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KOMMODORIN TARINAT

120
Luku, joka ilmaisee HSK:n toimintavuosia. Patentti- ja 
rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä HSK:n numero 
on 23. Ehkä otan kovasti etunojaa ajattelussa, että 
HSK on järjestyksessään 23:s Suomessa perustettu 
yhdistys? Olisi mielenkiintoista selvittää, miten yhdis-
tykset 1–22 tänä päivänä voivat. Tästä otan pallon it-
selleni ja kerron vastauksen viimeistään Hoskilaisessa 
3/2019.

HSK:n 120:s toimintavuosi tulee olemaan toimin-
nan puolesta edellisiä vuosia vilkkaampi. Poikkeuksellisesti alueellamme ei järjestetä useita arvokilpai-
luja. Siitä huolimatta toiminta tulee olemaan varsin aktiivista.

Junioritoiminnan alla tulee purjehdusharrastukseen, kilpapurjehduksen alkeisiin sekä nuoren urhei-
lijan polkua käymään noin 200 nuorta hoskilaista. Tästä joukosta sekä heidän tukijoukoistaan muodos-
tuu omalta osaltaan tulevaisuuden HSK. On huomattavasti helpompaa saada uusia jäseniä sellaisista 
henkilöistä, jotka tietävät mistä veneilyssä on kyse kuin niistä, joilla ei ole veneilystä mitään käsitystä. 
Sijoitukset junioritoimintaan ovat erittäin tärkeitä.

Junioripurjehtijoiden lisäksi HSK:n satamassa toimii, oman arvioni mukaan, noin 300 muuta kil-
papurjehtijaa. Ei joka päivä, mutta varsin usein. Lisäksi Suomen nuorten sekä edustusmaajoukkueen 
edustajat harjoittelevat Hoskilla kotimaassa ollessaan. Eivät kaikki, mutta valtaosa. Kaikki ovat toki 
tervetulleita.

Laskelmassani päädyin siihen, että Hoskilla on noin 500 aktiivista kilpapurjehtijaa. Lisäksi kaikille 
edellä mainituille järjestetään valmennusta, viikkokisoja sekä arvokilpailuja. Uskallan sanoa, että yksi-
kään muu seura ei yllä samaan. Toki pitää muistaa, että tuo kaikki pitää toteuttaa yhdessä sovittujen 
ehtojen mukaisesti.

Juhlavuoden kunniaksi pyrimme järjestämään muutamia tapahtumia. Ensimmäisenä maaliskuun 
alussa on kyltin paljastus vakuutusyhtiö Varman pääkonttorilla - paikalla, jossa Hoskin klubitalo sijaitsi 
vuosina 1925–1958. Maaliskuun loppupuolella vietetään kauden avajaisiltaa ravintola Blue Peterissä. 
Muitakin juhlavuoteen liittyviä tapahtumia on suunnitteilla.

Heinäkuinen ICCY-tapahtuma järjestetään myös juhlavuoteen liittyen. Odotamme 50–70 vierasta 
5–7 maasta. Tapahtuman päivämäärät ovat 15.–18.7.2019. Alustava ohjelma löytyy osoitteesta iccy.
org.

Keskustelut Nord Stream Race:n järjestämisestä ovat käynnistyneet. Ajankohta on 1.–3.7.2019.
Tammikuun alussa allekirjoitettiin vuokrasopimus uudesta retkisaaritukikohdasta Houtskarin Mos-

salassa. Vuokrasopimus on alkuun neljä vuotta.
Juhlavuoteen liittyy myös hanke, jonka tarkoituksena on tilata käsinommeltuja lippuja hoskilaisten 

veneisiin. Ensimmäinen tarjouspyyntö on jo lähetetty. Tätä lukiessanne pitäisi olla tiedossa hinnat ja 
toimitusaika.

Pidetään aktiivisuus korkealla. Siten voimme parhaiten mahdollistaa seuraavat 120 vuotta.
Hyvää juhlavuotta!

Joni Nuorivaara
Kommodori
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TOIMISTO

HSK:n toimiston aukioloajat
KANSLIET betjänar

Maanantai
klo 13.00–19.00
Tiistai–perjantai
klo 13.00–16.00

Hoskilainen 1/2019
Helsingfors Segelklubb ry:n jäsenlehti
hoskilainen@hoski.fi

• Päätoimittaja • Chefdirektör
 Perttu Monthan
 Helsingfors Segelklubb ry
 Vattuniemen Puistotie 1, 00210 Helsinki
 Hallonnäs Parkväg 1, 00210 Helsingfors

• Kommodori • Kommodor
 Joni Nuorivaara
 joni.nuorivaara@hoski.fi

• Pääsihteeri • Generalsekreterare
 Perttu Monthan
 perttu.monthan@hoski.fi

• Toimisto • Kansli
 Anne Jäntti
 maanantaisin/måndagar
 13.00–19.00
 tiistai–perjantai/tisdag–fredag
 13.00–16.00
 puh. +358 9 6923 580
 toimisto@hoski.fi
 tilinumero FI48 8000 1000 0835 77

• Satamakapteeni • Hamnkapten
 Kari Lehtonen, puh. +358 400 329 955
 satama@hoski.fi

• Kilpailutoimisto • Tävlingskansli
 puh. +358 9 6925 411
 hoski.fi
 
Etukannen kuva: Pekka Sipolan kuvassa 
Aleksandra Blinnikka

Paino: Hämeen Kirjapaino Oy

4

Hoskilainen numero 2/2019:n aineistot 
15.4.2019 mennessä osoitteeseen:
hoskilainen@hoski.fi
Olethan huomannut, että Hoskilaisen 
näköislehden voi lukea myös netissä, 
osoitteessa: hoski.fi –> Jäsenlehti
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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
 koulutus-posti@hoski.fi

 toimisto@hoski.fi

 satama@hoski.fi

 Hallituksen jäsenet:
 etunimi.sukunimi@hoski.fi

 Hoskilaisen aineistot osoitteeseen:
 hoskilainen@hoski.fi
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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 sääntömääräinen vuosikokous 

pidetään HSK:n klubitalon Iso Pässi -salissa keskiviikkona 10.4.2019 klo 18.00. 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen vuosikokouksen käsiteltäväksi määräämät asiat. 

Viralliset kutsut julkaistaan Helsingin Sanomissa sekä Hufvudstadsbladetissa. 
Kokouskutsu julkaistaan myös seuran nettisivuilla hoski.fi. 
Kokousmateriaali on noudettavissa toimistosta 8.4.2019. 

Lisäksi aineisto on saataville sähköisessä muodossa nettisivujen jäsenosiosta.

Kokousterveisin
Hallitus

Möteskallelse
Helsingfors Segelklubb ry:s stadgeenliga årsmöte hålls onsdagen 10.4.2019 kl. 18.00 

i HSK:s mötesrum Stora Bässen. På mötet behandlas de i stadgarna förskrivna ärendena för årsmötet.
Officiell kallelse publiceras i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. 

Kallelsen publiceras även på HSK:s hemsida hoski.fi. Möteshandlingarna fås från kansliet 8.4.2019. 
Handlingarna finns också i digitalform på hemsidan under rubriken medlemmar.

Med möteshälsning
Styrelsen

Ranta Puhtaaksi 2019
-projekti

Kevät on jo lähellä ja satamatoimikunta valmistautuu 
suursiivoukseen. Jälleen kerran rantaamme on kerty-
nyt monenmoista tavaraa viime vuosien varrelta.

Kevään aikana rannassamme tehdään inventaa-
rio. Tunnistamattomiin esineisiin tullaan puuttumaan 
siivousprojektin yhteydessä.

Jätteet viedään kierrätykseen ja ”omistajatto-
mat” tavarat kerätään yhteen paikkaan. Tavoitteena 
on löytää niille omistaja. Mikäli omistajaa ei koh-
tuullisen ajan kuluessa löydy, niin tavarat poistetaan 
seuran alueelta.

Hyvä jäsen:
• varmista että omaisuutesi (pukki, masto, traileri, 

jolla ym.) on merkitty talvisäilytyssopimuksen, tai 
vuositarran mukaisesti

• tervetuloa mukaan siivoustalkoisiin – ilmoita sa-
tamakapteenille (0400 329 955) Sinulle sopiva 
aika!

• yhteisiksi talkoopäiviksi olemme sopineet huhti-
kuun 9. ja 23. päivä kello 13 alkaen – tervetuloa!

Hannu Laurila
Satamajohtaja
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Lipunnosto 13.4. 
ja huutokauppa

Tervetuloa osallistumaan 13.4. kello 12.00 lipunnostoon 
ja sen jälkeen merelliseen huutokauppaan. 

Klubitoimikunta järjestää perinteiseen tapaan lipun-
noston yhteydessä superhauskan huutokaupan meriaihei-
sista ja veneilyyn liittyvistä tavaroista. Lahjoituksia huuto-
kauppaan otetaan vastaan ja niitä voi toimittaa Annelle 
toimistoon pe 12.4.2018 asti (toimistoaikana kts. Hoskin 
nettisivuilta hoski.fi/yhdistys/yhteystiedot) tai huutokaup-
papäivän aamuna klubitalolle.

Ota käyttöön 
HSK:n sähköinen 

jäsenkortti
Cardu

Helsingfors Segelklubb on ottanut vuosi sit-
ten käyttöön sähköisen jäsenkortin Cardun. 
Jäsenet ovat saaneet Cardulta viestin, jonka 
kautta voi ladata Cardu-sovelluksen.

Sovelluksen kautta näet tuoreimmat uuti-
set ja tiedotteet Hoski.fi -sivustolta. Tietoa jäsenille -osuudesta 
näet tapahtumakalenterin ja jäsensivut, joiden kautta voit il-
moittautua mm. vesillelaskuun ja katsastukseen. Lisäksi löydät 
tietoa retkisaarista ja kilpailuista sekä Hoskin satama-alueesta. 
Voit myös lukea Hoskilainen-lehtiä kätevästi kännykälläsi. Car-
du-sovelluksen avulla näet myös mitä etuja ja tarjouksia on 
saatavilla Hoskin yhteistyökumppaneilta.

Hoskin tiedotuksen lisäksi löydät kätevästi Suomen Purjeh-
dus ja Veneilyn (SPV) jäsenedut, tarjoukset ja uutiskirjeet.

Cardu-sovelluksen avulla säästät aikaa ja vaivaa. Erityisen 
kätevä sovellus on juuri veneessä, kun aikaa ei mene tiedon 
etsimiseen – kaikkihan on kompaktisti Cardussa.

Mikäli et jostain syystä ole saanut Cardulta viestiä, ole yh-
teydessä HSK:n toimistoon. 

Jaana Reijonaho
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www.qsail.fi       info@qsail.fi       040 552 5111

KROATIASSA PÄÄSET 
PURJEHTIMAAN JO 

ENNEN VAPPUA! 

Kevään ja kesän parhaat 
viikot varataan nyt!

Varaa 31.3. 
mennessä 

ja saat jopa

-20 %
alennuksen!

Matkaveneily 
toimikunnan 

klubi-ilta 
perjantaina 

8.3.
Klubitalon saunoissa lämmitellään aluksi ja ohjel-
ma alkaa Iso Pässi -salissa klo 19.

Illan ohjelmassa mm. ICCY 2018 Karlskrona ja 
reitit  perinteisesti Ruotsin kautta sekä via Baltia, 
jossa uutta tietoa Köigusten ja Möntun satamista.

Kuvakooste Itäiseltä Suomenlahdelta. Tietoa 
Viipurin ja Pietarin tullauspaikoista sekä tuoreet 
kuulumiset Suursaaresta.

Tiedotusta Hoskin uudesta Mossala -retkisa-
tamasta ja siihen liittyvistä uusista tapahtumista.

Kotisivuilla hoski.fi informoidaan klubi-iltojen 
aiheista ennakkoon.

Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet hauskoihin 
klubi-iltoihin! 

Kuva: Viktor Grandell
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Koulutus- ja 
harjoitus- 
toimintaa 

2019
Kevään kursseista. Kevään tarkka ohjelma on 
vielä työn alla. Pyydämme seuraamaan verkkosivuja 
sekä Facebook-jäsenfoorumia koskien tarkempia 
aikatauluja ja ilmoittautumisohjeita. Kevätkauden 
kaavailuissa ja järjestelyissä on ainakin mm. sol-
mukursseja, ensiapukurssi (kahden illan versiona 
helmi-maaliskuun vaihteessa), VHF-kertauskurssi 
maaliskuussa, varakipparin kertauskursseja, sekä 
runsaasti muutakin.

Pajalahden veneilykoulu. HSK ja Pajalahden 
Veneilykoulu (PaVe) käynnistivät syksyllä yhteistyön. 
HSK ja PaVen jäsenseurat tuottavat nyt yhteistyössä 
erilaisia kursseja, ensimmäisinä esimerkkeinä lop-
pusyksystä verkkoon tarjolle tulleet mahdollisuudet 
kuten ’Sähkökurssi’, ”Pleissauskurssi” ja Erkki 
Suorlahden ”Veneily vaativissa olosuhteissa”. 
Jatkoa seuraa.

Muuta hyödyllistä
• Hätämerkinantoharjoitus: 2.3.2019  

(Matosaari, HMPY)
• ”Veneilijän pelastautumiskurssi”:  

seuraava avoin kurssi 26.4.2019  
(www.meriturva.fi)

Ajatuksia ja palautetta? Koulutustoimikunta on 
olemassa tuodakseen koulutus- ja harjoitusmah-
dollisuuksia jäsenistölle. Siitä syystä tarvitsisimme 
hieman apuasi. Toivoisimme mitä tahansa palautet-
ta koskien toiveitasi, kokemuksiasi ja ehdotuksiasi 
osoitteeseen koulutus-palaute@hoski.fi.

Säästä. 
Hermojakin.

Vaurastuminen ei ole sattumaa,  
kun siihen on hyvät välineet.  

Uusi mobiilipalvelu  
pitää tavoitteesi iskussa.  

Säästät kuukausittain tai kerralla.

Tutustu ja vaurastu:  
mandatumlife.fi/vaurastu
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Kuvat: Perttu Monthan



Syyskokouksen päätökset
Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidettiin 21.11.2018. Kokouksessa 
oli paikalla 46 äänivaltaista jäsentä. Seuraavassa tiivis yhteenveto 
kokouksen päätöksistä:

1. Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukainen toimintasuunnitelma vuodeksi 2019 ja asetettiin ehdotuksen 
mukaiset toimikunnat.

