

Viklaa purjehditaan kilpailuissa kahden hengen miehistöl-
lä: kippari vastaa menosta ja yleensä myös taktisista pää-
töksistä sekä pitää huolen isopurjeesta, gasti puolestaan 
vastaa osaltaan veneen tasapainosta ja ympäristönfor-
maation välittämisestä kipparille sekä huolehtii fokasta. 
Veneluokka on kuuluisa monenlaisista miehistökoostu-
muksistaan. Tiimin saattavat muodostaa kaverukset, tyt-

tö- ja poikakaveri, isä ja lapsi, mummi ja lapsenlapsi. Iäk-
käämmille on oma Master-sarja, jossa kipparin pitää olla 
vähintään 45-vuotias ja venekunnan yhteisiältään vähin-
tään 80 vuotta. Espanjan Master MM:ssä muutama vuo-
si sitten kilpailussa pärjäsi mukavasti myös 79-vuotiaan 
naiskipparin tiimi. 

Kyseessä on siis mainio vene myös perheelle, koska 
miehistön yhteispaino voi liikkua aika laajassa haarukas-
sa. Perhejoukkueet kyllä menestyvät kilpailuissakin, kuten 
vaikkapa porilainen Ville Aalto-Setälä teini-ikäisine tyt-
tärineen tai poikineen. He olivat suorastaan ylivoimaisia 
viime kesän SM-kisoissa ja jättivät taakseen mm. kaksin-
kertaisen e-jolla-olympiaurjehtijamme Chita Wahlroosin 
(os. Smedberg) miehineen.

Edullinen hankkia ja kätevä päivittää tuoreempaan 

4,72 m pitkä ja 173 kiloinen Vikla on yllättävän vakaa 
nostoköliveneeksi eli kokemattomampikin miehistö ehtii 
reagoida sillä tuulenpuuskien ja suunnanmuutosten aihe-
uttamiin kallistuksiin. Tarkkana Viklassakin saa kuitenkin 
olla ja kovemmilla tuulilla meno on varsin urheilullista ja 
niin reisi- kuin vatsalihaksiakin kuormittavaa kahden hen-
gen miehistön joutuessa tasapainottamaan venettä ”hen-
gaamalla”. Jonkin venehallin takanurkasta voi Suomen 
tuhannen viklan joukosta löytää parilla tonnilla ainakin 
mökkikäyttöön sopivan purjehdusvalmiin yksilön. Kisa-
veneestä saa maksaa 5 000–10 000 ja uudesta ”racing 
ready Snipestä” noin 16 000 euroa.

Viklalla menee lujaa
Serious sailing – Serious fun®

KEVYTVENETOIMIKUNTA
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Haastetta kaikilla tasoilla

Monipuoliset säätö- ja trimmausmahdollisuudet kertovat 
siitä, että kyseessä on täysiverinen kilpavene, jossa par-
haan mahdollisen venenopeuden löytymisellä antaa itsel-
leen mahdollisuudet kilpailuissa pärjäämiseen. Toisaalta 
menestykseen vaaditaan myös kykyä radan tuuliolosuh-
teiden lukemiseen ja oikeisiin taktisiin valintoihin tuulen, 
käännösmerkkien ja muiden kilpailijoiden suhteen. Ilman-
kos purjehduksen pienimpienkin nyanssien oppiminen on 
johdatellut monet viklapurjehtijat arvokisamenestykseen 
myös muissa luokissa.

Ystävällisen purjehdittavan Viklasta tekee se, että 
isonpurjeen puomi on niin korkealla, että sen takia ei 
juuri tarvitse käännöksissä kumarrella saati pelätä iskua 
päähänsä. Trapetsin ja spinaakkerin puuttuminen helpot-
tavat myös menoa. Urheilullisuuden, tiimityöskentelyn ja 
ystävällisyyden yhdistelmänä Vikla tarjoaa juuri sitä, mitä 
liikuntajärjestötkin nykyään peräänkuuluttavat eli sopivan 
kilpailullisuuden mahdollisuutta yhdistettynä vaikkapa 
perheen yhdessäoloon ja -tekemiseen. Tätä korostaa myös 
luokan kansainvälinen slogan: serious sailing – serious 
fun®. Isompiin kilpailuihin ja regattoihin kuuluu itsestään 
selvästi aina kilpailupäivän päättävä Serious Fun party.

Huippuaktiivinen kesä edessä  

• 19.4 HSK:n viklojen tiistaikisat alkavat
• 12.5. Try Snipe I – kokeile viklaa -purjehdus-
  tilaisuus HSK:lla klo 17
• 19.5. Try Snipe II – kokeile viklaa -purjehdus-
  tilaisuus HSK:lla klo 17
• 28.–29.5. Ranking 1, Kotkan avoin mestaruus-
  purjehdus, Kotka
• 18.–19.6. Ranking 2, Lyhytrata SM, Tuusula 
• 28.6. Kevätkauden tiistikset päättyvät 
• 1.–3.7. Ranking 3, Helsinki Regatta, HSK
• 5.8. Syyskauden tiistikset alkavat
• 13.–14.8. Ranking 4, Airisto Regatta, Turku
• 3.–4.9. Ranking 5, Pori Open, Pori
• 10.9. Ranking 6, Wurst Fennica Open, HSK
• 27.9. Tiistikset päättyvät

Arvokisoja

• 1.–3.7. SM, HSK
• 25.–28.8. Naisten MM, Italia
• 11.9. Masters SM, HSK
• 20.–26.9. EM, Espanja
• 19.–21.10. Masters MM, Baham

Lisätietoja: www.snipe.fi ja hallitus@snipe.fi

Teksti: Pekka Tarmio
Kuvat: Anu Streng 

KEVYTVENETOIMIKUNTA

Tuleva kesä tarjoaa meille Hoskilaisille normaalin kesäoh-
jelman lisäksi kaksi hienoa kansainvälistä kilpailua.

Folkboat Gold Cup 25.–30.7. tuo meille folkkaripur-
jehduksen kärkiveneet kilpailemaan perinteisestä Fokkka-
rien kultapokaalista. Pokaalista  kilpaillaan  pitkillä kryssi/
lenssiradoilla ilman spinaakkereita, joten luvassa on taa-
tusti taktiikkapurjehdusta hienoimmillaan.

H-boat World  Championchip  purjehditaan 6.-12.8. 
H-veneiden MM-kilpailu tuo myös vesillemme luokan kär-
kipurjehtijat maailmalta.

Molemmissa luokissa purjehtii paljon erittäin kokenei-
ta ratakilpapurjehtijoita maailman huipulta, joten taatusti 
saamme mahdollisuuden seurata ja ottaa oppia ratakilpa-
purjehduksesta huipputasolla.

Molemmat tapahtumat ovat suuria sekä vesillä että 
rannassa ja siten kaikki apu kilpailujen järjestämisessä on 
tervetullutta.

Rannassa on paljon tekemistä kilpailutoimiston ja 
rantatapahtumien pyörittämisessä ja jos tehtävät poijuve-

neessä eivät houkuttele, niin täältä löytyy mainio tilaisuus 
päästä mukaan hienoon tapahtumaan ja kokemaan re-
gattailmapiiri maan kamaralta.

Merellä lautakunta- ja poijualuksissa on hieno tilai-
suus nähdä, miten huippupurjehtijat starttaavat ja hoita-
vat merkkitilanteet. Parempaa oppia ratakilpapurjehduk-
seen on harvoin tarjolla joten sinun, joka kilpailet radoilla 
tai olet sitä aloittamassa, on todella syytä olla paikalla.

Molempiin kilpailuihin sekä maalle että merelle tarvi-
taan apuvoimia. 

