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KOMMODORIN TARINAT

UUSI AIKA
Pääkirjoituksen aihe on erään jäsenemme innoittama.
HSK on pian 120 vuotta vanha perinteikäs yhdistys. Perinteisiimme kuuluu voimakas yhteinen panostus HSK:n toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen. Siten olemmekin voineet ylläpitää HSK:n asemaa
yhtenä maamme johtavista veneilyseuroista.
HSK:lla on loistava menneisyys. Upea nykyisyys. Olemme kaikilla mittareilla varsin elinvoimainen.

Uusi aika. Mitä se tarkoittaa?
Yhteiskunta ja ympäristö muuttuvat tällä hetkellä sellaista vauhtia, että heikompaa varmaan hirvittää.
Alustatalous ja jakamistalous ovat termejä, jotka nousevat yhä enemmissä määrin esiin. Molempien
takana on digitaalisten palveluiden esiinmarssi: Uber, Skipperi, Airbnb.
Jopa Helsingin kaupungin tulevassa merellisessä strategiassa on mukana ajatus siitä, että venepaikan haltija voisi sovellusta hyödyntäen ilmoittaa oman venepaikkansa vapaaksi ja saada siitä myös
taloudellista hyötyä. Näillä näkymin tämä toteutuu jo tulevalle veneilykaudelle.
Myös HSK:n etujen mukaista on, että venepaikkojen haltijat voivat entistä paremmin viestiä venepaikkansa tilasta. Toistaiseksi ei ole tiedossa menetelmää, josta olisi venepaikkojen haltijoille suoraa
taloudellista etua. Pyrkimyksenä onkin helpottaa venepaikan haltijoiden tilannetta ja selventää kotisatamassa kulloinkin vapaana olevien venepaikkojen määrää ja sijaintia.
On myöskin tiedossa, että entistä useampi haluaisi aloittaa harrastuksenaan veneilyn. Samaan
aikaan koetaan, että veneilyharrastuksen aloittaminen on vaikeaa ja kallista. Kohtuullisen haastava
asetelma.
Meillä on tarjolla lukuisia mahdollisuuksia osallistua veneilyyn. Valtaosa niistä ovat varsin matalan
kynnyksen toimintaa. HSK:lla on tarjolla runsaasti sellaista toimintaa, joka ei edellytä veneen omistamista. Esimerkkeinä optipurjehdus, kilpailulautakunta tai miehistöjäsenyys lukuisissa kilpailevissa venekunnissamme.
Osallistuminen seuran tapahtumien kuten Uivan järjestelyihin tai veneiden nosto- ja laskuporukkaan
ei myöskään edellytä veneen omistamista.
Yhteinen tehtävämme on kutsua veneilystä kiinnostuneita tutustumaan toimintaamme. Tämä on
osa siitä työstä, jolla varmistamme HSK:n elinvoimaisuuden myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.
Uutena aikana.
Joni Nuorivaara
Kommodori
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Veneilijän solmukurssi

Perinne- ja matkaveneilytoimikunnan klubi-illat
jatkuvat taas perjantaisin
loppuvuonna 9.11. ja
ensi vuonna 11.1. ja 1.3.
•
•
•
•

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

Perinnetoimikunta aloittaa talvikauden suositulla nostalgia teemalla perjantaina 9.11.
Aluksi lämmitellään Vene 16 -messujen videokoosteella Venda Sailing Symposiumista: ”50 vuotta
Swaneja”. Heinz Ramm-Schmidt muistelee, kuinka
hänestä tuli ensimmäinen Nautor Swan -asiakas.
Sparkman & Stephens Associationin Suomen maasihteeri Esa Vesmanen esittelee yhdistyksen toimintaa,
jossa moni S & S -vene on kautta vuosien liittynyt Hoskin toimintaan.
Studio Rappari on työstänyt nostalgista dokumenttia kunniakommodori Seppo Seljavaaran (80)
veneilyhistoriasta (myös Swan) ja seuramme eri kehitysvaiheista.
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HSK 100 v. juhlista on paljon valokuvia albumeissa ja yleisöä pyydetään tunnistamaan ja nimeämään
iloisia juhlijoita.
Näistä aiheista on luontevaa jatkaa vapaata jutustelua ja muistelua..
Lisäksi kaivataan jäsenten vanhoja valokuvia, dioja
ja elävää kuvaa tai muuta materiaalia. Avustamme digitoinnissa ja tarvittaessa autamme esitysprosessissa.
Matkaveneilytoimikunta jatkaa ensi vuonna
perjantaisin 11.1. ja 1.3. Aiheina mm. Mikko Dahlbomin matka Norjan vuonoille, ICCY 2018 Karlskrona
via Baltia ja Svenska kusten, itäinen Suomenlahti,
Viipuri ja Pietari. Lisäksi tietoa ja valmennusta ICCY
Helsinki -tapaamiseen Hoskilla ja Stadissa.
Kotisivuilla hoski.fi informoidaan klubi-iltojen aiheista ennakkoon.
Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet hauskoihin
klubi-iltoihin!

Klubitalon Iso Pässi -salissa keskiviikkona 14.11.2018 klo 18–21. Vetäjänä on tunnettu solmuguru
Hannu "Solmu" Seppänen, jonka olemme tottuneet näkemään Uivassa ja Venemessuilla.
Solmut opetellaan hyvällä supliikilla ja huumorilla, aina myös kertoen kunkin solmun
käyttötarkoitus ja hyödyllisyys.
Hannu opettaa myös vasenkätisille. Hannulla on mukanaan harjoitusköysiä, mutta mutkia saa
tehdä myös omiin endoihin.
YouTubesta voi jo ennakkoon harjoitella: ”Solmupenkki paalusolmu” .
Tervetuloa oppimaan uutta ja verestämään vanhoja taitoja. Ei erillistä ilmoittautumista, saavu
vain paikalle!
Koulutustoimikunta

Yli 60 vuotta
laadukasta
nosturipalvelua
Helsingin Nosturit Oy
Kuljetusliike Jouni Meling Oy
puh. (09) 350 5600 www.sjoman.com
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Hoskin kevätretki Itä-Viroon ja
Narvaan 6.–8.4.2018
Kevätretken 50 hengen kiintiö lähes ylittyi etuajassa,
kun Hesarin matkailusivuilla oli hyvää luettavaa. Lopulta lähtijöitä oli 44, kiitettävästi myös uusia. Ison porukan
maahantuloon ja siirtelyyn tarvittiin kolme laivaa ja kaksi
bussia. Oppaitakin oli neljä ja paikallisia emäntiä ja isäntiä viljalti.
Kahden aamulaivan 35 virkkua istutettiin isoon bussiin ja pääoppaamme Lea Korem toivotti tervetulleeksi
ohjelmantäyteiselle kolmen päivän tutustumismatkalle.
Tallinnasta suunnattiin aluksi Lahemaan kansallispuistoon, jossa saatiin ihailla kolmea upeaksi kunnostettua
kartanoa: Palmse, Sagadi ja Vihula. Rannikolle tullessa
ohitettiin Vösun uusi satama, joka reilun metrin syvyydellä sopii vain moottoriveneille. Pitkän niemen kärjessä
oleva viihtyisä ja monipuolinen Viinistu jouduttiin valitettavasti ajanpuutteessa myös sivuuttamaan.
Vanha tuttu Vergi herätti mukavia muistoja, sillä
tännehän tavattiin tehdä Helaeskaadereita Milleniumin
alusta kymmenkunta vuotta, parhaimmillaan tusinalla
veneellä. Nyt satama oli talviunessa ja vain pari ponttonia
oli odottamassa jäiden lähtöä. Takavuosina venepaikkoja
oli enemmän. Sääli että sataman pitoon ei ole juurikaan
panostettu, sillä se tarjoaa pitkällä ja kaartuvalla aallonmurtajalla hyvän suojan. Körts toki toimii, kattotasanteella on uusi terassi ja huoneitakin on vuokralla. Täältä voi
Eisman komea palvelurakennus.
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vuokrapyörillä tutustua läheiseen Altjan ulkoilmamuseoon, Vösun kylään ja hiekkarantoihin, Käsmun pieneen
merimuseoon ja kapteenien vauraaseen kylään. Hieman
pitemmillä lenkeillä voi vierailla edellä mainituissa kartanoissa.
Eisman uudessa satamassa emäntämme Tiiu Pedaja
tarjoili maukkaat kahvit ja äitinsä leipomat piiraat. 2013
valmistuneen ison ja laadukkaan rakennuksen salissa
saimme hyvän esityksen Eisman mittavasta rakennusprojektista. Kaarevat aallonmurtajat ovat suojana, mutta kun
ulappa pohjoiseen on täysin avoin, täytyy ennen vierailua
tarkistaa tuuliennusteet ja veden korkeus, sillä sataman
syvyys on vain 1,7 m. Täällä käy paljon urheilukalastajia
veneet trailereilla ja nuorille jollapurjehtijoille järjestetään
leirejä.
Pääoppaamme Lea Korem piti puolestaan esityksen
kaikista muistakin 30Miles hankkeen satamapaikoista.
Viron puolella ne ovat Tallinnan Lennusadan, Leppneeme (Pranglin lauttasatama), Kelnase (Prangli), Eisma,
Narva-Joesuu ja Narva. Meidän rannikolla puolestaan
Porvoo, Laivasilta (Loviisa), Keihässalmi, Kantasatama (Kotka), Tervasaari (Hamina) ja Klamila. Suomi
on ensimmäistä kertaa mukana näin mittavassa satamien EU-yhteishankkeessa, jonka tarkoituksena on tarjota
veneilijöille satamapaikkoja 30 mailin välein ja kehittää

Itäisen Suomenlahden vesistömatkailua. Vuosisatojen
ajan on seilattu vetten yli ja harjoitettu seprakauppaa,
jossa mm. suomalaisten suolasilakkaa ja virolaisten viljaa
on vaihdettu keskenään. Rautaesiripun noustua merestä
on nostalgisia sepramarkkinoita ryhdytty taas elvyttämään
lahden molemmin puolin.
Matka jatkui pitkin Ontikan jyrkkää rantatörmää,
joka kohoaa merestä pystysuoraan aina 56 metriin. Seinämästä syöksyy Baltian korkein, 30 metrinen Valasten
vesiputous. Nämä törmät ovat Pakrin niemen ja Saaremaan Pangan ohella harvinaisia poikkeuksia koko Baltian
yleensä matalassa rantaviivassa. Matkalla nähtiin myös
Palanderien kartano Ontika Manor, joka kesäkuussa avasi
Hotel Kallena.
Toilan satamaa esitteli sympaattinen ”oma miehemme” Meelis Tint, jonka olin tavannut jo kesäkuussa 2017
Haven Kakumäen avajaisissa. Hän oli hiljattain ostanut
Hoskin entisen s/y Ethel, FE-83 purren, jota nyt varustelee
ehompaan kuntoon ja tulee ehkä Hoskille näytille. Meelis
kertoi, että Toilan suuaukon eteen oli jälleen kasautunut
hiekkapankki, jota ruopattaisiin 2 metriin. Aallonmurtajan
vieressä ja sisällä altaassa on syvempää vettä. Satamassa
on Meripelastusseuran tukikohta, Sadamasalong käsityömyymälä ja Körts. Lähellä on valtaisa, entinen kaivosmiesten sanatorio-hoitola, joka kunnostettuna on nykyään
suosittu Toila Spa. Satamasta nousee Pyhäjoen molemmin
puolin Orun kuuluisa yli 100 hehtaarin puisto, jossa on
270 eri puu-ja pensaslajia, monet muualta tuotettuja.
Vanha loistokas linna kunnostettiin 1935 Viron ensimmäisen presidentin Konstantin Pätsin kesäasunnoksi, Viron
Kultarannaksi. Raunioiden edustalla sen kaunis piha on
edelleen tunnistettavissa.
Pitkä päivämatka päättyi Narva-Joesuuhun, nauhamaiseen vanhaan kylpyläkaupunkiin, jossa on Viron pisin
merellinen hiekkaranta, yli 7 km. Kotiuduimme tasokkaaseen Meresuu Spa -hotelliin, jonne iltaryhmäkin aikanaan
saapui, pienemmällä bussilla. Sen verran tiivistä ja aiherikasta oli matkamme jo ollut, että vapaa seurustelukin piti
hoitaa omalla ajalla, illallisen jälkeen.
Aamulla suuntasimme yhtenä joukkona isommalla
bussilla Narva-Joesuun vierassatamaan, jota ei tahtonut
oikein hahmottaa. Tämä on 30Miles hankkeen kaikista
vähiten kehittynyt kohde. Laaja pitkittäinen betonilaituri
työntyy rannasta virtaavaan jokeen ilman mitään aallonmurtajaa tai suojaa. Virrassa ja tuulessa saattaa olla
tukalat oltavat, vaikka pehmikkeinä on autonrenkaita.
Avoimella laiturilla ei myöskään ole aitoaja tai porttia,
vain neljä lipputankoa ja koristeena ankkuri.
Hoskin pioneerit, s/y Muru, Nitouche ja Ulla-Maija
kävivät täällä jo 1996 mini-eskaaderilla, jolloin parempaa suojaa saatiin joen alajuoksussa, Piirivalven tullaus-

Toilan pitkä aallonmurtaja johtaa satamaan.

Aidatut ponttonit Narva Sadamassa, vasemmalla Venäjä.

Promenaadi ja Pitkä Hermanni, vastarannalla Ivangorod .