2. Hyväksyttiin kilpailutoimikunnan suunnitelma vuonna 2019 järjestettäviksi avoimiksi kilpailuiksi.

3. Hyväksyttiin jäsen-, investointirahasto- ja liittymismaksut hallituksen esittämän hinnaston mukaisesti vuodeksi 
2019. Päätettiin, että vuoden 2019 jäsenmaksu suoritetaan 31.1.2019 mennessä.

4. Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus jäsenille tarjottavien palvelujen hinnoiksi vuonna 2019.

5. Hyväksyttiin hallituksen esitys enintään 400 000 euron investointivarauksesta C-laiturin uusimiseksi.

6. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio sekä investoinnit vuodeksi 2019.

7. Uudelleenvalittiin Perttu Rönkkö I varakommodoriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

8. Uudelleenvalittiin Erkka Ansala II varakommodoriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

9. Uudelleenvalittiin Perttu Monthan pääsihteeriksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

10. Valittiin Hannu Laurila satamajohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

11. Valittiin toimikuntien kokoonkutsujat ja jäsenet vuodeksi 2019 kokouksessa jaetun luettelon mukaisesti  
lisättynä huomionosoitustoimikunnalla, jonka koollekutsujana toimii Ted Gröndahl ja jäseninä  
Timo Nurmilaukas sekä Kalevi Westersund.

12. Vaalinvalmistelutoimikunnan kokoonkutsujaksi valittiin Juha Vuorinen ja jäseniksi Rolf Eriksson,  
Ossi Hyvönen, Olli Niemi, Seppo Savikurki, Tarmo Suomalainen ja Petteri Stenius.

13. Valittiin tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Rabbe Nevalainen sekä varatilintarkastajaksi AltumAudit Oy sekä 
toiminnantarkastajaksi Jani Alenius ja varamieheksi Panu Penttilä.

14. Päätettiin, että yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

15. Päätettiin, että lipunnosto on 13.4.2019 klo 12.00 ja lipunlasku 26.10.2019 auringon laskiessa.

16. Hyväksyttiin hallituksen esitys sääntöjen §12 ja §14 alakohta 13 muuttamiseksi.

17. Huomionosoitustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti palkittiin seuraavat henkilöt: 
• Börje Nordbergin kiertopalkinto myönnettiin Finnish Dragon Sailorseille Louhien Gold Cupista. 
• Vuoden vilkku (katsastajien valinta): Risto Haimila 
• Harmaja-palkinto: Björn Ekroth 
• Kultainen kunniamerkki: Björn Ekroth

18. Lisäksi myönnettiin seuraavat kultaiset matkapurjehdusmerkit: Mikko Dahlbom, Maikki Nuorivaara ja  
Joni Nuorivaara.

19. Ilmoitusasiat: 
• Kommodori kertoi, että satamamestarin läksiäisiä vietetään 22.2.2019 ja kauden avajaisia keväällä,  
 lisätietoja lähempänä tapahtumia. 
• Lisäksi kerrottiin mahdollisuudesta ommellun HSK-lipun hankintaan, lisätietoja ennen ensi kautta. 
• Perinnetoimikunta kertoi valmistelutyöstä muistolaattojen hankkimiseksi aiempien satamien kohdalle.
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Unelmien vuosi 
– 2018

Olen tavoitellut viimeiset viisi vuotta 
Raceboardin Maailmanmestaruutta 
ja oli aivan mahtavaa päästä tavoit-
teisiini. Tietenkin haaveilin myös siitä, 
että voittaisin MM- ja EM-kilpailut 
samana vuonna ja näinhän siinä sit-
ten kävi. Viiteen vuoteen mahtuu pal-
jon onnellisuutta, murheita, stressiä, 
ylä- ja alamäkiä, reissuja ja lukuisia 
treenitunteja. Tavoitteiden toteutu-
misen myötä ymmärsin myös, miksi 
sanotaan ”It’s all about the journey, 
not the destination”. Olen onnellinen 
kuinka paljon upeita hetkiä ja ihmi-
siä on mahtunut kuluneisiin vuosiin. 
Oikeaan suuntaan ollaan menossa ja 
korkeammalle tähdätään!

Kuullessani, että urheilutoimit-
tajat ovat valinneet minut vuoden 
purjehtijaksi, olin aivan sanaton. 

Suomessa on hirmu määrä upeita 
purjehtijoita ja erittäin hienoja saa-
vutuksia. On iso kunnia tulla valituksi 
ja saada purjelautailua taas hieman 
enemmän näkyville. 

Viime vuosi oli läpimurto kaiken 
kaikkiaan: MM- ja EM-tittelit, SPV:n 
Vuoden Lautailija, urheilutoimittaji-
en Vuoden Purjehtija, Urheilugaalan 
Vuoden Sykähdyttävin Urheiluhetki 
TOP-11 joukkoon kuuluminen, tällä 
hetkellä Vantaan vuoden urheilija 
ehdokkaaksi kuuluminen. 

Ei tässä oltaisi ilman upeata tii-
miä, joka seisoo vierelläni! Iso kiitos 
kaikille mukana olleille ja tsemppa-
reille. Tehdään tästä vuodesta vielä 
hienompi yhdessä. 

Aleksandra Blinnikka 

HSK:s flagga 
På båtmässan 2019 uppmärksammades segelföreningar-
nas flaggor med en imponerande utställning av nära på 
alla segel- och båtklubbars flaggor. Ett seminarium hölls 
15 februari med anledning av att det 
förflutit 100 år sedan segelklubbflag-
gorna fick sin nuvarande form och 
status genom en statlig förordning. 
För HSK:s del kan konstateras att i års 
boken 2016 ingick en artikel skriven 
av mig om Helsingfors Arbetare Segel-
klubbs H.A.S.K.:s verksamhet år 1917 
med ledning av Finland 100 år. I den 
berättas även om klubbens och segelföreningarnas flag-
gor vid seklets början. 

Flaggfrågan debatterades flitigt våren 1917. Den fö-
rändrade politiska situationen möjliggjorde detta. Den s.k. 
Seynska flaggan, med de ryska färgerna i övre vänstra på 
den blåvita korsflaggan ville man bli av med. Den hade 
införts 1910 som ett led i den förryskningspolitik som då 
bedrevs. Frågan diskuterades på Seglardagarna 14 april 

och i Frisk Bris 15 april uppmanades klubbarna att ta i 
bruk sin gamla flagga. När flaggan hissades är oklart 
men i årsberättelsen för 1917 konstateras att: ”Den flag-

ga som under en längre tid intog den 
rättas plats, symbolen för långa tiders 
förtyck, fick vika för den, på hvilken vi 
satte en ära i att alltid bära med heder. 
Vår fasta förtröstan är att den och allt 
fortfarande skall pryda vårt hem och 
våra farkoster, utgörande ett hägn för 
oss och en sporre till ökat arbete för vår 
klubb och vår sport.” Förordning an-

gående segelförenings flagga gavs den 18 februari 1919. 
Då fick segelklubbarnas flaggor sin nuvarande form. Men 
H.A.S.K:s äldsta flagg flaggan vajade på Skällarn sanno-
likt sommaren 1917 och 1918. Först sommaren 1919 gick 
H.S.K:s nuvarande flagga i topp på Skällaren.

Rolf Eriksson
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TET-harjoittelu HSK:ssa
Lokakuussa 2018 vietin päivän työ-
harjoittelussa Lauttasaaressa Helsin-
gin Purjehdusseuralla. Työharjoittelu 
oli osa kouluopintojani ja samalla 
minulle hyvä mahdollisuus viettää 

päivä koulun ulkopuolella tutustuen 
työelämään. Paikan työharjoitteluun 
oli järjestänyt isäni, joka on seuran 
aktiivinen jäsen. Purjehdus on myös 
minulle kiva kesäharrastus.

Aloitin päivän tulemalla töihin 
noin kello kahdeksan aikoihin. Työn-
ohjaajanani toimi Kari, joka on ker-
hon satamakapteeni. Ensimmäiseksi 
tehtäväksi minulle annettiin roskien 
siivousta kerhon pihamaalta. Siinä 
vierähti tunnin verran. Homma oli 
sinällään ok mutta ulkona oli jäätä-
vän kylmä. Tästä johtuen olikin hyvä, 
että seuraava juttu tapahtui sisällä ja 
oli sen tarkistusta, että kerhotalon 
lämmitys pelaa. Pelasihan se. Juuri 
kun minulle tuli lämmin lähdettiin 
takaisin ulos jatkamaan roskien ke-
ruuta. Siinä riittikin hommaa puoleen 
päivään saakka. Lopuksi tarkistimme 
vielä Karin kanssa sähköt toimi koko 
kerhoalueella ja että vesi toimi myös. 
Nämä olivat kunnossa. Tämän jäl-
keen harjoitteluaikani oli lopussa ja 
pääsin lähtemään kotiin.

Työharjoittelu oli kiva kokeilu ja 
mukavaa vaihtelua koulunkäyntiin.

Mikael Kontio
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HSK:n Laserit
talven ensimmäisellä leirillä

Gardalla

Hoskin Optareiden alullepanema 
yhteistyö italialaisen maailmankuu-
lun pursiseuran Fraglia vela Rivan 
kanssa laajeni nopeasti, kun Hoskin 
Laser Radialit järjestivät yhteisleirin 
Rivan Laser-joukkueen kanssa tam-
mikuussa.

Hoskin kahdentoista purjehtijan 
joukkueesta kuusi osallistui tälle 
intensiiviselle kolmipäiväiselle yh-
teisleirille yhdessä Rivan kymmenen 
purjehtijan kanssa. Leiriohjelma oli 
nopeatempoinen aamu- ja iltapäi-
väharjoituksineen ja tavoitteina oli 

kuukauden vesitreenitauon jälkeen 
palauttaa tuntuma veneeseen ja 
kilpailutilanteisiin.

Italialaisilla oli vastaava tilanne 
kuin suomalaisillakin, kuukauden 
talvitauko takana.

Alkuun paikalliset olivat vahvoil-
la heille tutuissa olosuhteissa, mut-
ta Hoskin pojat oppivat nopeasti ja 
viimeisenä päivänä isännille ei enää 
paljoa jätetty – kaikki harjoitusläh-
döt vietiin vähintään kolmoisvoitoil-
la.

Kelit olivat upeat – aurinkoa ja 
4–9m/s tuulta eikä edes kovin kyl-
mä.

Italian joukkueessa on pari 
nuorten maailmanmestaria, joten 
vastus oli kova.

Rivasta Hoskin kalusto siirtyi 
Barcelonaan, jossa pidämme seu-
raavan leirin koulun hiihtolomien 
aikaan 16.–24.2. Siihen asti kes-
kitytään kouluhommiin ja fysiikka-
tree neihin.

Petri Leskinen

PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA
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HSK Optitiimi starttasi
kisakauden tammikuulla

Tiimin ensimmäinen leiri ulkomailla ja 365 osallistujan 
kilpailut Torreviejassa antoivat hyvän alun tulevalle kau-
delle. Leiriin osallistui myös neljä urheilijaa muista seu-
roista haastamaan Hoskin junioreita lähtöharjoituksissa 
sekä pidemmissä regattalähdöissä. 

Kilpailut järjestettiin Real Club Nautico Torrevieja 
-klubin edustalla hyvin erilaisissa ja haastavissa olosuh-
teissa. Kisan heikkoudet tiimillä olivat kovat virtaukset, 
heikon tuulen ja mainingin yhteisvaikutus. Tiimi pärjäsi 
parhaiten kovassa kelissä.

Tästä on hyvä lähteä rakentamaan seuraavia kisoja 
varten. Lago di Gardalla nähdään. 

Neljä suomalaista purjehtijaa ylsi kultafliittiin: 
• 37. Henrik Puolakka (HSK)
• 40. Tatu Uusitalo (HSK)
• 69. Lasse Lindell (ESF)
• 74. Melisa Shalagin (BSS)

Robin Willgren

PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA
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Tyynenmeren
ylitys

Muiden valmistelujen lisäksi olimme 
tutkineet tuuli- ja virtaennusteita 
ahkerasti. Tällä purjehduksella näke-
myksemme oli, että virta on tärkeäm-
pi kuin tuuli. Jos reitin valinta menee 
pieleen, voi joutua parin solmun 
vastavirtaan, siinä ei hyvällä tuulella-
kaan paljon hymyilytä.

Myöhään iltapäivällä, syyskuun 
28. päivä, irroitimme köydet Panama 
Cityssä sijaitsevasta La Playita Ma-
rinasta. Olimme ajoittaneet lähdön 
lähelle ylävettä, jolloin reipas vuo-
rovesivirta auttoi meitä alkumatkan.

Ensimmäiset 31 tuntia Tyyn-
imeri oli nimensä mukainen, sillä 
jouduimme ajamaan moottorilla Pa-
namanlahdelta ulos ja vielä vähän 
pidemmällekin. Päästyämme ulos 
Panamanlahdelta, emme kääntyneet 
heti länteen, vaan jatkoimme etelä-
lounaaseen. Uskoimme löytävämme 
parhaat mahdolliset tuulet ja virrat 
läheltä päiväntasaajaa.

Vaikka alkumatka taittuikin 
moottorilla, oli tunnelma silti ka-
tossa. Olimme vihdoin taas merellä 
menossa kohti uusia seikkailuja. 
Panamanlahden valaatkin tulivat toi-
vottomaan meille hyvää matkaa. Vä-
lillä näimme niitä laumoittain, välillä 
vain kuulimme niiden hengityksen. 

Panamasta voi periaatteessa läh-
teä mihin aikaan vuodesta tahansa 
Galapagosin ja Ranskan Polynesian 
suuntaan. Panaman kulmilla voi 
syntyä hurrikaanin poikasia, mutta 
varsinaisiksi myrskyiksi ne kehittyvät 
vasta pohjoisempana. Päiväntasaa-
jan lähelle tai yli ne eivät voi liikkua. 
Myös Etelä-Tyynellämerellä on oma 
sykloonikautensa, mutta ne myrskyt 
eivät tule niin itään, että niistäkään 
olisi harmia.

Moottorilla ajo ei ole meille mie-
leen, mutta meillä ei ollut paljon 
vaihtoehtoja. Jos olisimme yrittäneet 
purjehtia nuo ensimmäiset 162 mai-

lia, ei siihen olisi ehkä viikko riittänyt. 
Alueella ei vain yleensä ole kunnon 
tuulia tuohon aikaan vuodesta.

