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KOMMODORIN TARINAT

SUOMI NYT
Suomen 100 -vuotista itsenäisyyttä juhlittiin syystä ja ansiosta koko vuosi 2017. Mitä sen jälkeen?
Meidän tulee jatkaa samalla asenteella kohti tulevaisuutta. Kotimaamme on hieno ja erityinen paikka. Pidetään yllä perinteitä ja omaksutaan uusia asioita niin, että voimme niistä yhdessä nauttia. Suomi
ja HSK.
Ohessa vielä puhe, joka minulla oli kunnia esittää HSK:n Klubitalossa 6.12.2017.
Suomi 100,
Hyvät Hoskilaiset,

On suuri ilo ja kunnia nähdä, että olette päättäneet saapua paikalle juhlistamaan Itsenäisen Suomen
100-vuotispäivää.
Uskon, että pursiseuroilla on huomattavasti suurempi isänmaallinen merkitys, kuin historian kirjoista
voi päätellä.
Pursiseurat saivat oikeuden käyttää omaa lippuaan jo vuonna 1861 ensimmäisenä NJK. Vuosia ennen itsenäistä Suomea. Vielä tänäkin päivänä muiden maiden edustajat ihaillen ja hieman kateellisena
huomioivat pursiseuralippumme. Suomen lipun 100-vuotispäivä on toukokuussa 2018.
Pursiseuroissa on vuosien varrella harjoitettu monenmoisia aktiviteetteja. Raittiustoiminnasta kilpailun järjestämisen kautta jollakouluun ja veneiden katsastukseen. Raittiustoiminnan suhteen taitaa
edelleen olla eniten kehitettävää.
Purjehduskilpailuja on järjestetty äärimmäisissä olosuhteissa. Niin poliittisissa kuin säätä koskevissa.
Itsenäisyytemme alkuvuosina ja jo ennen sitä. Varsin harvassa ovat ne itsenäisen Suomen vuodet, kun
purjehtijat eivät ole ottaneet mittaa toisistaan.
HSK:n edustajat ovat edustaneet maatamme Olympialaisissa varsin menestyksekkäästi. Taitaa olla
niin, että HSK on menestynein vuodesta 1980 laskettuna. Esko Rechardt, Jouko Lindgren, Tuuli
Petäjä-Siren, Mikaela Wulff sekä kutsutut jäsenemme Thomas Johansson ja Jyrki Järvi. Kaikki
olympiamitalisteja. Edellä mainitut palkittiin SPV:n Yhdessä vesille gaalassa 18.11.2017.
Seuraavat 100 vuotta HSK aikoo olla kehityksen kärjessä. Oli kyseessä, optikoulu, junnu-, kilpa- tai
matkapurjehdus. Yhdistyksemme aktiivisuuden ja historian velvoittamana. Asiat tulee kohdata tässä ja
nyt sillä niille, jotka jäävät odottamaan, kaikki tapahtuu liian myöhään.
Kohottakamme malja 100 -vuotiaan Isänmaamme kunniaksi. Kolminkertainen Eläköön!
Eläköön, Eläköön, Eläköön, itsenäinen Suomi.
Joni Nuorivaara
Kommodori
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Hoskilainen numero 2/2018:n aineistot
18.4.2018 mennessä osoitteeseen:
hoskilainen@hoski.fi
Olethan huomannut, että Hoskilaisen
näköislehden voi lukea myös netissä,
osoitteessa: www.hoski.fi –> Jäsenlehti

www.hoski.fi
TERVETULOA UUDET JÄSENET
Airaksinen Rai
Boldt Mikael
Karjalainen Jenni
Koivuneva Jouni
Kylävainio Aatos
Kylävainio Alisa
Kylävainio Onni
Lehtinen Tapio
Linnossuo Jussi
Partti Anna

Peltomäki Ari
Pennanen Aapo
Raininko Miikka
Santala Eija
Skogberg Michael
Stampone Liam
Vaalavuo Linus
Vauhkonen Helmi
Vauhkonen Iida

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
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Kuva: Rolf Eriksson
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HALLITUS

Kokouskutsu
Helsingfors Segelklubb ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään HSK:n klubitalon
Iso Pässi –salissa keskiviikkona 18.4.2018 klo 18. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen vuosikokouksen käsiteltäväksi määräämät asiat.
Viralliset kutsut julkaistaan Helsingin Sanomissa sekä Hufvudstadsbladetissa.
Kokouskutsu julkaistaan myös seuran nettisivuilla hoski.fi.
Kokousmateriaali on noudettavissa toimistosta 16.4.2018. Lisäksi aineisto on
saataville sähköisessä muodossa nettisivujen jäsenosiosta.
Kokousterveisin
Hallitus

Möteskallelse
Helsingfors Segelklubb ry:s stadgeenliga årsmöte hålls onsdagen 18.4.2018 kl. 18.00
i HSK:s mötesrum Stora Bässen. På mötet behandlas de i stadgarna förskrivna
ärendena för årsmötet.
Officiell kallelse publiceras i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Kallelsen
publiceras även på HSK:s hemsida hoski.fi.
Möteshandlingarna fås från kansliet 16.4.2018. Handlingarna finns också i
digitalform på hemsidan under rubriken medlemmar.
Med möteshälsning
Styrelsen

Lipunnosto 21.4.
ja huutokauppa
Tervetuloa osallistumaan 21.4. kello 12.00 lipunnostoon
ja sen jälkeen merelliseen huutokauppaan.
Klubitoimikunta järjestää lipunnoston yhteydessä
superhauskan huutokaupan meriaiheisista ja veneilyyn
liittyvistä tavaroista. Lahjoituksia huutokauppaan otetaan vastaan ja niitä voi toimittaa Annelle toimistoon
pe 20.4.2018 asti (toimistoaikana kts. Hoskin nettisivuiltahoski.fi/yhdistys/yhteystiedot) tai huutokauppapäivän
aamuna klubitalolle.
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PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA

Kilpailukalenteri 2018
12.5.

SAARISTOPURJEHDUS

26.–27.5.

E-JOLLA RANKING

3.6.

WB SAILS ROUND THE BOUYS RACE

9.–10.6.

LOUHI SPRING CUP

9.–10.6.

F 18 RANKING

16.–17.6.

2.4 mR RANKING KILPAILU

30.6.–1.7.

HELSINKI REGATTA, KÖLIVENEET

14.–16..7

LUOKKAMESTARUUS, LOUHI

20.–28.7.

LOUHI GOLD CUP

1.9.

HENRI LLOYD RACE/ EKE CHALLENGE/SAARISTO

17.–18.8.

LOUHI GRAYFISH REGATTA
LAUTAPURJEHDUS LAUTTASAAREN YMPÄRI

2.9.

SAARISTOPURJEHDUS

1.–2.9.

ANDE VIHMA STAR PURJEHDUS

15.–16.9.

VIKLA MASTER SM

KILPAILUAVUSTUSHAKEMUKSET
2018 (Olympialuokat)
HYVÄ KILPAPURJEHTIJA!

Kilpailuavustushakemukset kaudesta
2018 tulee jättää toimistoon 27.4.2018
mennessä.
Avustuksen edellytyksenä
• sijoitukset kaudella 2017
(ja aikaisemmat)
• budjetti, harjoittelu- / kilpailu- /
jatkuvuussuunnitelma
• kirjoitus Hoskilaiseen tai vuosikirjaan
purjehduksista
Tositteet kuluista tulee esittää avustuksia
nostettaessa.
Avustushakemuslomakkeita on saatavilla
toimistosta.
HALLITUS
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Syyskokouksen pääätökset
Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidettiin 22.11.2017. Kokouksessa oli paikalla 37 äänivaltaista jäsentä.
Seuraavassa tiivis yhteenveto kokouksen päätöksistä:
1.

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukainen toimintasuunnitelma vuodeksi 2018 ja asetettiin ehdotuksen
mukaiset toimikunnat.

2.

Hyväksyttiin kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Eva Lindgrenin esittelemä suunnitelma vuonna 2018
järjestettäviksi avoimiksi kilpailuiksi.

3.

Hyväksyttiin jäsen-, investointirahasto- ja liittymismaksut hallituksen esittämän hinnaston mukaisesti vuodeksi
2018. Päätettiin, että vuoden 2018 jäsenmaksu suoritetaan 31.1.2018 mennessä.

4.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus jäsenille tarjottavien palvelujen hinnoiksi vuonna 2018 sillä
täsmennyksellä, että alueen käyttömaksun osalta pitäydytään voimassa olleessa käytännössä.

5.

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio sekä investoinnit vuodeksi 2018.

6.

Uudelleenvalittiin Joni Nuorivaara kommodoriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

7.

Valittiin Mikko Dahlbom talousjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

8.

Valittiin Ville Salminen koulutusjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

9.

Valittiin toimikuntien kokoonkutsujat ja jäsenet vuodeksi 2018 kokouksessa jaetun luettelon mukaisesti lisättynä
arkistonhoitaja Rolf Erikssonilla.

10. Vaalinvalmistelutoimikunnan kokoonkutsujaksi valittiin Juha Vuorinen ja jäseniksi Rolf Eriksson, Ossi
Hyvönen, Hannu Laurila, Henri Ollila, Seppo Savikurki ja Petteri Stenius.
11. Valittiin tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Rabbe Nevalainen sekä varatilintarkastajaksi AltumAudit Oy sekä
toiminnantarkastajaksi Matti Pehkonen ja varamieheksi Jani Alenius.
12. Päätettiin, että yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.
13. Päätettiin, että lipunnosto on 21.4.2018 klo 12.00 ja lipunlasku 27.10.2018 auringon laskiessa.
14. Kommodori Joni Nuorivaara kutsui hallituksen puolesta Ted Gröndahlin kunniakommodoriksi sekä Jouko
Lindgrenin ja Juha Vuorisen kunniajäseniksi.
15. Huomionosoitustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti palkittiin seuraavat henkilöt:
• Börje Nordbergin kiertopalkinto myönnettiin Team Eestille, Melges 24 MM -kilpailuista.
• Vuoden vilkku (katsastajien valinta): Jukka Majapuro
• Harmaja-palkinto: Vili Kaijansinkko
• SPV:n Vuoden kansainvälinen kilpailujärjestäjä –palkinto: Eva Lindgren & kilpailutoimikunta
• Kutsuttu jäsen: Ari Peltomäki
16. Ilmoitusasiat:
• Joni Nuorivaara ja Tomi Henttinen kertoivat hallituksen strategiatyöstä sekä strategialuonnoksen 		
pääkohdista.
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JUNIORITOIMIKUNTA

HSK Akatemialla
vahva avaus

©Y.C.M #MOTR2018

HSK Akatemian team race joukkue avasi kauden loistokkaasti voittaen
Monacossa järjestetyt joukkuepurjehduskilpailut. Monacoon kutsuttiin
Euroopan maiden kovatasoisimmat seurajoukkueet taistelemaan team
race seuraherruudesta. Akatemian valmennustyötä on mallinnettu
seuraavalle tasolle ja kuluva vuosi näyttää mihin kaikkeen tuloskunto vie.

