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KOMMODORIN TARINAT

TURVALLISTA VENEILYÄ
Veneilyturvallisuus on ollut kovasti esillä SPV:n toimesta. Asia on tärkeä. Sain mahdollisuuden
osallistua Meriturvassa järjestettyyn MOB -koulutukseen. Puolisentoista tuntia vietettiin altaassa.
Tyynessä ja pienessä aallokossa kivuten ylös altaasta erilaisia keinoja hyödyntäen. Kapusimme
vedestä purjeveneeseen, pelastuslauttaan, Rib -veneeseen sekä puolillaan vettä olevaan soutuveneeseen.
Olosuhteet sinänsä olivat mukavat. Vesi oli noin 18 astetta lämmintä ja merenkäyntiä ei ollut
nimeksikään. Silti vedestä pois pääsy tai alukseen takaisin kiipeäminen oli riittävän työlästä. Aika
pian tuli selväksi, että kovinkaan moneen yritykseen eivät voimat riitä.
Oletko itse miettinyt, mistä kohtaa olisi mahdollisessa MOB -tilanteessa helpointa ja turvallisinta nostaa veteen pudonnut takaisin veneeseen? Tai miten itse pääset takaisin veneeseen omin
voimin?
Turvalliseen veneilyyn liittyy myös se, että jokainen aluksessa oleva tietää, mistä aluksen turvavälineet löytyvät. Tähän asiaan Hoskin turvallisuustoimikunta tulee tuomaan apua ja opastusta
tulevan kauden katsastusten yhteydessä.
Lauhan talven jäljiltä veneilykausi on avattu kotimaassakin jo maaliskuun puolella. Kilpapurjehtijamme ovat aloittaneet kautensa omien suunnitelmiensa mukaan pääosin Välimeren purjehduskeskuksissa. Hoskilaisilla on käynnissä useampi projekti, jotka tähtäävät Tokion olympialaisiin.
Heidän edesottamuksiaan seuraamme mielenkiinnolla ja kannustaen.
Retkisaarten osalta tilanne aiempaan on muuttunut siltä osin, että HSK hankki Risholmenin
aiemmin vuokralla olleen tukikohdan omakseen. Tästä seuraa se, että viimeinkin voimme kohdentaa merkittäviä kehityspanoksia myös Risholmeniin.
Kotisatamassa on uudistettu laitureiden numerointia ja hankittu yksi uusi laituri. Rakennuskannan ylläpito ja kohennus jatkuu. Nyt on vuorossa kilpailukanslian remontointi.
Veneilykausi 2017 tulee taas kerran osoittamaan, kuinka aktiivinen toimija HSK on. Oli sitten
kyseessä kilpapurjehdus, kilpailujen järjestäminen tai matkapurjehdus.
Turvallista veneilykautta kaikille!
Joni Nuorivaara
Kommodori
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SATAMATOIMIKUNTA

Kuva: Matti Vuorimaa

Sataman
kuulumiset
Veneiden koot ovat aikojen kuluessa kasvaneet ja varsinkin leveistä
paikoista on jatkuvasti pientä pulaa. Tätä paikkaamaan tehtiin talven
aikana hieman järjestelyitä, joihin kuuluivat uuden laiturin hankinta
uuden satama-altaan eteläreunaan sekä H-laiturin aisojen vaihdon.
Toimenpiteillä H-laituriin tehtiin aiempaa leveämpiä ja pidempiä paikkoja ja uuden K-laiturin myötä saimme kokonaan uusia aisapaikkoja, joita voidaan jakaa sekä purje- että moottoriveneille. Laitureiden
muutos- ja asennustyöt ovat tätä kirjoitettaessa jo käynnissä ja niiden
on määrä ennen valmistua kauden alkuun.
Talven aikana on päivitetty sataman paikkojen hallintajärjestelmä
ja sen yhteydessä jouduttiin numeroimaan uudestaan osa venepaikoista. Muutokset koskevat ns. vanhoja eli A, B, C ja D -laitureita.
H-laiturissa tehtyjen muutosten vuoksi myös sen numerointia piti
päivittää.
Alkuvuodesta nousi otsikoihin, että kaupungit ovat perusteettomasti perineet ulkopaikkakuntaisilta korotettuja venepaikkamaksuja. Helsinki reagoi tähän nopeasti ja poisti ulkopaikkakuntalaisten
lisämaksut jo tältä kaudelta. Samalla Helsinki teki kuitenkin kaikkia
paikkoja koskevan yleiskorotuksen. HSK:n hallitus päätti satamatoimikunnan suosituksesta, että seura ei muuta hinnoittelua tälle kaudelle
vaan hintoja tullaan tarkistamaan vasta kaudelle 2018. Kaupungin
hinnoittelu perustuu laiturimetreihin ja venekohtaiset korotukset tulevat olemaan paikan leveyden mukaan muutamia kymppejä. Uudet venekohtaiset hinnat selviävät viimeistään syyskokoukseen mennessä.
Satama-alueemme koilliskulmalla olevan kolmion muotoisen vesialueen liittämistä satamaamme on suunniteltu jo pitkään. Ajatuksena
on ollut täyttää alue ja hyödyntää sitä muun muassa talvitelakointiin. Viime vuosina täyttömaata olisikin ollut saatavilla huomattavan
edullisesti, mutta vesialueen kaava ei ole antanut mahdollisuuksia
täyttämiseen. HSK on tehnyt ensimmäisen kaavamuutoshakemuksen
jo lähes kymmenen vuotta sitten. Syksyllä 2016 satamatoimikunta
tiedusteli kaavamuutoksen etenemistä ja sen seurauksena asia on
vihdoin nytkähtänyt taas hieman eteenpäin. Kaavamuutoksen lisäksi
täyttö vaatii kuitenkin vielä pohjatutkimuksia sekä vuokrasopimuksemme tarkistuksen, joten vaikka saisimme kaavamuutoksen läpi, ei
asia todennäköisesti etene kovin pikaisella aikataululla.
Terveisin
Tomi Henttinen
HSK satamajohtaja
tomi.henttinen@hoski.fi
0400 760 660
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HALLITUS

HSK:n vuosikokous 19.4.2017
Helsingfors Segelklubb ry:n vuosikokous pidettiin
19.4.2017 Klubitalon Iso-Pässi -salissa. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Juha Sivenius ja läsnä oli
25 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Vuosikokouksessa käytiin läpi normaalin asialistan mukaiset
kohdat ml. yhdistyksen toimintakertomus, tilinpää-

tös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan
lausunnot, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle
tilikaudelta 2016 sekä vahvistettiin kilpailukalenteri
vuodelle 2017.

HSK:s årsmöte 19.4.2017
Helsingfors Segelklubb ry:s årsmöte hölls 19 april
2017 i Stora Bässen-salen i Klubbhuset. Mötet, där
Juha Sivenius var ordförande, deltog 25 röstberättigade medlemmar. Vid årsmötet behandlades
stadgeenliga ärenden bl.a. verksamhetsberättelsen,
bokslutet och revisionsberättelsen samt verksamhetsgranskarnas utlåtande. Ansvarsfrihet beviljades för
styrelsen för verksamhetsåret 2016 och tävlingsprogrammet för år 2017 godkändes.

Uusi
toiminnanohjausjärjestelmä
mahdollistaa e-laskut
HSK:lla saatiin viime vuoden aikana vietyä loppuun hanke, jonka tavoitteena oli uusia HSK:n
toiminnanohjausjärjestelmä. Toiveena oli saada pursiseuralle soveltuva ohjelma, joka palvelee sekä sataman että toimiston tarpeita. Consilia Solutions Ab:n Membra ohjelma otettiin
onnistuneesti käyttöön viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa ensimmäiset jäsenet
ottivat e-laskut käyttöön. HSK:n e-laskut saat käyttöösi omasta verkkopankistasi.
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In memoriam Matti Vuorimaa
Herrasmies, taiteilija
ja luottovalokuvaaja on poissa

Ystävykset Ormholmenilla. Vasemmalta Matti ja Mervi
Vuorimaa, Magi Rope, Arja Hamunen ja Topi Rope.
Kuva: Kimmo Hamunen.

Kun Matti Vuorimaalta pyysi valokuvia HSK:n käyttöön,
hän toi niitä koko dvd-levyllisen. Matin kamera oli tallentanut veneet, veneilijät, koirat, maisemat ja rakennukset.
Kuvista löytyi herkullisia yksityiskohtia, vaikuttavia tunnelmia, kutkuttavaa toimintaa. Matin otokset kuvittivat
lukuisat Hoskilaisen ja muiden HSK:n julkaisujen kannet
ja sisäsivut.
HSK:n jäseniksi Matti ja Mervi Vuorimaa liittyivät
vuonna 1977. Aluksi he seilasivat purjeveneellä, kunnes
se vaihtui 2000-luvun alussa moottoriveneeseen.
– Viime vuodet Matti ja Mervi veneilivät Aquadormoottoriveneellään nimeltä En Till. Sillä he kävivät silloin tällöin Tukholmassa ja vierailivat KMK-venekerhon satamassa. Pari viimeistä kesää Matti ja Mervi viettivät
veneineen Hangossa Itämeren portin vierassatamassa.
Siellä yhdistyivät kesäisen kaupungin mukavuudet ja
oman veneen kodikkuus, kertovat Magi ja Topi Rope, Vuorimaiden vakituiset venenaapurit Ormholmenilla.
– Matti oli herrasmies ja taiteilija. Aina laiturilla vastassa, kun tulimme Ormikseen. Tapasimme Matin ja Mer-

vin seurustelun merkeissä joko veneessä tai laiturilla ja
vaihdoimme kuulumiset ja viikonloppu alkoi. Kimmo ja
Arja Hamunen olivat useimmiten myös samassa seurassa. Kaikki kolme venettä olivat vierekkäin ja juttua piisasi. Välillä Matti istui ajatuksissaan veneen takaosassa ja
huomasi yhtäkkiä luonnossa jotain, mitä piti lähteä kuvaamaan. Tuloksena olemme nähneet kauniita kuvia sekä
Hoskilaisessa että Matin julkaisemassa kuvakirjassa Ormiksesta. Matti oli taiteilijana kauneuden näkijä, ja meille
sydämellinen, hieno ihminen. Muistamme häntä lämpimin
ajatuksin joka kerta, kun käymme Ormiksella – ja muulloinkin, muistelevat Magi ja Topi.
Matti Vuorimaa teki uransa ammattivalokuvaajana.
Hän opiskeli valokuvaajaksi New York Institute of Photographyssa 1970-luvun alussa. New Yorkista Matti muutti
hetkeksi Zürichiin, kunnes hänet palkattiin ensimmäiseksi
Tekniikan Maailman valokuvaajaksi vuonna 1974. Matin
kuvat nostivat TM:n ilmeen ja uskottavuuden uudelle tasolle. Hän ei tyytynyt keskinkertaisuuteen, vaan kuvasi niin
pitkään, että oli tyytyväinen lopputulokseen. Matti nautti
valtavasti työstään TM:ssä, mukavasta työtiimistään ja
mielenkiintoisista matkoista, kunnes jäi eläkkeelle vuonna
2011.
Matti piti myös valokuvanäyttelyjä intohimokohteistaan autoista, veneistä ja merestä. Hänet palkittiin kultamitalilla Moskovan olympiaregatan kuvista, jotka olivat
esillä Tallinnan Piritassa.
Matti Vuorimaa lähti ikuiselle merimatkalle kotonaan
Helsingissä 68-vuotiaana 4.11.2016. Matin tunteneet jäivät kaipaamaan ystävällistä ja auttavaista hoskilaista ja
valokuvataiteilijaa.
Magi ja Topi Rope, M/Y Magpie
Arja Kangasniemi ja tiedotustoimikunta

Meressä, pilvissä, sydämissä – siellä hän elää ikuisesti.
Kuva: Matti Vuorimaa 2015.
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Risto Pellikka on poissa
(22.5.1964–5.1.2017)
Loppiaisen jälkeen meitä kohtasi
suruviesti: pitkäaikainen hoskilainen, entinen satamajohtajamme
oli yllättäen menehtynyt jo voitetuiksi uskottuihin ison leikkauksen
jälkeisiin komplikaatioihin.
Risto oli jo pikkupoikana, veljiensä tavoin, päässyt purjehduksen makuun isoisänsä Itämeren
kuutosella (purjenumero L-2),
Hanko-veneellä sekä vanhempien hankkimalla optimistijollalla. HSK:n jäseneksi Risto liitettiin 11-vuotiaana vuonna 1975 koko muun perheen tavoin. Aluksi Risto, kuten
useimmat tuonikäiset, purjehti muun perheen kanssa perheen Maxi 77-veneellä. Perheen hankittua todellisen avomeriveneen, Ohlson 29, Risto pääsi jo tekemään pidempiä
retkiä kavereittensa kanssa, vaikka olikin vasta parikymppinen. Perhe kilpaili myös esim. HSK:n saaristokilpailuissa
ja osallistui HSK:n eskaaderiin Tallinnaan Kalev Jahtklubille jo vuonna 1981. Sittemmin Risto hankki itselleen ensin
Avance 24-veneen ja myöhemmin Helmsman 31:n, joka
jäi hänen viimeiseksi purrekseen.
Minä olin vuosia nähnyt hiljaisen, vakavanoloisen,
jopa ujolta vaikuttavan Riston pursiseurallamme, mutta
minulle ei ollut tarjoutunut luontevaa tilaisuutta tutustua
häneen. Sitten hänet paremmin tuntevat seuratoverimme
ehdottivat häntä satamajohtajaksi, johon tehtävään hänet
valittiin yksimielisesti vuoden 2011 alusta alkaen. Tuolloin
minäkin aloin tutustua todelliseen Risto Pellikkaan.

