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3•2017

Tervetuloa
HSK:n Itsenäisyyspäivän juhlaan
6.12.2017 klo 18–23 Klubitalolle
Lämpimästi tervetuloa Linnan juhlien
ja Suomi 100 -juhlavuoden hengessä pidettävään
hoskilaisten omaan itsenäisyyspäivän juhlaan.
Ohjelmassa mm.
❉ kommodorin vastaanotto ja tervetuliaispuhe
❉ coctail-noutopöytä, juomaa
ja salaisella reseptillä valmistettua Klubitalon omaa boolia
❉ Musiikkia elävän orkesterin tahdittamana sekä
DJ BonBonin viihdyttävältä soittolistalta
Pukukoodi: tummapuku ja kunniamerkit
Ikäraja K18
Sitovat ilmoittautumiset sekä ruoka-aineallergiat osoitteeseen
klubitalonjuhlat2017 gmail.com.
Illalliskortin hinta 50 .
Ilmoittaudu pian, sillä vain 80 nopeinta mahtuu mukaan.
Juhlaan osallistuville lähetämme syksyn aikana tarkemmat ohjeet sähköpostilla.
Juhlan järjestelytiiminä toimivat:
Terhi ja Erkka Ansala, s/y Awazing Linnea
Maritta ja Juha Hirvonen, s/y Alouette
Minna ja Eero Pellikka, s/y Reivitär
Kalevi Westersund, s/y Nitouche II
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KOMMODORIN TARINAT

HSK,
MISTÄ OIKEASTAAN ON KYSYMYS?
Pursiseurat saivat oikeuden käyttää omia lippujaan Tsaarinvallan aikana. Ensimmäisenä NJK,
vuonna 1861. Kuitenkin Segelföreningen i Björneborg sekä Airisto Segelsällskap i Åbo oli perustettu aiemmin. BSF vuonna 1856 ja Airisto Segelsällskap i Åbo kaksi vuotta myöhemmin.
Hieno seuramme on perustettu vuonna 1899. Tsaarinvallan aikana. Selkeästi ennen maamme itsenäisyyttä. Koko olemassaolomme ajan olemme pyrkineet toteuttamaan periaatteita,
jotka yhdistystä perustettaessa olivat tärkeitä ja kirjattu yhdistyksen perustamiskirjaan.
Niin tulee olemaan myös jatkossa.
Tulevaisuudessa yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat yhdistyksemme toimintaan monin
tavoin.
Miten Helsingin kaupunki näkee veneilyharrastuksen osana strategiaansa? Kuten nykyisin,
vai toisin?
Kuluneena kesänä olemme osallistuneet ja tulemme osallistumaan veneilyharrastuksen
edistämiseen. Melges MM-kisat olivat tämän kesän urheilullinen kohokohta. Tulemme jatkossakin järjestämään purjehduksen arvokilpailuja ja merkittäviä matkaveneilytapahtumia kotisatamassamme.
On erittäin tärkeätä, että kaikki jäsenemme ymmärtävät mitä aktiivinen osallistuminen tarkoittaa. Toteuttaessamme sääntöjemme mukaista toimintaa, vaaditaan kotisatamassa joustoa
venepaikkajärjestelyissä. Kilpailujen järjestäminen ja siitä johtuvat järjestelytarpeet ovat sellaista toimintaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kilpailun järjestämisen tai kilpailun varjolla
satamassa voidaan harjoittaa mielivaltaa.
Kaikki kilpailut ja muutkin tapahtumat tulee aina järjestää yhteistyössä jäsenistön ja kilpailujärjestäjien kanssa niin, että kaikki asianomaiset voivat kokea antaneensa oman panoksensa
kunkin tapahtuman onnistumiseen.
Tätä kirjoitettaessa edessä on vielä Uivan 40 v. juhlanäyttely ja siihen liittyvät järjestelyt. Ne
koskevat kaikkia kotisataman venepaikan haltijoita. Huolehtimalla poikkeusjärjestelyn kautta
saatujen väistöpaikkojen käytöstä ja vapauttamisesta varmistamme mahdollisimman miellyttävän Uiva-kokemuksen kaikille osapuolille.
HSK on edelleen yksi Suomen merkittävimmistä veneily- ja urheiluseuroista. En näe mitään
syytä pyrkiä muuttamaan asiaa. Aseman ylläpitäminen vaatii jatkuvia ponnisteluja, hyvää yhteistyötä ja nöyrää asennetta.
Tällä hetkellä vaikuttaa menevän ihan hyvin, mutta voimme varmasti hoitaa oman osuutemme vielä hieman paremmin.
Joni Nuorivaara
Kommodori
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TOIMISTO
HSK:n toimiston aukioloajat
KANSLIET betjänar
Maanantai
klo 13.00–19.00
Tiistai–perjantai
klo 13.00–16.00
Hoskilainen 3/2017
Helsingfors Segelklubb ry:n jäsenlehti
hoskilainen@hoski.fi
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• Päätoimittaja • Chefdirektör
Perttu Monthan
Helsingfors Segelklubb ry
Vattuniemen Puistotie 1, 00210 Helsinki
Hallonnäs Parkväg 1, 00210 Helsingfors
• Kommodori • Kommodor
Joni Nuorivaara
joni.nuorivaara@hoski.fi
• Pääsihteeri • Generalsekreterare
Perttu Monthan
perttu.monthan@hoski.fi
• Toimisto • Kansli
Anne Jäntti
maanantaisin/måndagar
13.00–19.00
tiistai–perjantai/tisdag–fredag
13.00–16.00
puh. +358 9 6923 580
toimisto@hoski.fi
tilinumero FI48 8000 1000 0835 77
• Satamamestari • Hamnmästare
Björn Ekroth, puh. +358 40 5559 749
satama@hoski.fi
• Kilpailutoimisto • Tävlingskansli
puh. +358 9 6925 411
www.hoski.fi
Kannen kuva: Merja Hämäläinen
Paino: Hämeen Kirjapaino Oy
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TERVETULOA UUDET JÄSENET
Briegert Joonatan
Dannberg Jan
Elenius-Parland Birgitta
Haatainen Nora
Hintsanen Vesa
Huusela Ari
Juhajoki Mikko
Kaljunen Aino
Kallinen Kimmo
Kalske Sakari
Karkiainen Nooa
Karkiainen Ville

Koivunen Linda
Lindfors Sanni
Myllyoja Aleksi
Niiranen Nuutti
Paso Mirjami
Ruokosuo Niko
Röyskö Antti
Sergelius Felix
Usmi Lauri
Valkama Jorma
Wuolijoki Juha

www.hoski.fi
Oletko
huomannut
nämä?
• Ilmoittautuminen nostoon
jäsenet –> telakointi
• Yhteystietojen muutokset
jäsenet –> yhteystietomuutos
• Palautetta ja viestejä
hallitukselle
yhteystiedot –> hallitus
• Sähköpostiosoitteet
hallitus-posti@hoski.fi
tiedotus-posti@hoski.fi
talous-posti@hoski.fi
satama-posti@hoski.fi
kilpa-posti@hoski.fi
kolivene-posti@hoski.fi
turva-posti@hoski.fi
saari-posti@hoski.fi
valmennus-posti@hoski.fi
juniori-posti@hoski.fi
kevytvene-posti@hoski.fi
matka-posti@hoski.fi
klubi-posti@hoski.fi
vaali-posti@hoski.fi
perinne-posti@hoski.fi
toimisto@hoski.fi
satama@hoski.fi
Hallituksen jäsenet:
etunimi.sukunimi@hoski.fi
Hoskilaisen aineistot osoitteeseen:
hoskilainen@hoski.fi

Ho ski lai ne n

3•2017

Hoskilainen numero 4/2017:n aineistot
2.10.2017 mennessä osoitteeseen:
hoskilainen@hoski.fi
Olethan huomannut, että Hoskilaisen
näköislehden voi lukea myös netissä,
osoitteessa: www.hoski.fi –> Jäsenlehti

Hoski on
Tiesithän, että
cebookissa?
Fa
s
yö
m
mukana
i ryhmä
n, ets
Kirjaudu palveluu
foorumi
en
jäs
KHS
ä
elt
nim
an
ka
ja liity mu
keskusteluun!

Kuva: Matti Paakkanen
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SATAMATOIMIKUNTA

Talven
muistilistaa

Lipunlasku
21.10.2017

• Kaikista veneistä ja trailereista, jotka ovat
HSK:n alueella, on tehtävä talvisäilytyssopimus.
Veneiden omistajat saavat lähiaikoina
satamamestarilta kirjeen, jossa on mukana
talvisäilytyssopimus. Talvisäilytyssopimuksen numero
on liimattava venepukkiin ja mastoon. Kirjoita siihen
myös oma nimesi ja puhelinnumerosi.

HSK:n lipunlasku järjestetään lauantaina 21.10. kello
17:52. Tarjolla on lipunlaskun jälkeen purjehduskauden
päättäjäiset ja tarjolla perinteiden mukaisesti lohikeittoa
sekä tietysti HSK:n kilpailujen palkintojenjako.
Saunat ovat lämpiminä. Seuraa nettisivuilta tarkempia
tietoja tapahtumasta.

• Väritarrat pukkeihin
Viime syksynä seurassa otettiin käyttöön uusi
järjestelmä, jossa pukit merkittiin väritarroilla
nostopäivän mukaan. Tämä sama järjestelmä
on käytössä tänä vuonna ja ohjeet siitä löydät
satamamestarin kirjeestä.
• Vene ei saa olla jatkuvasti kytkettynä
sähköverkkoon. Lämmitintä EI SAA käyttää
valvomatta.
• Poista paristo palovaroittimesta.
• Muista käydä katsomassa venettäsi ja
mastoasi myös talvella. Talven myrskyt ja myräkät
aiheuttavat joka vuosi erialaisia kalustotappioita,
joiden nopea hoito on yleensä sitä edullisempaa mitä
nopeammin asia saadaan hoidettua. Parasta tietysti
olisi, jos tappiot voi välttää ennakoimalla.
• Venepaikka-anomus on tehtävä aina, jos vene
on uusi tai vaihdettu, jos venettä ei ole katsastettu
vuonna 2017 tai mikäli haluat vaihtaa laituripaikkaa.
Venepaikat jaetaan helmikuussa ja niistä ja
vartiovuoroista ilmoitetaan maaliskuun alussa. Jos on
maksattomia laskuja, ei saa venepaikkaa.
• Vartiovuorosta voi luopua ilmoittamalla kirjallisesti
toimistoon ennen 1.3. ja maksamalla voimassa olevan
hinnaston mukaisen maksun.
• Talvikaudella kerhorakennus on lukittuna,
mutta sinne pääsee porttiavaimella. Saunat
lämpenevät perjantaisin klo 12–21. Talvikausi on
lipunlaskusta lipunnostoon.
Kuva: Merja Hämäläinen
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HALLITUS

KOKOUSKUTSU
Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidetään HSK:n Klubitalon Iso Pässi-salissa
keskiviikkona 22.11.2017 kello 18.00. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen
syyskokouksessa käsiteltäviksi määräämät asiat.
Kokousmateriaali on noudettavissa toimistosta 20.11.2017.
Hallitus

MÖTESKALLELSE
Helsingfors Segelklubb ry:s höstmöte hålls i HSK:s Klubbhus, mötesrummet Stora
Bässen, onsdag 22.11.2017 kl. 18.00. På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna
ärendena för höstmötet.
Möteshandlingarna kan hämtas från kansliet fr.o.m. den 20.11.2017.
Styrelsen

Yli 60 vuotta
laadukasta
nosturipalvelua
Helsingin Nosturit Oy
Kuljetusliike Jouni Meling Oy
puh. (09) 350 5600 www.sjoman.com
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TIEDOTUKSIA

HSK:n vaalitoimikunnan tiedotus
Seuramme sääntöjen mukaan, vaalitoimikunnan tulee
seuran nettisivuilla lokakuun 15 päivään mennessä, esittää alustava ehdotuksensa kommodoreiksi sekä hallituksen jäseniksi. Tänä vuonna erovuorossa ovat kommodori,
koulutusjohtaja sekä talousjohtaja.

Tämän lisäksi toimikunta pyrkii myös antamaan ehdotuksensa toimikuntien kokoonkutsujista. Yksittäinen jäsen
voi sääntöjemme 14 § kohta 8 mukaan esittää oman ehdokkaansa, kohdassa syyskokous.

Valnämnden informerar
Enligt klubbens stadgar skall valnämnden på sin hemsidan senast 15 oktober ge ett preliminärt förslag till
kommodorer och styrelsemedlemmar. I år är i tur att avgå
kommodoren, skolningschefen och ekonomichefen.

