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KOMMODORIN TARINAT

HUH HELLETTÄ
Kevättä saatiin odotella kovin pitkään. Ei se oikeastaan tullutkaan, vaan loikattiin suoraan kesään, kun 
toukokuun ensimmäisellä viikolla lämpötila nousi epätavallisen korkealle.

Lämmintä onkin jatkunut muutamaa poikkeuspäivää lukuunottamatta elokuun alkuun asti.
Meille veneilijöille se on ollut varsin mukava asia. Toki joitakin uusia asioita se on tuonut tullessaan, 

kuten sen, että lämmityslaitteen toimivuus kannattaa tarkistaa heti kauden alkaessa eikä vasta sitten, 
kun sitä ensimmäisen kerran tarvittaisi. Tänä vuonna ensimmäinen kerta osui Juhannukseen. Niin oli 
käynyt monelle muullekin, koska lämmitinkauppa kävi Juhannuksen jälkeisellä viikolla kuin rajuilma. 
Myös asentajilla oli hoppu. Juu, meidän lämppäri oli tullut tiensä päähän.

Hoskilasille hellettä on riittänyt myös kilpailujen järjestämisen kanssa. Nord Stream Race:n Helsingin 
visiitti järjestettiin Hoskin toimesta viidennen kerran. Sekä vastuussa olevan St. Petersburg Yacht Clubin, 
toteutuksesta vastaavan Konzeptwerftin, että pääsponsoreiden Nordstreamin ja Gazpromin palaute oli 
kiittävää.

Louhien Gold Cup vedettiin läpi kovalla kokemuksella ja osallistujilta saatiin runsaasti kiitosta. Par-
haillaan on menossa 29er luokan EM-kisat ja heti perään Uiva 2018. Vielä on tulossa First 36.7 World 
Cup. 

Isojen tapahtumien järjestäminen vaatii paljon Hoskilaisilta. Osa osallistuu tapahtumien järjestä-
miseen vapaaehtoisina. Suuri kiitos ja hatun nosto heille. Ilman vapaaehtoisten panosta tapahtumien 
järjestäminen ei olisi mahdollista.

Suuri kiitos myös niille lähiseuroille, joilta olemme saaneet jäsentemme veneille väistöpaikkoja Uivan 
ajaksi.

Niiltä, jotka eivät ole mukana tapahtumia järjestämässä puolestaan tarvitaan ymmärrystä ja yhteis-
työkykyä, jotta toimintamme häiriintyisi mahdollisimman vähän.

Vetoankin kaikkiin Hoskilaisiin. Tarvitsemme uusia vapaaehtoisia niin kilpailujen järjestämiseen kuin 
Uivan läpiviemiseen.

Tänä aamuna (9.8.2018) saapui jäsenkyselyn yhteenveto. Kiitos kaikille vastanneille. Mielipiteenne 
on tärkeä. Toki vastaajia olisi voinut olla huomattavasti enemmänkin. Tuloset olivat rohkaisevia. Niiden 
perusteella olemme oikealla tiellä, mutta kyllä tekemistäkin riittää. Erityisen ilahduttavaa oli se, että vas-
tausten mukana oli paljon kehitysehdotuksia. Ne tullaan käymään huolella läpi. Itse tulosten läpikäynti 
tapahtuu erillisessä tilaisuudessa, johon kaikki jäsenet ovat tervetulleita.

Tänään on myös varmistunut, että Kaarle Tapper on varmistanut Suomen ensimmäisen maapaikan 
Tokio 2020 Olympiapurjehduksiin. Hienoa Kaarle!

Hyvää loppukautta kaikille Hoskilaisille!

Joni Nuorivaara
Kommodori
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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

Tiesithän, että Hoski on 

mukana myös Facebookissa?

Kirjaudu palveluun, etsi ryhmä 

nimeltä HSK-jäsenfoorumi

ja liity mukaan 

keskusteluun!
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HALLITUS

KOKOUSKUTSU
Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidetään HSK:n Klubitalon Iso Pässi-salissa keskiviikkona 21.11.2018 kello 
18.00. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokouksessa käsiteltäviksi määräämät asiat.

Kokousmateriaali on noudettavissa toimistosta 19.11.2018.

Hallitus

MÖTESKALLELSE
Helsingfors Segelklubb ry:s höstmöte hålls i HSK:s Klubbhus, mötesrummet Stora Bässen, onsdag 21.11.2018 kl. 18.00. 
På mötet behandlas de i stadgarna föreskrivna ärendena för höstmötet.

Möteshandlingarna kan hämtas från kansliet fr.o.m. den 19.11.2018.

Styrelsen

HSK:n
vaalitoimikunnan 

tiedotus
Seuramme sääntöjen mukaan vaalitoimikunnan tulee seu-
ran nettisivuilla  lokakuun 15 päivään  mennessä esittää 
alustava ehdotuksensa kommodoreiksi sekä hallituksen 
jäseniksi. 

Tänä vuonna erovuorossa ovat I varakommodori,II va-
rakommodori, satamajohtaja sekä pääsihteeri.  

Tämän lisäksi toimikunta pyrkii myös antamaan ehdo-
tuksensa toimikuntien kokoonkutsujista. Yksittäinen jäsen 
voi sääntöjemme 14 § kohta 8 mukaan esittää oman eh-
dokkaansa syyskokouksessa. 

Tarvitsemme eri toimikuntiin aktiivisia Hoskilaisia. 
Ilmoita rohkeasti itsesi tai kaverisi vaalitoimkunnalle  
vaali-posti@hoski.fi . 

Vaalitoimikunnan puolesta
Juha Vuorinen
Puheenjohtaja

Valnämnden
informerar 

Enligt klubbens stadgar skall valnämnden på sin hemsi-
dan senast  15 oktober  ge ett preliminärt förslag till kom-
modorer och styrelsemedlemmar. 

I år är i tur att avgå I vicekommodor, II vicekommodor, 
hamnchef och generalsektreterare. 

Förutom detta kommer nämnden även ge förslag till 
mötessammankallare för de olika nämnderna. Enligt klub-
bens stadgar § 14 punkt 8 kan också en enskild medlem 
på höstmötet komma med förslag om kandidat.  

Vi behöver aktiva medlemmar i våra nämnder. 
Ta mod till dig och anmäl dig själv eller någon kamrat 
till valnämnden  vaali-posti@hoski.fi . 

På valnämndens vägnar 
Juha Vuorinen 

Ordförande 
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Lipunlasku 
27.10.2018

HSK:n lipunlasku järjestetään lauantaina 27.10. kello 
17:30. 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.

ICCY 2018
Tallinn Autumn Meeting,

October 26.–28.
Yhtenä perustajajäsenenä HSK isännöi rotaation mu-
kaisesti syyskokousta Tallinnassa.

Monipuolisessa ohjelmassa on mm. kaupunki-
kierros, opastetut käynnit TV torniin ja Merimuseoon, 
jossa on uusi näyttely sekä omatoimisesti taidemuseo 
Kumuun.

Lisäksi tutustutaan paikallisiin vierassatamiin, mm. 
uudet Haven Kakumäe ja Lennusadam sekä Nobless-
ner, Old City Marina ja ystävyysseuramme Kalev Jah-
tklubi.

Kaksi lounasta ja illallista sisältyvät hintaan. Eri-
tyisesti lauantain illallisella Spot ravintolassa on oiva 
tilaisuus tutustua virolaisiin matkapurjehtijoihin (Eesti 
Merematkamise Selts).

Syyskokouksessa esitetään kutsu ja ohjelma ICCY 
2019 Helsinki kesätapaamiseen heinäkuussa, jolloin 
voimme sijoittaa venevieraat kootusti satamaamme, 
yhtenä  120 v. juhlavuotemme osiona.

ICCY kotisivuilta www.iccy.org löytyy täydellinen 
ohjelma ja ilmoittautumislomake, joka on auki 21.9. 
saakka. Osallistujalistaa päivitetään aktiivisesti. Osal-
listumismaksu on 185 €/henkilö.

Kalamajan Hestia Hotel Ilmarisesta on varattu 
huoneita, ICCY koodilla erikoishintaan, single 55 € ja 
tupla 60 €. Omatoimiset varaukset 26.9. mennessä. 

Merimatkat pyritään koordinoimaan, esim. meno 
Finlandialla 15,15 => 17,30. Paluumatkat avoinna.

Tervetuloa kansainväliseen ja merihenkiseen ICCY 
syyskokoukseen !

Lisätiedot Kallu, ICCY Council Member. kalevi.
westersund@hoski.fi ja +358 400 808 620. 

PS ICCY Karlskronan helteisessä kesätapaamisessa oli 
lähes 40 venekuntaa ja 80 veneilijää, neljästä maasta. 
Suomesta osallistui 8 venekuntaa, valtaosa Hoskilta.

Rättelse
Artikeln om STAR-segling i nr 2/2018 HSK:ren var skriven 
Tom Sundman. 



UIVA VENENÄYTTELY

Meripelastus
toimintaa esiteltiin 

Uivassa
Uiva venenäyttely keräsi tänä 
vuonna Lauttasaareen 12 623 
kävijää, mikä on 12 % enemmän 
kuin viime vuonna. Uivassa oli esillä 
yli 250 venettä ja edellisvuosien 
tapaan näytteilleasettajat 
myivät ja esittelivät veneilyyn 
liittyviä varusteita ja tarvikkeita. 
Tapahtumassa pidettiin myös 
näytöksiä ja tietoiskuja ja 
meripelatustakaan ei unohdettu. 

Aurinkoinen sää suosi nelipäiväistä venenäyttelyä. Uivaa 
venenäyttelyä on viimeisen parin vuoden aikana uudis-
tettu elämykselliseen suuntaan – ihmiset tulevat paikalle 
nauttimaan ohjelmasta, hyvästä ruuasta ja seurasta.

Helsingin Uiva venenäyttely järjestetään seuraavan 
kerran 15.–18.8.2019.Helsingin uivan venenäyttelyn jär-
jestää Venealan Keskusliitto Finnboat ry.

Merivartiostolla on monenlaisia tehtäviä
Ylimerivartija Kimmo Oikarainen on vuodesta 1994 al-
kaen työskennellyt Suomenlahden merivartiostossa. Me-
rivartiosto on osa rajavartiolaitosta, jonka päätehtävä on 
nimensä mukaisesti rajavalvonta. Tämän lisäksi tehtäviin 
kuuluvat meripelastus, etsinnät ja ns. ensivaste, jolla tar-
koitetaan pelastustoimen yksikköä, joka hoitaa potilaan 
ensiavun, arvioi potilaan tilaa ja raportoi siitä eteenpäin. 
Tämän lisäksi merivartiosto valvoo vesiliikennettä. Töihin 
kuuluu paljon tehtävien kirjaamista ja osa tehtävistä voi 
johtaa tutkintaan asti.