Kun vihdoin saimme purjeet ylös, 
oli matkanteko mukavaa, vaikka tuu-
li olikin vastainen. Iiris kulki iloisesti 
purjeet tiukalle skuutattuina loivassa 
mainingissa. Suunta ei ollut aivan 
paras mahdollinen, todellisuudessa 
jopa välillä loittonimme määrän-
päästämme purjehtien etelään ja 
välillä jopa etelä-kaakkoon. Sää- ja 
virtakarttojen perusteella etelään piti 
kuitenkin pyrkiä. Monille tässä vai-
heessa voi olla liian suuri houkutus 
lähteä kohti kohdetta. Entisinä kil-
papurjehtijoina kuitenkin tiedämme, 
että blägä ja vastavirta kannattaa 
kiertää vaikka vähän kauempaakin, 
jos sillä pääsee silti nopeiten maaliin.

Joka päivä illallisen yhteydessä 
latasimme sateliittipuhelimella grib-
tiedostot, joissa oli sekä tuuli- että 
virtaennusteet. Myös SSB-radiolla 
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voimme ladata samoja tiedostoja, 
mutta tiedonsiirron hitauden vuoksi 
vain hyvin pienen alueen kerrallaan. 
Nyt latasimme aina noin viikon pur-
jehdusalueen.

Tuulinuolien perusteella oli help-
po päätellä korkeapaineen sijaitse-
van Ecuadorin ja Galapagosin välillä. 
Päiväntasaajalla korkeapaine ei pyö-
ri, vaan tuuli virtaa korkeapaineesta 
suoraan poispäin.

Matkan ainoa haveri tapahtui 
samana päivänä, kun olimme saa-
neet purjeet ylös. Hekin säätöruuvi 
meni poikki ja vapaana heiluva hekki 
irroitti SSB-radion antennin syöttö-
kaapelin. Onneksi seilasimme krys-
siasennossa, täysi isopurje tiukaksi 
skuutattuna. Isopurje tuki mastoa, 
eikä mitään pahempaa sattunut. 
Saimme hekin takaisin kiinni ja muu-
taman päivän päästä, kun aallokko 
oli helpompi, saimme antenninkin 
korjattua. 

SSB-radio toi meille myös vaihte-
lua aika tasaiseen arkeen. Joka päivä 
olimme puheyhteydessä USA:n lipun 
alla purjehtivaan Clair de Lune -ve-
neeseen, joka oli meidän lähtiessä 
noin 1 000 mailia meidän edellä ja 
vaihdoimme kuulumiset sekä sää-
tiedot.

Kaksi vuorokautta ja vähän pääl-
le osoitti meidän keula Kolumbiaan. 
Loiva maininki muuttui melko pian 
ryskiväksi menoksi terävässä ja se-
kavassa aallokossa. 70 mailin päässä 
Kolumbian rannikosta teimme ven-
dan. Aluksi kurssi näytti siltä kuin 
olisimme lähteneet takaisin päin, 
mutta onneksi meillä vielä sentään 
jonkin verran oli nousukulmaa, vaik-
ka se surkea olikin. Lisäksi virta työn-
si meitä takaisin pohjoiseen, Kryssi ei 
ole matkapurjehtijan suosikkisuunta, 
varsinkaan liian painavalla veneellä. 

Itse venehän ei varsinaisesti ole 
liian painava, jos ei nyt kevytkään, 
mutta tavaraa matkaveneessä tarvi-
taan valitettavan paljon. Tällä kertaa 
vene oli vielä lisäksi lastattu niin 

täyteen ruokaa ja juomaa kuin vain 
suinkin mahtuu. Paljon enemmän 
kuin mitä valtameren ylityksellä tar-
vitaan, sillä tiedossamme oli, että 
Ranskan Polynesian hinnat voivat 
joidenkin tuotteiden osalta olla mo-
ninkertaiset Panamaan verrattuna. 
Meidän ajatuksena oli, että matkalla 
vierähtäisi vähintään 5–6 viikkoa. 
Lisäksi halusimme, että meillä riittää 
syötävää ja juotavaa vähintään kak-
sinkertaiseen aikaan, Jos jotain erit-
täin paljon vauhtia hidastavaa tapah-
tuisi esimerkiksi rikille tai purjeille, 
meitä ei ainakaan ruuan loppumisen 
takia tarvitsisi heti pelastaa. 

Vendan jälkeen etenimme paa-
puurin halssilla vaihtelevasti ensin 
länsi-luoteeseen, mutta 150 mailin 
jälkeen tuuli odotetusti kääntyi pikku 
hiljaa ja pääsimme vihdoin purjehti-
maan lähes oikeaan suuntaan, joka 
sillä hetkellä oli lounaaseen. Tätä rie-
mua riitti vuorokauden verran ja sit-
ten tuuli taas loppui kokonaan. Otim-
me moottorin avuksi ja suuntasimme 

keulan 190 asteeseen, etelään piti 
edelleenkin pyrkiä pois tyyneltä vuo-
hykkeeltä ja niihin uskomiimme hy-
viin tuuliin ja virtoihin. 

Puolitoista vuorokautta taas puk-
suttelimme moottorilla, kunnes tuuli 
vihdoin virisi ja suuntakaan ei ollut 
aivan vastainen. Suuntasimme keu-
lan vihdoin lähteen.

Paras reitti olisi kulkenut siitä, 
missä Galapagos saaret ovat, joten 
piti valita väistämispuoli. Päädyimme 
menemään pääsaarien pohjoispuo-
lelta, sillä ennusteiden mukaan etelä-
puolella olisi vastavirta. Suuret saaret 
tietenkin vievät tuulen riippumatta 
siitä, miltä puolelta ne ohittaa. Saar-
ten leessä jouduimme taas vähän 
turvautumaan moottorin voimaan.

Tänä päivänä pysähtyminen Ga-
lapagosilla maksaa paljon, on hyvin 
rajoitettua ja byrokratia on vaikeaa. 
Olimme jo Panamasta lähtiessämme 
päättäneet jättää saarilla pysähtymi-
sen väliin. Ennen lähes kaikki pysäh-
tyivät siellä, nyt suurin osa meidän 
tutuista on jättänyt ne väliin. Sen 
verran läheltä kuitenkin menimme, 
että maan hajun saimme sieltä nuuh-
kittavaksi.

Päiväntasaajan ylitimme pian 
Galapagosin ohitettuamme 12 vuo-
rokautta Panamasta lähdön jälkeen. 
Neptunukselle tarjoamamme rom-
mitujaus oli ilmeisesti hänelle niin 
mieleen, että muihin seremonioihin 
emme joutuneet. Seuraavana yönä 
kävimme vielä tekemässä pienen 
koukkauksen pohjoisella pallonpuo-
liskolla, mutta tämän jälkeen matka 
jatkui periaatteessa suoraan kohti 
Marquesasia.

Oltuamme matkalla kaksi viik-
koa, löysimme vihdoin sen, mitä 
olimme etsineet. Meillä oli jopa 2 
solmun myötävirta! Seuraavana 
päivänä myös tuuli kääntyi hieman 
perän taakse, joten nyt olimme löy-
täneet oikeat olosuhteet. Pari päivää 
tämän jälkeen tuuli kääntyi täysin 
perän taakse ja oli aika virittää ge-

Hekin katkenneen kiristysruuvin tilalle 
löytyi nopeasti talja ja dyneemaa. 

Myöhemmin kaivettiin varaston pohjalta 
tilalle vanha vanttiruuvi.
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noa spinnupuomilla virsikirjalle. Nyt 
elämä vasta mukavaa olikin. 

16 vuorokautta ajoimme virsikir-
jalla, kunnes tuli tarve tehdä jiippi. 
Silloin käänsimme kohti kahden vuo-
rokauden päässä sijaitsevaa mää-
ränpäätä. 30 vuorokautta aiemmin 
olimme viimeksi vaihtaneet halssia 
Kolumbian edustalla.

Yllättävän vaihtelevaa tuuli kui-
tenkin tuon reilun kahden viikon 
aikana oli. Tuulen voimistuessa rul-
lasimme genoaa vähän pienemmäksi 
ja joskus tuulen ollessa enemmän 
sivulta, otimme myös kutterifokan 
avuksi. Suurin osa vahtivuoroista taisi 
kuitenkin mennä niin, että purjeisiin 
ei tarvinnut koskea. Tuuliperäsimen 
suuntaa sen sijaan hienosäädettiin 
melko usein, mutta ei sitäkään ihan 
jokaisessa vahtivuorossa.

Olosuhteet olivat loistavat, mutta 
jotenkin kummasti meiltä kuitenkin 
vauhti alkoi hiipua. Pari viimeistä 
viikkoa tuntui kuin olisi tervassa 
purjehtinut. Tuulta oli reilusti, mutta 
vauhti puuttui. Loki lakkasi jossain 
vaiheessa toimimasta, joten pelkän 
GPS nopeuden perusteella emme 
nähneet virran nopeutta. Ennusteet 
kuitenkin näyttivät, että myötävirta 
pitäisi olla tai korkeintaa hyvin heik-

ko vastavirta. 
Tiesimme, että pohjaan kertyy 

matkalla kasvustoa, mutta vasta pe-
rillä meille selvisi koko totuus. Ajaes-
samme sisään Nuku Hivan Taiohae-
lahteen huomasimme, että sileässä 
virrattomassa vedessä meiltä puuttui 
kaksi solmua vauhdista. Seuraava-
na päivänä hyppäsimme uimaan ja 
näimme koko kauheuden.

Kun ankkuri 3. päivä marras-
kuuta molskahti Taiohae-lahteen 
oli köysien irrotuksesta Panamasta 
kulunut 36 vuorokautta 5 tuntia ja 
35 minuuttia. Tästä ajasta ajoimme 
moottorilla 71 tuntia. Polttoaineen 
puolesta olisimme vielä voineet ajaa 
ainakin toisen mokoman, mutta on-
neksi ei tarvinnut.

Kalaveneitä oli paljon Galapago-
sin lähellä, muuten näimme matkan 
aikana vain muutaman laivan ja 
muutaman suuren kalastusaluksen. 
Yhden kalastusaluksen helikopteri 
kävi jopa vilkuttamassa meille.

Itse saimme kalastettua kaksi 
tonnikalaa ja yhden mahimahin. Yri-
timme kalastaa aina, kun olosuhteet 
olivat mukavat. Yhtä kalaa söimme 
kuitenkin aina vähintään kaksi päi-
vää, joten heti tärpättyä ei voinut 
kalaonnea kokeilla uudestaan. GPS:n mukaan matkasimme 

4219 mailia, linnuntietä matkaa olisi 
ollut 3798. Erotuksen verran kertyi 
maileja tuuleen ja virtaan hakeutu-
misesta. Se kuitenkin ehdottomasti 
kannatti.

Panamanlahden jälkeen emme 
nähteet lainkaan valaita tai delfiine-
jä, kunnes Marquesasin valaat tulivat 
toivottamaan meidät tervetulleiksi. 
Niitä ui paljon veneemme ympärillä 
meidän lähestyessämme maata.

Lähestyimme Nuku Hivaa tuulen 
yläpuolelta, joten vasta ajaessamme 
sisään ankkurilahteen, tulvi maan 
tuoksu nenään. Tyynimeri oli ylitetty.

Timo ja Johanna Vesalainen
S/Y Iiris

www.kauaspois.fiMatkan suurin saalis, 7.5 kiloinen mahimahi.

Hanhenkauloja veneen pohjassa.
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I mer än tio år har Björn “Nalle” 
Ekroth skött om och utvecklat HSK:s 
hamn på Drumsö. Mycket har hänt – 
men jobbet i en båtklubbs hamn tar 
inte slut i första taget.

I år går Björn “Nalle” Ekroth i 
pension efter ett drygt decennium 
som HSK:s hamnmästare.

– 2007 började jag jobba här och 
2008 tog jag över ansvaret, säger 
Ekroth.

Väldigt mycket har hunnit hända 
under den tiden – det fanns ett visst 
renoveringsbehov då Ekroth tillträd-
de sin tjänst.

– Under mina år har vi fått ham-
nen i ett gott skick och jag lämnar 
över ansvaret med gott samvete. 
Men jobbet tar ju inte slut: min efter-
trädare får börja med att byta ut den 
bojkätting jag också började med att 
byta. 16 millimeters kedja håller tyd-
ligen i tio år. Och så ska tävlingskans-
liet renoveras…

Bland allt som har förnyats, re-
noverats och upprätthållits under 
Ekroths tid vid spakarna är han mest 
stolt över att ha fått startpaviljongen, 
klubbens första byggnad på ham-
nområdet, i skick. Startpaviljongen 
byggdes år 1937 och var i ett elän-
digt skick tills för några år sedan, 
då stommen reparerades, brädford-
ringen byttes ut och klubbens logo, 
ursprungligen målad på startpavil-
jongen av Lasse Mårtenson, målades 
om enligt originalets exakta förebild.

– Startpaviljongen är väldigt 
viktig för många äldre HSK:are. Det 

Hamnmästaren
lämnar

över stafettpinnen
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känns bra att ha kunnat se till att den 
nu håller väder i åtminstone 75 år till.

Enligt Ekroth har inget gått riktigt 
fel under hans tid som hamnkapten. 

– Men jobbigt har det varit! Vi 
har ändrat om hur båtarna lyfts och 
sjösätts, vi har jämnat ut markarea-
len och så har vi den flytande båt-
mässan som återkommande uppgift. 
Om det känns tungt för en medlem 
att flytta sin båt ur vägen för mässan 
rekommenderar jag att komma och 
hjälpa till med jobbet inför resten av 
mässan, för perspektivets skull!

HSK:s hamn är väldigt stor, med 
plats för 575 flytande båtar. Det är 
många bryggplatser att hålla reda 
på. 

– Jag känner inte att något blev 
på hälft för min del, men två byggna-
der måste renoveras och vissa bryg-
gor är i dåligt skick – eller omoderna, 
säger Ekroth.

– Vi äldre kan fortsätta med båt-
livet längre om bryggplatserna är be-
kväma, med bommar, tillräcklig höjd 
och elektricitet. Det är något HSK 
borde satsa på. 

Ekroths egen seglingskarriär bör-
jade med att tävla. Familjen hade all-
tid haft båt, men första gången i en 
segelbåt gav en så otrolig känsla att 
Ekroth fastnade. Det hann bli en hel 
del tävlingar som besättning i kölbå-
tar innan det blev dags för en egen.

Den första egna båten blev en 
First 30, men den såldes ett år efter 
att Ekroth hade blivit hamnmästare.

