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KOMMODORIN TARINAT

VÄLITODISTUS
Tätä kirjoittaessa kaikki Hoskilaiset Olympiaedustajat ovat aloittaneet urakkansa.
Veneilykausi alkoi taas kerran ennätys aikaisin.
Hoskilaiset etunenässä. Kotisatamassamme oli heti
Vapun jälkeen melkoinen määrä veneitä vedessä.
Myös retkisaarissa oli jo aikaisin keväällä vieraillut
varsin moni venekunta.
Tietooni on tullut monta tapausta, joissa jäsenemme eivät tunnu
haluavan noudattaa yhteisiä sääntöjämme. Osaa olen ollut henkilökohtaisesti todistamassa, loppuja
selvittämässä.
Jotta voisimme onnistua, on 1 600 jäsenen, yli 600 veneen kotisatama ja kolme retkisaartamme
mahdollista hoitaa kunnialla vain siten, että me kaikki välitämme toisistamme. Kunnioitamme toisiamme. Tervehdimme toisiamme, kun tapaamme kotisatamassa tai retkisaarissa ja noudatamme yhdistyksen sääntöjä.
Kotisatamassa autojen, moottori- ja polkupyörien ajonopeudet pidetään alhaalla. Kävelyvauhti on
sopiva nopeus. Myös veneiden ajonopeudet satama-alueella tulee pitää matalina. Alle 3 solmua.
Autot pysäköidään autoille varatuille paikoille. Kevytveneet ja trailerit ovat niille varatuilla paikoilla.
Ei autopaikoilla. Emme kutsu kotisatamaan kavereita veneineen ilman, että siitä on sovittu Satamamestarin kanssa.
Retkisaariin mielivät veneilijät pitävät huolen siitä, että heidän veneensä ovat asianmukaisesti merkitty. Retkisaarissa olevat venekunnat pitävät huolen siitä, että retkisaariin rantautuvat veneet toivotetaan ensin tervetulleiksi. Sen jälkeen selvitetään, ovatko oikeassa paikassa.
HSK:n kilpailuihin osallistuvat joukkueet pitävät huolen siitä, että noudattavat hyvää urheiluhenkeä.
Hyvään urheiluhenkeen kuuluu, että aina tavoitellaan voittoa ja kunnioitetaan vastustajaa.
Jokaisen Hoskilaisen tulee aktiivisesti seurata, mitä ja missä toiminnastamme tiedotetaan. Yllättävän usein olen kohdannut tilanteen, jossa jäsenemme ei tiedä tai sanoo, että ei ole tiedotettu. Edellä
mainituista vain toinen pitää paikkansa.
Kaikki merkittävät asiat tiedotetaan: yhdistyksen kokouksissa, Hoskilaisessa, kotisivuilla ja Hoskin
facebook-ryhmässä. Hoskilainen lähetetään jokaiseen jäsentalouteen. Jos et ole omaasi saanut, päivitä
osoitetietosi. Hoskilaisen digiversio löytyy kotisivuilta.
Kehotan kaikkia kertaamaan sääntömme. Käymään vähintään kerran viikossa kotisivuillamme
(www.hoski.fi). Tervehtimään jokaista kotisatamassa ja retkisaarissa vastaan tulevaa henkilöä.
Säännöt, kaikkien jäsentemme aktiivisuus ja hyvät tavat muodostavat toimintamme perustan ja
mahdollistavat sen, että HSK on myös tulevaisuudessa yksi maamme johtavista veneilyseuroista.
Joni Nuorivaara
Kommodori
Kuva: Matti Vuorimaa

3

TOIMISTO
HSK:n toimiston aukioloajat
KANSLIET betjänar
Maanantai
klo 13.00–19.00
Tiistai–perjantai
klo 13.00–16.00
Hoskilainen 3/2016
Helsingfors Segelklubb ry:n jäsenlehti
hoskilainen@hoski.fi

www.hoski.fi
SISÄLTÖ
3 Kommodorin tarinat
6 Satamatoimikunnan uutisia
8 Uiva venenäyttely
10 OrmisJippo 2016
14 Kaikki paitsi purjehdus on turhaa
15 Hoskilaisen 3/2016 vlokuvauskilpailu
16 Pärnu Jahtklubi 110 vuotta!
18 HSK akatemian kesäterveiset
22 Ensimmäiset EM-kilpailuni RS:X Olympialuokassa
24 H-veneiden MM-kilpailut purjehdittiin HSK:lla
		 6.–12.8. yhteensä 41 venekunnan voimin
26 Gold Cup toi Hoskille 65 folkkaria ja 200 purjehtijaa
28 Suomi ensimmäistä kertaa Nord Stream Racessa

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

32 Matkaveneilyn tapahtumia 2016
33 Matkaveneilytoimikunnan klubi-illat
34 Tapahtumakalenteri 2016
35 Myytävänä toimistossa

• Kommodori • Kommodor
Joni Nuorivaara
joni.nuorivaara@hoski.fi
• Pääsihteeri
Perttu Monthan
perttu.monthan@hoski.fi

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

Kannen kuva: Jarmo Vehkakoski
Paino: Hämeen Kirjapaino Oy 2016
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KOKOUSKUTSU
Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidetään HSK:n
Klubitalon Iso Pässi-salissa keskiviikkona 23.11.2016
kello 18.00. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokouksessa käsiteltäviksi määräämät asiat.
Kokousmateriaali on noudettavissa toimistosta
21.11.2016.
Hallitus

MÖTESKALLELSE
Helsingfors Segelklubb ry:s höstmöte hålls i HSK:s
Klubbhus, mötesrummet Stora Bässen, onsdag
23.11.2016 kl. 18.00. På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärendena för höstmötet.
Möteshandlingarna kan hämtas från kansliet fr.o.m.
den 21.11.2016.
Styrelsen

TERVETULOA UUDET JÄSENET

• 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

• Kilpailutoimisto • Tävlingskansli
puh. +358 9 6925 411
www.hoski.fi

Oletko
huomannut
nämä?

Ho ski lai ne n

3•2016

Hoskilainen numero 4/2016:n aineistot
3.10.2016 mennessä osoitteeseen:
hoskilainen@hoski.fi
Olethan huomannut, että Hoskilaisen
näköislehden voi lukea myös netissä,
osoitteessa: www.hoski.fi –> Jäsenlehti

Airas Matti
Al-Khadour Jonas
Cibulka Aron
Flores Markko
Gagneur Rami
Hansén Henri
Heinänen Eero
Hotinen Juha-Pekka
Huikkonen Emilia
Jokinen Linus
Juntti Iiro
Kaasinen Joel
Kaasinen Oona
Kankkunen Katja
Karjalainen Matti
Karttunen Leo
Kettunen Heikki
Korhola Onni
von Koskull Jacob
Laukkanen Silja-Sophie
Leimola Fanni

Kuva: Matti Vuorimaa

Mattila Juuso
Nevaste Kaius
Norio Henri
Nykänen Jani
Pitkänen Peppi
Puolakka Mikko
Rajala Otto
Ramirez Luis Alberto
Riikkala Ville
Ruusunen Veli-Pekka
Saksela Tuuli
Salmenlinna Samuel
Salmivalli Satu
Savikko Johanna
Soikkeli Johannes
Söderholm Mayreth
Toivonen Aapo
Vauhkonen Otto
Vesalainen Antti
Vesalainen Jannika