– Kesäaikana on päivittäin vähintään 1–2 tehtävää tai 
tätäkin useampia tehtäviä. Yleisimmät syyt tehtäviin ovat 
konevika ja esimerkiksi polttoaineen loppuminen. Myös 
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Ylimerivartija Kimmo Oikarainen toivoo, että nuoret 
innostuisivat myös rajavartijan urasta.



UIVA VENENÄYTTELY
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sairastuminen ja vaikkapa mökkipalot voivat aihe-
uttaa hälytyksen, Oikarainen kertoo.

Usein törmätään aivan perusasioiden puuttu-
miseen, kun on kyse turvallisuusasioista.

– Ei ole sammutinta tai sitä ei ole huollettu. 
Voi olla, että pelastusliivejä ei ole tai niitä ei ole 
tarpeeksi. Lapsille ei ole kenties hankittu oikean-
kokoisia pelastusliivejä. Toisaalta 25 vuotta sitten 
kukaan ei käyttänyt liivejä veneessä, nyt jo varsin 
moni.

Vanhempi konstaapeli Pauliina Laukko-Kemppi ja 
vanhempi konstaapeli Otto Pulkkinen painottavat 

turvavarusteiden ja riittävän merimiestaidon 
merkitystä veneilyssä.



Oikarainen toivoo, että ennen meripelastusnumeroon 
tai hätäkeskukseen soittamista käytettäisiin ns. maalais-
järkeä.

– Olen ollut pelastustehtävässä, jonne ajoin pitkän 
matkan päästä. Kyseessä oli konevika, mutta pelastajia 
ei olisi tarvittu, sillä veneen olisi voinut yksinkertaises-
ti soutaa rantaan 200 metrin päähän. Samoin nykyään 
myös hyvät merimiestavat ovat välillä unohduksissa – ei 
ymmärretä esimerkiksi miten aaltojen aiheuttaminen voi 
vaikeuttaa pelastustehtäviä.

Hätänumeroon 112 voi soittaa, mutta suoraan meri-
pelastusnumeroon soittaminen on vielä nopeampaa.

– Suosittelen, että matkapuhelimeen kannattaa asen-
taa ilmainen 112-sovellus. Siitä löytyy myös meripelastuk-
sen numero.

Poliisi hätiin myös väkivalta- ja 
henkirikostapauksissa
Poliisillakin on meripelastustehtäviä – yhteistyötä tehdään 
sujuvasti rajavartiolaitoksen ja meripelastusjärjestöjen 
kanssa.

Vanhempi konstaapeli Pauliina Laukko-Kemppi ja 
vanhempi konstaapeli Otto Pulkkinen Helsingin poliisi-
laitokselta olivat Uivassa mukana poliisivene Ville 1:sen 
kanssa.

– Jos merellä tai saaristossa tapahtuu henkirikos niin 
poliisi kutsutaan tällöin aina paikalle. Kuitenkin meri-
pelastukseen liittyvät tehtävät ovat yleisimpiä. Poliisille 

meripelastukseen liittyvät toimeksiannot tulevat meripe-
lastuslohkokeskuksen ja hätäkeskuksen kautta, Pulkkinen 
kertoo.

Helsingin poliisipiirillä on 3 venettä ja työpäivät ovat 
10–12 tunnin mittaisia.

– Kesällä tulee päivittäin useampia keikkoja. Me myös 
puhallutamme veneilijöitä, Laukko-Kemppi sanoo.

Laukko-Kemppi ja Pulkkinen yhtyvät käsitykseen, josta 
viime vuosina on puhuttu paljon. Valitettavasti on yleistä, 
että osa veneilijöistä turvautuu pelkkään plotteriin eikä 
osaa lukea merikarttaa tai merikarttaa ei edes veneessä 
ole.

– Merikartta pitäisi olla ainakin saatavilla, Laukko-
Kemppi sanoo.

Poliisiveneiden meripelastuskausi on huhtikuusta mar-
raskuuhun. Matkaveneilykausi kesä on vilkkainta aikaa.

– Syy pelastustehtävään on esimerkiksi polttoaineen 
loppuminen tai se, että ajetaan navigointivirheen takia ki-
ville. Varsin paljon säästyttäisiin ongelmatilanteilta, mikäli 
veneen moottorit huollettaisiin säännöllisesti. Viikonlop-
puisin on häiriötilanteita, jotka työllistävät. Turvallisuus-
varusteissa ja sammuttimissa on usein huomautettavaa, 
Pulkkinen kertoo.

Laukko-Kemppi ja Pulkkinen sanovat, että hätäkes-
kukseen voi soittaa aina jos kokee tarvitsevansa apua.

Teksti ja kuvat: Jaana Reijonaho

Kalevi Westersund piti tapahtumassa useita luentoja, mm. Latvian satamat Riianlahdella oli aiheena.

UIVA VENENÄYTTELY
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Meri
pelastuksen 

numerot:

Hälytysnumero
0294 1000

Meripelastuskeskus
MRCC TURKU

0294 1001

Meripelastuslohkokeskus
MRSC HELSINKI

0294 1002

RADIOYHTEYDET
VHF-DSC 70

VHF-kanava 16
MF-DSC 2187,5 kHz

Perinne ja
matkaveneily
toimikunnan 

klubiillat
jatkuvat taas perjantaisin, 

loppuvuonna 9.11. ja ensi vuonna 
alustavasti 11.1. ja 8.3.

• 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 nos-
talgia teemalla perjantaina 9.11.

Aluksi lämmitellään Vene 16 messujen Venda Sai-
ling Symposiumilla; 50 vuotta Swaneja. Heinz Ramm-
Schmidt muistelee, kuinka hänestä tuli ensimmäinen 
Nautor Swan asiakas.

Studio Rappari on työstänyt nostalgista dokumenttia 
kunniakommodori Seppo Seljavaaran (80) veneilyhis-
toriasta (myös Swan) ja seuramme eri kehitysvaiheista.

Näistä aiheista on luontevaa jatkaa vapaata jutustelua 
ja muistelua..

Lisäksi kaivataan jäsenten vanhoja valokuvia, dioja ja 
elävää kuvaa tai muuta materiaalia. Avustamme digitoin-
nissa ja tarvittaessa autamme esitysprosessissa.

Tammi- ja maaliskuun klubi-illoissa Matkaveneily-
toimikunta kertoo mm. ICCY 2018 Karlskronan heltei-
sestä kesätapaamisesta ja via Baltia reitistä.

Kotisivuilla www.hoski.fi informoidaan klubi-iltojen 
aiheista ennakkoon.

Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet hauskoihin klubi-
iltoihin!
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SATAMATOIMIKUNTA

Kesäkuun alussa uuteen satamakapteenin virkaan seila-
si Kari Lehtonen. Satamakapteeni hoitaa sekä tuttuja 
satamamestarin että uusia palvelujohtajan hommia. Kari 
kertoi työstään, tunnelmistaan ja toiveistaan Uivan ve-
nenäyttelyn tuoksinassa.  

Mikä innosti sinut hakemaan 
satamakapteenin työtä?
– Pitihän tällaista, Suomessa ainutlaatuista, tehtävää ha-
kea. Saan nyt työskennellä omien intohimojen parissa eli 
yhdistää veneilyn, palvelun ja huolenpidon.

Millainen koulutus sinulla on 
ja mitä työtä teit aikaisemmin?
– Minulla on kaupallinen koulutus ja jatko-opiskelut 
Englannista, jossa tein Master of Business Management 
-tutkinnon. Työurani alkoi vuonna 1986. Sen jälkeen olen 
työskennellyt muiden muassa myymäläpäällikkönä, pan-
kissa kiinteistöpuolella ja IT-alalla toimialajohtajana.

Miten ensimmäiset kuukaudet ovat sujuneet?
– Vauhdikkaasti. Satamamestarin työsarka on laaja. Al-
kuaika on sujunut mukavasti edeltäjäni Björn ’Nalle’ 
Ekrothin opastuksella. Tämä on kivaa, vaihtelevaa työtä. 
Paljon on vielä oppimista satamamestarin arjesta ja on 
mukavaa oppia uutta.

Mitä satamamestarin työ pitää sisällään?
– Satamamestari varmistaa, että HSK:n satama on turval-
linen ja siisti. Päivittäisiin töihin kuuluvat esimerkiksi laitu-
rien kunnon tarkistaminen, pienten korjaustöiden teko ja 
sellaiset rutiinitoimet kuin roskien keruu ja kukkien kaste-
lu. Tärkeä osa työtäni on käsitellä laituripaikkahakemuk-

set, huolehtia sopivat paikat veneille ja samalla sataman 
käyttöasteen optimointi.

– Toimin myös yhteyshenkilönä kumppaniverkostolle, 
alihankkijoille ja tavarantoimittajille, joihin tutustuminen-
kin vei aikaa. Niihin kuuluvat esimerkiksi siivoojat, sata-
man alueella toimiva huoltoasema, Blue Peter ja masto-
nosturin tehnyt firma. 

– Helsingin kaupunki on tärkeä yhteistyökumppani: 
kun C-laituri meinasi upota, otin yhteyttä kaupunkiin, joka 
toimitti huoltomiehet. Laituri on ollut huonosti ankkuroitu 
ja se on teettänyt paljon töitä tänä kesänä.

– Lisäksi olen verkostoitunut aktiivisten seuran jäsen-
ten kanssa ja sopinut, mitä kaikkea he haluavat tehdä. 
Isoimman panoksen seura-aktiivit antavat Uivaan ve-
nenäyttelyyn, jossa heitä työskenteli tänä vuonna 20–30. 
Ilman aktiivisia jäseniä tällainen seura ei pyöri, vaikka 
HSK:lla on palkattujakin työntekijöitä.

Millainen palvelujohtajan toimenkuva on?
– Karkeasti sanottuna palvelujohtaja vastaa HSK:n palve-
lujen kehittämisestä. Mutta palvelujohtajan pesti on ihan 
uusi tehtävä, eikä toimenkuvaa ole vielä määritelty tar-
kemmin. Alan rakentaa sitä satamajohtaja Tomi Henttisen 
ja muiden hallituksen jäsenten kanssa, kun telakointikausi 
on ohi

Millaisia tulevaisuuden visioita sinulla on?
– Että purjehdus elää ja voi hyvin. Toivon, että HSK oli-
si aktiivinen seura eri osa-alueilla eikä vain maksullinen 
marina veneiden säilyttämistä varten. Täällähän on vaikka 
mitä: matka- ja kilpapurjehdusta, satama- ja saaritoimin-
taa, optarikursseja, hienoja, kansainvälisiä kilpailuja, Uiva 
venenäyttely… 

Satamakapteeni Kari Lehtonen: 

Nauttikaa HSK:sta ja 
sen mahdollisuuksista!