Jos et ole koskaan päässyt kokemaan kansainvälisen 
regatan ilmapiiriä, on nyt korkea aika hyödyntää mahdol-
lisuus ja tulla mukaan järjestelyihin. Jos toiminta rannalla 
tai merellä on jo tuttua, tule mukaan auttamaan ensiker-
talaisia.

Helpoin tapa päästä mukaan hienoihin tapahtumiin 
on ottaa yhteyttä Eva Lindgreniin.

Evan tavoitat puhelimella numerosta 0400 925 224 
tai sähköpostilla eva.lindgren@hoski.fi  

Tule mukaan kilpailujärjestelyihin!

Palvelemme ma–la 7–22, su 9–22
S-market Itälahdenkatu

Itälahdenkatu 27, p. 010 76 66000

Haavissa tuoreita herkkuja!

BONUS JOPA 5 %       MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %       SMARKETHOKELANTO.FI
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Tukholman keväiset venemessut
on ollut meidän venekunnalle perinteisesti 

varusteiden hankintapaikka.
Tämän vuoden Allt för sjön -messuilla 5.–13.3. 

lama-aika näkyi tarjonnassa, mutta onneksi 
positiivisia yllätyksiäkin löytyi.

Venemessuilla
lahden takana

Yksi harvoista messujen isoista purjeveneistä oli 
36-jalkainen J/112E. Tämä uusi cruiser-racer on 

matkapurjehdusvarustettu versio J/109:sta.
Pienemmät purjeveneet on helpompi kuljettaa 

messuille kuin isot, joten niitä oli näytteillä. 

Yksi tärkeä syy, miksi olemme suunnanneet Tukholman ve-
nemessuille useana keväänä, on venevarusteiden runsaus. 
Tukholmasta on löytynyt sellaisia varusteita, kirjoja ja kart-
toja, joita ei ole esillä tai saatavilla Helsingin venemessuil-
la. Olemme ostaneet muun muassa isoihin kalliorakoihin 
sopivat Klippfast-kalliokiilat sekä hydrografisia karttoja 
Tukholman saaristosta, jotka auttavat navigoinnissa puut-
teellisesti kartoitetuilla vesillä. Allt för Sjön tarjoaa hyviä 
messutarjouksia, jotka ovat voimassa venemyymälöissä 
useamman viikon. 

Meidän silmiimme lama-aika näkyi Tukholman mes-
suilla tänä vuonna. Näyttelypinta-alaa oli vähemmän kuin 
aiemmin, minkä huomasi myös varustemyynnissä – tosin 
uutuuksiakin löytyi jonkin verran. Joitain varusteita mat-
kaamme lähti, muun muassa taiteltava, 100 watin irtoau-
rinkokenno, jota tulemme testaamaan käytössä alkaneella 
veneilykaudella. 

Suomalaiset ja klassiset moottoriveneet hyvin esillä

Isoja purjeveneitä on Tukholman kevään venemessuilla 
ollut viime vuosina esillä vain muutama. Niiden esittely ja 
myynti on päätetty keskittää uivaan venenäyttelyyn, joka 
järjestetään vuosittain elokuussa Gustavsbergissä. Opti-
mistijollia ja muita pienempiä purjeveneitä messuilla oli 
jonkin verran.

Klassiset kilpaveneet kiinnostivat messuväkeä. 
Ihailun kohteena on vuonna 1936 rakennettu 

mahonkinen, noin 40 solmua kulkeva Flyer. 
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Vene-esittelyt keskittyivät moottoriveneisiin, joita oli-
kin esillä koko hallillinen. Näytteillä oli aikaisempien vuo-
sien tapaan myös vesiskoottereita, kajakkeja, SUP-lautoja 
ja muita vesiurheiluvarusteita. Mukana oli myös muutama 
vene maailman ensiesittelyssä. Ruotsissa esiteltiin ensim-
mäistä kertaa suomalainenkin uutuus XO 360. Oli hienoa 
huomata, miten näyttävä osasto suomalaisilla veneillä oli 
messuilla: Targat, Bellat ja Terhit lajikumppaniensa kera 
seisoivat tyylikkäinä Suomen lippujen kehystäminä. 

Mukava yllätys tämän kevään messuilla oli klassis-
ten veneiden näyttely. Se esitteli parinkymmenen veneen 
voimin moottorikilpaveneiden historiaa viimeisen sadan 
vuoden ajalta. Ruotsin ensimmäinen kilpavene Duo ra-
kennettiin vuonna 1907, mitä ennen höyrylaivat olivat no-
peimpia laivoja valtakunnan vesillä. Voitte uskoa, että sen 
jälkeen on tapahtunut paljon muotoilussa ja tekniikassa.  

Virallisesti messuilla oli kahdeksan teemaa: moottori-
veneet, varusteet, kajakit ja SUP-lautailu, klassisten venei-
den näyttely, lapset, vene-elämä, ympäristö sekä turvalli-
suus. Jos aikaa ja puhtia riitti, Tukholman venemessujen 
aikana pääsi samalla lipulla tutustumaan ensimmäisenä 
viikonloppuna metsämessuille ja jälkimmäisenä erämes-
suille.

Venemyynti hyvässä nousussa Ruotsissa

Vaikka itse olimme hieman pettyneitä 81. kertaa järjes-
tettyjen Allt för sjön -messujen tarjontaan, järjestävä taho 
Stockholmsmässan informoi muuta. Sen mukaan kiinnos-
tus veneilyyn on kasvanut Ruotsissa viime vuosina. Talous 
on alkanut vahvistua, veneitä on myyty aikaisempaa 
enemmän ja tämä näkyi myös venemessuilla, sillä myynti 
kasvoi 30 prosenttia edellisestä vuodesta. 

Tänä vuonna näillä Stockholmsmässanin suurimmilla 
julkisilla messuilla kävi lähes 85 000 vierailijaa. Vertailun 
vuoksi: Helsingin venemessuilla helmikuussa vieraili 77 
000 ihmistä. Lapsiin oli satsattu aikaisempaa enemmän 
ja Allt för sjönissä vierailikin tänä vuonna ennätysmäärä 
lapsiperheitä.

Teksti: Arja Kangasniemi
Kuvat: Arto Wegelius ja Arja Kangasniemi

Suomalaiset moottoriveneet olivat hyvin 
edustettuina Ruotsissa.

Lähes kaikkiin tuotteisiin kohdistuvat messualennukset 
houkuttavat vierailemaan Tukholman venemessuilla.

Veneilijän täytyy välillä tankata myös itseään. 
Messuilla sai maistella ja ostaa erilaisia makkaroita, 

juustoja, leipiä, ranskalaista nougatia…

Allasalueella harrastettiin messujen aikana SUP-poolon lisäksi muun muassa SUP-sprinttiä ja SUP-joogaa.
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Meidän kilpailuun valmistava kausi on nyt takanapäin, 
ja nyt alkaa keskittyminen kilpailukauteen. Vuoden 2016 
puolella olemme osallistuneet eri kilpailuihin, jotka ovat 
olleet meille harjoituskilpailuja silmällä pitäen muun 
muassa arvokilpailukarsintoja toukokuussa, kesän arvo-
kilpailuja, sekä SM-kilpailuja ja muita kansallisen tason 
kilpailuja. 

Viikkoarki on pyörinyt kotimaassa seuraavasti; 1–2 
kertaa viikossa telinevoimistelua, yksi lihaskestävyyshar-
joitus kuntopiirin muodossa kahvakuulilla jne, yksi aero-
binen harjoitus ja yksi pallopeli-ilta lajia vaihdellen (futis, 
pipolätkä jne).