• 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
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SATAMATOIMIKUNTA

Veneiden nostot
Syksyn nostopäivät ovat:
17.9. – vain eteläkentälle
24.9. – vain pohjoiskentälle
1.10. – vain eteläkentälle
8.10. – vain eteläkentälle
15.10. – viimeinen nosto pohjoiskentälle, nosto vain pohjoiskentälle
22.10. – vain eteläkentälle

Ilmoittaudu ensimmäiseen nostoon viimeistään 10.9. ja
muihin nostoihin viimeistään 15.9. Tämä on tärkeää, jotta
saamme suunniteltua nostot ja uusien tulijoiden sijoittelun ajoissa.
Huom! Jos veneesi on ollut Hoskilla talvisäilytyksessä
ja sinulla on vanha sopimus, mutta et enää tuo venettäsi
talvisäilytykseen HSK:lle, ilmoita siitä toimistoon (toimis-

to@hoski.fi). Tieto tarvitaan, sillä uusia tulijoita on ja tilaa
vähän.
Jos sinulla on tarvetta erityisille järjestelyille, voit soittaa Tomi Taarille aamupäivisin numeroon 040 4100 304.
On tärkeää, että ohjeita noudatetaan, koska satamamestari ei poikkeuksellisesti hoida nostojen järjestelyjä ja
toimimme erityisjärjestelyin.

Mastojen säilytys

Talvisäilytyssopimukseen kuuluu maston säilytys mastotelineessä. Mastoja ei saa säilyttää rikaamiseen tarkoitetuilla pukeilla. Mastoista on irrotettava saalingit ja muut

ulokkeet ja mastot on merkittävä talvisäilytystarralla josta
käy ilmi omistajan nimi, puhelinnumero ja talvisäilytyssopimuksen numero.

Pohjamaalit

Mikäli veneessäsi vielä on ns. pehmeä myrkkymaali on se
vaihdettava tämän talvisäilytyskauden aikana. Pehmeiden
maalien pesu painepesurilla on ehdottomasti kielletty.
Kaikkia eliönestomaaleja käsiteltäessä on huolehdittava siitä, että maalijäte kerätään talteen eikä jätettä
pääse ympäristöön. Maalijätteelle on astia ongelmajäte-

kontissa. Huom! Uutta on ainoastaan pehmeiden malien
kielto. Velvoite maalijätteen talteenottoon on ollut HSK:lla
voimassa jo vuosia.
Seuraa tiedotus kotisivulla ja kun saat talvisäilytyssopimuksen, lue sen mukana tulevat tiedotteet huolellisesti.

Lipunlasku 22.10.2016

HSK:n lipunlasku ja purjehduskauden päättäjäiset järjestetään lauantaina 22.10. Tarjolla on lohikeittoa sekä
tietysti HSK:n kilpailujen palkintojenjako. Iltaa jatketaan
kauden tapahtumien kuvien katselulla. Voit tuoda myös

omia kesäkuviasi purjehduksista.
Saunat ovat lämpiminä. Seuraa myös nettisivuilta mahdollisia tarkempia tietoja tapahtumasta.
Satamatoimikunta – Satamajohtaja - Hallitus
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Uiva venenäyttely
19. kertaa HSK:lla
Uiva venenäyttely järjestettiin tänä vuonna 39. kertaa.
Näyttely avautui torstaina pilvisessä, tuulisessa säässä ja
sadettakin saatiin, mutta onneksi sää parani viikonlopun
edetessä. Näyttelyvieraita kävi noin 10 600.
Uiva Flytande 2016:ssa oli näytteillä kaikkiaan 260

venettä, joista 18 oli purjeveneitä. Näytteilleasettajia oli
117. Tuttuun tapaan messuvieras pääsi näkemään kaikkea
vajaa 2,6-metrisen Highfield Ultra Lightin ja 58-jalkaisen
Sunseeker Manhattanin väliltä. Uutuuksia olivat muun
muassa Jeanneu Leader 40, Buster S:n ja XL:n uudet mal-

Venekauppa nousussa

Tapahtuman järjestäjän Finnboat ry:n toimitusjohtajan
Jouko Hujun mukaan suomalainen venekauppa on hyvässä mallissa. Suomalaisia veneitä myytiin tammi–toukokuussa 125,1 miljoonan arvosta, kasvua oli edellisvuoteen verrattuna 68 prosenttia. Eniten veneitä myytiin
Ruotsiin ja Norjaan sekä määrällisesti että arvollisesti.
Kolmanneksi suurimmat kaupat Suomi teki Maltan kanssa, jonne myytiin vain kaksi venettä, mutta niiden arvo oli
yhteensä 30,9 miljoonaa. Myös venetuonti on kasvanut:
se nousi viime vuoden tammi–toukokuuhun verrattuna 84
prosenttia.
Ensi vuonna on vuorossa 40. Uiva venenäyttely ja 20.
Uiva HSK:lla. Luvassa on jälleen uusia tuotteita – ja toivottavasti myös lisää kasvu-uutisia venealalta.
Teksti: Arja Kangasniemi
lit, Yamarinin uutuusveneet sekä Suomessa ensimmäistä
kertaa lanseeratut Highfieldin RIB-veneet ja - jollat.
Messualueen teltoissa sai tutustua esimerkiksi veneilyalan järjestöihin, perämoottoreihin, veneilyvarusteisiin,
-vaatteisiin ja -patjoihin – alan asiantuntemusta löytyi siis
usealta alalta. Uutuutena messualueella oli ohjelmalava,
jossa sai tietoa muun muassa perämoottorin syyshuollosta ja turvallisesta telakoinnista. Lapset oli jälleen huomioitu Uivassa: he saivat osallistua esimerkiksi veneily- ja
solmukouluun.
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MATKAVENEILYTOIMIKUNTA

Ormis Jippo 2016
Kello neljältä iltapäivällä kuusi venettä starttasi Hoskin
edustalta jippopurjehduskisaan. Jo kipparikokouksessa
enteiltiin pitkää kisaa, sillä luvassa oli heikkoa vastatuulta. Onneksi kipparikokouksessa viisaasti sovittiin,
että kisa keskeytettäisiin klo 21, jos veneet eivät ole sitä
ennen ehtineet Ormikselle. Aluksi tuuli oli kevyttä, mutta
jo Rysäkarilla pyöriteltiin reivejä sisään. Lopulta kävikin
niin, että tuuli heikkeni ja ainoastaan kaksi venettä (Navigateur ja Lisbet) purjehtivat iltayhdeksään mennessä
maaliin. Huolimatta heikentyneestä tuulesta, kisaveneissä
jaksettiin tsempata loistavasti loppuun saakka, vaikka veneiden miehistöissä oli pieniä lapsia. Vasta iltayhdeksältä
laskettiin purjeet ja sen jälkeen ajettiin koneella saareen
juuri ennen pimeän saapumista. Mainittakoon, että jipon
voittajaveneessä Lisbetissä oli kippari ja tytär ja siellä
vaihdeltiin silti keulapurjeitakin!

Suosittuun
luontopolkukisaan
lähti 9 joukkuetta. Rasteilla olevat
tehtävät olivat aiempien vuosien
tapaan joko luontoon ja merenkulkuun liittyviä. Myös kädentaitoja testattiin.