Hallituksen jäsenenä Risto osoitti erinomaisen laajaalaista vastuullisuutta ja syvällistä hoskilaisuutta. Hän
seurasi seuramme toimintaa kokonaisvaltaisesti, tutustui
ennen kokouksia erittäin huolellisesti kaikkeen toimitettuun materiaaliin, muodosti näkökantansa saamansa
informaation valossa ja hankkipa usein lisätietoa sekä
-näkökohtia muilta seuramme jäseniltä. Kokouksissa Risto
esitti mielipiteensä selkeästi, perustellusti, jämäkästi ja,
minun suureksi yllätyksekseni, usein myös kuivan, jopa
sarkastisen, huumorin säestämänä. Mikäli hänen näkemyksensä mukainen päätös ei ollut heti syntymässä, sai
muu hallitus perustella todella vahvasti ennen kuin Risto
oli valmis konsensukseen. Hallituksen päätösten takana
Risto seisoi vääjäämättömän lojaalisti, vaikka hänen oma
näkemyksensä olisi alunperin ollut hyvinkin erilainen. Riston ajattelussa ja toiminnassa HSK:n yhteinen etu sekä
kaikkien jäsenryhmien tasapuolinen kohtelu kulkivat aina
eri kuppikuntien ja henkilökohtaisten etujen edellä.
Ristosta tuli hallitustyöskentelyn myötä minulle luotettava, arvostamani ystävä, jonka kanssa rupattelu Blue
Peterin baarissa luotasi maailmaa hyvinkin laajalti.
Riston rehtiä pursiseuratoveruutta kaipaamaan jäivät
varmasti kaikki hänet tunteneet hoskilaiset sekä tietenkin
hänen veljensä Arto ja Eero perheineen, jotka hekin ovat
akitiivisia HSK:n jäseniä.
Olkoot tuulet Riston viimeisellä legillä suotuisia!
Timo Nurmilaukas
Riston hallituskollega 2011–2015

OIKAISU
Cecilia Dahlberg voitti Zoom8 MMkilpailut – Cecci ei siis saanut pronssia
kuten Hoskilaisessa 1/2017 kerrottiin.
Ceccin muita hienoja sijoituksia vuodelta
2016:
• Spinnaker Regatta Zoom8 tytöt kulta,
Eesti
• E-jolla U19 SM tytöt kolmas
• E-jolla SM tytöt kolmas
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HSK ensimmäisenä
Foiling Center -seuraksi
HSK:n varakommodori Perttu Rönkkö ja koulutusjohtaja
Risto Saarni allekirjoittivat Foiling Center -seurasopimuksen One Sailing Finland Oy:n Samuli Leistin kanssa
6.4.2017. HSK:sta tuli ensimmäinen Foiling Center -seura
Suomessa, joka panostaa purjehduksen uuteen vauhdikkaaseen lajimuotoon eli foilaamiseen. Seurakonsepti
tarjoaa kaikille foilauksesta kiinnostuneille, erityisesti
nuorille, mahdollisuuden päästä mukaan lajiin edullisin
kustannuksin. Leistin kehittämä Foiling Center-seurakonsepti edistää purjehdusharrastuksen markkinointia sekä
Foiling Centerissä toimivien suomalaisten purjehdusvalmentajien osaamista johtavien ammattilaisten avulla.
Pursiseurojen työ lasten parissa on arvokasta ja ilman
purjehduksen perustaitoja on foilaamisen aloittaminen
haastavaa. Suosittu optimistijolla sekä muut lapsille suunnatut kevytveneet ovat tärkeässä roolissa opetellessa purjehduksen perusteet kohti foilaamista.
– HSK haluaa mahdollistaa erityisesti nuorille purjehduksen uuden lajimuodon. Foilaaminen tekee purjehduksesta vauhdikasta ja näyttävää, joten uskomme
sen kiinnostavan nykyisiä junioreitamme ja tuovan uusia
harrastajia mukaan seuran toimintaan. Foiling Center
-konseptin myötä tarjoamme foilaamiseen laadukkaat
olosuhteet harrastus- sekä kilpaurheilulle edullisin aloituskustannuksin, tiivistää Risto Saarni.
– Meillä Suomessa on vahvoja näyttöjä siitä, miten
menestyä uudessa luokassa. 49er valittiin 1996 olympialuokaksi Sydneyn vuoden 2000 olympialaisiin ja Thomas
Johanson sekä Jyrki Järvi voittivat heti olympiakultaa.
Nopeaan 49er luokkaan suomalaiset lähtivät mukaan
usean venekunnan voimin. Foilaaminen on purjehduksen
uudistaja ja se kasvaa tulevaisuudessa. Haluamme alusta
asti olla täysillä mukana muiden johtavien purjehdusmaiden rinnalla, kommentoi Perttu Rönkkö.
– Halusin rakentaa ja tarjota helposti monistettavan
mallin, jolla seurojen kautta tarjotaan uusi lajimuoto mahdollisimman monelle ilman suuria investointeja. Purjehdusta pidetään yleisesti kalliina mutta toivottavasti Foiling
Center -seurakonseptin avulla saamme entistä useamman
juniorin jatkamaan purjehdusta ja saamme lajiin uusia
harrastajia ikää katsomatta, kertoo Samuli Leisti.
HSK:lla on jo lähes kaksikymmentä foilaavaa Mothvenettä ja tulevalle kaudella Foiling Centerin myötä luku
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kasvaa yhdellä nuorille suunnatulla Nacra 15 sekä aikuisille suunnatulla Nacra 20 FCS -veneellä.
Foilaus muuttaa veneilyn

Purjehdus on kaivannut uudistumista ja nyt laji muuttuu
kertaheitolla yleisöystävälliseksi extreme-lajiksi. Purjehduksen kehitysharppauksen takana on foilaaminen eli
lentäminen veden päällä kantosiipien avulla. Yksi- tai
kaksirunkoisten veneiden kölit ja peräsimet ovat korvat-

Kuva: ©Laurens Morel –saltycolours.com

tu kantosiivillä, ja vauhdin kasvaessa ne nostavat veneen
rungot ilmaan vähentäen veden vastuksen minimiin. Foilaavilla purjeveneillä onkin saavutettu jo yli 120 km/h nopeus (2012 – Vestas Sailrocket 2).
Foilaukselle oma olympialuokka
Tokion olympialaisiin 2020

Maailman ensimmäinen olympialuokka foilauksessa on
Nacra 17 Tokiossa 2020 ja ensimmäinen nuorten olympialuokka on Nacra 15 Buenos Airesissa 2018. Ensimmäinen
Nacra 15 -vene saadaan Suomeen HSK:lle toukokuussa
ja foilaavalla Nacra 17 -veneellä purjehdusmaajoukkueen
miehistö Sinem Kurtbay sekä Janne Järvinen pääsevät
harjoittelemaan jo tulevan kesän aikana, joten suomalaiset ovat heti ensimmäisessä aallossa mukana kilpailemassa foilauksen olympialuokissa.

Lisätiedot:
Foiling Center -seurakonsepti: Samuli Leisti,
puh. 040 746 0958, samuli@foilingcenter.fi
HSK: Perttu Rönkkö, I varakommodori,
puh. 050 537 2722, perttu.ronkko@hoski.fi
Kuvassa oikealta lähtien HSK:n varakommodori Perttu
Rönkkö, koulutusjohtaja Risto Saarni, valmentaja Vili
Kaijansinkko ja One Sailing Finland Oy:n Samuli Leisti.
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JUNIORITOIMIKUNTA

Garda
Meeting
2017
Hoskin Opti Team osallistui Gardan perinteiseen Pääsiäisregattaan 13.–16.4.2017, hoskilaisia oli yhteensä
mukana 14 junioria, plus ulkopuolisena jäsenenä Bermudan Genevieve Lau. Kilpailu järjestettiin 35. kerran,
tällä kertaa mukana oli U16-radalla 770 osallistujaa, ja
U12-radalla 267 osallistujaa, eli yhteensä yli tuhat optipurjehtijaa.
U16-radalla ajettiin yhteensä 10 lähtöä, joista kahdeksan ensimmäistä ajettiin viidessä eri laivueessa, jonka
jälkeen purjehtijat jaettiin sijoitusten perusteella kulta-,
hopea-, pronssi-, emerald-, ja pearl-laivueisiin, noin 158
per laivue. Hoskilaisista kultalaivueeseen pääsi neljä purjehtijaa, hopealaivueeseen viisi, pronssiin yksi ja emeraldiin yksi.
U12-radalla ajettiin yhteensä kahdeksan lähtöä,
joista kuusi ensimmäistä ajettiin kahdessa eri laivueessa,
jonka jälkeen purjehtijat jaettiin sijoitusten perusteella
kulta-, ja hopealaivueisiin (139 + 136). Hoskilaisista
kultalaivueeseen pääsi kaksi purjehtijaa ja yksi hopeaan.
Kilpailu ajettiin läpi keskituulessa, tai voimakkaammassa keskituulessa, joka vei urheilijat neljän päivän aikana varsin kovalle rasitukselle, varsinkin kevyimmät ja
pienimmät seilorit. Tällä kertaa kukaan ei yltänyt taistelemaan aivan terävimmän kärjen mukana, vaikka siihen
olisi kovatasoisessa kilpailussa varmasti eväät riittäneetkin. Tavoitteena oli saada U16-radalla kultalaivueeseen
neljä purjehtijaa, ja tämä toteutuikin.
Meidän neljän nuoren urheilijan lisäksi kultalaivueeseen ylsivät vain KPS:n Larissa Gronow (91.) ja HSS:n
Emma Grönblom (156.). Toki viime kauden huippumenestys nosti ennakkoasetelmia myös kuluvalle kaudelle,
kun viimevuonna jo optarista E-jollaan siirtynyt Noel
Laukkanen purjehti koko kilpailun neljänneksi, sekä
nykyinen E-jolla purjehtija Cecilia Dahlberg oli 35. (tyttöjen seitsemäs).
Tässä vaiheessa kautta annoimme yksinkertaisesti
lähdöissä liian paljon eteen vastustajille, kun urheilijamme sortuivat turhan useasti vääriin paikan valintoihin,
eikä kaksinkamppailu kovuus vielä riittänyt kansainvälistä kärkeä vastaan. Venevauhti oli ajoittain huipputasolla,
joten tästä on hyvä lähteä rakentamaan kuluvaa kautta!
Jäi varmasti sopivasti nälkää tulevia Suomen arvokilpailukarsintoja, sekä kesän arvokilpailuja silmällä pitäen!
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Hoskilaisten tulokset
U 16 sarja
Kulta

44.
48.
98.
157.

Lilian Tanhuanpää (tyttöjen 8.)
Henrik Vaalavuo
Kim Oskar Godenhjelm
Ellen Ormio

Hopea

10.
52.
87.
116.
121.

Joel Heinänen
Joel Kiiski
Samuel Rikala
Aleksi Saarni
Oskari Jaakkola

Pronssi

29.

Henrik Puolakka

Emerald

135.

Remu Seppä

U 12 sarja
Kulta

20.
94.

Oskar Tanhuanpää
Felix Sergelius

Hopea

16.

Iiris Piispa
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HSK Akatemia – fiilikset ja tunnelmat
ennen kauden alkua

Kausi 2017 tuo jälleen mukanaan
uusia tuulia
Opti puolella on viidettä vuotta putkeen hyvä pöhinä
päällä, kriittinen massa kasassa, noin 50 aktiivista junioria osallistuu viikkoharjoituksiin, plus jollakoulun ja iltapäiväkerhon juniorit. Menestystä on tullut viime vuosina
mukavasti niin kotivesillä kuin ulkomaillakin. E-jolla tiimissä kauden aloittaa 13 nuorta, iältään 15–18 vuotiaita.
Viime kaudella tiimi menestyi kotimaassa, ja PM-tasolla,
nyt tavoitteena on kahmia muutama mitali MM- ja/tai
EM-kisoista.
Jatkuvuus ja riittävä massa ovat ainut keino saada pol-
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kumme auki optarista aina Olympiatasolle asti. Tavoitteena saada 15 junioria lisää optareiden viikkotreeneihin.
Optareista siirtynee kauden aikana, tai jälkeen noin 4–6
E-jolliin, ja E-jollasta noin tusinan verran siirtyy nuorten
Olympia-, ja/tai Youth World Sailing -luokkiin. Osa ajaa jo
tällä hetkellä rinnan muita jatkoluokkia, kuten Laseria ja
Nacraa. Tästä seuraava askel on sitten jo Olympialuokat,
jonne ensimmäiset tulevat siirtymään varovaisen arvion
mukaan kauden 2018 loppupuolella. Optimistista on siis
todeta, että joku/jotkut näistä junioreista saatetaan nähdä vuoden 2024 Olympiavesillä.
Itsessään HSK on tehnyt isoja satsauksia Olympiapolkumme eteen, mutta on muistettava, että yksittäisten nuorten urheilijoidemme vanhemmat ovat kuitenkin
suurin mahdollistaja, jotta urheilijamme voivat tavoitella
unelmiaan ja tavoitteitaan.
Kauden 2017 yksi suurimmasta tavoitteista on kodin
ja seuran välinen yhteistyö. Tämä aloitettiin konkreettisesti huhtikuun alkupuolella vanhemmille järjestetyssä

seminaarissa, jossa aiheena oli kotikenttäetu. Ensimmäinen seminaari piti sisällään muun muassa; vanhempien
rooli kasvattajina lasten ja nuorten urheilussa, arvojen
pohdintaa, käytännön vinkkejä tilanteisiin, joita vanhemmat kohtaavat nuorten urheilijan polulla ja elämässä. Mitä
vanhemman rooliin kuuluu, ja mitä ei. Tilaisuus oli mahti
menestys, ja tämä sai vanhemmat aidosti miettimään,
keskustelemaan ja kyselemään. Ehkä keskeisin kysymys
kaikille vanhemmille oli, ”mitä vanhemmat luulevat, että
lapset ajattelevat vanhempien ajattelevan lapsestaan urheilijana ja ihmisenä…”
Lisäksi olemme liittäneet ohjelmaamme luennot
vanhemmille ja urheilijoille erikseen: urheilijan ravinnon

kulmakivet ja haasteet. Myös urheilijoiden psyykkinen
valmennus on aloitettu ryhmätasolla, kevään aikana alkaa henkilökohtainen psyykkinen valmennus vanhemmille
junioreille.
Näillä spekseillä eteenpäin.

