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OSTAMASSA TAI 
MYYMÄSSÄ VENETTÄ?

ANNA BÅTAGENTIN TEHDÄ TYÖ PUOLESTASI.
OLEMME 100% VENEVÄLITTÄJIÄ
Båtagent on venevälittäjä, joka 
paneutuu 100% kaikkiin myynnissä 
oleviin kohteisiinsa. Teemme työmme 
samalla periaatteella kuin 
kiinteistönvälittäjät.
Meidän ainoa tehtävämme on myydä 
niitä veneitä, jotka meille on luotettu 
myytäväksi.
Meitä ei sido merkkikohtaiset 
edustukset taikka huoltotoimeksiannot.
Tämä takaa sen, että voimme keskittyä 
100% myyntitoimeksiannoille.

KOKEILE MEITÄ 
HAKUKONEESSA!
Etsi Googlesta venettä, joka meillä on 
myynnissä. Kirjoita vain hakuruutuun 
hakemasi venemalli ja kokeile. Suurella 
todennäköisyydellä löydät jo 

varhaisessa vaiheessa linkin veneestä 
Båtagentille. Usein top 10 kärjessä 
kaikista myynnissä olevista veneistä 
maailmalla. Vertaa meitä mielellään 
myös muihin venevälittäjiin!

INTERNET VAHVUUTENA – 
RUNSAASTI OSUMIA
Båtagentin toimijoilla on taustana 
kokemusta media- ja internettoimialoilta, 
sekä vankka kiinnostus veneisiin.
Olemme vahvasti edellä, kun 
kysymyksessä on meillä myynnissä 
olevien veneiden markkinointi, 
mainonta sekä asiakasliikenne.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
robert@batagent.fi
+358(0)40 3100 066

www.batagent.fi



KOMMODORIN TARINAT

120, OSA II
Hoskilaisessa 1/2019 lupasin selvittää HSK:n his-
toriaa yhdistysrekisteriin liittyen.

Tein lukuisia hakuja Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen palveluun. Ensimmäisten joukossa perus-
tettuja ja edelleen toimivia yhdistyksiä ovat mm. 

1.  Kristillinen Taideseura ry (1903), 
6.  Suomalainen Pursiseura ry (1913), 
7.  Nyländska Jaktklubben rf (1861), 
16.  Turun Pursiseura ry (1906), 
18.  Segelsällskapet i Jakobstad rf (1890), 
22.  Esbo Segelförening rf (1906), 
23.  Helsingfors Segelklubb ry (1899) ja 
24.  Helsingfors Segelsällskap r.f. (1893). 

Listasta voidaan päätellä, että yhdistysrekiste-
ri ei ole paras paikka tarkastella seurahistoriaa. 
Frisk Bris -lehdessä oli vuonna 1899 seuraava 
pursiseuroja koskeva luettelo (nimi ja perustamis-
vuosi): 
1. Nyländska Jaktklubben 1861
2. Segelföreningen i Björneborg 1867 (1857)
3. Airisto Segelsällskap 1869
4. Wiborgs läns segelförening 1878 (1874)
5. Wasa Segelförening 1878
6. Segelföreningen i Raumo 1880 
 (nyk. Rauman Purjehdusseura)
7. Uleåborgs Segelförening 1881 
 (nyk. Oulun purjehdusseura)       
8. Segelföreningen i Kristinestad 1882 
 (Kristinestads segelförening)
9. Nystads segelförening 1884 
 (nyk. Uudenkaupungin purjehdusseura)
10. Segelföreningen Ägir 1884
11. Kotka Segelförening 1889 
 (Fredrikshamns Segelförening 1882, 
 Fredrikshamn-Kotka Segelförening)
12. Östra Nylands Segelförening 1891
13. Segelsällskapet i Jakobstad 1891
14. Helsingfors Segelsällskapet 1893
15. Päijänteen Pursiseura 1886
16. Arbetets Vänner i Åbo Segelklubb 1887
17. Ekenäs Segelsällskap 1897
18. Ålands Segelsällskap 1898

19. Näsijärvi Segelsällskap 1898 
 (nyk. Näsijärven purjehdusseura – 
 Näsijärvi Segelsällskap)
20. Helsingfors Arbertare Segelklubb 1899 
 (nyk. Helsingfors Segelklubb)

Yllä mainituista kaikki muut ovat voimissaan, 
paitsi Arbetes Vänner i Åbo Segelklubb. Kiitos 
koostamisavusta Rolf Erikssonille! 

HSK:n vuosikokous pidettiin 11.4.2019. SPV 
oli julkaissut vuosikokoukseen oikeuttavat ääni-
määrät muutamaa päivää aiemmin. HSK on SPV:n 
tulevassa vuosikokouksessa toiseksi eniten ääniä 
omaava jäsenseura. Äänimäärä perustuu jäsen-
määrään sekä seuraan rekisteröityihin veneisiin.

HSK:n vuosikokouksessa oli paikalla 22 ää-
nioikeutettua osallistujaa. Yli 1 500 jäsenen yh-
distyksen sääntömääräisissä kokouksissa toivoisi 
olevan huomattavasti enemmän osallistujia. Ko-
kouksissa kuitenkin päätetään HSK:n tulevaisuu-
desta.

120-vuotiskausi avattiin ”starttipaukulla” 
23.3. Blue Peterissä noin 70 osallistujan voimin, 
samalla julkistettiin juhlaolut ja juhlamenu. Juhla-
olut ja -menu ovat saatavilla Blue Peteristä koko 
vuoden ajan.

Neljä viikkoa aiemmin oli Nallen läksiäisissä 
vähintään saman verran osallistujia. Lipunnostos-
sa 13.4. oli myös tupa varsin täynnä.

Hyvät Hoskilaiset, olkaa aktiivisia ja osallistu-
kaa toimintaan ja kokouksiin. Vain siten voimme 
varmistaa, että seuramme voi jatkaa seuraavat 
120 vuotta. Olkoon syyskokouksessa vähintään 
70 osallistujaa.

Hyvää veneilykesää!
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: Perttu Monthan

Paino: Hämeen Kirjapaino Oy
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Hoskilainen numero 3/2019:n aineistot 
19.8.2019 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

SISÄLTÖ
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 6 Retkisaariviiri 2019
 7 Big Boat Center osaksi kotisatamaa
 8 Jäsenkyselystä opittavaa?
 10 Hoskin jätehuolto uudistuu 
 11 Helatorstain eskaaderi
 12 Vuoden 2019 katsastuksen teemana  
  ilmatäytteiset pelastusliivit
 14 Tule tekemään Hoskin alue viihtyisämmäksi!
 16 HSK Opti Team
 17 WB-Sails Doublehanded Ranking 2019
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 18 ”Purjehdusvahingon meriselitys kotivesiltä 2018”
 26 Tervetuloa tutustumaan Vikla-purjehdukseen!
 27 Helsingin merellinen strategia hyväksytty
 28 Meridieselmoottorin kausihuolto
 30 Hätäilmoitusvälineistä
 31 Turvallisuusvarusteet ja katsastusillan kuviot
 32 Hoskilaisen kuvakisa
 34 Hoskilaiset nousivat maihin Tukholmassa
 36 Mossalan kuulumiset
 38 Matkaveneilyn tapahtumia 2019
 42 Tapahtumakalenteri 2019
 44 Hoskilaisen mediatiedot 2019
 46 Tervetuloa toimistolle ostoksille!

Tiesithän, että Hoski on 

mukana myös Facebookissa?

Kirjaudu palveluun, etsi ryhmä 

nimeltä HSK-jäsenfoorumi

ja liity mukaan 

keskusteluun!
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Hoski sai oman juhlaoluen
Tänä vuonna Helsingfors Segelklubben täyttää 120 vuotta 
ja juhlinta käynnistettiin 23. maaliskuuta juhlaillallisella, 
jossa julkistettiin 120-vuotisjuhlaolut. 

Kommodori Joni Nuorivaara esitteli tilaisuudessa 
Hoskin juhlaoluen, jota on saatavana koko kesän ajan 
ravintola Blue Peteristä. Olutta voi myös ostaa mukaan 
veneeseen.

Olut on varta vasten tehty hoskilaisia varten Olarin pa-
nimossa. Olut on ns. hybridiolut, jossa on käytetty vaaleita 
maltaita, vehnämallasta ja saksalaisia humaloita. Olut 
edustaa kölniläistä oluttyyppiä, ns. Kölsch-olutta, joka on 
kirkkaan keltainen pintahiivaolut.

– Valitsimme Kölschin, sillä mielessä oli keveä kesäpäi-
vä kun olutta suunniteltiin, ja Kölsch-oluet ovat maultaan 
pilsneriä raikkaampia, kertoi tilaisuudessa mukana ollut 
Jukka Terho Olarin panimosta.

Pullon etiketin on suunnitellut Timo Utter.
Hoskilaisen toimitus maisteli olutta ja totta tosiaan – 

mausta tulee mieleen keveä kesäpäivä – se hetki, kun on 
saavuttu saaren rantaan pitkän legin jälkeen. Tällöin mais-
tuu kevyt, ehkä jopa hieman kuohuviinimäinen olut janon 
sammuttajaksi. Olisiko maku jopa hieman sivumyötäinen, 
välillä yltyen pieniin puuskiin?

Teksti ja kuva Jaana Reijonaho
Helsingfors Segelklubbenin kommodori Joni Nuorivaara esitteli 

Hoskin 120-vuotisjuhlaoluen.

Retkisaariviiri 
2019

Vuoden 2019 Retkisaariviiri on noudettavissa kansli-
asta toukokuun alusta lähtien. 

Retkisaariviiriä käytetään entiseen tapaan niissä 
veneissä, jotka on katsastettu ja rekisteröity muihin 

seuroihin kuin HSK:lle, mutta veneen omistaja tai kippari on 
HSK:n jäsen. Saariviiri on venekohtainen ja HSK:n jäsenen tulee toimia veneen 

kipparina. Saariviiri kiinnitetään veneeseen ja sen tulee olla näkyvällä paikalla retkisaareen saapu-
essa. Saariviirit on merkitty vuosiluvulla ja järjestysnumerolla. 

Saariviirin hinta on 50 euroa ja kertyneet tuotot käytetään retkisaarten viihtyvyyden parantamiseen.
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Big Boat Center
osaksi kotisatamaa

Kotisataman A-laiturin jatkeeseen toteutetaan uusi ”Big 
Boat Center”, johon tullaan keskittämään seuran suurim-
pia veneitä, muun muassa Ari Huuselan IMOCA 60 Ari-
el, Ocean Race 60:n Tokio II sekä Samuli Leistin uusin 
projekti zer°emission. 

Järjestely luo edellytykset paremmalle logistiikalle 
satamassa. Laiturin aisoihin sekä veneiden kiinnitykseen 
tehdään parannuksia, mikä puolestaan mahdollistaa ve-
neiden turvallisen kiinnityksen. 

zer°emission –  the race against sea pollution
– Kahden vuoden projektimme aikana haluamme kas-
vaa globaalisti tunnetuksi hankkeeksi merien puhtauden 
puolesta. Kumppaneidemme kautta tulemme viestimään 

merien puhtaus edellä eri globaaleissa tapahtumissa, Sa-
muli kertoo. 

Vene on Oracle Racingin vuonna 2008 rakennuttama 
ns. TP52-luokan alus. Kilpailukalenterissa on kaudella 
2019 aikana Itämeren alueella mm. Espoo-Suursaari 
Race, Baltic Offshore Week, Åf Runt/Gotland Runt ja ORC 
Europeans.

– Ensi talven Vene 2020 -messujen jälkeen vene kul-
jetetaan Välimerelle, jossa se kilpailee pääsääntöisesti 
Rolex Cup -kilpailusarjassa. Vuoden 2020 lopussa vene 
jatkaa Välimereltä matkaa Australiaan ja osallistuu Syd-
ney-Hobart 2020 kilpailuun, Samuli jatkaa.

Perttu Monthan

Yli 60 vuotta
laadukasta

nosturipalvelua

Helsingin Nosturit Oy
Kuljetusliike Jouni Meling Oy

puh. (09) 350 5600 www.sjoman.com
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JÄSENKYSELYSTÄ OPITTAVAA?

Viime syksynä olin taivaltamassa kohti Iso-Pässiä jäsenky-
selyn julkistamistilaisuuteen ja yllätyin, kun eräs aktiivinen 
hoskilainen tuli vastaan seuralta poispäin. Hän ei suin-
kaan ollut eksyksissä, vaan piti kyselyä turhana. Sittemmin 
kyseinen jäsen on lieventänyt kantansa, mutta jos joku ei 
tarvitse lisätietoa hoskilaisista niin tämä kyseinen seura-
aktiivi. Hänen mielipiteensä sai minut kuitenkin hieman 
mietteliääksi.

Tutkimuksen loppuraportti, tilastolliset menetelmät ja 
vastauksista tehty analyysi ansaitsevat kiitosta. Tekijä on 
Veikko Ruohonen ja Tutkimuskeskus Origo Ky.  

Kommodori Joni Nuorivaara kertoi esittelytilaisuu-
den aluksi, että hallitus päätti uuden kyselyn teettämi-
sestä kevättalvella 2018 seuramme kehittämisen ja stra-
tegiatyön tueksi. Vertailukelpoisuuden varmistamiseksi 
tekijäksi valikoitui aiempi kumppani, tällä kertaa muuta-
milla lisäkysymyksillä täydennettynä. 

Itse jäin kuitenkin kaipaamaan hieman enemmän 
transparenssia: Mitä tutkimus maksoi? Ja miksi se oli ko-
konaan anonyymi? 

Joka tapauksessa, kaikkien hoskilaisten kannattaa tu-
tustua loppuraporttiin, joka pituudestaan (n. 100 sivua) 
huolimatta on luettavissa yhdeltä istumalta taulukkojen 
suuren määrän ansiosta. Loppuraportti löytyy kirjautumi-
sen takaa jäsensivuilta (otsikon “Muita tiedostoja” alta).

Ainoa oikeasti yllättävä ja huolestuttava tilastollinen 
muutos edelliseen tutkimukseen verrattuna on jäsen-
kunnan nopea vanheneminen. Keski-ikä on noussut 3,5 
vuotta vajaassa neljässä vuodessa! Todellisuudessa tulos 
on harha, johtuen siitä, että kaikki demografiset tulokset 
tutkimuksessa on otettu vastauksista. Tämä onkin yksi 
tutkimuksen heikkouksista.

Maallikon mielestä olisi ollut erittäin mielenkiintoista, 
jos kyselyn tulokset olisi verrattu koko jäsenistön tilastoi-
hin – meillähän on kattava jäsenrekisteri ja venerekiste-
ri. Veikkaan, että tällainen vertailu olisi osoittanut, että 
naisten osuus jäsenistöstä on isompi kuin tutkimuksen 
antama 5,6 %. Meidän purjehtijaperheemme on hyvä esi-
merkki sukupuolineutraalista ryhmästä (5 naista/5 miestä) 
jonka koostumus jäsenrekisterissä on 3–1 miesten eduksi 
pelkästään historiallisista syistä. Joka tapauksessa pitäisi 
laatia tilastoja koko jäsenkunnasta.