– Jag fick ingen sommarhjälp det 

året och hann inte ut på sjön. Ham-
nen var i dåligt skick då och jag såg 
ingen möjlighet att själv äga en båt, 
i synnerhet inte om jag ska hinna 
använda den också. Efter det har jag 
inte haft en egen båt – jag brukar 
säga att jag har blivit frisk. Jag har ta-
git upp cyklandet efter en lång paus 
i stället och ska nog hitta på något 
annat också. 

Ekroth fortsätter ändå som aktiv 
medlem och besiktningsman – och 
hjälper kanske till med båtmässan 
och så.

– HSK:are är jag ju, och har jag 
varit det så här länge kan jag lika 
gärna vara det till slut.

Man ska ändå aldrig säga aldrig: 
Ekroth har, i egenskap av hamnmäs-
tare, sett en massa folk sälja sina 
båtar, svära på att det är slut nu och 
sedan återvända.

– För mig tog det två år innan jag 
slutade stå på stranden och sorgset 
se efter dem som kastade loss. Men 
jag slutade tävla efter en enda natt 
i disregn, när jag tänkte att man ju 
kunde vara hemma i sängen i stället.

I jobbet som hamnmästare lär 
man känna medlemmarna – och får 
veta en hel del om dem.

– Det var en överraskning att så 
många kommer och berättar om sa-
ker, sjukdomar och annat.

Är det någonting av ett psyko-
logjobb?

– Inte med min natur! Kanske för 
någon som är mer empatiskt lagd. 

De som har båtarna på land i 

hamnen över vintern lär man känna 
bättre, men vissa andra går omkring i 
hamnen utan att ens hälsa.

– Det tycker jag att är det minsta 
man kan vänta sig, allra minst om de 
kommer emot på bryggan. Vi är ju 
ändå alla HSK:are.

Ekroth vill dessutom hälsa klub-
bens medlemmar att genast komma 
och säga till om de ser något som 
är sönder, inte fungerar eller annars 
bara fel i hamnen. 

– Det är vår egen klubb och vi 
ska se till att allt funkar tillsammans. 
Värst är det om någon går omkring 
och stör sig på någonting och sedan 
blir arg på att det inte fixas – utan 
att någonsin ha sagt till om det för 
oss. Om vi inte vet om det kan vi inte 
göra något åt saken! Ju snabbare vi 
får veta att något är sönder, desto 
snabbare kan vi undvika att felet för-
värras och blir svårare eller dyrare att 
reparera, säger Ekroth.

Morgonen innan intervjun har 
Ekroth officiellt ansökt om pension, 
men kommer att tillbringa delar av 
våren med att skola in sin efterträd-
are och ska hänga kvar i kulisserna 
så länge det behövs för att verksam-
heten ska kunna fortsätta som förr 
utan problem.

Det finns, som sagt, en hel del att 
göra.

Text: Viktor Grandell

Hamnmästaren
lämnar

över stafettpinnen
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Suuren maailman meininkiä: 
Düsseldorfin venemessut 

– Boot 2019 
Düsseldorfin venemessut ovat perin-
teisesti tavallisen kuluttajan silmin 
olleet ne suurimmat alan messut, ja 
saman ovat vahvistaneet myös vene-
valmistajat ja -kauppiaat. Ajankohta 
tammikuun puolessa välissä osuu 
mukavasti joulunpyhien ja Pohjois-
maisten messujen väliin, ja Finnairilla 
on päivittäinen suora lento Düssel-
dorfiin ja takaisin. Kun meneminen 
on vielä lisäksi sangen järkevän hin-
taista, on lähtöpäätös helppo tehdä. 

Messukeskus on valtava alue, 
halleja on kaikkiaan tällä hetkellä 
16 ja lisää on rakenteilla. Messuille 
mennessä on tärkeää huomioida, 
että metro-ratikka menee joko itäi-
selle sisäänkäynnille tai pohjoiselle 
sisäänkäynnille; itäiselle on hieman 
kävelymatkaa tosin. Metrot olivat aa-
musta valtavan täynnä, jopa niin et-
tei lisää matkaajia otettu edes osalta 
pysäkeistä kyytiin. Messuilla homma 
pelasi melko jouhevasti eikä pahoja 
jonoja päässyt syntymään. 

Olimme pienellä hoskilaisella 
porukalla perehtymässä messu-
jen antiin ja haistelemassa suuren 
maailman menoa yhden lauantain 

verran. Aloitimme kierroksen purje-
venehalleista, joissa esillä oli suuret 
ja yleiset valmistajat (Bavaria, Jean-
neau, Beneteau, Dehler, Dufour, Elan, 
Hallberg Rassy…) kuin myös meidän 
vesillä harvinaisemmat kuten Oyster, 
Swan tai Solaris. Purjeveneitä oli hen-
gästyttävästi kaikkiaan kolmessa hal-
lissa useampia satoja yksilöitä, joten 
kontrasti kotoisiin messuihin ja kah-
teen purkkariin on valtava. Kysyntä ja 
tarjonta ja niin edelleen. Jatkoimme 
matkaa hiplehalleihin eli varusteiden, 
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tarvikkeiden ja vaatteiden ihmeelli-
seen maailmaan. Näitä oli niin ikään 
kolme hallillista, tarjolla kaikkea mitä 
voisi kuvitella tarvitsevansa veneilys-
sä. Ja toki paljon kaikkea muutakin. 
Ilahduttavaa oli havaita, että hinta-
taso ja valikoima vastaavat melko 
tarkasti suomalaisten kauppiaiden 
tarjoamaan, joten näissä ei tarvit-
se lähteä merta edemmäs kalaan. 
Varustehalleissa oli selvästi eniten 
yleisöä, ja ajoittain tungokseen asti 
ajautunut jonossa valuminen ajoi 
meidät moottorivenehalleihin, joi-
ta sitten olikin loput kymmenkunta 
hallia. Moottoriveneissä oli näytillä 
suuri joukko suomalaisia veistämöitä 
ja isoilla mallistoilla, kaikki hallissa 
5, jossa myös oli Finnboatin ständi. 
Hienoa nähdä suomalainen laatutyö 
esillä näin voimakkaasti. Erityisen 
suurella huomiolla oli Axopar, jonka 

yhteistyösopimus Mersujen kutit-
tajana tunnetun Brabuksen kanssa 
julkaistiin Düsseldorfissa. Megajah-
deille oli varattu yksi halli, jossa taisi 
olla messujen suurimmat, karvan alta 
satajalkaisen veneet. Tai no, veneet 
ja veneet. Näihin ei härmän pojilla 
ollut farkuissa mitään asiaa. Kierros 
oli hyvä päättää megajahtien jälkeen. 

Messut kiertää päivässä, mutta 
jos yhtään enempää aikoo tutus-
tua veneisiin sisältä tai tehdä jopa 
hankintoja, kannattaa varata kaksi 
päivää. Liput on hinnoiteltu niin, 
että netistä ostettuna on merkittä-
västi edullisempaa, ja kaksi päivää 
alentaa hintaa suhteessa vielä lisää. 
Muutenkin aikaa on syytä varata, 
sillä yllättävän monella, arkisella-
kin venevalmistajalla oli käytäntö, 
jossa ensin rekisteröidytään tiskillä, 
jonka jälkeen vasta pääsee katso-

maan veneitä sisältä. Toki oli myös 
valmistajia, joilta olisi pitänyt varata 
tutustumisaika etukäteen, ja ilman 
sai ihailla vain ulkoa. Jos mahdollista, 
kannattanee ajoittaa messukäynti ar-
kipäiville, jolloin ei ole varmastikaan 
niin tarkkaa ja kiireistä veneiden esit-
telyjen suhteen. 

Summa summarum: Boot-messut 
oli positiivinen kokemus, ja Düssel-
dorf sekä etenkin vanha kaupunki, 
Altstadt Rheinin varrella, sangen vie-
hättävä vierailukohde. Lämmin suosi-
tus siis! Lennot ja majoitus kannat-
taa varata ajoissa, jotta saa varmasti 
haluamaansa ajankohtaan. 

Erkka Ansala 



Kuva: Viktor Grandell

24



25

Varaa kauttamme unelma-
veneesi ulkomailla!  Valitse 

upea yksirunkovene tai 
mukava katamaraani.

Dubrovnikista tarjoamme 
uudet Lagoon 450 F ja 

Lagoon 50 Elegance 
-katamaraanit  hoski-

laisille 20 % alennuksella. 
Saat lisäksi Virkistyshotelli 
Yyterin SPA-hotellipaketin.

Splitissä on tarjolla neljä 
sporttista X-Yachts 4-3 
venettä vaikka pientä 

regattaa varten.

Kaikki charterit hoskilaisille 
erikoishinnoin!

HSK:n satamasta pääset 
purjehtimaan Lagoon 

Charterin veneillä 
10 % alennuksella.

Kysy myös koepurjehduksia 
kotisatamastasi Lagoon 42 

ja 46 veneillä!

Ole yhteydessä:
Timo Salminen

Tel. +358 400 465050
timo@yachtsagent.com

HOSKILAISTEN PURJEHDUSEDUT

www.yachtsagent.com
ASIANTUNTIJASI MAAILMAN MERILLÄ



Hoskilaisen 1/2019
kuvakisan voitto

Erkki Kaurinkoskelle
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Osallistu sinäkin seuraaviin 
kuvakisoihin
Lähetä kilpailuun osallistuvat kuvasi 
tai kuvalinkki (nettialbumiin) Hoski-
laisen sähköpostiosoitteeseen hoski-
lainen@hoski.fi otsikolla HOSKILAI-
SEN KUVAKILPAILU. 

Liitä kuvan lisäksi tiedot kuvan otta-
jasta ja mielellään lisätietoja kuvasta.

Seuraavaan kilpailuun kuvat tulee 
olla perillä 15.4.2019

Hoskilaisen toimituksen kuvakil-
pailun 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.
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Maakravusta 
foilaajaksi

Reilut viisi vuotta sitten olin juuri 
lopettanut kilpanyrkkeilyn ja aikaa 
alkoi olla muuhunkin, kuten hitaa-
seen ja tehokkuutta korostavassa yh-
teiskunnassa täysin järjenvastaiseen 
matkapurjehdukseen. Olin joskus 
lapsena ajellut tädin moottoriveneel-
lä, mutta nuoruuden ja aikuisuuden 
olin viettänyt tukevasti maissa. 

Kesällä 2013 kävin kavereiden 
kanssa hiukan seilailemassa virtty-
neellä P28:lla, josta toinen kampi oli 
tipahtanut mereen jo ennen reissu-

amme. Ei haitannut, sillä trimmeistä 
kukaan meistä ei ymmärtänyt yhtikäs 
mitään. Kunhan päästiin eteenpäin.

Purjehduksessa minua viehätti 
alusta asti tietty epäloogisuus: voi-
si mennä tehokkaasti paikasta A 
pisteeseen B, mutta sen sijaan voi 
valita lillumisen ja loputtoman sää-
tämisen purjeveneellä. Purjehdus 
vaikutti vetoavan erityisesti ihmisiin, 
joilla on jonkinasteisia vaikeuksia 
perusolemisen kanssa. Merellä ei 
välttämättä näennäisesti tapahtunut 

mitään, mutta silti koko ajan oli jo-
tain värkättävää navigoinnista tuulen 
tarkkailuun.

Innostuin seilaamisesta sen 
verran, että syksyllä ilmoittauduin 
työväenopiston saaristonavigaatio-
kurssille. Joka viikko sukkahousu-
pyöräilin reippaasti Helsingin kes-
kustasta Tapiolaan (Helsingin kurssit 
kun olivat täynnä), istuin tunneilla ja 
yritin ymmärtää. Fysiikka ja maantie-
de eivät ole koskaan olleet suurimpia 
vahvuuksiani, joten kurssin suoritta-
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minen vaati oikeasti töitä. Jälkeen-
päin olen miettinyt, etten varmaan 
ikinä ole tehnyt mitään, missä olisin 
ollut yhtä huono. Ahkeroimalla sain 
kuitenkin kurssin suoritettua, vieläpä 
kiitettävin arvosanoin.

Joskus marraskuussa navigoin-
titehtävien parissa ahertaessani 
aloin miettiä tulevaa joulua. Mitä, 
jos lähtisin jonnekin, missä voisin 
purjehtia? Tuumasta toimeen. Iskin 
samalta istumalta Googleen ha-
kusanoiksi ”purjehdus Karibia” ja 
kiitos suomenkielisen haun, ilmestyi 
ensimmäisenä linkkinä Suomen pur-
jelaivasäätiö. Klassikkovene Swan65 
Vahinella oli jouluksi yksi paikka va-
paana. Varasin sen, varasin lennot. 
Siitä se sitten lähti.

Reissu oli juuri niin upea kuin 
saattaa kuvitella. Hyttikaverit olivat 
parhaat mahdolliset ja yövartiossa 
jaoimme työt niin, että yksi ajoi ja 
muut kertoivat vitsilöitä. Karibianme-
ri ympärillä, erinomaisessa seurassa, 
klassikkoveneen ruorissa – olen nero, 
kun tajusin lähteä, muistan mietti-
neeni. Palasin kotiin melkein toivoen, 
että jäisin työttömäksi. Saisi enem-
män purjehdusaikaa.

En jäänyt työttömäksi. Päädyin 
ministerin erityisavustajaksi. Alkuke-
väästä vastasin ministeriössä puhe-
limeen. Soittaja oli Karibian-reissun 
perämies. ”Tuletko kisaamaan kans-
samme X35:lla?” Se oli tarjous, josta 
ei voinut kieltäytyä.

Hiukan myöhemmin tapasin ve-
neen omistajan ja kipparin, Erkki 
Lempiäisen. ”En juurikaan osaa 
purjehtia, mutta minulla on hyvät 
hermot ja suht hyvät läpät”, kuului 
myyntipuheeni. Näin päädyin ensim-
mäiseen kisaveneeseeni.

Ensimmäinen kesä oli hauska, 
mutta vaikea. Vetelin erivärisistä na-
ruista hetkittäin ymmärtäen, miksi, 
enimmäkseen ymmärtämättä. Muu-
taman kerran mieleen hiipi karmea 
epäilys: mitä, jos en ikinä oppisi 
tajuamaan purjehduksesta mitään? 
Opittavaa oli niin valtavasti. Lohtua 
toi, että ainakin olin ollut miehis-
töön rekrytoidessa rehellinen. Tämän 
osasin, minkä kussakin annetussa 
hetkessä osasin, ja sillä oli mentävä. 
Toisto toistolta, tilanne tilanteelta ko-
konaisuus alkoi hiljalleen hahmottua.