Monacon voittajatiimi: vasemmalta lähtien Henrik Puolakka, Kim Oskar Godenhjelm, Samuel Rikala ja Ellen Ormio
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Tänä vuonna Ranskan rannikolla toisistaan otti mittaa
niin pohjoismaalaisia kuin etelä-eurooppalaisia tiimejä.
Pelipaikoille saapui myös joukkueita Euroopan ulkopuolelta. Järjestävällä seuralla, Yacht Club De Monaco:lla on
ollut tapana kutsua tammikuussa pidettäviin joukkuepurjehduskilpailuihin Euroopan maiden parhaiten menestyneimmät joukkueet kansallisissa kilpailuissa. Osa
osallistuneista tiimeistä on kuitenkin joutunut hakemaan
paikkaa päästäkseen mukaan kamppailuihin.
Joukkueiden taktinen- ja tekninen osaaminen sekä
voitontahtoinen joukkuehenki ovat tärkeimpiä menestystekijöitä radalla. Nämä ominaisuudet ovat pisimmälle kehittyneitä Euroopan kärkitiimeillä, joten virheille ei anneta
tilaa nopeatempoisissa lähdöissä. Yksikään tiimi ei ole
saapunut paikalle vain puuhastelemaan vaan purjehtijat
taistelevat verenmaku suussa heti ensimmäisestä varoi-

tusviestistä lähtien.
Syksyn systemaattinen harjoittelu sekä kova työ kilpailuissa palkittiin toden teolla. Ottihan HSK joukkuepurjehduksen SM kisoissa kaksoisvoiton. Joukkueen kapteeni
Kim Oskar iloitsi voitetun finaalin jälkeen lausahtaen
”joukkuehenki oli kohdillaan koko kisan ajan”. Ilmiömäisellä joukkuehengellä, hyvällä kommunikoinnilla sekä
lajiosaamisella oli vahva merkitys tämän tuloksen saavuttamisessa raportoi tiimin valmentaja Robin Willgren.
Kilpailujen korkein koroke olikin tiimillä mielessään heti
alusta saakka ja se näkyi myös lähtöjen lisäksi rannassa.
Pelolle sekä jännitykselle ei annettu liikaa valtaa, vaan
tiimin vahvalla itseluottamuksella projekti pystyttiin viemään kunnialla läpi.
Edellisvuotena HSK Akatemian joukkue purjehti myös
upeasti pronssille.
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JUNIORITOIMIKUNTA

©Y.C.M #MOTR2018

Erinomainen kauden avaus antaa oikeaa suuntaa HSK
Akatemian tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategiatyön
merkitys on noussut polttavaksi puheenaiheeksi johtoryhmän palavereissa. Ytimessä ovat urheilijat, joiden kehitystä ja urheilijaksi kasvamista seurataan, ohjataan ja
tuetaan aktiivisesti. Urheilijapolun rakentaminen on ollut
yksi keskeisimmistä tehtävistä. Pitkälle viety suunnitelma
tuottaa junioreista kilpapurjehtijoita aina Olympialaisiin
saakka on uuden aikakauden juttu mihin keskitymme.
Toiminnan kehittyminen aikaisempina vuosina on antanut
hyvän perustan jatkaa tarinan luomista sekä viemään uusia treeniryhmiä eteenpäin.
Tulevan menestymisen taustalla on yhteinen, lajia ja
kilpaurheilua kunnioittava arvopohja sekä yhdessä tekemisen meininki. Rannassa on alkavalla kaudella ennätysmäärä urheilijoita, veneluokkia ja myös valmentajia.
Menestyksekäs toiminta tarkoittaa hyvää koordinointia
niin treeniarjessa kuin kisamatkoilla sekä leireillä. Ajan
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saatossa syntyneet ja urheilijoiden noudattamat pelisäännöt tekevät tekemisestä hyvin ammattimaista Hoskin rannassa myös tulevalla kaudella.

HSK Akatemian vastuutiimi

Risto Saarni

Head Of Coaching

Niko Seppäläinen

Opti Team

Joonatan Partinen

E-jolla Team

Veera Hokka

29er Team

Petri Leskinen

Laser Team

Vili Kaijansinkko

Coaching Expert

Kimmo Kouranen

Physical Strength Expert

Noora Koskiahde

Mental Strength Expert

Hoskilaisen 1/2018
kuvakisan voitto
Rolf Erikssonille

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 18.4.2018
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

13

Johanson, Järvi
ja Rechardt
saivat kunniamerkit
Tasavallan presidentti palkitsi itsenäisyyspäivänä kolme hoskilaista
olympiapurjehtijaa kunniamerkeillä.
Esko Rechardt voitti Finnjolla-luokan olympiakultaa Moskovan kisoissa
vuonna 1980. Hänet palkittiin Suomen Leijonan I luokan ritarimerkillä.
Thomas Johanson ja Jyrki Järvi voittivat 49er-luokan kultaa Sydneyn
olympiakisoissa vuonna 2000. He saivat Suomen Leijonan ritarimerkit.

Kuinka kauan olet ollut Hoskin jäsen?

TJ: En muista tarkasti minä vuonna tulin Hoskin jäseneksi,
mutta 49erit olivat syy siirtyä seuraan. Toki olin harjoitellut
jo laser-aikoina hoskilla vuodesta 1991 lähtien. Kaikkiaan
olen jäsenenä neljässä pursiseurassa.
JJ: Vuodesta 1997 alkaen jolloin siirryin Hoskille Espoon
Pursiseurasta. Motiivina oli erityisesti se, että Hoski oli
Suomen 49er-purjehtijoiden tukikohta.
ER: Vuonna 1975 siirryin Espoon Pursiseurasta Hoskiin,
jossa jatkoin kisaamista OK- ja Finn-jollilla. Myös koti oli
Lauttasaaressa, joten matka harjoituspaikalle ei ollut pitkä.

seura, jonka ympäristö on erinomainen kilpapurjehtijalle.
Seurassa suhtaudutaan myös myönteisesti 49er-purjehtijoihin. Monessa muussa seurassa harjoitteluympäristö ei
ole näin hyvä. Lisäksi olen kiinnostunut kilpapurjehduksen
historiasta ja Hoskihan on vanha, perinteikäs seura, jossa
oppii tältäkin osa-alueelta.
ER: Hoskin valtti on sen sijainti, sillä ympärillä on hienot
purjehduskelpoiset vedet. Lisäksi arvostan vireää seuraa
ja sen aktiivisia toimijoita, mm. Börje Nyberg ja Reijo Räikkönen vetivät kisatoimintaa. Lisäksi Hoskilla oli tuolloin
1975 lukuisia purjeveneluokkia, mm. 505, 470, laser ja
vikla. Seurassa on myös osattu järjestää hyviä koulutuskilpailuja.
Mikä on paras kilpapurjehduskokemuksesi?

Mitä Hoski on merkinnyt urallasi?

TJ:: Hoskilla on niin helppo treenata. Seurassa järjestetään paljon starttiharjoituksia ja kisoja. Melkillekin on lyhyt matka. On saunat ja hyvä ravintolakin. On paljon tilaa
– iso slippi ja isot laiturit, joten harjoittelu on helppoa.
JJ: Hoskin fasiliteetit ovat erinomaiset. Se on hyvä pursi-
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TJ: Olympialaisten neljä viimeistä lähtöä oli tosi kova
juttu. Volvo Ocean Race vuosina 2008 – 2012 oli ”once
in a lifetime” -kokemus. Kun sitä on kisannut kaikkiaan
70 000 merimailia H-veneestä 60 trimaraanien kautta
82-jalkaiseen Super Maxiin niin on saanut kokea monia
ikimuistoisia hetkiä merellä.

JJ: Toki olympiakullan voitto oli upea kokemus ja erityisesti toiseksi viimeinen lähtö, jolloin voittomme varmistui.
Muistan myös kisan Sydneyssä vuonna 1998 jolloin oli
kova myrsky ja kaikki eivät edes päässeet maaliin.
ER: Tietysti kahdet olympialaiset ovat jääneet mieleen,
mutta myös esimerkiksi Whitbread-purjehdus vuosina
1989 – 1990 Martelalla, jolloin purjehdimme Uruguaysta
Uuteen-Seelantiin.

purjehtinut 10 vuotta perheen kanssa pieniä meriseikkailuja X99-veneellämme. Olen huomannut, että matkapurjehduksessakin sitä ei voi olla kisaamatta – kaikki puuskat
käytän hyvin tarkkaan hyödyksi!
Mitä teet nyt työksesi?

TJ: Valmistuin aikanaan diplomi-insinööriksi Otaniemestä.
Toimin myyntijohtajana digitaalisia palveluita tarjoavassa
Fluidossa.

Mikä on paras matkapurjehduskokemuksesi?

TJ: Emme ole harrastaneet perheen kanssa matkapurjehdusta. Merellä toki aina viihdyn ja toisinaan olen kavereiden veneillä purjehtimassa.
JJ: Muistan maagisen hetken vuodelta 1996 Utösta. Tuolloin Tall Ship Racen veneet olivat saapuneet eskaderina
sinne. Oli hieno kuutamo ja laivoissa oli myrskylyhdyt.
Kaikkialta kuului puheensorinaa ihmisten ollessa kannella.
ER: Matkapurjehduskokemukseni on vähäinen, sillä aloitin suoraan kilpapurjehduksesta. Nyt myöhemmin olen

JJ: Olen purjehdusvalmentaja ja olen valmentanut japanilaisia, amerikkalaisia ja hollantilaisia.
ER: Olen koulutukseltani diplomi-insinööri ja toimin Rambollissa, joka on suunnittelu- ja konsultointialan yritys.