Sitten taas mennään, ja pidetään huoli ettei perälauta
vuoda, eli juniorit eivät lopettaisi purjehdusta ja kilpapurjehdusta arjen kiireiden keskellä. Toki emme ketään lähde
narulla työntämään, mutta tukea ja apua tarjotaan, niille
jotka sitä haluavat.
Yksin hyviä, yhdessä voittamattomia!
Vili Kaijansinkko
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Kuva: Minna Pellikka

ÖRÖ, kevätretki 2017
Hoskin perinteinen kevätretki suuntautui tällä
kertaa Öröhön. Mukana oli 29 osanottajaa:
sopiva sekoitelma kevätretkien konkareita ja
kevätretkien tuleviksi konkareiksi vihittäviä.
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Örö avautui virkistyskäyttöön noin sadan sulkeutuneisuuden päätteeksi kaksi vuotta sitten. Se onkin ollut siksi pari
viime veneilykautta kuuma sana ja laajasti esillä. Laituriparlamentissa on havaittu, että hoskilaiset ovat jo tavalliseen tapaansa olleet etujoukoissa valloittamassa uutta
veneilykohdetta, joten esittelyt tällä kertaa melko lyhyesti.
Örön luontorikas saari toimi naapurisaarten laiduinsaarena kunnes siitä tuli satakunta vuotta sitten Venäjän
tykistölinnoitus joka sitten siirtyi Suomen puolustusvoimille. Tykistölinnoitteen ympärille rakentui oman aikansa
armeijayhteisö varusmiehineen, kantahenkilökuntineen,
perheineen ja tarvittavine siviileineen. Ajan mittaan alkuperäinen linnoite kävi kuitenkin strategisesti sekä teknologisesti merkityksettömäksi, ja se on sittemmin osin museoitu ja osin purettu. Ja nyt siis saareen on perusraivauksen
jälkeen kehitetty modernit matkailu- ja veneilypalvelut
kaupan päälle.

Tällä kertaa kuitenkin luvassa oli yksityiskäynti termisen kevään vasta käynnistyttyä. Saaren palvelut yhteysveneistä ravintolaan sekä hotelliin olivat erikseen järjestetyt
HSK:n vierailua varten, ja fiilis sen mukaista.
Menomatkaan tarvittiin kaksikin bussia. Jälkimmäisen vaihdelaatikko kesti yhteysveneelle (M/S Sissel) asti,
ja merenkulkuosuus meni asiaankuuluvasti vähemmin
murhein.
Perjantai-ilta sujui leppoisasti veneilykautta ainakin
puheissa käynnistellen, varta vasten avatun baarin avarissa tiloissa palvelusta nautiskellen. Loppuillasta siirryttiin
omaan tilaan hotellin puolelle, jossa Hoskin oman trubaduurin säestyksellä velat muuttuivat saataviksi ja veneet
siirtyivät melkein jo veteen.
Lauantaina käynnistyi varsinainen aktiivinen turistitoiminta. Pääsimme oman oppaan kanssa kiertämään
saarta, sen nähtävyyksiä, pihapiirejä ja ennen kaikkea eri
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puolustusvälineitä. Saaren kuuluisin nähtävyys, museoitu
12-tuuman tykki päästiin näkemään sisältäkin. Örön tykistöllä on myös monen tuntemaa historiallista merkitystä,
vaikkapa Bengtskärin taistelu, johon Öröstä osallistuttiin
tulittamalla ’vastaanottajan’ pyynnöstä omia asemia.
Välillä siirryttiin sisätiloihin, paitsi pitämään tihkusadetta/sumua, ennen kaikkea kuulemaan Seppo Pajarin
kokemuksia maailman meriltä ja ennen kaikkea useammilta ARC-ylityksiltä. Maailmalla purjehtineiden juttuja
kuuntelee mielellään, mutta nyt oli vielä tarjolla esitys,
jota piti lukuisien ARCien konkari jolla on myös luokkavoitto tilillään.
Kevytkin kävely keväänkirpeässä ilmassa herättää ajatuksen saunasta. Näin exclusive-käynnillä ei tarvinnut tarkistaa varauslistaa, sinne vaan kunnon pitkälle saunavuorolle saaren uudehkoihin rantasaunoihin. Talviturkkeja jäi
laiturille vino pino – useammalta naiselta kuin mieheltä.
Siitä menon kelpasi jatkua illallisen kautta uuteen rauhalliseen mutta hilpeään illanviettoon ”yksityissaarella”.

18

Lauantaina järjestetty ohjelma oli vähäisempää. Aamiaisen jälkeen useimmat lähtivät pienryhmissä kartoittamaan saaresta paikkoja, jotka olivat ehkä yhteiskierroksella jääneet vähäisemmälle huomiolle. Löytyi aina vain
lisää linnoituksia ja aina vain lisää heräävää luontoa.
Lounaan jälkeen olikin aika alkaa pakkailla loput tavarat takaisin kapsäkkeihin ja lähteä paluumatkalle. Tänne
moni varmasti palaa vielä kesälläkin, tosin jo ennakkoon
on todettava, että ehkä fiilis ei ole aivan näin täydellinen.
On sanottava, että saaren palvelut toimivat erinomaisesti. Hotelli oli miellyttävä ja siisti, paikallinen ravintola
tarjoili hyvää kotiruokaa aamiaisesta lounaaseen ja edelleen illalliseen. Saaren ”emäntä” tai opas oli aina lähellä
ja löytyvillä auttamassa tai järjestämässä tai kuljettamassa vaikka matkatavarat veneelle.
Kiitoksia myös matkanjärjestäjälle Minnalle!
Ville Salminen

Kuvat: Henriikka Lehto
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Lähtötunnelma oli odottava (29 lähtijää)
Kuten aina ekskursiolle lähdettäessä
Royalbus oli lupaavan tuntuinen (Royal)
Ajettiin läpi viljavien, kauniiden
maalaismaisemien
Suomen vilja-aitta
Ei huomannut eroa
Missä oli vanha Turun ja Porin läänin raja
Toisin kuin viime vuonna
Kun siirryttiin rajan yli Venäjän puolelle
Matkalla Pietariin
Salon jälkeen tuntui bussissa käryä
Kokeneemmat tunsivat heti palaneen
kytkimen tuoksun
Sitten Leppäkorven pysäkin jälkeen
Kun tuli vastaan matkan ainoa ylämäki
Bussi hiipui ja valui takaisin pysäkille
Siihen se jäi
Hieman epäiltiin turkulaisten tepposiksi
Korvausbussi oli tunnissa paikalla
Tunnin lisäaika aiheutti ongelmia joillekin
nesteytyksessä
Kun ei ollut varautunut näin pitkään
matkaan
Mutta matka jatkui
Aikataulusiirrot olivat helppoja
Siirrettiin kaikkia aikoja tunti eteenpäin
Olihan juuri siirrytty kesäaikaan
Nyt vielä lisätunti kesää kohti
Tulihan kesäkin lähemmäksi
Onneksi Minna (s/y Reivitär) oli lähettänyt
etukäteen tiedustelijan
Eeron (s/y Reivitär) paikalle Kasnäsiin
Hän hoiti ravintolan ja yhteysaluksen
aikataulut kohdalleen
Ravintola Kasnäsin buffet oli onnistunut
Lohet, sillit ja salaatit maistuivat
Yhteysalus m/s Sissel kuljetti retkeläiset
Öröseen (lausutaan öörööseen)
Vai pitäisikö sanoa Öröhöön (lausutaan
öörööhöön)

Vai Öröön (lausutaan ööröön)
Ör kuulemma (?) tarkoittaa soraa
vanharuotsiksi
Miellyttävä kapteeni ohjasi aluksen
satamalaituriin
Laiturilta mönkijät veivät matkatavarat
hotellille (400 m)
Helppoa
Ilta alkoi olla käsillä
Hotellissa on hienot kokoontumistilat
Jossa seurusteltiin
Ja jossa illalla ukulele soi
Kari (s/y Gaia) säesti ja lauloi
Ja kansa lauloi
Juicea, Baddingia ja J. Karjalaista
Ja tunnelma oli niin huumaava
Hotelli on vanha kasarmirakennus
Josta on tehty hieno moderni hotelli
Vastapäätä on ravintolarakennus
Kun sinne lauantaiaamuna meni
aamiaiselle
Sai esimakua tulevasta
purjehduskaudesta
Hieman tihkusadetta ja koleaa
Joka onneksi lakkasi opastetulle
saarikierrokselle lähdettäessä
(Opastettuun kierrokseen muuten
kannattaa osallistua)
Mekin juhlistimme saaren noin 100
vuotta kestänyttä sotilashistoriaa
Saaren kiertokäynti alkoi klo 10:00
Ensin kuljetaan etelään pitkin
"Lyhyttä ikävää" n. 0,7 km
Sitten tullaan "Pitkän ikävän risteykseen"
kokonaispituus 4 km
Molemmat "ikävät" ovat
mukulakivipäällystettyjä
Venäjän vallan aikaan venäläisiä ja
kiinalaisia vankeja
On ollut päällystystöissä

Ankeata on ollut
Kuolleet on haudattu tienpohjaan
Huhujen mukaan
Saarella on kolme aluetta tykkien mukaan
12":n tykin alue, 6":n tykkien alue ja 120
mm:n tykkien alue
Tuumahan (") on 25,4 mm
Joten jokainen voi helposti laskea
Tuumaiset putkihalkaisijat milleiksi
Saarella on vielä 130 mm tykkejä
valmiustilassa
Valvontatornissa isoveli valvoo etänä
On putkia joka makuun
On kaikille vara, mistä valita
Saaren historia on siis
sotilashistoriapainotteinen
Mielenkiintoisin on 12" tykki
Valmistettu vuoden 1915 paikkeilla
Putken halkaisja on 305 mm ja pituus
15,8 m ja paino 50 tonnia
Ammus (kuti) painaa 470 kg
Kantomatka 36 km ilmoitettu,
todennäköisesti enemmän
Joka laukaisulla irtoaa putken
sisäpinnasta 1,2 kg terästä
Se vastaa noin 0,01 mm putken
sisäpinnasta per laukaus
Tykillä oli ammuttu vain 21 laukausta
Muun muassa häirintätulta Hankoon
Varmasti Neuvostoliittoa harmitti
Kun oli tuollainen mörssäri tehty
suomalaisille
Tykkiä hoiti 36 + 1 miestä (1 = upseeri)

Päiväohjelma vuodelta 1922
5.30 ap
5.30-6.45
7.00-7.45
8.00-11.00
11.00-2.00 ip
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Herätys (talvella klo 6)
Voimistelu, vuoteitten kuntoonsaattaminen, tupien puhdistus ja teen jako
Oppitunti sotilaallisista aineista
Ulkoharjoitukset
Ruokailu ja lepo

"Ikävien" ja reitin varrella on toimintaan
liittyviä rakennuksia
Mieleen jäivät Käärmemurju, Impilinna
ja sotilaskoti
Luonto on monimuotoista
Luontoharrastajat löytävät sieltä tarpeeksi
lahopuuta ja kääpiä
Niitä vaan kuvailemaan
Harva niitä varusmiesaikana syynäili
Lintujakin nähtiin

olosuhteita Niinisalossakin
Sotilaskotiin pääsi 1 kk:n päästä
alkamisesta
Olihan siinä etunsakin
Ei tullut syödyksi epäterveellisiä munkkeja
Ehkä tuli vähemmän tupakoituakin
Ensimmäinen loma 2 kk:n päästä
Ruoka oli kehnoa
Rospuuttokaudella aiemmin
Saattoi olla pelkkää makaronivelliä

"Lyhyen ja Pitkän ikävän"
etymologia ei selvinnyt
Mutta voisi kuvitella seuraavan tilanteen:
Alikessu (koulutusalikersantti) kysyi
alokkaalta
"Onko ikävä"
"On vähän"
"Mikä unohtui"
"Herra alikersantti"
"Teidän ryhmä käy kääntymässä
"Lyhyen ikävän" päässä. Mars, mars"
"Onneksi ei tullut sanoneeksi,
kovasti ikävä"

Lounaan jälkeen oli yllätysohjelmaa
Seppo (s/y Lucky Lady, Karibialla)
esitelmöi
Hän on purjehtinut seitsemän kertaa
Atlantin yli
Kahdeksas alkaa toukokuussa 2017
Ja kertoi kokemuksistaan ja
vastasi kysymyksiin
Paikalla oli muuten useita
Atlantin ylittäneitä
Ja maapallon kiertäneitä,
s/y Elaine ja s/y Verde
Selvästi Atlantin ylittäneet tunsivat, että
Voisi olla kiva mennä uudestaan jonnekin

Kierroksen jälkeen oli buffet lounas
Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi
Herra presidentti, teki mieli sanoa
Koska presidentti Niinistön kuva on
ravintolan seinäpäädyssä
Harvalla presidentillä on
Sauli Niinistö suoritti asepalvelustaan
Örössä 1968
Hän kuvaili asepalvelustaan seuraavasti*
Kuvaus muuten vastaa hyvin tykistön

2.00-4.30
4.45-5.30
5.30-6.15
6.15
6.15-7.45
10.00

Sitten oli perinteistä saariohjelmaa
Sauna, joka on uusi ja hieno
Saunottiin ja saunasta uitiin
Naiset/miehet suhteessa 4:1
Vesi oli lämmintä, noin 7 oC.