Viikolla kahdeksan pidimme kahdeksan päivän urhei-
luleirin Barcelonan purjehdusopistolla, jossa keskeinen 

HSK Opti Teamin
talvi ja kevät

teema oli ryhmädyna-
miikan rakentaminen. 
Kataloniassa kokeilimme 
myös uusia varusteita, 
sekä kiinnitimme paljon 
huomiota vastatuuli tak-
tiikkaan ja ajotekniik-
kaan. Mukana oli upeasti 
16 nuorta urheilijaa.

Harjoituskilpailuja 
poimittiin ohjelmaam-
me neljä. Ensimmäisenä 
osallistuimme viikolla 
kaksi Omanissa järjes-
tettyyn Mussanah Race 
Week:n, jota edelsi kol-
men päivän kansainväli-
nen leiri. Tästä oli tarinaa 
jo 1/2016 hoskilaisessa, 

joten jätetään tarkemmat spekuloinnit sepittämättä. 
Toisena kilpailuna kalenteriimme osui Gardan pää-

siäisregatta, jossa ei osallistujista ole pulaa! Alle 16 v. 
sarjaan osallistui yhteensä 654 osallistujaa, ja alle 12 v. 
sarjaan 232 osallistujaa. Vanhempien radalla Noel Lauk-
kanen sijoittui neljänneksi, joka on todella kova suoritus! 
Taitaa olla paras suoritus sitten Risto Tapperin voiton 
80-luvun lopulta. Hoskilaisten hyvää kevätvirettä täyden-
sivät Cecilia Dahlberg, joka purjehti kokonaistuloksissa si-
jalle 32, ja tyttöjen sarjassa kuudenneksi. Kultafleettiin, eli 
130 parhaan joukkoon ylsivät myös nuoret Ellen Ormio ja 
Henrik Vaalavuo. Alle 12 v. radalla parasta vauhti piti Sa-
muel Rikala, joka sijoittui 32., nuorempi radalla valmen-
nuksesta vastasi Robin willgren. Hoskilaisia oli Gardalla 
ennätyksellisesti 20 junioria mukana. Kärkipään optijun-
nuista tältä matkalta puuttui Tommy Stenius.

Heti Gardan kilpailun jälkeen seuraavana viikonlop-
puna osallistuimme Hollannin ja Belgian avoimiin arvo-
kilpailukarsintoihin Ouddorppiin, johon osallistui yhteensä 
227 purjehtijaa kymmenestä eri maasta. Kilpailu oli varsin 
rikkonainen tuulten suhteen, koska vain neljä lähtöä saa-

tiin ajettua kahtena kilpailupäivänä hiljaisen ja epävakaan 
tuulen vuoksi. Parhaiten purjehti sama kaksikko kuin Gar-
dalla, Noel Laukkanen ollen kilpailun seitsemäs, ja Cecilia 
Dahlberg 16., ja neljäs tyttö. Tältä reissulta puuttui Ellen 
Ormio.

Viikon 15 kilpailuun Stenungsundissa, huipentui mei-
dän kilpailuun valmistavakausi. Tänne lähdimme jo lähtö-
kohtaisesti vähän kokemattomammalla tiimillä höystetty-
nä muutamalla ”konkarilla”. Matkalta puuttuivat muun 
muassa Ellen Ormio ja Noel Laukkanen. Poikien sarjassa 
oli mukana 128 osallistujaa, parhaiten meidän tiimistä 

purjehti viime vuoden mestari Tommy Stenius, ollen kilpai-
lun kymmenes. Tyttöjen sarjaan osallistui 81 osallistujaa 
(täällä tytöt ja pojat ajoivat eri fleeteissä), ja meidän kaik-
ki kolme tyttöä pääsivät kärkeen tai kärjen tuntumaan. 
Cecilia Dahlberg purjehti neljänneksi, Vilma Rikala 13., ja 
Lilian Tanhuanpää 15. Ruotsissakaan tuulijumalat eivät 
suoneet parhaita mahdollisia olosuhteita, kun lauantaina 
ei päästy kilpailemaan ollenkaan tuulen puutteen vuoksi, 
ja aikataulusyistä ehdimme ajaa sunnuntaina vain kolme 
lähtöä todella haastavissa olosuhteissa.

Toukokuun 7.–8. starttaa kansallinen kilpailukausi, 
kun optit kilpailevat arvokilpailupaikoista Emäsalossa 
Porvoossa. Toinen osakilpailu käydään Kulosaaressa 
21.–22.5.

Vili Kaijansinkko
Päävalmentaja

JUNIORITOIMIKUNTA

Samuel Rikala alle 12 v. sarjan 32. Gardalla, mukana 232 osallistujaa.

Stenungsundin palkitut; vas. Tommy Stenius, Cecilia Dahlberg, Lilian Tanhuapää, Vilma Rikala.

Vilma Rikala ja Cessi Dahlberg virittelevät selfietä Stenung-
sundissa hotellin aulassa

Noel Laukkanen Ouddorpin 
kilpailun seitsemäs 227 
osallistujan joukkosta.

Noel Laukkanen, Gardan 
kilpailun neljäs! 
Osallistujia 654.

Cessi Dahlberg Gardalla ylämerkillä.
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tä, revähdyksiltä ja välilevyn pullistumilta, kertoo Riina 
Laaksonen, Personal Trainer ja purjehduksen harrastaja. 

Toiminnallinen harjoittelu 
kehittää tehokkaasti kuntoa

– Toiminnallinen harjoittelu kehittää kaikkia fyysisen 
kunnon osa-alueita ja sillä on mahdollista saada huikei-
ta tuloksia nopeastikin, kertoo Laaksonen. Toiminnallista 
harjoittelua tukevat laitteet sekä puolipallot eli bosut ovat 
mitä parhaita purjehdusolosuhteiden simulointiin ja har-
joitteluun kuivalla maalla. 

Tasapainon ja hyvän ryhdin kannalta purjehtijan on 
tärkeää treenata myös vatsalihaksia. Vatsalihasten ensisi-
jainen tehtävä on keskivartalon tuen ylläpitäminen, joten 
jos vatsalihakset eivät ole kunnossa, keskivartalon tuki on 
heikkoa. Keskivartalon tukea tarvitaan sekä purjehtiessa 
että normaaliarjessa lähes kaikkeen liikkumiseen ja mm. 
siksi, että jaksetaan kannatella kehoa oikealla tavalla is-
tumatyössä.

Laatua omalle ajalle

Purjehduskauden ollessa Suomessa melko lyhyt, parasta 
mahdollista laatua omalle ajalle saa kun on kehollisesti 
varautunut purjeveneolosuhteisiin. Heikoin lenkki yleensä 
on oma kroppa, mutta samalla se on myös asia, mihin on 
mahdollista vaikuttaa, toisin kuin esimerkiksi säähän. Pur-
jeveneen sujuvaan kulkemiseen kovemmissa sääolosuh-
teissa voidaan vaikuttaa sillä, että keho on riittävän vahva 
toimimaan luontevasti myös suuremmassa aallokossa.

Omasta kunnosta voi pitää huolta itsenäisen tai 
valmentajan kanssa tehtävän harjoittelun ohella myös 
yhdessä samaa lajia harrastavien ystävien kanssa kimp-
patreenaamalla. 

– Kimppatreeneissä yhdistyvät hyöty ja hauskanpito 
ja olemme useasti nähneet, kuinka pieni kilpailuhenki 
saa treenaajista kaiken irti ja toisaalta, kuinka yhdessä 
tekeminen lujittaa esimerkiksi joukkuetovereiden välisiä 
suhteita, kertoo Laaksonen.