(JJ = Jyrki Järvi, TJ = Thomas Johanson,
ER = Esko Rechardt )
Kuva: Marjo Matikainen-Kallström
Teksti: Jaana Reijonaho
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Onnea Suomi 100 –
HSK:n itsenäisyyspäivän juhla
Klubitalolla 6.12.2017
Eräänä kesäisenä päivänä Ormiksella joku heitti kysymyksen: ”Miksikäs ei järjestettäisi hoskilaisten omia Suomi
100 -juhlia?” Siitähän se ajatus sitten lähti.
Järjestelytoimikuntaan saatiin mukaan s/y Reivitär, s/y
Awazing Linnea, s/y Nitouche II ja s/y Alouette. Tähtäimessä HSK:n itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2017 – Linnan
juhlien hengessä, 100-vuotiaan Suomen kunniaksi!
Syksyn mittaan suunniteltiin, budjetoitiin, listattiin,

ideoitiin, tilattiin, varattiin, hankittiin ja värvättiin. Seura
tarjosi käyttöömme Klubitalon tilat. Blue Peterin Suomihenkinen menu voitti tiukan cateringkisan. Bändiksi valikoitui Jay’s BBQ, jonka solisti muuten on s/y Awazing
Linnean kipparskan siskon mies. S/y Reivitär oli saanut
jostain käsiinsä tarkoin varjellun Klubitalon salaisen boolin reseptin. S/y Anna-Elinasta bongasimme DJ BonBonin.
Omasta takaa löytyi myös illan taltioija Studio Rappari.

Onnittelumalja 100-vuotiaalle Suomelle.
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Konstantinus Suuren ja Pyhän Helenan perinneritarikunnan
Suomen Suurpriori Seppo ja Komentajaritari Pertti.

Kuivasaaren 12 tuumaiset Obuhovit ampuivat 100 vuoden kunniaksi
molemmilla putkilla klo 16.00 ja 16.01.

Esimerkki illan naiskauneudesta.

Kiitos myös kunniakommodori Seppo
Seljavaaralle, jonka juhlaliput kiersivät
Iso-Pässi -salin seiniä. Mahtavan paljon
osaamista, intoa ja ideoita löytyy seuramme jäseniltä, kiitos kaikille tavalla tai
toisella järjestelyihin osallistuneille!
Itsenäisyyspäivän iltana ensimmäiset vieraat asettautuivat kättelyjonoon
klo 17.45. Porrastetusti kolmessa erässä mahtavat 80 henkeä saapui juhliin
– mukava kattaus seuramme tuoreista
ja vähän pidemmän linjan jäsenistä, 36
venettä edustettuina. Mukaan mahtui
pallonkiertäjiä, Karibian kävijöitä, saariaktiiveja, talkooaktiiveja, kunniajäseniä,
ritareita, kilpapurjehtijoita, matkaveneilijöitä, nuorempia ja vanhempia, omalla
veneellä varustettuna tai vielä ilman sitä.
Kommodoripariskuntamme Maikki
ja Joni Nuorivaara kättelivät kaikki juhlaan tulijat. Puheessaan kommodori loi
katsauksen pursiseurojen merkitykseen ja
toimintaan itsenäisyyden vuosina ja ennen sitä. Tiesitkö muuten, että pursiseurat
saivat oikeuden käyttää lippua jo vuonna
1861, vuosikymmeniä ennen Suomen
itsenäistymistä? Pursiseurojen merkitys
itsenäisyydessä ja isänmaallisuudessa
on suurempi kuin historiankirjoista voi
päätellä, totesi kommodori. HSK on menestynyt monilla pursiseurojen toimintaaloilla, mm. kilpapurjehduksessa. HSK:n
tavoitteena on olla myös seuraavat 100
vuotta kehityksen kärjessä.
Puheen lomassa kommodori luovutti
Jouko Lindgrenille kunniakirjan, jossa
hänet kutsuttiin seuramme kunniajäseneksi. Kajautimme yhdessä kolminkertaisen eläköön-huudon itsenäiselle Suomelle Maamme-laulun kera. Illan edetessä
taisi salissa kaikua myös Finlandia-hymni.
Buffet-pöydän Suomi-henkinen menu
tarjoili parhaita antimia, Pielisen muikuista savuloheen sulhaspiirakoita ja
munavoita unohtamatta. Illan bändimme
Jay’s BBQ täytti tanssilattian Suomi-popin
klassikoilla ja rockilla. Iloinen puheensorina täytti koko Klubitalon Iso-Pässi -salista saunan pukuhuoneeseen, yläkerran
”Keltaisesta salista” perinteiseen keittiön
pöytäporukkaan.
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”Kaikki ihmiset

arvostavat samaa

periaatetta, purjehdusta
ja yhdessäoloa”.

”Vanhaa ystävyyttä ja
loistavia tunnelmia.”

Yksi pöytäseurueista eteisaulassa.

”Täällä on kaikki meidän
parhaat kaverit.”

”Yhtä suurta perhettä”.
Siinä muutamia vastauksia kysymykseen ”Mitä hoskilaisuus sinulle merkitsee?”
Suomi 101 -juhlia toivottiin, tarvetta hoskilaisten yhteiseen tapaamiseen
talvikauden aikana (eli silloin kun aikaa
veneenlaskuun lasketaan vielä kuukausina) tuntuisi olevan. Vapaaehtoisia järjestelytoimikuntaan? Näiden juhlien järjestelytoimikunta kiittää ja kuittaa! Illan
henki vastasi Suomi 100 -juhlavuoden
valtakunnallista slogania ”Yhdessä” –
mahtavat juhlat saimme aikaan yhdessä,
kiitos teille siitä!
Studio Rapparin kooste juhlista:
http://bit.ly/hoski100.

Studio Rappari taltioi ”Keltaisessa salissa”.

Teksti: Maritta Hirvonen,
s/y Alouette
Kuvat: Kalevi Westersund,
s/y Nitouche II

Jay’s BBQ nostatti tunnelman kattoon.
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Onnea Suomi 100 ja Hoski 118!!

19

SPV:n
superviikonloppu
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) superviikonlopussa juhlittiin
vuoden 2017 menestyjiä ja linjattiin vuoden 2018 toimintaa. Lauantain
Yhdessä Vesille – Suomi 100 -gaalassa palkittiin vuoden parhaat, jaettiin
ansiomerkit sekä erityispalkinnot.
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Suomen Purjehdus ja Veneily ry palkitsi HSK:n vuoden kansainvälisenä kilpailujärjestäjänä.
Yhdessä Vesille – Suomi 100 -erikoispalkinnot merkittävästä urasta vastaanottivat olympiapurjehtijoista:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esko Rechardt, olympiavoittaja
Thomas Johanson, olympiavoittaja
Jyrki Järvi, olympiavoittaja
Tuuli Petäjä-Sirén, olympiahopeaa
Jouko Lindgren, olympiapronssia
Georg Tallberg, olympiapronssia
Silja Frost, olympiapronssia
Silja Kanerva, olympiapronssia
Mikaela Wulff, olympiapronssia
Sari Multala, maailmanmestari, 13 arvokilpailumitalia
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Från Boston till
Charlottetown

– ett segeläventyr på andra sidan
”pölen” på ketchen s/y Vahine
(Swan 65)
Bakgrund

RDV (Rendevous) 2017 arrangerades för att fira
staten Kanadas 150-års jubileum. RDV var en
serie tävlingar för 40 olika Tall ships där även
mindre båtar som Vahine var inbjudna. Starten
gick den första maj i Sines i Portugal. Tävlingen
gick via Las Palmas, Bermuda, Boston, Charlottetown i St. Lawrencebukten, Quebec och Halifax
och slutade den trettionde augusti i Le Havre i
Frankrike.
Vahine var med på alla avsnitt. Jag deltog
från Boston i USA till Charlottetown i Kanada tre
veckor i slutet av juni. Kappseglingens andel av
sträckan var ca 630 sjömil. Seglandet kom att ha
en mindre roll än vanligt medan byråkrati upptog
mera av min tid.
Besättningen

Vahine i full fart
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Före avresan från Finland visste jag bara att besättningen inte skulle vara fulltalig och dessutom
skulle de flesta vara oerfarna seglare. Till all lycka
hade jag i alla fall lyckats övertala en erfaren och
duktig seglare, Pia Jacobsson, att mitt i semestern komma med och jobba som styrman. Väl
framme, fann jag att två ungdomar aldrig varit på
sjön förut och att vi totalt skulle ha en (tävlings)
besättning på fem personer mot normala tio till
tolv. Som tur var, skickade arrangörerna med
en officiell fotograf, ryssen Valery, som var stor,
stark, talade som en KGB-agent i amerikanska
filmer, var mycket hjälpsam och inte hade anlag
för sjösjuka.

Båten

Vahine var i hyfsat skick trots att hon
just korsat Atlanten för tredje gången
på åtta månader men t.ex. värmesystemet fungerade inte och strax efter vår
start slutade alla vindinstrument att
fungera. Seglen var i skick, men med
den bemanning vi hade, var det inte
en tanke på att göra segelmanövrer på
natten eller att använda spinnaker.
Immigration

Som vanligt när man anländer till USA
med flyg, var kön till passkontrollen ca
45 minuter. Alla måste stå medan sura,
beväpnade vakter stirrade tomt på en.
När det blev min tur, ville funktionären
prata segling med mej, vilket kanske föll
sig naturligt, men han stämplade mitt pass först sedan
vi efter ca 15 minuter börjat diskutera hur många slavar
hade arbetat för att bygga pyramiderna i Giza. Detta
medan kön bara växte. En ung dam i min besättning blev
fråntagen sin mobil och tablett sedan hon påstått att hon
hade kommit för att segla och kunde visa upp besättningslistan och hela Boston dessutom var fullt av deltagare i RDV2017. Hon släpptes efter fyra timmars förhör!
Security

Säkerhetspådraget var enormt – i synnerhet i hamnarna
där segelfartygen låg. Enorma schaktbladstraktorer hade
parkerats i vinkel i alla gathörn kring hamnarna så att
trafiken var lamslagen. Polisens och kustbevakningen patrullbåtar och helikoptrar snurrade runt oss dygnet runt
och det fanns polispatruller överallt. När jag beklagade
mej för en funktionär att jag inte känner mej säkrare när
någon siktar på mej med maskingevär på nära håll från
RIB-båtar, tröstade han mej med att automatvapen inte
får användas på stadens område – som om det skulle hindra dessa steroidbodade, tatuerade gorillor i uniform från
att skjuta utlänningar som alla är potentiella terrorister.
Evenemang och faciliteter