Vuosien -14 ja -18 kyselyt lähetettiin n. 1 250 ja 1 270 
jäsentä tavoittaen, mutta vastaajia oli alle neljännes -14 
ja alle viidennes -18 (23 % ja 18 %). Tämä tuo vääristy-
miä ja anonymiteetti lisää niitä varsinkin vapaamuotoisis-
sa kommenteissa.

Jäsenillä on, Perttu Monthanin ansiosta jo muuta-
man vuoden ajan ollut mahdollisuus esittää (sähköisesti, 
somessa) toiveita ja ideoita HSKn toiminnan kehittämisek-
si. Siksi moni nyt tehdyn tutkimuksen – sinänsä ansiok-
kaasti – listaamista valituksista, toiveista, vaatimuksista 
ja manauksista on jo ollut seuran keskeisten päättäjien 
tiedossa. Esimerkkinä Turun saaristosta hankittu retkei-
lysatama, jonka hankinta aloitettiin ennen tutkimusta, 
johon sitä (niitä) peräänkuulutettiin. Tämä asia ja moni 
muu pikkuseikka on mielestäni osoitus siitä, että Hoskin 
toimitsijat kyllä tuntevat "kansan toiveet". Näin ollen 
Ruohosen ja Origon asiantuntemusta voisi tulevaisuudes-
sa ehkä tuloksellisemmin käyttää todellisten, koko jäse-
nistön tietojen analysointiin.

Henkilökohtaisesti jäin myös kaipaamaan kieliriitaa. 
Nyländska JaktKlubben, Helsingfors (Arbetares) Segel-
Klubb ja Helsingfors Segelsällskap ovat kaikki lähteneet 
eri suuntiin enemmistökielen suhteen. Ruotsinkielise-
nä olen keskitien kulkija. Mielestäni NJKn linja on yhtä 
kummallinen kuin itsepäisten herraseurojen. HSS ja HSK 
toimivat mielestäni asiallisesti, mutta olisi todella mielen-
kiintoista tietää jäsenistön äidinkiel(t)en jakoprosentit. Jä-
senluettelon perusteella mutu-veikkaukseni on 83/15/2. 
Kommentteja, onko tilastoitu?

JA KÄTEEN JÄÄ?
Kokonaiselle ryhmälle sosiaalipsykologeja olisi työtä va-
paamuotoisten kommenttien analysoimisessa. Vaikka 
mielensäpahoittajat voisikin karsia kaikista kommenteis-
ta, riittää kuitenkin eriäviä mielipiteitä. Yksi asia kuiten-
kin tuli selväksi. Yhteisöllisyyttä haluttiin lisää. Oma ko-
kemukseni asiasta liittyy kahteen asiaan. Tervehdin aina 
vastaantulijaa, vaikka olisinkin vanhempi. Ja on todellakin 
jäseniä, joilta ei heltiä edes nyökkäys. Sääntöihin pitäisi 
ensi vuosikokouksessa kirjata tervehtimispakko.

Toiseksi avun antaminen ja saaminen – ja siitä kiittä-
minen – on surkastuneessa tilassa. 

Merkittävä ruotsalainen veneilylehti Båtnytt on, mo-
nen muun tahon tavoin, huolestuneesti huomannut, 
miten pursiseuroista tulee pelkkiä säilytysfasiliteetteja: 
maksamme, mutta emme välitä. Erityisesti suurissa seu-
roissa tämä kehitys on jatkunut jo vuosia. Tutkimuksen 
kommenteista näkee, että tämä on vaarana myös meillä. 
Tämä oli minulle kyselytutkimuksen valaisevin ja masen-
tavin huomio.

Teksti: Mikael Boldt
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www.captainsshop.fi

Lauttasaari

Uudet Gill veneily-
asusteet saapuneet!
OS24 hengittävä ja tuulenpitävä

veneilijän sadeasu kaikkiin olosuhteisiin!

Kevätkampanjassa 2 rakettia + 2 soihtua 36,90



10

PALVELEVA JÄTEHUOLLON AMMATTILAINEN

100% KOTIMAINEN
PERHEYRITYS!
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PERHEYRITYS!

Hoskin jätehuolto uudistuu
 
Pursiseuramme jätehuoltoa uudistetaan ja kehitetään ke-
väästä 2019 alkaen tehokkaammaksi ja toimivammaksi. 
Ensimmäisenä askeleena olemme vaihtaneet palvelun-
tarjoajamme – olemme sopineet Sihvari Oy:n kanssa 
jätehuoltomme kehittämisestä. Seuramme paitsi säästää 
tässä vaihdoksessa huomattavasti, voimme myös viedä 
jätehuoltoamme huomattavasti joustavammin enemmän 
Hoskia palvelevaan suuntaan. Sihvari Oy onkin Hoskille 
sopivamman kokoinen kumppani nopealla ja henkilökoh-
taisella palvelulla.

Alueemme jätehuollon keräyspisteet tullaan suunnit-
telemaan uudestaan käyttöpaikkojen ja -tarpeidemme 
mukaan. Muutosta johtaa HSK:n satamakapteeni Kari 
Lehtonen yhdessä Sihvari Oy:n edustajan kanssa. Vuoden 
2019 aikana pyritään saamaan huoltotarpeen laajuus ha-
lutulle tasolle.

Sihvari Oy:n toimitusjohtaja Janne Andersin kom-
mentoi vaihdosta seuraavasti: 

– Oma purjehdusurani alkoi aikoinaan Keiteleellä 
"mökki-litillä" eli vanhalla puu-lightningilla ja jatkui 
opiskelijaporukan kimppa-FE:llä läpi 90-luvun Päijänne-
purjehdusten. HSK:n ja SIhvarin yhteistyön alkaminen 
lämmittää siis mieltä erikoisen paljon, koska purjehdus on 
itselleni ollut aina yksi vähiten turhista asioista. En täysin 
uskalla yhtyä Lasse Mårtensonin sanoihin, että kaik-
ki muu kuin purjehdus olisi turhaa. Lapset ja ympäristön 
säilyttäminen lapsillemme ovat asioita, jotka nousevat 
tärkeiden asioiden listalla jopa ohi purjehduksen. Sihvari 
Oy on osa kiertotalousklusteria ja pyrimme omalla toimin-
nallamme takaamaan sinisen taivaan, puhtaat vedet ja 
raikkaat tuulet tuleville sukupolville.
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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

Helatorstain
eskaaderi

HSK:n perinteikäs helatorstaieskaaderi suuntaa tänä 
vuonna Lennusadamaan, Tallinnaan. Eskaaderi so-
pii mainiosti niin uusille kuin vanhoille jäsenille; se 
toimii oivallisena mahdollisuutena tutustua muihin 
hoskilaisiin sekä uusiin paikkoihin. Mukaan sisältyvä 
pieni avomeripurjehduskin on mukavampi ensikerta-
laiselle, kun näköpiirissä on muitakin veneitä. Tällä 
kertaa eskaaderille on mahdollista osallistua myös 
ilman venettä tulemalla laivalla Tallinnaan ja majoit-
tumalla esimerkiksi Hestia hotelli Ilmarisessa (www.
hestiahotelgroup.com/ilmarine/fi/), josta on reilun 
kilometrin matka Lennusadamaan. 

Torstai 30.5.
Startti Hoskilta aamulla noin kahdeksan aikaan

Saapuminen omaan tahtiin Lennusadamaan, jos-
sa Hoskilaisille veneille varattu paikat. Illalla vapaa-
muotoisesti sataman konttisauna ja illallinen sekä 
muuta ohjelmaa ”lennosta”. www.meremuuseum.
ee/lennusadam/fi/

Perjantai 31.5. 
Tutustuminen oman aikataulun mukaan Merimuse-
oon ja Tallinnan muihin nähtävyyksiin

Klo 16 Panimokierros ja oluttasting Viron mai-
neikkaan Pöhjala-panimon upouusissa tiloissa, jotka 
sijaitsevat n. 500 metrin päässä satamastamme. Tas-
tingin hinta on 10 euroa/hlö. www.pohjalabeer.com/

Klo 15–19 Saunat naisille ja miehille panimora-
vintolan tiloissa. Naiset klo 15 sekä 17 ja miehet klo 
16 ja 18. Tunnin vuoroissa. HSK tarjoaa saunan. 

Klo 19 Illallinen panimoravintolassa, jonka jäl-
keen vapaamuotoinen illanvietto. Illallisen hinta on 
21 e/hlö. Tarjolla gastropub-henkinen menu. 

Lauantaina 
Osa porukasta jatkaa matkaa Ormikselle, osa Hoskil-
le, ja osa jää vielä Tallinnaan. 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 19.5. 
sähköpostilla erkka.ansala@hoski.fi tai puh. 
050 565 8853. Kerro samalla, saavutko veneellä ja 
mihin kaikkeen osallistut, näin osataan varata oikea 
määrä laituripaikkoja ja ilmoittaa ravintolaan saapu-
vien lukumäärä. 
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Vuoden 2019
katsastuksen teemana

ilmatäytteiset pelastusliivit
Tämän vuoden katsastuksen 
yhdeksi teemaksi on nostettu 
ilmatäytteiset pelastusliivit (l. 
paukkuliivit). Liivit tulee huol-
taa vuosittain (valmistajan oh-
jeita noudattaen) ja tehdystä 
huollosta tulee olla merkintä 
liiveissä. Ilmatäytteisten pelas-
tusliivien mukana täytyy olla 
varaosasarja jokaista liiviä koh-
ti. Ilman huoltomerkintää tai 
varaosasarjaa olevaa ilmatäyt-
teistä pelastusliiviä ei hyväksy-
tä katsastuksessa. 

Joissakin liiveissä on ha-
vaittu, että kaasusäiliö kiertyy 
aikaa myöten auki itsekseen. 
Pelastusliivit tulee tarkastaa 

säännöllisesti ja varmistaa, että 
kaasusäiliö on kunnolla kiinni 
(jotta liivit myös täyttyvät il-
malla tarpeen tullen). Lisäksi 
on myös tarkastettava, että lii-
vit eivät vuoda (täytetään liivit 
ilmalla).

Yllä olevaan lainaukseen liiton 
katsastusinfosta 1/2019 muistu-
tamme veneilijöitä HSK:lla varmista-
maan, että paukkuliivit ovat katsas-
tusta varten valmiiksi huollettuina 
asianmukaisesti. Liivit ovat turvava-
rusteita ja viallisia tai puutteellisia 
turvavarusteita ei voida hyväksyä 
katsastuksessa venekerhoilla.

Listaus toimenpiteistä pauk-
kuliiveilleen jotka olisi veneilijän 

tehtävä vuosittain valmistajan 
käyttöohjeiden mukaisesti 
ennen katsastusta. Käyttöohjeet 
voivat velvoittaa tarkistamaan liivit 
ennen jokaista päälle pukemista 
riippuen valmistajasta. 

1. Avaa liivi ja puhalla se täyteen, 
jätä päiväksi tai yöksi täyteen 
jolloin sen tulisi olla vielä täyn-
nä useamman tunnin kuluttua. 
Katso miten liivit olivat laskos-
tettuna ennen täyttämistä, va-
lokuvankin voi ottaa jos epäilee 
taitojaan. 

2. Tarkista laukaisimen päiväys 
(exp date kuukausi/vuosi) ja 
vaihda tarvittaessa. Tarkista sa-

Painelaukaisin, laukeaa liivin jouduttuaan 
veden pinnan alle. Vihreä indikaattori 

kertoo laukaisimen olevan käyttämätön. 
Huoltomerkinnät myöskin liivin sisässä. 

Kaasupullo liivin sisässä. Päiväykset sekä 
laukaisimessa että pullossa.

Suola/sellulaukaisin, laukeaa 
kastuttuaan. Kaasupullo liivin 

ulkopuolella jolloin helppo tarkistaa. 
Päiväykset sekä laukaisimessa että 

pullossa.

ISAF Cat III mukainen liivi jossa lisäksi 
vilkkuvalo ja roiskehuppu. Vilkkuvalon 

pariston takia on näissäkin parasta 
ennen päiväys erikseen.
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malla myös varaosasarjan päi-
väykset.

3. Tarkista painepullon kiinni-
tys että on kierretty pohjaan 
saakka. Voit sen myös punnita 
esim keittiöva’alla. Pulloissa on 
stanssattuna taarapaino ja täyt-
tömäärä, 24 g/33 g/38 g/(60 g). 
Painelaitedirektiivin mukaan ei 
yli 10 vuotta vanhaa patruunaa 
voida hyväksyä.

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

5. Tee huoltomerkintä liivien sisäl-
lä olevaan huoltokirjaan josta 
myös löydät valmistusvuoden 

paukkuliiveillesi. Liiton katsas-
tusohjeistuksen mukaisesti jos 
liivit ovat yli 10 vuotta vanhoja 
on niitä turha huoltaa koska ei-
vät kelpaa katsastukseen.

6. Pakkaa liivi takaisin alkuperäi-
seen muotoonsa laskostamal-
la (kuten isopurje) koska rulla-
tessa sisukset ei painepullon 
paine välttämättä jaksa avata 
liivejä kokonaan auki.

7. Vinkki:Jätä manuaalilaukaisi-
men ”pampula” liivin ulkopuo-
lelle josta voit laukaista liivin 
sitä avaamatta vedessä jos au-
tomaattilaukaisin ei toiminut-
kaan.  

Viime vuoden Hoskilaisessa oli 
hiukan pidempi kirjoitus paukkulii-
veistä jonka ehkä haluat lukea jos 
nyt joudut liivisi uusimaan tai kysy 
katsastushenkilöiltämme neuvo-
ja. Olemme yhdessä veneilijöiden 
kanssa varmistamassa turvallista 
veneilyä, emme etsimässä vikoja 
seuramme veneissä ja varusteissa.

Turvallista veneilykesää toivot-
taen

Turvatoimikunnan psta.
Palle Eklund 

Kats. Lic. 2388

Liivin valmistusvuosi sekä 
huoltomerkinnät liivin sisällä. Tässä 
laukaisinmallissa vihreä indikaattori 

kertoo vain onko manuaalilaukaisinta 
käytetty (ei siis indikoi onko patruuna tai 

laukaisin oikein kiinni)

Kuvasta ilmenee ”laskostus” ja malliksi 
avattu laukaisinta jotta saadaan 

indikaattori punaiseksi. Valolaitteen 
paristo päiväyksineen kuvan oikeassa 

alareunassa. Laukaisin patruunan 
päädyssä on myöskin vihreä/punainen 

indikaattori koska kaikissa liiveissä ei ole 
mekanismiin koottuna indikaattoreita. 
Punaista ei saisi olla missään kohtaa 

indikaattoreita.

Indikaattorit vihr/pun laukaisimen 
mallista riippumatta kertovat onko 

laukaisinta käytetty. Huomioitava että ei 
kerro onko kaasupatruuna tai laukaisin 
kunnolla kiinni liivissä joten varmistus 

tehtävä käsin.

Valokuva miltä näyttää juuri 
aukaisemisen hetkellä liivit. Pakatessasi 
liivin takaisin huomioithan vetoketjun 
tulevan oikeaan kohtaan heti alusta.

Liivin valmistusvuosi sekä 
huoltomerkinnät liivin ulkopuolella 
josta ne haalistuvat nopeasti vaikka 

”permanent markerilla” siihen kirjaisi.