Ohjelmassa ukulelensoittoa ja
laulua ja seurustelua
Minäkin opin laulun sanat
"Kolme cowboyta ratsastaa ..."
Se on herkkä kappale
Siinä on onnellinen loppu
Sunnuntaiaamu valkeni aurinkoisena
Ohjelmassa vapaata kävelyä,
lounas ja paluu Kasnäsiin
Helsinkiin saavuimme sumussa
Kuten aina ennenkin
Organisointi oli onnistunut, kaikki toimi
Örössä kannattaa poiketa
Kiitos Minna ja Eero sekä
Osavastuulliset Henri (s/y Vanamo)
ja Kallu (s/y Nitouche)
*Otteita mukailtu teoksesta:
Johanna Pakola, Örön linnake
Samoin vanha päiväohjelma,
jota muuten kevätretkellä
seurattiin sopivin kohdin.
Jouko Perttula, s/y Blues

Illallinen ravintolassa jatkui
seurustelutilassa

Ulkoharjoitukset, pistintaistelua, tähtäämistä, käsigranaatinheittoa,
etäisyyksien arvioimista, myöskin voimistelua ja leikkiä jne
Kiväärin ja aseitten puhdistusta vaatetus ja varusesineitten kuntoonlaittamista
Illallinen
Päiväkäskyn jako
Kansalaisopetusta (lukemista, kirjoittamista jne. laulua)
Iltahuuto ja rukous komppanioittain
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PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA

Kilpailuja 2017
Kiinnostus First 36.7 -yksityyppipurjehdukseen on lisääntynyt vuosi vuodelta ja tiimien taitotaso kasvanut jatkuvasti. Aktiivisia venekuntia on pääkaupunkiseudulla jo 9
kpl, eli fleetissä on jo liki sata purjehtijaa.
First 36.7 on suuri yksityyppiluokka myös PohjoisAmerikassa. Suomen luokkamestari Arwen, kipparinaan
Joonas Sandholm, kävi laajennetun miehistönsä kanssa
kokeilemassa vauhtia North American Championshipissa
(NAC) Chicagossa syyskuun alussa. Ensimmäisen päivän
jälkeen kilpailua johtanut suomalaistiimi joutui lopulta taipumaan 6. sijalle kovatasoisessa kilpailussa. Olosuhteet
huomioon ottaen saavutus oli hieno: kotiin tuotavaksi tuli
parhaan amatööritiimin (Corinthian) titteli ja roppakaupalla mahtavia oppeja.

First 36.7 World Cup 2017 Helsingissä

Pohjois-Amerikan jälkeen toiseksi aktiivisin First 36.7 One
Design kisasarja on meillä Suomessa. Chicagon kisojen
kipparikokouksessa syntyi ajatus järjestää First 36.7 World
Cup, ja First 36.7 Finland yhdessä HSK:n kanssa päätti toteuttaa kilpailun Helsingissä 24.-27.8.2017. Vuoden 2016
Pohjois-Amerikan mestari Grizzly (USA) ja kakkonen Zingara (CAN) ilmoittautuivat kilpailuun ensimmäisten joukossa. Tulemmekin siis näkemään maailman huipputason
yksityyppikilpailua elokuussa HSK:lla!
Lisätietoja:
Jukka Sirén, puheenjohtaja, First 36.7 Finland ry,
040 589 9288
Perttu Rönkkö, II varakommodori, HSK, 050 537 2722
Melges 24 World Championships

purjehditaan Hoskilla 28.7. - 4.8.2017. Kyseessä on todella kansainvälinen luokka sillä veneitä löytyy ympäri
maailman. Suurimmat fleetit ovat Saksassa, Tanskassa,
Norjassa, Yhdysvalloissa ja Italiasssa.
Kilpailuihin odotetaan yli 50 venettä. Kyseessä on
merkittävä ja näyttävä tapahtuma, joka tuo runsaasti toimintaa satamaan. Järjestelyitä helpottaa kilpailujen ajoittuminen lomakauteen.
Lisätietoja tapahtumasta: melges24.fi/worlds-2017/.
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F52 Audi G-Tronin siirtopurjehdus,
Cowes–Kiel–Helsinki, 9.–16.4.2017
Näin uuden kisaveneemme F52 Audi G-Tronin ensimmäistä kertaa tammikuun 2017 lopulla. Vene paistatteli
tuolloin vielä auringonpaisteessa pukkien päällä idyllisessä Cowes’in merenrantakaupungissa, Isle of Wight’in
saarella. Vene teki jo tuollon vaikutuksen ylväydellään ja
koollaan. Erityisesti mieleeni jäi sen valtava köli. Läheltä
kuvattuna vene ei tahtonut mahtua valokuviin.
Kun osa miehistöstämme sitten lähti Cowesiin maaliskuun alkupuolella, valmiina siirtämään veneen Suomeen,
tiesimme kaikki, että luvassa olisi jotain ennenkokematonta. Tosin harva meistä osasi arvata, mitä kaikkea pääsisimme siirron aikana kokemaan. Vene oli tarkoitus siirtää
ensin Cowes’ista Kieliin, mistä matka jatkui sitten osin
uudella miehistöllä Helsinkiin. Tarvittaessa pysähtyisimme
myös Visbyssä.
Siirtomiehistöä oli ensimmäisellä etapilla 14 ja jälkimmäisellä 12 henkeä. Venettä ajettiin yötä myöten kolmessa 3. tunnin vahdissa. Veneen kuusi punkkaa riitti vallan
mainiosti miehistölle, josta osa oli aina kannella kirittämässä venettä, osa nukkumassa ja osa herkuttelemassa
kuppinuudeleilla pienessä ringissä veneen lattialla. Tunnelmaan oli siis panostettu tälläkin kertaa.
Ensimmäiselle etapille lähdimme sunnuntaina 9.4. aamupäivästä ja Kieliin venekuntamme saapui keskiviikkona
12.4. iltapäivästä. Cowes’in päässä paistanut aurinko ei
enää lämmittänyt Kielissä vaan oli vaihtunut viileään vesisateeseen. Tuulta matkalla kuitenkin riitti ja Pohjanmeri
näytti voimansa. Ämpäreillekin löytyi käyttöä, kun isompi
aalto pääsi yllättämään venekuntamme hyökkäämällä
suoraan veneenluukusta sisään. Kielin kanava kuitenkin
lyhensi mukavasti matkaa pohjoiseen.
Lyhyen levon ja tankkauksen jälkeen matkamme jatkui
seuraavana aamuna kohti Helsinkiä. Etenkin yöt tuntuivat
kylmenevän, mitä pohjoisemmaksi saavuimme. Se ei kuitenkaan miehistöämme haitannut. Olimme liian keskitty-

neitä jahtaamaan aaltoja ja uusia nopeusennätyksiä pohjoisen tähtitaivaan alla. Tällä purjehduksella se oli 21,3
solmua, ja useampi meistä pääsi lennättämään venettä yli
20. solmun nopeuksilla.
Helsinkiin venekuntamme saapui sunnuntaina 16.4.
illalla. Veneen kansi kiilteli jään peitossa ja osan harteilla oli vielä nähtävissä merkkejä päivän lumisateista. Oli
hienoa päästä kotisatamaan, Hoskin rantaan, vastaanottokomitean tarjoillessa kuumia juomia jo heti laiturilla.
Miehistömme oli väsynyt, mutta onnellinen.
F52 Audi G-Tron on kilpapurjehduksen harrastajatiimi.
Kuluvalla kaudella kilpailemme noin 15. hengen miehistöllä Farr 52 -veneellä. Veneen kipparina toimii Hannu
Niemelä.
Teksti: Ulla Rintala
Maailma on pieni
Olin lauantaina 8.4. laskeutunut Finskillä Ivaloon, kun sain
yllättävän ja hauskan e-mailin brittiystävältämme:

Hi Kalevi:
What a small world. Just a few minutes ago, a racing boat
with Finnish yacht flag berthed exactly opposite my permanent berth in Cowes, Isle of Wight. Turns out to be Hoski
friends, who have bought this boat here and are sailing tomorrow back to Finland. How do you like that? I will try to
show them a good welcome here.
Best regards, Cameron
Cameron Sawyer on jo kahtena kesänä poikennut Hoskille s/y
Impromptu, Moody 51 purrellaan. Hänellä on Kotkassa vetämässä mittava Old Port kiinteistöhanke. Hoskilaisille oli viime
kesänä tarjolla ilmaiset venepaikat Kotkan Kantasatamassa.
En aluksi tekstistä tunnistanut ”Hoski friends” ryhmää, mutta aktiivit kilpailijamme auttoivat ja tiesivät Hannun ja tiiminsä uudesta hankkeesta.
Siirtopurjehdus näytti sujuvan suorastaan infernaalisella
vauhdilla, kylmenevissä keleissä kohti Pohjolaa.
Ylhäällä Saariselällä saattoi samalle ajalle kirjata jatkuvaa koillisen puoleista viileää ilmavirtausta, jossa päivälämpökin pysyi miinuksilla ja laski öisin lähes -20 saakka. Viikon
uurastuksena suksenpohjat kuluivat 300 km. Ladut olivat
loistavassa kunnossa ja vitivalkoista lunta oli lähes metrin
verran (eikä se näytä olevan hupenemassa vielä Wappunakaan…) Maailma on pieni mutta Suomi on pitkä.
Latu-Kallu Westersund

23

Harjoitusta
hätämerkinantovälineillä
Useat pursiseurat järjestävät keväisin hätämerkinantovälineiden käyttöharjoituksia. Harjoituksissa käytetään katsastuksessa vanhentuneita välineitä. Tällaisen harjoituksen järjestäminen on erittäin suositeltavaa, sillä tosipaikan
tullen ei ole aikaa lukea käyttöohjeita, vaan välineet tulisi
tuntea niin hyvin, että niitä myös osataan käyttää, vaikka
ei näkisi mitään. Harjoituksen järjestämiseksi täytyy kuitenkin hakea lupa paikalliselta merivartioston esikunnalta
tai muualla maassa aluevastuulliselta poliisilaitokselta vähintään 10 viikkoa ennen aiottua tilaisuutta.
Suomen Purjehdus ja Veneily järjestö muutti muutama
vuosi sitten katsastussäännöksiä siten, että merkinantovälineiden suurin sallittu käyttöaika on sama kuin val-

Kuva 1. Hätäraketteja, punaisella
huonosti merkitty ja vihreällä hyvin
merkitty.
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mistajan ilmoittama ja välineeseen leimattu päivämäärä.
Aikaisemmin hätäraketti, jonka viimeinen käyttöpäivä oli
merkitty esim. 08/2005 ja joka oli ollut voimassa kolme
vuotta, hyväksyttiin huviveneilyn katsastuksessa siten,
että sitä sai vielä käyttää 08/2008 eli kaksi kertaa sen
ajan, mitä ammattimerenkulussa olevissa aluksissa. Tätä
perusteltiin sillä, että huviveneet ovat vain puolet ajasta
vesillä ja toisen puolivuoden telakalla.
Huviveneilyssä käytettäviä pyroteknisiä hätämerkinantovälineitä on käytännössä kolmea eri tyyppiä; hätäraketit, käsisoihdut ja hätäsavut. Niin kauan kuin vene pysyy
pinnalla kahta ensiksi mainittua voi helposti käyttää, mutta jos vene on painumassa pinnan alle, niin hätäsavu lie-

Kuva 2. Hätäsoihtuja. Kaikissa selvä
muotoilu. Punaisella huono laukaisumenetelmä

Kuva 3. Oranssi hätäsavu.