– HSK:lla tapahtuu paljon, ja toivon, että täällä olisi 
jatkossakin sellaista toimintaa ja tekemistä, jota ihmiset 
tykkäävät harrastaa. Toivottavasti tulee myös uusia ak-
tiiveja, jotka osallistuvat toimintaan ja viettävät vapaa-
aikaansa satamassa ja veneellään. 

– Haluan myös, että saunat, suihkut, nosturit ja muut 
olisivat entistä siistimpiä ja toimivampia. Oma visioni on, 
että saisimme Hoskille kuntosalin, jossa voisi harrastaa 
fyysistä treenamista, koska tämä on osittain liikuntaseu-
rakin. Tuon omia ajatuksiani seuran kehittämiseen, vaikka 
tietenkin vuosikokous ja hallitus päättävät asioista, joita 
toimikunnat valmistelevat ja vievät eteenpäin.

Millainen veneilijä itse olet?
– Olen veneilyn sekaharrastaja. Kesämökkimme on X-
41-purjevene, jolla vaimoni Jaanan ja kolmen mäyräkoi-
ramme kanssa matkapurjehdimme ja joskus myös kilpai-
lemme. Aikuiset pojat ehtivät omilta kiireiltään harvoin 
veneilemään. Harrastan myös 505-jollapurjehdusta. Tänä 
kesänä käytiin X-veneellä Puolassa. Siellä järjestettiin 
505-jollien MM-kisat, joihin osallistuimme seurakaveri 
Timo Vennosen kanssa.

– Tykkään myös erilaisista, lähinnä vanhojen kilpa-
veneiden kunnostus- ja rakennusprojekteista. Viimek-
si kunnostimme Timon kanssa 1991 vuodelta olevan 
505:semme, joka alkaa olla nyt hyvässä kunnossa. Mulla 
on ollut myös pidempään työn alla yksi uudis-505-projek-
ti. Katsotaan, valmistuuko se hiilikuitu-unelma joku vuosi. 
Kesämökkiimme asensin tänä keväänä keulapotkurin seu-
rakaveri Vicke Ruokolahden kanssa.

Toiveita ja terveisiä hoskilaisille?
– On ollut kiva nähdä kesän aikana aktiivisia hoskilaisia. 

Muistakaa kaikki nauttia tästä seurasta ja sen mahdolli-
suuksista. Meillä on Helsingin hienoin tontti, kolme omaa 
saarikohdetta, Saaristomeri ja avomeri ovat lähellä, ja 
paljon muuta. 

– Ottakaa rohkeasti yhteyttä satama-asioissa. Mulla 
on viikkotyöaika, joten pienemmissä asioissa soittakaa tai 
laittakaa sähköpostia virka-aikana. Kiireellisissä asioissa 
voi ottaa yhteyttä myös työajan ulkopuolella. Koska ve-
neily on mulle myös harrastus, vapaa- ja työaika eivät saa 
mennä liikaa sekaisin, että jaksan tehdä tätä työtä. Mutta 
satamakapteenin työ on kutsumusammatti, jossa on työ-
ajat, vastuut ja velvoitteet. Eletään niiden mukaan.

Yhteystiedot:
Satamakapteeni Kari Lehtonen 

0400 329 955, satama@hoski.fi

Teksti ja kuva: Arja Kangasniemi 

Satamakapteeni Kari Lehtonen: 

Nauttikaa HSK:sta ja 
sen mahdollisuuksista!

Kari Lehtonen haluaa pitää satama-alueen entistä 
paremmassa kunnossa ja toivoo, että mahdollisimman moni 
jäsen viihtyy satamassa, veneellään ja seuran toiminnoissa. 
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Haastattelussa

Aleksandra Blinnikka 
– purjelautailun MMkultamitalisti

Hoskilaisen toimitus tapasi tuoreen purjelautailun MM-
kultamitalistin Aleksandra Blinnikan Blue Peterissä 
elokuun alussa. Aleksandra purjehti kultaan Raceboard-
luokan MM-kilpailuissa Espanjan Blanesissa voittamalla 
kaikki ajetut 10 lähtöä. Kyseessä oli Suomen historian 
ensimmäinen purjelautailun maailmanmestaruus, joka on 
ajettu ns. naisten yleisessä luokassa.
 
Lämpimät onnittelut upeasta saavutuksesta!
– Kiitos paljon! Urheilu on itselle niin tärkeä osa elämää, 
että menestystä ei niin paljoa ajattele. Mutta fiilis oli ilman 
muuta upea.
 
Teillä tuntuu purjelautailu olevan  
perheessä yhteinen laji?
– Kyllä. Isoisä on opettanut isän lautailemaan ja isä puo-

lestaan Danielin, Benjaminin ja minut. Koko perhe on 
vesipetoja! Nyt on viides vuosi kun olen treenannut ja 
kilpaillut täysillä. Kun olen vesillä, voin unohtaa kaiken. 
Mieli vain tyhjentyy. 
 
Kuvaile hieman eri purjelautaluokkia  
asiaan vihkiytymättömille?
– RS-X ja Raceboard ovat periaatteessa sama paketti, 
lauta on vaan hieman erilainen. Samat radat ja sama pur-
jekoko. RS:X on puhdas one design, eli paketilla on yksi ja 
sama valmistaja. Raceboardissa on useita merkkejä. Sla-
lomissa ja wavessa on puolestaan enemmän vapauksia 
rikin suhteen.

– RS:X:ssä ja Raceboardissa kunto ratkaisee, ovat to-
della fyysisiä luokkia. Suomessa raceboard-luokka on kas-
vanut nopeasti, mikä on todella hienoa. Treenaan miesten 
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kanssa Suomessa ja miehillä on neliön isompi purje, joten 
tehtävä töitä todella kovaa.
 
Miltä loppukesä ja -kausi näyttää?
– Huomenna duunireissu Xianiin Kiinaan. Sen jälkeen 
onkin ohjelmassa Riikassa EM-kilpailut, johon on tulossa 
myös olympiaedustajia paikalle. Kaudella on vielä SM:t. 
Tämä vuosi mennään hassussa järjestyksessä, isoimmista 
kv-kilpailuista kansallisiin.”
 
Miten harjoittelet?
– Sporttia ilman muuta joka päivä. Suomessa ollut hyvä 
määrä lautailijoita ja saatu hyviä treeniryhmiä liikkeelle. 
Käydään ulkona Larusta, Mellstenistä, Munkkiniemestä. 
Myös kisat ovat todella hyviä treenejä Suomessa.

– Treenaan myös ulkomailla: viime vuonna Barce-
lonassa oli hyvä kilpakumppani, jonka kanssa tehtiin 
aamu ja iltapäivätreenejä. Nopeutta, paaraa, styyraa jne. 
Startteja, käännöksiä, 360:siä. Lähempänä kisoja treenit 
menevät intensiivisemäksi. Suomessa miehet ovat myös 
todella kilpailuhenkisiä, mikä on hienoa – se vie osaamis-
ta eteenpäin.

– Talven aikana on tarpeen ottaa parin kuukauden 
breikki. Tekee todella hyvää - etäisyyttä tarvitaan kehitty-
miseen. Muuten noin puolet kuukaudesta menee laudalla.
 
Mitä muuta elämääsi mahtuu  
kuin treeniä ja lautailua?
– Arki lentoemäntänä Finnairilla, kaukolentoja ja paljon 
muuta. Haluan kehittyä tässäkin ammatissa ja olen hakeu-
tunut erilaisiin koulutuksiin. MM-kisojen ja menestyksen 
myötä olen voinut sopia mallista, jossa teen 45–90 tuntia 
töitä kuukaudessa ja käytän muun ajan treenaukseen ja 
palautumiseen. Arki on käytännössä töitä ja treeniä. 

– Olen tähän asti koittanut hoitaa kaiken itse, mutta 
olen miettinyt jos osan tehtävistä voisi siirtää managerille.
 
Pääseekö kohteissa treenaamaan? 
– Riippuu kohteesta, mutta kyllä, esimerkiksi Lissabonissa 
lainelautailtiin koko aika mitä lentojen väliin jäi. Ja hotel-
leissa on erinomaiset edellytykset fysiikkatreeneihin.
 
Kerro vähän purjeveneilijälle miten lautailun 
pre-startit ja startit poikkeavat esim. köliveneistä?
– Prestarteissa katsotaan lähtölinja ja se kumpi pää on 
edullisempi - sieltä haetaan paras positio. Etenkin Suo-
messa, kun kisaa miesten kanssa on saatava nappistartti 
kun purjepinta-alaa on vähemmän. Plaanattavissa olo-
suhteissa RS:X -laudat plaanaavat viivan yli, mutta race-
boardissa lähdetään enemmän paikaltaan ja pumpataan 
vauhtiin 2-3 sekuntia ennen starttia.

Purjelautailun tulevaisuus, jatkuuko 2020 jälkeen? 
– Foilausta en ole vielä päässyt kokeilemaan. Mikäli tulee 
olympiaohjelmaan, kiinnostaa ilman muuta. 

– Ensi vuonna kilpailen vielä raceboardissa kv-tasolla. 
Odotan mikä 2024 olympialaisten ohjelma tulee olemaan, 
sitten täytyy tehdä ratkaisut. 

– Slalom-kamat minulta löytyy myös, haluan myös 
näitä kisoja käydä. Olen myös Suomen purjelautaliiton 
hallituksessa, joten pääsemme yhdessä sovittamaan aika-
tauluja niin, että kv-kilpailut saadaan sopimaan kaikille.
 
Millaisista budjeteista puhutaan kansainvälisellä 
huipulla? Ja miten kumppanit saadaan mukaan?
– Olympiatasolla ideaalibudjetit on noin 90 000€ vuodes-
sa, käsittäen mm. valmentajan, valmentajan matkat ja 
majoitukset, useammat välineet, World Cupien osallistu-
mismaksut ja matkakulut.

– Kumppanihankinnassa hankalin vaihe on päästä ta-
paamiseen. Verkostoituminen on itselle ollut paras tapa 
tutustua ihmisiin. Kun pääsee tapaamiseen, on oltava val-
mis paketti, jonka voi tarjota. Purjelautailu on kuitenkin 
ollut marginaalilaji, joten hyvä paketointi korostuu. Halu-
an pitää sen minkä lupaan; tehdä töitä yhdessä kump-
panin kanssa. Kumppaneita kiinnostaa tarinat, samaistut-
tavuus ja se, että pystyy inspiroimaan muita - pitää olla 
jotain annettavaa. Olen asenteeltani aina niin positiivinen, 
asiat saa kyllä järjestymään!
 