Förutom detta kommer nämnden även ge förslag
tillmötessammankallare för de olika nämnderna. Enligt
klubbens stadgar § 14 punkt 8 kan också en enskild
medlem på höstmötet komma med förslag om kandidat.
Vaalitoimikunnan puolesta/På valnämndens vägnar
Juha Vuorinen
Puheenjohtaja/Ordförande

Risholmenin mittaus
HSK hankki alkukeväästä Risholmenin sataman maaalueineen, ja kauppa viimeisteltiin tilan lohkomisella
ja maanmittauksella perjantaina 11.8.2017. Maanmittauksessa oli mukana Maanmittauslaitoksen
edustajien
lisäksi Juha Vuorinen, Seppo
”Äppö” Elomaa, Tomi Henttinen sekä Erkka Ansala. Ostettu maa-alue on hieman alle 5
hehtaaria, ja sen kartta on ollut
mm. edellisessä Hoskilaisessa.
Uuden tilan nimi piti keksiä
saman tien, ja nopean makus-

Tarvitsemme eri toimikuntiin aktiivisia Hoskilaisia.
Ilmoita rohkeasti itsesi tai kaverisi vaalitoimkunnalle
vaali-posti@hoski.fi.
Vi behöver aktiva medlemmar i våra nämnder. Ta
mod till dig och anmäl dig själv eller någon kamrat
till valnämnden vaali-posti@hoski.fi.
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telun jälkeen Rishamn kuulosti parhaimmalta. Ehkäpä
kuitenkin jonkin aikaa kestää, ennen kuin Risholmen
korvautuu Rishamnilla... Rishamnin syystalkoot ovat
syyskuun kolmantena viikonloppuna, aloitetaan talkoissa
sataman alueen muokkaaminen viihtyisämmäksi! Luvassa
leppoisaa puuhastelua, saunomista sekä yhdessäoloa pimenevässä illassa.
Erkka Ansala,
II varakommodori

OIKAISU
Vuosikirjassa 2016 olevan artikkelin ”Helsingfors
Arbete Segelklubb H.A.S.K. år 1917” kirjoittajan
nimi jäi mainitsematta.
Kirjoittaja on Rolf Eriksson.

Veneiden talvisäilytyshaasteita
Helsingissä
Veneiden talvisäilytyspaikkojen kehitysennusteiden mukaan paikkoja arvioidaan olevan Helsingissä noin 5 000
kpl liian vähän vuonna 2030 ellei ryhdytä erityisiin toimenpiteisiin.
Helsingin ylipormestari Jussi Pajunen asetti keväällä
2015 kaupungin hallintokuntien ja helsinkiläisten venekerhojen (Helvene) edustajista koostuvan työryhmän tekemään ratkaisuehdotuksensa. Selvitys (Liikuntaviraston
julkaisusarja B/53) valmistui keväällä 2016 ja on löydettävissä netistä.
1.

Kehitysarvio

Helsingissä on veneiden talvisäilytyspaikkoja yhteensä
hieman yli 40, joista valtaosa, 37 on Liikuntaviraston ja
venekerhojen hallinnoimia ja yksityisiä 5 kpl.
Nykyisiä veneiden talvisäilytyspaikkoja on Helsingissä
noin 7 100, joista tulee poistumaan jo lähitulevaisuudessa
arviolta noin 3 150. Uusia talvisäilytyspaikkoja rakennetaan noin 1 350 kpl, jolloin veneiden talvisäilytyspaikkojen
kokonaismäärä tulee olemaan noin 5 300. Nettopoistuma
on siten noin 1 800. Kun samanaikaisesti uusia satamapaikkoja rakennetaan Helsingissä noin 2 100, vuonna
2030 olisi laskennallisesti veneiden 100 satamapaikkaa
kohti vain 36 talvisäilytyspaikkaa.
2.

Talvisäilytysalueille asetettavat vaatimukset

Talvisälytyspaikkojen tulisi olla
• pinta-alaltaan mahdollisimman suuri ja yhtenäinen.
• paloturvallisuudeltaan sellaisia, että niissä olisi korkeintaan 500–600 m2:n suuruiset venekorttelit.
• pohjaolosuhteiltaan sellaiset, ettei niissä ole suuria
epätasaisuuksia ja niiden maapohja kestää raskaiden
ajoneuvojen tilapäiset kuormitukset.
• ympäristövaatimukset täyttävät.
3.

Ratkaisuvaihtoehdot

Veneiden talvisäilytyspaikkojen ja talvisäilytykseen soveltuvien alueiden vähäisyys Helsingissä edellyttää muutoksia nykyiseen maankäytön suunnitteluun, kenttäalueiden
rinnakkais- ja vuorottaiskäytön edistämistä sekä nykyisten
talvisäilytysalueiden käytön tehostamista.
Hyvään lopputulokseen pääseminen edellyttää myös
kaupungin hallintokuntien välitä määrätietoista toimintaa, koordinointia sekä tiivistä yhteistyötä.
Lähtökohtana talvisäilytyspaikat tulisi voida osoittaa
vähintään 60 %:lle Helsingin venesatamien veneistä.

3.1. Maankäytön suunnittelu
Kaavoitusprosessia tulisi kehittää siten, että veneiden talvisäilytystarve otettaisiin huomioon uusien kaavojen sekä
kaavamuutosten laadinnan yhteydessä. Uusia satamapaikkoja lisättäessä noudatettaisiin em. 60 talvisäilytyspaikkaa 100 satamapaikkaa kohden.
3.2. Alueiden rinnakkais- ja vuorottaiskäyttö sekä
tilapäiset talvisäilytysalueet
Kysymys olisi esimerkiksi kesätoimintojen pysäköinti- ja
toiminta-alueet. Nämä uudet talvisäilytysalueet eivät ratkaise tarvetta, vaan niillä voidaan väliaikaisesti helpottaa
haastavaa tilannetta.
3.3. Trailerilla kuljetettaville veneille osoitettavat alueet
Nämä alueet sijaitsisivat alle 20 km etäisyydellä esimerkiksi pienteollisuus- ja melualueiden yhteydessä.
3.4. Nykyisten talvisäilytysalueiden käytön tehostaminen
Tässä kaikilla helsinkiläisillä venekerhoilla on tehostamisen paikka.
4.

Jatkotoimet

Veneiden talvisäilytystyöryhmän selvitykseen sisältyvät Liikuntaviraston, Rakennusviraston, Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston, Kaupunkisuunnitteluviraston
ja Ympäristökeskuksen lausunnot.
Edellisellä valtuustokaudella liikuntalautakunta hyväksyi kuluvan vuoden alussa yksimielisesti talvisäilytystyöryhmän ehdotukset.
Helsingin uusi valtuusto sekä hallintorakenne edellyttävät, että veneiden talvisäilytyskysymys on pidettävä
voimakkaasti esillä.
HSK:n kohdalla veneiden talvisäilytysasiat ovat tällä
hetkellä hyvässä kunnossa, kiitos kerhon erinomaisten
suhteiden kaupungin viranomaisiin. Laakereilla lepäämään ei millään helsinkiläisellä venekerholla ole varaa.
Helsingin maankäyttö on ja jatkossakin tulee tiivistymään
ja ranta-alueita rakennetaan yhä kiihtyvällä tahdilla.
Matti Piispanen
Helveneen puheenjohtaja
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UIVA VENENÄYTTELY

Uiva venenäyttely ensimmäistä kertaa HSK:lla lintuperspektiivistä kuvattuna.
Tuohon aikaan uusia purjeveneitä oli esillä kymmeniä: parhaimmillaan niitä oli 63 milleniumin aikoihin. Kuva: Finnboat ry.

40-vuotias
Uiva venenäyttely
HSK:lla 20 vuotta
Helsingin Uiva venenäyttely tarjosi juhlavuotenaan entistä enemmän
ohjelmaa ja elämyksiä. Laitureissa kellui useita uusia venemalleja
ja kentälle pystytetyistä kojuista löytyi tietoa, tarvikkeita, ruokaa ja
juomaa. Kolme hoskilaista kävi tutustumassa näyttelyyn ja kyselemässä
messuvieraiden tunnelmia.
10

UIVA VENENÄYTTELY
Lippujen jonotusta vuonna 1998.
Monena vuonna Uivan lippujonot
ovat ylettyneet ylös rinteeseen
saakka. Kuva: Finnboat ry.

Lauantaina iltapäivällä Uivassa venenäyttelyssä vieraillessani sää oli pilvinen ja ilmassa sateen tuntua. Tämä näkyi
myös jokseenkin kävijöiden määrässä, ja näyttelyalueella
olikin tilaa kulkea eri kojujen ja veneiden välillä. Hankin
ensimmäisen oman veneeni viime syksynä, ja lähdin näyttelyyn lähinnä tutustumaan erilaisiin veneisiin, joista voisi
saada omaankin purteen uusia ideoita – ja hiukan myös
hyvien messutarjousten toivossa.
Veneitä oli miellyttävää katsella ulkoilmassa niiden
luonnollisessa ympäristössä verrattuna halliympäristöön,
jossa yleensä ensimmäisenä katsojan näkyvissä on veneen köli ja pohja. Vierailu näyttelyveneissä muistutti
sisustuslehtien selailua inspiraatiota etsiessä: niin monia
nokkelasti toteutettuja ratkaisuja, joista osan voisi adaptoida myös omaan veneeseen. Ensi talven pikkuprojek-

tiksi suunnitteilla on tämän viikonlopun jälkeen ainakin
pentterin lavuaarin päälle asettuva kansi, joka tuo lisää
laskutilaa pieniin tiloihin.
Vaatekojuissa oli hyvin edustettuna tunnetuimpien
valmistajien tuotteita, niin kovaan käyttöön kuin kevyempään veneilyynkin. Hieman jäi harmittamaan, että olin
uusinut oman purjehdusvaatekertani jo talven aikana,
sillä kohdalle osui muutama hyvä tarjous. Pitkän näyttelypäivän pelastivat lukuisat ruokakärryt, joissa todellakin oli
valinnanvaraa. Päivälliseksi valikoitui vanha kunnon hot
dog, joka oli helppo nauttia alueella kävelyn ja vesijettinäytöksen katselun lomassa. Kaiken kaikkiaan jäi hyvä
fiilis Uivasta venenäyttelystä. Tästä taitaa tulla minulle
jokavuotinen perinne.
Nina Hentunen

Kippari Nina Hentunen ensimmäisen oman veneensä
S/Y Free Birdin kannella.

Venemessujen söpöläinen, Marino Mustang, on ärhäkkä
kokoisekseen. Se kehitettiin 1960-luvulla ulkosaaristokilpailujen kovissa keleissä ja sillä ylitettiin Atlantti ilman
saattovenettä vuonna 1970. Värivaihtoehtoja veneeseen
löytyy yli 200. Kuva: Nina Hentunen.
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UIVA VENENÄYTTELY

Uutuuksia, tietoiskuja
ja testailua
Suomen suurimmassa uivassa venenäyttelyssä esiteltiin
tänä vuonna 279 venettä. Uutuuksia olivat muun muassa
purjeveneet Hanse 315, X-Yachts X43 ja Dragonfly-trimaraanit sekä Alucat W8-, Grandezza 34 OC- ja Faster 460
TH -moottoriveneet. Kaiken kaikkiaan Helsingin Uivassa
oli mukana 166 näytteilleasettajaa.
Juhlavuoden kunniaksi ohjelmatarjontaa ja näyttelyaluetta oli uudistettu. Uutena teemana Uivassa oli
kalastus, jonka tiimoilta järjestettiin tietoiskuja, esiteltiin
kalastusvarusteltuja veneitä sekä annettiin vinkkejä kalastustekniikan ja -välineiden valintaan ja kalojen käsittelyyn. Myös vesiliikunta ja -urheilu olivat näyttävästi esillä:

Näyttelyssä esiteltiin lähes kaikki kuluvan mallivuoden
uudet avomoottoriveneet.

Hoskilla muun muassa pelattiin SUP-pooloa, testattiin
vesijettejä sekä nähtiin Flyboard- ja JetSki Freestyle -esityksiä.
20 vuotta HSK:lla: taloudellista hyötyä,
PR:ää ja purnausta

Ensimmäinen Helsingin Uiva venenäyttely järjestettiin
Sirpalesaaressa syyskuussa 1978. Mukana oli 68 venettä ja 50 näytteilleasettajaa. Näyttelyn toimeksiantaja oli
Finnboatin edeltäjä, Suomen Vene- ja moottoriyhdistys ry.
Järjestelyistä vastasivat Suomen Messut ja Suomalainen
Pursiseura. Vuonna 1980 näyttelypaikaksi vaihtui Valko-

Uivassa pääsi tekemään edullisia ostoksia.
Välillä sai rentoutua takana näkyvällä anniskelualueella.