Kuva 5. ”suutarit”

Kuva 4. Raketit ja soihdut laukaistaan turvallissti läpinäkyvän suojan takaa.

nee paras väline silloin (kuva 3). Hätäsavurasia nimittäin
jää kellumaan veden pinnalle ja levittää oranssia savua,
joka on helposti vaikka helikopterista havaittavissa.
Eräs pursiseura on usean vuoden ajan järjestänyt
harjoituksia ja niistä saatujen kokemuksien perusteella
voinut todeta, että eri valmistajien välineet eroavat käytettävyydeltään ja luotettavuudeltaan toisistaan melkoisesti. Kaikkien merkinantovälineiden tulisi olla sellaisia,
että kun sen ottaa käteensä pitäisi käsin tunnustelemalla
todeta kumpi puoli tai pää on se, josta raketti tai soihtu
syttyy. Kuvassa 1 on merkitty punaisella ympyrällä huonot
välineet ja hyvät vihreällä. Jos raketin tai soihdun kyljessä
on ainoastaan nuoli osoittamassa oikean pään, niin pimeässä on mahdotonta asettaa välinettä oikeaan asentoon.
Kaikkein paras merkintä on selvästi muotoiltu kädensija
esim. kuvassa 1 oikeanpuoleisin hätäraketti.
Toinen merkittävä tekijä on laukaisumekanismi. Yleisesti ottaen lähes kaikki välineet vaativat molempien
käsien käyttöä laukaisutilanteessa. Käytännössä voi olla
niin, että toista kättä pitäisi käyttää veneestä kiinnipitämiseen esim. kovassa aallokossa. Kuitenkin välineet, joissa
on kahden käden laukaisumekanismi ovat osoittautuneet
luetettavammiksi kuin yhdellä kädellä käytettävät. Yhden
käden laukaisu toimii siten, että hätämerkinantovälineestä pidetään kiinni ja välineen pohja lyödään voimakkaasti
esim. kantta vasten. Monissa tilanteissa tällainen laukaisumekanismi (kuva 2) ei mennytkään ihan pohjaan asti
ja väline jäi ”suutariksi”, vaikka sitä yritettiin lyödä toiseenkin kertaa kovaa pintaa vasten. Kuvassa 5 on eräässä

Kuva 6. Tämä hätäraketti räjähti
suoraan sivulle.

harjoituksessa ”suutariksi” jääneitä merkinantovälineitä.
Vasemmanpuoleinen soihtu ei syttynyt, koska vetolanka
katkesi. Seuraavana on kolme ”yhdenkäden” hätäsoihtua, joissa isku ei siis mennyt pohjaan asti ja oikeanpuoleisimmassa hätäraketissa oli laukaisin hapettunut varsin
pahasti. Kuvassa 6 oleva raketti ei toiminut lainkaan, vaan
räjähti suoraan sivulle, onneksi oli suojaseinä olemassa.
Eri katsastusluokissa määrätään tietty vähimmäismäärä hätämerkinantovälineitä veneen varusteiksi. Koska
määrä on kuitenkin suhteellisen pieni ja tositilanteessa
välineitä saatettaisiin tarvita enemmän, niin suosittelen
seuraavaa systeemiä. Pidetään juuri vanhaksi menneet
raketit myös veneessä, sitä edellisten vanhojen tilalle hankitaan uudet ja tositilanteessa käytetään ensin kaikkein
uusimmat ja vanhentuneet vasta sitten, jos ei pelastusta
ole näkyvillä.
Vanhat raketit ovat kuitenkin lähes sataprosenttisesti
harjoituksissa toimineet, joten lisävarustus ei ainakaan
ole pahasta.
Täytyy myös muistaa hätämerkinantovälineiden oikea
säilytys kuivassa paikassa, jotta ne säilyvät toimintakykyisinä.
Arto Sjöholm,
Suittilankatu 5, 08100 Lohja,
gsm 040 900 4872
Toimii SPV:n ja navigaatioliiton kouluttajana.
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Tulevaisuuden toimintaympäristö,
mistä kilpaillaan?
HSK:n hallitus on käynnistänyt projektin, jossa
kiteytetään seuran strategiaa. Käytännössä tämä
tarkoittaa sellaisten asioiden tunnistamista, joihin
keskittymällä ja hyvällä hoidolla voimme jatkaa
menestyksekästä matkaa kilpailussa veneilijöiden
ajasta ja huomiosta. Alla hallituksen ajatuksia ja
tunnistamia lähtökohtia siitä, millaisten asioiden
suhteen omaa menestystarinaamme voidaan
tarkastella.
Ehkä suurimpana taustalla vaikuttavana tekijänä hallituksen kesken nostettiin kilpailu vapaa-ajasta, mitä tehdään, kun puhutaan ulkoilusta tai liikunnasta. Aina on
mahdollista lähteä harrastamaan erilaisia liikuntamuotoja
keskuksissa, joissa on kattavat palvelut, tai tehdä viikonloppureissu idylliseen rannikkokaupunkiin, jossa on merta,
tuulta ja hiekkarantaa. Myös oma kesämökki on monelle
riittävä tukikohta ulkoilmaharrastuksille.
Harrastamisen helppous ja uuteen harrastukseen mukaan lähteminen edellyttää esimerkiksi nuorilla aikuisilla
helppoutta ja vaivattomuutta. Nykyään on tarjolla paljon
erilaisia kokeilemisen arvoisia asioita ja yksi kaiken ajan
ja käytettävissä olevan pääoman sitova harrastus on
yhä harvinaisempi. Ihmisillä on ostovoimaa ja palveluita
ollaan valmiita käyttämään ja maksamaan vastikkeista,
mutta kaluston huolto tai muunlainen sitovuus saatetaan
kokea jarruttava tekijänä etenemisessä lajissa tai edes
siihen tutustumisessa. Lähtökohtaisesti veneily ja vesillä
liikkuminen tuovat oikeita asioita kuten elämyksiä, haasteita ja jännitystä, mutta esimerkiksi veneen omistaminen
ainoana vaihtoehtona ei välttämättä enää kiinnosta kuten
aiemmin. Veneajan järjestämiseksi tarvitaan omistamiselle vaihtoehtoja ja myös arvostettavan sekä turvallisen
harrastamisen mahdollistavan osaamisen rakentamiseksi
tarvitaan sopivia palveluita ja osaamispolkuja. Vaikka
laji nähdään mielenkiintoisena, koetaan tutustuminen ja
harjoittelu mahdollisesti hankalana. Tämä on pystyttävä
ratkaisemaan.
Nykyisten jäsenten pito ja tarvelähtöinen palvelu
ovat kaiken etenemisen lähtökohta. Kasvun edellytys on
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kuitenkin uusien lajiharrastajien mukaan saaminen ja
koko laji-imagon eteenpäinvienti. Paikallisesti ajateltuna
kilpailu hyvistä venepaikoista ja palveluista tuonee laadukkaisiin seuroihin jonkin verran uusia jäseniä. Kokonaan toinen asia on alan harrastajien kokonaismäärän
kasvattaminen uusilla mukaantulokynnystä helpottavilla
palveluilla. Tulevaisuudessa pursiseurat eivät rakennu pelkästään veneenomistajien ympärille.
Seuran hallintomallin, sääntöjen ja käytäntöjen tulee
mahdollistaa jäsen- ja markkinalähtöinen palvelu, resursointi sekä pitkäjänteinen kehittäminen.
Kilpaillaan veneilyn suosiosta ja veneilijöiden ajankäytöstä sekä veneilijöiden palveluista
• Harrastamisen helppous ja lajiin perehdyttäminen
nostavat merkitystään
• Kiva ja helppo tapa aloittaa – tutustu lajiin ja tule mukaan (tarjoamme koulutusta ym.)
• Oma retkisatamaverkosto saattaa lisätä uusien jäsenten määrää
• Oman kotisataman laatu ja kattavat palvelut ovat
merkittäviä kilpailutekijöitä (uusia palveluita lajin pariin tuleville kuten purjehduskoulu, veneen vuokraaminen jne.)
• Tarpeita myös lyhyille jäsenyyksille, esimerkiksi puolikautta tai viikon tapahtuma – ei välttämättä haluta
sitoutua perinteisen jäsenyyden talkoovelvoitteisiin
• Venepalveluita myös talvitelakoinnille ja vierasveneille
(vaikka venepaikkaa ei ole kesäkaudella)

Kilpaillaan urheilulajin suosiosta ja urheilijoista

• Kilpapurjehdus aloitetaan yleensä 7–10 vuotiaana,
jolloin joku urheilulaji saattaa olla jo valittu ja hakeutuminen purjehduksen pariin ei aina ole aktiivista (tarvitaan vahvaa markkinointia kouluissa ym.)
• Panostus huippu-urheiluun ja urheilijapolkuun seuralle sopivalla laajuudella ja valituissa veneluokissa
• Lajilla on jossain määrin elitistinen maine (askellus
kohti koko kansan lajiin on ehkä utopistista, mutta
valituilla alueilla profiilin kehittäminen voi olla täysin
tehtävissä – tarvitaan verkostoa)
• Kölivene- ja monirunkoluokkia aktivoituu, mikä mahdollistaa aikuisiällä tulon lajin pariin (oiva mahdollisuus tulla lajin kokeilemaan kilpapurjehdusta)
• Lajin kulurakenne on pikemminkin kasvussa kuin laskussa (varusteiden määrä ja laatu yleisen mukavuusajattelun ja laatutason noustessa pitää pystyä yksinkertaistamaan)
• Kilpaillaan missä kokoonnutaan ja vietetään aikaa;
sijainti merkitsee ja näkyy
• Merellinen kohtaamispaikka kaikille, esimerkiksi kaista huoltamolle voisi olla kaikkien käytössä (kahvila,
meren rannalla ajanvietto ym.)
• Tarjolla ravintola ja muut fasiliteetit
• Tapahtumia veneilijöille ja myös muille valituille kohderyhmille (tuodaan pursiseura palveluineen entistä
lähemmäs kuluttajia)
• Tontin käytön ja kehittämisen varmistaminen myös
pidemmällä aikajänteellä
HSK 2022

Venekerho, jonka jäsenyys on tavoiteltu ja siitä ollaan ylpeitä
• Hoskilainen arvomaailma on keskeinen voimavara ja
jaettu asia (pelkkä raha ei aina riitä)
• Kotisatama on tip top ja palvelut toimivat kaikissa
kanavissa
• Meillä on uusia veneluokkia ja merkittäviä kumppaneita, joiden kanssa olemme vieneet toimialaa merkittävästi eteenpäin
• Purjehduksen ykkösbrandi Suomessa
• Meillä on vahva juniorityö ja urheilijapolku
• Olemme saavuttaneet näkyvää kilpailumenestystä
• Meillä on laaja ja kattava palvelukonsepti kotisatamassa (“Purjehduksen kauppakeskus”), joka on mahdollista toimivan ja merkittävä kumppaniverkoston
myötä
• Olemme purjehduksen tunnetuksi tekijä ja alan ykkösvaikuttaja
Hallitus

Ystävyysseurojen veneitä
Hoskille

Brittiarmadan 2010
muistoplakaatti
Kellosaari-kabinetin
seinällä.
CA veneet tunnistaa viiristä.

HSK:lla on jo monia ystävyys- ja yhteistoimintaseuroja: Virossa KJK ja PJK, Ruotsissa KMK, Norjassa KNS
ja Brittein saarilla CA sekä kansainväliset ICCY veneilijät.
Heinäkuun alussa, jolloin kotisatamamme on lähes tyhjillään, otamme vastaan HSK:n hallituksen kutsumina tusinan Cruising Associationin, CA:n purtta
sekä yhden KMK:n Grand Banksin. Elokuussa saamme vielä ainakin yhden purren Oslosta, uusimmalta
ystävyysseuraltamme KNS:ltä.
Brittiveneillä on oma CA Rally Kuressaaresta Tallinnaan 23.6.–2.7., jonka jälkeen osa veneistä suuntaa Helsinkiin ja Hoskille.
Pyrimme järjestämään Klubitalolla yhteisen tilaisuuden, jossa hoskilaisilla on mahdollista tutustua
todellisiin matkapurjehtijoihin ja kuulla uusimpia satamatietoja eteläiseltä Itämereltä ja erityisesti Virosta
sekä Riianlahdelta.
Cruising Associationin venekuntiin olemme jo aikaisemmin tutustuneet mm. CA:n Helsinki 2010 ja
St. Petersburg 2013 Rallyjen aikana. KMK:n ja KJK:n
venekuntiin olemme saaneet tutustua useissa ICCY
tapaamisissa, mm. KMK:n upealla Högböte saarella
2005 ja 2015.
Hallituksen lisäksi yhteyshenkilöinä ovat Honorary
Local Representative, HLR Eric von Troil ja Kalevi
Westersund +358 400 808 620.
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Kuninkaallinen klubi-ilta Oslossa
KNS er Norges største seilforening og en aktiv regattaarrangør. KNS er tilsluttet Norges Seilforbund (NSF). Blant ca. 4 000 medlemmer finner du en stor
juniorgruppe, mange ivrige jenteseilere, hundrevis av tur- og havkappseilere
og flere av Norges beste regattaseilere. I KNS finner du både fellesskap og
særinteresser, alt avhengig av hva du er ute etter.

Turseilermøte om kystseiling
i Baltikum
Vi kan love et meget spennende foredrag kommende mandag 6.mars.
Kalevi Westersund fra finske Sailing and Boating Federation kommer for
å snakke om Baltikum, men denne gangen om en kyst ikke så mange har
besøkt. Han vil selvfølgelig dekke Finland, men også Russland, Estland,
Latvia og Litauen. Kalevi har mer erfaring med denne kysten enn kanskje
noen. Dette er en kyst som kombinerer natur og kultur på en spesiell måte,
og Kalevi kan også bidra med kontaktpunkter som fjerner stressmomentet
i en slik seilas. Et spennende seilingsområder som er innenfor rekkevidde.

Viikinkivene 22 m, 30 soutajalle.
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Itämeren vanhat purjehduskartta.

Ja vielä vanhempi, miljardien vuosien kehitys peruskalliossa.

Kutsuttuna vieraana minulla oli ilo ja kunnia osallistua
Kongelig Norsk Seilforening, KNS:n klubi-iltaan maanantaina 6.3. Tilaisuuden tarkoituksena oli rohkaista heidän
matkaveneilijöitään eskaaderipurjehduksille ja suuntaamaan matkansa Itämeren sisäpuolelle. Erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat entisen ”rautaesiripun” takaiset,
1992 uudelleen avautuneet vesistöt.