Kerro hieman kumppaneista,  
jotka ovat sinua tukemassa? 
– Kumppaneina on nyt Vantaan kaupunki, Rip Curl Fin-
land, Rautio Sport, Puhdas+, Ladyt Kuntosali ja Evoke 
Energy.



– Juuri nyt autosponssi olisi tarpeen. Käytössäni kun 
ei ole autoa, joten ei pääse treenaamaan niin paljon kun 
haluaisi. Asun Vantaalla, josta on hieman hankala päästä 
rantoihin. 
 
Miten suhtaudut sosiaaliseen mediaan  
ja kanavia käytät?
– Haluan tuoda hyvällä tavalla myös urheilijan arkea esiin, 
ei vain kilpailuja. Insta on pääkanava. Lisäksi Facebook ja 
LinkedIn, jolla on tavoittanut todella hyvin. Youtube oli-
si hyvä, mutta videoiden tuottaminen vie todella paljon 
aikaa.
 
Onko kilpailujen lisäksi muita projekteja 
suunnitteilla?
– On paljon mielenkiintoisia projekteja, joita on tullut 
pohdittua, mm. Helsinki - Tallinna purjelaudalla, joko yksin 
tai veljen ja isän kanssa. Ehkä ensi tai ensi vuonna. Ja on 
muitakin, mutta näistä ei tässä sen enempää :)
 
Terveiset hoskilaisille? 
– Toivottavasti hyvät kelit jatkuvat :) Olisi huippua, että 
satamassa olisi kontti, johon saisi purjelautailuvarusteet ja 
-laudat, maksua vastaan tietysti. Hoskilta on todella hyvä 
lähteä treenaamaan, jos vertaa vaikka muihin Helsingin 
seuroihin. Autolla pääsee lähelle, eikä tarvitse mennä 
metsäisiin rantoihin. Missään kopeissa ei ole pk-seudulla 
tällä hetkellä tilaa. 

– Purjelautailu on hyvässä nosteessa, lajiin voisi pa-
nostaa luomalla olosuhteita. Aloittelusettejä vuokralle ja 
kursseja aloitteleville. Hoskilaisia löytyy opettamaan la-
jia, minä ja paljon muita. Paras tapa oppia on ottaa heti 
alusta tunteja. Toisten auttaminen tulee minulla niin sydä-
mestä, niin kuin esikuvallani Tuulilla. Kun opetetaan muita 
ja kannustetaan, nousee lajin taso, kaikki voittavat, kun 
toiminta kasvaa.
 
Kiitos paljon haastattelusta ja tsemppiä EM-kisoihin!

EM-kilpailuissa Aleksandra voitti upeasti myös 
Raceboard-luokan euroopanmestaruuden! 
Lue lisää Hoski.fi:stä.

 

Seuraa Aleksandraa: 

Instagram: 
@aleksandrablinnikka

Facebook: 
www.facebook.com/aleksandrablinnikkafin56/

www.aleksandrablinnikka.com
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Kaarle Tapper
varmisti maapaikan
2020 olympialaisiin

Kaarle Tapper varmisti Århusin MM-kilpailuissa Suomelle maapaikan Laser 
Standard -luokkaan Tokion olympialaisiin. Hoskilaisen toimitus tavoitti 
Kaarlen matkalta tuleville olympiavesille. 

Lämpimät onnittelut Kaarle, upea suoritus! Mitkä 
ovat päällimmäiset tunteet juuri nyt?
– Hyvältä tuntuu, koko kaksi vuotta Rion olympialaisten 
jälkeen tähtäsin juuri näihin Århusin MM-kisoihin niin 
tottakai olen iloinen siitä, että onnistuin saamaan maa-
paikan ja samalla oman parhaan tulokseni aikuisten 
MM-tasolla. Kilpailuni alkoi erittäin hyvin, kun onnistuin 
ensimmäisinä päivinä purjehtimaan lähtövoiton ja kaksi 
kertaa ylitin maaliviivan toisena.

– Seuraavina päivinä minulla oli vaikeuksia starttien 
kanssa, mistä johtuen oli hankaluuksia päästä kiinni 
omaan purjehdukseen. Viimeisessä lähdössä onnistuin 
startissa ja pääsin heti muiden edellä ja tuloksena oli 
jälleen toinen sija ja huikea tapa lopettaa kilpailu. Ko-
konaistuloksissa olin sijalla 12. Tästä on hyvä jatkaa ja 
valmistautua kohti 2020 Tokion olympialaisia.
 
Miltä lähitulevaisuus näyttää?
– Tätä kirjoittaessani istun lentokoneessa matkalla Eno-
shimaan, jossa purjehditaan siis purjehduksen olympiami-
taleista kesällä 2020. Edessä on kaksi viikkao leiriä, jonka 
perään vielä kauden viimeinen viikon kestävä kilpailu. 
Tämän jälkeen pidän purjehduksesta hieman taukoa ja 
aloitamme uuden kauden heti lokakuun lopussa. Tarkoi-

tuksena olisi viedä veneet Etelä-Espanjaan ja treenata 
siellä koko talvi. Tavoitteenamme on tehdä varustetestai-
lua ja löytää mahdollisimman vaihtelevia olosuhteita. Ensi 
vuoden puolella alkaa heti tammikuusta maailmancupin 
kiertue Miamista ja jatkuu sitten myöhemmin keväällä 
Palmalla ja Hyeresissä.
 
Kerro hieman miten arkesi rakentuu?
– Nyt kesällä olen satsannut vain purjehdukseen ja aikani 
on mennyt lähinnä leireillessä ja kilpaillessa ulkomailla. 
Nyt Japanin reissun jälkeen olen pidemmän ajan Suomes-
sa ja aion panostaa hetken aikaa kauppisopintoinhini ja 
fysiikkaharjoitteluun, kun purjehdus on tauolla.
 
Terveiset hoskilaisille?
– Kiitän Hoskia kilpailuavustuksista, joita olen saanut 
matkallani olympialaisiin ja tietenkin huikeista fasilitee-
teista. Pukuhuone, slipit, ravintola ja boatpark ovat kaikki 
toimivat ja lähellä sekä Hoskilta on tietystä nopeinta ja 
parasta lähteä treenaamaan Melkille. Toivon myös, että 
Hoskilta nousisi uusia nuoria olympiapurjehtijoita.
  

Kuva: Jukka Saarikorpi HSK
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JUNIORITOIMIKUNTA

Mitalisadetta Laserin SM kisoista 
Tampereelta

Optareiden SM kisat purjehdittiin 17.–19.8. haastavis-
sa tuuliolosuhteissa Porvoossa. HSK Akatemia pokkasi 
jälleen parhaan seuran kiertopalkinnon mukaansa, itse 
asiassa jo viidennen kerran peräkkäin. Kultamitaliin ylsi 
upeasti Oskar Tanhuanpää (U-13) tasaisella sarjalla. Kausi 
tulee huipentumaan joukkuepurjehduksen SM kisoihin 
29.–30.9., joissa puolustettavana kaksoisvoitto viime 
kaudelta.

Poimintoja tuloslistalta:
Oskar Tanhuanpää SM 1. U-13, SM 2. Overall
Henrik Puolakka SM 5. U-15, SM 7 Overall
Joel Kiiski 10th SM 6. U-15, SM 8. Overall
Helmi Vauhkonen SM 5. U-13, SM 8. Tytöt.

HSK Akatemia osallistui nuorekkaalla ja kovaa treenaavalla tiimillä Optareiden SM kisoihin. Tuliaisena Poika kotiin.

HSK viidettä kertaa putkeen
valtakunnan paras Optariseura
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HSK viidettä kertaa putkeen
valtakunnan paras Optariseura

Tiistaikisat 

ovat osoittautuneet varsin suosituiksi, erityisesti Optarei-
den fliitissä on ollut sopivan kova syke. Parhaimmillaan 
tiistaikisoihin on osallistunut yli 30 venettä.

Laser luokan SM kisat purjehdittiin niin ikään viikon-
loppuna Tampereella Näsijärvellä. Onnistunut viikonloppu 
takana myös Hoskin Laser tiimillä. SM kisojen aikaan 5 
purjehtijan joukkue osallistuu Valmentaja Petri Leskisen 
kanssa Laser Radial nuorten MM kisoihin Saksan Kielissä. 
Laser tiimin treeneihin tuodaan syksyllä yhteispohjoismai-
set leirit ja kaksinkertaisen olympiakultamitalistin Robert 
Scheidtin vetämä leirin.

Tulokset:

Pietari Airakorpi SM 1. Laser Standard
Henkka Vaalavuo SM 1. Laser Radial
Liam Stampone SM 2. Laser 4.7
Lilian Tanhuanpää SM 3. Laser 4.7.

Hoskin tiistaikisat ja muovautuva merellinen kaupunkikuva vastarannalta.



29er
29er luokan Euroopan Mestaruuskilpailut toivat HSK:lle lähes kolmesataa 
nuorta purjehtijaa Euroopasta ja kauempaakin taistelemaan halutusta tit-
telistä. HSK:n leveät rampit, tilavat pukuhuoneet ja läheltä löytyvä rata-alue 
saivat paljon kiitosta urheilijoilta ja helpottivat pitkiä kisapäiviä. Suomella 
oli kilpailuissa kolmanneksi isoin joukkue, josta kolme venettä oli HSK:lta 
ja lisäksi yksi vastuuvalmentajistamme oli mukana kilpailemassa. Omat 
purjehtijani saivat huiman määrän kokemusta kilpaillessaan kuusi päivää 
kovatasoisissa ja isoissa lähdöissä. Kaikki pääsivät nauttimaan onnistumi-
sen tunteista ja tiukoista tilanteista. Oman ryhmäni ja varmasti muidenkin 
Suomen 29er purjehtijoiden mielestä oli todella hienoa saada kisattua näin 
isot arvokisat Suomessa! 

Teksti: Veera Hokka
 Kuvat: Matti Paakkanen

PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA
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PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA

Tokio II
osallistui

VOR Legends 2018 
kisaan

Tokio II tiimi ajoi VOR Legends 2018 skaban hyvällä sykkeellä 
ja leveällä vahtivuororintamalla.

Parade of Sails ym. promo-purjehdusten lomassa miehistöllä olisi sopivasti aikaa venehuolloille.
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Startti otettiin napakasti kanavoituvassa tuulessa ja niille, 
jota pääsevät ekana Tanskan pohjoiskärjen yli oli tarjolla 
hyvää sivutuulibaanaa noin 300 mailia. Ennusteet lupasi-
vat kuitenkin jopa 20 mailin tyynen tuulen aluetta ennen 
stabiilin rintamaan pääsyä. Pohjanmeren tuulipuistot ja 
liikennejakoalueet eivät mahdollistaneet reitin optimoin-
tia ja ennen Englanninkanaalia oli myös odotettavissa 
reippaasti keventyvää ja kääntyvää tuulta.