Taidokkaasti tehty majakka ja laiva.
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Meresuu Span yhteinen illallinen.

laiturista. Silloin tarkistetiin passien lisäksi myös viisumit.
Ystävälliset piirivalvojat lähtivät sitten johtamaan kolmen
veneen saattuettamme etelään, 7M joen yläjuoksulle Narvaan. Silloiset vieraspaikat löydettiin jokialus Lydia Koidulan kupeesta. (Vuosikirja 1997)
Nyt matkattiin bussilla jokirantaa seuraillen kohti
Narvaa. Keskellä jokea oleva raja on merkitty punaisilla
poijuilla, ja vastarannalla näkyy yhä vartiotorneja. Narvassa joen läntinen puoli on kunnostettu hienoksi Promenaadiksi. Aidattu vierassatama tarjoaa uusissa ponttoneissa
24 metriä kylkikiinnitystä, sähkö- ja vesitolppien kera.
Vierestä löytyy terassi ja pari körtsiä. Täällä saa veneen
parempaan kiinnitykseen kuin Narva-Joesuussa. Näin vakuuttivat myös merten miehet, satamamestari Denis Uglanov ja Narvan Pursiseuran Anton Lebedev, esitellessään
satamaansa.
Jokirannan siistiä Promenaadia kuljeskellessa saimme
taas uusia oppaita. Sotahistorian eläväksi tietokirjaksi
osoittautunut Ivika Maidre, apunaan Kaja Toikka ottivat
meidät haltuunsa ja johdattelivat bastionien ja ison aurinkokellon kautta Hermannin linnaan. Kunnostetut museokerrokset ovat täynnään historiaa ja 51 metrinen Pitkä
Hermanni oli aikanaan koko Baltian mahtavimpia torneja.
Sieltä avautuu hienot näkymät kaupunkiin ja joelle kuin
myös vastarannan Ivangorodiin, eli Iivanan linnaan.
Kaupunkihallinnon oppaina puolestaan olivat Anne
Veevo ja Natalie Orava. Bussimatkalla näimme joen keskellä olevalle saarelle jo 1800-luvulla rakennetun Kreen-
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holmin tekstiilitehtaan. Tämä oli aikanaan Venäjän imperiumin suurin tehdas ja siellä työskenteli parhaimmillaan
yli 10 000 henkilöä, pääosin naisia.
Kaupunkikierroksen jälkeen lounastettiin yliopiston
vanhassa rakennuksessa, jonka modernista sisuksesta
löytyi nuorekas Muna Kohvik. Annokset olivat maittavia
ja edullisia.
Vielä meidän haluttiin poikkeavan Noorte Meremeeste Klubilla. Venäjänkielisessä kerhossa opetetaan yli kymmentä partiotoimintaan ja merimiestaitoihin pohjautuvaa
lajia, kertoi johtaja Fjodor Demisenko. Luokkahuoneiden
perällä löytyi todellinen työpaja, jossa nuoret rakensivat
taidokkaita pienoismalleja veneistä ja laivoista. Vesialtaassa voitiin kohdistaa vesilinjat ja testata kauko-ohjauksia. Myös majakoita ja puukirkkoja oli rakenteilla. Oppilaiden innokkuus ja ylpeys töistään tekivät mykistävän
vaikutuksen.
Hotelliin palattua jäi iltapäivälle hiukan omaakin aikaan, joten kävely hiekkarannalla, Meresuu Span hoidot
tai peräti 8 erilaista saunaa ja uima-altaat kutsuivat.
Maukkaalla illallisella kiitettiin oppaitamme ja siirryttiin
ansaittuun vapaaseen seurusteluun, taas omalla ajalla.
Sunnuntaina aamulla huoneiden luovutus saattoi
hieman kestää, kun uusi henkilökunta opetteli edullisen
hotellipakettimme laskutusrutiineja. Bussin keula oli nyt
jo kotiinpäin, mutta vielä oli edessä kiintoisia kohteita.
Ja taas saimme uuden oppaan, Itä-Viron matkailukoordinaattori Kadri Jalosesta.

Ensin poikettiin Sillamäen entisessä suljetussa kaupungissa, jossa rikastettiin uraania sotateollisuudelle.
Stalinin aikainen uusklassinen arkkitehtuuri on poikkeuksellinen ja sävähdyttävä ja esim. leveä kävelykatu ja
”Odessan portaat” laskeutuvat suoraan Suomenlahteen.
Ikitie-elokuvaa kuvattiin täällä. Joissakin suunnitelmissa
on rakentaa vierassatama ison laivasataman viereen.
Seuraavaksi painuttiin maan alle, palavan kiven eli
kukersiitin perään. Kohtlan Kaevandusmuuseumin
oppaaksi saimme entisen mainarin Aarne Titon, joka ehti
louhia öljyliusketta lähes puoli vuosisataa. Hyväpalkkaisessa työssä oli parhaimmillaan jopa 700 miestä. Suojatakkiin ja kypärään sonnustautuneina kuljimme puoliryhmittäin 8 asteisissa kosteissa käytävissä, päätteeksi myös
ahtaan ja matalan kaivosjunan kyydissä. Museoitu alue
tosin yltää vain 8 metrin syvyyteen, kun oikea kaivos painui 70 metriin ja oli 6 km pituinen. Kaivos ehti toimia 64
vuotta ennen kuin se suljettiin 2001. Museokierroksella
kuitenkin tuntui kuin työt olisi lopetettu vasta eilen. Kukersiitti oli Viron tärkein luonnonrikkaus, jota tislaamalla
saatiin öljyä ja Narvan lämpövoimala tuottaa siitä edelleen sähköä. Hyötysuhde tosin on varsin heikko ja valtaisat yli sataan metriin nousevat kuonatunturit näkyvät
maan pinnalla pitkälle. Niille on yritetty keksiä uusiokäyttöä mm. seikkailupuistoina ja talvisina laskettelurinteinä,
hisseineen.
Viimeisenä etappina poikettiin uuteen Purtse Jahtsadamaan. Jokisuistoa on ruopattu ja uusilla ponttoneilla on tilaa noin 10 veneelle. Kiusana on täälläkin sataman
suuaukolle keräytyvä hieno hiekka eli liiva, joka voi liikkua
merivirtojen kuljettamana hyvinkin nopeasti. Isommal-

la syväyksellä kannattaa varmistaa tilanne ennakkoon,
kuten Toilassakin. Heigo Prits on täällä avulias satamamestari. Uusi Tulivee-ravintola tarjoilee huippukokkien
annoksia ja paikallisena teemana on Suomen kieltolaki ja
pirtun salakuljetus. Algot Niskan valokuvia on koristeena.
Tulivee-nimikkojuomaa oli tarjolla ja myös läheisen Purtsen linnan panemaa olutta. Maittavien evästysten jälkeen
kiitettiin jälleen oppaitamme ja kiidettiin bussilla laivalle,
tismalleen laskettuun aikaan.
Idä-Virun kierroksella oli ennätyksellisen paljon opastettua ohjelmaa, vieläpä omalla kielellämme. Tarkoitus
oli maitse näyttää uusia satamapaikkoja ja nähtävyyksiä.
Bussimme peräpenkiltä saattoi toki välillä kuulua huokaus, että ”taasko mennään katsomaan satamaa jonne
emme voi veneellä tulla?” Viron suojaton pohjoisrannikko,
etenkin Idän suunnalla on haasteellinen satamien pidolle.
Kaikkiin ei ehkä syvillä nykypursilla pääse, mutta pienemmillä ja moottoriveneillä kylläkin. Luonnonsatamia ei täälläkään ole, kuten ei koko Baltiassakaan. Idän suunta tarjoaa kokeneellekin Viron kävijälle paljon uutta. Kun vene
on saatu turvallisesti satamaan, kannattaa ottaa vuokrapyörä tai -auto ja tutkailla lähitienoita. Luontoystäville on
lisäksi tarjolla ”Arktika -lintujen valtaväylä”, jota pitkin
nytkin matkasimme. Ryhmämme lintubongari kirjasi noin
20 lajin varhaista kevätmuuttoa. Ilmassa on siis sankkaa
parveilua kaksi kertaa vuodessa, mutta vetten päällä ei
ole mitään ruuhkaa, ei edes lomakaudella.
”Tere tulemast Ida-Virumaale !” toivottivat kaikki hyvät oppaamme ja isäntämme.
Kalevi Westersund, apuopas

Kohtlan kaivoksen viimeinen lasti, yhteensä 48,3 miljoonaa tonnia.
Tällä määrällä voitaisiin tuottaa Viroon kaikki sähkö viideksi vuodeksi.
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Arwenista myös
Pohjois-Amerikan
mestari First 36.7
-luokassa
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Joonas Sandholmin kipparoima
Arwen voitti First 36.7 -luokan PohjoisAmerikan mestaruuskilpailut syyskuussa
Detroitissa. Miehistössä purjehti
Joonaksen lisäksi Mikko Mäkipää, Petri
Mustonen, Mika Viinikkala, Kari Salonen,
Tom Wilenius, Aapo Heijola, Joonaksen tytär
Mona Sandholm sekä veneen paikallinen
omistaja Mike Elliot. Aiemmin kaudella
Arwen ehti voittaa myös HSK:lla järjestetyn
World Cupin sekä luokkamestaruuden.
Hoskilaisen toimitus tavoitti Joonaksen
tämän palattua Detroitista.
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Onnittelut huikeasta kaudesta! Miten
tiivistäisit tekijät menestyksen takana?
Kiitos! Meillä on koossa koko lailla sama porukka, jonka
kanssa perusasiat toimivat. Emme tötöile radalla ja saamme pidettyä hyvää vauhtia yllä. Tiukassa fleetissä huomaa
heti jos tekee vaikka huonon vendan niin porukkaa kyllä
painaa ohi - erot ovat niin pieniä. Jos haluaa menestyä on
tärkeää purjehtia täydellä suoritustasolla.

Kerro hieman purjehdustaustastasi?
Olen ollut perheen kanssa purjehtimassa “nollavuotiaasta” lähtien. 5-vuotiaana aloin purjehtia optaria ja sen
jälkeen E-jollaa aina parikymppiseksi. MM-kisoissa olin
useamman kerran kympin joukossa. Polvet meni kuitenkin huonoon kuntoon hengaamisesta ja treenaamisesta.
Kun 49er-luokka tuli Suomeen, lähdimme Perttu Rönkön
kanssa mukaan venekuntana. Kilpailu ei ollut missään
vaiheessa liian vakavaa, kovassa seurassa oli kuitenkin
todella hienoa purjehtia.

Kun esikoinen syntyi perheeseen niin aika ei enää
riittänyt kisailuun. Katsoimme kölivenettä kesämökin
korvikkeeksi ja hankimme Arwenin vuonna 2010. Halusin
veneen joka purjehtii hyvin, jossa on kolme tuplapunkkaa
ja seisomakorkeus. Takaraivossa oli myös, että jos haluaa
kilpailla niin veneen on oltava suorituskykyinen.
2012 osallistuimme ORCi MM:iin Helsingissä ja luokkaliitto perustettiin Jukka Sirénin kanssa saman vuonna.
Tämän jälkeen olemme purjehtineet One Design -luokkaa.
Liityin Hoskille jäseneksi 2013. Seurassa on pääkaupungin parhaat fasiliteetit ja Marjaniemestä oli turhan
pitkä matka treeneihin.
First 36.7 -luokka on kehittynyt todella hienosti Suomessa.
Kyllä, ranking-sarjassa purjehtii aktiivisesti kymmenkunta venettä. Mukana on hieman eri veneitä eri kausilla, yhteensä parisenkymmentä venettä on ollut mukana
kolmen vuoden aikana. Potentiaalia ja veneitä on paljon.
Vene vaatii kuitenkin melko paljon miehistöä painorajan

ollessa 700kg. Arwen on ajanut kisoja kymmenellä hengellä, tytär on ollut kisoissa mukana. Useimmat veneet
purjehtivat 8-9 hengellä.
Kun viivalla on kymmenen venettä, on miehistöä veneissä yhteensä enemmän kuin purjehtijoita isoissa optirankingeissa.

Miten kansainvälisyys tuli mukaan
kilpailuihin?
Olimme Arwen-miehistöllä Pohjois-Amerikan mestaruuskisoissa ensimmäisen kerran kaksi vuotta sitten Chicagossa. Tutustuin Doyle Chicagon vetäjän John Baxterin kanssa jo aiemmin ja olemme vuosien varrella keskustelleet
paljon trimmaamisesta ja kilpailuista. Chicago ja Detroit
ovat purjehduksen osalta isoja paikkoja, näin myös 36.7
-luokan osalta. Ensi vuonna Pohjois-Amerikan mestaruuskisat järjestetään todennäköisesti taas Chicacossa tai lähiseuduilla.
First 36.7 -veneitä on valmistettu tietääkseni noin 500
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 300–400. Parhaimmillaan kisoissa on ollut jopa 50–60 venettä. Chicagon alueella Lake Michiganilla on noin 30–40 ja Detroitin puolella ehkä 30 venettä. Osa tiimeistä on harjoitellut jopa 15
vuotta samalla miehistöllä ja useimmilla on vahvaa kilpapurjehdustaustaa. Varsin menestyneen veneen Grizzlyn
kippari Chuck Bayer onkin todennut, että 36.7 on hankala
vene oppia ajamaan kovaa - oppimiseen voi mennä jopa
viisi vuotta. Ison ja keulapurjeen trimmaus on kriittistä.
Veneillä on kyllä sama huippunopeus, mutta nopeuden
saavuttaminen ja ylläpitäminen on avain menestykseen.