Jokaiselle sopivia harjoituksia

Purjehtijoille sopivia, missä tahansa tehtäviä treeniliikkei-
tä ovat muun muassa erilaiset kyykyt, punnerrukset, sel-
kä- ja rintalihasliikkeet sekä hauikset ja ojentajat. 
– Treenatessa on hyvä muistaa harjoittaa sekä vaikuttajat 
että vastavaikuttajat, jotta lihastasapaino pysyy hyvänä. 

Hyväkuntoinen purjehtija
on onnellinen purjehtija 
Purjehdus on Suomessa kausiluontoista ja monen purjeh-
tijan keho kokeekin purjehduskauden alkaessa pienoisen 
shokin, kun lähdetään kylmiltään nostamaan reippaasti 
40 kg:n painoista isopurjetta ylös. Purjehdus on keholle 
haastavaa, sillä siinä tarvitaan epätasaisella pinnalla sekä 
voimaa, tasapainoa että koordinaatiota. Hyvä puoli asias-
sa on se, että nämä ominaisuudet myös kehittyvät vesillä 
ollessa.

Purjehtijan on tärkeää huolehtia kunnostaan myös 
kauden ulkopuolella. Parhaisiin tuloksiin päästään aina 
ympärivuotisella, lajinomaisella harjoittelulla. Lihasvoi-
man kehittämisen ja ylläpitämisen lisäksi purjehtijat – ja 

kaikki muutkin – hyötyvät tasapainon sekä lihasten yh-
teistoiminnan harjoittamisesta. Liikkuessamme pysymme 
helposti omalla mukavuusalueellamme ja unohdamme 
harjoittaa liikkeitä ja kehoa eri suunnissa. 

– Purjehdus on hyvin fyysistä ja ihan koko kropan hyvä 
lihaskunto on oleellista, mutta erityisesti keskikroppa, 
koordinaatio ja lihasten yhteistoiminta pitää olla hallus-
sa. Samoin voiman käyttö eri suuntiin ja suunnissa. Kun 
edellä mainittuihin asioihin on varautunut, eivät nopeat 
tempaisut, kallistumiset ja vaihtuvat tilanteet aiheuta vaa-
raa, keho on valmis vastaanottamaan riuhtaisut ja hyvä 
lihaskunto ja lihasten hallinta suojelee mm. venähdyksil-

Tunnistatko mitä purjehtimiseen liittyvää liikettä Personal Trainer Sara Nevalainen demonstroi? Sara on valmentanut lukuisia 
purjehtijoita ja yksi hänen erityisosaamisalueistaan on toiminnallinen harjoittelu.

Kuvassa Sara pitää kiinni Kinesis-laitteen kahvoista epäta-
saisen bosu-puolipallon päällä.

LUPAUS-hyvinvointistudio on Riina Laaksosen perus-
tama toiminnallisen harjoittelun yksityinen valmen-
nusstudio Helsingin Hietalahdessa, vain 10 min mat-
kan päässä Hoskilta. 

Studiolta löytyvä toiminnallinen Kinesis One –laite 
sekä puolipallot eli bosut ovat mitä parhaat purjeh-
dusolosuhteiden simulointiin ja harjoitteluun kuival-
la maalla. Kinesis-laitteeseen on mahdollista lisätä 
painoja sitä mukaa, kun kroppa kaipaa haastetta ja 

bosujen epästabiili pinta luo ”purjevenemäisen” 
alustan treenille. Lähes kaikki treeniliikkeet kehittävät 
keskivartalon hallintaa sekä lihasten yhteistoimintaa. 
Kinesiksellä treenaavat tehokkaasti myös mm. lumi-
lautailijat, SUP-lautailijat ja surffaajat, jotka kaikki 
tarvitsevat lajeissaan hyvää keskivartalon kontrollia.

Jos kiinnostuit LUPAUS-studiosta, varaa maksuton 
tutustumiskäynti ja kysy jäsentarjousta. 

hyvinvointistudiolupaus.fi 

LUPAUS-hyvinvointistudio
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Hernesaaren edustalla järjeste-
tään heinäkuun ensimmäisellä 
viikolla RS:X -purjelautailun 
EM-kilpailut. Kilpailijoita odo-
tetaan yhteensä noin 200–250 
kymmenistä eri maista. Kilpailu 
käydään neljässä eri luokassa, 
naiset ja miehet sekä tytöt ja 
pojat.

Koska kyseessä on viimei-
nen suurkilpailu ennen Rio:n 
olympialaisia, voidaan odot-
taa että iso joukko maailman 
huipuista ottavat osaa tapah-
tumaan. Suomen vahvin valtti-
kortti on ilman muuta seuram-
me Tuuli Petäjä-Siren, voittihan 
Tuuli hopeamitalin edellisissä 
kisoissa Lontoossa 2012. Toi-
vottavasti kotikilpailut houkut-
televat mukaan myös joitakin 
juniorilautailijoita jatkamaan Tuulin perinteitä.

Rioon on lähdössä Suomesta iso purjehdusjoukkue, 
viisi purjehtijaa on jo lunastanut paikkansa kisakonee-
seen, mm. Tuuli jo ensimmäisessä valintatilaisuudessa. 
Lontoon kisojen jälkeen Tuulin perheeseen on syntynyt 
tyttö joten valmennukseen on tullut ”pieni välivaihe” 
ja muutenkin matkustamista on pitänyt suunnitella ai-
kaisempaa tarkemmin, näin ollen on tietysti hienoa että 

viimeinen suurkilpailu käydään 
kotivesillä.

Kilpailujen seuraamisen 
kannalta Hernesaari on nykyi-
sellään mitä mainioin paikka. 
Viime kesänä avattu ravintola 
Hernesaaren Ranta avaa tänä 
kesänä suurempana ja moni-
puolisempana ja uusi ”Herne-
saaren Löyly” avaa myös oven-
sa ennen kilpailujen alkua, 
joten niistä on mukava seurata 
sekä kannustaa kilpailijoita.

Kilpailujärjestelyt

Järjestelyistä vastaa seitsemän 
Helsinkiläisen pursiseuran yh-
teisesti perustama Helsinki Sail 
Racing Management (HSRM). 
Perustamisesta lähtien yhdis-

tyksen tarkoitus on ollut hoitaa isojen kilpailujen järjeste-
lyvastuu, yhdessä jäsenseurojensa kanssa.

HSK:n panos yhtenä suurimpana kilpailujärjestäjänä 
on luonnollisesti aina ollut merkittävä ja siksi toivon että 
myös tänä kesänä (kun vahvin valttikortti on oman seu-
ramme Tuuli) pystymme vastaamaan haasteeseen.

Tule mukaan toteuttamaan hienoa tapahtumaa 
sekä lähettämään Tuuli Rioon! 

Apua tarvitaan erilaisissa tehtävissä joten aikaisempi ko-
kemus ei ole edellytys, sen sijaan kyllä reipas mieli ja halu 
viettää viikko kansainvälisessä ympäristössä. On mukava 
mikäli sinulla on mahdollisuus olla mukana koko viikko 
mutta mikäli aikataulusi ei veny siihen, niin muutaman 
päivän apu on myös tervetullutta.

Lisätietoja: ted.grondahl@hoski.fi
0500 330331
www.rsxclass.com

Ted Gröndahl

RS:X WINDSURFING
EUROOPAN MESTARUUSKILPAILUT

HELSINKI 2.–9. HEINÄKUUTA
Toukokuussa 2016 otettiin retkisaarissa käyttöön saari-
viiri. Tämä viiri koskee ainoastaan niitä veneitä, jotka on 
katsastettu ja rekisteröity muihin seuroihin kuin HSK:lle, 
mutta veneen omistaja tai kippari on HSK:n jäsen. Retki-
saariviiri on venekohtainen ja HSK:n jäsenen tulee toimia 
veneen kipparina. Jatkossa ei kiinnittyminen HSK:n retki-
saariin ainostaan HSK:n viirillä ole enää mahdollista.