Tokio II startaa Hoskilta
Tokio starttasi Hoskilta kohti Göteborgia aamupäivästä 
6.6. Sääennuste lupaili tuttuun tapaan vastaisia tuulia, 
tosin hyvällä venevauhdilla olisi tavoitettavissa kohtuulli-
set säärintamat. Crew otti huoltostopin kolmen ja puolen 
vuorokauden päätteeksi Kööpenhaminassa, josta olikin 
enää alle vuorokauden setti viimeiseksi jäävän Volvo 
Oceanrace -legin lähtösatamaan. Volvon ilmeisen antoi-
sa yhteistyö avomerikilpapurjehduksen parissa olisi siis 
saapumassa maaliin. Uudesta pääsponsorista ja uusista 
venetyypeistä liikkui kovin vähän varmaa tietoa varikolla 
ja kisamiehistöissä.
Legends Race Göteborgista Haagiin

Legends race starttasi 21.6 puoliltapäivin 12 veneen 
voimin. Osa ilmoittautuneista veneistä ei saavuttanut 
starttilinjaa ajoissa, eikä keskeytyksiltäkään vältytty. Maxi 
luokan vene Rothmans keskeytti noin 2 tunnin purjehduk-
sen jälkeen ja palasi starttisatamaan. Ilmeisen kovaksi 
ennustettu keli Pohjanmerellä vaikutti kohtalaisen koke-
mattoman miehistön kanssa liikkeelle lähteneen kipparin 
päätökseen. Päätös oli tehty jo ennen köysien irrottamista 
laiturista.

Legends 2018 veneet:
• 1973–1974 Copernicus (46 ft)
• 1977–1978 ja 1981-1982 Flyer (65 ft)
• 1977–1978 Neptune (F505)
• 1989–1990 Rothmans (Maxi 81)
• 1993–2002 W60/V60: Assa Abloy, SEB,  
 Silk Cut, Illbruck ja Tokio II
• 2005–2009 VOR70: Green Dragon,   
 Telefonica Blue, Ericsson 4

Legends 2018 legi Göteborgista Haagiin, kovan tuulen alue 
rasteroitu.

Iisi ilta ennen tuulirintamaa, Pohjanmeri.
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PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA

Kovaa keliä luvassa
Tanskan pohjoiskärjessä oli ennusteiden mukaan odo-
tettavissa pysähtyneen tuulen rintama, joka kuitenkin jäi 
ilmeisesti hieman pohjoisemmaksi. Tässä vaiheessa W60 
veneistä kolme oli jo karussa, mutta Silk Cut alkoi tulla 
perä edellä vastaan. Meillä oleva Code 0 setti toimi kuin 
unelma, vaikkakin jo tuulirajan yläreunalla ja ohitus oli 
vain ajan kysymys. Sitten kuitenkin rullalaitteen alahelan 
dynema meni poikki. Jib3 keulaan ja kohti kovenevaa sää-
rintamaa Silk Cut horisontissa. Nyt ajosuunnaksi alkoi hil-
jalleen lukittua 225 astetta. Keulasta J3 vaihtui stay-seiliin 
ja isoon vedettiin vielä toinen reivi aamupäivän aikana, 
nyt oli tultu noin vuorokausi ja keliä oli luvassa. 

Toisen yön jälkeen todettiin Silk Cutin valinneen hie-
man ylemmän reitin, ehkä ajatuksena parempi tuulikulma 
läpi Englannin Kanaalin tuuli puistojen. Olivat kuitenkin 
jääneet kovassa kelissä noin 5 mailia meidän taakse. 
Mitattu kovin tunnin keskituuli 32 solmua (5 sekunnin 
puuskat 43 solmua) ja aallokko sen mukaista. Muutaman 
tunnin ajan saatiin kannelle, tasasin väliajoin pari tonnia 
vettä ja purjehdustakin hupun trimmaus tuli nopeasti tu-
tuksi. Tuulen keventyessä ensin alle 28 solmua ja sitten 
alle 24 solmua käynnistyi isompien purjeiden vaihto-
operaatiot. Pariin kertaan piti ihan mittareista todeta, että 
kyllä tuulta riittää vielä se 12 m/s eli näillä mennään vielä 
hetki. 

Bläkää ja match race Tokio II vs. Silk Cut
Englannin Kanaalissa odotti eteläinen kääntömerkki ja 
sitä lähestyttäessä Silk Cut jäi kuten mekin pariksi tunniksi 
tyhjään ilmanalaan. Uusi tuuli oli tulossa lännestä ja sen 
ennustettiin kääntyvän 50/50 todennäköisyydellä lounaa-
seen. Meille tämä tarkoitti keulaan joko A2 tai MH0 (Code 
0). Code olikin alas otettuna vapaasti pakattuna keula-
piikissä rullalaitteen rikkouduttua. Meillä oli kohtalainen 
paine ja tarve saada keula vapaaksi jäykästä 190 neliön 
hiilikuitupurjeesta.

Ensin Code + Staysail ylös ja Silk Cut leikkaa noin sa-
maan suuntaan assymmetrisellä. Ei saavuta eikä päästä 
karkuun. Jiipin jälkeen vaihdetaan A2 ja Silk Cut alkaa hil-
jalleen jäämään. Maaliin on nyt se 14 mailia ja viimeiseltä 
merkiltä ylös Jibilla ja se o n siinä. Silk Cut jäi lopulta rei-
lun tunnin ja maalissa kaikki oli voittajia. Tokio II sijoitus 
oli 7/12. Taakse jäi V60 Silk Cut ja VOR70 Green Dragon. 
Tämä oli se kuuluisa Once in a Lifetime.

VOR Boat Yard tutuksi ennen paluuta kotisatamaan
Paluulegille startattiin 1.7 tuuliennusteiden luvatessa ke-
vyenlaista settiä. Ennen merellä lähtöä päästiin ajamaan 
pari sponsoriajoa paikallisille yhteistyökumppaneille. VOR 
organisaatio halusi kiittää isoa joukkoa mukanaolleita yri-
tyksiä ja yrittäjiä ja moni pääsikin viettämään vesipäivää. 
Tokio II huoltovelkaa myös parsittiin kasaan parin päivän 
ajan ja esimerkiksi keulapurjeiden rullalaite saatiin toimi-
vaan kuntoon ja laminoitiin väsyneitä isopurjeen hiilikui-
tulattoja. Korvaamattoman avun tarjosi kisaorganisaation 

Märkää oli, ajettiin ehkä kovimmassa aallokossa mitä on 
Tokio II miehistössä 7 vuoden aikana nähty.

Oltiin ottamassa vastaa VOR65 veneitä viimeisen 
legin maalissa. Koko kisan voittajaksi ratkesi tämän 
legin viimeisen tunnin aikana Dongfeng, kipparinaan 

Charles Caudrelier. Päätöslegille starttasi kolme venettä 
tasapiseistä; Brunel, Mapfre ja Dongfeng.
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Boat Yard, joka oli aika lailla valmis VOR65 veneiden huol-
tokohteiden kanssa. Isosta teltasta löytyi kaikkien alojen 
huippuseppiä ja mekaanikkoja, joiden apua ei voinut ra-
halla korvata – olut sen sijaan kelpasi, kun duuni oli tehty.

Pohjanmerellä oli kevyenlaiset vastaiset tuulet ja Crew 
toteutti Kielin kanavan jälkeen varsin lyhyen huoltostopin. 
Itämerelle olisi vielä muutamia tunteja tuuli-ikkuna auki, 
jolloin olisi mahdollista purjehtia purjein Kotisatamaan. 
Muutama tunti Kielin kaupungissa ja keula merelle. Itä-
meri ylitettiin kevyissä, mutta purjehdittavissa olosuhteis-
sa. Esimerkiksi 6 solmun myötätuulessa saavutettiin 8 
solmun ajonopeuksia. Jiippit meni vendoina apparentin 
pysyessä keulan puolella. 

Maileja tuli menomatkalla noin 800, kisassa 520, 
promo-ajoissa 80 ja paluussa 1250. Polttoainetta kului 
yhteensä noin 100 litraa sisältäen Kielin kanava-ajon 8 
h. Ruoka-annoksia kokit duunasivat 552 kappaletta plus 
välipaloja satoja settejä. Listalle vielä yksi mereen huuh-
toutunut Drone, Pohjanmeri. 

Lisää materiaalia Ocean Race 60 Oy facebook sivulta

Tokio II Crew:

Kippari:  Risto Saarni 
Vahti 1:  Tom Store   
 Tommi Uksila   
 Ville Tamminen  
 Mikko Mikkola 
Vahti 2:  Antero Kaukonen   
 Tommi Kyntölä   
 Kalle Isometsä  
 Tapani Hollmen
Vahti 3:  Ville Voltti   
 Arttu Hult   
 Ville Salminen  
 Sampo Neste
Kokki:  Jukka Räikkönen
Navigaattori:  Petteri Stenius
Media Fellow:  Vesa Korkeamäki
Vene:  W60, Tokio II, HSK

Yli 60 vuotta
laadukasta

nosturipalvelua

Helsingin Nosturit Oy
Kuljetusliike Jouni Meling Oy

puh. (09) 350 5600 www.sjoman.com
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PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA

Dragon Gold Cup
”Welcome to this amazing part of the world, 
where sun never sets and fun never stops.”
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Näillä sanoilla kansainvälisen louhiliiton regatta koordi-
naattori Martin Payne blogi kirjoituksessa, toivotti kil-
pailijat tervetulleiksi Helsinkiin.

Avajaispuheessa totesin että olemme valmistelleet 
tätä kisaa hyvin pitkään, itse asiassa vuodesta 1987 jol-
loin järjestimme luokan EM kilpailut. Toimin siihen aikaan 
kilpailulautakunnan vetäjänä ja onnistuneiden kisojen 
jälkeen totesimme kilpailussa mukana olleen Timo Nur-
milaukkaan kanssa että olisi mukava joskus järjestää 
”isompi louhikisa” Timon lisäksi silloin oli myös Mikko 
Jaatinen mukana, nyt 31 vuoden jälkeen molemmat oli-
vat vielä mukana kilpailemassa. 

Vuodet kuluivat mutta kolme neljä vuotta sitten asia 
nousi taas esille, ja pyysin että Chris Borenius ja Chris 
Winter, jotka kilpailevat aktiivisesti Välimeren talvisarjas-
sa, tekisivät hiukan lobbaustyötä asian eteen ja jonkun 
ajan kuluttua he ilmoittivat että 2018 olisi mahdollista 
saada kisa tänne. Niin teimme anomuksen ja tässä nyt 
olemme.