”Sail Boston” som evenemanget i Boston hette, var en
stor händelse i Boston och besökarköerna till båtarna var
långa från morgon till kväll. Vädret gynnade evenemanget, det var närmare 30 grader varmt och solen lyste alla
dagar. Orkestrar spelade i parkerna och på gatorna, krimskrams såldes överallt och alla gatukök och uteserveringar
var hela tiden fulla. Det var tyvärr också alla bajamajor
– vår kaj med många båtar fick dela på en bajamaja och
en container med sex duschar där varmvattnet ofta tog

Kappsegling i dimma utanför Nova Scotia juni 2017

slut. Boston är känt för sin fisk och sina skaldjur och allt
var mycket gott, men priserna fördubblades när vi var där.
Byrokrati (USA+Can)

En försmak av vad som komma skulle fick vi när en kanadensisk tjänsteman uppenbarade sig och meddelade att
hans uppgift är att hjälpa oss fylla i alla blanketter som
krävdes för att få gå land i Kanada. Tjänstemannen och
jag funderade hur blanketterna, som var avsedda för handelsfartyg, skulle fyllas i på rätt sätt för att inte föranleda
ytterligare utredningar. Blanketterna var många och jag
måste t.ex. redogöra för hur mycket pornografi jag medförde, fördelat på allmänt och eget bruk.
Vissa saker förblev oklara trots att han dagligen var i
kontakt med myndigheterna i Kanada och kom med nya
instruktioner flera dagar i rad.
Starten

Slutligen blev det dags för start, vi gick ut tidigt för att vår
fotograf skulle få möjlighet att fotografera de andra båtarna i fördelaktiga vinklar och ljusförhållanden. Samtidigt
fick den nya besättningen öva sig att hantera Vahine. Vädret var fint, men åskådarbåtarna hölls på långt avstånd av
40 patrullbåtar, så vi kunde manövrera ganska fritt och
vår start var lyckad. I början hade vi medvind mot Cape
Sable i södra ändan av Nova Scotia och vi styrde norr om
den kortaste sträckan för att optimera strömmarnas inverkan på den ca 220 sjömil långa benet till sydbojen som
skulle passeras. Allt gick bra tills jag vaknade och kom på
däck när vi var ett tiotal sjömil från bojen och det visade
sig att rorsman inte kunde styra mot bojen, för den kraftiga strömmen (2-3 knop) drev oss i lä om bojen. Medan
vi kämpade oss förbi bojen, körde konkurrenterna om
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oss samtidigt som det varma och soliga vädret övergick
i regn och dimma medan medvinden ökade. Temperaturen sjönk till 13-14 grader och sikten var ibland under 50
m. Värmesystemet i båten fungerade inte och dessutom
slutade plötsligt alla vindinstrument att fungera medan
två av fem besättningsmedlemmar hela tiden var sjösjuka.
Måste starta generatorn och tre värmefläktar för att hålla
förhållandena drägliga ombord.
De följande 200 sjömilen till mål var inte roliga. Rent
taktiskt fanns det inte mycket att göra när besättningens
kondition var sådan att det var riskabelt att öka eller ändra segelställningen – det som återstod var att optimera utnyttjandet av strömmarna. Där hade jag stor hjälp av AIS
som visade hur andra båtar klarade sig, vilka kurser och
farter de kunde hålla. Strax före målet lyckades vi utnyttja
en strömkantring som de övriga båtarna inte räknat med
och kom förbi flera av medtävlarna vilket var trevligt även
om Vahines handikapp gjorde att vårt slutresultat inte var
så mycket att skryta med.
Målgång

Målgången skedde i vårt fall på morgonnatten när vi korsade en virtuell linje från en fyr på kusten och när dagen
grydde kunde vi se blå himmel genom dimman och höra
ljudbojar klämta. Dimman lättade medan solen steg och
plötsligt såg vi land – en härlig känsla efter att i två dygn
bara sett land som ett radareko. Även sjösjukan lättade
och vi kunde börja njuta av seglatsen mot sundet, Strait of
Canso, mellan Nova Scotia och Cape Breton Island där vi
skulle passera en tidvattenssluss. På vägen fanns den första staden vi kunde besöka, Port Hawkesbury, men staden
är liten och många andra båtar hade redan trängt sig in
där. Jag beslöt att i stället köra genom slussen och genom
sundet och sedan försök hitta en lämplig hamn. Vi var anmälda till tullen och immigrationen och jag kollade ännu
en gång via VHF och mobil med dessa myndigheter att
vi kunde fortsätta utan att stanna. Slussandet och resan
genom sundet gick bra och i strålande väder och efter en
hel del funderande och letande efter en övernattningsplats kastade vi ankar i lä om Port Hood Island. Stränderna är så grunda att vi inte kunde gå in i de få hamnarna
som fanns i trakten. Äntligen kunde vi simma, tvätta oss
och sova en hel natt. Följande dag styrde vi i riktning mot
Charlottetown på Prins Edward Island, dit jag beräknade
att det skulle ta ett knappt dygn att segla.
Vi kom inte långt förrän vi blev uppringda av miljömyndigheterna som meddelade att vi måste gå tillbaka
genom slussen till Port Hawkesbury för att lämna av sex
påsar avfall och bli inspekterade och att vi inte fick lämna
(eventuellt internationellt) avfall någon annanstans – förutom i Quebec , 500 sjömil längre bort. Jag meddelade
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att jag inte tänkte göra en 50 sjömil lång omväg till Port
Hawkesbury men att jag nog kunde gå till någon annan
hamn på vägen där inspektören kunde komma ombord.
Medan miljömyndigheterna funderade på saken hann vi
gå in till Pictou där vi låg för ankar. Vi gick iland och när
vi sökte ett matställe hamnade vi av en händelse på en
krog som ägdes av stadens polischef som var vänlig och
lät oss duscha gratis i en lägenhet han hyrde ut och som
nu var tom.
I Pictou fick vi höra att vi inte kunde fortsätta till Charlottetown för säkerhetsarrangemangen var inte klara. Vi
fick inte heller ligga och vänta i lä om en udde tre sjömil
utanför staden, utan vi måste ligga på redden åtta sjömil
från staden på öppet vatten i grov sjögång. Sjögången
störde inte de stora segelfartygen, men vi blev ordentligt
omskakade och jag måste t.ex. surra ratten som snurrade
vilt.
När vi sedan äntligen skulle lägga till vid kajen i Charlottetown vid den plats som var anvisad, fick vi ”hjälp”
med förtöjningslinorna av fyra Coast Guard matroser plus
chef. De ville alla ha tag i en ända för att göra fast trots
att vi inte var på anvisad plats och vi ännu var i rörelse.
Några av matroserna/kadetterna kunde inte göra knopar
så de bara lindade linan runt pollaren så fort de kunde
och gjorde sedan en rosett - allt medan jag och alla andra
hojtade att de skulle kasta loss och vänta tills vi var på rätt
plats. Efter mycket springande, hopande och roende och
hojtande var vi till slut ordentligt förtöjda. Inga stilpoäng
för vår landning.
Knappt hade vi hunnit pusta ut på båten innan fyra
beväpnade avfallsinspektörer dök upp. Deras uppgift var
att kolla om vi hade ”internationellt avfall” ombord – t.ex.
en öppnad spansk sardinburk. Om de hittade sådant farligt avfall, skulle vi bli tvungna att behålla allt avfall - inte
bara det ”farliga”, ombord tills vi kom till Quebec. Endast
sådan mat som var tillverkad och köpt i USA eller Kanada
kunde räknas som ofarlig.
Först visade jag dem brödförrådet där vi hade nyköpt
bröd från Pictou och dolde farligt finskt knäckebröd, sedan visade jag det lilla lagret av halvt illafarna grönsaker
och frukter som hängde i nät från salongens tak – godkändes utan problem. Men sedan kom knäckfrågan – vad
har ni i frysen? Min snabbtänkta styrman Pia grävde i
frysen och kom upp med det ena frysprodukten efter den
andra – alla köpta i USA. Hon visste vad som fanns i frysen och lyckades oförmärkt plocka fram enbart de ofarliga
produkterna. Inspektörerna var nöjda och försvann – lyckligtvis utan att titta i berget av avfallspåsar som hade
byggts upp på akterdäck.
Om miljöinspektionen gick enkelt så var säkerhetsinspektionen verkligt jobbig. Problemet var vår säkerhets-