Saariviirin hakemuslomakkeen voi noutaa toimistosta 
tai sen voi tulostaa www.hoski.fi-sivulta. Hakemuslomake 
palautetaan HSK:n toimistoon, josta tietojen tarkistuksen 
jälkeen viiri luovutetaan. Saariviirit on merkitty järjestys-
numerolla. Saariviirin hinta on vuonna 2016 syyskokouk-
sen 2015 päätöksen mukaan 50 euroa/vuosi. Saariviiri 
uusitaan jatkossa vuosittain.

Saariviirin tarkoituksena on aiempaa näkyvämmin ja 
luotettavammin osoittaa retkisaarissa vierailevien muiden 
seurojen lipun alla purjehtivien veneiden reilua oikeutusta 
saapua retkisaariimme nauttimaan kauniista merellisestä 
ympäristöstä muiden jäsenten tapaan. Saariviirillä väl-

tetään tähänastiset ikävät ja puolin ja toisin kiusalliset 
kysymykset seuran jäsenyydestä ja oikeudesta rantautua 
retkisaariimme.

Aurinkoista alkavaa veneilykesää kaikille hoskilaisille!

Retkisaaritoimikunta
saari-posti@hoski.fi 

Viiri myynnissä toimistolla 50 e kpl

RETKISAARITOIMIKUNTA

Retkisaariviiri

Yli 60 vuotta
laadukasta

nosturipalvelua

Helsingin Nosturit Oy
Kuljetusliike Jouni Meling Oy

puh. (09) 350 5600 www.sjoman.com
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Ormholmenilla on viime kauden jälkeen niin paljon kuu-
lumisia, että päätimme kirjoittaa näistä aivan oman jutun.  
Mukavaa on, että näistä uutisista päästään kertomaan 
tuoreeltaan näin uuden veneilykauden alkaessa. 

Kaivovesi
Ormholmenin kaivovesi tutkittiin viime syksynä ja todet-
tiin, että kaivoveden joukkoon oli jostain päässyt meri-
vettä.  Tämä sattaa osin selittää, miksi eteläsaunan kiuas 
ruostui puhki jo 1,5 kuukauden käytön jälkeen. Toinen syy 
saattaa olla se, että uusi eteläsauna on ollut pohjoisaunaa 
suositumpi ja sen kiuas on vilkkaimpina viikonloppuina 
paahtanut lähes yötä päivää. 

Kaivoveden suolaisuus estää veden käytön löylyvete-
nä. Jotta kiukaat kestäisivät ehjinä pitempään, on molem-
pien saunojen räystäiden alle sijoitettu sadevesitynnyreitä 
löylyveden keräämiseksi. Lisäksi löylytiloihin toimitetaan 

omat erilliset makeave-
sisäiliöt, joihin sadevettä 
pitää oman saunavuoron 
päätteeksi lisätä seuraa-
valle saunojalle. 

Saunat
Pohjoissauna kunnostet-
tiin kuluneen talven aika-
na ja saunatilat kokivatkin 
odotetun kasvojen koho-
tuksen.  Löylyhuoneen ja 
pesutilan lattioiden alta 
vanhat eristeet poistettiin  
ja lattiat uusittiin. Lisäksi 
seinä- ja kattopaneelit vaihdettiin sekä  löylyhuoneeseen 
rakennettiin uudet L-kirjaimen muotoiset lauteet. Lopuksi 
lisättiin vielä hieman piristävää väriä lauteiden ja pesuka-
lusteiden väritykseen. Kiukaan edestä puuttuu vielä palo-
pelti, mutta sen hankinta on jo työn alla. 

Uusittu pohjoissauna onkin saanut runsaasti ihastu-
neita kommentteja saunojiltaan. Ämpärisuihkuakin on 
sinne jo ehditty toivomaan, mutta uusien kalusteiden ta-
kia saattavat tilat olla liian pienet ja seinien kastumisen 
vaara siten merkittävämpi. 

Myös eteläsaunassa on tehty kunnostuksia. Pesuhuo-
neen seiniin, pahimmalle roiskevesialueelle asennettiin 
laatoitus ja löylyhuoneeseen vaihdettiin  tehokkaampi 
ja paremmin suurempien joukkojen saunomista kestävä 
kiuas. Huhtikuun koelämmityksissä uusi kiuas lämmitti 
saunan  90 asteeseen 45 minuutissa. 

Eteläsaunan uusi kiuas saa vapaasti paloilmaa kiu-
kaan alta, joten kiukaan vetoa on säädettävä savuhor-
min pellin avulla. Lämmityksessä pitää avata piipun pelti, 
muuten saunan sytytys ei onnistu. Kun sauna on lämmen-
nyt riittävästi, voidaan palamista hillitä sulkemalla peltiä. 
On kuitenkin varottava saunomasta täysin pelti kiinni.

Talkoo- tai yhteissaunavuoroja  varataan etenkin ete-
läsaunaan vilkkaimpina kesäviikonloppuina tasaamaan 
saunomisen kuormitusta. Yhteisvuoroilla varmistetaan, 
että kaikilla saareen saapuvilla on mahdollisuus saunomi-
seen.  Yhteissaunavuoroista tekee saari-isäntä tai hänen 
valtuuttamansa henkilö merkinnän saunakirjaan. 

Molempiin saunoihin on toimitettu siivoustarvikkeita 
ja pesuaineita, jotta tarvittaessa kuka tahansa saunoja 
voisi siistiä paikkoja aiempaa helpommin ja saisimme säi-
lytettyä saunojen siisteys pitempään.

Ormholmenin kuulumisia
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Huussit 
Vanhan huussipolun 
vierelle on noussut raik-
kaan vihreitä pikkumök-
kejä huhtikuun aikana. 
Nämä uudet kompostoi-
tavat huussit tarjoavat 
saarivieraille kaivattuja 
mukavuushyötyjä, sillä 
huussit ovat aiempaa ha-
juttomampia ja tyhjennys 
toteututetaan kerran vuo-
dessa vaihtamalla kom-
postointikasetti huussin 

takaa. 
Uudet huussit ovat nyt käyttökunnossa, vaikka sisä-

maalaukset ovat vielä kesken. Näitä uusia huusseja käy-
tetään samalla tavoin kuin edeltäjiään, eli kun tarpeet 
on tehty, lisätään hiukan kuoriketta kompostiastiaan. 
Kasetinvaihto-ohjeet lisätään huussien seinille, kun ne on 
maalattu sisältä. Huussit sisämaalataan talkoilla kevään 
aikana sopivan sään salliessa. 

Grillauspisteet
Kevään aikana suunnitelmissa on piristää lippukallion 
grillikatoksen viihtyisyyttä. Pidämme sopivana ja aurin-
koisena alkukauden sunnuntaina maalaustalkoot, jossa 
maalaamme grillikatoksen ulko- ja sisäseinät vaaleam-
malla värillä. 

Uutta kaasugrilliä emme grillikatokseen tänä vuonna 
hanki. Pari vuotta sitten hankittu toimii yhä moitteetto-
masti. Kaasupulloja toimitetaan tarpeen ja resurssien mu-
kaan. Jos kaasu on päässyt tilapäisesti loppumaan, voit 
aina käyttää veneesi  omaa kaasua. 