Louhi-luokka, joka vuosina 1948–1972 oli Olympia 
luokka, on tänä päivänä kovatasoinen kilpaluokka. Kos-
ka vene ei ole fyysisesti niin vaativa kuin tämän päivän 
monet luokat purjehtijoitten joukosta löytyy nykyisten 
huippupurjehtijoiden lisäksi, monia entisiä Olympia sekä 
maailmanmestareita kuten esim. Helsingissä mukana 
ollut Saksan kolminkertainen Olympia voittaja Jochen 
Schumann. Kilpailuun osallistui myös World Sailing:in 
nykyinen Presidentti, Tanskan Kim Andersen.

Kuten hyvässä kirjassa tai elokuvassa tällainen tapah-
tuma vaati hyvän alun saadakseen osallistujien täyden 
keskittymisen. Siitä hetkestä, kun kansainvälinen Race 
Officer Nino Shmueli sunnuntaina piti ensimmäisen kip-
parikokouksen, purjehtijat tiesivät, että edessä olisi kuusi 
kiehtovaa päivää.

Kaksi ensimmäistä päivää tuuliolosuhteet suosivat 
meitä ja saimme tehtyä radan, jossa ensimmäinen luovi-
osuus oli reilusti yli kahden mailin. Kolmanteen päivään 
tuuli oli kääntynyt idänpuoleiseksi, ja koska luokan suo-
situs radan pituudeksi on asetettu 12 mailia, jouduimme 
tekemään hiukan lyhyemmän radan ja kiertää se kolme 
kertaa. Seuraavat kaksi päivää olivat niin tuulettomia, että 
emme pystyneet kilpailemaan. Kilpailun säännöt sanovat 
että Gold Cup -palkinnon jakamiseksi vaaditaan vähin-
tään neljä lähtöä, ja siksi oli selvää että ennen viimeistä 
kilpailupäivää jännitys oli melko korkealla, niin kilpailijoi-
den kun järjestäjienkin keskuudessa.

Viimeisenä kilpailupäivänä Suomen kesä näytti kuiten-
kin parastaan, auringonpaistetta sekä 5–8 m/s tuuli idäs-
tä ja saimme ajettua kaksi lähtöä jossa kokonaiskilpailun 
voitto ratkesi vasta viimeisellä osuudella maalin.

Voittajaksi selvisi Tanskan Jörgen Schönherr miehis-



28

töineen ennen Hollannin Pieter Heremaata ja kolman-
nelle sijalle purjehti hallitseva maailmanmestari Turkin 
Andy Beadsworth. Parhaasta suomalaissijoituksesta 
vastasi Tom Jungellin venekunta, joka myös voitti Co-
rinthian sarjan, toisena Peter von Koskull miehistöi-
neen, Sami Salomaan venekunnan ollessa neljäs.

Ilahduttavaa oli että suomalaisveneitä mukana kisas-
sa oli kaikkiaan 19 kpl. Kaiken kaikkiaan Gold Cup -viikko 
oli erittäin onnistunut, siitä Suuri kiitos kaikille mukana 
olleille, jotka tekivät kilpailusta onnistuneen.

Onnistunut viikko vaati myös oheistoimintaa kuten 
”after sail” hetkiä erilaisia illanviettotapahtumia sekä 
juhlaillallisia, tällaiset tapahtumat eivät onnistuisi ilman 
yhteistyökumppaneita. Haluan esittää suurimmat kii-
tokset meidän pääsponsorille Gurit, sekä Katko Oy:lle ja 
kaikille muille tukijoille, ja erikoiskiitos seuramme entiselle 
Kommodorille Timo Nurmilaukkaalle, joka tarjosi yhden 
rantaantulo lounaan koko 200 hengen joukolle.

Lainaan vielä alussa mainittua Martin Payne:iä – 
HSK:n vapaaehtoisten sekä yhteistyö kumppaneiden an-
siosta olemme saaneet nauttia viikosta, joka tulee pysy-
mään sydämissämme pitkään.

Kilpaileminen Louhi-luokassa antaa mahdollisuuden 
nähdä uusia paikkoja sekä erilaisia kulttuureja ja ennen 
kaikkea tavata uusia ihmisiä, ja solmia ystävyys suhteita 
jotka kestävät koko elämän.

Järjestely toimikunnan puolesta Ted Gröndahl 
Kuvat: Erik Lähteenmäki/Sailpix.fi

PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA
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PAUKKULIIVI 
EI PAUKAHDA…

Tilanne on edelleenkin hallinnassa, koska ei sen paukkulii-
vin tulekaan paukahtamalla aueta, vaan tasaisen suhinan 
säestämänä. Mutta, jos se ei tosipaikan tullessa sitten-
kään edes inahda hyttysen vertaa on kelluttava vaikutus 
melkein kuin hyppäisi mereen ankkuri kainalossa. 

Suorittaessani seuramme veneiden katsastuksia vuo-
sittain olen yllättynyt kuinka paljon huoltamattomia tai 
tarkastamattomia paukkuliivejä veneistämme löytyykään. 
Käsitykseni mukaan kyseessä ei ole veneilijöiden huoli-
mattomuus vaan enemmänkin epätietoisuus mitä ilma-
täytteisen pelastusliivin ylläpito edellyttää. Kirjaa näistä 
en ole ylläpitänyt mutta viime kevään yhtenä katsastusil-
tana tarkistin 23 paukkuliiviä joista 19 ei täyttänyt venei-
lyliiton vaatimuksia (jutun lopussa on ote SPV katsastus-
käsikirjasta) vaikkakin melkein kaikki veneilijät vastasivat 
että vene on katsastusvalmis ja varusteet ovat kunnossa. 
Vanhin tarjottu paukkuliivi jota en voinut hyväksyä kat-
sastuksessa oli parasta ennen v2002 leimoilla painelau-
kaisimessa. En väitä että ne eivät tosipaikan tullen toimi-

sikaan mutta jos veneilijä on valinnut pelastusliivikseen 
paukkuliivit syystä tai toisesta tulisi nämä tarkastaa vuo-
sittain ennen veneilykauden alkua. Sekä mielellään vielä 
toistamiseen tarkistaa kauden lopulla kun kelit pimenevät 
jos vielä vaikka venetsialaisiin on menossa. Katsastushen-
kilön tehtävänä ei ole etsiä vikoja veneistä ja niiden varus-
teista vaan varmistaa yhdessä veneilijän kanssa varustei-
den hyvästä kunnosta turvallisen veneilyn vuoksi. Suomen 
purje-, ja mottori-venekanta on Trafin tilastojen mukaan 
ka 26–29 vuotta vanhaa joten siihen suhteutettuna vene-
kantamme Hoskilla on kohtalaisen hyvässä kunnossa jos 
poissuljetaan paukkuliivit ja palovaroittimet.

Suomessa hukkui veneilykauden 2017 aikana 20 
henkilöä veneillessään joista useat olisivat voineet selvitä 
hengissä pelastusliivien avulla. Hukkuneiden kokonais-
määrä oli vastaavasti 83 henkilöä joista miehiä 69 ja nai-
sia 14. (SUH ry tilastot)

Vasemmalta oikealle 100N pelastusliivi, 50N kelluntapukine, 150N paukkuliivi avattuna.
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Pelastusliivin valinta

Aluksi pelastusliiveistä yleisesti ja sitten ne yleisimmät 
mallit ja katsastusluokkavaatimukset. Paukkuliiveistä 
hiukan tarkemmin koska näistähän tämänkin kirjoituksen 
alku juontaa.

Hyvä pelastusliivi on niin mukava että sitä voi käyttää 
kelissä kuin kelissä ja vielä lisäksi jos valitsee untuvaliivi 
tai takki mallisen niin sillä voi piipahtaa kaupassakin sen 
kummemmitta katseita keräämättä. Tärkein tekijä valin-
nassa on kuten katsastusvaatimuksissakin että pelastus-
liivit ovat jokaiselle sopivat (avomerikilpapurjehtijan tulee 
vielä huomioida ISAF safety regulations). Valitset minkä 
tahansa mallin on kaikissa kelluntapukineissa sama omi-
naisuus, kelluttavuus, joka tekee niistä usein epämukavat 
riippuen miten se on toteutettu. Tällä tarkoitan tilannetta 
kun olet vedessä ja liivit nostavat samalla kun keho pai-
naa alaspäin pinnan alle. Mikäli liivit ovat mukavan väljät 
ne luiskahtavat pään yli joko kokonaan tai sitten puolit-
tain jolloin pää jää vedenpinna alle. Sopiva napakkuus 
liiveillesi selviää viimeistään kokeilemalla vedessä joka 
olisi suotavaa erityisesti jos valitsit takki- tai haalarimalli-
sen pukineen, nämä saattavat yllättää käyttäjän jos ei ole 
haararemmiä kiristänyt.

Huhtikuun Vene-lehti (04/2018) testasi kelluntapuki-
neita sekä takkeja ja lukaisemalla kyseisen jutun selviää 
kevyen liivin/takin karu todellisuus jo uima altaassa. Kuten 
he totesivat, ”toimii parhaiten uima asun kanssa, veneilijä 
ei missään nimessä saa kuvitella näitä pelastusliiveiksi” 

”Nyrkkisääntö” toimii kohtalaisen hyvin tässäkin 
tapauksessa, jos saat tungettua vain yhden nyrkin liivin 
ja kehon väliin on se jo löysällä mutta tuskin luiskahtaa 
pään yli. Haararemmit tulisi olla käytössä juuri tästä syystä 
vaikkakin ne sitten taas puristavat aremmista paikoista. 
Suomen suvessahan yleensä on toppatakit ja sadevaat-
teet päällä joiden kanssa tämä ”yhden nyrkin sääntö” on 
veden varaan joutuneena todellisuudessa useampi nyrkil-
linen veden kastellessa toppaukset joten huonossa kelissä 
joutuu säätämään haararemmien kanssa vähiten epämu-
kavan säädön löytämiseksi liiveille. Lasten liivien istuvuus 
on helppo kokeilla nostamalla lasta liiveistä, pään tulisi 
edelleenkin pysyä kauluksien yläpuolella.  

Monikohan veneilijä suostuisi katsastuksen yhteydes-
sä pyynnöstä näyttämään katsastajalle pelastusliiviensä 
toimivuuden kuten esim kulkuvalojen kanssa tehdään? 

Pari vuotta sitten DAME palkinnon 
voittanut Lume-On pelastusliivivalo 

joka kiinnitetään kellukkeeseen 
jossa se kastuttuaan valaisee koko 

kellukkeen näkyvästi.

Painelaukaisinmalli ”Hammar”, joka 
laukaisee liivin vasta vedenpaineesta 

pinnan alla.