Vesijettejä rekisteröitiin Suomessa lähes seitsemän prosenttia enemmän kuin viime vuonna.
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saaressa sijaitseva Nyländska Jaktklubben
eli NJK.
Vuodesta 1998 lähtien Helsingin Uiva
venenäyttely on järjestetty HSK:n kerhosatamassa. Osa Uivan venenäyttelyn tuotosta
tulee kerhollemme – se on yksi näyttelyn
hyvistä puolista. Mutta Uivan järjestäminen
HSK:lla aiheuttaa myös keskustelua niiden
jäsenten keskuudessa, jotka joutuvat siirtämään veneensä sen tieltä. Tilanne on tuttu
myös kommodori Joni Nuorivaaralle.
– Yhdeksänä vuonna eli niin kauan kuin
olen ollut HSK:n jäsen, olen siirtänyt veneeni
pois Uivan tieltä. Tiedän siis henkilökohtaisesti, että näyttely aiheuttaa häiriötä loppukesän veneilykauteen. Pahimmillaan veneen
siirtäminen Uivan alta vaikuttaa kahden, jopa kolmen
viikonlopun veneilyyn, kertoi Nuorivaara veneen kannelta
Uivan jälkeisenä maanantaina, kun hän oli palaamassa
kesälomalta iltapäivällä vapautuvalle venepaikalleen.
Nuorivaara muistuttaa kuitenkin, mitä kaikkea positiivista Uiva antaa HSK:lle. Näyttelystä saatujen tulojen
ansiosta jäsenmaksut pystytään pitämään vähän alempina. Uiva on merkittävä PR-tapahtuma, jonka avulla HSK:n
asema kohenee ja saadaan rekrytoitua uusia jäseniä. Lisäksi HSK:lla on merkittävänä pursiseurana ja veneilyalan
toimijana oma vastuunsa veneilytoiminnan edistämisessä.
Onnistuisiko Uivan venenäyttelyn järjestäminen tässä mittakaavassa muualla Helsingissä?
Hoskin vapaaehtoistyöläisten iso panos

Helsingin Uivan venenäyttelyn järjestää Venealan Keskusliitto Finnboat ry., joka suunnittelee näyttelykentän käytön
sekä myy liput ja näyttelypaikat. Myös HSK:lla on iso merkitys Uivan toteuttamisessa. Satamamestari Björn Ekroth aloittaa työt jo viikkoa ennen näyttelyä ja vähitellen

Juhlavuonna näyttely
tarjontaa oli joka
lähtöön.

mukaan töihin tulee 15–16 vapaaehtoista, jotka yleensä
ovat aktiivisia eläkeläisiä.
– HSK:n toimesta tyhjennetään ja siivotaan näyttelyalue, pystytetään aidat ja hoidetaan sähköt alueelle. Myös
alueen valvonta, järjestyksenpito sekä pysäköintialueen
raivaus ja hoito ovat HSK:n vastuulla. Pysäköinnin ohjaamisen olemme ulkoistaneet Vikingarna-meripartiolippukunnalle, kertoo Ekroth.
Uivan jälkeisenä maanantaina reilu 200 näyttelyn tieltä itse hankituille paikoille, HSK:n muihin laitureihin ja lähialueen seuroihin siirtyneistä veneistä pääsee omille venepaikoilleen. Hoskin vapaaehtoiset purkavat ja siivoavat
näyttelyalueen maanantaina. Satamamestari Ekroth jatkaa jälkitöitä vielä tiistain, kunnes jää ansaitulle lomalle.
Teksti ja kuvat: Arja Kangasniemi

Venemarkkinat 2016–2017
Venemyynti Suomessa on laskenut kokonaisuudessaan kaksi prosenttia viime vuodesta, kun tarkastellaan ajanjaksoa tammikuusta heinäkuuhun. Uusia
purjeveneitä rekisteröitiin tänä vuonna vain viisi,
viime vuonna 22. Moottoriveneitä rekisteröitiin tänä
vuonna 2 295 kappaletta, viime vuonna 2 402. Eniten
on kasvanut ilmatäytteisten ja RIB-veneiden myynti,
ja myös vesijettejä on myyty tänä vuonna enemmän
kuin viime vuonna.

Suomalaisvalmisteisia veneitä on myyty tänä
vuonna eniten Ruotsiin ja Norjaan. Suurimpiin vientimaihin kuuluvat myös Saksa, USA ja Venäjä. Suomen veneviennin arvo oli tammi–toukokuussa 106,6
miljoonaa euroa. Moottori- ja purjeveneitä tuotiin
Suomeen eniten USA:sta, Puolasta ja Ruotsista, vesijettejä Meksikosta ja Japanista. Venetuonnin arvo oli
vesijetit mukaan lukien 35,9 miljoonaa euroa.
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Venetarvikkeita
ja venehaaveita
Uivassa venenäyttelyssä oli tänä vuonna kaikkiaan 11
272 kävijää, yli viisi prosenttia viimevuotista enemmän.
Lauantai-iltapäivää vietettiin hieman harmaassa säässä,
mutta loppuiltapäivästä aurinkokin jo pilkisti. Uivassa kävijät olivat tulleet katsomaan veneiden lisäksi veneilyyn
liittyviä tarvikkeita ja tuotteita.
Tuula Rantanen Espoosta ja Lauri Simonen
Mäntästä olivat ensimmäistä kertaa näyttelyssä. Heidän
haaveenaan on oma moottorivene. Pariskunta kertoi harrastavansa tällä hetkellä veneilyä pulpettiveneellä lähinnä
Mänttä–Keuruun seudulla.
– Veneilyssä viehättää se, että pääsee pois kotoa
tuulettumaan. Olemme molemmat harrastaneet veneilyä
sisävesillä lapsesta saakka, pariskunta kertoi.

Anna Brunberg, Christofer Therman ja Anton-poika etsivät
varusteita juuri hankittuun purjeveneeseensä.

Helsinkiläiset Anna Brunberg ja Christofer Therman olivat pienen Anton-poikansa kanssa liikkeellä.
Uivassa heidän mielenkiintonsa kohdistui erityisesti veneisiin. Purjehtiva pariskunta oli juuri ostanut oman veneen
ja kaikenlaiset purjeveneen varustamiseen liittyvät tarvikkeet kiinnostivat.
– Osan lomasta vietämme veneessä saaristossa. Olen
purjehtinut lapsesta asti ja siksi purjehdus on minulla veressä, Christofer kertoi.
Anna kertoi olleensa nyt yhdeksän vuotta miehensä
myötä mukana veneilyssä.
– Purjehdustaidot kehittyvät pikkuhiljaa ja Antonkin
näyttäisi tykkäävän veneistä.
Moottoriveneestä haaveilevat Tuula Rantanen ja Lauri
Simonen vierailivat Uivassa ensimmäistä kertaa.

Sateesta huolimatta veneilystä kiinnostuneita riitti Uivassa venenäyttelyssä. Kuva: Jaana Reijonaho.
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Lauttasaarelainen Jarno Karjalainen oli tullut viettämään päivää Uivaan. Häntä kiinnostivat erityisesti purjeveneet, vaikkakaan purjehduskokemusta ei juurikaan vielä
ole kertynyt. Kipinä purjehdusharrastukseen ja omaan veneeseen on ollut olemassa jo jonkin aikaa miehen mielessä.
– Purjehduksessa kiinnostaa vapaus ja tuulettuminen
arjesta. Lisäksi minua kiinnostaa purjevene niin teknisenä
kuin visuaalisena laitteena, kertoo Karjalainen
Teksti ja kuvat: Jaana Reijonaho
Jarno Karjalaista
purjevene kiinnostaa veneilyn
lisäksi teknisenä
ja visuaalisena
laitteena.

Kuva: Matti Paakkanen
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ICCY 2017
Riga
International Council of Cruising Yachtsin jo 36. kesätapaaminen
pidettiin 24.-28.7. Andrejosta Marinassa.
Daugava joen yläjuoksulle 7M päähän merestä jaksoi nousta
seitsemästä maasta lähes 30 venekuntaa ja yli 70 osallistujaa.
Muutamat olivat myös hotellimajoituksessa.
Latvia oli ensimmäistä kertaa isäntämaana ja sujuvista
järjestelyistä ja hyvästä ohjelmasta vastasivat ICCY-Riga
tapahtuman isäntä Kaspars Klapkalns ja ICCY:n pääsihteeri Joni Nuorivaara. Kaikille veneille oli jo ennakkoon annettu tieto omasta venepaikasta satamassa.
Suomesta osallistui ennätyksellisesti 10 venettä (seitsemän purtta ja kolme moottorivenettä), joista kahdeksan

oli mukana koko ohjelman ajan. Peräti kuuden veneseuran peräliput liehuivat matkalla. Enemmistönä Hoskin
lipuilla Caprice, Greta, Havsörnen, Nitouche II ja
Wenla IV. Lisäksi kotirannoille jäi kaksi venekuntaa, jotka
joutuivat perumaan lähtönsä. Vain saksalaisia oli hieman
meitä enemmän.

Juhlaliput mastoissa ja ICCY lippuja lavalla.
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Pitkospuut Kemerin soilla.

Matkaan lähdettiin omia aikoja ja eri paikoista, ilman
yhtenäistä eskaaderia. Jo Viron pohjoisrannikolla alettiin
tapailla tuttuja, sillä Ruotsin neljä Grand Banks -venekuntaa ja isompi purjevene olivat tulleet Suomen kautta. Tunnistaminen oli helppoa isoista ja värikkäistä ICCY lipuista.
Suomen venekunnista moni matkasi nyt ensimmäistä
kertaa näin syvälle Baltian vesistöihin. Niinpä jo keväällä
oli Hoskilla pidetty avoin tiedotustilaisuus, jossa lähtijöitä
perehdytettiin paperikartoilla, satamakirjoilla ja lukuisilla
esitteillä näihin maantieteellisesti hyvinkin erilaisiin vesistöihin.
Suomi-fleetin tusinasta veneestä oli kerätty yhteystiedot, joiden avulla viestien vaihto oli vaivatonta ja vilkasta.
Kaikille oli lähetetty myös BSCN:n maakohtaisia ”Useful
Information” käytännön perustietoja, suosituksia kahdesta satamakirjasta sekä aikaisempi matkakertomus Hoskin
2006 Pärnu Jahtklubin 100 v. ja Riianlahden kierrokselta
20 veneellä.

Viinitilan kuuliaiset oppilaat.

Kalastajatalon pihalla Rojassa.

Meno- ja paluumatkoilla
poikettiin monissa satamissa

Viron satamia: Tallinna, Prangli, Naissaar, Lohusalu, Dirhami, Kärdla, Haapsalu, Sviby (Vormsi), Heltermaa, Kuivastu,
Lounaranna, Köiguste, Roomassaare, Kuressaare, Abruga,
Möntu, Ruhnu, Kihnu ja Pärnu. (19 kpl)
Latvian satamia: Kuivizi, Salacgriva, Skulte, uusi Jurmala Port ja Latvijas Jahtklubs ruopatulla Lielupe joella,
Andrejosta ja Auda Daugava joella, Engure, Mersrags ja
Roja. (10 kpl)
Monipuolista ICCY ohjelmaa oli viideksi päiväksi,
ma 24.–pe 28.7.

Maanantaina aloitettiin rekisteröinnillä, jossa kukin vene
sai näyttävän ICCY 2017 Riga tapahtumalipun, näkyvät
nimilaput ja muistoplakaatin. Veneet koristeltiin juhla- ja
ICCY lipuin, joita saattoi jossakin mastossa olla lähes 30.

Ventas Rumba, 250 m!
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Kuksu Muizan alkupalat.

Gaalaillallinen Kuksu Muizan pääsalissa.

Terassilla iso ICCY lippu hilattiin salkoon, seitsemän
kansallislipun yläpuolelle. Tervetuliaispuheiden jälkeen
nautittiin buffet illallinen ja jatkettiin seurustelua sataman Muusu ravintolassa. Kunniavieraaksi olimme saaneet
Gunars Stainertsin, joka on Latvian Sail Training Associationin, STA:n ja Baltic Sea Cruising Networkin, BSCN:n
aktiivi.
Tiistaina aamulla noustiin kahteen bussiin, joissa oli
englannin- ja saksankieliset oppaat. Aluksi ajettiin Jurmalan kuuluisan hiekkarannan ja kylien ohi kohti Kemerin
kansallispuistoa. Laajoilla suoalueilla saatiin kävellä pitkospuita pitkin ja ihailla kotoisenkin näköisiä lampia ja
suomättäitä. Näköalatornista hahmottui vesistön labyrinttimaisuus.
Matka jatkui Rojaan, Riianlahden läntisimpään satamaan ja pieneen kalastajakaupunkiin. Kalaruokaa oli tietysti tarjolla ja saimme myös leipoa omia piirakoita. Illalla
satamassa oli ”open boats”, jossa oli ennalta hajautettu
kansallisuudet ja ravintolan maukasta ja riittoisaa eväs-

tarjoilua nauttien saatiin luontevasti tutustua vierasmaalaisiin osallistujiin.
Keskiviikkona ajettiin pienillä, vanhanmallisilla mutta
sähköisillä jokialuksilla kapeilla kanavilla ihan keskustaan
saakka ja palattiin kahden pitkän sillan alta leveää Daugavaa pitkin takaisin. Ohitettiin Tallinkin Ruotsin lautta,
joka lähtee venesataman vierestä. Seuraavaksi jalkauduttiin ja saatiin jälleen erinomaisella opastuksella ihailla
lukuisia jugendrakennuksia Elisabeth ja Alberta ielan varrella. Zeppelin halleilla tehtiin ostoksia tuoreesta lihasta,
kalasta, vihanneksista ja hedelmistä. Busseilla jatkettiin
vielä valtavan isolle Kaatuneiden veljien hautausmaalle,
Brälu Kapiin, jossa WW1 ja 1915–20 vapaussotien 3 000
hautaa vartioi 13 veistosryhmää ja ikuinen tuli.
Torstaiaamuna bussit veivät meidät Abavas viinitilalle,
jossa kuultiin isännän mainioita tarinoita ja maisteltiin
useita rypäleuutteita. Matka jatkui 150 km sisämaahan
Kuldigan pieneen ja idylliseen keskiaikaiseen kaupunkiin.
Nähtävyytenä on Ventas Rumba, Euroopan levein, noin

HSK:n ja SPV:n lahjat.