Tallinnanaukion grillimajaan (”Ilotaloon”) tuo jatkossa 
jokainen omat grillihiilet. Viime kesään asti Retkisaaritoi-
mikunnan jäsenet toimittivat grillihiilet sekä Risholmenin 

että Ormoholmenin grillauspisteisiin. Nyt kuljetuksesta on 
päätetty luopua, sillä kuljetus koettiin ajan kanssa kovin 
työlääksi, etenkin kun niiden menekki ylitti toistuvasti 
saariin kuljetettujen hiilien määrän. 

Muistin virkistämiseksi kertoisimme myös, että Ris-
ukon ja Ormiksen grillimajoissa saa polttaa vain hiiliä, 
grillin ohut pohja ei kestä halkojen polttamisesta aiheu-
tunutta kuumuutta. 

Ormholmenin muistilista: 
• Pyrimme siihen, että eteläsaunan yhteissaunavuorot 

olisivat kiireisimpinä viikonloppuina aina samaan 
aikaan, niin saareen tulijat osaisivat ajoittaa tulonsa 
paremmin, esim. perjantaina naiset 21-22 ja miehet 
22-23, ja lauantaina 15-17 ja 17-19 tai molemmilla 
saunoilla samaan aikaa. Aikataulut tarkentuvat touko-
kuun aikana. 

• Eteläsaunan kiukaan sytytyksessä huolehdi peltien 
avaamisesta ja tuhkien poistosta. 

• Ei kaivovettä kiukaille, vaan kiukaan löylyvesi sadev-
esitynnyreistä. 

• Huolehdithan, että sauna jää siistiksi saunomisesi jäl-
keen sekä että vettä ja lämpöä on riittävästi seuraa-
vallekin saunojalle.

• Tallinnanaukion ja Risukon grillimajoihin omat grilli-
hiilet

• Jos kaipaat ajankulua, puiden pilkkominen saunojia 
varten tai niiden kantaminen grillikatokselle tuo vih-
tyisyyttä meille kaikille.  

• Kevättalkoot 14-15.5.2016. Työlistalla saunapui-
den tekemistä, grillikatosten ja saunojen siivousta, 
maalausta yms saari-isännän organisoimat tehtävät. 
Kaikkien saareen saapuvien veneiden osallistumista 
toivotaan. 

Tervetuloa viihtymään Ormholmenilla! 
Retkisaaritoimikunta 
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HSK:n 2020 Tokio -ryhmä harjoittelee tällä hetkellä E-jol-
lilla. Urheilijat siirtyvät vaiheittain tämän kauden jälkeen 
veneluokkiin, joilla kilpaillaan ISAF Youth MM-kisoissa ja 
nuorten olympialaisissa. Kauden 2018 aikana tavoite on 
siirtyä nuorten luokista olympialuokkiin.

Tiimi harjoitteli talven arkiviikkoina normaalisti ker-
ran telinevoimistelua, jonka lisäksi nuorukaiset piiskasi-
vat itseään urheilullisempaan kuntoon Esport Areenalla 
Kimmon ja Harrin johdolla kaksi kertaa viikossa. Ohjel-
maan kuului myös kolme omatoimista harjoitusta, joka oli 
enemmän palauttavaa ja huoltavaa.

Tiimi leireili kolme viikkoa helmikuun alussa Barce-
lonan purjehduskeskuksessa, jossa tutustuttiin uuteen 
veneluokkaan, treenattiin fysiikkaa ja otettiin oikeasti 
vastuuta omasta opiskelusta. Tämän vastuun meidän 
nuoret kantoivat vähintäänkin kiitettävästi, kiitokset vielä 
”opettaja” Kirsi Malmivaaralle!

Toinen ulkomaan leiritys ja kilpailu käytiin Gardajär-

vellä pääsiäisen aikaan. Juniorit osallistuivat viikkoa en-
nen pääsiäistä ensimmäiseen kilpailuun E-jollilla. Aikuis-
ten sarjassa ja kovassa tuulessa ei meidän junnujen eväät 
vielä kärkeen riittäneet. Kilpailuun osallistui 90 purjehti-
jaa, meidän tiimin parhaasta vedosta vastasi Filip Store, 
sijoittuen kokonaiskilpailussa sijalle 35. Täytynee mainita, 
että Filip oli 2000-luvulla syntyneistä ensimmäinen, Jerry 
Malmivaara toinen, ja Valtteri Uusitalo neljäs. Tiimiin 
kuuluvat myös Elias Kilpiö, Anton Janhonen ja Jon 
Wyers. Lisää jengiä on tulossa kesän aikana, kun isoim-
mat optijunnut siirtyvät hiljalleen optista pois.

Kansallinen kilpailukausi starttaa toukokuussa, jossa 
mitataan ensimmäisen kerran miten meidän hillosilmät 
haastavat kotimaiset kärkipurjehtijat.

Vili Kaijansinkko
Päävalmentaja

Kuvia Barcelonan harjoitusleiriltä

32

JUNIORITOIMIKUNTA



34 35

LÄHDE MUKAAN kiinnostavaan lajiin. Me tarjoamme etenemis-
mahdollisuudet Suomen parhaalla Optimistijollaseuralla kaikentasoi-
sille purjehtijoille maan parhaiden kilpapurjehtijoiden ja valmentajien 
ohjauksessa. Purjehduskoulun myötä polku on auki eritasoisiin aktii-
visiin viikkotreeneihin ja -kisoihin, sekä kilpavalmennukseen. Näillä 
rannoilla moni olympiamitalisti on harjoitellut tai aloittanut uransa, 
tuoreimpana menestyjänä 2012 olympiamitalisti Tuuli Petäjä.

LASTEN PURJEHDUSKOULU on suunnattu noin 7–13 vuotiaille 
purjehdusharrastuksesta kiinnostuneille lapsille. Purjehduskoulun 
kurssilla lapsille opetetaan jollapurjehduksen ja turvallisen merellä 
liikkumisen perusteet. Lisäksi koulun ohjelmaan sisältyy erilaisia 
satamassa toteutettavia tehtäviä sekä pelejä jotka takaavat päivän 
monipuolisen sisällön. Uimataito on välttämätön.

KURSSIAIKA on päivittäin klo 9 – 16. Kurssipaikka 

on HSK:n satama Lauttasaaren Vattuniemessä. 

Kurssien hinnat:  5 pv HSK:n jäsenille  290 €
  ei-jäsenille  350 €
  4 pv HSK:n jäsenille  250 €
  ei-jäsenille  300 €
Sisaralennus saman perheen jäsenille -10% alennus 
molemmista lapsista.

KURSSIN HINTAAN sisältyy opetuksen lisäksi kurssilla käytettävä 

materiaali, jollakalusto, vakuutus, Ravintola Blue Peterin keittiön valmistama 

maittava lounas sekä sauna- ja pukuhuone-mahdollisuudet seuran kerhoti-

loissa. Mukaan tarvitset reipasta mieltä, urheiluvaatetuksen ja pelastusliivit.

ILMOITTAUDU 
Kurssit ovat suosittuja, joten toimi nopeasti ja varmista paikkasi 

HSK:n Lasten Purjehduskoulussa.

Kullekkin kurssille mahtuu mukaan 20 junioria, paikat täytetään

 ilmoittautumisjärjestyksessä.

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT
http://www.hoski.fi/toimikunnat/juniori

Koulutusjohtaja Risto Saarni puhelin: 040 546 4514, risto.saarni@quesera.fi

Toimistosihteeri Anne Jäntti puhelin: (09) 692 3580, toimisto@hoski.fi

VALITSE SOPIVA AJANKOHTA
1. leiri vko 23  06.-10.06.
2. leiri vko 24  13.-17.06.
3. leiri vko 25  20.-23.06. HUOM! 4 pv. juhannusviikko
4. leiri vko 30  25.-29.07.
5. leiri vko 31  01.-05.08.