Jippo -purjehduskisan lopulliset tulokset:

Luontopolkukisan tulokset:

1. Lisbeth

1. Mösjö myssy mössöt

2. Navigateur (kisan nopein vene)

2. Senjaset

3. Karen

3. EO

4. Jäger II

4. Tripla M

5. Helena

5. Helena

6. Alouette

6. Salaiset seikkailijat

Kuva: Minna Pellikka

7. Peura
Onnittelut kaikille kisaan osallistuneille mahtavasta
tsemppauksesta!

8. Sun sine seilors
9. Iron man

Lapset laskivat HSK:n lipun Ormis-Jipossa.

Kuvat: Maritta Hirvonen

Sahurina
Juha Hirvonen.
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20
Ormis-Jippo
Perjantaipäivä oli kaunis ja
tuulinen
Ormholmenilla satamassa tilaa
Vain pari venettä
Iltapäivällä oli lahdessa todellinen
terassikeli
Kun sitten Jippo-kilpapurjehtijat
saapuivat
Sisäsatama oli täyttynyt hyvin
Vaikka sääennusteet lauantaille
olivat sateiset
Erittäin sateiset
Ja lastenkin koulut olivat juuri
alkaneet
Missä olivat moottoriveneet?
Jipon kanssa kilpailivat Risukkoon
menneet myötätuulipurjehtijat
Jotka sitten saivatkin kunnon
sateet niskaansa lauantaina
Samaan aikaan perjantaina Jippopurjehdus starttasi HSK:lta
Kuusi osallistujaa
Kuuleman mukaan alussa tuuli
kohtalaisesti

Täysin vastaisesti
Välillä erittäin kovaa
Loppua kohden vähän moinasi
Sumutorvi törähti
Kun maaliin tuli ensimmäisenä
Navigateur
Sitten muut
Alkoi tulla pimeää ja keskeytyksiä
ja aikaylityksiäkin tuli
Kaikille oli tarjolla yhteinen
kisasauna
Oli rauhallinen ilta
Jippo-aamu valkeni harmaana
Muttei oikeastaan sateisena
Tuuli kovaa, oli pilvistä
Ulapan puolella aallot nostivat
tyrskyjä
Oli kunnon keli
Mutta mikään ei estänyt
perinteistä Jippo-ohjelmaa
Organisoijina Minna (s/y Reivitär)
ja Ville (s/y Gamla Damen)
Organisaatio toimi hyvin
Mikään ei loppunut kesken

Talkoiltavaa jäi vielä
Venetsialaiseenkin
In spiritus hoskiensis
Kannettiin halkoja
Sahattiin halkoja
Tarkemmin sanottuna Komu (s/y
Alouette) sahasi
Sitten pinottiin
Talkooväki oli tehokasta
Pienestä isoimpaan
Kaikki työt saatiin loppumaan
Ja sitten saunaan
Saunan löylyssä istuessa
Miettii, kun katselee kuohuvalle
merelle
Nämäkin löylyt ovat talkoolaiset
varmistaneet
Kuten grillikatoksen iltanuotion
loimun
Pohdittiin, voiko kaivoveden suola
hävitä
Voiko sitä puhdistaa
Kestääkö kiuas tehtynä
haponkestävästä teräksestä

Kesäsaunassa kuultua
Kaveri purjehti Maarianhaminasta
Verkanille
Heinäkuun myrskytuuli
pahimmillaan
Vene on 70-jalkainen purjevene
Verkanilla vasta kaveri totesi
Vesiskootteri oli pudonnut kyydistä
välille
Huolena oli
Miten kertoa asia tyttärelle
Tarinan kertojalle sattui myös
Verkanilla
Aamulla varhain satamassa
Piti mennä koiraa ulkoiluttamaan
Hiljaa, ettei vaimo herää
Koira putosi kannelta mereen
Sai sen pelastettua laiturille
Samalla putosi kännykkä ja
pankkikortti taskusta mereen
Oli pukenut aamulla vain shortsit
Ettei vaimo vaan herää
Taskuissa ei ollut vetoketjua
Tarinan opetus
Pidä vetoketjut kiinni satamassakin
Sitten ohjelmassa luontopolku
Sitten me syötiin

Tomaatti-vihanneskeittoa
höystöillä maun mukaan
Ja juomilla
Ormiksen henki alkoi herätä
Palkintojenjako alkoi
s/y Navigateurin vierasmiehistössä
oli soittajia
Tilaisuus alkoi duolla kitara ja viulu
Kappaleena oli Myrskyluodon
Maija
Juhlallinen hetki
Hannunkin (s/y Navigateur)
silmäkulma näytti kostuvan
Palkintoja saivat kaikki
Jippo purjehduksen lähtijät
Luontopolun kiertäjät
Jippo-purjehduksen voitti s/y
Lisbeth
Huolellisen tasoituslaskennan
tuloksena
Miehistönä vain isä ja tytär
Kaikki lapset saivat mitalin
Joku lapsi sanoi
"Minulla on näitä jo monta"
Kannattaa siis osallistua
Mitalisaldo on aina suurempi kuin

Rion olympialaisissa
Ilta jatkui
Kitaristi säesti ja lauloi
Muut tulivat mukaan
Lapsillekin laulettiin
"Leijonaa mä metsästän"
Kiitokset kitaristille
Ei-laulajat vertailivat keskenään
Kesän satamia
Vähältä piti tilanteita
Ja muistelivat vanhoja
Näissä merkeissä
Kun aurinkokin välillä pilkahteli
Ilta päättyi rauhallisesti
Olihan kyseessä koko perheen
juhla
Sunnuntai alkoi sadekuurolla
Ei tuullut
Oli kotiinpaluun aika
Evakkopaikassa
Uivaa venenäyttelyä odotellessa
Jouko Perttula s/y Blues

Ormis-Jippo palkintojenjako ja juhlallisuudet.

Kuva: Samuli Katainen
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Kaikki paitsi purjehdus on turhaa
Hoskilaisen 3/2016
kuvakisan voitto
Erkki Suorlahdellelle

Lasse Mårtensson är borta. Han gick bort 14 maj 81 år
gammal. I HSK minns vi honom som musikern som skapade sånger och musik om skärgården. Många öar och
holmar speciellt i Åbolands och Ålands skärgård har sina
egna visor och sånger skapade av honom. Stormskärs
Maja inte att förglömma. Lasse blev HSK:are 1965 och i
yngre år uppträdde han gärna på HSK:s fester.
Vyöry tulee!

Hänen veneensä oli nimeltään Merelle, turvallinen ja viihtyisän tilava 33-jalkainen ketsi, joka 26 vuoden ajan oli
hänen ja perheensä kelluva koti ja joka vei Lasse Mårtensonin saaristoelämyksiin yli Itämeren ja Suomenlahden. Edesmennyt kunniajäsenemme Ande Vihma oli
”sailmasterina” kun vene kahden muun gastin kanssa
purjehdittiin Englannista Hoskille 1970. Lukemattomien
saaristopurjehdusten lisäksi sillä käytiin mm. Puolassa. Se
myytiin, kun hän itse ei enää jaksanut purjehtia, mutta
hänen kuvissaan ja kodissaan Merelle eli loppuun saakka.
Lasse ritade HSK:s logo som var
i bruk fån slutet av 1970-talet tills
år 1992.
HSK:n edellinen logo oli Lassen
piirtämä.