Pertti, Kallu ja kartta, Joni ja Kaspars.
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Yli 1 000 M:n Aino 3:n miehistö, Alexander, Joni ja Kaspars.

Port Jurmala Lielupen kaislikossa.

250 metrinen vesiputous. Pudotuskorkeus on toki vain
pari metriä. Venta joki jatkuu täältä länteen ja päätyy Itämerelle Venstpilsin satamakaupunkiin.
Lounasta nautittiin laadukkaan Bangert´s ravintolan
terassilla.
Taas matkattiin busseilla ja nyt tultiin upeaan Kuksu
Muiza kartanoon, joka on rakennettu 1720 ja huolellisesti
restauroitu. Meillä oli juhlavaatteet mukana joten nyt siistiydyttiin gaalaillallista varten. Laajan puutarhan katveissa
veden äärellä nautittiin alkupalat ja kahdessa hienossa
salissa jatkettiin pääruokien äärellä. Juhlapuheet pidettiin
isossa salissa. Suomi-fleetin puolesta m/y Mariettan kippari Pertti Suominen luovutti Kasparsille upean The History of Seafaring kirjan. Itse luovutin ensin SPV standaarin ja sain jatkeeksi opastaa koko salia maantieteellisillä
eroavaisuuksilla levittämällä näkyviin uuden ”Jäsenseurat
samalla kartalla”. Siinä meillä on yli 330 seurasatamaa,
kun taas Latvialla on rannikoillaan yhteensäkin vain 13
vierassatamaa. Tämä hyväntahtoinen vertailu herätti hy-

minää ja ihmetystäkin.
Perjantai alkoi lippuseremonialla, jossa aluksi huomioitiin pisimmän matkan tehnyt venekunta. Palkinto
tuli Suomeen, KoPu:n s/y Ainolle. He olivat seilanneet yli
1 000 M, lähdettyään Koivusaaresta ensin Pietarsaareen
Baltic-veneiden tapaamiseen ja sieltä pitkiä legejä tehden
Riikaan.
Iso ICCY lippu laskettiin ja hyvin viikattuna se luovutettiin Eric Lundquistille, sillä KMK on alustavasti
lupautunut järjestämään ensi kesän tapaaminen Ruotsin
Karlskronassa.
Tuhti ja pitkä brunssi päätti tämän hienon kesätapaamisen, jota myös ilmat olivat suosineet. Vielä sain jakaa
Suomi-fleetin kippareille SPV:n kannustuslahjana uuden
seurakartan ja yhdenkäden harpin. Juhlaliput laskettiin ja
osa veneistä lähti jo kotimatkoilleen.
Myös paluumatkalla sain edelleen välittää Gunarsilta
saamiani tuoreita satamatietoja, mm. Enguren 1.8 metriin
madaltuneesta sisääntulosta. Positiivinen yllätys oli Lielu-

”Luonnonsatama” Lielupessa.

Latvijas Jahtklubsin satamapäällikkö Valerijs ja
HSK 100 v. ja standaari 2001.
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Cruising Star ja ammattikipparit klubilla.

Klubin veneitä ja Jurmalan rautatiesilta taustalla.

pe joen sisääntulon viimekesäinen ruoppaus yli 3 metriin
ja selkeä merkitseminen tiheillä lateraaliporteilla, jotka
korvaavat vanhat linjataulut. Hiekkapankit olivat aiemmin
tukkeena. Täältä kaislikkoisilta sisävesiltä löytyi myös uusi
Port Jurmala, jossa useimmat ICCY venekunnat tyytyväisinä poikkesivat. Hoskin viiri luovutettiin tyytyväiselle satamakapteenille. Saattoipa nyt löytyä myös koko Baltian
ainut ”luonnonsatama”, sillä paikalliset näyttivät parkkeeraavan sekä moottori- että purjeveneet puskemalla
keulan koneella Jurmalan pehmeään hiekkapenkkaan…

suoraan tynnyrin tapista” (kertoo vuosikirja 2002). Nyt
satamakapteeni Valerijs Krupovics, joka oli itsekin mukana juhlissa, halusi heti näyttää palkintokaapissa olevaa
HSK standaaria, 12.7.2001 kaiverretulla hopealaatalla
sekä Hoskin 100 v. historiikkiä. Minulla taas oli ilo ja kunnia päivittää kaappia Hoskin 10 v. historiikilla, Vuosikirjalla ja parilla Hoskilaisella. Tuliaiseksi sain klubin 90 v.
historiikin ja paikallisen taidekalenterin 2017–18.
Veneelle oli löytynyt ponttonin päästä moorings köysi,
joita on vieraille kolme. Pienellä seuralla on osittain omintakeisia veneitä, mm. cruising käyttöön muutettu Star ja
pelastusveneiden runkoja. Tunnelma on leppoisan ystävällinen ja yllättipä yövartija minut puhumalla suomea!
Oli Karjalan evakosta tullut. Viivyin täällä kaksi yötä, kun
sain lainaksi hyvän vaihdefillarin, jolla viillättelin pitkin
Jurmalan loputonta hiekkarantaa (30 km) ja tutkailin kolme muuta lähiseuraa. Myös Hoskin Wenla IV oli viihtynyt
täällä jo ennen ICCYä.
Oma kuukauden seiluuni oli Riianlahdella aurinkoinen. Tuulet kierrättivät myötäpäivään ja monasti myötätuuleen, kun neljänä päivänä sain tuulettaa spinnua, ja
usein ilman yläruumista. Kaikki mahdolliset satamapaikat
tuli taas tutkituksi ja löytyipä vielä muutama uusikin, Daugava joelta ja Osmussaarelta. Lisäksi uusina kokemuksina
pääsin kiipeämään sekä Kihnun että Ruhnun (Eiffelin toimisto) majakkatorneihin. Ruhnussa toimelias kunnanjohtaja, vallavanem Jaan Urvet järjesti 5.8. Ruhnu tuletorn
140 vuotis kakkukahvit majakan juurella.
Ensi keväänä kirjoitan Riianlahden satamista esittelyt
Hoskilaiseen.
Kansainvälisin matkaveneilyterveisin,

Hoskin ystävyysseura Latvijas Jahtklubs

Lielupe joen hiekkadyynien ja kaislikon jatkeena, aivan
rautatiesillan vieressä on viimeisenä Latvijas Jahtklubs.
Tämä on ystävyysseuramme vuoden 2001 eskaaderipurjehdukselta Pärnuun ja Riikaan. Silloiset kommodorit Peteris Cers ja Seppo Seljavaara järjestivät Hoskin 11
venekunnalle hauskan ja maittavan barbeque illan, jossa
”pitkä juhlapöytä notkui varraslihoja ja kaljaa tarjoiltiin

Kalevi Westersund, s/y Nitouche II
Ruhnun vallavanem Jaan Urvet leikkaa juhlakakkua.
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Perinne- ja
matkaveneilytoimikunnan
klubi-illat jatkuvat taas
perjantaisin,
Loppuvuonna 10.11. ja ensi vuonna alustavasti
2.1. sekä 9.3.

•
•
•
•

Klubitalon saunat ja Iso Pässi -sali
naisten ja miesten saunat klo 17 alkaen
ohjelmat klo 19 alkaen
saunakassit ja omat eväät mukaan

Perinnetoimikunta aloittaa talvikauden suositulla nostalgia teemalla perjantaina 10.11.
Aluksi katsotaan perinnepurjehdusta Kustavissa, jossa
avoimet limisaumaiset posti- ja verkkoveneet kilvoittelevat. Tuttu ja nostalginen radioääni Markus Similä avaa
perinteistä purjehdusterminologiaa mukavalla huumorilla.
Toisessa osiossa seurataan Vene 16 messujen Venda
Sailing Symposiumia, jonka juontaa Esko Kilpi. Nostalgisena teemana on veneenrakentaja Eino ”Eikka”
Antinojan (1920–2010) elämäntyö. Videossa muistelevat Antti Herlin, Yrjö ”Jöiski” Viherheimo, Johan-

na Bruun, Allan Savolainen sekä Hoskilaiset Eero
Saksela ja Juha Petäjä. Monia kuuluisia veneitä, mm.
maineikas Lygaia, ja tuttuja henkilöitä, mm. KSSS:n Kalle
Kustaa ja Hoskin Ande Vihma, vilisee värikkäissä jutuissa.
Eikan tekemiä veneitä on ollut Hoskillakin useita, joten muistelut jatkuvat klubi-illassa luontevasti. Lygaian
voittoisaan kilpamiehistöön kuuluneet Risto ”fillari”
Holmsten ja ”Merimies-Mara” Markku Nyström
tulevat kertomaan omia värikkäitä tarinoitaan, joita riittää…
Tammi- ja maaliskuun klubi-illoissa Matkaveneilytoimikunta kertoo ICCY 2017 Rigan onnistuneesta tapahtumasta ja koko Riianlahden kierroksesta.
Kotisivuilla hoski.fi informoidaan klubi-iltojen aiheista
ennakkoon.
Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet hauskoihin klubiiltoihin!

Kuva: Studio Rappari
Perinnepurjehdus.
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Kiira kiritti kotimatkaa

Kiira lähestyy
kahdella jalalla.

Kesän hieno ICCY Riga tapahtuma ja koko neljän viikon
Riianlahden antoisa kierros sai vauhdikkaan päätöksen
lauantaina 12.8. kun Maijan kanssa seilattiin Tallinnasta
kotiin.
Aamupäivällä haettiin Keskturgin torilta 20 kg mustikoita ja vadelmia. Alkumatkalla nautittiin auringosta ja
Tallinnan leppoisista tuulista. Kello 17 nautittiin maukas
merispagetti. Kello 18 alkoi taivas edessä kotirannoilla
tummua ja laitettiin purjeet pakettiin. Kello 19 oltiin koneajolla jo Helsingin Kasuunin ja Ulkomatalan välissä,
päänäyttämöllä ja ihan oikeaan aikaan.
Tumman taivaan alta vaalea sadepilviseinämä tuli
äkisti päälle takavasemmalta. Tuntui että näytös olisi lähes räjähtänyt käyntiin. Kiira alkoi heti kirittää ja staagit
viheltää. Hetkessä tyyni ja tumma merenpinta muuttui
hopeanharmaaksi, kun myrskytuuli irrotti vettä meren
pinnasta ja kiidätti pisaroita pitkin ulappaa. Tiheät salamavalot juhlistivat näytöstä.
Näky muistutti lakaisukoneen painepesurin suihkuja
kadulla, paitsi että kohta alkoi olla myös syviä kuoppia
vedessä.
Aallokko nousi hetkessä ja nyt mentiin alamäkiä ja
kovaa pelkällä takilalla. Onneksi Kiira ei nyt tehnyt piruetteja, vaan säilytti suuntansa. Merellä on aina tilaa, joten
nyt saattoi kääntää kurssin myötämyrskyyn kohti koillista.
Kiiralla oli hurjat voimat ja pinnaa sai pidellä tosissaan
pois kaatavasta sivutuulesta. Kiira ravisteli ja yritti availla
rullagenoaa, joka oli tiukalle kiristetty. Nopeasti se sai jo
puomipeitteen kaikki nepparit auki, mutta onneksi kiristysenda puominpäässä piti. Uusi teräskaarinen sprayhood
pysyi raameissaan ja pullisteli pikkuspinnuna.
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Merenpinnasta irronnut vesi kasteli enemmän kuin
sade ja tuiskutti osin ruffiinkin. Kipparin rillit olivat heti
huurussa ja pään ympäri kääritty putkihuivi riistäytyi irti
liidelleen hetkessä kymmeniä metrejä pitkin merenpintaa
etuoikealle.
Harmi että ei nyt ollut kanttia lähteä perään, sillä
tämä oli mieluisa lahja Pärnu Jahtklubin, PJK 110 v. juhlilta 2016. Onneksi Maijan huivi on vielä tallessa. Toinen
harmi oli, että ei ollut kanttia käyttää kameraa enempää,
sillä nämä kaksi kuvaa antavat vain kalpean aavistuksen
tulevasta… mutta kamera säilyi kuivana.
Vartin kuluessa Kiira oli jo kiitänyt kohti uusia näyttämöjä Porvoossa ja Kotkassa. Meille jäi vain sade ja heikkenevä tasainen tuuli, eikä uutta luvattua näytöstä enää
tullut.
Vartiolaiva Turva oli ollut passissa Kasuunin lounaispuolella ja sen vartiovene kävi tervehtimässä meitä Halliluodon kohdalla. Olivat kuulemma ”hukanneet” yhden
purjeveneen tutkastaan ja utelivat meiltä havaintoja.
Oltiin nähty vain Tallinnaan päin tulevia purjeita päivällä.
Kello 21.30 löydettiin Hoskin vieraslaiturin tyvestä Uivan evakkopaikka ja alkoi veneen ja asusteiden kuivattelu
sekä marjojen pakastaminen.
Jälkeenpäin kuultiin, että kaikki veneilijät oli radiossa
kuulutettu pois rantavesiltä, kotiin ja sisätiloihin. Ilmatieteilijät täsmensivät, että kyseessä oli rajuilma eikä myrsky,
joka kestää pitempään. Hoskilla veneet selvisivät olemattomin vaurioin mutta saarella kaatui puita.
Rajuin terveisin, Maija & Kallu, s/y Nitouche II

Ja tässä vielä poimintoja faktoista:
yle.fi/uutiset
Kiira-rajuilman tuulenpuuskat olivat liikaa Ilmatieteen
laitoksen mittareille: "Puuskat olivat tosi rajuja"
Etelärannikolla tuulenpuuskat ovat olleet rajuimpia, Helsingin majakalla jopa 32,5 metriä sekunnissa.
– Puuskat olivat tosi rajuja varsinkin Helsingin
tienoolla ja Helsingin edustalla. Ilmatieteen laitoksen
automaattinen havainnontarkastus hylkäsi mittaustuloksia, koska niiden lukemat olivat niin kovia, Nyman
toteaa.
Ilmatieteen laitoksen nettisivut ovat olleet illan
aikana kaatuneena suurten käyttäjämäärien vuoksi.
Laitoksen palvelimet eivät kestäneet ryntäystä.
Rajut myrskyt
12.8.2017 klo 22:33 päivitetty 12.8.2017 klo 23:00

– Tuuli oli aluksi rauhallinen, mutta kun yhtäkkiä tulee
29 m/s puuska, automaattiset järjestelmät tulkitsevat
puuskan niin, että mittari ei voi olla oikeassa, kuvaa
meteorologi Paavo Korpela hivenen huvittuneena
Ilmatieteen laitoksen mittareita.