Onko veneissä eroavaisuuksia?
Veneissä on pieniä eroavaisuuksia, mutta niillä ei ole
käytännön merkitystä kisamenestykselle, ellei sitten ole
tilannut erikseen puhtaasti cruising-käyttöön tarkoitettua
matalakölistä versiota veneestä. Mastosta on Euroopassa
kaksi versiota: kaksisaalinkinen vaijeririki ja kolmisaalinkinen rod-riki. Vauhtieroa ei käytännössä ole, rikin dimensiot ovat samat. Jenkeissä on puolestaan saman kokoinen
kaksisaalinkinen rod-riki. Suurin osa veneistä on varustettu ruoriohjauksella, mutta Euroopassa on veneen voinut
myös tilata pinnaohjauksella.
Luokkasäännöissä on säädelty sallitut purjeet ja niiden mitat: isopurje, 2 spinnua (light ja heavy), genoa ja
fokka. Suomessa myös genoa 2 on sallittu.

Miten valmistauduitte Arwen-tiimin osalta
regattaan?
Varmistin vuokraveneen viime joulun aikaan sopimalla
omistajan kanssa asioista. Omistajan kanssa keskusteluissa ja valokuvista avautui veneen kunto pääpiirteittäin.
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Otimme mukaan omat purjeet, falleja ja plokeja, joilla voi
korvata veneen omia. Veneet on kuitenkin aika standardeja. Purjemaakarilta sain keulafoilin lainaan. Kaikki helat
käytiin läpi ja käsiteltiin McLubella.
Veneestä maksetaan vuokra regatan ajalta, tässä
tapauksessa 1 500 € per viikko. Valmistelutöihin meni
tiimiltä paljon odotettua enemmän aikaa, yhteensä noin
200 tuntia parin päivän aikana. Vene jäi huimasti parempaan kuntoon kuin missä se oli ennen regattaa.

Kerro tämän vuoden regatasta.
Tänä vuonna oli reippaat tuulet, 9–12 metriä. Kilpailu
purjehdittiin Lake St. Clairella, jossa vettä on vain 4-6
metriä tasaisen hiekkapohjan päällä. On todella hurja
tunne surffata spinnulla kun vettä on ajoittain vain metri
tai kaksi kölin alla. Kun klubilta lähtee ulos pitää ajaa tunti, että uskaltaa nostaa purjeet. Matkalla radalle on vanha
kieltolain aikainen “dumping ground”, johon ei saa ajaa
ollenkaan.
Rata-alueella oli virtaa 0.5–2 solmua. Tämä piti ottaa
huomioon, mutta virta oli kuitenkin varsin ennustettava
ja tasainen. Lähinnä kohtaamistilanteissa ja laylineissa
oli oltava tarkkana. Ehdimme treenata kahtena päivänä
ennen regattaa ja saimme hyvän tuntuman näihin. Järvelle oli netistä ladattavissa hyvät virtaennusteet eri tuulensuunnilla.
Vauhtia päästiin kokeilemaan vasta ekassa startissa,
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sillä muu fleet oli ehtinyt treenata jo aiemmin ja oma viimeistely tehtiin ilman kilpakumppaneita. Järvellä noussut
aalto oli terävä ja lyhyt, ja kestikin hetken saada kiinni rytmistä mutta se löytyi. Startit ovat ratkaisevia, vaikka rata
onkin pidempi. Hyvän startin jälkeen saa tehdä rauhassa
omaa taktiikkaa. Alueella oli isommat shiftit kuin Helsingin edustalla, joten tärkeää oli päästä puhtaisiin tuuliin.
Veneitä oli yhteensä 11 viivalla, puolet “Pro" ja puolet
“Corinthian” -statuksilla. Prossa saa olla yksi ammattilainen miehistössä. Muun muassa Perry Lewis North Sailsilta
oli mukana, kyseessä erittäin kokenut kilpapurjehtija.
Ajoimme regatassa sarjan 3–1–2–1–2–1. Tiukin kilpakumppani Tequila Mockingbird oli vikassa lähdössä
vielä pitkään kiinni kakkossijassa, mutta jäi lopulta seitsemänneksi tultuaan vikan ylämerkin layline-ruuhkan alle
paaralla ja joutui ottamaan tilanteesta rangaistuksena
kaksi 360 asteen käännöstä.
Kilpailuissa riittää muuten yksi rangaistuskäännös,
mutta zonessa rikkomisesta seuraa kaksi. Tämä on järkevä sääntö, joka pitää homman siistinä. Fliitissä otetaan
muuten herkästi rangaistuskäännökset, purjehdus on kilpailuhenkistä mutta reilua. Koko regatassa oli vain yksi
protesti. Porukka osaa selvästi valmistautua merkkitilan-

teisiin ennakkolta, kaikki ymmärtävät, että veneet ovat
painavia ja vaativat tilaa.
Tequila Mockingbirdin ottama rangaistus kuitenkin
ratkaisi mestaruuden kun viimeisen päivän lähdöt peruttiin edelleen voimistuneen ja erittäin puuskaisen 12–15
m/s tuulen vuoksi. Arwen ja Tequila Mockingbird jääväsivät itsensä Race Committeen järjestämästä gallupista,
muiden kippareiden näkemys oli välttää henkilöstö- ja
kalustovahinkoja.

Högböten

Miltä ensi kausi näyttää?
Ensi kauden World Cup pidetään taas Suomessa elokuussa viikko Uivan jälkeen. Koitamme saada lisää veneitä
ulkomailta mukaan osallistumaan. Tänä vuonna World
Cupiin oli esi-ilmoittautunut 18 venettä – ihan kaikki eivät
päässeet paikalle, mutta saatiin kuitenkin taas laadukas
fliitti radalle.
Pohjois-Amerikan mestaruuskilpailut purjehditaan
joka vuosi ja lähdemme näillä näkymin ensi vuonna puolustamaan kannua.
Haastattelu: Perttu Monthan

Päätimme mennä Möjan eteläpuolella sijaitsevaan
KMKn ystävyyssatamaan Högbötenille kuultuamme
siitä edellisiltana HSKn seuratoverilta. Sisäänajo saareen tapahtuu kapeaa kallioiden reunustamaa ränniä
pitkin, jonka puolivälissä itäpuolella on myös suosittu
luonnonsatama. Sisäänajossa oli kivasti syvyyttä myös
meidän 2.2m syväys huomioiden - ajoimme kuitenkin
siitä varsin varovaisesti tuntematta paikkoja sen tarkemmin.
KMK on kuninkaallinen moottorivenekerho ja satama sen mukainen. Upeissa laitureissa oli lähinnä
30–50-jalkaisia moderneja moottoriveneitä. Sekaan

oli eksynyt muutama seuran purjevenekin. Vapaita
paikkoja löytyi hyvin.
Satama on viimeisen päälle hieno. Laitureilla on
kaikki tarvittava, rannassa on siisti paviljonki, upea
perinteinen puuhuvila klubitalona ja siistit WCt ja
suihkut. Saunoja on kaksi, toinen ryhmille ja toinen
yksityisvarauksille. Niitä ei tosin tullut kokeiltua, vaan
tyydyimme viettämään lämmintä iltaa saaren iltaaurinkoon päin avautuvalla pienellä hiekkarannalla.
Aamulla klo 9 laituriin saapuu Möjan leipomon
kumivene, josta saa sämpylöitä, pullia ja muuta hyvää.
Päämaksuväline on Swish, mutta meillä kun sitä ei ollut ja kruunutkin olivat päässeet loppumaan, saimme
päivän eväsleivonnaiset hankittua myös euroilla.
Satamassa vastaanotto oli neutraalin ystävällinen.
Klubilaiset tuntuvat hakeutuvan saareen viettämään
aikaa rauhassa, enemmän omissa oloissaan kuin rannalla yhdessä oleillen. Hiljaisuus laskeutui suojaiseen
satamaan hyvissä ajoin.
Teksti: Joonas Sandholm
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Bianco Gotland
Runtin voittoon
Tuomas Riskin kipparoima Bianco (Beneteau First 35)
voitti upeasti oman luokkansa (ORC C) heinäkuisessa ÅF
Offshore Racessa. Myös Gotland Runtina tunnettu Itämeren suurin avomeripurjehduskilpailu starttasi 1.7. Tukholmasta ja Bianco saapui maaliin Sandhamniin illalla 3.7.
kierrettyään Gotlannin myötäpäivään. Tiimissä purjehtivat
kippari Tuomas Riskin lisäksi Arthur Hallberg, Joonas
Jahkola, Olli Kähkönen, Jussi Nyrölä, Mika Salminen ja Antti Soro.
Biancon Boat Captain Mika Salminen kertoi tiimin
taustoista ja tavoitteista Hoskilaisen toimitukselle kauden
päätöksen kynnyksellä.

Lämpimät onnittelut vielä upeasta
suorituksesta! Kerro hieman lukijoille
Biancosta ja tiimin taustoista?
Kiitos paljon! Voitto tuntuu tietysti todella hyvältä ja on
osoitus siitä, että kilpapurjehdus on joukkueurheilua. Menestys kertoo, että ollaan onnistuttu nimenomaan joukkueena.
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Biancon miehistö on purjehtinut pitkään yhdessä.
Osittain samalla porukalla kilpailitiin Blanco-veneellä
(Sun Magic 44) SRS ja LYS-luokissa Suursaarta ja muita
avomerikilpailuja. Totesimme, että kyseinen vene ei ollut
paras kilpailukäyttöön, joten lähdimme katsomaan kilpailukykyistä venettä.
Päädyimme First 35:een, Bianco hankittiin 2012 ja
kaudella 2013 osallistuttiin ensimmäisiin kilpailuihin.
Veneen omistaa kolmen kaverin kimppa. Myös muu ydinmiehistö on sitoutunut aktiiviseen kilpailemiseen. Suurin
osa miehistöstä onkin pysynyt samana - joku on lähtenyt
ja joku on tullut, mutta tiivis porukka on kuitenkin pysynyt koossa. Biancon mittakirja on 7-8 hengelle ja tiimin
kokoonpano sallii sen, että jos yksi jää pois, on pari varakaveria valmiina ringissä. Tänä vuonna on purjehdittu
kilpailut seitsemällä hengellä.
Juuri kenelläkään tiimissä ei ole mittavaa junioritaustaa, purjehduskokemus on enimmäkseen aikuisiältä.

Millainen teidän kisakalenteri on?
Olemme purjehtineet Suomen ORC-avomerisarjaa sekä
Itämeren alueen muita merkittäviä kisoja. Biancolla olemme olleet joka vuosi Gotland Runtissa. Minulle tämä vuosi
oli kymmenes kerta, osa on ollut mukana jo 11 kertaa tai
useammin.
Kaikki kauden avomerkikisat eivät välttämättä sovi
kaikille, mutta yleensä vuodenvaihteessa päätetään kisat
joihin osallistutaan. Ensi vuonna taas Gotland Runt ja todennäköisesti myös ORCi EM-kilpailut, jotka järjestetään
elokuussa Ruotsissa.

Kerro hieman aiemmista Gotland Runteista?
Olemme toki hakeneet voittoa joka vuosi, mutta olemme
osallistuneet ennen kaikkea fiiliksen ja tunnelman takia.
Kun osallistuimme ensimmäisinä vuosina toimi lähtö
Sandhamnista ja paluu Gotlannin kierron jälkeen takaisin Sandhamniin hyvin. Muutaman vuoden jälkeen täytyy
kuitenkin todeta, että lähdön siirtäminen Tukholmaan on
tuonut lajia paljon yleisöystävällisemmäksi ja tapahtumaa
tutummaksi.
Menestyksemme on vaihdellut luokkajaon mukaan.
Purjehduksemme on ollut hyvää suorittamista, kolme
kertaa olemme olleet paras suomalainen ORC-vene. Viimeiset pari vuotta venevauhtimme on ollut todella hyvää.
Gotland Runt on pitkä kilpailu, johon mahtuu paljon
muuttujia. Tänä vuonna olimme koko ajan oman luokkamme kärjessä ja pääsimme tekemään konservatiivista
taktiikkaa ja luotimme venevauhtiimme. Pidimme itsemme koko ajan seuraavan reittipisteen ja takana tulevan

fleetin välissä. Kisa oli kuitenkin aika ajoin tiukkaa ja erot
pieniä.

Tänä vuonna oli vaativat olosuhteet?
Kyllä, tuuli oli varsin reipasta ensimmäisen kilpailuvuorokauden ajan.
Paras legi oli pitkä myötätuulipätkä etelään, jolla
pääsimme ajamaan kovassa tuulessa optimikulmia. Surffivauhdit nousivat lokin mukaan 14 solmuun, speed over
ground oli parhaimmillaan 17 solmua. Varsinkin yöllä
purjehdus oli raikasta. Kolme kertaa broachattiin, mikä
voi lomapurjehtijasta tuntua hurjalta, mutta kuuluu lajiin.
Yksi kerta johtui puominkannattimen sokan pettämisestä.
Tämäkin saatiin korjattua, mikä kertoo tiimin rutiinista.
Muun fleetin keskeytykset tapahtuivat juuri kovassa
myötäisessä ja kalustorikkoja tapahtui paljon. Gotlannin
kierron jälkeen nähtiinkin sitten useampia tyveneitä, jotka
jakoivat fleettiä.