Myös erilaiset erikoistilanteet 
tulivat tutuiksi. Ensimmäisen broa-

chini koin kesällä Hangon regatassa. 
”Miksi ajatte tätä näin kenallaan?” 
kyselin killuessani vesirajassa veneen 
katosta roikkuen.

Purjehdus vaati tietysti aikansa, 
myös töiltä, mutta onneksi pomoni 
oli ymmärtäväinen. Elokuun 2014 
alussa järjestettiin Hangossa X-ve-
neiden Gold Cup, ja samaan aikaan 
olisi pitänyt olla neuvottelemassa 
valtiovarainministeriön kanssa tule-
vasta budjetista. Kysyin ministeriltäni, 
kuinka tehtäisiin, kun neuvotteluko-
kous olisi perjantaina ja samaan ai-
kaan jo kisat käynnissä.

”Tämä on aivan selvä asia”, sa-
noi ministeri. ”Sinä olet tehnyt niin 
paljon töitä, että tietysti lähdet pur-
jehtimaan.” Niin tein. 

Ensimmäistä purjehduskesääni 
seuraavana keväänä saapui minulle 
ministeriöön uusi viesti: veneemme 
oli MM-kisakunnossa, ilmoitti kippa-
ri. Miehistö ei ollut ihan varma, missä 
kunnossa me olimme, mutta treenata 
piti, se oli selvä. Muistan vaalikevää-
nä pariinkin otteeseen häipyneeni 
kesken hallitusohjelmavalmistelujen 
Hoskille. Tiimi odotti, ministerit saivat 
selviytyä keskenään.
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Treenaaminen kannatti. Olimme 
Kööpenhaminan X35 MM:ssä sel-
västi harrastelijapäätä, mutta sel-
viydyimme loppujen lopuksi omaan 
tasoomme nähden varsin mallik-
kaasti. Muutoin suomalaisilla sujui 
komeasti, kun Anssi Lydénin ja 
Samuli Leistin kipparoimat Audi-
veneet nappasivat mestaruuskisoista 
tuplavoiton.

Palasin Kööpenhaminan MM:istä 
kotiin valtavan purjehdushuuman 
vallassa. Selasin nettiä ja etsin tulevia 
kisoja. Turussa näytti olevan heinä-
kuun lopussa Baltic Offshore Week. 
Sinne oli tavalla tai toisella päästävä. 
Lähettelin viestejä kaikille mahdolli-
sille tutuille venekunnille ja kyselin, 
liikenisikö mistään yhtään paikkaa. 
Heikolta näytti. 

Häivyin parantelemaan pahinta 
purjehduskuumetta kaverin P28:lle. 
Nauvossa laiturissa oli yksi tuttu 

vene, jonka laitaa kävin heti koput-
telemassa: Olisiko tarvetta gastille ki-
soihin? Ei ollut, mutta kippari lupasi 
ilmoitella, jos tulisi.

Kuinka ollakaan, pari päivää en-
nen BOWia Leisti etsi veneeseensä 
täytettä. Ilmoitin heti olevani käytet-
tävissä. Ja sinne päädyin. Kotiin sain 
palata SM-kultamitali kaulassa. Oli 
häkellyttävää kokea, kuinka oikeat 
purjehtijat kisaa ajoivat. Riitti, kun 
puolet veneestä tiesi, mitä oli teke-
mässä – se kantoi lopun inkkarilau-
maakin.

Syksyn seilasin kaikki mahdolli-
set kisat, jotka keksin. Tämän toisen 
purjehduskauteni jälkeen päätin, että 
tunkisin itseni seuraavaksi kesäksi 
mahdollisimman hyvään veneeseen, 
joka vain kaltaisen aloittelijan huoli-
si. Niin päädyin Salona37:aan pianis-
tiksi ja kesän 2017 jälkeen olin yhtä 
MM-kokemusta rikkaampi.

Jossain vaiheessa aloin entisenä 
nyrkkeilijänä kaivata purjehdukseen 
enemmän urheilumeininkiä. Samuli 
Leisti ja kumppanit olivat homman-
neet foilaavan Nacran ja kyselivät, 
olisinko kiinnostunut. Lupasin tulla 
kokeilemaan, mutta sanoin, että jos 
olen lajissa huonompi kuin murto-
maahiihdossa, jätän homman kokei-
luasteelle.

Ensimmäinen foilauskertani oli 
äärettömän kevyessä kelissä, mikä oli 
yksinomaan hyvä asia. Pari aiempaa 
kokeilukertaa F18:lla eivät juuri aut-
taneet, olin kuin bambi jäällä. Seu-
raavalla kerralla tuulikin jo kovem-
paa. Ajoimme tuhatta ja sataa kohti 
Suomenlinnaa, minkä edessä kippa-
simme veneen katolleen. Nauroin 
hervottomasti, kun yritimme kääntää 
venettä pystyyn. Muita ei muistaak-
seni naurattanut. Mutta olin löytänyt 
oman juttuni. Ja opettelisin sen.
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Ehkä foilauksessa kuitenkin hou-
kutteli sama syy kuin purjehduksessa 
alun perin: täysin järjenvastaista toi-
mintaa, kertakaikkiaan pähkähullua, 
mutta silti tai juuri siksi niin siistiä.

Kun on aloittanut purjehduksen 
kaltaisellani perse edellä puuhun 
-metodilla, hyppäys kahdeksan hen-
gen köliveneestä pääasiassa kahdel-
la purjehdittavaan huippunopeaan ja 
-kevyeeseen Nacra FCS:ään oli mel-
koinen. Foiling Centerin herrat olivat 
alusta asti sitä mieltä, että nyt vain 
neiti nopeasti pinnaan ja ajamaan, 
mutta itse olin epäileväinen. Olin 
ajanut todella vähän mitään purjeil-
la kulkevaa värkkiä, joten jotenkin 
tuntui järjellisemmältä aloittaa jollain 
muulla kuin tuhatta ja sataa kulke-
vaa hiilikuituhämähäkillä. 

Ensimmäisen foilauskauden ve-
telin gastina. Muistan syksyllä ihme-
telleeni, kun koko ajan oli lihaksissa 
jotenkin tukkoinen olo, vaikka en 
ollut mielestäni ehtinyt juuri treena-
ta. Syy löytyi lukemalla Vene-lehden 
juttua foilaavasta Nacrastamme: 
”Gasti on varsinainen työhevonen”, 
jutussa kerrottiin ja kuvailtiin, kuinka 
äärettömän raskasta gastin homma 
skuuttaamisen ja daggerboardien 
kiskomisen kanssa on. Okei. Kuntoni 
siis oli ilmeisesti edelleen suht hyvä.

Viime kesänä uskaltauduin vih-
doin opettelemaan ajamista. ”Lois-
tavaa, neitseellinen maaperä!” iloitsi 
valmentajamme.

Foiling Center on ollut kaltaisel-
leni heikohkolla käytännön taidoilla 
ja lievästä adrenaliiniaddiktiosta kär-
sivälle wannabe-seilorille lottovoitto. 
Olen päässyt purjehtimaan monien 
Suomen parhaiden tekijöiden kanssa 
ja oppinut koko ajan valtavasti. Vii-
dessä vuodessa kaverin retkiveneel-
tä foilaajaksi. Ei hassumpi suoritus, 
vaikka itse sanonkin!

Opittavaa on edelleen, hurjan 
paljon. Olen purjehtijana saavutta-
nut nyt suunnilleen tason, jossa alan 
ymmärtää, kuinka vähän osaan. Ensi 

kesänä toivon, että ehdin purjehtia 
mahdollisimman paljon, toivottavasti 
myös formuloilla, jotka foilaavan Na-
cran jälkeen tuntuvat kyllä hiukkasen 
mopedeilta.

Ja entäs se nyrkkeily? No, vakava-
mielinen kilpaurani on jo takanapäin, 
mutta se ei ole estänyt kisailua silloin 
tällöin. Viime keväänä olin huvikseni 
jopa nyrkkeilyn SM-kisoissa, ensim-

mäistä kertaa vuosien tauon jälkeen. 
Kotiin sain tuliaisiksi pronssia. 

Nyrkkeilyä talvisin, purjehdusta 
kesäisin. Näin löytyy elämään mu-
kava tasapaino. ”Juu, kun ottaa mo-
lemmat ääripäät, niin siitä keskeltä 
se balanssi löytyy”, kuten Johnny 
Winqvist tuumasi.

Jenni Karjalainen
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America´s Cup och
Captain Nathanael G Herreshoff

Man frågar sig vad America´s Cup 
och Captain Nat Herreshoff har 
med varandra att göra. En hel 
del, främst i början av dess 
historia, för lite över hund-
ra år sedan. Hans sista och 
samtidigt sjätte försvarande 
kappseglingsbåt vann Ameri-
ca´s Cup åt amerikanarna 1920. 
Då var han redan 72 år gammal

Mitt intresse för Nathanael 
Greene Herreshoff (18.3.1848–
2.6.1938) eller Captain Nat som han 
kallades, väcktes under en resa till 
New England i USA, förra hösten. I 
Bristol, Rhode Island finns Herres-
hoff Marine Museum, som ger en 
mångsidig bild av denna innovativa 
båtkonstruktör och Americas Cup`s 
historia fram till 1987 då man sis-
ta gången seglande med klassiska 
12:or. Utexaminerad från MIT hade 
han den teoretisk grund som behöv-
des för att kunna göra nödvändiga 
beräkningar. Han hade som kon-
struktör och uppfinnare erfarenhet 
från ångmaskiner till snabbgående 

motorbåtar för marinen och segelbå-
tar av alla de slag. Han experimen-
terade även med seglande katama-
raner 

Uppstickarnationen  
utmanar världshärskarna
Kappsegling i USA har långa traditio-
ner. Ostkusten är väldigt lik vår syd-
kust med djupa skyddande vikar där 
fritidssegling redan i ett tidigt skede 
blev populärt. Samtidigt var kusten 
utanför utmanade för vilken sjöfarare 
som helst, inte minst på grund av be-
tydande tidvattenströmmar. Lotsarna 
var privat finansierade och konkurre-
rade om uppdragen där den som var 

först framme fick uppdraget att lotsa 
fartyg in i hamn. Det ledde till en 

utveckling av snabba seglande 
kustfartyg. 

På andra sidan av Atlan-
ten var England den tidens 
största sjönationen ”Rule 

Britannia! rule the waves ..” 
gällde för britterna. År 1851 

hölls en världsutställning i London 
och i samband med den skulle en 
kappsegling ordnadas av Royal 
Yacht Sailing Sqadron, där prins 
Albert var medlem. Fartyg av andra 
nationer kunde delta. 

Penningstarka amerikaner hade 
år 1844 grundat New York Yacht 
Club (NYYC) för att organisera det 
begynnande intresset bland aristo-
kratin för fritidskappsegling. Ett syn-
dikat med den första kommodoren 
John Cox Stevens tyckte att ett 

Capt. Nathanael G. Herreshoff Skonaren America

The Auld Mugg
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deltagande skulle kunna vara me-
riterande att delta och skickade en 
tvåmastad gaffelriggad lotsskonare 
America för att delta i England. Ön 
Wight och Solent var den tidens cen-
trum för kappsegling och i tävlingen 
deltog 15 brittiska fartyg och Ameri-
ca, som enda utländska fartyg. Enligt 
en skröna, som NYYC gärna delger 
på sin hemsida, frågade drottning 
Victoria vem som vann? America, 
var svaret. Vem blev andra? Det finns 
ingen andra. Möjligen blev det en 
prestigeförlust, som britterna sedan i 
över hundra år försökt rätta till. 

Stevens och de övriga ägarna till 
America var överens om att ”£100 
Cup” eller ”the Auld Mug” som den 
kom att kallas, skulle doneras till 
NYYC med ett donationsbrev ”Deed 
of Gift”. Under de kommande årti-
ondena ändades innehållet ett antal 
gånger för att bättre reglera kapp-
seglingen och framför allt för att man 
skulle delta på lika villkor. 

Under Cupens 167 åriga historia 
har man även ett antal gånger be-
hövt domstolsbeslut.

Försöken att återerövra  
”the Auld Mug”
För USA blev det ett avbrott i den här 
typens aktiviteter genom att inbör-
deskriget som bröt ut 1861 och vara-
de till 1865. Den första utmaningen 
kom först år 1870 från England, som 
amerikanerna dock vann. Därefter 

följde sex utmaningar som ameri-
kanerna vann alla. Då seglade man 
ännu med den typ av fartyg man var 
van vid. Amerikanerna hade i regel 
flatbottnade skonare med centerbord 
och englesmännen smalare, mera 
djupgående skrov av kutter typ. Från 
att i början ha varit flera deltagare 
i kappseglingarna kom man senare 
överens om match-racing. Konstruk-
törerna började allt mera snegla på 
varandra i sina konstruktionslösning-
ar och båtfarten närmade sig varan-
dra. 

Mot slutet av århundradet hade 
Amerika återhämtat sig ekonomiskt. 
Enskillda familjer styrde över banker 
och företag som skötte utbyggnaden 
av järnvägnätet och kustfrakten. I 
New York var både spårvagns- och 
metronätverket under utbyggnad och 
det hade uppstått en penningstinn 
aristokrati, som tyckte att segelspor-
ten var utmanade samtidigt som de 
etablerade sig i sina sommarresidens, 
både på Long Island och i Newport 
RI. Det är namn som Morgan, 
Hearst, Roosevelt, Vanderbilt 
etc. som sticker fram. De tyckte att 
de gjorde försvaret av the Auld Mug 
för nationen och även att den skulle 
förbli i NYYC:s skåp. 

Vanligt folk hade även fått mera 
fritid och Cup-seglingarna drog till 
sig tusentals åskådare både på land 
och i alla slags fartyg runtom ba-
norna. Seglingarna år 1903 telegra-

ferades till England där man visade 
båtarnas positioner på en stor tavla i 
bl.a. Chrystal Palace och i tidning-
arna var det första sidans nyheter.