Perinteisessä klubi-illassa oli läsnä lähes 70 henkilöä,
täyttäen salin piippuhyllyä myöten. Suurin osa oli KNS:n
jäseniä, mutta sikäläisen tavan mukaan myös muista
Oslon lähiseuroista. Isäntinä olivat kaksinkertainen pallonkiertäjä Jan Fredrik Mack ja seura-aktiivi Håkon
Ingvaldsen.
Kuningas Harald V on luonnollisesti seuransa keu-

Holmenkollenin uudesta hyppyristä
puuttuu kanta.
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8mR Sira palaa harjoituksista, kuningas Harald V pinnassa.

lakuva ja kilpailee edelleen vihreällä 8mR s/y Sira veneellään. Harald V vieraili Suomessa 2013, kasien MM-kilpailuissa Helsingissä, jossa hän Sirallaan ylsi pronssimitalille
saakka. Olin silloin itsekin seuraamassa kilpailuja ja nyt
sain alkajaisiksi näyttää kuvia Sirasta ja Haraldin omasta
hotellista, eli Palacen rantaan kiinnittyneestä perinteikkäästä KS Norge laivasta. Kuvani herättivät katsomossa
myönteistä hyminää ja alkoi tuntua kuin olisimme jo vanhojakin tuttuja…
Seuraavaksi luovutin SPV-liiton standaarin kaiverretulla laatalla ja Purjehtija – Seglaren, Suomen purjehduksen
100 v. juhlakirjan. Hoskin puolesta luovutin HSK:n viirin,
HSK 100 v. historiikin sekä jäsenemme Antti Hannulan
kirjoittaman Sailing in Finland kirjan. Vielä annoin HSK:n
vuosikirjat 2014 ja 2015, joissa on ICCY Kärdla ja Stockholm matkakertomukset, på Svenska. Pentikin Hopeoidun
Poron annoin Jan Fredrikille, kotiinsa vietäväksi.
Suomen Purjehdus ja Veneily, SPV-liiton esittelyn jälkeen kerroin HSK:n monimuotoisuudesta ja aktiivisista
Junior-, Racing- ja Cruising-toiminnoista. Alustuksen aikana oli mukava näyttää screenillä Uiva 2005:ssa otettua
hienoa lentokuvaa.
Itämeren esittelyä

Suomen saaristossa purjehtimisen jouduin ajanpuutteen
vuoksi lyhentämään, toteamalla että Skandinavian maissa
rannikko- ja saaristopurjehdus on melko samankaltaista.
Graniitti ja peruskallio ovat näkyvissä, etenkin Norjassa ja

30

luonnonsatamia riittää pitkin kaikkien rantoja. Sailing in
Finland -kirja toimii hyvänä oppaana meidän vesille. (Hoskin toimistolla on selailukappale)
Esityksiäni varten olin ripustanut seinille useita karttoja Itämeren itärannoilta, Virosta ja Riianlahdesta. Myös
ICCY 2009 Mariehamn sekä HSK 2006 Riianladen eskaaderin liput olivat näkyvillä.Pitkille pöydille eturiviin olin
järjestänyt maakohtaisesti runsaasti esitteitä, joita olin
kerännyt Matka- ja Venemessuilta. (mennessä matka- ja
lentolaukkuni painoivat yhteensä 30 kg!). Eestin, Latvian,
Liettuan, Puolan satamapaikoista ja matkailunähtävyyksistä oli tarjolla todella paljon materiaalia. Myös Viipuri–Kronstadt–Pietari -linjan uusista reittivaihtoehdoista
kertoi SPV:n kirjanen Med egen båt till Viborg och St.
Petersburg. Fort Constantine esite näytti uuden sataman
Pietarin edustalla ja kertoi sujuvasta sisääntullauksesta.
30Miles esite näytti tusinan verran uusia tai kunnostettavia satamapaikkoja Helsingistä ja Tallinnasta molemmille
itärajoille.
Diaesitykset aloitin vanhalla maailmanpoliittisella
kartalla, jossa koko Itämeren itäranta näytti rautaesiripun takana punaiselta, tarkkaan vartioidulta ja kielletyltä. Ihmiskvartaali sitten alkoi muutos, joka on tuplannut
Itämeren veneilymahdollisuudet. Seuraava karttakuva oli
geologinen, muistuttaen kylläkin edellisiä rajauksia, sillä niin ovat Itämeren itä- ja länsirannat erilaisia kuin yö
ja päivä. Uudelleen avautuneilla vesillä hiekkaa riittää,
mutta luonnonsatamat puuttuvat tyystin. Hoskin Matka-

veneilytoimikunta on kautta aikojen ollut aktiivinen ja ennakkoluuloton, ja lähinaapureina meillä on ollut etuoikeutettu mahdollisuus uusien vesistöjen tutkimisessa. Nämä
matkapurjehduskuvat esittelivät reittejä ja satamapaikkoja Viron ja Riianlahden alueilta. Kerroin tietysti myös
tulevasta ICCY Riga tapaamisesta heinäkuussa. Yleisö oli
hyvin aktiivista ja sain lopuksi yllättyä, kun vielä puolen
tunnin yliajalla pyydettiin esittämään Hoskin eksoottista,
seitsemän veneen eskaaderimatkaa 2007 Kaliningradiin.
Myös sen edustalla oleva laaja sotilaallinen harjoitusalue
”Exclusion Zone 117” herätti keskustelua. Alue ulottuu
hyvin kauas pohjoiseen ja sen aktiivisista käyttöajoista on
vaikea saada tietoa ennakkoon.
Esitysten ajaksi olin laittanut kiertoon kolme hyvää ja
tarpeellista satamakirjaa: Estonian Cruising Guide 2016,
Harbours of the Baltic States ja Cruising Guide to Baltic
Russia, CA 2017. Suojattomien ja matalien rantojen takia
satamakirjat ovat ehdottoman tärkeitä. Niistä löydetään
seuraava mahdollinen pysäkki, joskus hyvinkin kaukaa.
Antoisan klubi-illan päätteeksi yleisön innostunein
jäsen kertoi heti perustavansa Facebook-ryhmän niitä
reilua tusinaa seurakaveriaan varten, jotka nyt ilmoittivat
lähtevänsä ensi kesänä Itämerelle. Heti reissuni jälkeen
sain e-maililla ensimmäisen ilmoittautumisen, kun David
Llewelyn kertoi tulevansa Moonstruck, HR 42 veneellään

Jan Fredrik ja kompakti BMW i3 sähköauto

Hoskille 22.8., heti Uivan jälkeen. Hänenkin pääkohteensa on Pietari.
Ympäristöoppia Oslovuonossa

Erityiskiitoksen sain antaa Jan Fredrikille, joka udella
BMW i3 sähköautolla kyyditsi mielenkiintoisiin Vikingja Fram-museoihin. Viikingit seilasivat jo 750–1066 ja
Leif Erikinpoika kävi Amerikan koillisrannikolla reilusti
ennen Kolumbuksen kolmen laivan 1492 alkanutta es-

KS Norge Helsingissä 2013..

31

kaaderia. Viereisessä museossa oli Colin Archerin suunnittelema kuunarilaiva Fram, jossa erikoisuutena oli ylös
ja rungon sisään kääntyvä potkuri ja peräsin. Vahvistettu
maljamainen runko helpotti jäiden puristusta, kun Roald
Amundsen juuttui sillä Etelämantereen jäihin 1910–12.
Holmenkollenin hiihtokeskukselle noustiin ketterästi
serpentiinitiellä sähköä kuluttaen, mutta paluumatkalla
sitä otettiin talteen moottorijarrutuksella. 2011 uusittu
teräksinen hyppyrimäki näytti roikkuvan ilmassa, kun sen
kanta puuttuu. Aikanaan täällä ovat mäkiennätyksiä tehneet Veikko Kankkonen 1964 ja Topi Mattila 1969.
Oslo on noin 18M pitkän vuonon päässä, joten kesällä vapaisiin vesiin on aina lähes ”Ormiksen matka”.
Nyt vuono oli jäässä, mutta rantojen monissa veneseurojen satamissa yli puolet veneistä kellui vedessä mastot
pystyssä, fallit toki juoksuliinoilla poistettuina. Tehokkaat
ja ajastetut ilmakuplaputkistot estävät jäätymisen. Keskimäärin kolmen vuoden välein veneet nostetaan kuiville
ja huolletaan.
Sähköä liikenteessä

Äänettömillä automatkoilla sain kuulla miten sähköautoilijoita suorastaan hemmotellaan: Omassa tallissa halpa,
ajastettu yösähkö ruokkii akkuja. Kaupungissa ilmaisia
tai halpoja latauspisteitä on tiheässä, samoin vapaita

parkkipaikkoja. Kaikki sähkö tuotetaan vesivoimalla. Bussikaistoilla ajo on sallittua eikä ruuhka- tai tiemaksuja
veloiteta. Ei siis mikään ihme että uusien rekisteröinnissä
jo kolmannes on sähköautoja ja hybridit mukaan lukien
päästään 50 %:iin. Rekisterikilvissä aloitettiin EL kirjaimilla ja viidellä numerolla, mutta kun 99999 tuli täyteen on
nyt käytössä EK. Isoja Tesloja oli helpoin tunnistaa, mutta
muitakin merkkejä ja malleja on paljon. Jan Fredrikillä oli
uusi ja kompakti BWM i3, puhdas sähköauto. Isommilla
akuilla kantama on 200 km, viiveetön ja äänetön kiihtyvyys takavedolla nollasta sataan 7,3 sekunnissa. Isokokoiset mutta kapeat kitkarenkaat tarjoavat pienen vierintävastuksen ja ovat kuulemma hyviä myös syvässä lumessa.
Nastarenkaitakin saa toki käyttää, mutta lisämaksua vastaan. Kaupunkiliikenne oli lähes äänetöntä ja pölytöntä.
Teissä ei juurikaan havainnut urapaikkauksia. Sähköauton
hankinnassa saa myös tuntuvia verohelpotuksia. Kuulemma autokorjaamot ovat alkaneet olla huolissaan tulevista
töistään, sillä liikkuvia osia on sähkömoottorissa noin 40
ja polttomoottorissa yli 2 000.
Kiitäessäni sähköisellä lentojunalla seuraavan illan
paluulennolle, ehdin vielä Oslon keskustapysäkillä kokea
”deja-vu”-tunteen, kun monissa talokomplekseissa oli jotakin tuttua.. mallia Clarion Hotel Jätkäsaaressa.
Kansainvälinen Cruising

Framin peräsin ja potkuri voidaan nostaa rungon suojaan.

Jan Fredrik oli jo hyvissä ajoin kertonut että KNS:llä olisi tarvetta aktivoida aikuisia jäseniään myös Cruising
toimintaan. Normaalisti heidän veneet suuntaavat sekä
omalle että Ruotsin länsirannikolle ja Tanskaan. Nyt hän
oli laatinut KNS:n kotisivuille näyttävän ilmoituksen ja
yllättyi itsekin yleisömäärästä. Idean näiden Itämeren
uudelleen avautuneiden vesialauiden esittelemisestä hän
sai viime syksyn Baltic Sea Cruising Network, BSCN kokouksessa, jossa tapasimme. Norja tulee olemaan BSCN:n
isäntämaana 2018 ja Suomi 2019.
Olipa hienoa olla Hoskin ja SPV liiton edustajana luomassa suhteita uuteen seuraan. https://www.kongelignorskseilforening.no/
Hoskin veneet s/y Caprice (2012) ja Aurora (2013)
ovat viimeksi vierailleet KNS:llä. Elokuussa saamme vieraaksemme KNS:n s/y Moonstruck veneen ja toivottavasti
myös muutaman kaverinsa. Olisi hienoa jos me puolestamme voisimme osoittaa vieraanvaraisuutta, esitellä seuraamme ja kenties vaikka löylyttää uusia pitkämatkalaisia
ystäviä saunoissamme ja kertoa omista sekä naapurivesiemme erikoisuuksista.
Kansainvälisin
matkaveneilyterveisin,
Kalevi Westersund
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HSK:n tuorein retkisaarihankinta:
Risholmen, Onaksen helmi
HSK on ollut jo vuodesta 1998 vuokralaisena Risholmenin
saarella, Onaksen saaristossa sijaitsevassa satamatukikohdassa, joka on noin 20 mailia Lauttasaaresta itään. Risholmenissa on upea rantasauna, sekä erittäin suojainen
ja viihtyisä satama grilleineen, laitureineen ja poijuineen.
Vuokraemäntä on ollut tyytyväinen meihin vuokralaisena
ja, kiitos erityisesti Kallu Westersundin ja Juha Vuorisen aktiivisen yhteydenpidon, kesän 2016 aikana alkoikin
kuulua huhua, että yleiskaavan valmistuttua omistaja olisi
valmis myymään nyt vuokratun maa-alueen satamineen ja
nimenomaan meille. Saarelle olisi ollut muitakin ottajia,
joten neuvotteluun oli helppo ja toki myös pakko lähteä;
Risholmenia ei haluttu menettää.
Ennen syyskokousta pidettiin eri retkisaarivaihtoehtoja
käsittelevä jäsenilta, jossa keskustelua käytiin avoimesti
asian ympärillä. Illassa pidetyn äänestyksen perusteella
suositeltiin syyskokoukselle saaren hankkimista ja sen
rahoittamista pankkilainalla. Syyskokouksessa asia menikin odotetusti läpi ja hallitus valtuutettiin hankkimaan
pankista lainaan sitoumus sekä tekemään varsinaiset kaupat. Niinpä lopulta maaliskuun 1. päivä 2017 Joni Nuorivaara ja Juha Vuorinen allekirjoittivat myyjän kanssa
kauppakirjan ja Risholmenin tukikohta oli siirtynyt HSK:n

omistukseen. Nyt ostettu maa-alue on hieman vuokrattua
tonttia pienempi, mutta sisältää kuitenkin meille tärkeät
alueet.
Risholmenin kehittäminen on ollut vuokra-aikana hieman haasteellista, kun vuokra-ajan jatkumisesta ei ole
ollut takeita eikä pidempiä tai kalliimpia investointeja ole
kannattanut edes suunnitella. Nyt alkanut uusi aikakausi
aloitetaan jo toukokuussa tulevissa talkoissa esimerkiksi
sataman siistimisellä ja kulkureittien tekemisellä laiturin
takana olevalle kannakselle, jossa kuuluu olevan yksi saariston upeimmista auringonlaskuista! Pidemmälle, useamman vuoden päähän katsovien suunnitelmien tekemiseksi
on perustettu Risholmen PTS-työryhmä. Kaikista Risholmenin ja muiden saarten kehittämiseen liittyvissä ideoissa
ja ajatuksissa voi olla yhteydessä retkisaaritoimikuntaan,
ja talkoisiin kannattaa tulla mukaan; samalla tutustuu
uusiin ja vanhoihin hoskilaisiin. Nettisivujen kalenterista
sekä Hoskilaisesta löytyy talkoiden ajankohdat.
Loppuun vielä pieni muistutus: vaikka saari onkin nyt
oma, pidetään edelleen huolta naapurisovusta eikä turhaan liikuta liian lähelle naapureiden pihapiirejä. Oheisesta kartasta voit katsoa tarkemmin HSK:n omaan alueen.
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OrmisJippo
11.8.2017

Kilpapurjehdusta ja hauskanpitoa perheille!
OrmisJippo perhepurjehduskilpailun startti on perjantaina klo 16, jotta
tuulta riittäisi maaliin saakka. Erityisillä Jippo-säännöillä houkutellaan
hauskaan kilpaan koko perhe; lapset, anopit ja kotieläimet. Lauantain
luontopolku sopii kaikenikäisille ja kilpailun palkintojenjaoissa lapsille
jaetaan mitaleja ja he saavat myös osallistua lipunlaskuun. Kevyttä
ruokailua ja juomaa on tarjolla seuran puolesta.