Osallistu sinäkin
seuraaviin kuvakisoihin
Lähetä kilpailuun osallistuvat kuvasi tai kuva-linkki (nettialbumiin) Hoskilaisen
sähköpostiosoitteeseen hoskilainen@hoski.fi otsikolla HOSKILAISEN KUVAKILPAILU.
Liitä kuvan lisäksi tiedot kuvan ottajasta ja mielellään lisätietoja kuvasta.
Seuraavaan kilpailuun kuvat tulee olla perillä 3.10.2016
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,
ista
hoski.fi-nettisivujen sekä vuosikirjan kuvituksena.
iitos kuv

K
teen!
jo etukä

Rolf Eriksson ja Kallu Westerlund

14

15

Pärnu Jahtklubi
110 vuotta!
Ystävyysseuramme PJK lähetti meille syntymäpäiväkutsun,
josta tiedotettiin kahdessa Hoskilaisessa ja klubi-illoissa.
Tilaisuudesta ottivat vaarin s/y Muru II, Nene, Nitouche II,
Ulla-Maija ja Walk`about.
Aikaiselle juhlapäivälle, jo tiistaiksi 21.6., oli seilattu
omaan tahtiin eri etappisatamien kautta. PJK:lla oli jo
edellisenä viikonloppuna ollut juhlakilpailuja ja merellisiä
tapahtumia. Meille kutsuvieraille oli järjestetty ilmaiset
laituripaikat koko viikon ajaksi. Lisäksi saimme nostaa
mastoihin juhlalippujen lisäksi myös valkoiset PJK 110
viirit.
Syntymäpäivät alkoivat puolilta päivin Kommodoor
Regatalla ja lapsille oli järjestetty iltapäiväksi touhua rannan pomppulinnoissa. Iltakuudelta lähes kaikki sataman
juhlaliputetut veneet ajoivat koneilla ulos jokiuomaan.
Näyttävä juhlaparaati kiersi useita kertoja kahden merkkipoijun ja maantiesillan väliä. Maissa oli runsaslukuinen
katsomo ihailemassa tätä kesäkauden avajaisseremoniaa,
jolla Pärnu avattiin Viron kesäpääkaupungiksi.

Raikkaan merimatkan jälkeen oli kiire vaihtaa klubitakki päälle ja rientää PJK:n ison ravintolan tunnelmalliseen klubihuoneeseen. Runsaan jäsenistön lisäksi paikalla
oli peräti neljä kommodoria ja yksi naispuolinen varakommodori. Monia juhlapuheita pidettiin ja HSK:n lahjana
luovutettiin upea The History of Seafaring kirja, kaikkien
venekuntien signeeraamana; ”Kaikki paitsi purjehdus on
turhaa…” (Lasse Mårterson). Ystävyys sen todistaa… Ystävyysseura HSK Helsinki.
Coctailien ja pikkupurtavien jälkeen maisteltiin mahtavaa soihduilla valaistua juhlakakkua. Perinteisesti oli
myös kuultu jo useaan kertaan ison laivakellon kumahduksia ja nautittu sen seurauksista; kierros Gammel Danskia koko salille. Kelloa kumautettiin myös Hoskin toimesta
tarjoamalla onnittelukierros.
Illan pimetessä voitiin vielä ihailla komeaa ilotulitusta,
joka joelta ammuttuna peilasi tyyneen vedenpintaan.
Klubilla istuttiin vielä pitkään ja muisteltiin ystävyysseurojemme monia yhteisiä tapahtumia, aina 1991 Muhu
Väina Regatasta alkaen...
Kiitos Pärnu Jahtklubille hienoista juhlista!
www.jahtklubi.ee
Kalevi Westersund, Nitouche II

Taustatietoja:
HSK:lla on Virossa kaksi ystävyysseuraa; Kalev Jahtklubi, KJK Tallinnassa ja Pärnu Jahtklubi, PJK.
Pärnuun seilasi 17 Hoskin venettä Muhu Väinä
Regatan kanssa jo 1991, 100 v. juhlilla 2006 oli 20
venettä ja 105 v. juhliin 2011 osallistui 10 venettä.
Pärnu Jahtklubilla on kaksi suomalaista kunniajäsentä; edesmenneet varatuomarit Rauno Alatalo, HSK ja John Jansson, NJK. Molempien valokuvat ovat kehystettyinä klubitalon aulassa.
John Jansson oli PJK:n ja NJK:n aktiivinen kilpapurjehtija ja hänen ”laivastoonsa” kuuluivat mm.
puolitonnari s/y Temptation ja klassinen Swan s/y
Dictator. Hän avasi myös Saaremaan etelärannalle
pienen Köigusten vierassataman, jonka Veikonpäivän talvimyrsky 2005 valitettavasti tuhosi.
Nyttemmin poikansa Niklas Jansson jatkaa sataman ylläpitoa. Köiguste on kaivattu etappipaikka
Muhun salmen ja Kuressaaren puolivälissä. Tarkemmat tiedot uudessa Estonian Cruising Guidessa.

Kommodoor Väino Hallikmägi, exx. Egon Elstein, exxx.
Peeter Volkov ja ex. Jyri Söber.

Paraatipurjehduksen ainut naiskippari, Maija.
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Klubiruumissa Äppö, Kosti, Maija, Ari ja Leo.

Asekommodoor Marit Murd leikkaa
ja kommodoor valvoo.

Hoski tarjoaa onnittelukierroksen

17
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HSK akatemian kesäterveiset
Kesä on ollut vilkas ja menestyksekäs. Lapset ja nuoret
ovat onnistuneet hyvin kansallisilla ja kansainvälisillä
vesillä. Cecilia Dahlbergille kesä on ollut todella maukas,
kun 15 vuotias Lauttasaarelainen nappasi kesän aikana
Zoom8 -luokan MM-kultaa Eestistä, sekä optareiden
Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailuista pronssia
Tanskasta. Filip Store (15 v.) purjehti samoissa kilpailuissa
E-jollalla pronssia alle 19 v. sarjassa, ja Valtteri Uusitalo
(15 v.) ylsi kuudenneksi. Pietari Airakorpi purjehti E-jollien
MM-kilpailuissa sijalle 16, ja E-jollien nuorten EM-kisoissa
(alle 20 v.) Pietari sijoittui viidenneksi, samoissa kilpailuissa Jerry Malmivaara sijoittui kahdeksanneksi alle 18 v.
sarjassa, ja Valtteri Uusitalo sijoittui 13.
Kotimaan vesillä pöhinää on riittänyt viimevuosien
tapaan ja isommin. Optareissa Arvokilpailukarsinnoista
hoskilaiset saivat jälleen eniten paikkoja MM,- EM ja PM-
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E-jollien nuorten EM-kilpailut Puolassa, Jerry johtaa alamerkillä.