Kuvat: Matti Paakkanen
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Tule tekemään 
Hoskin alue

viihtyisämmäksi!
Ensi kesänä veneseuramme rannat 
hehkuvat valkeina, purppuraisina 
ja keltaisina. Kira Maisniemi 
Kasvutekijä Oy:sta teki koko 
alueelle vihersuunnitelman, jonka 
toteuttamiseen meillä kaikilla on 
mahdollisuus osallistua. 

Merikohokki, kangasajuruoho, kelta-
maite… Muiden muassa nämä tuul-
ta ja suolaista vettä pelkäämättömät 
merenrantakasvit tulevat kaunista-
maan Hoskin rantoja tulevina kesinä, 
jos niiden kasvu käynnistyy toivotulla 
tavalla. HSK:n alue halutaan saada 
hoidetun näköiseksi karsimalla epä-
määräinen risukko ja kitkemällä häi-
ritsevät rikkakasvit pois. 

Periaate on, että lähdemme 
muokkaamaan ja lisäämään luon-
nonkasvillisuutta. Osa nykyisistä kas-
veista jätetään, osa kitketään pois. 
Tilalle kylvetään uusia kasveja, jotka 
viihtyvät suolaantuneella kivialustal-
la, kivenkoloissa ja rantamaisemassa, 
kertoo vihersuunnittelija Kira Mais-
niemi. 

HSK:n alue on laaja, eikä sinne 
voi tehdä isoja, puutarhamaisia istu-
tuksia tai nurmikoita, koska ne tuli-
sivat kalliiksi ja ylläpito veisi paljon 
aikaa. Niinpä Kira teki kunnostus- ja 
hoitosuunnitelman, joka ei vaadi kas-
telua tai lannoittamista eikä jatkuvaa 
hoitoa. Kun poistettavat kasvit on 
saatu raivattua, niittysiemenet kyl-
vettyä ja uudet pensaat istutettua, 
kasvien hoito voidaan toteuttaa vä-
hillä voimilla.

Pihlajasaaresta  
tuttuja kasveja
Vihersuunnitelman toteuttaminen 
aloitettiin huhtikuussa, jolloin alueel-
ta raivattiin vesakkoa talkoovoimin. 
Puuvartisista kasveista, kuten terva-
lepistä, koivuista ja pajuista, jätettiin 
kasvamaan ne, joilla on maisemallis-
ta arvoa. 

Puuvartisten kasvien raivausta 
jatketaan tarpeen mukaan kesäkuun 
talkoissa 11.6. ja 18.6. alkaen kello 
13.00. Silloin pääpaino on kuitenkin 
ruohovartisten kasvien kitkemisessä 
ja niittysiementen kylvämisessä. Vie-
raslajit ja sottaisen näköiset kasvit 
nyitään pois ja kylvetään tilalle ma-
talaa, alle puolen metrin korkuista 
niittykasvillisuutta, joka saa levitä 
rauhassa.

Toimiston takana olevan valka-
man rantaviivaan olen kaavaillut 
muiden muassa ranta-alpia ja ran-
takukkaa. Samoja kasveja näkee 
Pihlajasaaren kivikkorannalla. Kaiken 
kaikkiaan olen varannut niittysie-
meniä 1 200 neliömetrille. Jos ne 
itävät ja viihtyvät Hoskilla, ne alkavat 
seuraavana vuonna siementämään 
itse. Myöhemmin kasveja voi kylvää 
lisää. 

Eteläkentän reunalle, jonne tuuli 
puhaltaa suoraan Lauttasaarenseläl-
tä, istutetaan mahdollisesti pensaita, 
jotka tuovat esteettisen nautinnon 
lisäksi tuulensuojaa ja estävät eroo-
siota. Kira kaavailee paikalle piiki-
töntä tyrniä, joka kestää suolaa eikä 
vaadi hoitoa ja ravinteita.

Työkokemusta niityistä  
ja kerrostaloista
HSK on tuttu vihersuunnitelman teh-
neelle Kira Maisniemelle, sillä hän 
on ollut seuran jäsen yli 20 vuotta 
ja purjehtinut aktiivisesti lähes yhtä 
kauan. Hän aloitti purjehdusharras-
tuksen Vikla-, 470- ja E-jollilla. Kiran 
viimeisin vene oli 505-jolla, mutta 
hän joutui jättämään sillä kisaamisen 
pari vuotta sitten työkiireiden takia.

Työni on sen verran raskasta ja ai-
kaa vievää, että aktiivinen kilpailemi-
nen ei onnistu sen ohella. Mutta aion 
pysyä HSK:n jäsenenä, ja kun aika ja 
jaksaminen antavat myöten, hankin 
taas jonkinlaisen veneen. 

Kira on opiskellut kasviekologiaa 
Helsingin yliopistossa. Hänen innos-
tuksen kohteitaan ovat niityt ja luon-
nonkasvillisuuden käyttö. Kiran kans-
sa Kasvutekijä Oy:ssa työskentelevät 

Merenrantaniitty Pihlajasaaressa. Keskellä valkokukkainen 
mesiangervo ja keltainen ranta-alpi, etualalla pinkki rantakukka ja 

sininen rantatädyke.
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myös puutarhuri Minna Vierimaa ja 
suunnitteluhortonomi Petri Turunen, 
joka on viherrakentamisen, konetöi-
den ja kovien pintojen asiantuntija. 
Myös Minna ja Petri olivat mukana 
huhtikuun talkoissa opastamassa 
alueen raivaajia. 

Pääjuttumme on kunnostaa 
vanhoja pihoja, mutta myös uusia, 
esimerkiksi kerrostalopihoja. Salossa 
muutin puolen hehtaarin peltoalu-
een niityksi perinnemaisemaan. Se 
merkittiin kaupungin vihersuunni-
telmaan niittyalueeksi, siitä tuli sen 
verran lajirikas, Kira esittelee työn-
kuvaansa. 

Opiskele merenrantakasvistoa
Sen lisäksi, että Hoskin alueesta tu-
lee siistimpi, viihtyisämpi ja hoide-
tumman näköinen, uusien kasvilajien 
istuttaminen lisää biodiversiteettiä 
eli lajiston monimuotoisuutta. Se 
kasvattaa myös alueen perhos- ja 
pörriäiskantaa.  

Hoskin ympäristön jatkohoitoa 
varten Kira tekee hoito-ohjeet sekä 
puuvartisille että ruohovartisille 
kasveille. Koska Kasvutekijä Oy:n 
kolmikko ei ole mukana ainakaan 
kaikissa tulevien vuosien talkoissa, 

Kira koostaa verkkoon lajiluettelon, 
josta näkee, mitkä kasvit säilytetään 
ja mistä halutaan eroon. Samalla 
jokainen hoskilainen voi opetella 
tuntemaan vesi- ja rantakasvillisuut-
ta. Merenrantakasveihin voi tutustua 
laajemmin esimerkiksi LuontoPortin 
verkkosivuilta (luontoportti.com/suo-
mi/fi/kukkakasvit/).

Tervetuloa talkoisiin!
Kira ja satamamestari Kari Lehto-
nen toivottavat tervetulleeksi HSK:n 
vihertalkoisiin kaikki kiinnostuneet. 
Kesäkuussa ruohovartisia kasveja 
poistamaan, istuttamaan ja kylvä-
mään voi tulla kuka vain, varusteeksi 
riittää suojahanskat. 

Vesakon raivaamistakin riittää 
kesäkuun talkoisiin. Jos tykkäät työs-
kennellä oksasaksilla tai -sahalla tai 
kantaa katkottuja oksia silppuriin, 
ota mukaan hanskojen lisäksi suoja-
lasit silmiä suojaamaan. Jos omistat 
puutarhatyökaluja, nappaa nekin 
mukaasi.

Jatkossa viheralueiden huoltami-
nen on pääasiassa satamakapteenin 
ja hänen apulaisensa vastuulla, mut-
ta he toivovat, että hommaan löytyisi 
myös vapaaehtoisia.

Jatkossakin voidaan pitää ohjat-
tuja talkoita, niillä saa tehokkaasti 
jälkeä aikaan. Olisi hauskaa, jos 
Hoskilta löytyisi kasveista ja niiden 
hoitamisesta innostunut porukka. 
Kylkiäisenä tulee enemmän kasvi-
tuntemusta, josta on iloa myös kesän 
purjehdusreissuilla, Kira vinkkaa.

Teksti: Arja Kangasniemi,
Kuvat: Kira Maisniemi

Vihertalkoot 
HSK:lla

11.6. ja 18.6
alkaen klo 13.00

Ota mukaan iloinen mieli ja 
puutarhahansikkaat. Jos ha-
luat raivata vesakkoa, nappaa 
mukaan myös suojalasit ja 
työkaluja, esimerkiksi oksa-
sakset, jos omistat sellaiset. 
Kysy tarvittaessa ohjeita sata-
makapteeni Kari Lehtoselta, 
0400 329 955 tai satama@
hoski.fi.

Purppuranpunainen rantakukka tulee 
koristamaan Hoskin toimiston takana 

olevan valkaman rantaviivaa. Rantakukan 
seurana kuvassa on valkea virmajuuri.

Kesä–elokuussa kukkivat 
hopeahanhikit tykkäävät 

luonnossa kasvaa 
kalliohyllyillä.

Kivikkokimalanen pörrää keltamaksaruohon liepeillä. Uusien kasvilajien istuttaminen 
Hoskille kasvattaa alueen perhos- ja pörriäiskantaa. 

Ruoholaukka eli 
ruohosipuli viihtyy 
kallioilla ja kivisillä 
merenrantaniityillä 
– sekä esimerkiksi 

kalasopan lusikoijan 
lautasella.
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PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA

HSK
Opti Team

Kausi on lähtenyt liikkeelle vauhdilla. 
Hoskin Race-ryhmä aloitti purjeh-
duskauden lähtemällä Hollantiin, 
Heegin. Matka oli hulppea 48 tuntia, 
kisa oli paikallisille karsinnat joten 
taso oli myös sen mukainen. Kisojen 
tavoitteena oli nähdä ”raaka” suo-

ritus vähällä unella ja intensiivisellä 
reissulla, stressitaso oli sen mukai-
nen. Kisat eivät tuloksellisesti pu-
huneet meitä mutta kokemusta tuli 
runsaasti tulevaan vuotuiseen Lago 
di Garda regattaan. Leiri on täällä 
lähtenyt tehokkaasti käyntiin italia-

laisvahvistuksella, Santiagon avulla. 
Urheilijoita on matkassa noin 20, 
hyvällä ryhmädynamiikalla ja yhteis-
tekemisellä voittoon! 

Robin Willgren 
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HSK Akatemia
– Laser

HSK:n Laser-valmennusryhmän purjehduskausi avattiin 
heti tammikuussa yhteisleirillä Italialaisten kanssa. Fraglia 
vela Rivan ja HSK:n yhteistyö laajeni näin Opteista Laserei-
hin. Neljän päivän leirillä harjoittelutahti oli tiivis jo viileän 
säänkin vuoksi, mutta tarkoituksenamme oli käyttää aika 
tehokkaasti hyväksi ja palauttaa tuntuma veneeseen ja 
kisaamiseen.

Helmikuussa oli vuorossa Barcelonan leiri monien mui-
denkin hoskilaisten junnujen ja HSS:n Laser-purjehtijoiden 
kanssa. Tässä vaiheessa kautta oltiin jo saatu palautettua 
mieliin viime kaudella opitut asiat ja tuntuma veneeseen 
oli jälleen hyvä.

Ensimmäinen kilpailumme oli Sveitsin Luganossa 
maaliskuussa purjehdittu Europa Cupin kilpailu, joka su-
juikin suomalaisittain hienosti.HSK:n tiimin Otto Dahl-
berg voitti poikien Radial luokan, Liam Stampone ja 
Noel Laukkanen samoin HSK:lta olivat neljäs ja kuudes. 
Tytöissä Cecilia Dahlberg oli kokonaiskilpailussa toinen 
ja U19 sarjassa ensimmäinen, Lilian Tanhuanpää oli ko-
konaiskilpailussa neljäs ja voitti U17 sarjan.

Muutkin tiimiläisemme pärjäsivät hienosti ja olivat 
joissakin yksittäisissä lähdöissä aivan kärjessä.

Huhtikuun alussa pääsimmekin jo vesille kotisatamas-
ta ja vesitreenejä pidetään ainakin neljästi viikossa.

Petri Leskinen

Tällä kaudella
kilpapurjehditaan kaksin

WB-Sails
Doublehanded 
Ranking 2019

Nyt on loistavia uutisia kaikille gastipulassa kärvisteleville 
kippareille: kaikkien aikojen ensimmäinen suomalainen 
kaksinpurjehdussarja käynnistyy tänä keväänä. 

WB-Sails Doublehanded Ranking 2019 -sarja sisältää 
yksitoista kisaa ja satoja merimaileja kipparin ja gastin 
purjehtimana. 

Houkuttele purjehduskaveri mukaan ja lähde roh-
keasti mukaan! Kauden lopuksi ynnätään pisteet ja silloin 
selviää, mikä tiimi hallitsee parhaiten kaksinpurjehduksen 
salat. Lisäksi jokainen kilpailu itsessään on suuri seikkailu 
ja kokemus! 

Kisakalenteri ja säännöt löytyvät Avomeripurjehtijoi-
den sivuilta osoitteesta avomeripurjehtijat.org/dh-ran-
king-2019.

Perttu Monthan
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Auringon laskiessa mereen horisontissa on yksi päivän 
parhaista hetkistä kuten aamulla sen noustessa uuteen 

päivään. Merellä tämä on melkein maaginen hetki jota ei voi 
kokea jos aurinko laskee metsän tai saaren taakse.

Pläkää Oskarshamnin maaliin saapuessa. Auringon alareunan 
koskettaessa horisonttia oli se kuin joku olisi imaissut kaiken 

tuulen pussiin ja laittanut sen lujasti kiinni.

”Purjehdusvahingon
meriselitys

kotivesiltä 2018”
Jälleen aamu-uutisissa kerrottiin 
kaamoksen päättyneen ja auringon 
kajon ensimmäiset pilkahdukset 
havaituiksi Utsjoella, niinpä havah-
duin purjehduskauden jälleen alka-
van ihan kohta. Koska viimekauden 
”purjehdusvahingosta” toipuminen 
on jäänyyt taka-alalle ja luulin sen jo 
olevan muisto vain, totesin kuitenkin 
että jonkinlainen vamma siitä jäi vai 
olisiko ehkä pysyvä vamma aiheutu-

nut jo aiempina vuosina jotenkin sa-
lakavalasti hiipien huomaamattani?

Vahingon toteaminen tapahtui 
tehdessäni syyshuoltoa, nostettuani 
veneemme, VindUngenin, talviteloil-
leen ja huomasin kauden perävanan 
olevan 2 834 Nm. Tämä vaati hiukan 
tutkiskelua, koska eihän veneemme 
missään pitkällä käynyt ja tuo 2 834 
Nm on jo Atlantin ylityksen pituinen 
matka hiukan riippuen reitityksestä. 