Ilmatieteen laitoksella on käytössä automaattinen
muun muassa tuulenpuuskia varten suunniteltu järjestelmä, jonka tarkoitus on lisätä mittausten luotettavuutta. Tässä tapauksessa puuskan huippua ei olisi
havaittu, jos olisi luotettu sokeasti järjestelmään.
– Tämmöiset aiheuttaa vähän päänvaivaa, kun lukemat sitten laitetaan manuaalisesti, Korpela jatkaa.
Kiiran myrskyhuippu havaittiin Helsingin edustan
majakalla, jossa mitattiin seitsemän aikaan yli 32 m/s
puuskalukema. Mikäli kyse olisi keskituulennopeudesta, se hipoisi hirmumyrskyn kovuutta.
Ilmatieteen laitoksella huomattiin lähestyvän rintaman kovuus ja annettiin erittäin harvinainen kehotus
pysytellä tuulen takia sisätiloissa.
Pelastuslaitokset saivat myrskyrintaman jäljiltä noin
tuhatkunta hälytystä.
Salama iski illan aikana mittareiden mukaan noin
6 500 kertaa, mikä ei ole tavatonta, mutta sitä ei ole
vielä tänä kesänä koettu.

Kohta alkaa vesi lentämään…
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POHJASSA REIKÄ,
VENE UPPOAA?
Lomapurjehduksemme valmistelu alkoi kesäkuun lopulla
karusti. Vaimoni Meeri pesi M/Y Hannan pilssiä, tarkoituksemme oli lähteä lomapurjehdukselle seuraavana päivänä. Hoskin satamaan tuli pieni maininki, Meeri horjahti
ja hänen jalka osui pentterin läpivienttiilin letkun päälle. Osuman seuraus oli että läpiviennin letkuliitin murtui
kokonaan irti sulkuventiilin yläpuolelta. Pohjaan tuli
yht’äkkiä halkaisijaltaan 30 mm reikä. Onneksi ei pahempaa, Meeri sai pidettyä tulvaa kengällään hallinnassan
siihen saakka että pääsin kannelta pilssiin ja kiersin sulkuventtiilin kiinni. Mutta missä oli puukartio, ei ainakaan
läpiviennin kohdalla?
Pronssinen sulkuventiili oli päällepäin täysin ehyt ja
toimiva, samoin messinkinen letkuliitin. Mutta letkuliitiin oli hapertunut kovaksi siten että se vähän kovemmin
koskettaessa hajosi pieniksi
palasiksi. Olisiko tämä pitänyt
havaita runkokatsastuksessa
kolmisen vuotta sitten? Tottakai olisi pitänyt, mutta se
oli käytännössä mahdotonta.
Letkuliitin oli ulospäin ehyt ja
sisältä suht puhdas. Lisäksi se
tekee 45 asteen kulman sulkuventtiilin jälkeen, joten sitä
ei voinut edes nähdä veneen
ulkopuolelta.
Merkittävä osa veneen
tekniikasta ja sisätiloista on
vesilinjan alapuolella tai sitä
lähellä: Pentterin ja wc:n läpiviennit sulkuventiileineen,
moottorin jäähdytys-, pakokaasu- ja tuuletusjärjestelmät, vannasputken, perävetolaitteen ja peräsinakselin
järjestelmät, istuinkaukalon tyhjennysletkut sekä erilaiset
mittarianturit. Vaikka pesuallas pentterin tiskipöydällä
on kuiva, virtaa altaan alla olevassa letkussa ja rungon
läpivienneissä koko ajan vapaa merivesi. Jos tämä letku
murtuu kotona, syntyy huonoimmassa tapauksessa vesivahinko. Jos tämä letku murtuu veneessä, syntyy huonoimmassa tapauksessa sukellusvene.
Sähkön ja meriveden kanssa tekisissä olevissa metallikomponenteissa syntyy aina eri metallien välistä
galvaanista korroosiota. Jokaisella metallilla on oma ns
sähköinen potentiaali. Jos näitten metallien potentiaaliero

24

on riittävä ja niitten väliin laitetaan sähköä johtava aine,
vaikkapa suolainen merivesi, alkaa metalliparista epäjalompi metalli syöpyä ja jalompi metalli säästyä. Hannan
tapauksessa letkuliittimen messinki-materiaalista (messinki on kuparin ja sinkin yhdiste) syöpyi sinkki-osa ilman
että se olisi näkynyt ulospäin. Jäljelle jäänyt kupari-osa
hapristui ajan myötä ja lopulta letkuliitin hajosi. Suolainen
merivesi toimii hieman oikaisten näitten metallien välisenä sähköjohtona. Koska sinkki on metallien järjestyksessä
epäjalompi kuin esim pronssi tai ruostumaton teräs, näitten metallien läheisyydessä halpa sinkki syöpyy ja säästää
kalliimman pronssipotkurin syöpymiseltä. Tätä syöpymistä yritetään estää, ohjata ja kohdentaa maadoittamalla
moottorin ja potkurin eri osat keskenään, asentamalla
sinkit peräsimeen, maalaamalla suojamaaleilla perävetolaitteet ja asentamalla kalliit
erotusmuuntajat maasähköjärjetelmiin.
Galvaaninen korroosio
voi syntyä myös maasähköjärjestelmien vuotovirrasta.
Tosin tästä eri lähteet vielä
hieman kiistelevät. Väitetään
että jännite-ero syntyy, kun
molemmat veneet on yhdistetty samaan maasähkön
maajohtimeen. Kun veneitten
sähköjohdot ovat eri mittaisia
ja eri laatuisia, kytketty erilaisiin haaroitusliittimiin ja pahimmillaan jopa rikki, syntyy
niitten välille jännite-eroja.
Tämä jännite-ero ja siitä syntyvä virta voi päästä vuotovirtana suojamaasta veteen ja aiheuttaa siten korrosiota
edistävän sähköparin veneitten välille. Jos katsoo Hoskin
laitureita, niin joka toisessa veneessä roikkuu sähköjohto,
jonka päässä on valitettavan usein shuko eli 2-piikkinen
pistoke. Miksi näin, vaikka Hoski on asentanut laitureille
kalliit CEE-järjestelmät, jonka tunnistaa 3-piikkisestä pistokkeesta. Tällä CEE-pistokkeella voitaisiin varmistaa se
että veneitten johdot ovat mekaanisesti kestäviä, niitten
pistokkeet ovat roiskesuojattuja ja edellä mainitut jänniteerot, ja sitä kautta veneitten välinen mahdollinen korrosio,
pienenisi tai jopa poistuisi.
Tarkistin myös Suomen suurimman venevakuuttajan,

Kuva: Matti Paakkanen

vakuutusyhtiö IF:n, kannan tähän osien korroosioon ja
sitä kautta elinkaari-ongelmaan. Vahinkoneuvoja Niina
Aro vastasi seuraavasti: ”Veneen vakuutus kattaa äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, mutta lähtökohtaisesti hitaasti syntyvät ja esim. kulumisen aiheuttamat
vahingot eivät ole vakuutuksesta korvattavia. Yleisesti
voi todeta, että korvaustapauksissa otamme huomioon
valmistajien suosittamat vaihtovälit ja huolto-ohjeet, ja
näiden laiminlyönti voi aiheuttaa korvauksen alenemisen.
Yksittäisiä tapauksia ei voi yksityiskohtaisesti kommentoida, koska korvauspäätökseen vaikuttavat monet muutkin
seikat, jonka vuoksi ratkaisu tehdään aina tapauskohtaisesti kokonaisuus huomioiden.” Joten jos veneesi läpiviennin sulkuventtilli tai sen letku on iältään yli 20 vuotta
tai VolvoPentan S-vetolaitteen paljekumi yli 7 vuotta, mitä
edellä oleva vakuutusyhtön kanta tarkoittaa sinulle mahdollisessa korvaustilanteessa?
Mitä sitten tehdä? Korrosio-ongelmassa katsastajakolleegoitani lainatakseni: ”Ennakkohuolto runko-osia
osia säännöllisesti vaihtamalla on ainoa luotettava menetelmä. Vesilinjan alapuolisten läpivientien vaihtaminen
lienee veneilijän tuskallisin runko-operaatio peräsinlaakereiden vaihtamisen ohella. Työlään, vaativan ja/tai kalliin
korjauksen vuoksi nämä osat ovat monessa veneessä
pitkäikäisiä”. Vastuu veneestä ja sen kunnosta on yksiselitteisesti veneen omistajalla. Hänen tulee arvioida veneen
ja sen eri osien elinkaaren tilanne ja ollessaan siitä epävarma, tarkistaa tai vaihtaa osa tai kääntyä asiantuntijan
puoleen.
Venekatsastaja voi kommentoida ja epäillä kokemuksensa perusteella sitä, minkä rakenteita purkamatta
näkee. Tästä johtuen olisin venekatsastajana vielä viime
keväänä hyväksynyt Hannan rikkoontuneen läpiviennin.
Mutta omistajana olin laiminlyönyt sen vaihtamisen jo
muutama vuosi sitten.
Sama osan kuluminen, sen elinkaari ja sen vaihtoajankohta koskee tietenkin kaikkia veneen osia ja sen laitteita.
Seuraavana tulee mieleen purjeveneitten takila. Mutta se
on sitten jo eri jutun aihe.
Turvaterveisin
Reijo Siirtola, M/Y Hanna, venekatsastaja.
Lähteet:
• Sähkö ja vene 2015, www.stek.fi/sahkoturvallisuus/fi_FI/veneilijan_sahkoturvallisuusopas
• Vakuutusyhtiö IF, www.if.fi, vahinkoneuvoja
Niina Aro
• Hoskin katsastajakollegat, erityisesti Jukka ja
Rene.
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Ormis-Jippo

Kuva: Olli Niemi
Jännää on!

Kuva: Olli Niemi
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Perinteikäs Ormis-Jippo -tapahtuma oli elokuun toisena
viikonloppuna. Perjantaina oli purjehduskilpailu Hoskilta
Ormikseen, ja lauantaina puutalkoita sekä lapsenmielisille
luontopolku höystettynä yhteisruokailulla ja palkintojenjakotilasuudella.
Monivuotinen kilpailun voittaja s/y Lisbeth miehistöineen oli siirtynyt järjestelyvastuisiin, joten muillekin
venekunnille oli auennut ovi voittoon. Kun sääkin näytti
suosiolliselta, eikä aiempien vuosien mastoja ulisuttavasta
tuulesta ollut pelkoa, aikaisesta lähdöstä huolimatta viivalle ilmaantui kahdeksan venekuntaa.
Parhaimman lähdön sai ehdottomasti Dehler 34 Casper, vanavedessään First 40.7 Navigateur. Muu fleetti lähti
seuraamaan johtokaksikkoa Melkin ja Pihlajasaaren väliseen salmeen. Reitti oli tuttu ja perinteinen, eli käytännössä väyliä pitkin Ormikselle asti. Kilpailu oli startista maaliin kryssiä, joten vendojen osuminen tuulen shiftaamisen
mukaan oli avainroolissa. Casper jätti muut veneet heti
kättelyssä, eikä muista ollut vastusta vaikka parhaamme
kaikki tehtiin. Lopulta maalissa Casperin purjehdittu aika
oli vain hieman yli 3 h 40 min, ja seuraavana maalissa
oli Awazing Linnea, niukin naukin alle 4 tunnin ajalla.
Kolmantena viivan ylitti Navigateur, neljäntenä Jäger II ja
viidentenä Retsina. Purjehditulla ajalla ei onneksi ole niin
paljon merkitystä Jipossa, kilpailun arvoisa jury arvottaa
veneiden tasoitukset suurimman ymmärryksensä mukaan
uudelleen salaisen kaavan mukaan. Kaikki veneet pääsivät lopulta maaliin illan jo pimetessä. Saunat oli lämmitetty valmiiksi ja yhteisvuorot varattu, joten saunassa käytiin
vielä jälkipelit.
Lauantaina pidettiin aamulla puu- ja siivoustalkoot
uhkaavasti huvenneen halkotilanteen korjaamiseksi ja
saunojen siistimiseksi. Moottorisahojen käynnistelyyn
kului tosin valtaosa talkoisiin varatusta ajasta, mutta lopulta saatiin myös puita pilkottua. Puusouvin jälkeen oli
yhteissaunat, joiden lomassa sai suorittaa luontopolun
rastit omaan tahtiin. Rastit koostuivat navigointitehtävistä sekä luontoaiheisista kuvatunnistuksista. Tehtävät eivät olleet helpot kenellekään! Saunojen ja rastien jälkeen
oli ohjelmassa yhteisruokailu, johon oman mausteensa
toi Kiira-myrsky yli 30 m/s tuulenpuuskien, vesisateen ja
ankaran ukkosen muodossa. Kaikki mahduttiin kuitenkin
grillikatokseen sopuisasti, ja palkintojenjakokin saatiin
suoritettua samalla. Tanne oli jälleen kerran tehnyt erittäin
loistavaa keittoa lisukkeineen!