plan för olika MARSEC-risknivåer. Detta
gäller främst yrkestrafik, men då vi nu
var ett ”Tall Ship” krävdes detta även av
oss. Omsider hittade jag faktiskt detta
dokument, men vid närmare granskning
befanns det vara en kopia av en plan
avsett för ett annat fartyg. Inspektörerna blev sura och när jag bad dem hjälpa
med att beskriva hur jag t.ex. skulle säkra kommunikationen mellan maskinrum
och brygga i händelse av ett piratanfall
och hur jag kunde förhindra att bryggan föll i piraternas händer, sade de,
att jag skall läsa MARSEC på webben
(flera hundra sidor) och att Vahine inte
kunde fortsätta sin resa innan planen
Skepparen och styrmannen utanför Prince Edward Island, Kanada juni 2017
var godkänd. Satt sedan hela natten
och funderade på t.ex. två av varandra
oberoende kommunikationssätt mellan sittbrunnen och
Lyckligtvis var vi även bjudna till världens näst största
utrymmena under däck. Morse-knackningar? Mobilsam- och bara två år gamla segelfartyg BAP Union, den petal? VHF? Megafon? Vilka metoder gäller för risknivå 1? ruanska flottans moderna skolfartyg. Där bjöds det på
Nivå 2? Nivå 3?
mängder av god mat och god dricka, så efter ett långt
Följande dag kom inspektörerna och tyckte tydligen besök med visning runt hela fartyget, var det skönt att
lite synd om mej, så det kom en del kommentarer att bara behöva stappla de 20 m över kajen som skiljde oss
”detta kunde nämnas i punkt x”, ”den punkten är inte från Vahine.
relevant” osv så att följande natt kunde jag sammanställa planen och fick den sedan godkänd och dessutom en Sail parade, fyrverkeri
medalj för att jag varit så samarbetsvillig! Att säkerheten Orsaken till att alla dessa segelfartyg just då befann sig
togs på allvar märkte jag när jag ringde till larmcentralen i Charlottetown var att för ca 150 år sedan, hade reför att kolla att numret till centralen fungerade från ett presentanter för olika självständiga områden samlats i
finskt abonnemang och jag råkade nämna att jag av in- Charlottetown för att diskutera handelssamarbete. Under
spektörerna blivit ombedd att rapportera alla misstänkta förhandlingarna kom samarbetet att öka i omfattning tills
aktiviteter, t.ex. att någon dröjde sig för länge kvar och man till sist beslöt att bilda en union som idag är Kanada.
beundrade Vahine, - nu undrade jag om killarna i svarta Avtalet undertecknades den 1 juli för exakt 150 år sedan
våtdräkter som i hög fart körde omkring i hamnen med och skulle nu firas med pompa och ståt och ett enormt fyrvattenjetar kunde utgöra ett terroristhot. Svaret kom ge- verkeri. Vår uppgift var att delta i den festliga Sail Parade
nast att larmcentralen kollar saken och ringer tillbaka. De som samlades vid en boj ca sex sjömil från staden. Tyvärr
ringde en knapp timme senare och meddelade att polisen var vädret grått och trist med ganska svag vind, så alla
identifierat killarna och hade beslagtagit deras vattenjetar båtar gick åtminstone tidvis för motor även om seglen var
hissade. Vi hade en noga angiven starttid och plats i raden
tills vi hade lämnat staden.
av fartyg som vi sedan höll tills vi var tillbaka på vår plats
Besök i guvernörsplatset,
vid kajen. Denna gång gav vi inte förtöjningslinorna till
Allt var inte bekymmer och elände, Pia och jag var in- Coast Guards kadetter och kunde därmed landa med stil.
Dagen därpå tackade jag besättningen för det goda
bjudna till guvernörspalatset som hade över 40 rum men
bara två invånare – guvernören och hans fru. Vi trodde kamratskapet och den kämpa-anda de visat trots vädret
att vi skulle få en bit mat, men vi fick bara saft trots att och andra prövningar och sedan överlämnade jag befälet
salen där vi togs emot, var dukad för en festmåltid och till nästa skeppare. En annorlunda men minnesvärd segvi var omgivna av cocktailtilltugg. Magen knorrade med- lats.
an guvernören och borgmästaren överlämnade gåvor till
skepparna på de stora fartygen och fick målningar och
minnesplattor i utbyte.
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MATKAVENEILYTOIMIKUNTA
Matkaveneilytoimikunnan
klubi-ilta perjantaina 2.3.
Klubitalon molemmissa saunoissa lämmitellään aluksi ja
ohjelma alkaa Iso Pässi -salissa klo 19.
Illan ohjelmassa nähdään mm:

ICCY 2017 Riga ja Riianlahden satamia
Jäsenten matkakertomuksia
Tulevan kesäkauden tapahtumista keskustellaan
ja suunnitellaan:

• Helatorstain 10.–13.5. eskaaderin kohteita Etelässä
tai Idässä.
• ICCY Karlskrona kesätapaaminen 16.–20.7. Ruotsissa.
• Kesälomapurjehdus tai -tapaaminen jossakin
kiinnostavassa kohteessa, jonne veneet voisivat saapua joko yksin tai pienryhmissä. Esim. Ruotsin rannikolla, Gotlannissa ja Öölannissa useita satamapaikkoja.

• KMK – HSK yhteistoiminta jatkuu jo kymmenettä
vuotta. Kannattaa käyttää hyväksi mahdollisuutta tutustua KMK:n hienoon retkisaarisatamaan Högbötellä, muutama maili Sandhamnista Stora Möjaan päin.
Palvelukuluista toki maksaen.
• Hoskilaiset voisivat isännöidä ystävyysseurojemme
KJK, PJK, KMK, KNS, CA ja ICCY -venekuntia rajoitetulla määrällä retkisaarissamme.
Kotisivuilla hoski.fi informoidaan klubi-iltojen aiheista
ennakkoon.
Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet hauskoihin ja hyödyllisiin klubi-iltoihin!

Yli 60 vuotta
laadukasta
nosturipalvelua
Helsingin Nosturit Oy
Kuljetusliike Jouni Meling Oy
puh. (09) 350 5600 www.sjoman.com
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International Council of Cruising Yachts järjestää
SPV:n jäsenseuroille avoimen tiedotustilaisuuden
tiistaina 6.3.2018 klo 18 HSK:n Klubitalolla.
Esitellään ICCY 2018 Karlskrona, jo 37. kesätapaaminen ja kerrotaan ICCY:n taustatietoja kansainvälisenä
matkaveneilijöiden yhteisönä. Perustajajäsen Seppo Seljavaara ja ex. pääsihteeri Hannu Laine ja nykyinen Joni
Nuorivaara.
Karttojen ja satamakirjojen avulla tutustutaan reittivaihtoehtoihin Ruotsin rannikolle. Perinteinen reitti kulkee
Saaristomeren ja Ahvenanmaan kautta. Vaihtoehtona
uudempi Via Baltia, Viron ja Riianlahden kautta. Sopivia
ylityspaikkoja Gotlantiin esim. Triigi ja Söru, Hiiumaan ja
Saaremaan salmessa sekä Latvian rannikolla
Ventspils, Pavilosta ja Liepaja.
Itämeren itärannoilla maantiede
on erilaista, eikä luonnonsatamia
ole yhtään. Satamakirjat kertovat omalle veneelle mahdolliset satamapaikat. Kirjat
kannattaa hankkia ennen
matkaa, sillä Baltian maissa myymälöitä on harvassa. (ennakkovarusteiksi
esim. Estonian Cruising
Guide 2016 ja Harbours
of the Baltic States 2017,
joiden myynti nykyään
Lauttasaaressa ProSailor /
www.marinekauppa.com
osoitteessa Veneentekijäntie 14.
Yhdessä SPV -liiton kanssa voidaan avustaa eskaadereita
sekä meno- että paluumatkalla etenkin Via Baltia reitillä. Tästä on hyötyä ensikertalaisille, jotka voivat parhaimmillaan tehdä mukavan kesälomakierroksen lähivesillä. Karlskrona
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.
Ruotsista on useita lento- ja laivayhteyksiä, esim. miehistövaihtoihin.
ICCY tapaamineen kokoonnutaan Karlskronan vierassatamaan, KMK:n varaamille paikoille. Ruotsin suurvaltakaudella 1680 tänne rakennettiin laivastokeskus
ja täällä oli 300 vuoden katkeamaton perinne laivojen

suunnittelussa ja rakentamisessa. Satama ja linnoitus olivat aikanaan moderneja ja tehokkaita keskuksia Ruotsin
merivallan ylläpitämiseksi.
Karlskrona valittiin 1998 maailmanperintökohteeksi.
Mielenkiintoisia kohteita on riittämiin, kuten Merivoimien museo ja 2014 avattu sukellusvenehalli. Yhteinen
merinaapurimme teki näyttävän laivastovierailun Whiskey
luokan, U-137 aluksellaan syksyllä 1981. Muistona on iso
kilpi ja nimikkojuoma. Lähistöllä oleva Utklippanin kalliosaari on oiva ja mielenkiintoinen etappisatama matkalle.
Kungliga Motorbåt Klubben, KMK on jälleen
(ed. 2005 ja 2015) järjestäjänä. Heillä on
vahva Grand Banks -moottoriveneiden edustus ja läheiset yhteydet
myös Norjan ja Suomen vastaaviin.
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.
ICCY jäsenyys on
maksutonta. Ainoastaan
tapahtumiin osallistumisista
maksetaan.
ICCY Karlskronan osallistumismaksu on 385 €/henkilö (aikuinen) 30.4. mennessä ja se sisältää
kaikki ohjelmassa mainitut tapahtumat
sekä ennakkoon varatun venepaikan satamassa.
Retkillä on opastus englanniksi tai saksaksi.
Tervetuloa ICCY -tiedotustilaisuuteen!
Lisätietoja www.iccy.org.
Tarjoilun ennakoimiseksi pyydämme ilmoittautumista
viikkoa aikaisemmin:
Joni Nuorivaara, ICCY:n pääsihteeri ja HSK:n kommodori
joni.nuorivaara@iccy.org tai
Kalevi Westersund +358 400 808 620
kalevi.westersund@hoski.fi
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Hoskin kevätrekti
Itä-Viroon
ja Narvaan
6.–8.4.2018

Matkaveneilytoimikunnan suosituksi tullut kevätretki
suuntaa tänä keväänä Itä-Viron maisemiin ja Narvaan.
Liikkeelle lähdetään kahdessa ryhmässä perjantaina 6.4.
eli joko 10.30 lähtevällä Tallinkin Megastarilla tai työssä
käyvät Eeron seurassa 16.30 Tallink Starilla Helsingistä.
Aamuryhmä vierailee menomatkalla tilausbussilla Vergin ja Eisman http://eismasadam.ee/ satamissa ja saapuu
Narva-Joesuun hotelliin Meresuu-Spahan illan suussa.
Iltapäiväryhmä suuntaa Narva-Joesuuhun suoraan Tallinnasta.
Lauantaina tutustutaan opastettuna Narvaan ja sen
nähtävyyksiin, mm. Narvan jokisuiston Promenaadiin,
Hermannin linnaan ja museoon http://narvamuuseum.
ee/fin sekä Kreenholmin manufaktuuriin, joka aikoinaan
oli Euroopan suurin tekstiilitehdas (12 000 henkeä). Iltapäivällä on sitten mukavasti aikaa rentoutua kylpylän
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hoidoissa (tilattava ennakkoon) tai virkistäytyä hotellin
saunassa ja uimalassa.
Sunnuntaina paluumatkalla vieraillaan vielä palavan
kiven kaivosmuseossa Kohtlassa ja uudessa Purtsen satamassa (olut- ja pirtuhistoria). Kotimatkalle laiva (Tallink
Star) lähtee Tallinnasta klo 16.30.
Retken aikana meillä on järjestetty opastus. Pääoppaanamme toimii Lea Korem, 30Miles-projektista sekä
myöskin suomea puhuvat paikallisoppaat eri vierailukohteissa.
Retken omakustannusarvio on noin 200 euroa henkilöltä.
Varaa paikkasi viivytyksettä, sillä tämä retki täyttyy
nopeasti. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Minna Pellikalle
mjae.pellikka@kolumbus.fi.
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Matkaveneilyn tapahtumia 2018
Matkaveneilytoimikunnan 2018 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
Kevätretki Itä-Viroon, huhtikuun 6.–8.