Tekihän myös iloinen ”purjehtijapoi-
ka” Ruffe vastaavan 2 700 Nm yh-
täjaksoisen purjehduksen Itämerellä, 
tosin käymättä maissa kertaakaan. 
(www.ruffe.fi) 

Pystyn hyvin vertailemaan ”pur-
jehdusvahinkoani” todelliseen At-
lantin ylitykseen jonka tein v. 1996 
Karibialta Cowesiin. (Ansaiten siten 
oikeuden käyttää punaisia housuja 
venekerholla. Ruotsin kuningashuo-
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ne, Kalle-Kustaan johdolla, sitten 
loi näistä merimiesten punaisista 
housuista ihan katu-uskottavan tren-
din, joka yleistyi kaikille Svenssoneille 
varsinkin Tukholman saaristossa Hei-
näkuisin. Tarinan mukaan aikoinaan 
merimiesten lähtiessä puuvillahou-
suissaan maailman merille, palasivat 
he sieltä punaisilla housuilla, jotka 
värjäytyivät pilssivedessä punaisiksi, 
kun niitä siinä pestiin suolan poista-
miseksi). 

Vaikka matka pituudeltaan on 
verrannollinen, ei tämä kotivesillä 
seilaaminen kesän aikana tuntunut 
siltä ”suurelta merimatkalta” vaikka-
kin oli huomattavasti monipuolisem-
pi kuin Atlantin ylitys. Pisimmillään 
kotisatamastamme kääntöpisteeksi 
muodostui Oskarshamn Kalmarin 
salmen Pohjoispäässä, jonne on lin-
nuntietä n. 315 Nm HSK:lta, joten 
hiukan täytyi lokikirjaa selata, jotta 
lokin lukema saisi vahvistuksen. 

Aikaa kului jäiden lähdöstä lo-
kakuuhun ja laskennallisesti tämän 
matkan purjehtiminen VindUngenil-
la, FinnFlyer36, yhtäjaksoisesti mat-
kavauhdilla seilaten kestäisi n. 500 
tuntia tai 3 viikkoa joka yllättävän 
hyvin täsmää v. 96 Atlantin ylityksee-
ni Sirena 40 veneellä. 

Laiturista lähtöjä kertyi melkein 
toistasataa ja rantautumisiakin sa-
man verran, kyllä se aisapilttuuseen 
peruuttaminenkin kohta alkaa sujua 
luontevasti. Veneestä seurattuja au-
ringonlaskuja/nousujakin kertyi yli 
viisikymmentä. (Purjeveneiden vuo-
tuinen käyttömäärä lienee vaikea 
selvittää, mutta esim, moottorivenei-
den ajotunneista on seurantatietoa 
Finnboatilla, joka ilmoitti kesän 2018 
keskimääräiseksi ajomääräksi 27 
tuntia per vene ja vastaavasti Swe-
Boat Ruotsista 40 tuntia per vene).

Kausi alkoi ja loppui samasta 
pisteestä kotisatamassamme ja tällä 
välillä kertyneistä merimaileista kirja-
taan seuraavia tarinoita.

SEAPILOT 2 STAR, Ruotsi
Touko–kesäkuun vaihteessa purjeh-
dittava ”double-handed” -kilpailu, 
johon osallistui 120+ venekuntaa, 
joista kaksi Suomalaista. Toinen ve-
nekunta, VAWE-sailin team, puoliam-
mattilaisia kokopäiväpurjehti joita 
Wasa Segeförening Farr30 veneel-
lään. Kilpailu on kehitetty vanhan 
Östersjömaranin tilalle, joka oli 600 
Nm DH purjehdus ilman pysähdyk-
siä Oxelösund–Visby–Christiansö–
Hanö–Oxelösund. Tähän osallistuin 

edellisellä veneellämme, FinnGulf 
28e vuonna 2007, sijoittuen toiseksi 
luokassamme.

Seapilot 2 Star on mainio konsep-
ti, joskin hiukan kaukana kotoa, mat-
kaa kertyy lähtölinjalle n. 278 Nm, 
joka oli tänä vuonna pisin osallis-
tujan yhtäjaksoisesti taittama taival 
lähtöön. Tästä saimme kunniamai-
ninnan sekä hienon Harkenin tuote-
paketin, jota sitten suihkittiin kaik-
kialle minne käyttöohjeiden mukaan 
sitä piti levittää. Kauimmat osallis-
tujat tulivat Saksasta ja Vaasasta, 
mutta eivät pysähtymättä matkalla, 
esim. Vawe joutui tuomaan veneen-

Plotterin näyttö alkoi loppukesästä näyttää enemmän modernilta 
taiteelta ja perävanojen määrästä päätellen on muutaman kerran 

lähdetty ja palattu kotisatamaan.

Visbyn tunnelmaa jossa pari tuntia ennen kuvan ottamista oli 
kourallinen matkaveneilijöitä menossa iltapuulle. Nopeasti täyttyy 
isokin satama jossa satamahenkilökunta ansiokkaasti ohjasi kaikki 

paikoilleen paremmin kuin Heinäkuun sesonkiaikaan.

Falli/Skuuttivinssistä oli pakko ottaa 
iltakuva lepotilassa koska se oli 

varmaankin kiertänyt enemmän kuin 
moottorin kampiakseli kesän mittaan.



sä Turkuun lavetilla, koska Vaasassa 
oli vielä 60 cm jäätä viikkoa ennen 
lähtöä. Oxelösundissä järjestäjät hoi-
tivat rutiinilla turvakatsastukset ja 
sitten seurasikin tarrojen teippaukset 
kylkiin ja muonitus heidän kyydeillä 
paikalliseen ICA supermarkettiin. 
Illalla vielä yhteinen illallinen ja kip-
parikokous meteorolgin ja meripe-
lastuksen luentojen kera. Tämä on 
tyypillinen Ruotsalainen tapa, että 
kaikki kerääntyvät illanviettoon jo 
ennen lähtöä, Suomessa yleensä vain 
”voittajat” kerääntyvät maaliintulon 
jälkeen suorittamaan ”karatepurjeh-
dusta”. (”Karatepurjehdus” on hen-
kilön käsillä esittämä/viuhtoma esitys 
kilpailun kulusta äänen säestämänä, 
mutta viittomisesta ymmärtää usein 
enemmän). 

Itse kilpailu lähtee Oxelösundista 
aamiaisen jälkeen kohti Visbytä, jos-
sa on ensimmäisen etapin ”pit-stop” 
yön yli. Lähtöryhmät ovat sen verran 
kompakteja, että mennään tuntitol-

kulla kanssakilpailijoiden kanssa kyl-
ki kyljessä kohti Visbytä, jonne saa-
vutaan jo illalla. Kilpailullisesti tylsää 
jonossa ajelua, mutta ei haittaa kos-
ka kaikille sama shortsikeli ja matka 
etenee kuin purjehdusmainoksessa. 
Rantauduttuamme Visbyyhyn Saksa-
laisen naapuriveneen kippari kyseli 
kohteliaasti mitä on tapahtumassa, 
koska kun hän meni alkuillasta yö-
puulle, oli satamassa 5 venettä ja nyt 
meitä oli siinä yli sata lisää ja kai-
killa oli jonkinlainen kiire jonnekin. 
Ei ole myrskyä tai venäläisiä tulossa 
vaan hätäisiä purjehtijoita selitimme 
hänelle ja toivotimme hyvää yötä. 
Koska ravintolat Visbyn satamassa 
paistattelivat vielä ilta auringossa, 
päätimme jättää hankkimamme pa-
kastetut eväslaatikot koskematta ja 
liityimme muiden purjehtijoiden ta-
voin iltapalalle rantaravintolaan, jos-
sa vain yksi lasillinen, ruotsalaisittain,  
illallisen painikkeeksi. Satama hiljeni 
auringon laskiessa ja tulosluettelosta 

Blå Jungfrun saari Kalmarin salmessa joka piti kiertää mennen 
tullen Oskarshamniin. Menomatkalla laitoimme sinisen 

keulapurjeen liehumaan neidon mieliksi.

”Jarruaalto”, kriittinen 9 Kn nopeus saavutettu,
 jossa hydrodynaaminen vastus on kovimmillaan. 

Tästä pitäisi onnistua ”loikkaamaan” aallon päälle 
ns. plaaniin/surffiin

SeaPilot 2 Star palkintosatoa joka annettiin 
venekunnalle joka oli yhtäjaksoisesti 

saapunut pisimmältä ilman pysähdyksiä. 
VindUngenia oli muiden osallistujien 
joukossa seurattu jo AISin välityksellä 

viikkoa ennen lähtölinjalle saapumista. 
Edes merelläkään ei siis saa olla itsekseen 

tänä päivänä.
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totesimme lyöneemme kaksi sisarve-
nettämme tuloksissa.

Seuraavana aamuna heräsimme 
pläkään tuntia ennen lähtöämme. 
Ajoimme aallonmurtajan edustalle 
starttilinjalle, jossa nostimme purjeet 
ja olimme lähtevinämme, ensim-
mäisen merimailin taittaminen taisi 
kestää pari tuntia, jonka jälkeen taas 
ajettiin sivutuulessa shortsit jalassa 
kohti Oskarshamnia, joka oli seuraa-
va pit-stop. Illan saapuessa olimme 
jo ennättäneet Oskarshamnin sata-
man aallonmurtajan kärkeen, josta 
oli vielä 0,4 Nm purjehdusta maa-
lilinjalle. Auringon laskiessa tyyntyi 
tuuli ja hiukan harmitti nähdä 200 
m edessämme olevien veneiden vielä 
kiitävän 4 Kn vauhdilla maalilinjan 
yli, kun me sitten kelluimme matkus-
taja-aluksen potkurivirran viemänä 
taaksepäin muiden joukossa. Illan 
vaihduttua yöhön kelluimme sitten 
muiden muutaman kymmenen kans-
sakilpailijan klungassa maaliin, jossa 
totesimme kaikilla olevankin fendarit 
valmiiksi laidoilla… Modernit veneet 
vaikuttavat imevän itsensä toisten 
kylkiin, kun on niin pläkä, että sen 

oikea termi olisi varmaankin vakuu-
mi. Maaliin tullessa olikin pimeätä ja 
kaikki Ruotsin hyttyset rannassa mei-
tä vastassa, joten lomake kansliaan 
ja suihkun kautta unten maille. Tällä 
legillä olimme toiseksi paras FF36 
tuloksissa.

Aamulla järjestäjät ilmoittivat 
lähdön lykätyksi muutamalla tun-
nilla, koska lähtöhetkellä ei ollut 
tuulta ja lähestyvä matalan keskus 
tuulineen sekoittaisi viimeisen legin 
purjehdusta. Luvassa siis pläkää al-
kuun ja sitten 9–13 m/s pohjoistuul-
ta illaksi, jolloin odotettavissa olisi 
”pitkä +100 Nm rynkytys” maaliin 
Oxelösundiin. Tukevan aamiaisen ja 
ylimääräisten nokosten jälkeen läh-
töalueelle, josta sitten sivutuuliläh-
tö, jonka seurauksena aivan karmea 
hässäkkä kiertomerkillä, josta lähde-
tään luoville. Selvisimme hienosti ja 
ihmettelimme mikä saa purjehtijat 
pakolla ajamaan itsensä sumppuun, 
josta ei ole kulkuoikeuksia kiertää 
merkkiä rikkomatta sääntöjä tai kol-
himatta veneitä? (Lähdöstähän oli 
noin 0,5 Nm merkille, josta sitten yli 
100 Nm vielä purjehdittavaa).

Kierrettyämme Blåa Jungfrunin 
saaren Kalmarin salmessa alkoi tuuli 
yltymään ja päätimme ajaa Ölannin 
pohjoiskärkeen, josta sitten pitkä 
strekki kohti Gustaf Dalenin majak-
kaa. Tuuli oli Koilisen puolelta 7–13 
m/s ja ennusteiden mukaan sen tu-
lisikin kääntyä pohjoiseen vasta ensi 
yönä, hyvä niin koska nyt pääsimme 
”ryskyttämään” kohtalaisen tehok-
kaasti hiukan avoimilla skuuteilla 
hetkittäin jopa yli kurssin majakalle. 
Matka jatkui aurinkoisessa kelissä, 
mutta aallokko viskasi aina tasaisin 
välein saavillisen merivettä syliin, 
joten sadevehkeet päällä nautimme 
auringosta ja suoritimme varmaankin 
tusinan verran reivauksia ja reivin 
purkuja aina tuulen muutoksien mu-
kaisesti, jotta aika ei kävisi pitkäksi. 
Hyvä strekki tuli tästä legistä, koska 
ensimmäisen vendan jouduimme 

tekemään vasta 6 Nm ennen Gus-
taf Dalenin majakkaa tuulen nyt 
kääntyessä Pohjoiseen. Jälkikäteen 
purjehdusta analysoitaessa olisi ehkä 
pitänyt vaan ajaa aiemmin höjdiä 
eikä vauhtia, niin olisi tuokin vaiva 
jäänyt kokematta, mutta tällöin olisi 
eteneminen ollut hidasta hankalasta 
aallokosta johtuen. Tulimme analy-
soinnissamme siihen tulokseen, että 
olisi vaan pitänyt purjehtia tämä 
legi 1½ h nopeammin niin olisimme 
kerenneet majakan kiertää ennen 
tuulen kääntymistä. Aamuyöllä ”12 
Nm maalisuoralle” kääntyessä olisi 
pitänyt puuskittaisessa sivutuulessa 
olla lisää käsipareja tehokkaaseen 
purjehtimiseen, joten keitimme sen 
sijaan kahvit ja totesimme että eipä 
tällä sivutuulilegillä kanssakilpaili-
joillammekaan kauheasti ollut intoa 
vaihdella purjekombinaatioita. Maa-
liin aamusella, jossa järjestäjillä sau-
nat ja pyttipannu lämpöisinä. Mainio 
reissu vaikka hiukan taisi väsyttää 
tässä vaiheessa. Totesimme olevam-
me nopein kolmesta FF36 tällä osuu-
della, jonka piti olla meille vaikein, 
hyvä näin. Kotimatkalle lähdimme 

Ajankuluksi kotimatkalla Seapilot 2 
Starista päätimme pystyttää Bengtskärin 

Eteläpuolelle (pikkuruinen piste 
horisontissa) Mexicolaisen pop up 

ravintolan. Ystävämme Hiittisistä olisvat 
mielellään tulleet burritoille mutta heillä 
olivat kuulemma sombrerot jäänet kotiin.

Alandia Suursaari Racen maalisuora 
Mellstenin selällä auringon noustessa. 