Kuva: Ville Salminen

Kuva: Olli Niemi

Illan pimetessä myrskykin rauhoittui, ja vietimme lippukalliolla mukavaa iltaa. S/y Bluesin Jokke oli primusmoottorina lasten lipunlaskun ohjaajana, ja lukuisista
apukäsistä huolimatta (tai niiden ansiosta) lippu saatiin
laskostettua nätisti.
Lopullisen tuloslaskennan jälkeen s/y Retsina oli purjehduskisan voittaja, ja nopeimman veneen pokaalin sai
Casper.
1. Retsina Inferno 31
2. Awazing Linnea Beneteau
First 40.7
3. Jäger II Jeanneau Selection
37
4. Navigateur Beneteau First
40.7
5. Casper Dehler 34
6. Blusett Becker 27
7. Karen Hanse 315
8. Mercedes Hanse 325

Timo Rintamäki
Erkka Ansala
Kuva: Olli Niemi

Teemu Pallaskari
Hannu Laurila

Voittajan
maaliintulo.

Henrik Andersson
Mikko Dahlbom
Samuli Katainen
Markku Kontio

Luontopolulle osallistui 14 joukkuetta. Palkintosijoille
yltäneet joukkueet olivat
1. Pink Nose 33
2. Mary B 32
3. Metsästäjät 29

Irma, Peter
Kirsi, Timo, Helmi, Emil,
Vilhelmiina, Toma
Lauri, Juno, Teemu, Maiju,
Matias, Jaana, Pekka

Lämpimät kiitokset kaikille järjestäjille huippu-upeasta tapahtumasta!
Erkka / s/y Awazing Linnea

Kuva: Ville Salminen
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Ormis-Jippo 2017
Elokuu
Kesän harvoja tosi lämpimiä hetkiä
Perjantai-ilta veneen takakannella
Lue: Sitloorassa
Ilta-ateria kevyiden juomien kera
Aurinko paistaa
Tällainen oli Ormis-Jipon alku tänä vuonna
Jatko sujui samaan henkeen
Samaan aikaan toisaalla
Kahdeksan venekuntaa kilpaili vastatuulessa
Jippo-mitaleista
Tosin vain lapset saivat mitalit
Tämähän on perhetapaaminen
Tasoituskilpailun voitti s/y Retsina
Kaikki kahdeksan venettä pääsivät maaliin
Ennätysosanotto
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Lauantaipäivänä oli myös
Kuten sanottu
Kaunis talkooilma
Kukaan ei kysynyt:
Mitä HSK voi tehdä minun puolestani
Vaan kaikki kysyivät:
Mitä voin tehdä HSK puolesta
Siis talkoohenkeä oli ilmassa
Työnjako halko-, siivous- ja
remonttiryhmiin sujui
Halkopuolella oli hieman ongelmia
Moottorisahat eivät pelittäneet
Onneksi joukossa oli pätevyyttä
Yksi saha saatiin toimimaan
Ryhmätyönä
Klapeja syntyi kohtuullisesti
Pinoojia olisi ollut pilvin pimein
Halonkantajat olivat ahkeria
Halkoja saatiin eteläsaunalle
Ja niistä klapeja isopino
Olihan veneitä sisälahti täynnä
Ja talkoointoisia kaikki
Siis veneilijät

Remonttiryhmä vaihtoi muutaman
laiturilaudan
Huonekaluryhmä teki kaksi
penkkiä
Tosin meni vähän ylitöiksi
Tahtia myös hidasti hieman
Yleisen nesteytyksen järjestämisen
puute
Onneksi oli ryhmässä tähänkin
varauduttu
Siivousrymän jäljet olivat puhtaat
Talkoosaunalaiset totesivat
Luontopolku saavutti suuren
suosion
14 joukkkuetta
Olli s/y Lisbeth ja Tiina s/y
Navigateur
Olivat kehittäneet konseptia
Joka saavutti kehuja
Siinähän perheet ja halukkaat
ryhmät selvittävät
Hankalia kysymyksiä
Kysymyksistä parhaiten oli hajulla
s/y Blue Nose
Lapset saivat taas mitaleja
kaulaansa
Palkinnot jaettiin siis illalla

Jolloin ainoa ukkoskuuro iski
Taivas pimeni
Ukkonen jyrähteli
Mutta Ollin ääni kuului läpi
Tunti sadetta ja puuskia
Yksi mänty poikki
Muuten rajuilma meni ohi helposti
Samoin
Yhdistyksen tarjoama illallinen
Gulashikeitto leivällä ja juomalla
Gulashsuppe mit Brot und Wein
Nautittiin grillikatoksessa
Pimeässä ja suutuntumalla
Se maistui ja juomiakin riitti
Myöhäiseen iltaan

Illalla kaivattiin musikanttia
Kyseltiin ukulelen perään
Tai kitaran
Haitarikin olisi kelvannut
Tässä järjestelytoimikunnalle
haastetta
Kuka pannaan kurssille
Järjestelyt muuten onnistuivat
hyvin
Kiitos siis kaikille
Myös tässä ei-mainituille
Sunnuntaiaamu oli aurinkoinen
Tuuli länsilounaasta
Yli kymmenen metriä reilusti
puuskissa
Pääsi myötätuulessa kotisatamaan
Ja valmistautumaan Uivaan
venenäyttelyyn
Mukavan viikonlopun jälkeen voi
todeta
John F. Kennedyn tapaan
Olen hoskilainen
Ich bin ein HSKer
Jouko Perttula s/y Blues

Kuva: Ville Salminen
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Rolex Fastnet
Race 2017
Tokio II osallistui upeaan ja
legendaariseen Rolex Fastnet Race
avomerikisaan. Yli kolmesataa
venettä luovilla Solentin kapeikossa
on uskomaton näky ja kokemus.
Lähtölinjalle pääsyä saatiin kuitenkin
jännittää aina pikkutunneille asti.
Miehistön monipuolinen kokemusja osaamistausta kääntyi lopulta
voimavaraksi, jolla rakennettiin
energiat nousujohteiseen
kisasuoritukseen.
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Homma lähti liikkeelle OceanRace miehistön ja fanien pikkujouluista vajaa kaksi vuotta sitten, jolloin juteltiin mahdollisuudesta lähteä mukaan tähän kisaan. Asiat alkoivat
saada muotoa ja alustavaa miehistölistaa alkoi syntyä
kuin myös ajatusta treenattavista asioista.
Järjestäjän asettamat miehistön pätevyysvaatimukset
vaativat kohtalaista paneutumista ja luovaa otetta jolla
saatiin sorvattua laaja ja henkilötasolle piirtyvä kokonaiskuva, joka meni RORClla läpi. Rinnalla seurattiin miehistön
kunto-ohjelman etenemistä säännöllisillä kuntotesteillä.
Alkukesän 2017 Vesitreenien myötä porukka tuli tutuksi ja noin 400 mailin vahtivuorotreenin myötä oltiin
niin valmiita kuin tässä aikaikkunassa voidaan olla heinäkuun koitokseen. Viimeistelytreeninä oli vielä tarkoituksena ajaa pari harjoitus-starttia oikealla lähtölinjalla, mutta
isompi kuva puuttui tähän.

Tokio II liikkui sujuvasti kotisatamasta Hoskilta kohti
kisasatamaa, kunnes Kielin jälkeen kanavassa alkoi sellainen haasteiden kierre, että harvoin osuu kohdalle. Nimittäin toisen päivätankin pohjasakat tukkivat polttoainesuodattimet jo kone sammui kanava-ajossa. Keulapurje
voimin pidettiin ohjailuvauhtia polttoaineen syöttöhäiriön
korjaamisen aikana, kunnes ilmauksen yhteydessä starttimoottori simahti. Välilandaus kestikievarin Kanal 33 laiturissa pidensi matkaa reilulla päivällä.
Pohjanmerelle oli samalla kertynyt kohtalainen matalankeskus ja lähestyttäessä Britteinsaaria tuli yöllä tuulta
päin naamaa reilu 20 m/s katkaisten keulan molemmat
skuuttiköydet. Pelkällä reivatulla isolla matka eteni aamuun saakka, jolloin keula uudestaan ylös ja kohti etelää,
jossa samanlainen rintama toistui antaen puuskia, jotka
kovimmillaan olivat 26 m/s. Elektroniikan pikasulake jämähti ja totaalinen black out järjestelmässä ja taas oli
välipysähdyksen paikka, paikka eksoottinen kalastajasatama Lowstoft kaupungissa. Aamun valjetessa oli noin 48
tuntia starttiin, joka olisi sunnuntaina klo 12:40 ja maileja
Southamptoniin reilut 200.
Kisamiehistö lähti perjantaina aamukoneella Helsingistä kohti Lontoota, jossa päivitettiin askelmerkit. Kippari ja kaksi vahtipäällikköä rientävät siirtopurjehduksen
avuksi itärannikolle, jolloin kokki ja loppu miehistö siirtyvät Southamptoniin tekemään lähtövalmisteluja.
Southamptoniin landattiin lauantaina 22:20 ja muonitus, uudet fendarit ja skuuttiköysiä ym. sisään, hampaanpesu ja yöpuulle. Aamukasi kaikki kannelle ja kisavalmistelut satasella liikkeelle. Ennen lähtölinjaa ajettiin

koneella myrskypurjeet päällä ja koko miehistö turvavaljaat kiinnitettynä ”safety check gate” läpi ja ”green light
for race”.
Harjoitus-starttien jäädessä väliin otimme sopivan
harkitun startin VOR veneiden takaa ja jib4 keulassa isossa 1 reivi päällä kryssien muiden perään. Startin jälkeen
pystyi hetkiä sieltä ja täältä toteamaan satojen veneiden
täyttämän Solentin alueen. Nyt ollaan isossa mukana.
Tuuliennusteiden ja virtojen ryydittämä navigointi- ja
taktiikkarutiini fiilautui ekan vuorokauden aikana kohtalaiseen tilaan ja Irlannin merelle saavuttaessa alkoikin
kisakumppaneita tulla perä edellä vastaan. Taisimme olla
sillä hetkellä sijalla 275. Aallokko oli vaativan epäsäännöllinen ja veneen sisätilojen äänimaailma raju ja levon
aikana sai punkan säätää tiukalle.
Majakka kierrettiin täysikuun valaistessa kahden ja
puolen vuorokauden verran kryssiduunia tehden parin
ison shiftin avustamana ja paluumatkalle lähdettiin puolen yön jälkeen noin 10 m/s myötätuulen toivossa. Edessä
160 mailia sivumyötäistä, edelleen epäsäännöllistä isoa
Atlantin aallokkoa. Nyt oli näytön paikka, olihan veneemme aikanaan rakennettu juuri tähän tarkoitukseen, eli alas
ja kovaa.
Avotuuleen mentiin maksimipurjein, ”all-in” asenteella ja tunti tunnilta lisättiin veneen jäykkyyttä 1 000
kg takatankkiin ballastivettä lisäten. Aamun valjetessa oli
tuulta 12 m/s ja pisimmät surffit muutamia minuutteja,
vauhdin pysyessä jatkuvasti 15–22 solmun haarukassa sisätiloissa mukava suhina ja vauhdin ujellus. Auringonnousua juhlisti pyöriäisparvi ympärillämme, meno oli makeaa.
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PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA
Myöhemmin päivällä, noin 30 minuuttia ennen kuin
oli tarkoitus vaihtaa reacheri keulaan, hieman ylemmän
kurssin ajamiseksi tapahtui jotain, jota varmaan odotettiinkin, mutta ei toivottu. Genaakkeri halkesi topista
poikittain kahtia, alaosan laskostuessa kannelle ja ripeä
reagointi johti siihen, että se saatiin lähes kuivana kannelle ja uusi purje vetoon. Pelkällä isolla, uutta purjetta
nostettaessa, nopeudet kävivät 18 solmun tasalla parissa
surffissa.
Reilun 90 mailin loppusuora Bishop Rock:ista itään
Plymouthiin ajettiin fokka keulassa (TWA 85–90 astetta)
aaltojen tullessa takaa ja isoja surffeja, boatspeedin noustessa 18 solmuun 12 solmun perustasosta.
Saarivaltion rannan tarjotessa suojaa loppuivat aallot
ja loppuvetoon jännitimme, kantaako tuuli loppuun asti.
Viimeisen tunnin meitä saattoivat pyöriäisparvi ja edessä
näkyi saarivaltakunnan mestaruudesta kamppailevien ilotulitusesitykset. Maalin oikea reuna oli Plymouthin edustalla olevan aallonmurtajan länsipäässä oleva majakka,
josta kuulimme unohtumattoman merkkiäänen sen ohi
purjehtiessa. Maali!
Purjehdusaika 3 päivää 10 tuntia 45 minuuttia ja
22 sekuntia (3–10:45:22). Esimerkiksi samantyyppinen
vene V60 Libertalia oli muutaman tunnin nopeampi (3–
04:36:50) ja W60 Challenger ajoi yli vuorokauden pidem-
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pään (4–12:39:43). Viimeisen 23 tunnin aikana paransimme sijoitustamme yli 100 pykälällä, päätyen sijalle 137.
Tämä reissu vahvisti sen, että hyvä tiimi, erinomaiset
persoonat eri vahvuuksilla pystyvät toteuttamaan asetetut
tavoitteet tai unelman. Erityisesti upea kokkimme Christoffer, joka isältään oli saanut aikanaan pikkupoikana
vuoden 1979 Fastnet Race katastrofista kertovan kirjan,
pääsi nyt itse kiertämään tuon kuuluisan ”kiven” Irlannin
etelärannikolla.
Lähdimme kisaan ja palasimme hieman muuttuneina,
mukanamme kokemus meille kaikille ensimmäisestä Fastnet kisasta, johon porukalla varmasti palaamme useamman kerran loppuelämämme aikana.
Miehistö