Merihenkinen kevätretki seilataan laivalla Tallinnaan,
jossa alkaa hyvin opastettu bussikierros Itä-Viroon. Kohteina 30Miles -hankkeen satamia ja Narvassa jokisuiston
Promenaadi, Hermannin linnoitus, Kreenholmin vanha
tekstiilitehdas ja palavan kiven kaivosmuseo Kohtlassa.
Kaksi yöpymistä Narva-Joesuussa hienossa Meresuu Spa
hotellissa. 50 ensimmäistä mahtuu mukaan.
Helatorstain eskaaderi Viroon, toukokuun 10.–13.

Kotoinen kansallispyhämme on ehkä aikaisessa. Kimppapurjehdusten kohteina voisivat olla Viron pohjoiset satamapaikat; Vergi, Viinistu, Kaberneeme, Prangli, Naissaar,
Lohusalu, Dirhami ja Kärdlan uusi satama sekä Tallinnassa
KJK, Pirita, OCM, Lennusadam, Noblessner ja uusin Haven
Kakumäe. Myös yhteinen ”30 Miles” -satamien kunnostushanke kannustaa itään; Porvoo, Loviisa, Keihässalmi,
Kotka, Tervasaari ja Klamila sekä Lennusadam, Leppneeme, Kelnase (Prangli), Eisma, Narva-Joesuu ja Narva.
Muistettakoon, että Virossa ei tunneta helatorstaita ja
ehkä vain Tallinnan satamat ovat auki näinkin varhain?
Rishamnin uusi veneilytapahtuma ”Risukko Race”,
kesäkuun 8.

Perhekeskeinen veneilytapahtuma on kehitetty uusimpaan omaan saarikohteeseemme. Lähtö Hoskin edustalta ja maali Rishamnissa, purjehtien. Erityisillä Risukkosäännöillä palkitaan ja houkutellaan hauskaan kilpaan
koko perhe; lapset, anopit ja kotieläimet. Tavoitteena on

30

rohkaista perheveneilijöitä viikonloppu- ja lomamatkoillaan myös idän suuntaan. Etenkin purjeilla liikkuville on
ylellistä, että seuralla on retkikohteet vastakkaisilla ilmansuunnilla.
KMK – HSK -yhteistoimintaa
kesäkaudella

Jatketaan jo kymmenettä kesää vastavuoroista retkisatamien käyttöoikeutta
Kungliga Motorbåt Klubbenin, KMK:n
kanssa. Tukholman lähistöllä Högböten
upea retkisaari on tilan salliessa käytettävissä, palveluista
toki maksaen, 1–2 veneelle kahden yön vierailuille, kuten
vastavuoroisesti omat retkisaaremme. Useita Hoskin veneitä on jo vieraillut Högbötella, mutta vain harva KMK:n
vene on löytänyt esim. Ormikselle. Sopimukset on julkaistu molempien seurojen tiedotteissa, Vuosikirjassa 2016 s.
62–63. www.kmk.a.se

Kalev ja Pärnu Jahtklubi – HSK yhteistoimintaa
kesäkaudella

Pyritään järjestämään Viron molemmille ystävyysseuroillemme mahdollisuus rajatuilla venekunnilla vierailla
kotisataman lisäksi myös retkisaarissamme. Vastavuo-

roisesti Piritassa käydessä kannattaa soittaa ennakkoon Kalev Jahtklubille: Sadamakapten Ado Tikerpäe
+372 5301 0450. KJK tarjoaa laajennuksen jälkeen
suojaisia vieraspaikkoja, pursiseuratunnelmaa, saunat ja
tasokkaat ravintolapalvelut. Lomapurjehduksella samanlaiset edut ovat saatavilla Pärnussa. Viime kesänä PJK teki
ensimmäisen 7 veneen eskaaderin Suomen Turkuun. Ensi
kesänä voitaisiin avustaa myös Hoskille. www.kjk.ee ja
www.jahtklubi.ee
Kesälomaeskaaderi heinäkuussa?

Toimikunta pyytää jäsenistöltä ehdotuksia sopivasta kohteesta ja matkan vetäjistä. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla
Ruotsin rannikko ja esim. Karlskrona. Matkaveneilyn klubi-illassa 2.3. tiedotetaan asian etenemisestä ja jatketaan
suunnittelua. matka-posti@hoski.fi
ICCY 2018 Karlskrona,
heinäkuun 16.–20.

International Council of Cruising Yachtsin jo 37. tapaaminen pidetään Karlskronassa. Ruotsin suurvaltakaudella 1680
tänne rakennettiin laivastokeskus ja täällä oli 300 vuoden
katkeamaton perinne laivojen suunnittelussa ja rakentamisessa. Satama ja linnoitus olivat aikanaan moderneja
ja tehokkaita keskuksia Ruotsin merivallan ylläpitämiseksi. Karlskrona valittiin 1998 maailmanperintökohteeksi.
Mielenkiintoisia kohteita on riittämiin, kuten Merivoimien
museo ja 2014 avattu sukellusvenehalli. Yhteinen merinaapurimme teki näyttävän laivastovierailun Whiskey luokan, U-137 aluksellaan syksyllä 1981. Muistona on iso
kilpi ja nimikkojuoma. Lähistöllä oleva Utklippanin kalliosaari on oiva etappisatama matkalle.
Kungliga Motorbåt Klubben, KMK on jälleen (kuten
2005 ja 2015) järjestäjänä. Heillä on vahva Grand Banks
moottoriveneiden edustus ja läheiset yhteydet myös Norjan ja Suomen vastaaviin.

Yhdessä SPV:n kanssa avustetaan eskaadereita sekä
meno- että paluumatkalla Ruotsin rannikolle, etenkin Viron ja Latvian vesien kautta. Tästä on hyötyä ensikertalaisille, jotka voivat parhaimmillaan tehdä mukavan kesälomamatkan Itämerellä.
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.
Ruotsin rannikko ja Karlskrona 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, -05, -11, -12, -14,
-15 ja 2016. www.iccy.org
Avoin ICCY Karlskrona tiedotustilaisuus Klubitalolla,
tiistaina 6.3. klo 18.

International Council of Cruising Yachts pitää avoimen
tiedotus- ja valmennustilaisuuden, jossa esitellään ICCY
2017 Karskrona tapaamista ja kerrotaan ICCY:n taustatietoja. Karttojen ja satamakirjojen avulla tutustutaan Ruotsin rannikon satamapaikkoihin ja reittivaihtoehtoihin. Via
Baltia reitille suosituksina ovat Estonian Cruising Guide
2016 ja Harbours of the Baltic States 2017 satamakirjat
(myynti ProSailor/www.marinekauppa.com). Tarjoilun ennakoimiseksi pyydämme ilmoittautumaan viikkoa ennen:
kalevi.westersund@hoski.fi
OrmisJippo, elokuun 11.

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.
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Venetsialaiset, elokuun viimeisenä lauantaina 25.8.

Koulutus ja kurssit

Omatoimiset lyhtyjuhlat järjestetään sekä Ormholmenilla
että Rishamnissa, jo 18. kertaa tuplina.

Toimikunta haluaa muistuttaa kaikkia hoskilaisia pitämään huolta veneilytaidoistaan. Uusi Koulutustoimikunta
voi aktivoitua veneilyharjoittelulla. Järjestetään Veneilijän
solmukurssi. Pyritään järjestämään yhteiskäynti Lohjan
meripelastuskeskukseen. Hyödynnetään Hoskilla ”kokeile
Viklaa” -päiviä, joilla aikuisetkin voivat saada kevytvenetuntumaa. Satamassa toimii neljä purjehduskoulua; Abrego, Kesäpurje, Sea Lady Sailing ja Wilhelmina Sailing. Lisäksi kannattaa hyödyntää SPV-liiton veneilykoulutuksia,
Navigaatioseurojen kursseja ja naapurimme Pajalahden
Veneilykoulun tarjontaa. Avustetaan myös kansainvälisen
huviveneenkuljettajan lupakirjan hankinnassa. Toimikunnan jäsenet opastavat mielellään ja antavat esim. eskaadereilla niiden aihepiiriin liittyvää koulutusta.

ICCY 2018 Helsinki Autumn Meeting,
October 26.–28.

Yhtenä perustajajäsenenä HSK isännöi
rotaation mukaisesti syyskokousta Helsingissä. Ohjelmassa mm. majoitus ja
illallinen Hotel Clarionissa, HSK:n esittely ja kaupunkikierros. Lauantaina yöpyminen Tallinnassa,
jossa Kalev Jahtklubilla tutustuminen ystävyysseuraamme
ja virolaisiin matkapurjehtijoihin (Eesti Merematkamise
Selts). Lennusadaman merimuseossa on uusi näyttely.
Syyskokouksessa esitetään kutsu ja ohjelma ICCY 2019
Helsinki kesätapaamiseen heinäkuussa, jolloin voimme
sijoittaa venevieraat kootusti satamaamme.
Välimeren lomapurjehdukset keväällä ja syksyllä

Rohkaistaan jäseniämme jatkamaan veneilykauttaan
molemmista päistä ja laajentamaan veneilyalueitaan.
Ensikertalaisille soveltuvat hyvin SPV-liiton kevät- ja syyspurjehdukset, joiden vastuullisena järjestäjänä on OnSail
/ TravelOn Matkat Oy. Myös 1–3 veneelle räätälöityjä
matkoja sekä käytännön purjehduskoulutusta on tarjolla.
SPV:llä on avoimet lomapurjehdukset keväällä ja syksyllä.
www.onsail.fi ja www.spv.fi
Klubi-illat perjantaisin; 12.1. ja 2.3. sekä
marraskuussa

Jatketaan suosittuja omatoimisia klubi-iltoja perjantaisin.
Aluksi löylytellään molemmilla saunoilla ja ohjelmat alkavat Iso Pässi -salissa klo 19. Alkuvuoden aiheina mm.
ICCY 2017 Riga ja koko Riianlahden kierros. Myös jäsenten kesämatkoista olisi mukava nähdä esityksiä. Kaikissa
illoissa tarkennetaan myös tulevan kesätapahtumia, mm.
Helaeskaaderi ja ICCY Karlskrona. Syksyllä jatketaan Perinnetoimikunnan kanssa nostalgisilla aiheilla.
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Matkapurjehdusmerkit

Aktivoidaan ansioituneita matkaveneilijöitä anomaan hyvistä suorituksistaan muistoksi matkapurjehdusmerkkejä.
Anomukset voi jättää matkaveneilytoimikunnalle tai hallitukselle Merkkien säännöt molemmilla kielillä Vuosikirjassa 2016 s. 23.
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

• TOIMIHENKILÖT TUTUIKSI •
HALLITUKSEN UUDET JÄSENET
MIKKO DAHLBOM
Purjehdusharrastuksen aloitin 5 vuotta sitten kun hankin Becker 27:n veljen ja kaverin
kanssa. Veneilytaustaa on mökillä moottoriveneilystä, mutta purjeveneisiin en olllut aiemmin koskenut. Purjehdus on kuitenkin aina kiinnostanut ja kun oman veneen hankkiminen tuli ajankohtaiseksi, päätimme ostaa purjeveneen. Ensimmäinen vuosi tuli vietettyä Vuosaaren Aurinkolahdessa, mutta sijaintinsa vuoksi paikka ei miellyttänyt. Hoskille
tulin vuonna 2014. Jo seuraavan vuoden alussa tulin mukaan retkisaaritoimikuntaan,
sittemmin myös taloustoimikuntaan ja matkaveneilytoimikuntaan. Olen myös toiminut
Rishamnin isäntänä kolmen vuoden ajan. Vuosi 2018 on alkanut varsin mielenkiintoisena hallituspestin sekä
laituripaikan venytystarpeiden myötä.