Venetsialaiset
elokuun viimeisenä
lauantaina
26.8.2017

Kuva: Matti Vuorimaa

Omatoimiset lyhty juhlat
järjestetään sekä Ormiksella
että Risukossa
– jo 17. kertaa tuplina
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Hoskilaisen 2/2017
kuvakisan voitto
Risto Nybergille

Näin tuotiin saunapuut saunan viereen Ormholmenillle vanhoina hyvinä aikoina.
Kuva vuodelta 1999, Risto Nyberg.

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 21.8.2017
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
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MATKAVENEILYTOIMIKUNTA

Matkaveneilyn tapahtumia 2017
Matkaveneilytoimikunnan 2017 tapahtumat on julkaistu jo tammikuussa kotisivuilla.
Siellä niitä voidaan kevään mittaan tarkentaa ja julkistaa nopeasti uusin tieto.
Katso siis www.hoski.fi ➪ Toimikunnat ➪ Matkaveneily ➪ Ajankohtaista ➪
Toimintasuunnitelma

Helatorstain eskaaderi Etelään tai Itään, 25.–28.5.

Kotoinen kansallispyhämme on taas melko myöhään.
Kimppapurjehdusten kohteina voisivat olla Viron pohjoiset satamapaikat; Vergi, Viinistu, Kaberneeme, Prangli,
Naissaar, Lohusalu, Dirhami ja Kärdlan uusi satama sekä
Tallinnan neljä nykyistä satamaa; KJK, Pirita, Lennusadam ja Noblessner. Myös uusi yhteinen ”30 Miles”vierassatamien kunnostushanke kannustaa Itään; Porvoo,
Loviisa, Keihässalmi, Kotka, Tervasaari ja Klamila sekä
Lennusadam, Kelnase (Prangli), Leppneeme, Eisma, Narva-Joesuu ja Narva. Tallinnan uusin satama, Haven Kakumäe, lännessä Koplin lahdella avautuu kesällä. On syytä
muistaa, että Virossa ei tunneta helatorstaita ja kaikkien
satamien palvelut eivät ehkä vielä ole toiminnassa? S/y
Reivitär suuntaa säiden salliessa Prangliin ja lisätietoja
antaa Eero Pellikka 0400 252 066 ja mjae.pellikka@
kolumbus.fi

Kalev ja Pärnu Jahtklubi – HSK yhteistoimintaa
kesäkaudella

Pyritään järjestämään Viron molemmille ystävyysseuroillemme mahdollisuus rajatuilla venekunnilla vierailla
kotisataman lisäksi myös retkisaarissamme. Vastavuoroisesti Piritassa käydessä kannattaa soittaa ennakkoon Kalev Jahtklubille: Sadamakapten Ado Tikerpäe
+372 53 010 450. KJK tarjoaa laajennuksen jälkeen
edullisesti suojaisia vieraspaikkoja, aitoa pursiseuratunnelmaa, saunat ja tasokkaat ravintolapalvelut. Lomapurjehduksella samanlaiset edut ovat saatavilla Pärnussa.
www.kjk.ee ja www.jahtklubi.ee

KMK–HSK yhteistoimintaa
kesäkaudella

Jatketaan jo yhdeksättä kesää vastavuoroista retkisatamien käyttöoikeutta Kungliga Motorbåt Klubbenin, KMK:n kanssa. Tukholman
lähistöllä Högböten upea retkisaari on tilan salliessa käytettävissä
1–2 veneelle kahden yön vierailuille. Saaren keskiosassa
sijaitsee toimistorakennus, jossa käydään ilmoittautumassa ja samalla voidaan suorittaa saaren palveluista perittävät kohtuulliset maksut. Vastavuoroisesti omat retkisaaremme ovat KMK:n käytettävissä. Useita Hoskin veneitä
on jo vieraillut Högbötella, mutta vain harva KMK:n vene
on löytänyt esim. Ormikselle. Sopimukset on julkaistu
molempien seurojen tiedotteissa, HSK vuosikirja 2015 s.
72–73. www.kmk.a.se
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CA 2017 Rally Kuressaaresta Tallinnaan 23.6.–2.7. ja
osittain Hoskille

Heinäkuun alkupuolella vastaanotetaan ja tutustutaan
Cruising Associationin muutamiin CA-venekuntiin, jotka
mahdollisesti jatkavat Tallinnasta Pohjoiseen. Jotkin veneet saattavat vielä paluumatkoillaan liittyä ICCY Riga
saattueisiimme. www.theca.org.uk
Kesälomaeskaaderi heinäkuussa?

Toimikunta on pyytänyt jäsenistöltä ehdotuksia sopivasta
kohteesta ja matkan vetäjistä. Yhtenä vaihtoehtona voisi
olla Riianlahden kierros, yhdessä ICCY tapaamiseen lähtijöiden kanssa. Suunnittelussa kannattaa huomioida
Muhu Väina 60. Regatta 7.–15.7. Haapsalu–Kuivastu–
Roomassaare–Kihnu–Pärnu, 120 venettä ja Baltic Open
Regatta 17.–22.7. Riga (Marina Auda)–Roja–Ruhnu–
Roomassaare, 40 venettä. Lisätiedot Kalevi Westersund
0400 808 620. www.muhuvain.ee ja www.balticopen.

ICCY 2017 Riga, 24.–28.7.

International Council of Cruising Yachts, ICCY:n jo 36.
tapaaminen on Riian Andrejosta Marinassa, Daugava
(Väinä) -joen suistossa. Latvian 0,7 milj. asukkaan pääkaupungissa on paljon nähtävää, mm. Hansan vanhakaupunki, Zeppelin hallit, moninaista arkkitehtuuria ja 30 km
pitkä Jurmalan hiekkaranta. Monipuolisessa ohjelmassa
mm. lippuseremoniat, sightseeing jokialuksella, bussikierroksia rannikolle ja sisämaahan, gaalaillallinen ja päätösbrunssi.
Latvia on nyt ensimmäistä kertaa mukana ICCY toiminnassa, joten uusi pääsihteeri Joni Nuorivaara apunaan
KJK:n Ain Roosma ovat työllistyneet uusien kontaktien
luomisessa ja käytännön järjestelyissä.
Yhdessä SPV:n kanssa avustetaan pienryhmiä sekä
meno- että paluumatkalla Viron rantojen ja Väinameren
kautta ympäri koko Riianlahden, jossa löytyy kolme eksoottista saarta ja tusinan verran mielenkiintoisia satamapaikkoja. Tästä on hyötyä ensikertalaisille, jotka voivat
parhaimmillaan tehdä mukavan kesälomakierroksen uusilla lähivesillä.
ICCY tapaamiset ovat avoimia kaikille järjestäytyneille
veneilijöille, joten matkalle lähtee myös muiden seurojen
veneitä ja naapurimaistakin saadaan matkaseuraa. Saattueet on helppo tunnistaa isosta ICCY tapahtumaviiristä.
Riika on ollut monella jo mielessä, joten nyt kannattaa
lähteä kokemaan uutta ja erikoista, kun isäntämaan edustajat ovat avaamassa sellaisiakin ovia joita ei yksin edes
osaisi löytää. Aiempia ICCY kertomuksia voi lukea Vuosikirjoista 2003, 2005, 2011, 2012, 2014, 2015 ja 2016.
www.iccy.org
ICCY 2017 Riga -tapaamiseen ilmoittaudutaan venekohtaisesti ennakkoon 15.5. mennessä, jolloin hinta
aikuisilta on 370 €. Viimeinen ilmoittautuminen on 30.6.
mennessä, + 40 €.
Hinnat sisältävät runsaan ohjelmatarjonnan, retkillä
englannin ja saksan kieliset opastukset ja kaikki Andrejosta Marinansatamamaksut. Ilmoittautuminen on jo alkanut. www.iccy.org
Alustavasti ICCY Riikaan on lähdössä jo kahdeksan
Suomi-venettä; Hoskilta s/y Caprice, Greta, Nitouche II,
Walk`about ja Wenla IV sekä m/s Heawin SMK, Marietta
KeVK ja Rambalotte Marinerit.
ICCY:n motto: ”The Sea and the Friends we make from
it”

International Council of Cruising Yachts, ICCY on
1986 perustettu kansainvälinen matkaveneilijöiden yhdistys, jossa on edustettuna 13 maata, lähinnä PohjoisEuroopasta. Perustajajäsenenä Suomi on ollut aktiivisesti
mukana järjestäen jo neljä tapaamista: Helsinki–Turku
1984, Helsinki–Tallinna 1989, Helsinki–Savonlinna 1999
ja Maarianhamina 2009. Kunniakommodorimme Seppo
Seljavaara on yksi perustajajäsenistä.
ICCY:n pääsihteeriys siirtyi Suomeen 2010 Veneilyliiton entiselle toiminnanjohtaja Hannu Laineelle ja edelleen
2016 HSK:lle, kommodori Joni Nuorivaaralle. Nyt onkin
kotoisen helppoa saada lisää tietoa ICCY:n toiminnasta.
Myös maksuttoman ICCY Cruising -jäsenyyden hakeminen on vaivatonta.
ICCY:n tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki maamme 330 jäsenseuran lipun alla liikkuvat venekunnat.
Osallistujat saavat oman ICCY-tapahtumalipun merkiksi
yhteisöllisyydestä. Keskimäärin tapaamisissa on ollut 40
venettä ja 120 henkilöä, lähes kaikista Itämeren maista.
Hoskilaisia on lähes aina ollut kotimaisena enemmistönä,
mm. lukuisa joukko Savonlinnassa 1999, kahdeksan venekuntaa Pietarissa 2003, neljä Tukholmassa 2005 sekä
2015 ja neljä Rostockissa 2016.
Tervetuloa mukaan ICCY-tapahtumiin!
Lisätietoa Kalevi Westersund, ICCY Council member, +358 400 808 620.
OrmisJippo, 12. 8.

OrmisJippo perhepurjehduskilpailun startti on perjantaina
klo 16, jotta tuulta riittäisi maaliin saakka. Erityisillä Jipposäännöillä houkutellaan hauskaan kilpaan koko perhe;
lapset, anopit ja kotieläimet. Luontopolku on viritetty kaikenikäisille. Lapset palkitaan mitaleilla ja he suorittavat
myös lipunlaskun. Tarjoilua on seuran puolesta.
Venetsialaiset, elokuun viimeisenä lauantaina 26.8.

Omatoimiset lyhtyjuhlat järjestetään sekä Ormiksella että
nyt myös omassa Risukossa, jo 17. kertaa tuplina.
Välimeren lomapurjehdukset keväällä ja syksyllä

Rohkaistaan jäseniämme jatkamaan veneilykauttaan
molemmista päistä ja laajentamaan veneilyalueitaan.
Ensikertalaisille soveltuvat hyvin SPV-liiton kevät- ja syyspurjehdukset. Kevätmatka oli Sisiliassa ja syysmatka on
viikolla 40 Kosilta Dodekanesian saaristoon. Myös 1–3
veneelle voidaan räätälöidä matkoja, kipparilla tai ilman.
Uudella Boat-On-Line hakukoneella on helppo löytää oma
unelmamatkansa. Vastuullinen järjestäjänä on OnSail/TravelOn Matkat Oy. www.onsail.fi ja www.spv.fi
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MATKAVENEILYTOIMIKUNTA
Koulutus ja kurssit

Toimikunta haluaa muistuttaa kaikkia hoskilaisia pitämään huolta veneilytaidoistaan. Uusi Koulutustoimikunta voi aktivoitua veneilyharjoittelulla. Pyritään
järjestämään yhteiskäynti Lohjan meripelastuskeskukseen. Järjestetään Hoskilla solmukurssi ja aikuisille
”kokeile jollaa” -päivä. Satamassa toimii neljä purjehduskoulua; Abrego, Kesäpurje, Sea Lady Sailing ja
Wilhelmina Sailing. Lisäksi kannattaa hyödyntää SPVliiton veneilykoulutuksia, Navigaatioseurojen kursseja
ja naapurimme Pajalahden Veneilykoulun tarjontaa.
Matkaveneilytoimikunnan jäsenet opastavat mielellään ja antavat esim. eskaadereilla niiden aihepiiriin
liittyvää koulutusta.
Useful Information

Käytännön tietoa veneilystä Itämeren 9 maasta sekä
Brittein saarilta ja Norjasta löytyy HSK:n ja SPV:n matkaveneilyn kotisivuilta. Näistä on hyötyä varsinkin ensi
kertaa vieraille vesille lähdettäessä.
Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja toimikunnalta matka-posti@hoski.fi

Uusittu
Retkisatamat 2017
-esite
kaikista kolmesta OMASTA
retkisatamastamme
on noudettavissa toimistolta.
Tämä kuuluu jokaisen
matkaveneemme vakiovarustuksiin.