Mainiota, kiitos haastattelusta ja tsemppiä
ensi kauden kilpailuihin! Mitä terveisiä
haluaisit lähettää hoskilaisille?
Tulkaa rohkeasti kokeilemaan kisapurjehdusta: radalla ei
ole yhtään liikaa kilpaveneitä. Tiistai- ja torstaikisat ovat
helppoja tapoja kokeilla. Mikäli tiedossa ei ole venettä,
kannattaa kysyä rohkeasti satamassa missä veneissä olisi
tilaa tai huikata kiinnostuksesta Facebook-ryhmissä.
Hastattelu: Perttu Monthan
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Sähkötalkoot
Risukossa

Rishamn 2017–2018
Ostopäätös ja hankinta

Kevät 2018, perustustalkoot

Vuosikokous keväällä 2017 valtuutti hallituksen ostamaan saaritontin.

10.–12.5.2018 järjestettiin ”perustustalkoot” saaressa
muutaman veneen voimin.

Mittaukset ja tontin rajankäynti

Kevät 2018, kevät talkoot

Tontti virallisesti lohkottiin ja rajat merkittiin maastoon
11.8.2018.
Mukana Ansala, Elomaa, Henttinen ja Vuorinen
Tontti merkittiin kiinteistörekisteriin 13.9.2017 ja sai
virallisesti nimekseen Rishamn.

Viralliset talkoot järjestettiin 18.–19.5.2018, veneitä jonkun laskelman mukaan 15 kpl
• kaapelin veto 100 m läheisestä sähkötolpasta
• kaapelin pujottaminen 20 m suojamuoviputkiin
• laituri lankongin laudoitus

Syksyn 2017 talkoot

Tolppien haku Irisholmasta

Mukana runsaasti veneitä.
Kaadettiin paljon pieniä puita ja mietittiin, mitä isoja
puita kaadettaisiin.
Todettiin, että isojen puiden kaatoon tarvitaan ammattilaista.

Eksyneet kaidetolpat haettiin Busterilla MK Irisholmasta
9.6.2018

Kevät 2018, suunnitelmat

Kevät 2018, jatkotalkoot

Sähköt laiturille sekä grillikatokselle
Kulkureittien parannus

Epävirallista talkooviikonloppua vietettiin vielä 15.–
16.6.2018
• kaidetolpat
• kaideköydet
• metrihalkojen siirto kuivamaan

Kevät 2018, katselmus urakoitsijan kanssa
3.5.2018 käynti saaressa tulevan urakoitsijan kanssa.

Toukokuun Helluntaiviikonloppu oli lämmin ja aurinkoinen. Tunnelma oli positiivisesti latautunut ja ilmassa oli
sähköä. Toistaiseksi vain ilmassa. 15 veneen talkooporukat jakaantuivat puidentekoon, laiturin kansitukseen,
yleiseen siivoukseen ja sähkösähkökaapelin vetoon. Eipä
ole Hoskin historiassa aiemmin tällaisia sähkötalkoita ollutkaan.
Johdossa saattaa joskus olla vikaakin, mutta nyt ei ollut, ei edes työnjohdossa. Homma oli selkeä: raskasta kolminapaista kaapelia tehtaan isolta kelalta ja yhteys laiturilta risukon kautta kannaksen Skumppakallion tolppaan.
Täyttä kaapelimittaa (185,2 m) ei ihan tarvittukaan,
kun matkaa oli satakunta metriä. Raskasta oli silti vetää
kostean risukon läpi pitkää tavaraa ja hii-o-hei huutoja
tarvittiin tahdistuksiin.
Tämä oli vasta ensimmäinen vaihe, sillä maahan asennettava sähkökaapeli pitää päällystää suojamuoviputkella. Muovi olikin jo paljon jäykempää tavaraa ja sitä oli
valtavalla kerällä laiturin tyvessä. Kaapelin ja suojuksen
mitoitus on harkitun tiukka, joten kitkaa syntyy. Arvioitiin
että 20 metrin pätkä kerrallaan jaksettaisiin vetää.
Operaatiota varten tarvittiin vielä erillinen vetovaijeri,
joka ensin pujotettiin suojan sisään ja solmittiin kaapelin
johonkin neljästä johdosta. Sitten vaijeri lukittiin puunrungon ympäri ja noin tusinan rukkasen voimin suojaputkea
vedettiin kunnes pätkä saatiin kaapelin päälle. Ensimmäistä pätkää vedettiin hartaasti loput 80 metriä tolpalle.

Kitka ei jatkossakaan helpottunut, mutta seuraavilla pätkillä matka aina lyheni. Suojaputkien jatkokset suojattiin
kosteudelta muovisella muhvilla, joka oli syytä muistaa
laittaa ajoissa pätkän kärkeen. Muhvienkin liitoset on
myös tarkoituksella tiukat, joten liukasteeksi keksittiin
sivellä hieman Fairy-liuosta. Näin varmistettiin myös että
tulemme saamaan puhdasta sähköä…
Touhukkaan talkoopäivän aikana saatiin yhteys
Skumppakallion sähkötolpalta laiturille ja Yläpalvaamoon.
Talkoiden jälkeen oikeat sähkömiehet kävivät tarkistamassa ja hyväksymässä johdotuksemme ja tekivät omat
viimeistelynsä.
Sen jälkeen kuulemma kestikin useita viikkoja ennen
kuin sähkön myyjäyrityksen johtotasolla saatiin käännettyä yksi nappula sellaiseen asentoon että sähkötön
Risukko kytkeytyi valtakunnan verkkoon ja saatiin valon
loistetta Rishamniin.
Talkoolainen Kallu

Kaidetolppien maalaus omalla terassilla
Puhdistus, pohjamaalaus ja yksi pintakerros

Kevät 2018, raivaustalkoot
4.–6.5.2018 järjestettiin epäviralliset raivaustalkoot saaressa muutaman veneen voimin.
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Apua!

Mauri myräköi syystalkoissa
Ormiksen syystalkoot pidettiin lauantaina 22. syyskuuta.
Vielä perjantaina nautittiin mahtavasta purjehdussäästä
kun seitsemän metrin etelätuuli johdatti talkoolaiset Ormikselle. Peräti 14 venekuntaa oli päättänyt uhmata Mauria ja uskaltautui vesille myrskyvaroituksesta huolimatta.
Vähitellen yöllä alkoi Mauri näyttää voimansa. Tuuli
voimistui etelästä ja alkoi ujeltaa mastoissakin. Laguunissa nukuttiin kuitenkin voimistuvasta tuulesta huolimatta
oikein makoisasti, sillä Ormiksen ja Järvön välinen kannas
esti aaltojen pääsyn satamaan. Aamulla Mauri heitti jo
reippaasti aaltoja eteläkalliolle.
Maurin myräköinti ei pelottanut talkoojoukkoa, vaan
lauantaiaamuna päätettiin yhteistuumin laittaa saari talvikuntoon. Viime hetkellä saatiin muun muassa nostettua
molempien saunojen laiturit ennen kuin nopeasti noussut
merivesi olisi ne peittänyt.
Mauri kohteli meitä kaiken kaikkiaan lempeästi ja
hommia saatiin tehtyä mitä hienoimmassa syyssäässä.
Talkoosaunojen jälkeen pantiin grillikatoksella pöytä koreaksi ja vietettiin koko porukan kesken kesäkauden päättäjäisiä hyvästä ruuasta, juomasta ja seurasta nauttien.
Sunnuntaina oli Maurista enää muisto jäljellä ja kotimatkalle päästiin hyvässä takatuulessa. Oli jälleen kiva
saariviikonloppu ja siitä kiitokset kaikille mukana olleille!

Sähkövika veneessä
ja akutkin tyhjenevät…

Monet veneiden sähköön ja akkuihin liittyvät toimenpiteet on syytä jättää ammattilaisten hoidettavaksi.
Kuitenkin veneenomistajan on syytä osata perusasioita esimerkiksi akkujen jännitteestä.
Kuva: Minna Pellikka

Akut ja veneen sähköt askarruttavat monia veneilijöitä.
Siksi Hoskilaisen toimitus kokosi asiantuntijan
neuvot tavallisimpien sähkö- ja akkupulmien ratkaisemiseksi.

MITÄ ON OTETTAVA HUOMIOON,
KUN ETSIN SÄHKÖVIKAA?

Kuva: Sirpa Sääski-Rintamäki
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Älä koskaan luota johdinväreihin. Veneisiin asennetuissa tasasähköjohtimissa käytetään Euroopassa
pääsääntöisesti värijärjestelmää, jossa punainen on (+)
ja musta (-). Tästä on poikkeuksia, osa venevalmistajista
suosii amerikkalaista värijärjestelmää, jossa (-) on keltainen sekä menetelmää, jossa musta johto on (+) ja sininen
väri on (-). Tämän vuoksi vikaa etsiessä johdinväreihin ei
saa luottaa, johdon napaisuus on aina varmistettava ennen toimenpiteitä.
Pääsääntöisesti vika on laitteessa, mikäli laite
saa käyttöjännitettä. Muussa tapauksessa on etsittävä syy käyttöjännitteen katoamiseen. Työkaluksi tarvitaan
erillinen yleismittari - veneeseen kiinteästi asennetut mittarit eivät riitä luotettavaan tarkasteluun.
Aloita mittaus akusta ja etene järjestelmällisesti
kohti toimimatonta laitetta. Johdoissa on monta liitosta ja

jatkosta, huonoon, hapettuneeseen liitokseen tai sulakepesään katoaa helposti monta volttia.
Sähkölaitteen toimintaa voi häritä myös liian
matala jännite. Jännite ei siis välttämättä ole kokonaan
poikki. Esimerkiksi lämmittimen outo toiminta johtuu
usein liian matalasta jännitteestä. Lämmittimen pistokkeesta mitatessa voi näkyä 12,6 V kun lämmitin ei ole
päällä, mutta hehkun kytkeytyessä laite vaatiikin enemmän virtaa. Tällöin jännite notkahtaa liian alas ja lämmitin
voi suojatoimenpiteenä sammuttaa itsensä. Mittaus on
hyvä tehdä mitattava laite kuormitettuna.
Joskus akut tyhjenevät salaperäisesti veneen
ollessa paikoillaan, vaikka kulutusta ei ole. Salakavalan kulutuksen tutkiminen on hankalampaa ja siihen
tarvitaan sähkövirran (ampeeri) mittausta. Useimmat
yleismittarit kykenevät mittaamaan alle 10 ampeerin virran kulutusta.
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Kulutusmittauksessa irrota akun napa ja liitä
mittari sarjaan akun navan ja siitä irrotetun akkukengän väliin. Yksinkertaisessa tapauksessa kulutuksen syy löytyy, kun sulakkeita irrotetaan yksi kerrallaan ja
katsotaan minkä kohdalla mittarin näyttämä virta laskee.
Maasähkölaitteiden 230 VAC -mittaukset on syytä
jättää asennusliikkeen tehtäväksi, koska sähköturvallisuuslaissa ja vakuutusyhtiöiden suojeluohjeissa on tarkat
määräykset asiasta.

KUINKA VALITSEN SOPIVAN JOHDON
JA KAAPELIN?

Valitse johtimen paksuus sähkön kulutuksen mukaan. Liian paksu johdin ei haittaa, mutta liian ohut
johdin lämpenee ja jännite johdon päässä alenee. Puhekielessä termi ”sähköjohto” voi tarkoittaa montaa eri
asiaa. ”Sähkökielessä” lanka on yksittäinen kuparilanka,
jota toisia kuparilankoja ympäri kertaamalla muodostuu
johdin. Eristetty johdin syntyy, kun paljaan johtimen päälle puristetaan muovi tai kumieriste. Näitä niputtamalla
yhteisen vaipan sisään muodostuu kaapeli. Yksittäisen
eristetyn johtimen kupariytimen poikkipinta-ala vaikuttaa
eniten mitoitukseen.

MIHIN TARVITAAN SULAKKEITA?

Sulakkeella on tärkeä tehtävä veneen palosuojauksessa. Sulakkeen (varokkeen) tehtävä on katkaista
sähkön kulutus, jos johtimessa kulkeva virta kasvaa liian
suureksi. Katketessaan sulake suojaa johtoa ylikuumenemiselta. Sähköremonttia tehdessä sulakkeet on viisasta
keskittää helposti tarkastettavaan paikkaan eikä piilottaa
ruuvikiinnitteisten rakenteiden taakse.
Sulaketyyppiä ja -rasiaa valitessa ota huomioon minkälaisia varasulakkeita on helpoimmin
saatavilla. Alle 40 ampeerin tarpeessa lattasulake on
yleisin, putkimaiset ns. Bosch-sulakkeet ovat vähitellen
poistumassa. Monen elektroniikan mukana myydään
edelleen sulakepesiä, joihin sopii lasiputkisulake. Lasiputkisulakkeita on kuitenkin hankala löytää huoltoasemalta.
Vaihdettavien sulakkeiden lisäksi valmistajien valikoimissa
on napista kuitattavia automaattisulakkeita sekä sulakkeen ja kytkimen yhdistelmiä.