VILLE SALMINEN
Aloitan vuoden alusta koulutusjohtajana. Olen ennen kaikkea innokas matkapurjehtija,
ja kesäisin veneemme ”Gamla Damenin” löytää helpoiten ehkä jostakin Suomenlahden
eteläpuolelta. Hoskilla olen aiemminkin ollut aktiivisesti mukana monin tavoin, erityisesti matkaveneily- ja veneturvallisuustoimikunnissa. Tehtäväkseni tulee nyt rakentaa
eteenpäin sekä nykyisten että tulevien jäsenten tarpeita vastaavaa koulutustarjontaa

Ainutlaatuinen Purjehdustaidot-kirja opastaa purjehtimaan
• Suomen Purjehdus
ja Veneily ry (SPV)
on julkistanut
Royal Yachting
Associationin (RYA)
monipuolisen
Purjehdustaidotkirjan, joka opastaa
harrastuksen
aloittamiseen.
• RYA:n Purjehdustaidot on runsaasti valokuvia
sisältävä kirja,
jossa käsitellään kaikki keskeiset tiedot
ja taidot, joita tarvitaan turvallisessa
purjehtimisessa. Kirjassa esitellään
piirroksin tärkeimmät veneiden osat
US JA VENEILY
SUOMEN PURJEHD
T I FINLAND
SEGLING OCH BÅTSPOR

US JA VENEILY
SUOMEN PURJEHD
T I FINLAND
SEGLING OCH BÅTSPOR

sekä rantautumis- ja ankkurointitavat.
Vesillä liikkumisen turvallisuusasiat ja
navigointi ovat omissa luvuissaan.
• Kirjan opit mahdollistavat leppoisan
veneilyn hyvässä säässä esimerkiksi
perheen tai kavereiden kanssa. Kirjan
tavoitteena on tehdä purjehduksesta
antoisaa ja rentouttavaa niin Suomessa
kuin mahdollisesti muissakin hyvissä
purjehduskohteissa.
• Purjehdustaidot on hyvä opas
aloittelevalle purjehtijalle. Se sopii
erinomaisesti myös purjehduksen
kurssikirjaksi.
• Alkuperäisteoksen RYA Yacht Sailing
Techniques on kirjoittanut arvostettu ja
tunnettu veneilytoimittaja ja -kirjailija
Jeremy Evans. Suomenkielisen kirjan on

kustantanut Suomen Purjehdus
ja Veneily ry, toimittanut
Mirja Rosenberg ja
suomentanut Mirja Kytökari.
• Kirjaa on saatavilla toimistosta
jäsenhintaan 30 €/kpl.
Tietoa kirjasta:
Kirjoittaja: Jeremy Evans
Kääntäjä: Mirja Kytökari
Kustantaja: Suomen Purjehdus ja
Veneily ry
Sivuja: 224
Vuosi: 2017
Kieli: suomi
Kansityyppi:
Paksu kartonkikansi
ISBN: 978-952-68670-1-4
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HALLITUS

HSK:N HALLITUS JA LUOTTAMUSHENKILÖT 2018
Hallitus/Styrelsen
hallitus-posti@hoski.fi

Kommodori/Kommodor

Nuorivaara Joni

I Varakommodori/I
Vicekommodor

Rönkkö Perttu

II Varakommodori/
II Vicekommodor

Ansala Erkka

Pääsihteeri/Generalsekreterare

Monthan Perttu

Talousjohtaja/Ekonomichef

Dahlbom Mikko

Satamajohtaja/Hamnchef

Henttinen Tomi

Koulutusjohtaja/Skolningschef

Salminen Ville

Vaalitoimikunta/Valnämnden
vaali-posti@hoski.fi

Vuorinen Juha pj.
Eriksson Rolf
Hyvönen Ossi
Laurila Hannu
Ollila Henri
Savikurki Seppo
Stenius Petteri
Kilpapurjehdusosasto/
Kappseglinssektionen
I Varakommodori/I
Vicekommodor

Rönkkö Perttu
Kilpailutoimikunta/
Kappseglingsnämnden
kilpa-posti@hoski.fi

Vesalainen Heikki *)
Ahlamaa Pentti
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Alanne Sirpa
Andersson Henrik
Brummer Lauri
Eklund Juha
Eskola Nora
Gagneur Rami
Gröndahl Ted
Gylden Risto
Heikinaro Arto
Huotari Heikki
Hyvönen Ossi
Hyvönen Teuvo
Järvimaa Jari
Kaurinkoski Petri
Lautiainen Marianne
Lehtinen Hanna
Lehtinen Juha
Lempiäinen Erkki
Lindfors Carl-Johan
Lindgren Eva
Lindström Peter
Manninen Hannu
Meisalo Leena
Mäkinen Mika
Norio Henri
Nurmi Mikko
Nurmilaukas Timo
Partinen Joonatan
Pehkonen Matti
Peltomäki Ari
Ruokolahti Vicke
Sarekoski Jari
Sivenius Ilkka
Sjöholm Arto
Soikkeli Johannes
Toivonen Aappo
Tähkäpää Kati
Virkkunen Carita
Virkkunen Kalle
Wulff Anna
Ylikangas Timo
Kölivenetoimikunta/
Kölbåtsnämnden
kolivene-posti@hoski.fi

Pulsa Heikki *)
Hotinen Juha-Pekka

Kotisalo Markku
Lindgren Eva
Rönkkö Perttu
Siren Jukka
Juniorikilpatoimikunta/
Juniorkappseglingsnämnden
juniori-posti@hoski.fi

Gröndahl Ted *)
Andersson Henrik
Kaijansinkko Vili
Kiiski Sami
Piispa Timo
Stenius Petteri
Veneilyosasto/
Fritidsbåtssektionen
II Varakommodori/
II Vicekommodor

Ansala Erkka
Matkaveneilytoimikunta/
Långfärdsnämnden
matka-posti@hoski.fi

Ollila Henri *)
Dahlbom Mikko
Pellikka Eero
Puustinen Risto
Pönni Heikki
Rintamäki Timo
Salminen Ville
Suomalainen Tarmo
Syrjänen Ville
Troil von Eric
Westersund Kalevi
Retkisaaritoimikunta/
Utfärdsnämnden
saari-posti@hoski.fi

Laurila Hannu *)
Ansala Erkka
Dahlbom Mikko
Elomaa Seppo
Hirvonen Juha
Idman Jouni
Kakko Lauri
Kankkunen Katja

Mantila Pentti
Mikkonen Kari
Niemi Olli
Oittinen Heikki
Pellikka Minna
Unnbom Ari
Verhe Irma
Westersund Kalevi
Vuorinen Juha
Veneilyturvallisuustoimikunta/
Båtsäkerhetsnämnden
turva-posti@hoski.fi

Savikurki Seppo pj.
Basilier Rene
Eklund Paul
Ekroth Björn
Haimila Risto
Helle Kari
Järvimaa Jari
Lehto Rami
Majapuro Jukka
Mattila Mikko
Pensamo Martti
Pulli Esko
Reijonaho Jaana
Salminen Ville
Salmivalli Satu
Sauramo Kari
Siirtola Reijo
Wegelius Arto
Wikström Ville (optimistit)
Tiedotus- ja seuratoiminta/
Informations- och
klubbverksamhet
Pääsihteeri/Generalsekreterare

Monthan Perttu
Tiedotustoimikunta/
Informationsnämnden
tiedotus-posti@hoski.fi

Eriksson Rolf pj.
Hämäläinen Merja
Kangasniemi Arja
Mannaberg Joonas
Monthan Perttu
Paakkanen Matti
Piispanen Matti
Reijonaho Jaana
von Troil Eric

Tuominen Sakari
Westersund Kalevi
Perinnetoimikunta/
Traditionsnämnden
perinne-posti@hoski.fi

Seljavaara Seppo pj.
Eriksson Rolf
Gröndahl Ted
Nurmilaukas Timo
Paakkanen Matti
Westersund Kalevi
Virkkunen Carita
Klubitoimikunta/Klubbnämnden
klubi-posti@hoski.fi

Lindgren Eva pj.
Aarnio Ulla
Hakkarainen Merja
Laurila Tiina
Lautiainen Marianne
Malmari Marsa
Manninen Eila
Nurmilaukas Timo
Wulff Anna
Väkiparta-Lehtonen Pia
Yleinen osasto/
Allmänna sektinen
Satamajohtaja/Hamnchef

Henttinen Tomi
Satama ja kiinteistötoimikunta/
Hamn- och fastighetsnämnden
satama-posti@hoski.fi

Sirén Carl pj.
Ekroth Björn
Henttinen Tomi
Kaurinkoski Erkki
Wolff Tero
Kärki Eero
Laurila Hannu
Lehtonen Kari
Myllylä Tuomas
Ollila Henri
Pennanen Juha
Ruotsalainen Miika
Savikurki Seppo
Verhe Irma
Wessman Jarmo

Koulutusosasto/
Skolningssektionen
Koulutusjohtaja/Skolningschef

Salminen Ville
Koulutustoimikunta/
Skolningsnämnden
koulutus-posti@hoski.fi

Salminen Ville *)
Pellikka Jesse
Syrjänen Ville
Westersund Kalevi
Kevytvenetoimikunta/
Lättbåtsnämnden
kevytvene-posti@hoski.fi