Captain Nat och hans rivaler
Det är här Cap. Nat kommer in. Hans 
blinde äldre bror drev ett varv och be-
hövde Ned som kompanjon för att ta 
hand om de beställningar som kom-
mit in av NYYC:s medlemmar. Till sa-
ken hör att deras varv redan tidigare 
levererat de snabbaste fartygen och 
hade ett gott ryckte. Edward Bur-
gess, som konstruerat de tidigare 
tre försvarana, hade dött och NYYC 
behövde en ersättare. Det är nu man 
börjar konstruera båtar enbart för att 
kunna försvara Cuppen. Den första 
försvararen var Vigilant och leve-
reades 1893 för att segla mot Earlen 
av Dunraven och hans Valkyrie II. 
Man hade kommit överens om att 
båtarna skulle ha en vattenlinjelängd 

Columbia till vänster & Shamrock till höger

Jämförande grafik av Americas Cup båtar

USS Reliance
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på 85 fot (LWL=26 m). Amerikaner-
na vann klart (3-0). Dunraven nöjde 
sig inte med det här utan kom två 
år senare med en ny båt, Valkyrie 
III, denna gång något större dvs. 90 
fot (LWL =27,4 m). Amerikanerna 
hade beställt en ny båt Defender 
av Ned för försvaret 1895. Defender 
vann första racet, men i andra racet 
blev Dunraven diskvalificerad (styr-
bord-babord regel-brott) trots att 
han vann. Han ansåg sig ha blivit fel 
behandlad och valde att segla hem. 
Då amerikanerna svarade med att 
frånta honom hedermedlemskapet 
i NYYC, blev det skandal hemma i 
England. 

Sir Thomas Lipton eran  
med Shamrock
En dagligvaruhandlare Thomas Lip-
ton, som blivit rik på bland annat te 
från Ceylon, hade ambitioner på att 
kunna etableras sig bland societeten. 
Men i den tidens klassamhälle var 
det inte lätt. Genom generösa väl-
görenhetsdonationer hade han blivit 
adlad år 1898 av drottning Victoria. 
Han kom fram till att segling kunde 
vara det enklaste sättet att kunna 
frottera sig med kungligheter, vilket 
senare skulle besannas. Efter Dunra-
vens blunder hade intresset för ”the 
Auld Mug” svalnat. Lipton såg nu 
sin chans trots att han aldrig seglat 
tidigare. Han hade dock den förmö-
genhet som behövdes och beslöt att 
utmana för att den vägen komma in i 
ramp-ljuset. Nu följer ett antal utma-

ningar, totalt sex stycken. Den första 
var år 1989 med Shamrock. Cupen 
försvaras framgångsrikt av Nat´s Co-
lumbia, 3-0. Två år senare kommer 
Lipton igen, nu med Shamrock II 
Amerikanerna möter igen med en 
uppdaterad Columbia, som vann 3-0. 
För utmaningen 1901 hade Nat hade 
konstruerat en ny, större och snabb-
are båt Constitution, men den seg-
lades av en oerfaren besättning. Hans 
trotjänare kapten Charlie Barr med 
en i huvudsak skandinavisk besätt-
ning (från Tyresö söder om Bergen) 
vann uttagningarna med Columbia. 
Till saken hör att NYYC hade olika 
syndikat som ställde upp med sina 
båtar till elimineringsseglingar, som 
skulle övertyga NYYC vem som fick 
äran att ställa upp i cup-seglingarna. 

År 1903 var det igen dags för 
Lipton, nu med Shamrock III. Nat, 
besviken med att hans senaste fartyg 
inte fick försvara, hade konstruerat 
det hittills största fartyget Reliance. 
Den vann först mot sina amerikanska 
konkurrenter och sedan mot Sham-
rock III med 3-0. Han hade med en 
genialisk skrov- och riggkonstruk-
tion kunnat minska och omfördela 
viktbalansen för att kunna bära den 
enorma segelytan på 1500 m². För 
att kunna hantera den behöveds en 
besättning på 64 man, vilket måste 
ha varit utmanande för skepparen.

I den jämförande bilden nedan 
får man en uppfattning av hur gigan-
tiska både Reliance och Shamrock III 
var.

I alla tre försöken hade Lipton 
förlorat, trots att han anlitade Eng-
lands bästa båtkonstruktörer. I den 
första var det skotten William Fife, 
sedan George Lennox Watson och 
till slut Fife igen med Watson som 
hjälp. Watson hade redan före Lip-
ton konstruerat tre utmanarbåtar, för 
bland annat Dunraven.

Lipton gav sig inte med det här. 
Han ville få revansch, men med en 
mindre båt. Även Nat hade under ett 
par års tid påpekat att båtarna bli-
vit för stora och dyra (Reliance hade 
kostat 175.000 $). En ny mätregel 
borde tas fram. På båda sidor om 
Atlanten fördes diskussioner och Nat 
hade själv gjort ett förslag. Den skul-
le senare antas som ”Universal Rule” 
(senare som International Rule). 

År 1913 accepterade NYYC 
Liptons fjärde utmaning, som skul-
le seglas 1914. Man hade kommit 
överens om att segla handikapp 
enligt ”Universal Rule” och med en 
maximal längd på 75 fot (LWL=22,9 
m). Nat fick uppdraget, trots att han 
först avböjde, efter att hans fru Cla-
ra dött och han själv tappat stinget. 
The ”Wizard from Bristol ” hade 
dock NYYC miljonärernas förtroen-
de och efter en hel del övertalande 
tog han sig an uppdraget, som skulle 
bli sjätte försvarande båt Resolute. 
Men första världskriget bröt ut innan 
seglingarna kunde genomföras, även 
om båtarna var färdiga. Liptons båt 
Shamrock IV hade anlänt till Ber-
muda då kriget bröt ut. Den bogse-
rades till Newport där båda båtarna 
pallades upp och togs fram först 
1920. Halvmodeller, Reliance ovan och Shamrock II 
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Resolute var denna gång den 
mindre utmanarbåten och vann den-
na gång knappt mot Shamrock IV 
(3-2). När amerikanerna förlorat de 
två första seglingarna, kallade man 
på den nu 72 åriga Nat. Han åkte ut 
med Resolute och gjorde de avgöran-
de ändringarna, så att amerikanerna 
sedan vann de tre följande segling-
arna och därmed säkrade Cuppen åt 
amerikanerna. 

Shamrock IV var Liptons bästa 
försök att erövra Cuppen, men han 
skulle försöka ännu en gång, nu med 
J- båten Shamrock V mot Vander-
bilt´s Enterprise år 1930. Då var 
Lipton redan 82 år gammal. Även 
denna gång förlorade han, 4–0. 

Det är inte säkert att amerikaner-
na hade de snabbare båtarna. Nats 
medverkan var helt säker avgörande, 
men lokalkännedom och en välträ-
nad besättning gjorde säkert sitt till 
för att Cuppen förblev i Amerika i 
132 år. Det var först 1983 som Aus-
tralia II vann Cuppen från amerika-
nerna.

Utvecklingen av 
Handikapreglerna
Perioden 1889–1903 hade man 
antagit den av Nat utvecklade han-
dikapregeln, som går under namnet 
Seawanhaka Rule (se bild 6). Då 
en utmaning antogs bestämde man 
även båtens storlek som i regel be-
stämdes av en maximal vattenlin-
jelängd. Från 1895 hade båtarnas 
storlek ökat till 90 fot (LWL=27,4 m) 
dvs. den samma som America haft. 
Det man inte mätte var båtarnas 
överhäng i fören och aktern. Man 
visste givetvis att den seglande läng-
den därigenom blev betydligt längre, 
vilket gav bättre fartresurser.

De båtar Nat levererade var helt 
och hållet färdigbyggda på brödernas 
varv, från design, konstruktion, utfö-
rande, utrustning, riggning, segel-
sättning och testning. Nat själv var 
en skicklig kapten och kunde snabbt 
se vad som behövde förbättras. Han 
utvecklade hela tiden sina konstruk-
tioner med nya innovativa lösningar 
för att göra fartygen lättare och sty-

vare. I både Columbias och Relian-
ce skrov använde man sig av Tobin 
bronsplåt (4,8 mm) som var durabelt, 
relativt lätt och fri från korrosion. Det 
bör ännu påpekas att man seglade 
enligt handikapp, så att den seglade 
tiden korrigerades med mätetalet. 
ända fram till 1930.

Utvecklingen av båtarna
Det finns dock ett område där han var 
helt överlägsen sina samtida. När han 
fått en beställning genom sin bror 
brukade han isolera sig till sitt kon-
tor och först göra en skiss av båten. 
Därefter gjorde han en halvmodell 
som han slipade och utformade tills 
han var nöjd med resultatet. Därefter 
hade han utvecklat en sinnrik mätan-
ordning med vilken han kunde med 
stor noggrannhet ta ut spantmåtten 
efter vilken skrovet tillverkades. Re-
sultaten talar för hans förmåga att få 
fram vinnande kappseglingsbåtar. Då 
Nats konstruktioner kritiserades som 
monstruösa, svarade han bara med 
att hans uppdrag var att vinna och 
det gjorde han sex gånger.

Man kan med fog säga att kap-
ten Ned varit den mest inflytelserika 
båtkonstruktören genom tiderna. 
Han hade konstruerat över 2000 far-
koster, som drevs av antingen ånga 
eller vind. Det är givetvis vanskligt 
att jämföra senare konstruktörer 
då förutsättningarna ändrats och 
förbättrats. Nats snille ligger i den 
kombinationen av intuition och inn-
ovationsförmåga som förenades av 
en dryg erfarenhet under en lång tid. 
Rika beställare gör inte saken lätt-
are då de även var väldigt krävande. 
Hans förståelse för segelfartygens 
egenskaper kommer väl fram i de 
framgångsrika handikapregler han 
utvecklat, som varit tongivande för 
senare tider.

Tom Sundman

Jämförande mått av Americas Cup båtar

Americas Cup deltagare 1870 - 1958
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Retkisaaret

HSK:n uusi retkisaarikohde

Mossala
HSK on vuokrannut kuluvan vuoden 
alusta jäsenistölleen uuden retki-
saarikohteen Turunmaan saaristosta, 
Houtskarin pohjoispuolelta Mossa-
lasta. Kohteessa on valmiina pursi-
seuralle sopiva infra, sillä omistaja on 
turkulainen veneilykerho Meriseura 
903 ry. Jäsenkyselyissä ja laituripar-
lamentissa on toivottu uusia retki-
saaria useamman vuoden ajan, joten 
tällaisen tilaisuuden tullessa vastaan, 
se päätettiin hyödyntää. 

HSK sai paikasta alustavan yh-
teydenoton loppuvuodesta 2018, ja 
lähes siltä seisomalta lähdettiin käy-
mään Mossalassa. Kohteeseen pää-

see siis autolla pihaan, joskin viiden 
lossin avulla. Aikaa menee neljästä 
viiteen tuntia per suunta. Meriseura 
903:lla ei ole ollut paikalle vuosiin 
oikeaa käyttöä, vierailevia veneitä on 
ollut vuosittain vain kourallinen, mut-
ta kiinteistö on pidetty autohuollolla 
hyvässä kunnossa. Paikasta löytyy lai-
turi ja poijut, saunamökki eli sauna, 
pesuhuone ja takallinen tupa, sekä 
grillikatos, puuceet ja tällä hetkellä 
varastona toimiva savusauna! Tule-
vana kesänä savusauna on tottakai 
tarkoitus valjastaa oikeaan käyttö-
tarkoitukseensa. Rantaan ja mökkiin 
on myös tehty aurinkosähköllä toi-

miva valaistus. Porakaivoa paikassa 
ei ole, joten vesihuolto toimii kuten 
Rishamnissakin. Paikka on kaikkiaan 
niin hyvässä kunnossa ja sopiva Hos-
kin tarpeisiin, että vuokrauspäätös 
oli helppo tehdä sekä retkisaaritoimi-
kunnassa että hallituksessa. 

Tulevana kesänä on suunnitteilla 
eskaaderi sekä kesäpäivät Mossalas-
sa, joskus heinäkuun lopulla toden-
näköisimmin. Seuraa ilmoittelua ja 
viestintää Facebookissa ja nettisivuil-
la! Omatoimisesti Mossalaan saa 
tottakai mennä heti talven taituttua, 
Mossalan lukitus järjestetään kevään 
aikana toimimaan retkisaariavaimel-
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la, ja paikasta löytyy kesällä myös 
normaali saunavarustus, vieraskirja 
ja lippu. Kesän kokemusten perus-
teella ruvetaan kehittämään tätäkin 
kohdetta palvelemaan vieläkin pa-
remmin jäsenistön tarpeita, mikäli 
mahdollista. 

Ja vielä loppuun kilpailun julistus: 
paikan virallinen nimi on Kesäranta. 
Jotenkin nimessä kalskahtaa kovin 
valtiomiesmäinen tunnelma, ja kun 
Mossalakaan ei varsinaisesti ole tilan 
nimi vaan koko saaren nimi, juliste-
taan tässä nyt nimikilpailu uudelle 
retkisaarikohteelle! Käy Mossalan 
Kesärannassa, makustele ja tunnus-
tele, ja ehdota uutta nimeä retkisaari-
toimikunnalle! Ehdotuksista valitaan 
paras, ja nimen antajalle on luvassa 
hoskilaista mainetta ja kunniaa. 
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HSK 120 -juhlaolut

Seura täyttää tänä vuonna 120 vuotta ja sen 
kunniaksi seuralle tehdään oma käsityöläisolut. 
Seura on sopinut asiasta Espoon Oma Panimon 
kanssa. Suunniteltu olut sopii sekä arkeen että 
juhlaan, ja oluttyylin historia on yhtä vanha 
kuin seuralla. Olut esitellään purjehduskauden 
avajaisissa 23.03.2019 ja sen jälkeen se on 
saatavissa BluePeterissä missä tuotteen voi 
nauttia paikan päällä tai ostaa mukaansa.



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.

 

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

ENSI-ILLASSA UUSI 
KULLANHOHTOINEN



Matkaveneily

Matkaveneilytoimikunnan 2019 tapahtumat on julkaistu jo tammikuussa kotisivuilla. 
Siellä niitä voidaan kevään mittaan tarkentaa ja julkistaa nopeasti uusin tieto.

Katso siis hoski.fi ➪ Toimikunnat ➪ Matkaveneily ➪ Ajankohtaista ➪ 
Toimintasuunnitelma

Kevätretki maaliskuun alussa 
Merihenkinen kevätretki tehdään Allt för Sjön -venenäyt-
telyyn Tukholmaan 1.–3.3. 