HSK Opti School
Lasten purjehduskoulu 2016

...on länsirannikon mökkiläisten keskuudessa syntynyt pe-
rinne, jolla heitetään hieman haikeat jäähyväiset luonnon-
läheiselle 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 – oh-
jelmanumero on perinteisesti lyhtyjen tai soihtujen polt-
taminen 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 hie-
noksi opittu perinne voitiin kloonata 2000.

Omat eväät – omat kujeet

Tervetuloa 
jo perinteeksi muodostuneisiin

”Venetsialaisin”
Ormholmenille tai Risholmenille

lauantaina 27.8.2016!

OrmisJippo
2016
Kilpapurjehdusta ja hauskanpitoa perheille!
Vuoden 2016 OrmisJippokilpailu purjehditaan tutun kaavan mukaan perjantaina 12.8. menokilpailuna OrmisJippoon. 
Reitti kulkee HSK:n edustalta Ormikselle ja osallistujen toiveiden mukaisesti lähtö on 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 kilapileville venekunnille mahdollisuus tutustua kilpapurjehdukseen ja siten 
ehkä löytää uusi mielenkiintoinen ulottuvuus yhteiseen hienoon harrastukseen.

Lauantaina 13.8.
vietetään koko perheen kesäjuhlaa OrmisJippoa, jossa perinteisenä ohjelmana mm. halkotalkoot, talkoosaunat, luonto-
polku, kevyt ruokailu & juoma, palkintojen jako, iltasoitto ja lasten suorittama lipunlasku.

Tervetuloakoko perheen voimalla OrmisJippoon!

Kuva: Matti Vuorimaa
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KMK–HSK-yhteistoimintaa
kesäkaudella
Jatketaan jo kahdeksatta kesää vasta-
vuoroista retkisatamien käyttöoikeutta 
Kungliga Motorbåt Klubbenin, KMK:n 

kanssa. Sandhamnista pohjoiseen, Stor Möjan  lähistöllä 
upea retkisaari Högböten on tilan salliessa käytettävissä 
1–2 veneelle kahden yön vierailuille, kuten vastavuo-
roisesti omat retkisaaremme. Useita Hoskin veneitä on 
jo käynyt Högbötella, mutta vain harva KMK:n vene on 
löytänyt esim. Ormikselle. Sopimukset on julkaistu molem-
pien seurojen tiedotteissa, Vuosikirjoissa 2014 ja 2015.  
www.kmk.a.se

Kalev ja Pärnu Jahtklubi – HSK 
yhteistoimintaa kesäkaudella
Järjestetään Viron molemmille ystävyysseuroillemme 
mahdollisuus rajatuilla venekunnilla vierailla kotisataman 
lisäksi myös retkisaarissamme. Vastavuoroisesti Piritassa 
käydessä kannattaa soittaa ennakkoon Kalev Jahtklubille: 
Sadamakapten Ado Tikerpäe +372 53 010450. KJK tar-
joaa laajennuksen jälkeen suojaisia vieraspaikkoja, pur-
siseuratunnelmaa, saunat ja tasokkaat ravintolapalvelut. 
Kesälomapurjehduksella samanlaiset edut on saatavilla 
Pärnussa ja lisäksi PJK:n 110 v. juhlatunnelmaa 21.6. 
www.kjk.ee ja www.jahtklubi.ee.  

 
Kesälomaeskaaderi kesä–heinäkuussa? 
Toimikunta on pyytänyt jäsenistöltä ehdotuksia sopivasta 
kohteesta ja matkan vetäjistä. Virossa 2106 on nimitetty 
merikulttuurin vuodeksi. Riianlahden kierroksella kan-
nattaa poiketa ystävyysseuramme Pärnu Jahtklubin 110 
v. juhlilla 21.6. ja Kihnu Mere Pidu -Meripäivillä 8.–10.7. 
Klubi-illoissa ja kotisivuilla lisätietoja. 
matka-posti@hoski.fi 

 

Ystävyysseuramme Pärnu Jahtklubi, 
PJK täyttää 110 vuotta!
Juhlallisuuksia vietetään lähes viikon verran, alkaen per-
jantaina 17.6. ja huipentuen veneiden yhteiseen juhlapa-
raatiin tiistaina 21.6. PJK tarjoaa HSK:n veneille ilmaiset 
laituripaikat koko viikoksi 16.–23.6. Tämän hienon kutsun 
ovat lähettäneet ja vastaanottaneet ystävyysseurojemme
uudet kommodorit, PJK Jyri Söber ja HSK Joni Nuorivaara.
HSK:n matkaveneilytoimikunta toivoo runsasta osanottoa 
ja avustaa eskaaderia tai pienryhmiä kaikissa käytännön 
asioissa matkalla PJK:lle ja Riianlahdelle.
www.jahtklubi.ee

Taustatietoja: HSK:lla on Virossa kaksi ystävyysseuraa, 
Kalev Jahtklubi, KJK Tallinnassa ja Pärnu Jahtklubi, PJK. 
Molempiin seuroihin olemme tehneet onnittelueskaade-
reita, 2008 Kalevin 60 v. 10:llä veneellä ja 2006 Pärnun 
100 v. peräti 20:llä veneellä.

Pärnu Jahtklubilla on kaksi suomalaista kunniajäsen-
tä; edesmenneet varatuomarit Rauno Alatalo, HSK ja John 
Jansson, NJK. Molempien valokuvat ovat kehystettyinä 
PJK:n klubitalon yläportaikossa.

John Jansson oli PJK:n ja NJK:n aktiivinen kilpapurjeh-
tija ja hänen laivastoonsa kuuluivat mm. puolitonnari s/y 
Temptation ja klassinen Swan s/y Dictator. Hän avasi myös 
Saaremaan etelärannikolle pienen Köiguste vierassata-
man, jonka Veikonpäivän talvimyrsky 2005 valitettavasti 
tuhosi. Nyttemmin poikansa Niklas Jansson jatkaa sata-
man ylläpitoa. Köiguste on kaivattu etappipaikka Muhun 
salmen ja Kuressaaren puolivälissä.

Matkasuunnittelun hyvinä apuvälineinä toimivat uu-
sin, viime syksynä painettu Estonian Cruising Guide ja 
koko Riianlahden kierroksella 2015 uudistettu CA:n Har-
bours of the Baltic States (Viro, Latvia ja Liettua). Myynti 
John Nurminen Marine.

Matkaveneilyn tapahtumia 2016 
 

Matkaveneilytoimikunnan 2016 tapahtumat löytyvät 
uudistetuilta kotisivuilta, www.hoski.fi ➪ Toimikunnat ➪ 
Matkaveneily ➪ Ajankohtaista ➪ Toimintasuunnitelma.

MATKAVENEILYTOIMIKUNTA

 
 

ICCY 2016 Rostock, Saksassa 13.–17.7. 
International Council of Cruising Yachts, ICCY:n jo 35. 
kesätapaaminen on Saksan Rostockissa. Ohjelma ja il-
moittautuminen kotisivuilla www.iccy.org. Hoskiltä ovat 
lähdössä ainakin s/y Greta, Nitouche II ja Walk`about. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset; Kalevi Westersund, ICCY 
Council member, 0400 808 620.