joukkueisiin, SM-kisoissa Tampereella Ellen Ormio 13 v.
purjehti kokonaiskilpailun (alle 16 v.) toiseksi, voittaen
tyttöjen sarjan. Hyvää menestystä täydensivät Aleksi
Saarni (7.), Tommy Stenius (9.) ja Lilian Tanhuanpää (tyttöjen 3. ja kokonaiskisan 14.), samalla HSK oli kolmatta
kertaa putkeen paras seuran, kilpailuun osallistui 117
junioria. Optareiden rankingsarja jatkuu vielä kahdella
osakilpailulla syyskuun aikana, jota johtaa tällä hetkellä
kolmen kilpailun jälkeen Ellen Ormio. E-jollilla kotimaan
kausi on myös kulkenut myötätuulessa, seitsemän kilpailua on ajettu, joista kolme on päättynyt hoskilaisten
kaksoisvoittoon, ja viimeisin kilpailu peräti kolmoisvoittoon (1. Valtteri, 2. Jerry, 3. Pietari), Filipin tsempatessa
viidenneksi. E-jollilla kausi jatkuu vielä syyskuun aikana
SM-kisoilla, sekä kahdella rankingkilpailulla.
Harrastajamäärät ovat myös olleet kasvussa koko

kesän ajan, pelkästään aktiivi optipurjehtijoita on jo yli
50, e-jollailijoita 12, ja uusia junioreita valuu hiljattain
sisään jollakoulusta, jossa pyörähti kesän aikana ennätyksellisesti yli 90 lasta.
Kehitys jatkuu!
Vili Kaijansinkko
Helsingfors Segelklubb ry
Päävalmentaja
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Vas. Henkka Va
alavuo, Ellen Or
Tommy Stenius
mio,
ja Aleksi saarn
i juhlivat
pojan paluuta
”kotiin”.

Tuoreet pronssimitalistit Tanskassa, Filip Store ja Cecilia Dahlberg.

opti
Ellen Ormio
a
Vilamourass
MM-kisoissa
a.
Portugaliss

Jerry Malmivaara
Tanskan Pohjoismaiden ja
Baltian mestaruuskilpailuissa.

Zoom8 -luokan MM-kultamitalisti Cecilia
Dahlberg.
Suomen paras optiseura 2016
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PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA
Aloitin purjelautailun RS:X luokassa 2015–2016 vuoden
vaihteessa ja olen vieläkin kaikista uusin tulokas luokassamme! Vihdoin ja viimein pääsin kokeilemaan miltä kilpaileminen kovimmassa purjelautailuluokassa luonnistuu!
Aloitimme Tuuli Petäjä-Sirenin kanssa EM-kilpailuihin valmistautumisen kotivesillä pari kuukautta ennen
Hernesaaren rannassa järjestettäviä kilpailuja! Normaalisti olimme vesillä neljä päivää peräkkäin ja sitten pidimme
yhden välipäivän ja jatkoimme samaa rataa kilpailuihin
asti! Yleensä lähdimme purjelautailemaan HSK:lta muiden
kilpakumppaneiden kanssa.
Meillä oli kolme eri treenileiriä eri kokoonpanoilla; ensimmäinen leiri oli Tuulin ja Ingrid Puustan (EST) kanssa,
toinen leiri oli Tuulin ja hollantilaisten tiimin kanssa ja vii-

Ensimmäiset
EM-kilpailuni
RS:X Olympialuokassa

täimeni kilpailuissa oli päästä kaikki lähdöt läpi ajallisesti
ja se onnistuikin. Olo oli aivan mahtava! Ennen kilpailuja
jännitin, että pääsenköhän tavoitteeseeni, koska kuulin,
että kilpailemme vain yhdessä fleetissä kaikkien seniori
naisten kanssa.
Loppujen lopuksi kilpailuista jäi todella hyvä mieli ja
oli aivan upeaa päästä omaan tavoitteeseen ja nähdä niin
paljon purjelautailijoita kotivesillä. Tästä on hyvä jatkaa
eteenpäin hyvillä mielin ja enemmän motivoituneena! Vesitreenejä on pakko saada lisää, jotta saan parannettua
lautavauhtiani ja fyysistä kuntoa täytyy parantaa myös!
Aleksandra Blinnikka

Kuva: Erik Lähteenmäki

Kuva: Erik Lähteenmäki

22

Kuva: Robert Hajduk

meinen leiri oli Tuulin, Fanny Baumannin (SWE), Noga
Gellerin (ISR), Ketija Birzulen (LAT) ja Ingrid Puustan
(EST) kanssa! Meillä oli viikkojen aikana todella hyvät
purjehdusolosuhteet, vaikka välillä tulikin vettä vaakatasossa!
Kisojen lähestyessä kilpailijoita tuli enemmän ja
enemmän paikan päälle ja teimme päivittäin harjoituskilpailuja! Yhteensä purjelautailijoita osallistui kilpailuihin yli
200 ja naisten aikuisluokassa oli 53 kilpailijaa!
Kilpailujen alkaessa tuuli muuttui maatuuleksi; todella
shiftailevaksi ja puuskikkaaksi! Treenileirien aikana meillä
ei kertaakaan ollut samanlaisia olosuhteita kuin kilpailuissa, uskomatonta! Moni kokenutkin purjelautailija totesi, että olosuhteet olivat hankalimmasta päästä, missä
he ovat ikinä kilpailleet. Parina päivänä paistoi aurinko,
parina päivänä satoi vettä ja viimeisenä päivänä meidät
yllätti sakea merisumu! Ajoimme yhteensä 13 lähtöä 6
päivän aikana; rutistus oli todella kova kaikille. Oma täh-

Kuva: Robert Hajduk
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H-veneiden MM-kilpailut
purjehdittiin HSK:lla 6.–12.8.
yhteensä 41 venekunnan voimin
Kilpailuissa purjehdittiin yhteensä 10 lähtöä neljänä päivänä Melkin ja Ytterskärin rata-alueilla. Olosuhteet olivat
useimpina päivinä haastavat navakan tuulen ja aallokon
vuoksi.
Voittoon purjehti Ruotsin Henrik Edmanin (MSS)
venekunta ennen tasapisteisiin päätyneitä Suomen
Staffan Lindbergin (ÅSS) ja Tanskan Claus Höj
Jensenin (SH) miehistöjä.

Paras HSK:ta edustanut venekunta oli Stefan Winqvistin kipparoima (15.).
Lisätietoja ml. tulokset löydät tapahtumasivustolta
(https://hboat2016.wordpress.com) ja kuvia tapahtumasta Sailpix.fi -sivustolta (www.sailpix.fi).
Lämpimät kiitokset kaikille kilpailijoille sekä järjestäjille!
Kuva: Sailpix.fi / Erik Lähteenmäki

kuja!

erk
Haavissa tuoreita h

Palvelemme ma–la 7–22, su 9–22
S-market Itälahdenkatu
Itälahdenkatu 27, p. 010 76 66000

BONUS JOPA 5 %

MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %

SMARKETHOKELANTO.FI

Yli 60 vuotta
laadukasta
nosturipalvelua
Helsingin Nosturit Oy
Kuljetusliike Jouni Meling Oy
24

puh. (09) 350 5600 www.sjoman.com
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Gold Cup toi Hoskille 65 folkkaria
ja 200 purjehtijaa