Helatorstain eskaaderi Viroon,  
toukokuun 30.–kesäkuun 2. 
Kotoinen kansallispyhämme on nyt ennätysmyöhään. 
Kimppapurjehdusten kohteina voisivat olla Viron pohjoi-
set 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; Por-
voo, 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 veneilytapah-
tuma suuntaa jälleen omaan ja sähköistettyyn saarikoh-
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 vasta-
vuoroista retkisatamien käyttöoikeutta 
Kungliga Motorbåt Klubbenin, KMK:n, 
kanssa. Tukholman lähistöllä Högböten 
upea retkisaari on tilan salliessa käytet-

tävissä 1–2 veneelle kahden yön vierailuille, kuten vasta-
vuoroisesti omat retkisaaremme. Useita Hoskin veneitä on 
jo vieraillut Högbötella mutta vain harva KMK:n vene on 
löytänyt esim. Ormikselle. Sopimukset on julkaistu molem-
pien seurojen tiedotteissa, Vuosikirjassa 2017 s. 58–59. 
www.kmk.a.se

Kalev ja Pärnu Jahtklubi 
– HSK -yhteistoimintaa 
kesäkaudella 
Pyritään järjestämään Viron 
molemmille ystävyysseuroil-

lemme mahdollisuus rajatuilla venekunnilla vierailla koti-
sataman lisäksi myös retkisaarissamme. Piritassa käydes-
sä kannattaa soittaa ennakkoon Kalev Jahtklubille; uusi 
sadamakapten Indrek Orav +372 53 010450. KJK:lla on 
laajennuksen jälkeen suojaisia vieraspaikkoja, aitoa pur-
siseuratunnelmaa, saunat ja tasokkaat ravintolapalvelut. 
Lomapurjehduksella samaa tunnelmaa on Pärnussa. Ko-
villa 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 muuta-
miin Cruising Associationin venekuntiin, 

jotka mahdollisesti ulottavat matkansa Helsinkiin. 
www.theca.org.uk

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 pit-

kämatkalaisille venepaikat Klubitalon edustalle ja ICCY-
teltta pystytetään tapahtumaa varten. 

Viideksi päiväksi järjestetään monipuolista ohjelmaa, 
mm. lippuseremoniat, tervetuliais-buffet ja musiikkia, 
bussikierros Helsingissä, vierailu jäänmurtajilla, vastaan-
otto kaupungintalolla, vesibussilla Suomenlinnaan (sukua 
Karlskronalle) ja saaristokierroksen jälkeen paluu Hoskille, 
Otaniemesssä VTT:n laivasimulaattori ja Suomen syvin rei-
kä 6,4 km ja gaalaillallinen sekä päätösbrunssi.

Matkaveneilyn tapahtumia 2019
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Klubitalolla pidetään esityksiä 120 v. seuramme his-
toriasta, Ruffen matkasta Huippuvuorille ja Itämeren suo-
jelusta.

Iltaisin vapaata seurustelua ICCY-teltassa ja löylyttelyä 
Klubitalolla sekä yhtenä iltana johdatus suomalaisesta 
saunakulttuurista. 

ICCY-tapaamiset ovat avoimia kaikille järjestäytyneil-
le veneilijöille ja suomalaisia matkaveneilijöitä toivotaan 
osallistumaan vapaavalintaisesti sopiviin ohjelmiin. Eten-
kin hoskilaisilla on oiva tilaisuus iltaisin luoda kontakteja 
kansainvälisiin ystävyysseuroihimme. Pitkämatkalaisille 
venekunnille järjestetään johdettua tutustumista myös 
retkisaariimme, joissa mm. itselämmitettyjä löylyjä, tulo-
matkalla 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 Jippo-
säännöillä houkutellaan hauskaan kilpaan koko perhe; 
lapset, anopit ja kotieläimet. Luontopolku on viritetty kai-
kenikäisille. 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
7.–10.11. Hamburg 
Yhdessä TYvD:n syystapahtuman kanssa 
ja ohjelmassa mm. vierailu Airbus lentoko-
netehtaalla. www.airbus.com

Baltic Sea Cruising Network, 
BSCN 14th Conference in 
Finland 
Itämeren matkaveneilyliittojen ja 
-yhteisöjen asiantuntijat kokoontu-
vat jo neljättätoista kertaa. Useful 

Information -tietopaketit 11 maan erilaisista veneilyolo-
suhteista 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. En-
sikertalaisille soveltuvat hyvin SPV-liiton kevät- ja syyspur-
jehdukset, joiden vastuullisena järjestäjänä on OnSail/Tra-
velOn 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 8.3. sekä marraskuussa 
Jatketaan suosittuja omatoimisia klubi-iltoja perjantaisin. 
Aluksi löylytellään molemmilla saunoilla ja ohjelmat al-
kavat 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 il-
loissa tarkennetaan myös tulevan kesän tapahtumia, mm. 
Helaeskaaderi ja ICCY Helsinkiä. Syksyllä jatketaan Perin-
netoimikunnan kanssa nostalgisilla aiheilla. 

Koulutus ja kurssit
Toimikunta haluaa muistuttaa kaikkia hoskilaisia pitä-
mään huolta veneilytaidoistaan. Uusi Koulutustoimikunta 
on jo aktivoitunut mm. solmukursseilla ja dieselin vuosi-
huoltokurssilla. Pyritään järjestämään yhteiskäynti Lohjan 
meripelastuskeskukseen. Järjestetään aikuisille Hoskilla 
”kokeile jollaa” -päivä. Satamassa toimii neljä purjeh-
duskoulua; Abrego, Kesäpurje, Sea Lady Sailing ja Wil-
helmina Sailing. Lisäksi kannattaa hyödyntää SPV-liiton 
veneilykoulutuksia, Navigaatioseurojen kursseja ja naa-
purimme Pajalahden Veneilykoulun tarjontaa. Avustetaan 
myös kansainvälisen huviveneenkuljettajan lupakirjan 
hankinnassa. Toimikunnan jäsenet opastavat mielellään 
ja antavat esim. eskaadereilla niiden aihepiiriin liittyvää 
koulutusta. 

Viestintä ja kirjoittelu Hoskilaiseen ja 
Vuosikirjaan
Purjehdusmatkoista ja matkaveneilyyn liittyvistä tapah-
tumista kirjoitellaan edelleen aktiivisesti Hoskilainen- ja 
Vuosikirja-painotuotteissa sekä kotisivuilla. Pallonkiertäji-
en blogit, Facebook- sekä WhatsApp-ryhmät ja Instagram 
ovat Hoskia koskettavia ja kiinnostavia viestintäkanavia. 
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Matkaveneily

Näiden kanavien kehitystä seurataan kiinnostuneesti ja 
olemassaoloa kannatetaan lämpimästi. Muistutettakoon 
kuitenkin, että viimeksi mainitut eivät ole HSK:n virallisia 
ja moderoituja ryhmiä, vaan jäsentenvälistä vapaamuo-
toista viestintää. 

Matkapurjehdusmerkit
Aktivoidaan ansioituneita matkaveneilijöitä anomaan hy-
vistä suorituksistaan muistoksi matkapurjehdusmerkkejä. 
Anomukset voi jättää matkaveneilytoimikunnalle tai hal-
litukselle. Merkkien säännöt molemmilla kielillä Vuosikir-
jassa 2017 s. 23. 

Matkapurjehduksen ja kansainvälisyyden 
edistäminen
Tunnistetaan seuramme venekunnat, jotka ovat parhail-
laan kiertämässä maapalloa tai muuten tavallista pitem-
millä matkoilla. Merkitään pallonkiertäjät sekä ystävyys- 
ja 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 kesäl-
lä ainakin kaksi venekuntaa vieraili Hoskilla. ICCY 2017 
Riga-tapaamisen yhteydessä aktivoitiin jo 2001 alkanut 
ystävyys Latvijas Jahtklubsiin, 2016 ruopatulla Lielupe-
joella. 

Kansainvälinen yhteistyö  
Jatketaan osallistumista kansainvälisiin matkaveneily-
tapahtumiin ja -kokouksiin. Yhteistä toimintaa on mm. 
Cruising Association CA-, International Council of Crui-
sing Yachts ICCY-, Baltic Sea Cruising Network BSCN- ja 
Kungliga Motorbåt Klubben KMK-, Kongelig Norsk Seil-
foreningen KNS-, Latvijas Jahtklubs- sekä Kalev Jahtklubi 
KJK- ja Pärnu Jahtklubi PJK -yhteisöjen kanssa.

Matkaveneilyn tapahtumia 2019

42

International Council of Cruising Yachts, ICCY on 1986 perustettu 
kansainvälinen matkaveneilijöiden yhdistys, 

jossa on edustettuna 13 maata, lähinnä Pohjois-Euroopasta.

Perustajajäsenenä Suomi on ollut aktiivisesti mukana jär-
jestäen jo kolme tapaamista;Helsinki–Tallinna 1989, Hel-
sinki–Savonlinna 1999 ja Maarianhamina 2009.

ICCY tapaamiset ovat avoinna kaikille järjestäytyneille 
veneilijöille.

Kunniakommodorimme Seppo Seljavaara on yksi 
perustajajäsenistä.

ICCY:n pääsihteeriys siirtyi Suomeen 2010 Veneilylii-
ton entiselle toiminnanjohtaja Hannu Laineelle ja edel-
leen 2016 HSK:lle, kommodori Joni Nuorivaaralle.

Nyt onkin kotoisen helppoa omaksua lisää tietoa 
ICCY:n toiminnasta. Myös maksuttoman ICCY Cruising-
jäsenyyden hakeminen on vaivatonta.

Viereisellä sivulla tämän vuotisen ICCY-tapaamisen 
ohjelma englanniksi.

Toivomme ensisijaisesti osallistumista viiden päivä 
monipuoliseen ohjelmaan. Hoskilaisilla on kuitenkin mah-
dollista osallistua myös valikoidusti erillisiin tapahtumiin. 
Lisätietoja antaa kommodorimme ja ICCY pääsihteeri 
joni.nuorivaara@iccy.org

Iltaisin on kaikilla oiva tilaisuus luoda hyödyllisiä tut-
tavuuksia mukaviin kansainvälisiin matkaveneilijöihin ta-
pahtumateltassa, paljuissa ja saunoissa.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja toimikunnalta matka-posti@hoski.fi
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Preliminary Program ICCY 38th 
Rally in Helsinki, Finland

HSK island Ormholmen is open to visit during July 13th–14th for the participants.
We shall have an informal get together on Sunday July 14th. Sauna, barbeque etc. As Ormholmen has no electricity it is 
impossible to guarantee any other way of eating and drinking than bring your own. Food and Drink. Open fire and gas 
grills available and plenty of good company.
There will be one or more squadrons organized from Ormholmen to HSK harbor on Monday morn-ing July 15 depending 
on the number of boats at Ormholmen.

Arrival day, Monday 15.7
12.00–16.00  Registration at HSK Club House. 
https://hoski.fi/in-english/
18.00  Flag ceremony and welcome drink
18.30  Get-together evening, buffet, one serving 
 of wine or beer, music at the ICCY-tent.

Second day, Tuesday 16.7
09.30–12.00  Sightseeing by buses in Helsinki.
12.00  Visit to the icebreaker / lunch
12.00  Lunch / Visit to icebreaker 
http://arctia.fi/en/, https://linnankellari.fi/en/
14.30  Amos Rex art museum and Oodi library
 (optional). Some might wish to have free 
 time. 
https://amosrex.fi/en/ , https://www.oodihelsinki.fi/en/
18.00  Sauna evening. Finnish Sauna, brief history
 and how to take a sauna bath presented by
 a Sauna  professional. HSK Club house. 
 Grilled sausages, salad, bread included. 
 B.Y.O.B. Separate saunas for women
  and men. 
https://www.sauna.fi/in-english/

Third day, Wednesday 17.7
09.30  HSK yacht RUFFE´S adventure to 
 Spitzbergen at the HSK Clubhouse 
http://ruffe.fi/en
10.30  Buses leave to the Reception at Helsinki
  City Hall (DC smart casual)
11.00–12.00  Reception at Helsinki City Hall, Hosted by
 Mayor of Helsinki 
https://hkm.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005
:0000002z?lng=en-gb
12.30  Visit by water-bus to the Sea Fortress of 

 Suomenlinna ( Sveaborg ), a Unesco World
 Heritage Site. 
 Lunch at a local restaurant. 
https://www.suomenlinna.fi/en/,
https://www.panimoravintola.fi/en/
16.00  Back to HSK.
18.00  Save the Baltic Sea. Presentation by BSAG
 or John Nurminen Foundation, or both
https://www.bsag.fi/en/front-page/ , 
www.johnnurmisensaatio.fi/en/clean-baltic-sea-pro-jects/
19.00  Open boats at HSK.

Fourth day, Thursday 18.7
09.00–10.30 Council meeting.
11.00  Lunch at Restaurant Fat Lizard, Otaniemi. 
https://ravintolafatlizard.fi/?lang=en
12.30  Short walk to Aalto Ice Tank at Aalto 
 University campus. 
https://www.aalto.fi/services/aalto-ice-tank
15.00  Return to HSK, free time
19.30  Gala Dinner at Restaurant Blue Peter.
http://en.bluepeter.fi/

Fifth day, Friday 19.7
09.00–11.00  Brunch at the HSK Clubhouse, or Blue Peter
11.00  Closing ceremony and farewell back home. 

Possibility to stay another day, or more. There will be 
a possibility to have breakfast at Blue Peter at additional 
cost. We are working on how to stay in a Hotel close to 
HSK or on a “rental boat” at HSK. Camper vans may stay 
at HSK.

We aim to keep the cost below 370 EUR per partici-
pant (for adults).

Welcome!



JA TÄNKER SMULA NER 
MIG I SALLADER..

TJENARE FIGGE!
VAD TÄNKTE DU DONA 

I SOMMAR...

TJENA PATTE, 
JAG SKA FAKTIST HOPPA I 

ETT MARTINI GLAS. DU DÅ?

Yli 60 vuotta
laadukasta

nosturipalvelua

Helsingin Nosturit Oy
Kuljetusliike Jouni Meling Oy

puh. (09) 350 5600 www.sjoman.com
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HANNU LAURILA

Olen Hannu Laurila ja aloitin 1.1.2019 HSK:n hallituk-
sessa satamajohtajana. Olen ammatiltani rakennus-
mestari ja työnantajani on HUS-Kiinteistöt Oy. Toimin 
siellä rakennuttamisyksikössä ja tällä hetkellä toimin 
HUS-Siltasairaalan työmaan rakennusteknisten töiden 
valvojana. Ikää minulla on 54 vuotta. Perheeseeni 
kuuluu vaimo ja kaksi aikuista lasta. 