Aamuvirkku kuvaaja oli ottanut 
meistä kuvan ja laittanut sen 

Hufvudstadsbladetille, jossa se julkaistiin 
ihmetellen mitä nämä monet purjeveneet 

aamulla pläkässä seilaavat.
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reilun tunnin kuluttua maaliin saapu-
misestamme ja koska tuulta riittäisi 
vielä aamupäivän ja sitten aallokkoa 
iltapäiväksi, vedimme pitkää tikkua 
kumpi ajaa sisäsaaristossa koneella 
Sandhamnia kohti ja kumpi ottaa 
ansaitut nokoset, hävisin, joten keitin 
pannullisen espressoa kyytipojaksi.
Pari vuorokautta myöhemmin olim-
mekin jo HSK:lla, josta seuraavana 
viikonloppuna ajettaisiin Suursaari 
Race…

Alandia Suursaari race
Vihdoinkin onnistuttu saamaan DH 
luokka Suursaareen, jonne lähdimme 
saarenkiertoon jo melko rutinoitu-
neesti (olihan tässä vaiheessa lokiin 
kertynyt 1 000 Nm täyteen) muiden 
10 DH veneen ryhmässä. Tuulta oli 
mainiosti, koska päivällä vielä puhal-
si +10 m/s Lounaasta, joten aallok-
koakin olisi menomatkalle luvassa. 
Puhdas lähtö, josta Code0 keulassa 
Katajaluodon kärjen ohi, jonka jäl-
keen olisi pitänyt nostaa Spinnu. 
Eipä nostettu, koska aallokko heitteli 
venettä sen verran vauhdikkaasti, 
että totesin meidän olevan enem-
män kyljellämme kuin pystyssä jos 
kahteen pekkaan spinnutellaan tällä 
kelillä. Minullahan ei ole jollataustaa, 
vaan opettelin purjehtimaan Kansan-
veneellä, joten se selittäköön miksi 
koen yleensä hankalan aallokon pa-
hemmaksi kuin kovan tuulen, jonka 
kanssa kyllä tulee toimeen. Ennen 
Kallbådania alkoi kanssakilpailijam-
me hiipimään liian liki ja aallokkokin 
oli laantunut, joten vaihdoimme keu-
laan spinnun yöksi. Tämä tarkoittaa, 
että lepovuorossa oleva sinnittelee 
”stand by” vinssikammen vieressä 
valmiina toimintaan niin tarvittaessa. 
Aamun valjetessa on tuulikin tyynty-
nyt ja Suursaari siintää horisontissa 
yhtä maagisena kuin aiempinakin 
vuosina. Aurinko paistaa ja olemme 
kärkiveneiden klungassa Suursaaren 
eteläkärjessä, jossa vaani se perin-
teinen Suursaaren pläkä. Tästä kyke-

nimme kuitenkin murtamaan itsem-
me läpi kohtalaisen onnekkaasti ja 
nyt vain arvuuteltiin, kuinka ulos saa-
resta pitää mennä, ennen kuin kään-
netään pohjoiseen Kotkan portille. 
Päätimme ajaa todella kauas ulos, 
mutta sitten Suursaaren pohjoiskär-
jen kohdalla totesimme, että emme 
olleet ajaneet likimainkaan tarpeeksi 
kauas saaresta. Istuimme pläkässä 
ohjailukyvyttöminä ja parhaillamme 
taisimme jopa peruuttaa kohti Kot-
kan porttia, samaan aikaan Ais:illa 
seuraten helminauhaa kilpailevista 
veneistä, jotka oli meistä pari mailia 
Lännempänä eteni 4–6 solmua kaa-
ressa ohitsemme kohti kiertomerkkiä.

Kotkan portilta lähdimme paluu-
matkalle hiihtoliiton ”tarkkailuase-
telmista” luovimaan kohti maalia 
Mellstenin selällä. Tuulta piisasikin 
sitten enemmän kuin olisimme tar-
vinneet kevyellä miehistöllä, joten 
reiviköysiä taas käytettiin ahkerasti. 
Kohtalaisen hyvin roikuimme esim. 
voittajaveneen, Ramdatan, vauh-
dissa, joka ajeli alas ja lujaa pie-
nemmällä kallistuksella kuin me, 
ohittaen meidät muutaman kerran, 
ja Kallbådanin jälkeen emme heitä 
enään saaneet kiinni. Ansaittu voit-
to heille, koska purjehtivat Melkitä 
maaliin Haukilahteen toista tuntia 
nopeammin kuin me tuulen tyynty-

Lomapurjehduksella sitten oli kelit sen verran lämpöisiä että 
ainakin lapset olivat varmaankin enemmän vedessä kuin 

veneessä päivisin, kuvassa Silja kesken ilmalennon.
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essä. Siinähän sitten nautiskelimme 
auringon noususta Mellstenin selällä 
ilman tuulta aivan maaliviivan tuntu-
massa, onneksi ei satanut. Suursaari 
kierretty onnistuneesti jälleen ja tu-
losarvonnassa saimme toisen sijan 
loppujen lopuksi.

ÅF Inshore- ja Offshorerace, 
Ruotsi
Johan tässä kerettiin Juhannustanhut 
ja taiat välissä hoitamaan, ennen 
kuin keula suunnattiin kohti Tukhol-
maa, jossa osallistuisimme ÅF insho-
re- ja Offshore raceen (Gotland Runt) 
täydellä miehistöllä. Inshorerace on 
lyhyt päiväkilpailu keskellä tukhol-
maa kaikkien vesibussien ja ruotsin-
laivojen seassa. Tällä kertaa meillä oli 
Lauantaina jopa 9 hlöä kannella, jon-
ka huomasi luovilla ja sivutuuliosuuk-
silla, jolloin veneestä löytyi vauhtia 
ihan polaaritaulukoiden mukaisia 
lukemia. Tätä voisi kuvailla ratapur-
jehdukseksi saaristoradalla, koska 
sen verran veneitä oli joka suunnas-
ta koko aika tulossa tai menossa. 
Purjehduksen kohokohtana voin 
mainita Ruotsalaisen gastivieraam-
me Markuksen ”pakkopullat”, jotka 
hän toi aamulla tullessaan veneelle. 
Koska ei tiennyt mitä kukin haluaa, 
toi hän 4 kassillista jos jonkinlaisia 
”fikabröd” ja piti huolen, että niitä 
piti antaumuksella puputtaa klo 13 
paikallista aikaa, koska näin Ruotsis-
sa kuulemma kuuluu tehdä. Ajoimme 
hienosti, joskin Spinnufallin katkea-
minen kesken hienon 10+ Kn slöörin 
Code0 purjeella aiheutti ylimääräistä 
hässäkkää ja voin vain ihailla rutinoi-
tuneita gasteja, jotka nopeasti tem-
paisivat purjeen merestä ja kytkivät 
toiseen falliin, jolla nostivat sen sa-
man tien ylös ”kuivumaan”. Maaliin 
kuivin purjein saavuttuamme lähdin 
köysikauppaan ostamaan uutta fal-
liköyttä. Köysi löytyi, mutta vaikka 
miten sitä eri tavoin ja koulutuksella 
yritettiin saada mastoon, ei se vaan 
tullut siitä läpi joten vaihdoimme uu-

den köyden vanhan varafallin sijaan 
varmuudeksi illan mittaan.

Illallinen kaupungilla koko mie-
histön kesken, josta sitten yöpuulle.

Varsinainen ”Runtti” lähti Sun-
nuntaina puoliltapäivin keskeltä 
Tukholmaa. Lähtevät veneet saivat 
aikaslotin karsinoihin, joissa sitten 
valmistauduttiin lähtöön aina yksi 
karsina kerrallaan. Puuskainen na-
vakka Pohjoistuuli jatkui ja tiedossa 
olisi siis nopea saaristokisa ennen 
avovesille pääsyä Sandhamin ku-
peessa. Lähtö onnistui mainiosti 
joskin paremmalla sijoittautumisella 
ehkä vieläkin paremmin. Tuolloin 
olisimme toki jääneet paitsi paraati-
paikastamme live lähetyksessä, jossa 
kuuluttaja luetteli veneemme tiedot 
sillä välin kun peitimme kameralta 
muiden lähdön… Alkumatka Tukhol-
masta kulki hyvin ja tapahtumia riitti 
kaikille venemäärästä ja kapeikoista 
johtuen. Puuskittaisen tuulen takia 
oli hyvinkin vauhdikkaita tilanteita 
katseltavana, kun osa veneistä bro-
achasi sinne tänne, me pysyimme 
enimmäkseen pystyssä mielestäni. 
Illaksi saavuimme jo Almagrunde-
tille, jossa valkeni Pohjois itämeren 
ominaispiirre aallokon muodossa, 
joka oli myötäinen, mutta jotenkin 
ristiaallokkoa, joka välillä paiskasi 
venettä sivuttain omituisesti. Ilmoitin 
kipparin valtuuksin, että emme nos-
ta spinnua, koska ei pysytä pystyssä. 
Miehistö tämän hyväksyi varauksin 
luvattuani, että sen nostamme heti 
aallokon rauhoituttua tai vauhdin 
tippuvan alle 9,5 Kn. Puolilta öin oli 
sitten hieman paremmat olosuhteet 
spinnuttelulle tai lieneekö veneessä 
aistittava miehistön kapinaan viit-
taava jupina saanut mieleni muuttu-
maan, koska päätimme nostaa spin-
nun. Hyvinhän tämä meni ilman sen 
enempiä kaatumisia, vaikkakin aja-
minen oli hyvinkin tuskaista, koska 
pinnaa joutui ihan tosissaan kampea-
maan ja spinnuskuuttajan vinssikam-
pi pyöri koko ajan. Lokista taisi löytyä 

huippuja liki 15 Kn, mutta se leikkaa 
vaimennuksen takia huiput pois. Niin 
tai näin, oli meno taas kohdillaan 
kunnes onnistuin kaatamaan veneen 
jossakin Östergarnin eteläpuolella. 
En vieläkään osaa analysoida tapah-
tumaketjua, koska keskusteltuamme 
siitä jälkikäteen miehistön kanssa 
oli tuntemus kuin olisimme vain loi-
kanneet kyljellemme ilman mitään 
varoittavaa puuskaa tai aaltoa. Tässä 
sitten oltiin ns. ”jumissa” pari kolme 
minuuttia ja kynnettiin ruffin katto 
edellä 3–4 solmua myötätuuleen. 
Joku gasteista lepovuorossa pyysi 
kohteliaasti asettamaan veneen hiu-
kan pystympään asentoon, jotta voisi 
nukkua mukavammin. Onnistuimme 
saamaan keulan alas tuuleen kol-
mannella tai neljännellä yrityksellä 
lopuksi ja jatkamaan matkaa, joka 
kuitenkin tyssäsi heti seuraavan aal-
lon seinään, kun vene puski siitä läpi 
ja spinnu vapautettiin lepattamaan, 
jotta ei kaaduta uudelleen. Skuuttia 
sisään aallonharjalla ja spinnun täyt-
tyessä kuului pamahdus, kuin hauli-
kolla ammuttuna täydellisen lähdön 
merkiksi heti lähtöveneeltä, mutta 
seuraava lepatus ja kiroilu sitten pal-
jasti tilanteen spinnusta, joka oli osin 
mastossa ja osin veneen alla. Taas 
keräiltiin teryleenit merestä ja siihen 
loppuikin spinnuttelut tältä reissulta 
totesimme aamun valjettua, koska 
osia oli liian monta teipattaviksi, eikä 
niin montaa kilometriä ompelulan-
kaa ollut varaosalaatikossa mukana. 
(WB-sails korjasi sitten kesän aikana 
purjeen uusien siihen liikit, vahvik-
keet sekä sen puuttuvan pari neliötä 
kangasta, jota emme saaneet mu-
kaamme merestä).

Loppumatka Hoburgiin mentiin 
sitten hyvää kyytiä vaikkakin ei niin 
urheilullisesti, koska spinnuja on vain 
yksi matkassa. Hoburgin ukolle mal-
jat ja sitten kohti Visbyn kääntömerk-
kiä, jonne nyt sitten jouduimme luovi-
maan. Illalla alkanut sade ja ukkonen 
laimensi hengausintoa laidalla, joten 
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luovi osuus oli aikalailla tuskainen 
ajeltavaksi. Lopulta kuitenkin alkoi 
Visbyn valonkajo näkyä ja se pelät-
ty, kuuluisa ”Visbyn Pläkäkin” siellä 
meitä odotti. Katsoimme AIS:sta, että 
paras kiertosuunnitelma Visbyn poi-
julle olisi lähestyminen suoraan län-
nestä, jossa veneet sentään liikkuivat 

johonkin suuntaan. Tämä paikkasi 
paljon mutta, taisimme kuitenkin 
viettää Visbyn rannassa 5–6 tuntia 
kuviokellunnassa. Osa kilpailevista 
veneistä oli jo laskemassa ankkuria, 
jotta eivät ajautuisi rantaan, meillä 
oli valmiustila ankkurointiin, mutta 
onnistuimme ”läpsyttelemään” it-

semme poijulle ja pois sieltä. Hiukan 
tuulenvirettä, jolla saimme Code0 
purjeeseen vetoa, ja taas olimme 
menossa maalia kohti, joskin mat-
ka tyssäsi seuraavan kerran Gotska 
Sandön ja Almagrundetin välissä 
jonkinlaiseen täyspläkään. Voittaja 
taisi jo olla maalissa, tässä vaihees-

VindUngen Arholma Nordissa 
(entinen rannikkotykistö) 

ennen Ahvenanmeren ylitystä.



SUMMER SHOP

VENEENTEKIJÄNTIE 18
MA - PE 11 - 19 |

 LA 11 - 16 | (SU 11 - 15)

TRUE EXPERIENCE    PELLEPETTERSON.FI    @PELLEPOFFICIAL

| HOSKI JÄSENKORTILLA | -15% | ALE NORMAALIHINNOISTA |

sa yritimme vain löytää tuulenvi-
reen, jolla pääsisimme televerkon 
kantaman päähän, jotta voisimme 
seurata jalkapallon mestaruustaistoa 
aikamme kuluksi. Yllätyksenä kesken 
kiivaimman kisaamisen ilmoitettiin 
kabyysistä, että täältä tulee lettuja 
hillon ja kermavaahdon kera, joten 
lettukestit pystyyn. Yöksi nousi jon-
kinlainen maatuuli, joka siivitti mei-
dät Almagrundetin majakan ympäri 
ja maaliin Sandhamniin, jossa sauna 
odotti kuten järjestäjien hot-dog/
oluttarjoilu terassilla kaikille osallis-
tujille. Sijoitus oli mitäänsanomaton, 
mutta kokemuksen rikkaampana 
taas kohti uusia koitoksia, oli lop-
pukaneetti miehistön keskuudessa 
lounaalla Sandhamns Värdhusetissa. 
Kävimme myös onnittelemassa luok-
kavoittajaa seurakaverimme Bianco, 
First 35, joka kertoi että heillä ei 
käynyt loki alle 4 solmun kertaakaan 

tällä kierroksella. 
Iltapäivällä tankin kautta koh-

ti kotia, jonne pääsimme yhdellä 
halssilla ja taas olin lähtöpistees-
sä. Veneen siivousta ja sen jälkeen 
täyttämistä lomavarusteilla, joita on 
aivan uskomaton määrä kun ne la-
too pinoon laiturille veneen viereen. 
Tästä jatkui seilaaminen leppoisasti 
hiukan tuulien mukaan ristiin rastiin 
Saaristomerta, Tukholman saaristoa 
sekä kiertäen Ahvenanmaa.

Aivan fantastinen kesä takana 
veneillen ja syksyllä osallistuessa-
ni Hoskin Torstiksiin sain Amiraalin 
(Tom Finell) yhtenä iltana ajamaan 
venettä, koska hänellä ei ollut gas-
teja omaan veneeseensä ja siten ei 
voinut lähteä Torstiksiin vaikka halu-
sikin. Itse käyn iltakisoissa tai muis-
sa kisoissa tarvittaessa itsekseni jos 
gasteille ei sovi aikataulut. Tulokset-
han eivät aina ole paremmasta pääs-

tä, mutta menköön vaikka terapiana 
tai kuntopiirinä, jos on kevyemmät 
kelit ja joutuu purjeita vaihtelemaan 
enemmänkin on keskisyke helposti 
120–130 bpm tasolla. Torstiksissa 
Amiraali ei ollut aivan vakuuttunut 
veneestä ja sen kulusta  8–12 m/s 
kelissä ja Blue Petrissä kävi ilmi että 
olimme hävinneet jopa seurakaverille 
LOW:lle, jolta katkesi puomi paluu-
matkalla vaikkakin he linkuttivat 
maaliin vain fokalla. Jossakin kohtaa 
iltaa mainitsin melkein 2 700 Nm 
lukeman lokissa kaudelle kertyneenä 
huomautti Amiraali sen olevan ver-
rannollinen Atlantin ylitykseen, joka 
sitten jäi minulle hiukan muistiin ja 
kimmokkeena tälle purjehdusvahin-
gon meriselitykselle.