Pohjoismaisen kansanveneen, folkkarin, epävirallinen
maailmanmestaruus Gold Cup toi Hoskille ja Ytterskärin
radalle heinäkuussa yli 60 folkkaria eri puolilta PohjoisEurooppaa. Kilpailun saaminen ensimmäistä kertaa Suomeen oli folkkariväen sitkeän lobbauksen tulos ja tunnustus HSK:n järjestäjäosaamiselle.
Folkkarien Gold Cupia on purjehdittu 1960-luvulta saakka isoissa folkkarimaissa Tanskassa ja Saksassa
sekä muutamia kertoja Ruotsissa, eikä suomalaisveneitä
kilpailussa nähty kovin usein. Viime vuosina suomalaiset
ovat osallistuneet säännöllisemmin ja esimerkiksi hoskilaiset Petri Vuorjoen, Heta Järvimaa-Luodon ja Antti
Vallitun venekunnat ovat Gold Cupin kävijöitä. Vuoden
2012 Gold Cupissa Ruotsin Sandhamnissa oli useita
suomalaisveneitä, ja kilpailun yhteydessä pidetyssä kansainvälisen folkkariliiton NFIA:n kokouksessa käsiteltiin
tulevia arvokisatapahtumia.
– 2016 oli tuolloin vielä avoin. Käytiin nopea tekstiviestipalaveri Eva Lindgrenin kanssa, jonka jälkeen
ehdotimme, että HSK voisi ne järjestää. Aika paljon lob-
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avoimilla vesillä radalla, jossa ylä- ja alamerkkien väli on
vähintään 1,8 mailia, mikä Helsingissä onnistuu käytännössä vain ulkona Ytterskärin radalla. Viiden pitkän purjehduspäivän aikana ehdittiin purjehtia seitsemän lähtöä.
Tanskalaiset ja saksalaiset hallitsivat kilpailun kärkisijoja. Tanskalaisen Per Jørgensenin kipparoima Kajka
varmisti voiton jo ennen viimeistä osakilpailua. Muista
kärkisijoista taisteltiin loppuun asti. ja vielä viimeisessä
lähdössä kuudella veneellä oli mahdollisuuksia mitaleihin. Viimeisen startin ja sillä koko kilpailun hopean otti
tanskalaisen Ditte Andreasenin Gisti. Kolme starttia
voittanut Andreasen on Gold Cupin historian ensimmäinen osakilpailuja voittanut ja mitaleille yltänyt naiskippari.
Paras suomalaisvene, Herman Saaren La Pampri 2
oli kuudes ja paras ruotsalainen yhdeksäs. Virossa folkkari
on ollut nopeasti kasvava luokka, mutta näissä kisoissa

paras virolainen jäi vielä sijalle 41.
Seuraavat suomalaiset Roope Heikkilä (Filur), ja
hoskilainen Antti Vallittu (Miru) olivat sijoilla 12 ja 14.
Muilla suomalaisilla ei ollut 20 parhaan joukkoon asiaa,
vaikka Gold Cupiin valmistautumista silmällä pitäen vuoden 2015 SM-kisat oli pidetty samalla Ytterskärin radalla
ja koko alkukauden 2016 kilpailut treenattu kansainvälisten sääntöjen mukaisesti ilman spinaakkeria.
Vaikka folkkarien kärki on lasikuitua, puufolkkareita
oli nytkin mukana kymmenkunta. Parhaan puuveneen
palkinnon otti saksalaisvene, joka syystä tai toisesta on
nimeltään Olut.
Teksti: Ilppo Kivivuori
Kuvat: Sailpix.fi / Erik Lähteenmäki ja Jarmo
Vehkakoski / Folkkariliitto.

baamista kuitenkin tarvittiin, että lopulta saimme kisan
Suomeen, kertoo Petri Vuorjoki.
Kisapäätöksen jälkeen oma työnsä oli myös siinä, että
Tanskan ja Saksan folkkaripurjehtijat saatiin vakuuttumaan siitä, että Helsinkiin saakka kannattaa tulla. Suomalaisveneiden aktiivinen osallistuminen Gold Cupeihin
ja Herman Saaren La Pamprin viimevuotinen pronssi
vakuuttivat, että suomalainen folkkaripurjehdus on kansainvälisellä tasolla.
Osallistujamäärä, 65 venettä, ylitti järjestäjien odotukset. Veneitä oli Saksasta 13, Ruotsista 9 ja Tanskasta 7. Virolaiset olivat ensimmäistä kertaa Gold Cupissa yhdeksän
veneen voimin. Englantilainen miehistö kilpaili Suomesta
lainatulla veneellä, samoin kisan kaukaisin osanottaja,
San Fransiscolainen Eric Kaiser. Isäntämaan veneitä oli
mukana 25.
– Kun juttelin NFIA:n tanskalaisen varapuheenjohtajan Sören Käestelin kanssa, hän kehui tätä parhaimmaksi koskaan järjestetyksi Gold Cupiksi, kertoo Vuorjoki.
Gold Cupin säännöt edellyttävät, että kilpailu käydään
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Suomi
ensimmäistä kertaa
Nord Stream Racessa
Viides Nord Stream Invitational Race seilattiin 5.–
9.6.2016 Pietarista Saksan Warnemündeen. Suomalaisia
on kilpailun miehistöissä ollut mukana aiemminkin, mutta
tänä vuonna kilpaili kokonainen Team Finland, kipparinaan HSK:n Samuli Leisti.
Viides kesäkuuta puolelta päivin viisi Swan 60 -venettä odotti malttamattomasti Itämeren pisimmän avomeripurjehduksen, Nord Stream Racen (NSR), lähtölaukausta
Pietarin Kronstadtissa. Suomi ja HSK saivat tällä kertaa
jännittää kilpailun sujumista erityisen paljon, sillä Team
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Europen, Team Germanyn, Team Great Britainin ja Team
Russianin kanssa oli kilpailemassa myös Team Finland.
Kilpailukutsu osoitettiin alun perin ex-kommodorillemme, Timo Nurmilaukakselle, joka on ollut alusta
pitäen NSR:n Suomen organisaation kantava voima. Nurmilaukas kääntyi HSK:n hallituksen ja avomerikilpailuissa
menestyneen Samulin Leistin puoleen, joka lähti mukaan
X Sail Racing -tiiminsä kanssa luotsaamaan Tsaar Peter
-venettä.
– Sain 11.3. viestin, jossa kysyttiin kiinnostusta osal-

listua Nord Stream -kilpailuun yhdellä Swan 60-luokan veneellä. Viesti tuli aivan puun takaa ja tuntui ilman muuta
hyvältä, että jotain on uran aikana tullut tehtyä oikein, kun
kutsu tuli. Olin yhteydessä välittömästi Timoon sekä Hoskiin, jotta heidän puolesta kaikki olisi ok. Timo edisti osallistumistamme vauhdikkaasti Hoskin sisällä, joten saimme
vahvistuksen osallistumiselle pikaisesti. Tämän jälkeen ei
mennyt montakaan minuuttia, niin ydinporukka oli kisaan
kasassa. Kiitokset paljon tästä mahdollisuudesta Hoskilaiset ja Timo! hehkuttaa Samuli Leisti alkutunnelmia.
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Kaiken kaikkiaan NSR:een otti osaa 70 purjehtijaa.
Joukkueet muodostuivat kokeneista avomeripurjehtijoista ja jokaisessa tiimissä piti olla mukana kolme alle
25-vuotiasta seiloria. Team Finlandissa Leistin aisaparina
oli avomeripurjehduksen grand old man Kenneth Thelen. Uutta sukupolvea edustivat olympiavalmennuksessa
ollut naiskippari Sinem Kurtbay sekä Juho Kotiranta ja Oskari Muhonen. Muut miehistön jäsenet olivat
Christer Baggström, Nikolas Bogdanoff, Thomas
Hacklin, Janne Järvinen, Jaakko Kantola, Mariusz
Klupinski, Simo Lemmetyinen, Samuel Thesleff ja
Ville Tikkanen. Myös Team Europessa oli HSK edustettuna: Tim Krögerin miehistöön kuului Emil Vartiainen,
joka oli mukana myös vuonna 2015, kun Team Europe
voitti NSR:n.