Yllä paukkuliivi avattuna jossa 
vasemmalla laukaisumekanismi ja 

keskellä punainen ”puhallusputki”. 
Alla sama liivi käyttövalmiina.
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MATKAVENEILYTOIMIKUNTA

”Selluloosa/suola” laukaisin, jonka 
toimintaperiaate on sulaminen 

vedessä. Lienee yleisin versio ja kulkee 
nimellä United Moulders. 

Laukaisimen päiväyksen mukaisesti 
katsastuskelpoinen veneilykausille 

2018-2019-2020.

Manuaalilaukaisin, siis se ”pampula” 
joka yleensä tungetaan liivin sisään 

jotta vaan ei tartu mihinkään. 
Kaikissa automaattiliiveissä 

on manuaalilaukaisin ja mikäli 
automatiikka ei toimi ja tämä 

”pampula” on tungettuna liivin 
sisään, ei sitä onnistu vedessä sieltä 

kaivamaan esille. 

Kelluntapukine / Veneilyliivi
Yleisin malli joka ei kuitenkaan ole varsinaisesti pelastus-
liivi vaan ”kelluke” joka auttaa uimataitoista pysymään 
pinnalla. Tähän ryhmään kuuluvat myös yleisimmin kel-
lunta -takit ja -haalarit. Liivit valmistetaan painoluokit-
tain ja koottain kuten vaatteet joten ne on sovitettava 
käyttäjälleen sopiviksi. Ei käännä tajutonta selälleen tai 
kannattele päätä vedenpinnan yläpuolella. Nostetta 50N 
joka ei ole riittävä sadevaatteisiin ja kumisaappaisiin pu-
keutuneelle henkilölle. Käyttöikä niin kauan kuin vain keh-
taa käyttää designin puolesta. Tarkista kuitenkin vanhasta 
liivistä että sisukset ovat napakoita, eivät murene tai ime 
vettä itseensä kuten 80-luvun kellukemateriaalit tekivät 
vanhetessaan.

Katsastusluokka 4, suojaiset vesialueet
Katsastusluokka 3, saaristo (Suositellaan 100N tai 150N 
pelastusliiviä)

Pelastusliivit
Nimensä mukaisesti tulisi liivin pelastaa veden varaan 
joutunut henkilö hukkumiselta ja myös kääntää hänet se-
lälleen viidessä sekunnissa siten että kasvot ovat veden-
pinnan yläpuolella. Nostetta vaaditaan vähintään 100N. 
Yleensä näissä liiveissä on heijastinteipit sekä vihellyspilli 
joka oli aiemmin vaatimus mutta nykyään näitä ei vaadi-
ta katsastusohjeen mukaan. Perusmallin oransseja styrox 
liivejä tuskin saa käyttämällä kulutettua loppuun johtuen 
näiden puutteellisesta ergonomiasta aikuiselle veneilijälle 
joten käyttöikää tulisi tarkastella ompeleiden ja kankaan 
kestävyydellä koska ne hapertuvat usein ensimmäisenä 
näissä liiveissä. Muistan yhden tapauksen vuosien takaa 
jolloin katsastin veneen avomeriluokkaan jossa käytettiin 
aina veneilyliivejä purjehduksen aikana ja nämä oranssit 
olivat vain katsastusta varten mukana veneessä keulapun-
kan alle säilöttynä. Aluksen päällikön kanssa keskustelim-
me hiukan aiheesta pelastusliivit avomerellä jonka jälkeen 
leimasin katsastuspaperit koska vene oli muutoin vaati-
muksien mukaisessa kunnossa ja vastuu on loppukädessä 
veneen päälliköllä.  

Katsastusluokka 1 (avomeri), 2 (rannikko), 3 ja 4
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Pelastusliivin huomiovaloja löytyy 
useita eri malleja ja käyttäjän 

tulisi tietää onko ne automaattisia 
vai manuaalikäyttöisiä. Kaikissa 
valolaitteissakin on päiväykset 

käyttöiälle.

Tarkastusikkuna joka kertoo 
laukaisimen sekä painepullon 

olevan paikoillaan. HUOM, kaikissa 
liivimalleissa tämä ei kerro onko 

pullossa painetta tai laukaisin 
kunnossa joten pelkkä toteaminen 

että on vihreällä ei ole tae liivin 
toimivuudesta. Vain avaamalla liivit 

ja tarkistamalla laukaisin (siinäkin on 
erikseen vihreä/punainen merkkiväri) 
ja punnitsemalla kaasupullo saadaan 

varmuus liivin toimivuudesta.

Manuaalisesti laukaistun liivin 
painepullon merkkiväri punaisena, 
automaattilaukaisimen merkkiväri 

vielä vihreä.

Paukkuliivit (ilmatäytteinen pelastusliivi)
Nykyiset mallit ovat jo kohtalaisen mukavia pitää päällä 
ja käytännössä kaikki myytävät mallit ovat automaatti-
sia, siis täyttyvät kaasulla veteen jouduttaessa. Tässä on 
se ”mutta” näiden liivien osalta, koska liivin toimivuutta 
ei voi todentaa muulla tavoin kuin kastelemalla laukai-
sin (painelaukaisin vaatii ulkoista painetta joten vesilasi 
ei riitä) jonka jälkeen liivin auettua on siihen vaihdettava 
uusi laukaisin ja kaasusäiliö. Katsastuksessa veneilijältä 
kysytään onko hän huoltanut paukkuliivit valmistajan oh-
jeiden mukaisesti ? mikäli vastaus on kyllä pitäisi asian 
olla kunnossa, kuten liivienkin ! Näin ei nyt valitettavasti 
todellisuus ole katsastuksen yhteydessä suoritettujen pis-
tokokeiden perusteella joten seuraa listaus toimenpiteistä 
jotka olisi veneilijän tehtävä vuosittain ennen katsastusta 
paukkuliiveilleen. 

1. Avaa liivi ja puhalla se täyteen, jätä päiväksi tai yöksi 
täyteen jolloin sen tulisi olla vielä täynnä useamman 
tunnin kuluttua. Katso miten liivit olivat laskostettuna 
ennen täyttämistä, valokuvankin voi ottaa jos epäilee 
taitojaan. 

2. Tarkista laukaisimen päiväys (exp date kuukausi/vuo-
si) ja vaihda tarvittaessa. Tarkista samalla myös vara-
osasarjan päiväykset.

3. Tarkista painepullon kiinnitys että on kierretty pohjaan 

saakka. Voit sen myös punnita esim keittiöva’alla. 
Pulloissa on stanssattuna taarapaino ja täyttömäärä, 
24g/33g/38g/(60g). Painelaitedirektiivin mukaan ei yli 
10 vuotta vanhaa patruunaa voida hyväksyä.

4. Tyhjennä liivi ilmasta, putkesta josta sen puhalsit täy-
teen, tämä onkin operaation haastavin osuus (kirj. 
Oma kommentti)

5. Tee huoltomerkintä liivien sisällä olevaan huoltokir-
jaan josta myös löydät valmistusvuoden paukkuliiveil-
lesi.

6. Pakkaa liivi takaisin alkuperäiseen muotoonsa laskos-
tamalla koska rullatessa sisukset ei painepullon paine 
välttämättä jaksa avata liivejä kokonaan auki.

7. Vinkki:Jätä manuaalilaukaisimen ”pampula” liivin 
ulkopuolelle josta voit laukaista liivin sitä avaamatta 
vedessä jos laukaisin ei toiminutkaan.  

Jos nyt ilmeni että joudut uusimaan paukkuliivisi tai olet 
vasta sellaista hankkimassa käytä uuden liivin hankintaan 
hiukan vaivaa koska joudut sen vuosittain avaamaan tar-
kastusta varten. Valitse itsellesi sopiva malli joka on sel-
lainen että sitä tulee käytettyä myös vesillä ja että siinä 
on haararemmi. Myyjäliike auttaa varmasti ostohetkellä ja 
samalla tulee tarkistettua liivin sisältä sen valmistusvuo-
si sekä laukaisinmekanismin päiväykset jotta et turhaan 
osta jo valmiiksi vanhentuneita turvavarusteita. Paukku-

33



liivit puetaan aina kaikkien vaatteiden päälle joten jos 
ostopäivä on se ainoa Suomen suven hellepäivä lainaa 
liikkeestä jokin takki jonka kanssa sovitat oikean koon. 
Näitä ”eilen liikkeestä ostettuja” liivejä tulee joka kevät 
vastaan vuosikatsastuksissa ja osassa on ollut vanhentu-
neet laukaisimet sekä sitäkin huolestuttavammin kaasu-
pullo jota ei ole kiinnitetty laukaisimeen tehtaalla saati 
omistajan toimesta. 

Kun laukaisumekanismi menee vaihtoon päiväyksien 
vuoksi, suosittelen että hyödynnät vanhat kokeilumielessä 
ja käyt itse uimassa liivit päällä. Tämä voi olla aika mie-
lenkiintoinen kokemus ja jos lisää haastetta haluat voit 
samalla yrittää kiivetä veneeseesi uimatikkaitasi pitkin. 
Jos et pidä uimisesta uskon että seuramme jollalaiturilta 
löytyy paljon junnuja jotka suostuvat loikkaamaan mereen 
liiveilläsi kokeilumielessä.

Paukkuliivien yleisin nostovoima on 150N. Ammatti-
käyttöön on saatavilla jopa 300N nosteella olevia malleja. 
ISAF Safety Regulations vaatii mm heijastimet, vilkkuva-
lon, suojahupun ja vihellyspillin pelastusliiveihin.

Käyttöikä <10 vuotta valmistuspäivästä jos ei valmistaja 
ilmoita pidempää
Katsastusluokka 1 (avomeri), 2 (rannikko), 3 ja 4

Ja sitten lopuksi vastaus kysymykseesi; Millä kellukkeilla 
se katsastusmies / purjehtija itse sitten veneilee? 

– Itselläni on vanha pinttynyt tapa pukea 50N jollaliivi 
takin alle jolloin se on niin liki vartaloa kuin mahdollista 
ja istuu napakasti päälle. Jos keliä on enemmän, laitan 
sadevaatteiden päälle paukkuliivit valjailla.  

Sujuvia katsastuksia sekä turvallista veneilykautta toivot-
taen!

Palle
SVEL Katsastaja, HSK

04/2018

Suomen Purjehdus ja Veneily katsastusohje 2017

6.1 Kelluntavarusteet 
Jokaiselle veneessä olijalle on oltava hänelle koko-
luokaltaan ja kantavuudeltaan sopiva, hyväksytty 
(CE-merkitty, Suomen Standardisoimisliiton/Tava-
raselosteliiton (TSL), Trafi:n, Konsumentverketin 
(Ruotsi), Dansk Varefaktan (Tanska), Varefaktan 
(Norja) tai muun SOLAS yleissopimukseen liitty-
neen valtion merenkulkuviranomaisen hyväksymä) 
pelastusliivi, kelluntapukine tai pelastuspuku seu-
raavasti: 

1-luokka: 
Vähintään 100 N pelastusliivi, jossa tulisi olla val-
miina turvavaljaat. 