Veneilyn parissa olen jollain tavoin ollut pienestä 
pitäen mukana. Nuorempana moottoriveneilyä ja vii-
meiset vuodet purjehdusta. Purjehdusharrastus lähti 
kunnolla käyntiin vuonna 1992, kun purjehdin miehis-
tön jäsenenä setäni veneen Helsingistä Cadiziin. Mat-
kalla ymmärsin että tämä purjehdushomma on minua 
varten. Ensimmäisen veneemme ostimme muutama 
vuosi tuon matkan jälkeen ja se oli H-vene. Nykyisin 
purjehdimme s/y Navigateurilla, joka on tyypiltään 
Beneteau First 40.7. Tämän hetken ”purjehdusharras-
tuksiin” kuuluu enemmälti matkapurjehdusta, hieman 
kilpapurjehdusta ja mahdollisuuksien mukaan valta-
meripurjehdusta. Valtameripurjehdukseen ei vähään 
aikaa ole ollut mahdollisuutta, mutta toimin viime 
vuoden loppuun asti Suomen valtameripurjehtijoiden 
hallituksessa. Tätä pestiä kertyi lähes 10 vuotta. Se 
oli varsin hyvä näköalapaikka valtameripurjehduk-
seen. Oma ”Karibian kierroksemme” tehtiin vuonna 
2006–2007 Navigateurilla. Muista harrastuksista 
voisi mainita kuntonyrkkeilyn ja sikareiden tuprutte-
lun, joskaan en ole varma voiko sitä tupruttelua aivan 
harrastukseksi sanoa.

Olen liittynyt HSK:iin vuonna 2004. Olen edelleen 
jäsen myös ”kasvattiseurani” HRV Helsingin raken-
nusmestariveneilijät ry:n jäsen, jossa toimin hallituk-
sessa useita vuosia. Kuulun myös merikarhuihin. Tällä 
hetkellä toimin kiinteistö- ja satamatoimikunnassa 
sekä retkisaaritoimikunnassa. Toimikunnissa toimin-
ta on ollut minulle antoisaa, ja on ollut hienoa olla 
mukana kehittämässä seuramme toimintaa yhdessä 
muiden aktiivisten jäsenten kanssa. Ehkä tähän asti 
hienoin tunne on ollut, kun Ormholmenin uusi ete-
läsauna vihittiin käyttöön kesällä 2014 ja ensilöylyt 
heitettiin. Siihenkin hankkeeseen osallistui paljon toi-

mikuntamme aktiivisia jäseniä ja yhdessä tekemällä 
se valmistui kutakuinkin aikataulun mukaisesti. Kiin-
teistö- ja satamatoimikunnassa olen saanut toimia 
kolmen aikaisemman satamajohtajan kanssa. Tänä 
aikana satamamme on kehittynyt huimasti ja halu-
ankin kiittää heidän panoksestaan Suomen parhaan 
sataman hyväksi.

SATAMAJOHTAJAN ESITTELY

 • TOIMIHENKILÖT TUTUIKSI •
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HSK:N HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2019

Hallitus/Styrelsen
hallitus-posti@hoski.fi

Kommodori/Kommodor
Nuorivaara Joni

I Varakommodori/I 
Vicekommodor

Rönkkö Perttu

II Varakommodori/ 
II Vicekommodor

Ansala Erkka

Pääsihteeri/Generalsekreterare
Monthan Perttu

Talousjohtaja/Ekonomichef
Dahlbom Mikko

Satamajohtaja/Hamnchef
Laurila Hannu

Koulutusjohtaja/Skolningschef
Salminen Ville

Vaalitoimikunta/Valnämnden
vaali-posti@hoski.fi

Vuorinen Juha pj.
Eriksson Rolf
Hyvönen Ossi
Niemi Olli
Savikurki Seppo
Stenius Petteri
Suomalainen Tarmo

Kilpapurjehdusosasto/
Kappseglinssektionen
I Varakommodori/I 
Vicekommodor

Rönkkö Perttu

Kilpailutoimikunta/
Kappseglingsnämnden
kilpa-posti@hoski.fi

Vesalainen Heikki pj.
Alanne Sirpa
Andersson Henrik
Brummer Lauri
Eklund Juha
Eskola Nora

Gagneur Rami
Gröndahl Ted
Heikinaro Arto
Huotari Heikki
Hyvönen Ossi
Hyvönen Teuvo
Järvimaa Jari
Kaurinkoski Petri
Lautiainen Marianne
Lehtinen Hanna
Lehtinen Juha
Lindfors Carl-Johan
Lindgren Eva
Manninen Hannu 
Meisalo Leena
Mäkinen Mika
Norio Henri
Nurmi Mikko
Nurmilaukas Timo
Partinen Joonatan
Peltomäki Ari
Ruokolahti Vicke
Sivenius Ilkka
Sjöholm Arto
Soikkeli Johannes
Toivonen Aappo
Virkkunen Carita
Virkkunen Kalle
Ylikangas Timo

Kölivenetoimikunta/
Kölbåtsnämnden
kolivene-posti@hoski.fi

Hotinen Juha-Pekka *)
Kotisalo Markku
Lindgren Eva
Peltomäki Ari
Pulsa Heikki
Rönkkö Perttu
Siren Jukka
Tolvanen Mika

Juniorikilpatoimikunta/
Juniorkappseglingsnämnden
juniori-posti@hoski.fi

Sepponen Jussi *)
Andersson Henrik

Gröndahl Ted
Jaakkola Ilari
Kaijansinkko Vili
Kiiski Sami
Piispa Timo
Stenius Petteri

Veneilyosasto/
Fritidsbåtssektionen
II Varakommodori/ 
II Vicekommodor

Ansala Erkka

Matkaveneilytoimikunta/
Långfärdsnämnden
matka-posti@hoski.fi

Suomalainen Tarmo pj.
Dahlbom Mikko
Hirvonen Maritta
Laurila Tiina
Nurmi Pekka
Pellikka Eero
Pönni Heikki 
Rintamäki Timo
Salminen Ville
Svahn Harri
Syrjänen Ville
von Troil Eric
Westersund Kalevi

Retkisaaritoimikunta/
Utfärdsnämnden
saari-posti@hoski.fi

Niemi Olli pj.
Ansala Erkka
Dahlbom Mikko
Elomaa Seppo
Hirvonen Juha
Idman Jouni
Kakko Lauri
Kankkunen Katja
Laurila Hannu
Mantila Pentti
Mikkonen Kari
Pellikka Minna
Rintamäki Timo
Unnbom Ari

HALLITUS
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Verhe Irma
Westersund Kalevi
Vuorinen Juha

Veneilyturvallisuustoimikunta/
Båtsäkerhetsnämnden 
turva-posti@hoski.fi

Savikurki Seppo pj.
Basilier Rene
Bold Georg
Eklund Paul
Ekroth Björn
Haimila Risto
Helle Kari
Hiilamo Hannu
Järvimaa Jari
Kontio Markku
Lehtinen Juha
Lehto Rami
Majapuro Jukka
Mattila Mikko
Pensamo Martti
Reijonaho Jaana
Salminen Ville
Salmivalli Satu
Sauramo Kari
Siirtola Reijo
Wegelius Arto
Wikström Ville (optimistit)

Tiedotus- ja seuratoiminta/
Informations- och 
klubbverksamhet
Pääsihteeri/
Generalsekreterare

Monthan Perttu

Tiedotustoimikunta/
Informationsnämnden
tiedotus-posti@hoski.fi

Eriksson Rolf pj.
Boldt Mikael
Grandell Viktor
Hämäläinen Merja
Kangasniemi Arja
Koivuneva Jouni
Monthan Perttu
Paakkanen Matti
Piispanen Matti
Reijonaho Jaana

von Troil Eric
Tuominen Sakari
Westersund Kalevi

Perinnetoimikunta/
Traditionsnämnden
perinne-posti@hoski.fi

Seljavaara Seppo pj.
Eriksson Rolf
Gröndahl Ted
Nurmilaukas Timo
Paakkanen Matti
Westersund Kalevi
Virkkunen Carita
Vuorinen Juha

Klubitoimikunta/
Klubbnämnden
klubi-posti@hoski.fi

Lindgren Eva pj.
Aarnio Ulla
Laurila Tiina
Lautiainen Marianne
Malmari Marsa
Manninen Eila
Nurmilaukas Timo

Yleinen osasto/ 
Allmänna sektinen
Satamajohtaja/Hamnchef

Laurila Hannui

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

Sirén Carl pj.
Ekroth Björn
Henttinen Tomi
Kaurinkoski Erkki
Kärki Eero
Laiho Aki
Laurila Hannu
Lehtonen Kari
Myllylä Tuomas
Ollila Henri
Pennanen Juha
Ruotsalainen Miika
Savikurki Seppo
Valjus Mikko
Verhe Irma

Wessman Jarmo
Wolff Tero

Koulutusosasto/
Skolningssektionen
Koulutusjohtaja/Skolningschef

Salminen Ville

Koulutustoimikunta/
Skolningsnämnden
koulutus-posti@hoski.fi

Salminen Ville *)
Pellikka Jesse
Syrjänen Ville
Westersund Kalevi

Kevytvenetoimikunta/
Lättbåtsnämnden
kevytvene-posti@hoski.fi

Hyvönen Ossi pj.
Airakorpi Kari
Elomaa Heikki
Hyvönen Teuvo
Jokinen Sami
Maisniemi Kira
Nurmilaukas Timo
Partinen Jukka
Pennanen Miikka
Sarkekoski Jari
Suonsilta Reino
Willgren Robin
Vuorjoki Petri
Öller Christian

Hallinto-osasto/
Administrationssektionen
talous-posti@hoski.fi

Talousjohtaja/Ekonomichef
Dahlbom Mikko

Tilintarkastaja/Revisor
Nevalainen Rabbe KHT
AltumAudit Oy Ab (vara)

Toiminnantarkastaja/
Verksamhetsgranskare

Alenius Jani
Penttilä Panu (vara)
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 HELMIKUU 
  
06.02. Toimihenkilöiden tapaaminen KLU 
09.–18.02. VENE 2019 BÅT 
vko 9 Hoskilainen no 1 ilmestyy TIE

 MAALISKUU 
   
01.–03.03. MEREMESS, Tallinn 
01.–03.03. Kevätretki Tukholmaan MAT 
01.–10.03. ALLT FÖR SJÖN, Stockholm 
07.03. Venelijän solmukurssi KOU 
08.03. Matkaveneilyn klubi-ilta  MAT
09.03.  HSK 120 v. muistolaatan paljastus  HAL 

 HUHTIKUU 
  
02.04. Tiedotustoimikunnan kokous TIE
08.04. Runkokatsastus TUR 
10.04. Vuosikokous HAL
13.04. Hoskilainen no 2 Deadline TIE
 Hallituksen tapaaminen
 uusille ja vanhoille jäsenille HAL
13.04. Lipunnosto HAL
24.04. Runkokatsastus TUR
27.04. Vesillelasku; pohjoiskenttä SAT

 TOUKOKUU 
  
04.05. Vesillelasku; eteläkentä SAT
06.05. Katsastus TUR

Tapahtumakalenteri 2019

   
11.–18.05.  SPV & OnSail kevätregatta 
 Turkissa MAT 
11.05. Vesillelasku; pohjoiskenttä tyhjäksi SAT
12.05 S. Wikströmin Saaristopurjehdus 
 LYS veneet KIL
 Pro Sailor Race Saaristopurjehdus 
 ORC ranking KIL
13.05. Katsastus TUR
18.05. Vesillelasku; eteläkenttä SAT
vko 20 Hoskilainen no 2 ilmestyy TIE
20.05. Katsastus TUR
24.–26.05. NAANTALIN VENEMESSUT 
25.05. Vesillelasku; eteläkenttä SAT
27.05. Katsastus TUR
30.05.–02.06 Helatorstain eskaaderi MAT

 KESÄKUU 
  
 Sataman siivoustalkoot 
02.06. WB Sails round the boyos  KIL
03.06. Katsastus TUR
06.06. Katsastus TUR
07.06.  Risukko Race -perhepurjehdus-
 tapahtuma MAT
08.–09.06. Spring Cup, Louhi  KIL
10.06. Katsastus TUR
15.–16.06. 2.4 ranking  KIL
16.–25.06.  CA Rally Rygenin vesillä  MAT. 
17.06. Katsastus TUR
24.06. Katsastus TUR
29.–30.06. Helsinki Regatta KIL



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

Kuva: Rolf Eriksson

49

 HEINÄKUU 
  
05.–07.07 Tallinnan Laulujuhlat  
12.–14.07. TALLINNAN MERIPÄIVÄT,
 Lentosatama  
 Kesälomaeskaaderi   MAT 
13.–20.07.  Muhu Väina Regatt; Haapsalu–
 Kärdla–Kuivastu–Roomassaare – Pärnu 
15.–19.07.  ICCY 2019 Helsinki, HSK:lla  MAT
24.–27.07.  Kotkan Puuvenemessut 
25.–28.07.  Kotkan Meripäivät  

 ELOKUU 
  
10.08. OrmisJippo perhepurjehduskilpailu, 
 startti klo 16.00 KVE
10.08. VIAPORIN TUOPPI 
11.08. OrmisJippo MAT
13.08. Hoskilainen no 3 Deadline TIE
13.08. Tiedotustoimikunnan kokous TIE
15.–18.08.  Uiva 2019 Flytande   
29.8.–01.09. Kansanvene SM  KIL
31.08. EKE + Henri Lloyd  KIL
31.08. Lauttasaaren ympäripurjehdus KIL
31.08. Venetsialaiset, Ormis ja Rishamn MAT

 SYYSKUU 
   
vko 38 Hoskilainen no 3 ilmestyy TIE
07.–08.09. Star Ande Vihma  KIL
10.–11.08. F18 kilpailu  KIL

   
15.–19.09.  Göran Schildt 10. Regatta 
 Kreikassa MAT 
17.09. Tiedotustoimikunnan kokous TIE
21.–22.09.          Vikla Masters, ym  KIL
28.09.–05.10.  SPV & OnSail syysregatta 
 Kroatiassa  MAT

 LOKAKUU 
   
02.10. Hoskilainen no 4 Deadline TIE
26.10. Lipunlasku HAL
vko 44 Hoskilainen no 4 ilmestyy TIE

 MARRASKUU 
   
07.–10.11. ICCY Autumn Meeting Hamburg MAT



Tervetuloa

toimistolle

ostoks ille !

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

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

Uusi HSK-vaatemallisto myynnissä toimistolla. 
Tarjolla pipoja, lippiksiä, t-paitoja ja piké-paitoja.



Laaja valikoima 
sijoituskultakolikoita ja 
–laa oja he  varastossa.

Kulta on sijoitussalkkusi
vakuutus!

Fabianinkatu 12, Helsinki / Puh: (09) 68 149 149 / www.tavex.

Valuutanvaihtoa Suomessa
jo vuodesta 1996!

Tavex Group
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