laitteista loppuivat akut ja hydrauliikka lakkasi toimimasta, jolloin purjeiden trimmaaminen oli lähes mahdotonta.
Kilpailuasemaa heikensi myös se, että Team Finland kiersi
vahingossa yhden reittipisteen väärältä puolelta ja joutui
kääntymään takaisin korjaamaan virheen. Lopulta suomalaiset saapuivat Lauttasaareen neljäntenä joukkueena
Russia-, Europe- ja Germany-tiimien jälkeen.
HSK:lla viivyttiin vain puoli vuorokautta, jonka aikana
syötiin kunnolla ja saatiin myös Tsaar Peterin käyttöakusto vaihdettua. Uutta ruoria ei valitettavasti löytynyt, mutta onneksi rikkinäinen ruori saatiin huolella laminoitua
kuntoon. Lisäksi osa purjeista kävi nopeassa huollossa
WB Sailsilla. Vene oli täysin kilpailuvalmiina juuri ennen
seuraavaa starttia ja odotukset olivat kovat.
Pitkään johdossa toisella legillä

Tyylikästä kilpailua ja havereita

NSR:n olosuhteet olivat ihanteelliset: tiimeillä oli allaan
nopeat veneet, kokeneet miehistöt ja kelikin oli kohtuullinen, sillä ensimmäinen legi purjehdittiin 3–6 m/s pohjoistuulessa. Harmittavia havereiltakin sattui. Tsaar Peterin ulkomaalainen boat captain ajoi huonosti merkitylle
kivelle Neva-joessa jo ennen varsinaisen kilpailun alkua,
minkä vuoksi toinen hiilikuituruoreista hajosi ja jouduttiin
paikkaamaan teipillä. Onneksi köliin eikä runkoon tullut
isompia vaurioita, vaan kilpailu pääsi alkamaan.
Matkalla Helsinkiin huono onni jatkui. Veneen sähkö-
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Matkan kohti Warnemündea Team Finland aloitti mallikkaasti ylittäen lähtölinjan ensimmäisenä ja johdattaen
fleetin kohti Saksaa. Itämeri koetteli tiimejä tarjoillen
tuulettomia hetkiä ja ajoittain 13 m/s tuulia. Toinen legi
poikkesi ensimmäisestä siinä, että reitti Pietarista Helsinkiin oli aika lailla ennalta määrätty, mutta toisella legillä
oli mahdollista tehdä taktisia ratkaisuja. Leisti miehistöineen onnistui taktikoinnissaan loppusuoralle asti purjehtien kilpailun kärjessä – kunnes joutui lähes seitsemäksi
tunniksi tyveneen. Kannoilla seurannut Team Europe selviytyi tyynestä säästä paremmin kuin suomalaisjoukkue,

mutta sijoittui toisella legillä kolmanneksi Team Finlandin
viedessä kakkostilan. Ulompana seilanneet saksalaiset kirivät toisen osuuden ja koko kilpailun voittajaksi. NSR:n
kokonaiskilpailuissa toiseksi tuli Team Europe, kolmanneksi Team Russia, neljänneksi Team Finland ja viidenneksi Team Great Britain.
– Olemme hyvin väsyneitä, mutta onnellisia, kommentoi Samuli Leisti kilpailun tunnelmia Tsaar Peter -veneen
saavuttua aurinkoiseen Warnemündeen. – Spirit of Europe
oli vierellämme, kun tuuli alkoi taas seitsemän tunnin pläkän jälkeen puhaltaa. Saimme viimeisen 40 mailin aikana
eroa Spirit of Europeen neljä mailia ja kutistettua Team
Germanyn lähes mahdottomalta tuntuneen kahdeksan
mailin eron miltei olemattomiin. Haluan kiittää järjestäjiä, etenkin Pietarin pursiseuraa hienosta ja harvinaisesta
mahdollisuudesta kilpailla Swan 60:llä. Ja tietenkin miehistöä, joka teki fantastisen suorituksen. He ponnistelivat
viimeiset kaksitoista tuntia kelloon katsomatta, voittoa
tavoitellen. En ole nähnyt pitkään aikaan sellaista yritystä
ja sitoutumista eikä voitto jäänyt kauaksi, Leisti kiittää.
Suomen joukkue saavutti Nord Stream Racessa myös
muun muassa kilpailun nopeimman venenopeuden ja
huippunopeusennätyksen, joten Team Finlandin suorituksesta ei voi olla muuta kuin ylpeä. Ensi vuonna vielä
paremmalla onnella kisaan!

Nord Stream Race
• kulkee Itämeren pohjassa sijaitsevaa Nord
Stream -maakaasuputkea seuraillen Pietarista
Saksan Warnemündeen.
• pituus 750 merimailia
• poikkesi kolmatta kertaa 1. legin päätteeksi
HSK:lle.
• kilpailun järjestää Pietarin pursiseura yhteistyössä Helsingfors Segelklubbin ja saksalaisen Norddeutscher Regatta Vereinin kanssa.
• tapahtuman pääsponsorina toimii Nord Streamin
enemmistöosakas, venäläinen Gazprom, ja tapahtumakumppanina Nord Stream 2 AG.
• X Sail Racing Team -kuulumisia löytyy lisää:
www.facebook.com/xsailracingteam.

Teksti: Arja Kangasniemi, Samuli Leisti,
Perttu Monthan
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Matkaveneilyn tapahtumia 2016
Matkaveneilytoimikunnan 2016 tapahtumat löytyvät
uudistetuilta kotisivuilta, www.hoski.fi ➪ Toimikunnat ➪
Matkaveneily ➪ Ajankohtaista ➪ Toimintasuunnitelma.
Välimeren lomapurjehdukset keväällä ja syksyllä

Veneilykautta kannattaa jatkaa molemmista päistä ja laajentaa veneilyalueitaan. Ensikertalaisille soveltuvat hyvin
SPV-liiton kevätja syyspurjehdukset, joiden vastuullisena
järjestäjänä on OnSail / TravelOn Matkat Oy. Myös 1–3
veneelle räätälöityjä matkoja ja käytännön purjehduskoulutusta 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 Itämeren 9 maassa sekä Brittein saarilla ja Norjassa löytyy
HSK:n ja SPV:n matkaveneilyn kotisivuilta.
Ripa purjeistaa Finnjollaa.

Tervetuloa mukaan tapahtumiin! Lisätietoja toimikunnalta matka-posti@hoski.fi.

Operointia Hoskin omalla
suurnosturilla.