2-luokka: 
100 N pelastusliivi, suositellaan turvavaljaita. 

3-luokka: 
Vähintään 50 N kelluntapukine. Suositellaan 100 
N tai 150 N pelastusliiviä. 

4-luokka: 
50 N kelluntapukine. 

1- ja 2-luokissa liiveissä vaaditaan myös haara-
remmi, muissa sitä suositellaan.

Vastaavat ns. vanhat, hyväksytyt liivit kelpaavat 
edelleen. Merenkulkulaitoksen päätös vesikulku-
neuvojen varusteista 23.04.1995 Dnro 44/00/97 
on edelleen voimassa. Trafin määräyskokoelma 
http://www.trafi.fi/merenkulku/saadokset/kansal-
liset määräykset. 

Suositellaan, että pelastusliivit ovat väriltään 
oranssit tai muuten näkyvät. 
Kelluntahaalareita ei suositella käytettäväksi ilman 
pelastusliivejä. 

Ilmatäytteisten pelastusliivien mukana täytyy olla 
varaosasarja jokaista liiviä kohti. Liivit pitää huol-
taa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tehdystä 
huollosta on oltava merkintä liiveissä. Ilman huol-
tomerkintää tai varaosasarjaa olevaa ilmatäyt-
teistä pelastusliiviä ei hyväksytä katsastuksessa. 
Huollon ja tarkastuksen voi osaava tehdä itsekin 
valmistajan ohjeita noudattaen. Valmistajat suo-
sittelevat liivin uusimista 10 vuoden jälkeen, tai 
aikaisemmin, jos siinä on rakenteellista vikaa.
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Hoskilaisen 3/2018
kuvakisan voitto

Petri Kaurikoskelle

Osallistu sinäkin
seuraaviin kuvakisoihin

Lähetä kilpailuun osallistuvat kuvasi tai kuva-linkki (nettialbumiin) Hoskilaisen 
sähköpostiosoitteeseen hoskilainen@hoski.fi otsikolla HOSKILAISEN KUVAKILPAILU. 
Liitä kuvan lisäksi tiedot kuvan ottajasta ja mielellään lisätietoja kuvasta.

Seuraavaan kilpailuun kuvat tulee olla perillä 3.10.2018

Hoskilaisen toimituksen kuvakilpailun raati valitsee kunkin kauden kilpailuun osal-
listuneista kuvista aina yhden voittajakuvan, joka palkitaan paitsi maineella ja kunnialla 
myös Hoskin hienolla tavarapalkinnolla.

Kilpailuun osallistuneita kuvia voidaan käyttää myös Hoskilaisen, 
hoski.fi-nettisivujen sekä vuosikirjan kuvituksena. Kiitos kuvista

jo etukäteen!

Kuva on otettu Vingan majakkasaarella 23.8.2018 Göteborgin edustalla
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MATKAVENEILYTOIMIKUNTA

Sananmukaisesti ilmassa oli suuren juhlan tuntua
Kestääkö kesän lämpöaalto Jippoon asti
Saako Jippo veneet liikkeelle
Sai se
Jippo purjehdukseen osallistui 14 venettä
Kilpailu on aina ollut kovaa
Kun kilpaillaan nimestä kiertopalkintoon
Nopein oli s/y Amazing Linnea
Kipparina Erkka
Palkintojen jakojen jälkeen seuraavana päivänä
Keskusteltiin siitä 
Ehkä hieman leikkimielelläkin
Kenen nimet pokaalissa ovat useimmin
Parasta kuitenkin on että
Kaikki osallistuneet lapset saivat mitalin kaulaansa

Tosiasiassa Jippo on lasten juhlaa
Pääohjelmassa ovat purjehdus ja
Luontopolku Ormholmenilla
Joka olikin aivan uudenlainen
Siinä lisättiin saaren tuntemusta
Esitettiin vaikeita kysymyksiä
Palkinnot olivat hienoja 
Paljon karkkeja
Myös aikuiset saivat karkkeja

Talkoot ovat osa Jippoa
Kaikki venemiehistöt lapsineen osallistuivat
Osallistuminen on vapaaehtoista
Toteutuu tasa-arvoinen demokratia
Kukin tekee halunsa mukaan
Sitä mikä kiinnostaa
Ja tulosta syntyi
Veneitä oli noin 22 riippuen ajankohdasta
Uusia kasvoja oli paljon 
Ja mikä parasta
Nuoria purjehtijoita perheineen
Jippo perinteenä jatkuu

Kohteet olivat perinteisiä
Halot, saunojen siivousta, remonttia ja penkkien 
valmistusta
Grillikatoksen painepesu
Irtorankojen keräystä ensi vuoden juhannuskokkoon
Talkoiden jälkeen
Saunat kiilsivät, grillikatos oli puhdas
Kannattaa pitää ne siistinä jatkossa
Haloista tuli klapeja muutama motti

Standardipenkkejä kaksi kappaletta
Kannattaa siis muistaa talkoolaisia kiitollisena
Kun poikkeat saarissamme
Pidä saaret kunnossa

Talkoosaunat olivat käytettävissä
Löylyn jälkeen pulahdettiin sinilevättömään mereen
Vaihdettiin kesäkuulumisia
Kerrottiin sattumuksia
Ihmeellisen paljon niitä sattuu näinkin pienelle 
porukalle
Vai mahtuuko sekaan vanhempiakin juttuja

Lauantaina, siis Jippopäivänä
Oli talkoosaunojen jälkeen iltaohjelmaa
Solmutaitaja Hannu ”Solmu ” Seppänen m/y 
Sinisimppu opetti solmuja
Paalusolmun osaavat kaikki
Mutta sen voi tehdä usealla tavalla
Opin monikäyttöisen perhossolmun 
Pitävän köyden päätesolmun sovelluksineen
Kahdeksikon tilalle
Jokainen sai henkilökohtaista opastusta
Lapsille ja muillekin ”Solmu” esitti 
Kuuluisan kaimansa tapaan taikatemppuja
Kannattaa mennä seuran järjestämille 
jatkosolmukurseille 

Jippo tiimi oli järjestänyt illallisen
Aluksi kevyet alkujuomat
Sitten Tiinan ja Minnan lohisoppaa
Todella itse keittämää paikan päällä
Lisukkeineen
Mikä soppa muuten oli erinomaista
Se johtui varmaan lisätystä Koskenlaskijasta
Kaikki söivät ainakin kaksi lautasellista
Todella maukasta
Parasta Jipon historiassa

Palkintojen jako oli seuraava ohjelmanumero
Purjehduskisan palkinnot
Tasoitusta sai lapsista, anopista, koirasta, kissasta
En tiedä, saiko kahdesta kissasta lisäbonusta
Pienestä koirasta sai
Oli se vaikka taskukokoinen
Tasoituskisaa ei voittanut nopein vene
Luontopolun palkinnot jaettiin
Se on lasten juhlaa

Ormis-Jippo 2018
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Mitalisade oli suurempi kuin EM kisoissa
Oikeastaan äärettömän monta kertaa suurempi

Kello 21.00 oli juhlallinen lipunlasku
Jonka lapset tekivät
”Solmun” kuratoimana

Illan tullen ilma alkoi viiletä
Ensimmäistä kertaa heinäkuun helteiden jälkeen
Tuntui viileältä
Se ei estänyt seurustelua lippukalliolla
Eikä auringonlaskun ihailua
Maisema on yksi Suomen kauneimpia
Kannattaa katsella

Jippo 2018 oli onnistunut
Tiimi, Minna s/y Reivitär, Tiina s/y Navigateur, Olli s/y 
Ananasa
Ja heidän tukijoukkonsa
Olivat taas tehneet hienoa työtä
Kiitokset kaikille

Ilta alkoi pimetä
Vanhat konkarit painuivat nukkumaan 
Lapsiperheet perässä
Saari hiljeni
Mielessä monella oli
Syksyn seuraavat yhteistapaamiset 
Kesän päättäjäiset
Venetsialaiset

Jouko Perttula s/y Blues
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Tapahtumakalenteri 2018

HAL Hallitus
JUN Junioritoimikunta
KEV Kevytvenetoimikunta
KIL Purjehduskilpailutoimikunta
KVE Kölivenetoimikunta
MAT Matkaveneilytoimikunta
KLU Klubitoimikunta
PER Perinnetoimikunta
RET Retkisaaritoimikunta
SAT Satamatoimikunta
TAL Taloustoimikunta
TIE Tiedotustoimikunta
TST Toimisto
TUR Veneturvallisuustoimikunta

Kuva: Matti Paakkanen
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 SYYSKUU 
  
01.09. Henri Lloyd Race/Eke Challenge/   
 Saaristo; Lautapurjehdus   
 Lauttasaaren ympäri KIL
02.09. Saaristopurjehdus KIL
04.09. Tiistairanking (Opti – Zoom8 –   
 E-jolla – 29er – Laser) KEV
06.09. Torstaipurjehdus KÖL 
08.09. Ande Vihma Star-purjehdus 
vko 38 Hoskilainen no 3 ilmestyy TIE
11.09. Tiistairanking (Opti – Zoom8 –   
 E-jolla – 29er – Laser) KEV
13.09. Torstaipurjehdus –   
 HSK:n kölivenemestaruus KÖL 
15.09. Nosto, Eteläkenttä SAT
17.09. Tiedotustoimikunnan kokous TIE
18.09. Tiistairanking (Opti – Zoom8 –   
 E-jolla – 29er – Laser) KEV
22.09. Nosto, Eteläkenttä SAT
25.09. Tiistairanking (Opti – Zoom8 –   
 E-jolla – 29er – Laser) KEV
29.09. Nosto, Pohjoiskenttä SAT
29.09. HSK-mestaruuskilpailut JKV

 LOKAKUU 
  
02.10. Hoskilainen no 4 deadline TIE
06.10. Nosto, Eteläkenttä SAT
13.10. Nosto, Pohjoiskenttä SAT
20.10. Nosto, Eteläkenttä SAT
27.10. Lipunlasku HAL
26.–28.10. ICCY Autumn Meeting Tallinn MAT
vko 44 Hoskilainen no 4 ilmestyy TIE

 MARRASKUU 
  
09.11. Nostalginen klubi-ilta PER
21.11. Syyskokous HAL

 JOULUKUU 
  
06.12. Itsenäisyyspäivä GP JKV



39

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

Tervetuloa

toimistolle

ostoks ille !