Suotuisia tuulia ja lämpimiä ke-
lejä,

Palle Eklund
VindUngen
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KEVYTVENETOIMIKUNTA

Tervetuloa tutustumaan
Vikla-purjehdukseen!

Kevytvenetoimikunta ja Helsingin Vikla-
laivue järjestävät TrySnipe-kokeiltutilai-
suuksia:
• torstaina 23.5 alkaen klo 17:30
• keskiviikkona 29.5 alkaen klo 17:30

Vikla on Hoskin ja Suomen suosi-
tuin kevytvene. Eteläisellä jollakentällä 
majailee toista tusinaa viklaa. Joka 
tiistai Viklat purjehtivat tiistaikisoissa ja 
ahkerimmat osallistuvat kesäviikonlop-
puina ranking- ja SM-kilpailuihin.

Viklapurjehdus sopii kaikille, nuo-
rille ja aikuisille, naisille ja miehille. 
Niinpä SM-kisoissakin enemmistön 
muodostavat naisjoukkueet, junnut ja 
sekamiehistöt.

Viklan saa purjehduskuntoon pa-
rissa minuutissa, joten sillä on helppo 
lähteä purjehtimaan vaikka työpäivän 
päätteeksi. Monet Hoskilaisista viklaili-
joista ovat myös matkapurjehtijoita. Vi-
kla sopii mainiosti myös köliveneilijöille 
”oikean” purjehduksen oppimiseen tai 
kilpailuvietin tyydyttämiseen. Jos per-
heen juniori on optitreeneissä, niin van-
hemmat voivat samaan aikaan purjeh-
tia Viklalla. Ja viikonloppuna voi lähteä 
junnu ja aikuinen yhdessä viklailemaan.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja 
hallitus@snipe.fi.

Tervetuloa!



HELSINGIN
MERELLINEN STRATEGIA

HYVÄKSYTTY
Hanke on käsitelty elinkeinojaostossa ja edelleen hyväk-
sytty kaupunginhallituksessa 11.3.2019. Strategia ulottuu 
vuoteen 2030. 

Strategian laatimisen elinkeinopainotteisuus näkyy 
lopputuloksessa. Veneilyä ja venekerhojen toimintaa kos-
kevat kirjaukset ovat kokonaisuudessa vähäiset. 

Strategiatyö perustuu Helsingin kaupunkistrategian 
2017–2021 linjaukseen, jonka mukaan Helsingin merel-
linen sijainti on osa kaupungin perusluonnetta ja -ole-
musta, mutta merellisyyttä ei ole hyödynnetty riittävästi 
kaupungin vetovoimatekijänä.

Veneilyä ja venekerhojen 
toimintaa koskee alaluvussa, 
Merellisyys on kaikkien ulottuvil-
la, oleva yleisluonteinen kirjaus: 
”Helsinki on myös noin 50 000 
veneilyharrastajan kotisatama. 
Helsingin kaupungin palveluita 
veneilijöille kehitetään toimivam-
miksi yhteistyössä muun muassa 
venekerhojen kanssa.” 

Vuoden 2018 aikana käynnis-
tyneenä toimenpiteenä on mai-
nittu mm.: ”Merellisten palvelui-
den digitalisointia tehdään Vene 
Helsingissä -hankkeessa. Ahti-
hankkeessa Helsingin kaupunki 
kehittää yhdessä veneilyalan yri-
tysten, venekerhojen ja muiden 
toimijoiden kanssa yhteisen avoi-
men resurssirajapinnan, joka mahdollistaa kaupungin, 
yritysten ja yksityishenkilöiden omistamien merelliseen 
ympäristöön liittyvien resurssien ja palveluiden varaami-
sen verkossa erilaisten käyttöliittymien kautta.”

Alaluvussa Toimenpiteet, puolestaan todetaan, että 
vuosina 2019–2022 toteutetaan ”Helsingin veneilyhar-
rastajien palveluiden parantaminen, veneiden talvisäily-
tyspaikkojen riittävyyden varmistaminen.” Tarkemmassa 
kuvauksessa käsitellään seuraavia asiakokonaisuuksia: 
Vierassatamia ja vierasvenepaikkoja sekä vene- ja talvisäi-
lytyspaikkoja on osoitettu riittävästi ja veneilijöiden kan-
nalta sopivista sijainneista eli venepaikkojen alueellinen 
kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Erityyppisten veneilijöiden 

tarpeet selvitetään ja huomioidaan, mm. tulevaisuudes-
sa lisääntyvän veneiden jakamisen myötä veneilijöitä voi 
olla enemmän kuin veneitä. Venealanyrittäjien toimin-
tamahdollisuuksien parantaminen. Vene Helsingissä- ja 
Ahti-hanke. Strategian mukaan toimenpiteet tarkentuvat 
hankevalmistelun myötä.

Kirjaus, jonka mukaan ”Merellisessä ympäristössä 
järjestetään kansainvälisesti ainutlaatuisia tapahtumia.”, 
mahdollistaa jatkaa Helsingissä menestyksekästä kan-
sainvälisten purjehduskilpailujen isännöintiä. 

Strategiassa on myös puututtu 
Helsingin kaupungin uuden orga-
nisaation toiminnallisuuden pa-
rantamiseen seuraavasti: ”Helsin-
gin merellisyyden toteutuminen 
edellyttää ennen kaikkea parem-
paa kaupungin sisäistä koordi-
naatiota ja merellisen toiminnan 
johtamista, merellisen resurssin 
omistajuuden vahvistamista sekä 
yhteistyön parantamista saaris-
ton eri toimijoiden välillä. Saaria 
voitaisiin myös kehittää aiempaa 
enemmän nopeilla kokeiluilla, joi-
den toimeenpanoon ei tarvittaisi 
raskasta lupaprosessia. Merelli-
syydessä kaivataan vetovastuun 
ottajaa palveluiden ja kokonai-
suuden yhteiskehittämisestä ja 
hallinnasta.”

Helsingin merellinen strategia on kaupungin hallin-
nossa merkittävä linjaus. Hallinnolle on tyypillistä, että 
erilaisissa hankesuunnitteluissa viitataan perusteluina 
hyväksyttyihin strategioihin. Strategia ei kuitenkaan kos-
kaan ole ”valmis” toimeenpanosuunnitelma. Se ei sisällä 
yksityiskohtaisia toimenpiteiden toteuttamismäärittelyjä, 
joten linjausten sisällöllinen määrittely jää myöhemmän 
erillisen valmistelun varaan. Tämä asettaa helsinkiläisten 
venekerhojen yhteenliittymälle, Helveneelle, suuren vas-
tuun ja fokuksen seuraaville vuosille.

Matti Piispanen
Helveneen puheenjohtaja 
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Meridieselmoottorin kausihuolto
Veneen meridieselmoottorin huolto ei ole vaikeaa ja se voidaan toteuttaa 

muutaman työkalun avulla. Tarvitset ruuvimeisselin, 
jako- tai lenkkiavaimen, alipainepumpun, vaseliinia ja rättejä. 

Hihnan kireyden 
tarkistaminen
Katkaise pääkytkimestä moottorin 
starttivirta. Hihnan kiristäminen ta-
pahtuu laturin luota, joten löysää 
säätöpulttia laturilta jako- tai lenk-
kiavaimen avulla. Kampea ruuvimeis-
selillä laturia niin että hihna kiristyy 
halutulle kireydelle. Kiristä säätö-
pultti jako- tai lenkkiavaimen avulla. 
Hihnaa kiristettäessä kannattaa tar-
kastaa hihnan kunto. Rispaantunut 
ja lohkeileva hihna kannattaa vaihtaa 
uuteen. 

Polttoaineensuodattimen 
huolto
Sulje polttoainehana, mikäli moot-
torissa on sellainen. Tyhjennä karke-
asuodattimessa oleva neste astiaan 
suodattimen pohjaventtiilistä. Riip-
puen karkeasuodattimen mallista 
vaihda sen tiivisteet ja suodatinosat 
tai koko suodatinmoduuli. Jos suo-
dattimessa on vedenerotin kannattaa 
samalla puhdistaa kiinteät osat.

Ruuvaa hienosuodatin irti ja pidä 
se pystyasennossa. Siirrä vanha suo-
datin sivuun ja ruuvaa uusi tilalle. 
Suodattimen tiivistettä on hyvä voi-
della hieman vaseliinilla tai mootto-
riöljyllä.

Polttoainesuodatin ilmataan joko 
polttoainepumpulta tai suodattimen 
päältä. Avaa ilmausruuvi jako- tai 
lenkkiavaimella ja pumppaa ilma-
uspumpusta, kunnes ilmausruuvilta 
ei tule enää ilmaa. Kiristä lopuksi 
ilmausruuvi. Näin suuttimille ei pää-
se ilmaa, joka aiheuttaa moottorin 
epätasaista käyntiä tai sammahtelua.  

Öljynvaihto
Öljynvaihtoa varten tarvitset alipai-
nepumpun, astian ja rättejä. Kone 
kannattaa käyttää kuumaksi ennen 
öljyn vaihtamista, sillä lämmin öljy on 
helpompi pumpata pois moottorista.

Pumppaa alipainepumpulla öl-
jypohja tyhjäksi tyhjennysaukon tai 
öljytikun putken kautta. Anna lopun 
öljyn valua hetki öljypohjan pohjalle 
ja pumppaa se pois koneesta.

Ruuvaa öljysuodatin irti. Voitele 
uuden öljysuodattimen tiiviste kevy-
esti vaseliinilla tai moottoriöljyllä ja 
vaihda se vanhan tilalle. Pyyhi öljy-
roiskeet pois, sillä puhtaasta mootto-
rista erottaa helpommin mahdolliset 
öljyvuodot. Lisää öljyä valmistajan 
ohjeiden mukaan mittatikun ylä-
merkkiin asti ja käytä konetta hetki, 
jotta tuore öljy pääsee kiertämään 
järjestelmään. Tarkista vielä lopuksi 
öljyn määrä.

Vetolaitteen öljyn tarkistus ja 
vaihto
Etsi S-vetolaitteen päältä öljytikku. 
Mikäli öljy näyttää maitomaiselta 
tarkoittaa tämä sitä, että seassa on 
vettä ja vetolaite vuotaa. Pumppaa 
öljyt pois öljypumpulla tai laske ne 
ulos vetolaitteen pohjassa olevasta 
tyhjennyspropusta, lisää tuoretta 
öljyä valmistajan ohjeiden mukaan 
öljytikun maksimiin asti.

Ilmansuodattimen vaihto
Ilmansuodatin sijaitsee moottorin 
mallista riippuen yleensä koneen 
takaosassa. Mikäli ilmansuodatin on 
kotelossa, avaa se ja vaihda suoda-
tin. Tämä tapahtuu nostamalla van-

ha suodatin pois ja laittamalla uusi 
tilalle. Joissain malleissa suodatin on 
koteloituna ja toisissa suoraan kar-
tiomallisena ilmanottoputken pääs-
sä. Tarkista valmistajan ohjeet jos et 
ole asiasta varma.

Merivesijäähdytteisen 
moottorin marinointi
Meridieselmoottori tulee marinoida 
glykolilla talveksi, jotta putkistois-
sa mahdollisesti oleva vesi ei pääse 
jäätymään ja rikkomaan moottorin 
sisäosia.

Moottori marinoidaan heti nos-
ton jälkeen maissa, jotta moottori on 
vielä mahdollisimman lämmin. Sulje 
merivesihana ja avaa merivesisuo-
dattimen kansi. Käytä konetta tämän 
jälkeen tyhjäkäynnillä ja laske noin 
10 litraa hanavettä läpi koneesta. 
Huuhtelun jälkeen laske 5 – 10 litraa 
glykolia läpi samalla tavalla, kunnes 
glykolia tulee ulos pakoputkesta. 
Ennen glykolin loppumista sammuta 
kone ja laske merivesisuodatin täy-
teen glykolia.

Makeavesijäähdytteisen 
moottorin jäähdytysnesteen 
vaihto
Makeavesijäähdytteisessä konees-
sa kiertää sisällä meriveden sijasta 
suljetussa järjestelmässä jäähdytys-
nestettä. Tämä jäähdytysneste tulee 
vaihtaa säännöllisesti jotta koneen 
jäädytysteho ei pääse heikkenemään. 

Makeavesijäähdytteisestä moot-
torista vaihdetaan jäähdytysneste 
irrottamalla jäähdytysjärjestelmän 
paluuletku paisuntasäiliöltä. Tämän 
jälkeen letku ohjataan ämpäriin. 



Huuhtele jäähdytysjärjestelmä puh-
taalla vesijohtovedellä, jotta uusi 
jäähdytysneste ei pääse sekoittu-
maan vanhan kanssa. Ohjaa huuh-
teluvesiletku paisuntasäiliön suulle, 
käynnistä kone ja aloita huuhtelu 
vedellä. 

Huuhtele kunnes kaikki glykoli 
on poissa. Lopuksi liitä jäähdytysjär-
jestelmän paluuletku takaisin pai-
suntasäiliöön, sekä lisää uusi glykoli 
valmistajan ohjeiden mukaan paisun-
tasäiliön ylärajaan asti. Lopuksi käytä 
konetta hetki, tarkista jäähdytysnes-
teen taso sekä lisää sitä tarvittaessa. 

Siipipyörän vaihto keväällä
Siipipyörä on hyvä vaihtaa keväällä, 
jotta siipipyörän siivekkeet eivät tur-
haan seiso käyttämättöminä puris-
tuksissa vesipumpussa koko talvea. 
Sulje merivesihana mikäli vene on 
vedessä. Avaa merivesipumpun kansi 
irroittamalla kannen kiinnitysruuvit ja 
poista paperinen tiiviste kannen ja 
vesipumpun välistä. Tämä onnistuu 
helpoiten joko veitsellä tai hienolla 
hiekkapaperilla. Tämän jälkeen vedä 
vanha siipipyörä ulos sekä paina mie-
leen siipipyörän siipien suunta. Vink-
kinä vesipumpun viereen moottorin 
pintaan kannattaa piirtää siipipyörän 

kuva vedenpitävällä tussilla, josta 
kiertosuunnan voi luntata. 

Voitele vaseliinilla siipipyörän 
kammion seinät kevyesti ja asenna 
uusi siipipyörä kammioon. Voitelu 
helpottaa siipipyörän vaihtoa ja suo-
jelee siipipyörää ylikuumenemiselta 
ennen kuin vesi pääsee kammioon.

Aseta uusi tiiviste kannen sekä 
pumpun väliin ja ruuvaa kansi tiukas-
ti paikalleen.