MIKÄ ON PÄÄKYTKIMEN TEHTÄVÄ?
Pääkytkin erottaa akusta suurimman osan sähkölaitteista,
kun vene seisoo käyttämättä. Toinen pääkytkimen tehtävä
on erottaa hädän hetkellä suurin osa sähkön kulutuksesta
Veneessä pääkytkin ei yleensä katkaise jokaisen laitteen yhteyttä akkuun. Pääkytkimen akun
puolelle kytketään automaattinen pilssipumppu, polttoainekäyttöinen lämmitin, maasähkölaturi sekä joissain ta-
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pauksissa VHF-radio. Pääkytkintä ei saa kääntää 0-asentoon moottorin tai lämmittimen käydessä, ettei moottorin
laturi, elektroniikka tai lämmitin vaurioidu. Lämmittimen
pitää saada aikaa palopesän tuuletukseen lämmittimen
sammuttamisen jälkeen.
0 /1 / 2/ 1 + 2 -kiertokytkin on veneissä yleinen.
Kiertokytkimellä voidaan yhdistää käynnistys ja kulutusakut hätäkäynnistystä varten sekä käsipelissä valita kumpaa akustoa ladataan tai kulutetaan. Monelle käytetyn
veneen ostaneelle kiertokytkin on suuri mysteeri, jonka
asentoja määrittelee muistikuvat myyjän puheista. Kiertokytkin on toimiva, mutta 0-asennon kautta kierrettäessä
on iso riski rikkoa moottorin laturi, jos kone on samaan
aikaan käynnissä. Kiertokytkin helposti unohtuu 1 + 2
tai both-asentoon, minkä seurauksena kulutamme myös
käynnistysakkua.
Akkuvalmistajilla on suosituksia käynnistys- ja
kulutusakuiksi. Liian suuri latausjännite kiehuttaa lyijyakuista nestettä, jolloin akku voi rikkoutua sen tyhjentyessä vähitellen nesteestä riippumatta siitä onko elektrolyytti vapaana nesteenä tai AGM-akussa sidottuna. Hyvä
latausjännite akun navoilta mitattuna on 14,4–14,7 VDC.
Akkuvalinnoissa kannattaa kiinnittää huomiota akun kykyyn luovuttaa sähkövirtaa nopeasti kuten startissa, ohjailussa ja vinssaamisessa. Kulutustarpeessa kuten valaistuksessa, lämmityksessä, kylmäkoneissa ja viihdelaitteissa
tasaisena säilyvä jännite kiinnostaa enemmän kuin akun
kyky luovuttaa virtaa nopeasti.

PALJONKO TARVITSEN AKKUKAPASITEETTIA?

Akkukapasiteetin tarve riippuu kulutuksesta, la
taus
tehosta ja lataukseen käytettävästä ajasta.
Tarve lasketaan ja arvioidaan odotetun kulutuksen mukaan. Aluksi tutkitaan paljonko ja kuinka usein veneessä
kulutetaan sähköä ja millä keinolla akkuja voi ladata.
Käytettävissä oleva latausenergia ajan funktiona sanelee suurimman varauskapasiteetin ampeeritunneissa
(Ah) mitattuna. 10–20 % on hyvä keskiluku retkipurjehduksen tarpeeseen. Jos laturin suurin teho on 30 ampeeria niin 150 ampeeritunnin akusto latautuu tyhjästä
täyteen viidessä tunnissa. Vastaavasti 15 Ah -laturilla
aikaa kuluu 10 tuntia. Lyijyakkua ei ole viisasta purkaa
alle puoleen sen ilmoitetusta kapasiteetista, etteivät ne
ns. ”syväpurkaudu”.

MINKÄLAISET AKUT VALITSEN?
Järkevässä asennuksessa starttiakku palvelee ainoastaan
moottorin käynnistämistä. Venetehtaat liittävät starttiakkuun ohjailupotkureita ja ankkurivinssejä, mutta tällöin
käynnistysvarmuus heikkenee, koska starttiakkua kulutetaan myös muuhun tarpeeseen. Rantautuessa suuret säh-

kömoottorit kuluttavat paljon energiaa ja veneen moottori sammutetaan yleensä melko nopeasti käytön jälkeen.
Tällöin käynnistysakku ei ole täydessä varauksessa seuraavassa startissa, mikäli sitä ei maasähköllä tai muulla
keinolla erikseen ladata.
Yleisimmät akut ovat edelleen lyijyakkuja, joissa elektrolyytti on joko vapaana nesteenä, imeytettynä lasikuitukennoon (AGM) sekä geelinä. Litiumakut ovat toki yleistymässä (niistä kerrotaan tämän jutun lopussa).

MITEN LATAUS SEKÄ SÄHKÖN KULUTUS
JAETAAN KAHDELLE TAI USEAMMALLE
AKKURYHMÄLLE?

Yhdistinrele on perinteinen ratkaisu latauksen
jakamiseksi. Releissä on kaksi tapaa, toisessa rele tunnistaa moottorin laturilta latausjännitteen ja kytkee sen
perusteella akut rinnan. Jos laturilta ei ole tietoa saatavissa tarvitaan jännitettä mittaava (ACR) rele. Alle 100
ampeeritunnin akkuryhmillä, perämoottorin ainoalla
laturilla ladattaessa ACR-rele on monesti ainoa mahdollisuus. Kaikkien mekaanisten releiden elinkaarta syö eri
akkuryhmien varausten suuret erot ja käynnistyssyklien lukumäärä, minkä johdosta rele voi kytkeytyä yhdistämään
akut pysyvästi.
Toinen tavallinen tapa jakaa latausta on diodisilta, joka sallii latausvirran akkujen suuntaan mutta rajoittaa täydempää akkua purkautumasta tyhjään akkuun.
Haittana on 0,7 voltin kynnysjännite, joka estää akkuja
latautumasta täyteen, mikäli latausjännitettä ei vastaavasti nosteta.
Nykyaikainen ratkaisu on diodia älykkäämpi
latausjakaja, esimerkiksi Victron Argofet tai Mastervolt
batterymate, joissa jännitehäviö on alle 0,07 volttia. Latausjakajia on erilaisia, joten asiantuntijan näkemys voi
olla tarpeellinen latausjakajaa valittaessa.

MITEN JA MILLÄ VÄLINEILLÄ JOHTOLIITOKSET
TEHDÄÄN?

Johtoliitosten tavoite on vesitiiveys, johtimeen ei
saa päästä kapillaarisesti vettä. Johtoliitos tinalla
juottaen ei ole vesitiivis, päälle tarvitaan kutistemuovi.
Teippi ei korvaa missään olosuhteissa kutistemuovia. Jos
vettä pääsee johtimeen, muuttuu se ensin vihreäksi ja sitten mustaksi ja sähkö ei kulje.
Tinattuja johtimia ei välttämättä tarvita, jos
liitokset tehdään vesitiiviiksi. Liitoksia tehdään puristamalla ja työkalun on oltava kunnollinen, liittimelle
mitoitettu puristuspihti, puhekielessä ns. abiko-pihti. Puristusliitoksia jotkut vähättelevät, mutta tämä johtuu siitä,
että käytössä on huonoja kiinalaisia kopioita sekä pihtinä
että liittimenä. Yli kuuden neliömillimetrin ja suurempia

johtimia ei liitetä yhden käden otteella, tarvitaan isompia
kaluja.
Akkukaapelien liittimet vaativat puristusvoimaa. 10mm2 ja sitä suurempien kaapeleiden liitoksiin
tarvitaan hydraulinen puristin. Tarpeeseen myytävien työkalujen hinta vaihtelee 17 eurosta 4 500 euroon. Halvin ei
yleensä ole paras, harvemmin edes käyttökelpoinen. Hydraulipuristin kiristää liittimen johtimen ympärille kuudesta
kulmasta, käsikäyttöinen varsipihti vain yhdestä pisteestä.
Liitoksen luotettavuuden kannalta näissä on valtavan
suuri ero.
Pulttiliitoksin liitetyt akkukengät puristavat johdinta
vain osittain, nämä tuntuvat hyviltä aluksi mutta vuoden
kuluttua ne huomataan löysiksi. Lisäksi näissä usein katkeaa johtimen lankoja. Akkukaapelien puristaminen vaatii
asiantuntemusta ja voikin olla, että toimenpide vaatii ammattilaisen panosta.

MITEN KIINNITÄN AKUT?

Akut on kiinnitettävä siten, etteivät ne pääse törmäystilanteessa tai broachissa liikkuessaan murtamaan viereistä runkoläpivientiä, polttoaineputkea tai muuta tärkeää kohtaa. 80Ah akku painaa 20
kg ja se on kiinnitettävä huolellisesti, sillä irtonainen akku
ei pysähdy vaikka vene yllättäen pysähtyisi.
Akun liikkuminen on estettävä uskottavalla rakenteella ja sidonnalla. Pelkkä löysä remmi tai
akun oma massa ei ole riittävä kiinnitys. Räikkäliina tai
ruuvikiinnitteinen palkki akun päällä on hyvä sidonta.
Muovisia, kannellisia akkukoteloita käytettäessä akku on
hyvin vaikea kiinnittää riittävän tukevasti, koska kotelo on
akkua suurempi. Perinteinen akkukotelo tai -kaukalo on
AGM- ja hyytelöakuilla muutenkin tarpeeton. Autoissa on
akut asiallisesti kiinnitetty, joten kannattaa ottaa niistä
mallia ja soveltaa kiinnitystapoja omaan tarpeeseen.

MITEN LATAAN AKUT
KIINTEÄLLÄ MAASÄHKÖLATURILLA?

Maasähkölaturilla ei pidä ladata, mikäli veneessä
ei ole kiinteästi asennettua vikavirtasuojaa.
Pelkkä laiturin sähkötolppaan asennettu vikavirtasuoja ei riitä. Kiinteästi veneeseen asennettu vikavirtasuoja
(VVSK) voi pelastaa ihmishengen. VVSK:n tehtävä on katkaista sähkön syöttö, jos sähköä karkaa rikkinäisestä tai
kastuneesta liitoksesta johtimien ulkopuolelle enemmän
kuin 30mA.

MITEN ARVIOIN ONKO AKKU TYHJÄ VAI TÄYSI?

Yksinkertaisin tapa on mitata jännite (VDC) suoraan akun navoilta. Aivan uudessa akussa 12,0–12,1V
merkitsee tyhjää akkua, 12,4 V on noin puolillaan ja
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12,7–13V on täynnä. Akun vanhetessa täyden varauksen jännite laskee, 12,6 V on kuitenkin vielä hyvä jännite. Lyijyakussa on "muisti", joten jännite on mitattava
alle kuusi tuntia edellisen latauksen jälkeen, jotta tulos
on luotettava. Menetelmä on kovin hankala kesäreissun
aikana, mutta toimii auttavasti, jos muuta mittauskeinoa
ei ole saatavilla. Vanha akku voi olla käyttökelvoton vaikka mitattu jännite ilman kuormaa, tai heti kuormituksen
jälkeen näyttäisi hyvältä. Siinä tapauksessa akku on elinkaarensa päässä
Veneen kytkinpaneliin kiinteästi asennettu
volttimittari on suuntaa-antava, hyvin karkea tietolähde, joka ei ole kovin luotettava. Kauniistikin
ikääntyvässä veneessä mittarin lukema riippuu siitä, kuinka pitkä johto on mittarin ja akun välillä ja missä kunnossa liitokset ovat.
Viisarimittarissa vaikuttaa lisäksi ns. parallaksivirhe,
joka tarkoittaa lukeman muuttumista riippuen mistä
suunnasta viisaria katsotaan. Perinteiset kiertokäämimittarit myös kuluttavat sähköä koko ajan, joten niitä ei ole
syytä jättää mittamaan veneen ollessa laiturissa. Monessa
veneessä on tehtaalla asennettu jousikuormitteinen kytkin, jolla mittari näyttää lukemaa ainoastaan kun kytkintä
painetaan.
Nerokkaampi mittaustapa on akkumonitori,
jolle kerrotaan akuston kokonaiskapasiteetti laskemalla
rinnankytkettyjen akkujen Ah-lukemat yhteen. Monitorin
mittari näyttää prosentteina paljonko akuissa on varausta jäljellä kulutettavaksi, kyse on eräänlaisesta sähkön
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”polttoainemittarista”. Akkumonitorin asennus edellyttää muutoksia kulutusakkujen kaapelointiin. Asennuksessa akun miinusjohdon ja kulutuksen ja latauksen väliin
liitetään mittavastus, ns. shuntti, jonka läpi kulkee kaikki
akkuun ladattu ja siitä kulutettu virta. Lisäksi tarvitaan
shuntin ja mittarin välille kaapeli, jota pitkin tieto siirtyy
näytölle.