Terveisin, Retkisaaritoimikunta
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Varautuminen myös ”pahan päivän varalle” kuuluu
jokaisen veneilijän velvollisuuksiin. Aluksen on oltava
kunnossa, mikä ei tarkoita vain venekatsastusluetteloon kuuluvien kohtien läpäisemistä. Veneilijän koulutuksen ja kokemuspohjan on oltava ajan tasalla sekä
erilaisten vakuutusten oltava voimassa. Tämähän on
rutiinia ja edellytys sille, että on saanut venepaikan
venekerhossa.
Hätätilanteessa soitetaan aina joko meripelastuksen hälytysnumeroon 0294 1000 tai hätänumeroon 112. Hätäkeskus tai rajavartiolaitos saatuaan
tiedon kartoittaa tilanteen. Apuun lähetetään aina
lähin ja tarkoituksenmukaisin yksikkö. Viranomaisten
lisäksi avun antajana voivat olla myös vapaaehtoiset
meripelastajat. Suomen Meripelastusseura ry:llä on
yhteensä 61 pelastusasemaa ympäri maata rannikolla
ja sisävesillä sekä niissä yhteensä 129 alusta. Tärkeää on muistaa meripelastuksen hälytysnumero sekä
osata käyttää katsastusvarusteisiin kuuluvia hätämerkinantovälineitä sekä muutoinkin toimia tilanteen
edellyttämällä tavalla.
Pääsääntö merellä tapahtuvissa onnettomuustapauksissa on, että viranomaiset ja vapaaehtoiset
meripelastajat pelastavat ihmiset aina korvauksetta. Kokonaan toinen asia on veneen pelastaminen
ja siitä aiheutuvien maksujen korvaaminen. Yleisenä
lähtökohtana on, että veneen pelastaminen on maksullista. Venevakuutukseen perustuvia venevahinkojen
korvausmenettelyjä on useita erilaisia.

AN VENEILIJÄN VALINTA:

ROSSI
Mutta, voiko veneilijä vielä tehdä muuta
turvallisuutensa parantamiseksi?
Vastaus on hankkia Suomen Meripelastusyhdistys
ry:n ylläpitämän Trossi -jäsenyyden.

myös vieraalla paikkakunnalla. Ero on huomattava siihen, että joutuisit itse muutoinkin stressaavassa tilanteessa hankkimaan veneellesi hinausavun ja etsimään
sopivan korjaustelakan.

Jäsenyysedut:

2. Trossi-tarra veneessä on kannanotto yleisen veneilyturvallisuuden puolesta. Trossi-maksut käytetään
maamme vapaaehtoisen meripelastustoiminnan
ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Vuosittain vapaaehtoisilta meripelastajilta saa apua yli kolmetuhatta
ihmistä ja tuhat alusta.

1. Trossi-palvelunumerosta (0800 30 22 30, toimii
1.5.–31.10 ja puhelu on soittajalle maksuton) saa
palvelua vesillä niissä ongelmatilanteissa, joissa
kyseessä ei ole vaaratilanne. Trossi-jäsenenä
saat veneellesi maksuttoman avun:
• hinauspalvelusta lähimpään satamaan, mihin on
saatavissa korjauspalveluita,
• korjaajan ja väliaikaisen säilytyspaikan hankkimisessa veneelle, sekä
• myös Ruotsissa, Norjassa ja eräillä alueilla Tanskassa.
Jäsenetuna saat myös Suomen meripelastusseura
ry:n jäsenyhdistyksen jäsenyyden ja neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Vapaaehtoinen meripelastaja- lehden.
Helsingin yhdistys, Helsingin Meripelastusyhdistys ry
(HMPY), julkaisee niin ikään neljä kertaa vuodessa julkaistavan oman jäsenlehtensä, Stadin Trossi”.
Selvennyksenä on todettava, ettei Trossiin kuulu:
• veneen siirtohinaus satamasta toiseen,
• veneen hinaus kotisatamaan saakka, mikäli lähempänä on riittävät palvelut tarjoava satama,
• uponneen veneen nosto eikä
• sukeltajan palvelut.
•
Keskeistä venevakuutuksen haltijoille Trossi-palvelussa on, että Suomen Meripelastusseura ry:n kuuluvat
yhdistykset päivystävät 24/7 em. toimintakauden aikana. Saat siten vaivattomasti maksutonta apua ”yhdeltä
luukulta” myös viikonloppuisin ja juhlapyhien aikana

Trossin hankinta ja hinta:

Trossi voidaan myöntää EU:n huvivenedirektiivin
määrittelemälle huviveneelle (pituus 2,5–24 m). Trossi on alus- ja jäsenkohtainen, jolloin jäsen saa yhdellä
Trossi-maksulla yhden aluksen Trossi-palvelun. Kaupallisessa käytössä olevalle veneelle Trossia ei voida myöntää.
Trossin hinta on 75 e kalenterivuodessa sisältäen Suomen Meripelastusseura ry:n jäsenyhdistyksen
jäsenmaksun. Lisäveneestä maksu on 40 e. Jäsenedut
ovat voimassa heti maksusuorituksesta. Trossi-turva ja
paikallisyhdistyksen jäsenyys jatkuvat vuosittain automaattisesti ja laskutetaan aina vuoden alussa.
OP:n venevakuutusasiakkaat saavat Trossi-palvelun
20 e:n alennuksella. Suomen purjehdus ja veneily ry:n
jäsenseurojen jäsenet saavat Trossi-jäsenpalvelusta 10
e:n alennuksen. Lisäveneen Trossi-maksu on molemmissa tapauksissa 40 e.
Matti Piispanen
HMPY:n varapuheenjohtaja
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Tapahtumaka
TOUKOKUU
08.06.
Katsastus
TUR
			
08.06.
TrySnipe –
Kokeile Viklaa -tapahtuma
KVE
06.05.
Vesillelasku; eteläkenttä
SAT
12.06.
Hallituksen
kokous
klo
17.30
HAL
08.05.
Katsastus
TUR
12.06.
Katsastus
TUR
11.05.
Uusien jäsenten infotilaisuus
HAL
15.06.
Torstaikisa,
saaristorata
KVE
13.05.
Kevättalkoot, Ormholmen
RET
16.–18.06.
2.4
mR,
Suomen
mestaruus
KIL
13.05.
Vesillelasku, Pohjoiskenttä tyhjäksi SAT
17.06.
PUUVENEPARAATI
MeriViapori
13.05.
Lindt Excellence Race,
saaristoranking ORC-veneet
KIL
19.06.
Katsastus
TUR
14.05.
S.Wikströmin saaristopurjehdus
22.–28.06.
Alex Thomsonin foilaava IMOCA 60
-kilpavene HSK:lla (P-laituri)
LYS-veneet
KIL
15.05.
Katsastus
TUR
23.06.
Kevättalkoot, Hasselholmen
RET
30.06.
Katsastus
TUR
17.05.
Twilight Racing, iltaratakisa
KVE
18.05.
Torstaikisa, saaristorata
KVE
HEINÄKUU
18.05.
TrySnipe –
Kokeile Viklaa -tapahtuma
KVE
		
20.05.
Kevättalkoot, Risholmen
RET
01.–02.07.
Helsinki Regatta, Kevytveneet
KIL
20.05.
Vesillelasku; Eteläkenttä
SAT
02.07.
CA RALLY Kuresaare-Tallinn- HSK
vko 20
Hoskilainen no 2 ilmestyy
TIE
07.–15.07.
MUHU VÄINA 60 REGATTA
Hapsalu-Pärnu
22.05.
Katsastus
TUR
12.–16.07.
KOTKAN MERPÄIVÄT
22.05.
Hallituksen kokous
HAL
13.–20.07.
TALL SHIPS RACES Kotkasta Turkuun
25.–28.05.
Helatorstain eskaaderi Viroon
Kesälomaeskaderi Riianlahti
MAT
Etelään tai Itään
MAT
24.–28.07
ICCY
Riika,
Andrejostan
26.–28.05.
NAANTALIN VENEMESSUT
vierassatama
MAT
27.05.
Vesillelasku; Eteläkenttä
SAT
15.-18.07.
TALLINNAN
MERIPÄIVÄT,
27.–28.05.
First 31.7 ja Louhi ranking
KIL
Lentosatama
29.05.
Katsastus
TUR
22.–23.07.
Melges
24 luokkamestaruus
KIL
31.05.
Twilight Racing, iltaratakisa
KVE
28.07.–04.08. MM Melges 24
KIL
KESÄKUU
ELOKUU
			
		
01.06.
Torstaikisa, saaristorata
KVE
05.08.
BARÖSUND RUNT
04.06.
WB sails round the bouys race
KIL
10.–12.08.
KURESAAREN MERIPÄIVÄT
05.06.
Katsastus
TUR
11.08.
OrmisJippo,
Perhepurjehduskilpailu,
07.06.
Sataman siivoustalkoot klo 15.00 KLU
startti klo 16.00
KVE
07.06.
Twilight Racing, iltaratakisa
KVE
11.08.
VIAPORIN TUOPPI
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alenteri 2017
12.08.
14.08.
16.08.
17.–20.08.
18.08.
18.–19.08.
18.–20.08.
23.08.
24.08.
24.-27.08.
26.08.
30.08.
31.08.

OrmisJippo, luontopolku ja
muuta ohjelmaa
MAT
Tiedotustoimikunnan kokous
TIE
Twilight Racing, iltaratakisa
KVE
UIVA-FLYTANDE
Hoskilainen nro 3 deadline
TIE
Helsinki-Tallinna Race 25v juhlakilpailu
Crayfish Regatta, Louhi,
Louhiliitto järjestäjänä
Twilight Racing, iltaratakisa
KVE
Torstaikisa, saaristorata
KVE
First 36.7 World Cup
KIL
Venetsialaiset,
Ormiholmen ja Risholmen
MAT
Twilight Racing, iltaratakisa
KVE
Torstaikisa, saaristorata
KVE

SYYSKUU
		
02.09.
Henry Lloyd Race, ORC ranking,
IRC ranking, LYS 1, LYS 2
KIL
02.09.
EKE Challenge -purjehdus, LYS
KIL
02.09.
Lauttasaaren ympäri purjehdus,
laudat
KIL
02.09.
North Sails LYS-ranking, köliveneet KIL
04.–05.09.
Nord Stream Race stop over,
Helsinki HSK
KIL
06.09.
Twilight Racing, iltaratakisa
KVE
07.09.
Torstaikisa, saaristorata
KVE
09.–10.09.
STAR-purjehdus Ande Vihma
KIL
09.–10.09.
LOUHI, Luokkamestaruus
KIL
10.–14.09.
Göran Schildt 8. Regatta,
100M Leros-Lipsi-Samos-Patmos-Leros
14.09.
Torstaikisa, HSK:n kölivenemestaruuskilpailu, saaristorata
KVE
16.09.
Syystalkoot , Risholmen
RET
16.09.
Nosto, Eteläkenttä
SAT

18.09.
vko 38
20.09.
23.09.
23.09.

Tiedotustoimikunnan kokous
Hoskilainen nro 3 ilmestyy
Twilight Racing, iltaratakisa
Syystalkoot, Ormholmen
Vikla Master /
Mestaruuskilpailu Fleet 481
Viklaliitto järjestäjänä
Nosto, Eteläkenttä
Nosto, Pohjoiskenttä

23.09.
30.09.

LOKAKUU
		
02,10.
Hoskilainen nro 4 deadline
07.10.
Nosto, Eteläkenttä
14.10.
Nosto, Pohjoiskenttä, viimeinen
21.10.
Nosto, Eteläkenttä, viimeinen
21.10.
Lipunlasku
vko 44
Hoskilainen no 4 ilmestyy

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

TIE
TIE
KVE
RET

SAT
SAT

TIE
SAT
SAT
SAT
KLU
TIE

Hallitus
Junioritoimikunta
Kevytvenetoimikunta
Purjehduskilpailutoimikunta
Kölivenetoimikunta
Matkaveneilytoimikunta
Klubitoimikunta
Perinnetoimikunta
Retkisaaritoimikunta
Satamatoimikunta
Taloustoimikunta
Tiedotustoimikunta
Toimisto
Veneturvallisuustoimikunta
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TrySnipe
– Kokeile Viklaa
torstaina 18.5.
klo 17

Tule toteamaan miksi Vikla
on Suomen suosituin kahden
hengen kevytvene ja mitä
tarkoittaa Serious Sailing –
Serious Fun.

Toinen kokeilupäivä on
torstaina 8.6.

Helsingin viklalaivue ja kevytvenetoimikunta järjestävät
torstaina 18.5. klo 17 alkaen
kokeilutilaisuuden, jossa pääset
kokemaan viklapurjehdusta
joko gastina tai kipparina.

Vikla sopii mainiosti eritasoisille ja -ikäisille harrastajille.
Siksi mukana on myös teinejä,
pariskuntia, naismiehistöjä,
sekä vanhempia perheen juniorin kanssa.
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Kokeilu ei edellytä aiempaa
purjehduskokemusta.

Moni kölivenepurjehtija tyydyttää kisaviettiään viklalla,
joko kerhon tiistaikisoissa tai
ranking-kisoissa.
Tervetuloa!
Ilmoittautumiset ja lisätietoja
reino.suonsilta@kolumbus.fi,
0400 451 839.
Katso myös
www.snipe.fi.

Avaimet

Pinssi

Kesälippis

• 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)

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

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

Pipo

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

Solmio

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

kovaemali 15 mm, tumman sininen lippulogo,
kullanvärinen runko ....................................... 3,50 e

Peräliput

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

Klubipaita

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

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

Klubitakin kangasmerkki

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