Teksti: Jaana Reijonaho, Jesse 
Pellikka

Dieselmoottorin kausihuollosta löydät powerpoint-esityksen osoitteesta: 
https://hoski.fi/wp-content/uploads/2018/10/Meridieselmoottorin-kausihuolto.pdf

GRILLI TULILLE JA MENOKS!

UPEA KEVÄT!
EIKÖ PATTE SINUN OLISI AIKA OTTAA 

JO VÄHÄN VÄRIÄ PINTAAN?

TESTAA PATROKSELLA TÄYTETTYJÄ KASVIKSIA. ESIMERKIKSI HERKKUSIENIÄ, PAPRIKAA, KESÄKURPITSAA TAI TOMAATTIA.
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Hätäilmoitusvälineistä

Veneeseemme, jota käytämme pitkin rannikkoa, 
pitäisi tänä vuonna uusia hätäraketit. Olin jo viime vuonna lukenut, 

ettei niitä välttämättä tarvitsisikaan hankkia, vaan uudet säännöt sallisivat 
toisenlaisen vaihtoehdon. 

Menin helmikuussa venemessuille 
selvittämään asiaa. Etukäteen luet-
tuina vaatimukset vaikuttivat mo-
nimutkaisilta eri vaihtoehtoineen. 
Messuilla selvisi, etteivät katsastus-
säännöt tälle vuodelle muutu. Uut-
ta oli, että LED-soihtu korvaa 2 kpl 
punasoihtuja (taulukko 1). Myös että 
tietyillä edellytyksillä ei hätäraketteja 
vaadita, vaikkakin niitä suositellaan. 

Mitä mieltä olivat Meripelastus-
seuran edustajat venemessuilla LED-
soihduista, hätärakettien korvaaja-
na? He korostivat, että punasoihtu 
näkyy huonolla säällä selvästi parem-
min (~15.000 cd) kuin LED-soihtu 
(100 cd). Sen sijaan kun punasoihdut 
on käytetty, eikä apua ole saatu, voi 
LED-soihtu auttaa vielä viisi tuntia. 
Paristoja vaihtamalla se palaa vielä 
pitempään. Tulkitsin sen niin että mo-
lemmat on hyvä olla matkassa, eten-
kin jos liikkuu avomerellä. On myös 

hyvä muistaa, ettei LED-soihtujen 
käytöstä hätätilanteesta ole vielä ko-
kemuksia. Ne ovat sen verran uusia ja 
vieläkin kalliita.

Näyttää siltä, että ilman pyrotek-
nisiä hätäilmoitusvälineitä voisi tulla 
toimeen. Esimerkiksi luokassa 1 tar-
vitaan LED-soihdun lisäksi kuitenkin 
oranssisavupommi. Lisäksi korvaavis-
sa varustuksissa on menty teknisem-
pään suuntaan. Varustukseen kuuluu 
silloin säänkestävästi suojattu mat-
kapuhelin, VHF DSC-toiminnolla ja 
EPIRB-hätälähetin sekä kaksi orans-
sisavua LED soihdun lisäksi. Tämä 
varustus löytynee isommista aluksis-
ta, muttei välttämättä pienimmistä 
veneistä

Kaikissa luokissa veneensä voi 
katsastuttaa LED-sohdulla hätära-
kettien sijasta, mutta edelleen suo-
sitellaan kuitenkin hätäraketteja. 
Omasta mielestäni tässä ei kannata 

pihistellä, veneen kipparihan on vas-
tuussa turvallisuudesta.

Kustannuksiltaan hätärakettipa-
ketti on edelleen edullisin vaihtoehto 
(~79 e), mutta raketit vanhenevat 
kuitenkin noin neljässä vuodessa. 
Edullisin LED-soihtu maksaa mo-
nessa myymälässä noin 99 e. Kal-
liimmassa Led-soihdussa on infra-
punavalo, jonka pelastajat voivat 
tunnistaa huonolla säällä.

Hyväksyntämenettelyä Led-soih-
duilla ei ole, mutta niiden pitää olla 
varta vasten veneilykäyttöön tarkoi-
tettuja. Nico Kavaleff John Nurminen 
Marinelta kertoo, että vaihtoehtoja 
on markkinoilla tällä hetkellä kaksi: 
Odeo Flare Mk3 ja rescueME EDF1 
(kuvissa).

Tom Sundman 
Torstai, 18. huhtikuuta 2019 
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korvaajana? He korostivat, että punasoihtu näkyy huonolla säällä selvästi paremmin (~15.000 cd) 
kuin LED-soihtu (100 cd). Sen sijaan kun punasoihdut on käytetty, eikä apua ole saatu, voi LED-
soihtu auttaa vielä viisi tuntia. Paristoja vaihtamalla se palaa vielä pitempään. Tulkitsin sen niin että 
molemmat on hyvä olla matkassa, etenkin jos liikkuu avomerellä. On myös hyvä muistaa, ettei LED-
soihtujen käytöstä hätätilanteesta ole vielä kokemuksia. Ne ovat sen verran uusia ja vieläkin kalliita. 

Näyttää siltä, että ilman pyroteknisiä hätäilmoitusvälineitä voisi tulla toimeen. Esimerkiksi luokassa 1 
tarvitaan LED-soihdun lisäksi kuitenkin oranssisavupommi. Lisäksi korvaavissa varustuksissa on 
menty teknisempään suuntaan. Varustukseen kuuluu silloin säänkestävästi suojattu matkapuhelin, 
VHF DSC-toiminnolla ja EPIRB-hätälähetin sekä kaksi oranssisavua LED soihdun lisäksi. Tämä 
varustus löytynee isommista aluksista, muttei välttämättä pienimmistä veneistä 

Kaikissa luokissa veneensä voi katsastuttaa LED-sohdulla hätärakettien sijasta, mutta edelleen 
suositellaan kuitenkin hätäraketteja. Omasta mielestäni tässä ei kannata pihistellä, veneen kipparihan 
on vastuussa turvallisuudesta. 
Kustannuksiltaan hätärakettipaketti on edelleen edullisin vaihtoehto (~79 €), mutta raketit vanhenevat 
kuitenkin noin neljässä vuodessa. Edullisin LED-soihtu maksaa monessa myymälässä noin 99 €. 
Kalliimmassa Led-soihdussa on infrapunavalo, jonka pelastajat voivat tunnistaa huonolla säällä. 
Hyväksyntämenettelyä Led-soihduilla ei ole, mutta niiden pitää olla varta vasten veneilykäyttöön 
tarkoitettuja. Nico Kavaleff John Nurminen Marinelta kertoo, että vaihtoehtoja on markkinoilla tällä 
hetkellä kaksi: Odeo Flare Mk3 ja rescueME EDF1 (kuvissa). 
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Odeo Flare LED-soihtu hinta 
129 e. 
Odeo Flare käyttää tavallisia 
AA-kokoisia teollisuusstandardit 
täyttäviä paristoja, jotka voi 
vaihtaa itse.

Ocean Signal rescueME EDF1 
on pienikokoinen LED-soihtu, 
jonka vilkkuva LED-valo näkyy 
kauas jha sisäinen Lithium-akku 
(vaihdettavissa) kestää pitkään.
Hinta 139 e. 

Tom Sundman 
Torstai, 18. huhtikuuta 2019 

Hätäilmoitusvälineistä 
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kuitenkin noin neljässä vuodessa. Edullisin LED-soihtu maksaa monessa myymälässä noin 99 €. 
Kalliimmassa Led-soihdussa on infrapunavalo, jonka pelastajat voivat tunnistaa huonolla säällä. 
Hyväksyntämenettelyä Led-soihduilla ei ole, mutta niiden pitää olla varta vasten veneilykäyttöön 
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Hätämerkinantovälineet 
(HSK)

Hätämerkinantovälineet ovat kehitty-
neet niin, että perinteiseen pyrotek-

niikkaan perustuvat raketit ja soihdut 
ovat jäämässä vaihtoehtoisiksi väli-
neiksi ja niitä voi korvata kokonaan 
tai osittain puhelinjärjestelyillä ja 
LED-tekniikkaan perustuvilla soihtu-

valolla.
Tässä 2017 alkaen katsastuk-

sessa vaadittavat välineet (minimi-
varustus): Ote Hoskin kotisivuilta, 
korostus minun.

Taulukko 1 Hätäilmoitusvälineet luokittain

Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4
Säänkestävästi suojattu matka-
puhelin

Säänkestävästi suojattu matka-
puhelin

Säänkestävästi suojattu matka-
puhelin

–

LED-soihtu LED-soihtu tai 4 punasoihtua LED-soihtu, tai 2 punasoihtua –
VHF DSC-toiminnolla VHF DSC-toiminnolla
2 oranssisavua
EPIRB-hätälähetin

Turvallisuusvarusteet ja 
 katsastusillan kuviot

Merkitse venekarttaan 
turvallisuusvarusteet
Hoskin katsastusilloissa on jaettu jo 
parin vuoden ajan ns. venekarttaa, 
johon voi merkitä turvallisuusva-
rusteet. Venekartta on hyödyllinen 
tilanteissa, jolloin veneeseen tulee 
ulkopuolisia gasteja. Gastien ja tie-
tysti koko veneen miehistön on syytä 
tietää missä turvallisuusvarusteet si-
jaitsevat. Täytä venekartta ja näytä se 
sitten katsastajalle.

Venekarttoja jaetaan katsastus-
tilloissa, jotka tänä vuonna pidetään 
6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6., 6.6., 
10.6., 17.6. ja 24.6. 

Hoskin turvallisuustoimikunta 
edellyttää, että Hoskin veneissä olisi 
turvallisuuskartta. Tätä kirjoitetta-
essa on tarkoitus laittaa Helsingfors 
Segelklubbenin sivuille lisätietoa ve-
nekartoista. Sivuilta voisi siis tulostaa 
venekartan – sekä moottorivenee-
seen että purjeveneeseen tarkoitetun 
version. 

Miten toimin katsastusiltana?
Jos sammuttimesi vaativat tarkas-
tuksen, saavu klo 17 mennessä sa-

tamaan. Sammutintarkastajat ovat 
silloin paikalla ja voit antaa sammut-
timet tarkastettavaksi. Suositellaan, 
että teetät sammutintarkistuksen jo 
edellisellä viikolla.

Ilmoittaudu kerhon toimistoon (ei 
kilpailukansliaan) klo 17 alkaen ja 
tee ilmoittautuminen kuitenkin kello 
18:30 mennessä.

Katsastusmiehet kiertävät veneis-
sä kello 18–20.

Ilmoittautuessasi kerro nimesi 
(lomakkeet on lajiteltu veneenomis-
tajan mukaisesti).

Saat toimistosta mukaasi
1. katsastuskaavakkeen (vuosikat-

sastusta varten täytetyn kaavak-
keen tai peruskatsastusta varten 
tyhjän)

2. keltaisen tai punaisen viirin ja
3. mahdollisesti tyhjän venetodis-

tuksen.
4. Tarvittaessa saat toimistosta 

Apua! Veneilijän turvallisuusop-
paan

5. Venekartan, johon voit merkitä 
turvallisuusvarusteet

Mene veneellesi.
Jos kyseessä on peruskatsastus, täytä 
kaavake ja venetodistus kokonaisuu-
dessaan.

Ota esiin kaikki katsastusvarus-
teet ja veneen käsikirjat ja levitä 
ne näkyville, kiinnitä vasta sitten 
keltainen/punainen viiri veneeseen 
laiturille näkyvään paikkaan (esim. 
keulakaiteeseen).

Katsastaja saapuu veneellesi ja 
suorittaa katsastuksen.

Katsastaja tarkastaa veneen ja 
samalla käydään läpi veneen turval-
lisuuteen ja merenkulkuun liittyviä 
asioita. Kun vene hyväksytään, alle-
kirjoitat katsastuskaavakkeen, jolloin 
samalla vakuutat säilyttäväsi veneen 
vähintään samassa kunnossa koko 
kauden.

Katsastaja leimaa ja allekirjoittaa 
venetodistuksen, allekirjoittaa kat-
sastuskaavakkeen, antaa katsastus-
tarran ja HSK:n tarran.

Katsastaja ottaa mukaansa kat-
sastuskaavakkeen ja viirin.

Teksti: Tom Sundman



Hoskilaisen 2/2019
kuvakisan voitto
Ilkka Viskarille
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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 19.8.2019

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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Matkavenetoimikunnan perinteinen kevätretki otti kurssin länsinaapuriin. 

Parinkymmenen hoskilaisen miehit-
tämä, kovasti tv-sarjan m/s Roman-
ticaa muistuttanut sinivalkoinen laiva 
rantautui Tukholman Värtaniin lauan-
taiaamuna 2. maaliskuuta. Tavoitekin 
oli selvä, Allt för Sjön -messujen hal-
tuunotto. Tiedä sitten oliko Finnboat 
saanut vihiä reissusta, sillä he olivat 
markkinoineet tuloamme isosti etu-
käteen teemalla “Finnarna kommer. 
Är ni redo?”. Mainoskuvassa kame-
raa kohti hyökkäsi massiviinen moot-
toriveneiden laivue. 

Kuva oli sekä enteellinen että 
oikeaan osuva, sillä näytteillä ei ollut 
ainuttakaan Suomessa rakennettua 
purjevenettä. Mutta moottorivenei-
tä sitten sitäkin enemmän ja varsin 
näyttävästi ylöspantuna. Omien 
laskujeni mukaan edustettuna oli 
parikymmentä veistämöä Terhistä 
Targaan. 

Mutta jos kotimaiset messut 
kärsivät nykyisin purjeveneiden vä-
hyydestä, ei Ruotsissakaan niitä ylen 
määrin ollut – muutama kuitenkin. 

Purjehtijan silmää miellyttivät 
erityisesti uudet Arconat, joista 
435-malli voitti juuri European Yacht 
of the Year -palkinnon Performance 
Cruiser -kategoriassa. Toinen huomi-
ota herättävä alus oli länsirannikon 
ylpeys, Hallberg Rassy 57. Kehuivat 
sitä helposti käsiteltäväksi ja mu-
kavaksi. Epäilemättä se sitä onkin, 
mutta hieman sääliksi käy häntä, 

jonka pitää kyljet keväisin puunaa-
man. Veneen hintalapun perusteella 
omistajalla lienee kuitenkin varaa os-
taa vahaus palveluna. Mukana olivat 
myös perinteiset ruotsalaisveistämöt, 
Linjett ja Najad 43- ja 39-jalkaisilla 
pursillaan. 

Pienemmistä ja edullisemmista 
ihanuuksista mieleen jäi viimeisen 
päälle kisatuunattu Albin Express, 
joka viettää tänä vuonna 40-vuo-
tisjuhlaa. Hienosti purjehtiva vene, 
josta itsellänikin on mukavat muistot 
80–90-luvulta – Ruotsissa se on yhä 
suosittu yksityyppiluokka. 

Oliko Allt för sjön sitten täräyt-
tävä kokemus ensikertalaiselle? No 
ehkäpä ei, sillä samat tingeltangelin, 
vermeen ja ilmapuntarin myyjät löy-

tyvät myös Pasilasta, ellei nyt sitten 
ole suurehkon skandiveneen osto-
housut jalassa. Vaikuttaakin siltä, 
että uusien purjeveneiden ostopää-
tökset tehdään nykyään jossain ihan 
muualla kuin messuilla. 