Hyvönen Ossi pj.
Airakorpi Kari
Elomaa Heikki
Hyvönen Teuvo
Jokinen Sami
Maisniemi Kira
Nurmilaukas Timo
Partinen Jukka
Pehkonen Matti
Pennanen Miikka
Sarkekoski Jari
Suonsilta Reino
Willgren Robin
Vuorjoki Petri
Öller Christian
Hallinto-osasto/
Administrationssektionen
talous-posti@hoski.fi
Talousjohtaja/Ekonomichef

Dahlbom Mikko
Tilintarkastaja/Revisor

Nevalainen Rabbe KHT
AltumAudit Oy Ab (vara)
Toiminnantarkastaja/
Verksamhetsgranskare

Pehkonen Matti
Alenius Jani (vara)
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Tapahtumaka
HELMIKUU
		
06.02.
Toimihenkilöiden tapaaminen
09.–18.02.
VENE 18 Båt
19.02.
Hallituksen kokous
vko 9
Hoskilainen no 1 ilmestyy
MAALISKUU
		
03.–11.03.
ALLT FÖR SJÖN, Stockholm
02.03.
Matkaveneilyn klubi-ilta
05.03.
Tiedotustoimikunnan kokous
06.03.
Avoin ICCY 2018 Karlskrona
-tiedotustilaisuus
16.–18.03.
MEREMESS, Tallinn

KLU
HAL
TIE

MAT
TIE
MAT

HUHTIKUU
		
03.04.
Tiedotustoimikunnan kokous
TIE
06.–08.04.
Hoskin kevätretki Itä-Viroon
ja Narvaan
MAT
13.04.
Hoskilainen no 2 deadline
TIE
18.04.
Vuosikokous
HAL
21.04.
Lipunnosto
HAL
25.04.
Hallituksen tapaaminen uusille
ja vanhoille jäsenille
HAL
09.04.
Runkokatsastus
TUR
23.04.
Runkokatsastus
TUR
28.04.
Vesilllelasku; Pohjoiskenttä
SAT
28.04.–05.05. SPV/OnSail kevätregatta 		
Ateenasta Lefkasiin
MAT
TOUKOKUU
		
05.05.
Vesillelasku; eteläkenttä
07.05.
Katsastus
07.–14.05.
SPV lomapurjehdus Mallorcalla,
OnSail
09.05.
Hallituksen tapaaminen uusille
ja vanhoille jäsenille
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SAT
TUR
MAT
HAL

		
10.–13.05.
Helatorstain eskaaderi
MAT
12.05.
Vesillelasku; pohjoiskenttä tyhjäksi SAT
12.05.
Saaristopurjehdus
KIL
14.05.
Katsastus
TUR
19.05.
Vesillelasku; eteläkenttä
SAT
vko 20
Hoskilainen no 2 ilmestyy
TIE
25.–27.05.
NAANTALIN VENEMESSUT
26.–27.5.
E-jolla ranking
KIL
21.05.
Katsastus
TUR
26.05.
Vesillelasku; eteläkenttä
SAT
28.05.
Katsastus
TUR
KESÄKUU
		
03.06.
WB Sails Round the Bouys Race
KIL
04.06.
Katsastus
TUR
07.06.
Katsastus
TUR
08.06.
Risukko Race -perhepurjehdus-		
tapahtuma
MAT
09.–10.06.
Louhi Spring Cup
KIL
11.06.
Katsastus
TUR
16.–17.6.
2.4 mR ranking
KIL
18.06.
Katsastus
TUR
29.06.
Katsastus
TUR
30.06.
Helsinki Regatta, köliveneet
KIL
HEINÄKUU
		
01.07.
Helsinki Regatta, köliveneet
KIL
02.–04.07.
Nord Stream Race
07.–14.07.
Muhu Väina 61. Regatt:		
Tallinn–Heltermaa–Kihnu_Pärnu
13.–15.07.
TALLINNAN MERIPÄIVÄT, 		
Lentosatama
14.–16.07.
Louhi Gold Cup
KIL
Kesälomaeskaaderi
MAT
16.–20.07
ICCY 2018 Karlskrona
MAT

Kuva: Merja Hämäläinen

alenteri 2018
ELOKUU
		
06.–12.08.
29er EM
10.08.
OrmisJippo perhepurjehduskilpailu,		
startti klo 16.00
KVE
11.08.
OrmisJippo
MAT
11.08.
VIAPORIN TUOPPI
13.08.
Hoskilainen no 3 deadline
TIE
13.08.
Tiedotustoimikunnan kokous
TIE
17.–18.08.
Louhi Crayfish Regatta
KIL
23.–26.08.
First 36.7 World Cup
25.08.
Venetsialaiset, Ormis ja Risukko MAT
SYYSKUU
		
01.09.
Henri Lloyd Race/Eke Challenge/
Saaristo; Lautapurjehdus
Lauttasaaren ympäri
02.09.
Saaristopurjehdus
08.09.
Ande Vihma Star-purjehdus
vko 38
Hoskilainen no 3 ilmestyy
17.09.
Tiedotustoimikunnan kokous
LOKAKUU
		
02.10.
Hoskilainen no 4 deadline
27.10.
Lipunlasku
26.–28.10.
ICCY Autum Meeting Helsinki
vko 44
Hoskilainen no 4 ilmestyy

HAL
JUN
KEV
KIL
KVE

Hallitus
Junioritoimikunta
Kevytvenetoimikunta
Purjehduskilpailutoimikunta
Kölivenetoimikunta

MAT
KLU
PER
RET
SAT

KIL
KIL
TIE
TIE

TIE
HAL
TIE

Matkaveneilytoimikunta
Klubitoimikunta
Perinnetoimikunta
Retkisaaritoimikunta
Satamatoimikunta

TAL
TIE
TST
TUR

Taloustoimikunta
Tiedotustoimikunta
Toimisto
Veneturvallisuustoimikunta
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HOSKILAINEN MEDIATIEDOT

HOSKILAINEN 2018
Helsingfors Segelklubb on perinteikäs helsinkiläinen pursiseura. Pursiseuran toiminta keskittyy kilpa- ja matkapurjehduksen edistämiseen ja palvelujen tarjoamiseen jäsenistölle. HSK:n kotisatamaan, Lauttasaareen, on erinomaiset
liikenneyhteydet ja veneilyalan palvelut ovat lähellä. HSK järjestää runsaasti kansainvälisiä purjehduskilpailuja ja toimii
yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten järjestöjen, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n sekä eri pursiseurojen
kanssa. HSK:lla on kolme retkisaarta matkaveneilijöiden käytössä.
Hoskilainen on Helsingfors Segelklubb ry:n tiedotuslehti, joka sisältää ajankohtaista ja arkistoitavaa tietoa veneilyharrastuksesta. Se jaetaan jäsenille ja yhteistyökumppaneille 4 kertaa vuodessa. Lehti tavoittaa yli 1 600 purjehtivaa ja
merta harrastavaa jäsentämme perheineen sekä sankan joukon yhteistyökumppaneidemme toimistoissa. Ilmoittamalla
lehdessämme teet mahdolliseksi julkaista lehteämme. Kiitos Sinulle!
Julkaisija
Helsingfors Segelklubb ry
Vattuniemen Puistotie 1, 00210 Helsinki
puh. 09 692 3580, fax 09 692 4168
Kustantaja
Oy HSK:n Palvelut / HSK’s Service Ab
Vattuniemen Puistotie 1, 00210 Helsinki
puh. 09 692 3580, fax 09 692 4168
Lehden koko
Painos
Sivumäärä
Värillisyys

A5 (148 x 210 mm)
1 700 kpl
n. 32–56 sivua
4/4

Ilmoitusmyynti
Mika Mäkinen
hoskilainen@gmail.com
puh. 0400 215 216
Aineistot
Aineistot PDF-tiedostoina tekstit sisäänrakennettuina
osoitteeseen hoskilainen@gmail.com
Viestin otsikoksi ja tiedoston nimeksi ilmoittajan nimi.

Ilmestymisaikataulu
Nro
Ilmestyy
Aineistopäivä
1
vko 9
25.1.
2
vko 20
18.4.
3
vko 38
22.8.
4
vko 44
3.10.
VUOSIKIRJA ilmestyy toukokuussa 2018,
aineistot 31.3.2018 mennessä.
Ilmoitusten painopinta-alat
1/1 sivua
132 x 188 mm
1/2 sivua
132 x 92 mm tai 65 x 188 mm
1/4 sivua
132 x 45 mm tai 65 x 92 mm
1/8 sivua
65 x 45 mm
HUOM! +3 mm:n leikkausvarat/suunta
Ilmoitushinnat
1/1
1/2
1/4
1/8
2. ja 3. kansi
takakansi
keskiaukeama

520 e
310 e
210 e
150 e
600 e
680 e
950 e

Toistoalennus –10 % / lehti. Hinnat alv 0 %

Helsingfors Segelklubb ry

Vattuniemen Puistotie 1, 00210 Helsinki / Hallonnäs Parkväg 1, 00210 Helsingfors, www.hoski.fi
Toimisto / Kansli: puh. +358 9 6923 580, toimisto@hoski.fi
Satamamestari / Hamnmästare: puh. +358 40 5559 749, satama@hoski.fi
Kilpailutoimisto / Tävlingskansli: puh. +358 9 6925 411, www.hoski.fi
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Avaimet

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

Kesälippis

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

Solmio

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

Klubipaita

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

Pinssi

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

Peräliput

• 33 x 54 cm ....................................................... 22 e
(alle 7 m vene, lipputanko 80 cm)
• 44 x 72 cm ....................................................... 25 e
(alle 7 m vene. lipputanko 100 cm)
• 55 x 90 cm ....................................................... 35 e
(7–10 m vene, lipputanko 120 cm)
• 66 x 108 cm ..................................................... 45 e
(10–12 m vene, lipputanko 145 cm)
• 80 x 131 cm ..................................................... 60 e
(12–15 m vene, lipputanko 175 cm)
• 100 x 163 cm ................................................... 90 e
(yli 15 m vene, lipputanko 210 cm)

Viirit

•
•
•
•

Veneenomistajan viiri, 22 x 44 cm ..................... 35 e
Kunniajäsenen viiri, 22 x 36 cm ......................... 36 e
Viron lippu ......................................................... 5 e
Retkisaariviiri .................................................... 50 e

Venetarrat – HSK-logo

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

Purjehduksen kilpailusäännöt

2017–2020....................................................... 25 e
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Kuva: Matti Paakkanen
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