LITIUMAKUT OVAT
VENEEN UUSINTA AKKUTEKNOLOGIAA
Vastaavaa akkukemiaa on käytetty akkutyökaluissa,
tietokoneissa ja puhelimissa jo monta vuotta. Veneissä
litiumakut ovat yleistyneet hitaammin, koska tarvitaan
suurempaa varauskapasiteettia ja akut ovat kalliita verrattuna lyijyakkuihin. Litiumakuissa akkujännite pysyy
lyijyakkua tasaisempana kulutuksen aikana, mutta akun
tyhjentyessä jännite notkahtaa nopeasti alas.
Painonsäästö on merkittävin houkutteleva tekijä.
Litiumakku painaa karkeasti puolet vastaavan lyijyakun
massasta. Samalla massalla saa siis melkein kaksinkertaisen kapasiteetin lyijyakkuihin verrattuna. Litiumakut
latautuvat täyteen lyijyakkuja nopeammin ja ne voi kiinnittää veneessä mihin tahansa asentoon. Venekäyttöön
tarkoitetuissa litiumakuissa on sisäänrakennettu suojaelektroniikka, joka katkaisee virransyötön akun tyhjentyessä, liian suurella kuormituksella tai akun huomatessa
väärän latausjännitteen.
Lyijyakusta litiumakkuun siirryttäessä on selvitettävä
perusteellisesti valittavan akun yhteensopivuus veneen
aiempiin moottori- ja maasähkölatureihin. Akkuvalmistajan ohjeita litiumakkujen asennuksessa ja erityisesti
usean akun kytkennässä on noudatettava hyvin tarkoin. Näissä ”perinnetietoon” pohjautuvat kytkennät
eivät ole viisas valinta, vaikka akku ulkoisesti näyttää samalta kuutiolta kuin ennenkin.
Monessa litiumakussa on valmiina liitäntä saman valmistajan akkumonitoriin, osassa langaton
lähetin jonka kautta voi puhelimella tarkastella
akun kuntoa ja varausta. Osa lyijyakuille tarkoitetuista akkumonitoreista toimii myös litiumakkujen kanssa, mutta edellyttää kalibrointia akkujen vaihdon yhteydessä.
Teksti: Rami Lehto ja
Jaana Reijonaho
Asiantuntijana toimi
Rami Lehto (SL-Huolto).
Lehto toimii venesähköasentajana.

Startti ei toiminutkaan
ja Ormholmenin reissu
päättyi hinaukseen
Lähdin pitkästä aikaa veneelläni (Hallberg-Rassy P28)
vesille. Ormiksen eteläinen saunahan se oli mielessä ja
kenties vähän saunaolutkin. Piikkivastaisella tyydyimme gastini kanssa menemään saareen koneella.
Tiesin veneen toiselta omistajalta, että jotain käynnistys- tai starttihäikkää oli vanhassa veneessä (vm
1968) ilmennyt.
Kun tuli lähtö Ormiksesta niin startti ei toiminutkaan. Ei auttanut käynnistyksen raplaaminen, moottorin puolelta johtojen kiinnittely eikä akun vaihto.
Onneksi Trossi-maksu oli maksettu. Vajaan tunnin
odottelun jälkeen Meripelastusseuran alus tuli paikalle. Meripelastajien kanssa vielä yritettiin korjata käynnistystä, mutta ei onnistunut.
Komeasti sitten Meripelastusseuran alus hinasi minut ja gastini veneen kotisatamaan.
Tarinan opetus on se, että olisikohan s/y Nicolinassa jo aika tehdä ihan ammattilaisen toimesta sähköre-

Rannassa sähkövika
vähän jopa
hymyilytti, mutta
vesillä olisi hymy
voinut hyytyä.

montti? Vanhoissa veneissä sähköviritykset voivat olla
vaikka minkälaisia. Veneen alkuperäinen omistaja on
kenties tehnyt ”jotain”, seuraava ”vähän parannellut”
ja nykyinen omistaja ”vielä korjannut sähköjä”.
Toimiva veneen sähköjärjestelmä on myös turvallisuusasia. Onneksi olimme kiinnittyneenä rantaan
emmekä jossain pahassa paikassa, vaikkapa voimakkaassa sivuaallokossa lähellä matalikkoa tai karia.
Vielä ei hymy hyytynyt, mutta huonolla kelillä, pahassa
paikassa ei ehkä olisi naurattanut.
Jaana ”Reiska” Reijonaho

Matkaveneily

Ennakkotietoa
Matkaveneilytoimikunnan
kevätretkestä
Perinteistä kevätretkeä kaavaillaan maaliskuun alussa Tukholmaan, Allt för Sjön-messuille. Tarkemmat tiedot retkestä ja
ilmoittautumisohjeet julkaistaan Hoskin verkkosivuilla viimeistään tammikuussa 2019.
Lisätietoja Eero Pellikalta, eero.pellikka@elisanet.fi tai
matka-posti@hoski.fi.
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TOIMINTASUUNNITELMA

Helsingfors Segelklubb ry.

Toimikuntien
toimintasuunnitelmaehdotukset
vuodelle 2019

Ohessa HSK:n
toimikuntien laatimat
toimintasuunnitelmaehdotukset,
jotka käsitellään syyskokouksessa
21.11.2018.
Tervetuloa syyskokoukseen
vaikuttamaan ja ottamaan kantaa
ensi vuoden toimintasuunnitelmiin.
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TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Hoskilainen – Hsk:aren -lehti julkaistaan nelinumeroisena
hyväksi havaitun ilmestymisrytmin mukaisesti. Ensimmäinen numero ilmestyy keväällä ennen vuosikokousta, toinen ennen purjehduskauden alkua, kolmas Uiva – Flytande -venenäyttelyn jälkeen sekä neljäs ennen syyskokousta.
Pääsihteeri toimii lehden päätoimittajana.
Vuosikirja tehdään entiseen tapaan ja ilmestyy toukokuun lopussa. Toimittajana jatkaa Merja Hämäläinen.
Sähköinen uutiskirjetyökalu otetaan käyttöön. Yhteistyötä
toimikuntien kanssa tiivistetään ja parannetaan näiden
tiedotusvalmiutta kouluttamalla tiedotusvastaavia kotisivujen ja tapahtumakalenterin ylläpitoon.
Mainostuotot tuloutetaan osana seuran keskitettyä
varain- ja kumppanihankintaa toimikunnan budjetin ulkopuolella.
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TOIMINTASUUNNITELMA
SATAMA- JA KIINTEISTÖTOIMIKUNTA
Satama ja kiinteistömme ovat pääosin hyvässä käyttökunnossa ja palvelevat veneilyharrastustamme. Vuonna 2019
toimikunta keskittyy normaalien huoltotöiden lisäksi, erityisesti jätehuollon kehittämiseen ja mahdolliseen sataman ja kiinteistöjen käytön tulevaisuuden suunnitteluun.
Jätehuollon kehittämisen tavoitteena on helpottaa
oikean jäteastian valintaa, kohottaa jätteen kierrätystä ja
samalla parantaa satamamme yleistä siisteyttä. Sataman
yleisessä siisteydessä ja jätteen kierrätyksessä meillä on
paljon parantamisen varaa. Tässä on suuri vastuu myös
yksittäisen jäsenen valinnoilla.
Sataman ja kiinteistöjen tulevaisuuden suunnittelun
tavoitteena on helpottaa esimerkiksi tarkoitukseen sopi
vien jäteastioiden saavutettavuutta informaatiota lisäämällä. Lisäksi myös helpottaa veneilyn harrastamista eri
osa-alueilla ja ehkä tuoda myös uusia palveluja jäsentemme ja vieraidemme käyttöön.
Yleisistä huolto- ja kehitystoimista erikseen mainittavia ovat:
• C-laiturin perusparannus tai korvaussuunnitelma yh-

dessä Helsingin kaupungin kanssa
• Telakointitoiminnan tehostaminen, esimerkiksi tiivistämällä nosto- ja laskupäivien määrää
• Laitureiden yleistä huoltoa talven 2018/2019 aikana
• B-laiturin venepaikkojen tarkistussuunnittelu
• E-I -laitureiden ankkuroinnin huolto
• Suunnitelma vanhan vieraslaiturin tulevaisuuden käytöstä
• Kehittää videovalvontajärjestelmää
• M1-alueen valaisimet
• Mastonosturin käytön helpottaminen
• Pohjoiskentän vesiputkivaurion korjaus
• Kilpailukanslian eteläpäädyn kuntotarkistus, korjaus
• Huoltorakennuksessa olevan kaukolämpölaitteiston
uusinnan suunnittelu ja mahdollinen toteutus
• Mastovajan katon ja räystäiden korjaus
• Toimistotalon hankesuunnittelu
• Toimistotalon katon korjaus
• Jolla-altaan matalikoiden merkkaus & mahdollinen
poisto

• Ravintolan tiloissa olevan jäteveden pumppaamon
uusinta
• Selvittää eteläkentän mahdollisen lisäasfaltoinnin
mahdollisuus; sekä olemassa olevien asfalttikenttien
huolto; sekä hiekkapohjaisen maa-alueen parannus
• Koillisen vesialueen täyttö, selvitys ja suunnittelu
Kesän 2019 merkittävä tapahtuma tulee olemaan heinäkuussa International Council of Cruising Yachts (ICCY)
-veneiden vierailu. Odotamme alustavasti noin 30 venettä
vieraaksemme H-laituriin.
Satamatoimikunta toivottaa aktiiviset jäsenet mukaan
toimintaan sataman erilaisiin tehtäviin. Tarjolla on monenlaista harrastusmahdollisuutta kotirannassamme; kukkien
kastelua, talojen ja laitureiden huoltoa, pihan siivousta,
telakointia ja paljon muuta mukavaa tehtävää – tervetuloa harrastamaan silloin kun Sinulle sopii! Kerro innokkuudestasi satamakapteenille.

KLUBITOIMIKUNTA
HSK:n luottamushenkilö tapaaminen
kerhotalossa (helmikuu)
Tarkoituksena on toimikuntien välisen kommunikoinnin
edistäminen ja tutustuminen toisten toimikuntien ja samalla koko seuran toimintaan. Tilaisuuteen kutsutaan toimikunnat ja hallitus.
Osallistujille tarjotaan tilaisuudessa syötävää.
Kutsut: meili toimikunnille tammi–helmikuussa

Lipunnoston yhteydessä huutokauppa
(huhtikuu)
Huutokaupataan lahjoituksena saatuja tavaroita ja tuotolla varustetaan klubitaloa.

Sataman siivoustalkoot (kesäkuu)
Satamatoimikunta hankkii syötävät ja juotavat tilaisuuteen. Klubitoimikunta auttaa tarjoilussa tarvittaessa.

Lipunlaskun yhteydessä kauden päättäjäiset
(lokakuu)
Klubitoimikunta järjestää ohjelmaa tilaisuuteen.

Muu ohjelma
Tarvittaessa varaudutaan myös muiden erikseen sovittavien tapahtumien järjestämiseen hoskilaisille.
Tiedotuskanavana yleisestä ohjelmasta tiedottamiseen ohjelmatoimikunta käyttää HSK:n lehteä, internet-sivustoa, facebook-sivustoa sekä toimikuntien jakelulistoja.
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TOIMINTASUUNNITELMA
KÖLIVENETOIMIKUNTA
Kölivenetoimikunta edistää jäsenistön mahdollisuuksia
köliveneillä kilpailemiseen. Toiminta koostuu koulutustilaisuuksista ja köliveneiden harjoituskilpailuista.

Koulutusta järjestetään talvikaudella
seuraavista aiheista:
• Kilpapurjehdussäännöt ja kilpapurjehdustaktiikka,
2–3 sääntö-/taktiikkailtaa
• Ensiapukurssit
• Merimiestaidot, solmukurssi/solmuilta

Köliveneet harjoittelevat:

KILPAILUTOIMIKUNTA
• Twilight Racing -iltaratakilpailuissa keskiviikkoisin, erityisesti taitojaan edelleen hioville purjehtijoille
• 8–10 harjoituskilpailuiltaa, jotka aktiiviset miehistöt (mm. First 31.7) järjestävät talkootyönä kuten
kaudella 2018
• HSK:n kalusto (1 vene ja poijut) on järjestäjien
käytettävissä

Alustava kilpailukalenteri 2019
• Saaristopurjehdus
• WB Sails Round the Bouys Race
• 2.4 ranking
• Kansanvene SM

•
•
•
•

Star Ande Vihma
Vikla Masters
F18-kilpailu
EKE Challenge + Henry Lloyd Race

Purjehdusliigaan osallistuminen sekä sen toiminnan
kehittäminen yhdessä seuran muiden toimijoiden kanssa.
Palkintojen kaiverrus toimikunnan alaisiin kilpailuihin

• Torstaikilpailussa saaristoradalla touko–syyskuussa
kahdeksana iltana, sopii kaiken tasoisille

KEVYTVENETOIMIKUNTA
• toimikunta tulee jatkamaan kokoontumista 6 kertaa
vuodessa
• toimikunnan päätehtävänä tulee olemaan kentillä
olevien luokkien purjehdusmahdollisuuksien parantaminen
• tiistaikilpailujen voimakas elävöittäminen luokkaliittojen kautta
• eri purjehdusluokkien promovointi ja harjoituskilpailujen järjestäminen: Viklat, 2–3 yleisötapahtumaa
sekä syksyllä Helsingin laivueen mestaruuskilpailu.
Moth: keskiviikkoisin A-radalla tapahtuvat kilpailut
ja todennäköisesti Luokkamestaruuskilpailut. Louhi:
Rapuregatta.
Toimikunta on avoin myös muiden luokkien toiveille.
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• pohjoiskentän traileripaikkojen lisääminen
• harjoituskilpailuja järjestetään seuraavasti purjehduskauden aikana HSK:n edustalla, poisluettuna
heinäkuu. Tiistaisin: 2.4mr, 505, Finn, Vikla, Laser, Ejolla, Zoom8 ja Optimisti. F18-luokan vapaaehtoiset
järjestävät nämä. Viklat ja muut luokat järjestävät
keskiviikkokisat.
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JUNIORIKILPATOIMIKUNTA – HSK AKATEMIA
Kaudella 2019 tavoitteena on jatkaa seuran menestystä
optimisti-, 29er-, Europe- ja Laser Radial -jollaluokissa
sekä luoda kilpailukykyinen Laser 4.7 Radial -ryhmä ja
tutkia mahdillisuutta Techno293- ja RS:X windsurf -luokkien treenimahdollisuuksien perustamista. HSK tarjoaa
näin ainoana seurana Suomessa urheilijapolun lasten
optimistijollakoulusta aina aikuisten maajoukkueen ovelle
asti.