Kippari:
Vahti 1:
Vahti 2:
Vahti 3:
Kokki:
Vene:

Risto Saarni
Tom Store, Petri Lehtinen, Arttu Hult,
Sampo Neste
Ville Voltti, Ville Tamminen,
Tommi Uksila, Tommi Ruuska,
Antero Kaukonen, Kalle Isometsä,
Tommi Kyntölä, Tapani Hollmen
Christoffer Forssell
W60, Tokio II, HSK

In memoriam:
Bengt Lund 1930-2017

HSK:n pitkäaikainen jäsen Bengt Lund nukkui pois
20.5.2017 Helsingissä Munksnäshemmetin hoitokodissa.
Hän oli kuollessaan 86-vuotias.
Bengt syntyi Porissa 20.12.1930 nuorimpana poikana
kolmilapsiseen perheeseen. Nuoruusvuotensa Bengt asui
Pietarsaaressa, jossa hän kävi koulunsa. Bengt tutustui
purjehtimiseen jo lapsuudessaan perheen Hai-veneellä
sekä meripartiolaisten kanssa. Erityisesti nämä meripartiolaisten kanssa tehdyt matkat esiintyivät säännöllisesti
Bengtin tarinoissa, joita hän kertoi vanhemmilla päivillään.
Bengt muutti Helsinkiin opiskellakseen Svenska Handelshögskolanissa ja Helsingistä tuli Bengtille kotikaupunki loppuelämäksi. Avioiduttuaan vaimonsa Ingerin kanssa he päättivät aikansa asiaa pohdittuaan, etteivät hanki
kesämökkiä vaan hankkivat purjeveneen. Niinpä vuonna
1969 he ostivat S/Y Susannan ja Bengt liittyi HSK:n jäseneksi. Vuosien saatossa mieli teki pidemmälle ja 1975
veneeksi tuli S/Y Ladyship, jonka tilalle tuli 1984 S/Y Prima
Donna. Näillä veneillä koluttiin säännöllisesti Ruotsin itärannikon huvivenesatamat. Muutama matka ulottui myös
Tanskan salmien toiselle puolelle.
Purjeveneily oli Bengtille tapa rentoutua ja viettää
aikaa ystävien kanssa. Minä ja veljeni saimme säännöllisesti purjehtia Bengtin ja Ingerin kanssa HSK:n ja kesämökkimme väliä, kun he tulivat luoksemme viettämään
viikonloppuja. Bengt ja Inger päättivät lopettaa purjehdukset kesän 1999 jälkeen, mutta Bengtin kiinnostus purjehdusta kohtaan ei lakannut. Hän oli aina kiinnostunut
kesäpurjehdussuunnitelmistamme ja halusi tietää miten
matkamme olivat sujuneet. Vielä viimeisenä talvena hän
oli kiinnostunut kuulemaan, mitä purjehdussuunnitelmia
meillä oli seuraavalle kesälle.
Nyt Bengt on ankkuroinut viimeiseen leposijaansa ja
muistamme häntä lämmöllä.
Petri Kaurinkoski
Bengt oli kummisetäni ja läheinen perheystävä.

HSKs mångåriga medlem Bengt Lund sov bort 20.5.2017
på Munksnäshemmet i Helsingfors. Bengt blev 86 år gammal.
Bengt föddes i Björneborg 20.12.1930 som den yngsta av tre söner.Under sin barn- och ungdom bodde Bengt
i Jakobstad, där han gick i skola och tog studenten. Bengt
seglade redan som ung pojke eftersom familjen hade en
Haj-båt och Bengt även var med i sjöscoutkåren i Jakobstad. Speciellt resorna till Sverige med sjöscouterna framkom ofta i Bengts berättelser under senare dagar.
Bengt flyttade till Helsingfors för att studera på Handelshögskolan och Helsingfors blev hans hemstad för resten av livet. På Hanken träffade Bengt sin blivande fru,
Inger. Ett antal år efter att de hade gift sig bestämde
de sig att inte skaffa en sommarstuga utan en segelbåt.
Året 1969 köptes S/Y Susanna och Bengt blev medlem i
HSK. Efter några år ville Bengt och Inger segla längre, och
så köptes S/Y Ladyship 1975, som senare 1984 ersattes
med S/Y Prima Donna. Med de här båtarna seglade Bengt
och Inger flitigt omkring på Sveriges Ostkust och några
gånger var resan riktad även till andra sidan av Danska
Bälten, bl. a. Århus.
Segling var för Bengt ett sätt att koppla av och umgås
med sina vänner. Jag och min bror fick regelbundet segla
med Bengt och Inger mellan HSK och vår sommarstuga,
när de skulle komma på besök. Efter sommaren 1999
beslöt Bengt och Inger att sluta segla, men Bengts intresse för segling slocknade inte. Han var alltid intresserad
av våra planer för semesterseglatsen och han ville veta
hurdana våra resor hade varit. Även sista vintern var han
intresserad att höra våra planer för kommande sommaren.
Nu har Bengt ankrat i sitt sista viloställe och vi vill
minnas honom med värme.
Petri Kaurinkoski
Bengt var min gudfar och nära familjevän.
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HSK Akatemia kasvaa ja kehittyy
Kuluvalla kaudella saimme urheilupolun valmiiksi jollakoulusta nuorten olympialuokkiin, kun ensimmäiset urheilijat
siirtyivät Nacra 15 luokkaan. Kyseisellä luokalla kilpaillaan
nuorten kesäolympialaisissa syksyllä 2018 Buenos Airesissa, Argentiinassa. Filip Store ja Vilma Rikala taistelevat
olympiapaikasta ensi vuoden huhtikuussa Barcelonassa.
Seuraavaksi laajennamme polkuamme laser radial luokkaan, joka kuuluu World Sailing:n järjestämiin joka vuotisiin Youth Worlds luokkiin, kyseinen kilpailu on yksi
nuorten luokkien arvostetuimmista kilpailuista. HSK Laser
radial tiimi aloittaa toimintansa jo syyskuussa 2017. Tästä
seuraava askel on sitten siirtyä aikuisten olympialuokkiin.
Mukavaa on ollut myös nähdä, että optipolkumme toimii. Uusia junioreita liittyy säännöllisesti mm. jollakoulun
kautta eritasoisiin viikkoharjoitus tiimeihin. Nykymuodossaan optariohjelmamme tuottaa riittävää massaa, sekä
laatua. Tämän vahvistaa tuoreen optimistijollien Suomenmestarin tarina, joka muutama vuosi sitten liittyi meidän
jollakouluun. Henrik Puolakka kipusi kaikki vaiheet läpi
(HSK Opti School, Opti Fun, Opti Cadett, Opti Ranking ja
Opti Race) meidän optiryhmien ykkös tiimiin, ja voitti Suomenmestaruuden vasta 12 v. ikäisenä. Hänen ikätoverinsa
(2005 synt.) Joel Kiiski on kulkenut Henrikin tavoin saman polun, ja sijoittui SM-kisoissa 7., napaten U13 sarjan
pronssia. Samalla HSK:n optijuniorit kruunattiin neljännen
kerran putkeen Suomen parhaaksi seuraksi. Laajasta rungosta kertoo se, että seitsemän hoskilaista murtautui SMkisoissa 20 parhaan joukkoon.
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E-jollassa tämän vuoden tavoite oli kansainvälinen
menestyminen. Viime kaudella nuori tiimi otti Suomen
kinkerit haltuunsa, joka oli vain yksi välitavoitteista. Tällä
kaudella Valtteri Uusitalo ja Cecilia Dahlberg voittivat poikien ja tyttöjen sarjojen U18 EM-kultaa Ranskassa,
ja Filip Store taisteli hienosti neljänneksi. Aikuisten MMkisoissa Espanjassa Jerry Malmivaara tsemppasi upeasti kahdeksanneksi, hyvää menestystä täydensi Cecilia
Dahlberg, purjehtien naisten sarjan 12.

Myös Zoom8 luokassa pääsimme toistamiseen juhlimaan MM-kultaa, kun Lilian Tanhuanpää voitti Ruotsissa purjehditut MM-kisat, poikien sarjassa Henrik Vaalavuo taisteli neljänneksi.
Hiljalleen olemme päässeet eroon osallistumisen kulttuurista, nyt aidosti lähdemme eri tapahtumiin menestymään, myös kansainvälisellä tasolla. Tästä on hyvä jatkaa
eteenpäin, koska aito usko omiin menestymisen mahdollisuuksiin on noussut uudelle tasolle. Tämä antaa myös
uskoa tuleville jollakoululaisille, että Vattunokalta pystyy
nousemaan jatkossakin menestyviä kansainvälisen tason
urheilijoita. Tässä tietysti suunnan näyttäjinä, sekä esikuvina ovat hienosti toimineet HSK:n omat olympiaurheilijat,
joista kaikki varmasti vieläkin muistavat Tuuli Petäjä-Sirenin olympiahopean Lontoosta 2012.
Kehitys loppuu tyytyväisyyteen!
Vili Kaijansinkko
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Hoskilaisen 3/2017
kuvakisan voitto
Kalevi Westersundille

Aurinko laskee Riianlahteen ja lokki liitää illassa – Kalevi Westersund

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 2.10.2017
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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Veneenodottajan päiväkirja eli
eräs kertomus veneen ostamisesta
Synkkä marraskuinen maanantai-iltapäivä toimistolla
kääntyikin ehkä elämäni onnellisimmaksi yhden ainoan
sähköpostiviestin johdosta: viime viikolla jättämäni tarjous kauniista pienestä purjeveneestä oli hyväksytty!
Alkusyksy 2016

Venekuumeeni oli syksyn myötä kasvanut niin suureksi,
että Nettiveneen sivujen päivitys ja Venelehden arvostelujen lukeminen vei useita tunteja viikossa. Haaveissani
oli vihdoin toteuttaa pitkäaikainen unelma oman veneen
kipparuudesta. Projektin alussa katseeni oli lähinnä H-veneissä, mutta ennen pitkää ja lähipiirin suositusten perusteella potentiaalisten veneiden kohderyhmä laajeni sisätiloiltaan suurempiin n. 25–30 -jalkaisiin matkaveneisiin.
Marraskuu 2016

Isäni, Ilmari, innostui tästä hankkeesta ja alkoi samaan
aikaan tutkia myös muun Euroopan tarjontaa. Ruotsissa
oli muutama mielenkiintoinen kohde, mutta loppujen
lopuksi hollantilaisen venevälittämön nettisivuilta löytyi
eräs yksilö yli muiden. Vene oli vähän käytetty ja varusteltu kaikilla mahdollisilla optioilla mitä Jeanneauhun on
aikoinaan saanut. Isompi 20 hv kone, lämmin painevesi,
suihku ja iso Webaston lämmitin lisäsivät sen kiinnostavuutta. En katsonut pahalla kunnon sähköistä ankkurivinssivarustustakaan. Myös elektroniikkaa oli riittävästi ja
kaiken pitäisi toimia. Ennen lentojen varaamista kävimme
keskustelua välittäjän kanssa ja kyselimme lisätietoja veneestä ja sen kunnosta, koska kuvissa näkyi joitain kosteusvaurion merkkejä.
Marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna lähdimme Hollannin Lelystadiin tutustumaan tarkemmin tähän
potentiaaliseen ostokohteeseen. Saavuimme lauantaina
aamulla Schipholin kentälle ja jatkoimme junalla Lelystadin asemalle, jossa ystävällinen venevälittäjä Bouke oli
autolla vastassa. Deko Marinen satamassa vierähti nelisen tuntia ja muistoksi keräsimme pari sataa valokuvaa
veneestä ulkoa, sisätiloista, moottorista ja sähköasennuksista (näitä kuvia veneenomistajilla tuntuu olevan albumit
ja kovalevyt pullollaan) sekä lista puutteista ja kehityskohteista. Jätimme tarjouksen vielä samana iltapäivänä ja jäin
odottelemaan Bouken vastausta seuraavaan viikkoon.
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“Kyllähän täällä viihtyisi
ainakin seuraavat kymmenen kesää.”