Matkaveneilytoimikunnan klubi-illat
jatkuvat taas perjantaisin, alustavasti
11.11. ja ensi vuonna 13.1. ja 3.3.
• klubitalon saunat ja Iso Pässi -sali
• naisten ja miesten saunat klo 17 alkaen
• ohjelmat klo 19 alkaen
• saunakassit ja omat eväät
Talvikausi aloitetaan suosituksi tulleella nostalgia teemalla perjantaina 11.11.
Aluksi katsastetaan ammattilaisten 1967 tekemä
hauska ”Valkopurjeet” mustavalkoinen kaitafilmi, joka on
kuvattu Helsingin ja Hangon rannoilla.
Jäsenemme Risto Holmsten näyttää miten Helsingin
Olympialaisissa 1952 lanseerattu Finnjolla trimmataan
ja saadaan vauhtiin. Tunnettu radioääni Markus Similä
selostaa seilausta hyvällä huumorilla ja kertoo selkokielellä mitä esim. regatta tarkoittaa. Peter Tallberg kertoo
omista kokemuksistaan kilpapurjehduksissa. Autenttista
ajankuvaa välittyy puolen vuosisadan takaa.
Toisessa osiossa seurataan 1960-luvun kaitafilmeiltä
oman kotisatamamme vaatimatonta alkua mutta nopeaa
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kehitystä. Vattuniemi on jo seuramme kolmas satamapaikka, edellisten Iso Pässin ja Kellosaaren jäätyä maantäytön
alle ja siltojen väärälle puolelle. Filmeissä esiintyy monia
seuramme aktiivisia aikalaisia, joista tunnistamme nimeltä vain muutamia.
Nyt haluammekin haastaa mahdollisimman monet
katsomaan näitä nostalgia filmejä ja tunnistamaan niissä
esiintyviä henkilöitä ja muistelemaan yhteisiä tapahtumia.
Näin voimme vielä täydentää filmien antia ja saamme parempaa dokumentaatiota kohta 120-vuotisen seuramme
puolivälin vaiheista.
Olisiko sinullakin hyviä filmejä tai kuvia nostalgisista
aiheista? Ota yhteyttä matka-posti@hoski.fi tai kalevi.
westersund@hoski.fi ja 0400 808 620, niin sovitaan aiheet ja esitysajat ja avustetaan materiaalin editoinnissa.
Kotisivuilla www.hoski.fi informoidaan klubi-iltojen
aiheista ennakkoon.
Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet hauskoihin klubiiltoihin!
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SYYSKUU
		
10.09.
Talkoot, Risholmen
15.09.
Torstaipurjehdus
HSK:n kölivenemestaruus
17.09.
Talkoot, Ormholmen
19.09.
Tiedotustoimikunnan kokous
22.09.
Klubitoimikunnan kokous
vko 38
Hoskilainen no 3 ilmestyy

22.10.

vain eteläkentälle

RET
KVE
RET
TIE
KLU
TIE
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Avaimet

• Jäsenavain, sisältää yhden kohteen ................... 65 e
• Kotisatama, retkisatamat, komerot, nosturi ........ 40 e
• Porttien kaukosäädin ...................................... 115 e

Kesälippis

kankainen ........................................................ 10 e

LOKAKUU
		
01.–08.10.
SPV lomapurjehdus Kroatiassa,
OnSail
MAT
03.10.
Hoskilainen no 4 deadline
TIE
11.10.
Satamatoimikunnan kokous
SAT
22.10.
Lipunlasku, ohjelma
HAL/KLU
vko 44
Hoskilainen no 4 ilmestyy
TIE
		
MARRASKUU
		
11.11.
Klubi-ila, 60-luvun nostalgiaa
Vattunokalta
MAT
19.–20.11.
Martin markkinat, teemana Virumaa,
Kaapelitehdas
23.11.
Syyskokous
HAL
28.11.
Satamatoimikunnan kokous
SAT

Veneiden nostopäivät
		
17.09.
vain eteläkentälle
24.09.
vain pohjoiskentälle
01.10.
vain eteläkentälle
08.10.
vain eteläkentälle
15.10.
viimeinen nosto pohjoiskentälle,
vain pohjoiskentälle

Kuva: Matti Vuorimaa

Tapahtumakalenteri 2016
Peräliput

• 33 x 54 cm ....................................................... 20 e
(alle 7 m vene, lipputanko 80 cm)
• 44 x 72 cm ....................................................... 22 e
(alle 7 m vene. lipputanko 100 cm)
• 55 x 90 cm ....................................................... 30 e
(7–10 m vene, lipputanko 120 cm)
• 66 x 108 cm ..................................................... 40 e
(10–12 m vene, lipputanko 145 cm)
• 80 x 131 cm ..................................................... 57 e
(12–15 m vene, lipputanko 175 cm)
• 100 x 163 cm ................................................... 87 e
(eli 15 m vene, lipputanko 210 cm)

Pipo

......................................................................... 20 e

Solmio

logolla, silkki, musta ja sininen .......................... 25 e

Viirit

•
•
•
•

Veneenomistajan viiri, 22 x 44 cm ..................... 24 e
Kunniajäsenen viiri, 22 x 36 cm ......................... 36 e
Viron lippu ......................................................... 5 e
Retkisaariviiri .................................................... 50 e

Venetarrat – HSK-logo

• Jumbo halk. 250 mm .......................................... 9 e
• Keskikoko ........................................................... 6 e
• Pieni ................................................................... 3 e

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

Hallitus
Junioritoimikunta
Kevytvenetoimikunta
Purjehduskilpailutoimikunta
Kölivenetoimikunta
Matkaveneilytoimikunta
Klubitoimikunta
Perinnetoimikunta
Retkisaaritoimikunta
Satamatoimikunta
Taloustoimikunta
Tiedotustoimikunta
Toimisto
Veneturvallisuustoimikunta

Laadukas Muston piké-paita HSK:n lippulogolla,
värit valkoinen ja punainen, koot S–XXL
jäsenhinta ........................................................ 45 e
muille ............................................................... 55 e

Kirjat

• Purjehduksen kilpailusäännöt 2013–2016 ........ 15 e

Klubitakin kangasmerkki

musta ja sininen ................................................. 5 e

Pinssi

kovaemali 15 mm, tumman sininen lippulogo,
kullanvärinen runko ....................................... 3,50 e
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Valoisia kaupunkikoteja
Lauttasaaren sydämessä

visualisointi

aressa
Helsingin Antonio – tyylikäs talo viimeistelee kaupunkikorttelin Lauttasa
kodit.
lut
varustel
sti
tasokkaa
talon
Nyt myynnissä Antonion 5–7-kerroksinen
taAntoniossa on huomioitu eri tilojen yhdistettävyys, jaettavuus ja kalustet
vuus. Asuntokohtainen viilennysyksikkö. Yhteisellä saunaosastolla hulppea
kattoterassi. Autohalliin on kulku suoraan porraskäytävästä. Oma tontti.
Energialuokka C. Löydä uusi kotisi: skanska.fi/antonio
alkaen;
Osoite: Kiviaidankatu 9, 00210 Helsinki. Vapaana 2–3 h koteja. Hinnat
.
mh 100 590 €, vh 335 300 €. Myynnissä, arvioitu valmistuminen 12/2017

Asuntomyynti

Skanska Kodit
PL 114, 00101 Helsinki
Nauvontie 18

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