Tavoitteet 2019:
• uusien sekä aloittelevien että kokeneiden optari-,
29er- ja Europe ja Laser -jollapurjehtijoiden rekrytointi
• laadukas kotikenttätoiminta ja selkeät roolit eri ryhmissä sekä hyvä yhteistyö; urheileva lapsi toiminnan
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ytimessä ja menestys kilpapurjehduksessa
• yhteistön syventäminen ja selkeyttäminen eri sidosryhmien kanssa nuorten urheilijapolun tukemiseksi
• kaluston laadukas kunnossapito ja laajentaminen
• kansainväliseen menestykseen tähtäävän Laser 4.7
-ryhmän luominen
Lähialueen kouluja lähestytään saadaksemme kerrottua HSK:n junioritoiminnasta suoraan nuorille. Haluamme
tarjota hyvän kasvualustan eritasoisten kilparyhmien toiminnalle ja opettaa purjehtijoille heti oikeat otteet tulevaisuutta varten.
Kesän purjehduskoulu toteutetaan 4–5 yhden viikon
mittaisina leirikursseina, jonka jälkeen kannustetaan

nuoria ja heidän vanhempia tulemaan mukaan seuran
toimintaan sekä rohkaistaan purjehtijoita ottamaan osaa
kilpailuihin.
Optareiden Fun- ja Cadett-ryhmät toimivat purjehduskoulun jälkeen perehdyttävinä ryhminä, jossa purjehtijat
oppivat lisää venekäsittelyä ja saavat perusteet radankiertämisen tekniikasta ja säännöistä. Tavoitteena on 10–12
purjehtijan Cadett-ryhmä, joka osallistuu kansalliseen
Kadettisarjaan. Fun-ryhmän tavoitekoko on 14–20 ja ryhmä mahdollistaa aktiivisen purjehdusharras-tuksen ilman
osallistumista kilpailuihin. Fun-ryhmässä on vaihtoehtona
myös Zoom8.
Optareiden Race- ja Ranking-ryhmät sitoutuvat tavoitteelliseen toimintaan ja ryhmät osallistuvat kansalliseen

ranking sarjaan. Aktiivisen rankingryhmän tavoitekoko on
10–12 purjehtijaa. Optareiden Race-ryhmä tähtää menestykseen kansainvälisellä tasolla. Ryhmän tavoitekoko on
7–9 purjehtijaa. Race- ja Ranking-ryhmien harjoitukset
ovat jo haastavampia ja fyysisempiä sekä harjoittelu ympärivuotista sisältäen talvikiertueen sekä fysiikka- ja mentaalitreenit. Ryhmän kausi kotivesillä pyritään saamaan
alkuun huhtikuussa ja jatkuu pitkälle syystalveen.
E-jolla- ja 29er-ryhmät sitoutuvat tavoitteelliseen toimintaan ja ryhmät osallistuvat kansalliseen rankingsarjaan. Aktiivisen ryhmän tavoitekoko on 6–10 purjehtijaa.
Ryhmät toimivat hyvinä jatkoluokkina Optarin jälkeen.
Laser 4.7- ja Radial-ryhmät tähtäävät kansainväliseen
menestykseen ympärivuotisella, monipuolisella harjoittelulla. Ryhmien tavoitekoko on 8–10 purjehtijaa.
HSK Akatemian hakee näkyvyyttä ja näkyvyyden mahdollistamia sponsorituloja. Talvikaudella järjestetään useita noin viikon mittaisia harjoitus- ja kilpaleirejä sopivissa
kohteissa.
Veneiden kuljetustrailerikalustoa laajennetaan lunastamalla jo käytössä oleva, E-jolla -traileri ja hankkimalla
Laser- ja Optari-kuljetustrailerit. Kaksi vanhinta valmennusvenettä (sininen Zodiac ja Avon) vaihdetaan erittäin
kilpailukykyisellä rahoitusratkaisulla kolmeen uuteen valmennusveneeseen.
Olemassa olevaa kalustoa ylläpidetään ja kunnostetaan sekä myös laajennetaan muun muassa muutamalla
Zoom8-jollalla vastaamaan monipuolista harjoittelu- ja
kilpailutoimintaa. Nuoria opetetaan pitämään huolta
yhteisestä omaisuudestamme. Seuran jollat varustetaan
korkeatasoisen valmennuksen vaatimuksien mukaan.
Talviaktiviteettejä pyritän löytämään ryhmien innostamiseksi myös pakkasien aikana.
Valmennuksesta vastaavat kunkin veneluokan vastuuvalmentajat. Menestyminen valmentajan työssä perustuu
riittävään perehdytyksen, johtamiseen ja seuran infran
laadukkaaseen käyttöön ja ennakoivaan huoltamiseen
sekä tilojen siisteystason ylläpitämiseen
Toiminta tapahtuu seuran junioritoiminnan käsikirjassa määriteltyjen reilun hengen ja turvamääräysten
mukaisesti. Keskeisenä periaatteena on pitkäjänteisyys ja
urheilijan asettaminen toiminnan keskiöön.
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MATKAVENEILYTOIMIKUNTA
Kevätretki maalis–huhtikuussa
Merihenkinen kevätretki sopivaan kohteeseen, esim.
Rankki/Kirkonmaa tai Turun Aboa Mare merenkulkuoppilaitos ja sen laivasimulaattori tai Allt för Sjön -venenäyttely Tukholmassa 1.–10.3.

Helatorstain eskaaderi Viroon,
toukokuun 30.–kesäkuun 2.
Kotoinen kansallispyhämme on nyt ennätysmyöhään.
Kimppapurjehdusten kohteina voisivat olla Viron pohjoiset satamapaikat; Vergi, Viinistu, Kaberneeme, Prangli,
Naissaar, Lohusalu, Dirhami ja Kärdlan uusi satama sekä
Tallinnassa KJK, Pirita, OCM, Noblessner ja uusimmat
Lennusadam ja Haven Kakumäe. Myös yhteinen ”30
Miles”-satamien kunnostushanke kannustaa itään; Porvoo, Loviisa, Keihässalmi, Kotka, Tervasaari ja Klamila
sekä Lennusadam, Kelnase (Prangli), Leppneeme, Eisma,
Narva-Joesuu ja Narva. On syytä muistaa, että Virossa ei
tunneta helatorstaita, mutta nyt lienee jo moni satama
auki.

Rishamnin uusi veneilytapahtuma
”Risukko Race”, kesäkuun 7.
Viime kesänä aloitettu uusi perhekeskeinen veneilytapahtuma suuntaa jälleen omaan ja sähköistettyyn saarikoh-
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teeseemme. Tavoitteena on 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 yhdettätoista kesää vastavuoroista retkisatamien käyttöoikeutta
Kungliga Motorbåt Klubbenin, KMK:n,
kanssa. Tukholman lähistöllä Högböten
upea retkisaari on tilan salliessa käytettävissä 1–2 veneelle kahden yön vierailuille, 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 2017 s. 58–59.
www.kmk.a.se

Kalev ja Pärnu Jahtklubi
– HSK -yhteistoimintaa
kesäkaudella
Pyritään järjestämään Viron
molemmille ystävyysseuroillemme mahdollisuus rajatuilla venekunnilla vierailla koti-

sataman lisäksi myös retkisaarissamme. Piritassa käydessä kannattaa soittaa ennakkoon Kalev Jahtklubille; uusi
sadamakapten Indrek Orav +372 53 010450. KJK:lla on
laajennuksen jälkeen suojaisia vieraspaikkoja, aitoa pursiseuratunnelmaa, saunat ja tasokkaat ravintolapalvelut.
Lomapurjehduksella samaa tunnelmaa on Pärnussa. Kovilla lounaistuulilla satama saattaa täyttyä, kun poislähtö
on työlästä, joten soitto ennakkoon sadamakapten Heiti
Pöldroos +372 5307877.
www.kjk.ee ja www.jahtklubi.ee

CA Rally
Rygenin suojaisilla vesillä,
kesäkuun 16.–25.
Kesäkaudella voidaan tutustua muutamiin Cruising Associationin venekuntiin,
jotka mahdollisesti ulottavat matkansa Helsinkiin. www.
theca.org.uk

Kesäeskaaderi heinäkuussa?
Toimikunta pyytää jäsenistöltä ehdotuksia sopivasta kohteesta ja matkan vetäjistä. Yhtenä vaihtoehtona esim.
Boistön entinen luotsisaari Loviisan edustalla. Matkaveneilyn klubi-illoissa tiedotetaan asian etenemisestä ja
jatketaan suunnittelua. matka-posti@hoski.fi

ICCY 2019 Helsinki, HSK:lla
heinäkuun 15.–19.
International Council of Cruising Yachts,
ICCY:n jo 38. tapaaminen järjestetään
rotaation mukaisesti (1989, 1999, 2009)
Suomessa ja isännyyttä hoitaa 120 vuotta täyttänyt HSK.
Puolityhjässä satamassa pyritään järjestämään pitkämatkalaisille venepaikat Klubitalon edustalle ja ICCYteltta pystytetään tapahtumaa varten.
Viideksi päiväksi järjestetään monipuolista ohjelmaa,
mm. lippuseremoniat, tervetuliais-buffet ja musiikkia,
bussikierros Helsingissä, vierailu jäänmurtajilla, vastaanotto kaupungintalolla, vesibussilla Suomenlinnaan (sukua
Karlskronalle) ja saaristokierroksen jälkeen paluu Hoskille,
Otaniemesssä VTT:n laivasimulaattori ja Suomen syvin reikä 6,4 km ja gaalaillallinen sekä päätösbrunssi.
Klubitalolla pidetään esityksiä 120 v. seuramme historiasta, Ruffen matkasta Huippuvuorille ja Itämeren suojelusta.
Iltaisin vapaata seurustelua ICCY-teltassa ja löylyttelyä
Klubitalolla sekä yhtenä iltana johdatus suomalaisesta
saunakulttuurista.
ICCY-tapaamiset ovat avoimia kaikille järjestäytyneille veneilijöille ja suomalaisia matkaveneilijöitä toivotaan
osallistumaan vapaavalintaisesti sopiviin ohjelmiin. Etenkin hoskilaisilla on oiva tilaisuus iltaisin luoda kontakteja
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kansainvälisiin ystävyysseuroihimme. Pitkämatkalaisille
venekunnille järjestetään johdettua tutustumista myös
retkisaariimme, joissa mm. itselämmitettyjä löylyjä, tulomatkalla Ormholmeniin ja lähtiessä Rishamniin.
Aiempia ICCY-kertomuksia Vuosikirjoissa 2003, 2005,
2011–12, 2014–17. www.iccy.org

OrmisJippo, elokuun 10.
OrmisJippo-perhepurjehduskilpailun startti on perjantaina
klo 16, jotta tuulta riittäisi maaliin saakka. Erityisillä Jipposäännöillä houkutellaan hauskaan kilpaan koko perhe;
lapset, anopit ja kotieläimet. Luontopolku on viritetty kaikenikäisille. Lapset palkitaan mitaleilla ja he suorittavat
myös lipunlaskun. Tarjoilua on seuran puolesta.

Venetsialaiset, elokuun viimeisenä
lauantaina 31.8.
Omatoimiset lyhtyjuhlat järjestetään sekä Ormholmenilla
että Rishamnissa, jo 19. kertaa tuplina.

ICCY 2019 Autumn meeting
Paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin.

Baltic Sea Cruising Network,
BSCN 14th Conference in
Finland
Itämeren matkaveneilyliittojen ja
-yhteisöjen asiantuntijat kokoontuvat jo neljättätoista kertaa. Useful
Information -tietopaketit 11 maan erilaisista veneilyolosuhteista on jo julkaistu eri maiden liittojen ja myös HSK:n
kotisivuilla. SPV isännöi kokousta Turussa ja lisäksi HSK on
edustettuna maan johtavana matkaveneilyseurana.

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; 11.1. ja 1.3. sekä
marraskuussa

Viestintä ja kirjoittelu Hoskilaiseen ja
Vuosikirjaan

Jatketaan suosittuja omatoimisia klubi-iltoja perjantaisin.
Aluksi löylytellään molemmilla saunoilla ja ohjelmat alkavat Iso Pässi -salissa klo 19. Alkuvuoden aiheina mm.
Mikko Dahlbomin matka Norjan vuonoille, ICCY 2018
Karlskrona, Itäinen Suomenlahti ja Pietari. Myös jäsenten
kesämatkoista olisi mukava nähdä esityksiä. Kaikissa illoissa tarkennetaan myös tulevan kesän tapahtumia, mm.
Helaeskaaderi ja ICCY Helsinkiä. Syksyllä jatketaan Perinnetoimikunnan kanssa nostalgisilla aiheilla.