Maanantai koitti ja sähköpostiin kilahti iloistakin iloisempi viesti välittäjältä, joka kertoi myyjän hyväksyneen
tarjoamamme hinnan. Kauppakirjaluonnoksesta kävimme keskustelua ennen sen allekirjoittamista. Sopimus oli
nimittäin kirjoitettu hollanniksi, joten jouduin vaatimaan
englanninkielisen käännöksen. Lisäksi halusin varmistua
arvonlisäveron maksamisesta, ja sainkin välittäjältä kopion alkuperäisestä ostokuitista, jossa kävi ilmi, että verot
on maksettu EU:n alueella. Kun sopimus oli hiottu molempia kaupan osapuolia tyydyttäväksi, allekirjoitti myyjä
Hollannissa kauppakirjat ja lähetti ne minulle postitse
Helsinkiin. Kirjoitin nimeni kaikkiin kappaleisiin ja lähetin
skannattuna sähköpostitse sekä perinteisellä postilla loput kappaleet. Kaksi viikkoa tarjouksen jättämisestä olin
siis ensimmäisen köliveneeni omistaja. Historia tuntuu
toistavan itseään, sillä huhujen mukaan myös isovanhempani ja vanhempani olivat juuri 26-vuotiaita ensiveneidensä ostajia. Sattumaa tai ei, venekuume meidän
suvussa iskee ilmeisesti hieman neljännesvuosisadan iän
saavuttamisen jälkeen.
Koska vene oli fyysisesti vielä Hollannissa ja marraskuinen siirtopurjehdus ei sään tai aikataulujen puolesta
tullut kysymykseen, oli kaupanteon lomassa pohdittava
myös mahdollista talvisäilytystä. Deko Marinen satamaalueella oli mahdollisuus säilyttää venettä joko lämmitetyssä tai kylmässä hallissa tai ulkona pressun alla. Näistä
vaihtoehdoista parhaaksi valikoitui lämmitetty halli, sillä

veneessä oli muutamia vuotokohtia ja sisällä pientä kosteusongelmaa. Talvisäilytyssopimus, joka jälleen oli laadittu vain hollannin kielellä, solmittiin paikallisen halli-/
korjaamoyrittäjän kanssa ja hintaan saatiin neuvoteltua
myös sekä veneen että maston nosto ja lasku. Vene nostettiin ylös joulukuun alussa ja jäi siis talvehtimaan turvallisesti lämpimään.

pohjaisen kartoituksen lukemalla paikallisten seurojen
nettisivuja ja kyselemällä purjehdustuttujen mielipiteitä.
HSK vaikutti sopivimmalta seuralta ja näin lauttasaarelaisena sijaintikin oli enemmän kuin kohdillaan. Viimeistään
tilusten katselmointikierros Nallen opastuksella sinetöi
päätökseni. Helmikuun ehdottomasti hienoimpia hetkiä
oli vastaanottaa myönteinen päätös jäsenhakemukselleni.

Helmikuu 2017

Maaliskuu 2017

Hiljattain helsinkiläistyneenä etsin sopivaa pursiseuraa
itselleni ja satamaa veneelle. Veneen lämmitellessä hallissaan kaukana tulevasta kotisatamastaan tein perin-

Veneessä tosiaan oli jonkin verran kunnostettavaa ennen siirtopurjehdusta Suomeen ja tämän vuoksi teinkin
kaksi matkaa Hollantiin vielä keväällä. Suunnitelmissa

Kevätreissun kuvasaldoa.
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oli tärkeimpänä tietysti tunnistaa ja korjata vuotokohdat
ja lisäksi isäni suositteli potkurin ja akkujen vaihtamista.
Maaliskuussa sain suostuteltua siskoni mukaan yhdistetylle loma-/veneenkunnostusmatkalle Hollantiin. Mukaan
saimme isältäni yksityiskohtaisen muistilistan, joka sisälsi
mm. kuvalliset ohjeet potkuriakselin ja sen ympäristön
mittaamiseen. Paikan päällä suoritimme mittauksia parhaan ymmärryksemme mukaan, valokuvasimme kaikki
veneestä löytyneet varusteet, merikartat ja tekniset dokumentit, mukaan lukien entisen omistajan käsin tekemät
sähköpiirustukset. Matkamuistoksi tältäkin reissulta jäi
satoja kuvia akuista, Webastosta ja muusta oleellisesta.

Toukokuu 2017

Talvella pohdimme sopivia tapoja siirtää vene kotisatamaansa. Tiedustelimme kaupanteon yhteydessä välittäjältä mahdollisuudesta kuljettaa vene esimerkiksi Kielin
kanavalle rekalla ja lähetimme alustavia kyselyitä eri siirtomiehistöille niin omasta tuttavapiiristä kuin Internetin
gastipörsseistäkin. Myös rekkakuljetus Tallinnaan kävi
mielessä. Loppujen lopuksi vene päätettiin tuoda niin
sanotusti omin voimin Suomeen. Isäni ja hänen pitkäaikainen purjehduskaverinsa, Antti, lensivät Amsterdamiin
toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina ja aloittivat siirtopurjehduksen aikaisin tiistaiaamuna.

Huhtikuu 2017

Joululomalla lapsuudenkodissa käydessäni olimme varanneet Pääsiäismatkan vanhempieni kanssa, minnekäs
muuallekaan kuin Hollantiin, Lelystadiin. Koska mukaan
olisi tulossa ihmisten ja matkatavaroiden lisäksi myös
työkaluja ja uudet syväpurkausakut sekä siirtomiehistön
varusteet, oli auto välttämätön kulkuneuvo tälle reissulle. Matkustimme Vuosaaren satamasta Travemündeen
laivalla ja jatkoimme täyteen pakatulla autolla kohteeseen. Keskiviikkoaamuna, lähes kahden vuorokauden
matkustamisen jälkeen, saavuimme hallille ja ryhdyimme
hommiin. Kolmen henkilön voimin saimme kolmessa työpäivässä tehtyä kaikki kunnostustoimenpiteet, joita oltiin
koko pitkä talvi suunniteltu. Vene jäi vielä muutamaksi
viikoksi odottamaan kotimatkaansa.

Pääsiäisaskareita hallissa.
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Free Birdin kotimatka Lelystadista Helsinkiin 9.-28.5.2017.

Reitiksi valikoitui kanavat läpi Hollannin, mahdollisimman lyhyt pätkä jo aiemmin hyiseksi havaitulla Pohjanmerellä, Saksan läpi Kielin kanavaa pitkin, yhden pysähdyksen taktiikka Tanskassa, Ruotsin rannikkoa pohjoiseen
ja Maarianhaminan kautta kotivesille. Ensimmäinen siirtomiehistö heräsi lokikirjan merkintöjen mukaan joka aamu
klo 5.45 ja tekivät 10–16 tuntisia päiviä. Satamissa pysähdyttiin lähinnä yöpymään ja täyttämään vesi-, ruoka-,
ja polttoainevarastoja.
Kahden viikon jälkeen miehistössä tapahtui suurin
muutos, sillä veneen tähänastisesta kipparista tulikin
gasti. Lensin työpäivän jälkeen Tukholmaan ja matkustin
paikallisjunalla Nynäshamniin, josta alkoi oma osuuteni
siirtopurjehduksessa. Tiistaina aamulla käynnistin koneen
ja lähdimme kohti pohjoista. Harmikseni konetta käytettiinkin koko päivän, sillä tuuli suoraan sanoen päin naamaa ja päivän mailitavoitteesta oli pidettävä kiinni.
Keskiviikon ohjelmassa oli päästä Suomen aluevesille, ja tämä taittuikin mukavasti purjehtien Furusundista
Maarianhaminaan 9–12 m/s sivutuulessa. Isossa yksi reivi
ja genuaan muutama rullaus niin matka taittui mukavasti.
Matka jatkui torstaina Nauvoon ja perjantaina Taalintehtaalle, jossa tapahtuisi taas muutoksia miehistössä. Äitini
Karolina, joka oli etänä jännittänyt matkantekoamme,

Tuore kippari iloitsi autopilotista tihkusateisessa kelissä.

Perämiehenä siirtopurjehduksen loppumatkalla
toimi Niklas Nordling.

tuli moikkaamaan tuoretta kipparia ja venettä työpäivän
jälkeen. Illemmalla saapui Helsingistä myös loppumatkan
siirtomiehistö Niklas, purjehduskaverini lapsuudesta asti.
Vanhemmat lähtivät lauantaiaamuna autolla kohti kotia
ja nuorison siirtopurjehdus kotia kohti alkoi. Ensimmäistä
kertaa olin itse vastuussa reittisuunnittelusta, ja päädyimme valitsemaan päivän kohteeksi Inkoon Bärösundin.
Tuulet eivät taaskaan olleet puolellamme, mutta kun
seilaamaan oli lähdetty, niin nousivat myös purjeet. Sun-

nuntaina alkoikin viimeinen päivä, päämäränä Helsinki.
Ilon ja helpotuksen määrä oli sanoin kuvaamaton sunnuntaina alkuillasta, kun keulaköydet oli viimein kiinnitetty kotilaituriin.
Nina Hentunen & s/y Free Bird
P.S. Lisää fiilistelyä videolla osoitteessa: https://youtu.be/
S9GcN3hyHck

Vihdoin kotona!
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Tapahtumakalenteri 2017

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

SYYSKUU
		
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.
Tiedotustoimikunnan kokous
TIE
vko 38
Hoskilainen nro 3 ilmestyy
TIE
20.09.
Twilight Racing, iltaratakisa
KVE
23.09.
Syystalkoot, Ormholmen
RET
23.09.
Vikla Master /
Mestaruuskilpailu Fleet 481
Viklaliitto järjestäjänä
23.09.
Nosto, Eteläkenttä
SAT
30.09.
Nosto, Pohjoiskenttä
SAT
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Hallitus
Junioritoimikunta
Kevytvenetoimikunta
Purjehduskilpailutoimikunta
Kölivenetoimikunta
Matkaveneilytoimikunta
Klubitoimikunta
Perinnetoimikunta
Retkisaaritoimikunta
Satamatoimikunta
Taloustoimikunta
Tiedotustoimikunta
Toimisto
Veneturvallisuustoimikunta

LOKAKUU
		
30.09.–07.10. SPV:n matkapurjehdus
Kosilta Dodekanesian saaristoon MAT
01.–07.10.
Stadin Silakkamarkkinat
02.10.
Hoskilainen nro 4 deadline
TIE
07.10.
Tervasaaren Tynnyri,
perinnelaivakilpailu
07.10.
Nosto, Eteläkenttä
SAT
14.10.
Nosto, Pohjoiskenttä, viimeinen
SAT
21.10.
Nosto, Eteläkenttä, viimeinen
SAT
21.10.
Lipunlasku
KLU
vko 44
Hoskilainen no 4 ilmestyy
TIE

MARRASKUU
		
10.11.
Nostalginen klubi-ilta
22.11.
Syyskokous

PER
KLU

Kuva: Ville Salminen

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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Uusi koti rannalla.
Voimaa hyvästä
tuulesta.
yit.fi/reviirit

KOTEJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA

HELSINKI MERENKULKIJANRANTA

HELSINKI LAUTTASAARI

Vielä vapaana muutamia uniikkeja ja
tilavia arvokoteja upeilla maisemilla.
Soita ja varaa yksityisesittely!

Uusia koteja Myllykallion luonnonmaisemiin. Vieressä koulu turvallisen
kävelymatkan päässä.

HELSINGIN JAAKARI
Kerrostalo | Purjeentekijänkuja 13
Länsipääty seisoo rantakalliolla ja itäpääty ulottuu
meren päälle. Muuttovalmis. A 2007
Esim.
mh. alk.
vh. alk.
4 h+kt+s
108,0 m²
433 600
867 200
4 h+kt+s
110,0 m²
459 100
918 200
5 (6) h+kt+työt.+s 204,5 m² 1 460 300 2 920 600
yit.fi/jaakari

HELSINGIN LUHTAHUITTI
Kerrostalo | Lauttasaarenmäki 4
Arvioitu valmistuminen 5/2019. C2013
Esim.
mh. alk.
3 h+kt
59,0 m²
119 040
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus
4 h+kt+s
79,5 m²
132 360
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus
yit.fi/luhtahuitti

YIT Asuntomyynti, Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki, p. 020 433 2990*,
asuntomyynti.helsinki@yit.fi, facebook.com/YitKoti, instagram.com/yitkoti.
*Puhelun hinta 0,088 eur/min kotimaan puheluista.
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1
Valinnainen, osakkeenomistajalla on mahdollisuus lunastaa huoneistokohtainen osuutensa
tontin määräosasta yhtiölle ja vapautua tontin vuokravastikkeen maksamisesta.

vh. alk.
396 800
51 600
441 200
70 200