 
OrmisJippo, 13.8.
OrmisJippo-perhepurjehduskilpailun startti on perjantaina 
jo klo 16, jotta tuulta riittäisi maaliin saakka. Erityisillä Jip-
po-säännöillä houkutellaan hauskaan kilpaan koko perhe: 
lapset, anopit ja kotieläimet. Luontopolku on viritetty kai-
kenikäisille. Lapset palkitaan mitaleilla ja he suorittavat 
myös lipunlaskun. Tarjoilu on seuran puolesta.

Venetsialaiset, elokuun viimeisenä lauantaina 27.8.
Omatoimiset lyhtyjuhlat järjestetään sekä Ormiksella että 
Risukossa, jo 16. kertaa tuplina.

 
Välimeren lomapurjehdukset keväällä ja syksyllä 
Veneilykautta kannattaa jatkaa molemmista päistä ja laa-
jentaa veneilyalueitaan. Ensikertalaisille soveltuvat hyvin 
SPV -liiton kevät  ja syyspurjehdukset, joiden vastuullisena 
järjestäjänä on OnSail / TravelOn Matkat Oy. Myös 1–3 
veneelle räätälöityjä matkoja ja käytännön purjehduskou-
lutusta on tarjolla. SPV:n syysmatka on 1.–8.10. Kroatian 
Splitistä Dubrovnikiin. Kahdeksasta veneestä jo kolme on 
varattu. www.onsail.fi ja www.spv.fi.   

Useful Information, käytännön tietoa veneilystä Itä-
meren 9 maassa sekä Brittein saarilla ja Norjassa löytyy 
HSK:n ja SPV:n matkaveneilyn kotisivuilta.

Tervetuloa mukaan tapahtumiin! Lisätietoja toimikun-
nalta matka-posti@hoski.fi. 
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Kuva: Matti Vuorimaa

HAL Hallitus
JUN Junioritoimikunta
KEV Kevytvenetoimikunta
KIL Purjehduskilpailutoimikunta
KVE Kölivenetoimikunta
MAT Matkaveneilytoimikunta
KLU Klubitoimikunta
PER Perinnetoimikunta
RET Retkisaaritoimikunta
SAT Satamatoimikunta
TAL Taloustoimikunta
TIE Tiedotustoimikunta
TST Toimisto
TUR Veneturvallisuustoimikunta
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 TOUKOKUU 
  
05.–08.05. Helatorstain eskaaderi Prangliiin  
 ja Tallinnaan MAT
07.–14.05. SPV lomapurjehdus Mallorcalla,   
 OnSail  MAT 
09.05. Katsastus TUR
14.05. Vesillelasku: pohjoiskenttä tyhjäksi SAT
14.05. S. Wikströmin saaristopurjehdus,   
 LYS-veneet KIL
14.05. Talkoot Ormholmen RET
15.05. Pro Sailor Race saaristopurjehdus,  
 ORC Ranking KIL
16.05. Katsastus TUR
19.05. Torstaipurjehdus KVE
vko 20 Hoskilainen no 2 ilmestyy TIE
21.05. Talkoot Risholmen RET
21.05. Vesillelasku: eteläkentä SAT
26.05. Torstaipurjehdus KVE
27.–29.05. NAANTALIN  VENEMESSUT 
28.05. Vesillelasku: eteläkenttä SAT
30.05. Katsastus TU

 

 KESÄKUU 
   
02.06. Torstaipurjehdus KVE
05.06. WB-Sails Round the Buoys Race,  
 ORC IRC X-99 KIL
06.06. Nord Stream Race, stop-ower Helsinki  
 ja lehdistötilaisuus Klubitalolla MAT
08.06. Sataman siivoustalkoot klo 15 alk. KLU
09.06. Katsastus TUR
12.–22.06. CA Baltic Rally, Kalmar–Ystad MAT
16.06. Torstaipurjehdus KVE
18.06. Puuveneparaati, MeriViapori 
18.–19.06. Ranking purjehdus, 2,4mR KIL
20.06. Katsastus TUR
21.06. Pärnu Jahtklubi 110 v. MAT
25.06. Talhoot Hasselholmen RET
  
 HEINÄKUU 
  
01.–03.07. Hensinki Regatta; Vikla, 505, Finn KIL
08.–10.07. Hangon Regatta 
08.–10.07. Kihnu Mere Pidu -Meripäivät 
09.–16.07. Muhu Väinä 59. Regatt,   
 Pärnu–Tallinn   

13.–17.07. ICCY Rostock kesätapaaminen MAT
15.–17.07. TALLINNAN MERIPÄIVÄT, Lentosatama  
17.–18.07. SXK koululaiva Gratitude Hoskilla KOU
24.–30.07. Folkboat Gold Cup 2016 KIL
27.–31.07. Swan 50th Anniversary Regatta, Turku 
28.–31.07. Kotkan Meripäivät 
 Kesälomaeskaadri MAT
  
 ELOKUU 
  
06.08. Barösund Runt 
09.–12.08. H-boat World Championship 2016 KIL
11.–13.08. Kuressaaren Meripäivät  
12.08. OrmisJippo perhepurjehduskilpailu,  
 startti klo 16.00 KVE
13.08. OrmisJippo MAT
13.08. VIAPORIN TUOPPI 
15.08. Tiedotustoimikunnan kokous TIE
17.08. Hoskilainen no 3 deadline TIE
18.–20.08. Helsinki–Tallinn Race 
18.–21.08. UIVA-FLYTANDE 
25.08. Torstaipurjehdus KVE
27.08. Venetsialaiset, Ormis ja Risukko MAT

 SYYSKUU 
  
01.09. Torstaipurjehdus KVE
03.09. Henri Lloyd Race, ORC IRC LYS  KIL
03.09. Lauttasaaren ympäripurjehdus KIL
04.09. North Sails rankingkilpailu, LYS KIL
08.09. Torstaipurjehdus KVE
10.09. Talkoot Risholmen RET
10.–11.09. Ande Vihma -purjehdus, Star KIL
15.09. Torstaipurjehdus,   
 HSK:n kölivenemestaruus KVE
17.09. Talkoot Ormholmen RET
17.09. Hoskilainen no 4 deadline TIE
19.09. Tiedotustoimikunnan kokous TIE
vko 38 Hoskilainen no 3 ilmestyy TIE
 
 LOKAKUU 
  
01.–08.10. SPV lomapurjehdus Kroatiassa, 
 OnSail MAT
22.10. Lipunlasku, ohjelma HAL/KLU
vko 44 Hoskilainen no 4 ilmestyy TIE
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Jätkäsaaressa meri on osa asumista
Helsingin eteläkärki kehittyy vauhdilla. Meren läheisyys yhdistettynä 
pääkatujen varsille kivijalkatiloihin tuleviin kauppoihin ja kahviloihin sekä 
erinomaisiin liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksiin tekevät Jätkäsaaresta 
omaleimaisen asuinalueen. Lemminkäisen kohteet Jätkäsaaressa 
keskittyvät Saukonpaateen.

Tutustu Saukonpaateen ja kohteisiin: lemminkainen.fi /saukonpaasi

MERITUULI

KOMPASSI

LOISTO

RUORI

SUUNNITTEILLA

SUUNNITTEILLA

SUUNNITTEILLA
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KYSY LISÄÄ!
ASUNTOMYYNTI 
P. 0800 95005

Lemminkäinen Talo Oy, Salmisaarenaukio 2, PL 169, 00181 Helsinki
Asuntomyynti: puh. 0800 95005 (maksuton), asuntomyynti.helsinki@lemminkainen.com

TUTUSTU ASUNTOIHIMME: lemminkainen.fi/asunnot

Jätkäsaaressa meri on osa asumistaJätkäsaaressa meri on osa asumista

KOTI MEREN 
ÄÄRELTÄ