Purjehdusmatkoista ja matkaveneilyyn liittyvistä tapahtumista kirjoitellaan edelleen aktiivisesti Hoskilainen- ja
Vuosikirja-painotuotteissa sekä kotisivuilla. Pallonkiertäjien blogit, Facebook- sekä WhatsApp-ryhmät ja Instagram
ovat Hoskia koskettavia ja kiinnostavia viestintäkanavia.
Näiden kanavien kehitystä seurataan kiinnostuneesti ja
olemassaoloa kannatetaan lämpimästi. Muistutettakoon
kuitenkin, että viimeksi mainitut eivät ole HSK:n virallisia
ja moderoituja ryhmiä, vaan jäsentenvälistä vapaamuotoista viestintää.

Koulutus ja kurssit
Toimikunta haluaa muistuttaa kaikkia hoskilaisia pitämään huolta veneilytaidoistaan. Uusi Koulutustoimikunta
on jo aktivoitunut mm. solmukursseilla ja dieselin vuosihuoltokurssilla. Pyritään järjestämään yhteiskäynti Lohjan
meripelastuskeskukseen. Järjestetään aikuisille Hoskilla
”kokeile jollaa” -päivä. 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.

Matkapurjehdusmerkit
Aktivoidaan ansioituneita matkaveneilijöitä anomaan hyvistä suorituksistaan muistoksi matkapurjehdusmerkkejä.
Anomukset voi jättää matkaveneilytoimikunnalle tai hallitukselle. Merkkien säännöt molemmilla kielillä Vuosikirjassa 2017 s. 23.

Matkapurjehduksen ja kansainvälisyyden
edistäminen
Tunnistetaan seuramme venekunnat, jotka ovat parhaillaan kiertämässä maapalloa tai muuten tavallista pitemmillä matkoilla. Merkitään pallonkiertäjät sekä ystävyysja yhteistoimintaseurat Klubitalon aulan isolle kartalle.
Solmitaan ystävyyssuhteita lähellä ja maailman kolkilla
oleviin seuroihin ja yhteisöihin, joissa Hoskin venekuntia
on vieraillut. Rostocker Yachtclub, ROYC tuli tutuksi ICCY
2016 tapaamisen paikallisena isäntänä. www.royc.de
Kongelig Norsk Seilforeningen, KNS kutsui 2017 keväällä
klubi-iltaansa esittelemään Baltian vesistöjä ja jo kesällä ainakin kaksi venekuntaa vieraili Hoskilla. ICCY 2017
Riga-tapaamisen yhteydessä aktivoitiin jo 2001 alkanut
ystävyys Latvijas Jahtklubsiin, 2016 ruopatulla Lielupejoella.

Kansainvälinen yhteistyö
Jatketaan osallistumista kansainvälisiin matkaveneilytapahtumiin ja -kokouksiin. Yhteistä toimintaa on mm.
Cruising Association CA-, International Council of Cruising Yachts ICCY-, Baltic Sea Cruising Network BSCN- ja
Kungliga Motorbåt Klubben KMK-, Kongelig Norsk Seilforeningen KNS-, Latvijas Jahtklubs- sekä Kalev Jahtklubi
KJK- ja Pärnu Jahtklubi PJK -yhteisöjen kanssa.
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TOIMINTASUUNNITELMA
RETKISAARITOIMIKUNTA
Hasselholmen

Rishamn

Saunan taakse tehty pesuhuone, vielä pientä hienosäätöä
tehdään keväällä.
Rakennuksista: Sauna vaatii kunnostusta, mahd.
2020, suunnittelu 2019. Laituri vaatii perusteellista kunnostusta. Rantavajan lattia ja katto huonossa kunnossa,
mietitään vielä uusimista.
Toimitetaan polttopuita 10 m3, kuivikkeet sekä kaksi
wc:n kasettia.
Juhannuksena järjestetään talkoot. Pyritään suunnittelemaan erillinen talkooviikonloppu, laiturin korjausta ja/
tai talkoiden valmistelua varten.
		

Laiturin yhteyteen/grilli ja yläpalvaamon viereen tehdään
talkoovoimin terassi. Rannan grillipaikan uusiminen. Terassimateriaalit.
Itäpuolella on yksi poijupaino, johon lisätään poiju.
Varapoiju ja ketjua tarvitaan.
Saunalle suunnitellaan LED-valot/paneeli. Siirtymäajaksi hankitaan LED-lyhtyjä. Saunanlukko korjattava/
uusittava. Komposti ja yrttitarha laitetaan kesäksi.
Toimitetaan polttoaineita, kuivikkeet, nestekaasua ja
koivuhalkoja 5m3.

Ormholmen

Pohjoissaunan laiturin kunnostaminen, portaiden uusiminen/lyhentäminen. Korotetun kulun tekeminen (valut).
Uuden laiturin suunnittelu/korjaukset uuden laiturin tekoa tukien. Tilataan varakiukaat molempiin saunoihin
sekä yksi varapata. Kunnostukseen: ledejä, nuohoussetti,
hormiputkea.
Pitkää kapeaa lautaa päälaiturin korjauksiin. Vanhojen WC:hen kunnostaminen uusiksi: istuin, tuuletusputki,
kasettiputki.
Polttopuita 30 m2, nestekaasua, polttoaineita ja kuivikkeita (40 säkkiä) kuljetetaan tarpeen mukaan.
Pohjoislaiturin poijujen tarkistus sekä karanneen haku
Järvöstä.
Puugrillin uusiminen, vaatii suunnittelua.
Talkoot keväällä, juhannuksena, jipossa ja syksyllä.

VENEILYTURVALLISUUSTOIMIKUNTA
Katsastukset
Katsastajan kertauskurssille lähetetään kaikki toiminnassa aktiivisesti mukana olevat liiton periodiohjeen mukaisesti ja yksi uusi katsastaja koulutetaan.
Loppukauden ruuhkaa pyritään torjumaan tarjoamalla
katsastusillaksi kolme veneen laskua seuraavaa päivää.
Kotisivuilla olevan katsastuksen varausohjelmaa säilytetään nykymuodossaan siten, että sekä runkokatsastukset että katsastukset ovat varattavissa verkossa.
Katsastusjärjestelyssä pysytään yhden toimistokäynnin mallissa. Katsastustoimisto pidetään kerhon toimistossa, jolloin ilmoittautuneita palvelee reaaliaikainen
yhteys venetietokantaan.
Kotisivujen linkitys liiton katsastusta koskeville sivuille
päivitetään.
Sammutintarkastuksia järjestetään alueellamme kaikkina katsastusiltoina. Tarkastukset aloitetaan tunti ennen
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katsastusten alkamista.

Muu toiminta

Venepaikan haltijoille jaetaan katsastuksen yhteydessä
kartta sataman toiminnoista. Karttaan merkitään säilytysalueet, vieraslaituri, laitureiden tunnukset, polttoaineen
jakeluasema, septitankin tyhjennyspiste, palonsammuttimet ja eri jätteiden keräyspisteet, sekä sammuttimien
tarkastuspiste. Samoin kansliat, vartijatila, saunat ja wc:t.,
kerhotilat ja ravintola.
Kartan tehtävänä on täydentää veneissä olevia turvallisuusvarustekarttoja ja laajentaa veneilijän paikkatietoa
veneen ulkopuolelle.

Talous
Toiminta rahoitetaan edellisten vuosien tapaan uusien
veneiden rekisterimaksulla ja myöhässä katsastettavien
veneiden katsastusmaksulla.
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TOIMINTASUUNNITELMA
KOULUTUSTOIMIKUNTA
Koulutustoimikunta organisoi ja järjestää tilaisuuksia tai
mahdollisuuksia hoskilaisille merimiestaitojen sekä veneilykokemuksen ylläpitämiseksi ja laajentamiseksi.
Toimintavuonna 2019 toimikunta aikoo järjestää ainakin Veneilijän solmukurssin, Varakipparin kertauskurssin, ja Dieselmoottorin vuosihuoltokurssin. Yhteistyössä
muiden toimikuntien kanssa organisoidaan/rakennetaan
myös muuta omaa tarjontaa. Näin pyritään organisoimaan muita säännöllisesti tarvittuja kursseja kuten EA1,
mastonosturikoulutus ja kilpailunjärjestäjäkurssit.
Laajempia ja vaihtelevampia mahdollisuuksia haetaan
myös yhteistyökumppanien kautta. Lähialueen yritysten,

veneilykouluttajien ja erityisesti Hoskilla toimivien veneilykoulujen kanssa pyritään tuomaan kiinnostavaa tarjontaa
hoskilaisille.
Lisäksi avustetaan tarvittaessa kansainvälisen huviveneenkuljettajan lupakirjan hankkimisessa (veneilyturvallisuustoimikunnan kanssa), kootaan ja viestitään kiinnostavaa koulutus- ja tapahtumatarjontaa muualta (kuten
SPV:n, Meriturvan ja muiden tarjonta, erilaiset kokeilutilaisuudet (mm ’kokeile Viklaa’ -päivät, ja niin edelleen) ja
tarkastellaan mahdollista yhteiskäyntiä Meriturvaan.
Yksi keskeinen tavoite on koota koulutustarjontaa
helpommin löydettäväksi, erityisesti digitaalisiin kanaviin.

Hoskilaisen 4/2018
kuvakisan voitto
Jouni Koivunevalle

PERINNETOIMIKUNTA
Vanhojen asiakirjojen ja valokuvien järjestely ja arkistointi jatkuu entiseen tapaan. Tavoitteena on, että 10
vuotta vanhempia asiakirjoja luovutetaan urheiluarkistoon. Syksyisen klubi-illan yhteydessä on teemana
HSK:n historia eri näkökulmilta. Selvitetään mahdollisuudet saada HSK:n entisten kotisatamien muistolaatat Kellosaaren ja Iso-Pässin paikoille.

Kaarnapurrella aamuvaloon.

Osallistu sinäkin
seuraaviin kuvakisoihin
Lähetä kilpailuun osallistuvat kuvasi tai kuvalinkki (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 28.1.2019
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,
hoski.fi-nettisivujen sekä vuosikirjan kuvituksena.
s kuvista

Kiito äteen!
jo etuk
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Tapahtumakalenteri 2018–2019
MARRASKUU
		
09.11.
Nostalginen klubi-ilta
21.11.
Syyskokous
JOULUKUU
		
06.12.
Itsenäisyyspäivä GP

PER/MAT
HAL

JKV

KESÄKUU
		
07.06.
Risukko Race
-perhepurjehdustapahtuma

MAT

HEINÄKUU
		
12.–14.07.
TALLINNAN MERIPÄIVÄT
15.–19.07.
ICCY 2019 Helsinki, HSK:lla

MAT
TAMMIKUU
ELOKUU
			
11.01.
Matkaveneilyn klubi-ilta
MAT
09.08.
OrmisJippo-perhepurjehduskilpailu KVE
15.01.
Toimintakertomukset valmiina
HAL
10.08.
OrmisJippo
MAT
10.08.
VIAPORIN TUOPPI
HELMIKUU
31.08.
Venetsialaiset, Ormis ja Risukko MAT
			
09.–18.02.
VENE 2019 BÅT
SYYSKUU
vko 9
Hoskillainen no 1 ilmestyy
TIE
			
vko 38
Hoskilainen no 3 ilmestyy
TIE
MAALISKUU
			
LOKAKUU
01.03.
Matkaveneilyn klubi-ilta
MAT
			
01.–03.03.
MEREMESS, Tallinn
26.10.
Lipunlasku
HAL
02.–11.03.
ALLT FÖR SJÖN, Stockholm
vko 44
Hoskilainen no 4 ilmestyy
TIE
HUHTIKUU
MARRASKUU
			
			
Kevätretki
MAT
14.11.
Veneilijän solmukurssi
KOU
Vuosikokous
HAL
21.04.
Lipunnosto
HAL
TOUKOKUU
		
vko 20
Hoskilainen no 2 ilmestyy
30.05.–02.06. Helatorstain eskaaderi

TIE
MAT

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

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

Kuva: Matti Paakkanen
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Mediatiedot

Hoskilainen 2019
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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
28.2.
28.1.
2
16.5.
15.4.
3
19.9.
19.8.
4
31.10.
30.9.
VUOSIKIRJA ilmestyy toukokuussa 2019,
aineistot 29.3.2019 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

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

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

Klubitakin kangasmerkki

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

Toistoalennus –10 % / lehti. Hinnat alv 0 %

Helsingfors Segelklubb ry

Vattuniemen Puistotie 1, 00210 Helsinki / Hallonnäs Parkväg 1, 00210 Helsingfors, 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, hoski.fi
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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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Tulossa ensi-iltaan uusi

kullanhohtoinen

Sinulle, jolla on silmää modernille arkkitehtuurille. Jätkäsaaren Saukonkanavan
rantaan rakennettava 6-kerroksinen As Oy Helsingin GoldenEye jatkaa uniikin 12-kerroksisen
sisartalonsa As Oy Helsingin Goldfingerin kullanhohtoista ilmettä. GoldenEyen kodeissa on
valinnanvaraa tunnelmallisista yksiöistä hulppeisiin terassiasuntoihin. Nykyaikaiset yhteiskäyttötilat,
kuten kuntosali, etätyöhuone, saunaosasto ja pesula. Yhtiöiden omilla kajakeilla pääset
halutessasi tutustumaan merelliseen Helsinkiin aallonharjatasolta.

Ilmoittaudu ennakkorekisteriimme osoitteessa

peabkoti.fi/goldeneye

Saat tietoa aikatauluista ja pääset varaamaan asunnon ensimmäisten joukossa.

Tiedustelut: Peab Asuntomyynti, puh. 040 8019 900, asuntomyynti.helsinki@peab.fi.