Mutta keskitalven kirkastajana 
ja sosiaalisena kuivapurjehdusta-
pahtumana matka oli erinomaisen 
onnistunut, josta kiitos kuuluu väsy-
mättömille primus motoreille, Minna 
ja Eero Pellikalle. Matkavenetoimi-
kunnan talviturneita voi suositella 
kaikille hoskilaisille, eikä vähiten 
mukavan porukan vuoksi! Ja jos ei 
ole entuudestaan tuttu, niin reissun 
jälkeen varmasti on. 

Hoskilaiset nousivat
maihin Tukholmassa

Rosmarinen, Ingeborgin ja Oceanan 
miehistöä ruotimassa Tukholmassa nähtyä.
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Lepuuttajalista 
Suojaa venettä tai laituria. 
30-000 

1590

1790

5990

ESPOO | HELSINKI | JOENSUU | JYVÄSKYLÄ  
KAARINA | KEMPELE | KOKKOLA | KUOPIO  
LAPPEENRANTA | RAISIO | RIIHIMÄKI  
SEINÄJOKI | TAMPERE | LAHTI | VAASA VERKKOKAUPPA PALVELEE 24/7

Sopii yli  
40-kiloisille!

Pohjamaali, kuparioksidipohjainen 
Musta 0,75 L 30-690 22,90 (30,53/l)
Musta 2,5 L 30-691 64,- (25,60/l)
Sininen 0,75 L 30-692 22,90 (30,53/l)
Sininen 2,5 L 30-693 64,- (25,60/l)
Punainen 0,75 L 30-694 22,90 (30,53/l)
Punainen 2,5 L 30-695 64,- (25,60/l)
Harmaavalkoinen 0,75 L 30-696 22,90 (30,53/l)
Harmaavalkoinen 2,5 L 30-697 64,- (25,60/l)

Epoksipohjamaali 
1 l 30-618 22,90 
2,5 l 30-619 46,90 (18,76/l)

Alk.

Hamppuköysi 
5 m 25-0750 34,90 
10 m 25-0751 59,90 

3490

Kaideköysihela 
Lukitusruuvilla varustettu 
köydenpidin 
25-0746 

790

Lepuuttaja
Pituus Ø Art. Hinta
330 95 30-031 8,90
430 110 30-032 9,90
525 135 30-033 12,90

890

Lepuuttajan kori 
Ø 170 mm 25-1575 17,90 
Ø 195 mm 25-1576 18,90 
Ø 215 mm 25-1577 19,90 

Lepuuttajan  
korin kiinnike 
25-1574 

460
Kelluntaliivi  
ilmatäytteinen 165 N 
25-5528 

Alk.

22
,

90 22
,

90

Alk.

Alk.
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Retkisaaret

Mossalan kuulumiset

Hoskin uusin retkisaaritukikohta on, 
kuten tunnettua, Mossalassa, Houts-
karin Näsbystä nelisen mailia poh-
joiseen. Lähestyminen Mossalaan 
tulee tehdä merikartan mukaisesti, 
tunnetut matalikot on merkitty kart-
taan. Laituri on rannansuuntainen, ja 
sen edessä on parisen metriä vettä. 
Ranta syvenee nopeasti poijuja kohti. 
Mökin ja savusauna-varaston lukot 
toimivat retkisaariavaimella, ja tuvan 
sisältä löytyy erillinen avain sekä gril-
limajaan että saunan puolelle. Sau-
naan ja grilliin ei ole muita avaimia, 
joten pidäthän näistä hyvän huolen 
ja jätät ne aina tuvan sisälle naulaan! 
Tuvasta löytyy myös lippu, vieraskirja 
sekä siivoustarpeita. Saunan puolella 
on sekä siivoukseen soveltuvia, van-
hoja vateja ja ämpäreitä että pesey-
tymiseen tarkoitettuja ihka uusia.

Grillissä voi käyttää sekä hiiliä 
että maltillisesti puita. Grillin teras-
silla on myös kaasugrilli, jota voi 
käyttää omilla kaasuilla. Puita on 
mökin takana seinustalla, sekä hal-
komattomia pöllejä tontin reunamil-
la. Mökin alta löytyy puu- ja muuta 

rakennustavaraa, jos havaitset jonkin 
korjattavan kohdan. 

Mossalan paikkaa, Kesärantaa, 
on käytetty viime vuosina kovin vä-
hän, joten tietynlainen käytönpuute 
näkyy: terassit ja rakennukset kai-
paavat pesua, tontti kevätsiivousta 
ja paikat yleistä siistimistä. Tukikohta 
on kuitenkin täydessä käyttökun-
nossa, eli mikään ei ole rikki tai 
akuutin korjauksen tarpeessa. Koska 
Mossalassa ei ole isäntää nimettynä 
(ainakaan vielä), toivotaan kaikilta 
kävijöiltä silti reipasta aktiivisuutta 
talkoohengessä. Mossalassa on va-
paamuotoiset kesätreffit 20.–21.7., 
tavataan lomalta palaajien kesken, 
vaihdetaan kuulumisia ja pidetään 
hauskaa!

Ja loppuun vielä muistutus nimi-
kisasta, jos vaikka saataisiin kauden 
aikana tämä Kesäranta vaihdettua 
vähemmän valtiohenkilömäiseen.

Kevättalkoot saarissa
Kevät etenee jo vauhdilla, ja yhtä var-
masti tulevat saarten kevättalkoot! 
Talkoot ovat oiva paikka tutustua 

Hoskin muihin jäseniin, viettää haus-
kaa aikaa porukalla ja totta kai hyvin 
tehtyjen töiden jälkeen ansaitusti 
saunotaan pölyt pois ja syödään sekä 
nautitaan virvokkeita toivottavasti 
lämpimässä kevätillassa. Retkisaa-
ritoimikunta toivoo kaikkiin saariin 
runsasta osanottoa, jotta työt saa-
daan tehdyksi ja paikat pidettyä kun-
nossa myös tulevaisuudessa. Talkoot 
ovat seuraavasti:

Ormholmen 18.5. 

Rishamn 25.5. 

Hasselholmen 
juhannuksena

Mossala 
ei sovittua päivää

Talkoissa siivotaan talven jäljet 
pois ja valmistetaan paikat kesää ja 
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käyttäjiä varten. Rishamnissa on vii-
me kesän reippailujen jälkeenkin pal-
jon tehtävää, esimerkiksi kulkuväylä 
Skumppakalliolle ja terassit sekä Ylä-
palvaamolle että rantagrillille. Seuraa 
Hoskin nettisivuja ja Facebookia lä-
hempänä toukokuuta, saat tarkem-
paa tietoa töistä, ilmoittautumisesta 
ja ajankohdista! 

Sähkökaapelin vetoa Risukon laiturille 
viime kesältä. 

Vaikka vesurit saattavat olla vaarallisia 
ainakin eräiden hoskilaisten käsissä, 
Sari ja Minna näyttävät miten talkoissa 
on työnlomassakin aina hauskaa.

Talkoiden päätteeksi syödään hyvin ja 
nautitaan hyvästä ruuasta, juomasta sekä 
yhdessäolosta.



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

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 

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 Hoskil-
le, Otaniemesssä Aalto Ice Tank monikäyttöallas ja St1 
Suomen syvin reikä 6,4 km ja gaalaillallinen sekä pää-
tösbrunssi.

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. Erillis-
ten tapahtumien hinnat ja ilmoittautuminen: ICCY pääsih-
teeri joni.nuorivaara@hoski.fi.

Etenkin hoskilaisilla on oiva tilaisuus iltaisin luoda 
kontakteja kansainvälisiin ystävyysseuroihimme. Pitkä-
matkalaisille venekunnille järjestetään johdettua tutus-
tumista myös retkisaariimme, joissa mm. itselämmitettyjä 
löylyjä, tulomatkalla Ormholmeniin ja lähtiessä Risham-
niin.

Aiempia ICCY-kertomuksia Vuosikirjoissa 2003, 2005, 
2011–12, 2014–17. www.iccy.org 

Matkaveneilyn tapahtumia 2019
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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

Välimeren lomapurjehdukset  
keväällä ja syksyllä 
Rohkaistaan jäseniämme jatkamaan veneilykauttaan mo-
lemmista päistä ja laajentamaan veneilyalueitaan. 
Ensikertalaisille soveltuvat hyvin SPV-liiton kevät- ja 
syyspurjehdukset, joiden vastuullisena järjestäjänä 
on OnSail/TravelOn Matkat Oy. Myös 1–3 veneelle 
räätälöityjä matkoja sekä käytännön purjehduskou-
lutusta on tarjolla. SPV:llä on avoimet lomapurjeh-
dukset keväällä ja syksyllä. www.onsail.fi ja www.
spv.fi

Koulutus ja kurssit
Toimikunta haluaa muistuttaa kaikkia hoskilaisia 
pitämään huolta veneilytaidoistaan. Uusi Koulutus-
toimikunta on jo aktivoitunut mm. solmukursseilla 
ja dieselin vuosihuoltokurssilla. Pyritään järjestä-
mään yhteiskäynti Lohjan meripelastuskeskukseen. 
Järjestetään aikuisille Hoskilla ”kokeile jollaa” 
-päivä. Satamassa toimii neljä purjehduskoulua; 
Abrego, Kesäpurje, Sea Lady Sailing ja Wilhelmi-
na Sailing. Lisäksi kannattaa hyödyntää SPV-liiton 
veneilykoulutuksia, Navigaatioseurojen kursseja ja 
naapurimme Pajalahden Veneilykoulun tarjontaa. 
Avustetaan myös kansainvälisen huviveneenkuljet-
tajan lupakirjan hankinnassa. Toimikunnan jäsenet 
opastavat mielellään ja antavat esim. eskaadereilla 
niiden aihepiiriin liittyvää koulutusta. 

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. 

Useful Information     
Käytännön tietoa veneilystä Itämeren 9 maasta sekä Brit-
tein saarilta ja Norjasta löytyy HSK:n ja SPV:n matkave-
neilyn kotisivuilta. Näistä on hyötyä varsinkin ensi kertaa 
vieraille vesille lähdettäessä. 
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Merikaupasta kesään!
Linnankatu 37b, Turku

Myös nettikauppa:
www.merikauppa.fi
www.roope-tuotteet.fi

Tervetuloa
mukaan tapahtumiin!

Lisätietoja toimikunnalta
matka-posti@hoski.fi



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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Kuva: Perttu Monthan



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!
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 TOUKOKUU 
  
04.05. Vesillelasku; eteläkentä SAT
06.05. Katsastus TUR
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
15.05. Keskiviikkokisa  
18.05. Vesillelasku; eteläkenttä SAT
vko 20 Hoskilainen no 2 ilmestyy TIE
20.05. Katsastus TUR
22.05. Keskiviikkokisa  
24.–26.05. NAANTALIN VENEMESSUT 
25.05. Vesillelasku; eteläkenttä SAT
27.05. Katsastus TUR
29.05. Keskiviikkokisa  
30.05.–02.06 Helatorstain eskaaderi MAT

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

Tapahtumakalenteri 2019

 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
11.08. OrmisJippo MAT
13.08. Hoskilainen no 3 Deadline TIE
13.08. Tiedotustoimikunnan kokous TIE
15.–18.08.  Uiva 2019 Flytande   
21.08. Keskiviikkokisa  
28.08. Keskiviikkokisa  
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 
   
04.09. Keskiviikkokisa  
07.–08.09. Star Ande Vihma  KIL
10.–11.08. F18 kilpailu  KIL
11.09. Keskiviikkokisa  
vko 38 Hoskilainen no 3 ilmestyy TIE
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



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: Perttu Monthan
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 LOKAKUU 
   
02.10. Hoskilainen no 4 Deadline TIE
17.10. VIAPORIN TUOPPI 
26.10. Lipunlasku HAL
vko 44 Hoskilainen no 4 ilmestyy TIE

 MARRASKUU 
   
07.–10.11. ICCY Autumn Meeting Hamburg MAT
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Mediatiedot

Helsingfors Segelklubb ry
Vattuniemen Puistotie 1, 00210 Helsinki / Hallonnäs Parkväg 1, 00210 Helsingfors, hoski.fi

Toimisto / Kansli: puh. +358 9 6923 580, toimisto@hoski.fi 
Satamamestari / Hamnmästare: puh. +358 40 5559 749, satama@hoski.fi
Kilpailutoimisto / Tävlingskansli: puh. +358 9 6925 411, hoski.fi

Hoskilainen 2019
Helsingfors Segelklubb on perinteikäs helsinkiläinen pursiseura. Pursiseuran toiminta keskittyy kilpa- ja matkapur-
jehduksen edistämiseen ja palvelujen tarjoamiseen jäsenistölle. HSK:n kotisatamaan, Lauttasaareen, on erinomaiset 
liikenneyhteydet ja veneilyalan palvelut ovat lähellä. HSK järjestää runsaasti kansainvälisiä purjehduskilpailuja ja toimii 
yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten järjestöjen, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n sekä eri pursiseurojen 
kanssa. HSK:lla on kolme retkisaarta matkaveneilijöiden käytössä.

Hoskilainen on Helsingfors Segelklubb ry:n tiedotuslehti, joka sisältää ajankohtaista ja arkistoitavaa tietoa veneilyhar-
rastuksesta. Se jaetaan jäsenille ja yhteistyökumppaneille 4 kertaa vuodessa. Lehti tavoittaa yli 1 600 purjehtivaa ja 
merta harrastavaa jäsentämme perheineen sekä sankan joukon yhteistyökumppaneidemme toimistoissa. Ilmoittamalla 
lehdessämme teet mahdolliseksi julkaista lehteämme. Kiitos Sinulle!

Julkaisija
Helsingfors Segelklubb ry
Vattuniemen Puistotie 1, 00210 Helsinki
puh. 09 692 3580, fax 09 692 4168

Kustantaja
Oy HSK:n Palvelut / HSK’s Service Ab
Vattuniemen Puistotie 1, 00210 Helsinki
puh. 09 692 3580, fax 09 692 4168

Lehden koko A5 (148 x 210 mm)
Painos 1 700 kpl
Sivumäärä n. 32–56 sivua
Värillisyys 4/4

Ilmoitusmyynti
Mika Lehtinen
mika.lehtinen@promg.fi
puh. +358 50 644 22

Aineistot
Aineistot PDF-tiedostoina tekstit sisäänrakennettuina 
osoitteeseen hoskilainen@hoski.fi
Viestin otsikoksi ja tiedoston nimeksi ilmoittajan nimi.

Ilmestymisaikataulu
 Nro Ilmestyy Aineistopäivä
 1 28.2. 28.1.
 2 16.5. 15.4.
 3 19.9. 19.8.
 4 31.10. 30.9.
VUOSIKIRJA ilmestyy toukokuussa 2019, 
aineistot 29.3.2019 mennessä.

Ilmoitusten painopinta-alat
1/1 sivua 132 x 188 mm
1/2 sivua 132 x 92 mm tai 65 x 188 mm
1/4 sivua 132 x 45 mm tai 65 x 92 mm
1/8 sivua 65 x 45 mm
HUOM! +3 mm:n leikkausvarat/suunta

Ilmoitushinnat
1/1 520 e
1/2 310 e
1/4 210 e
1/8 150 e
2. ja 3. kansi 600 e
takakansi 680 e
keskiaukeama 950 e

Toistoalennus –10 % / lehti. Hinnat alv 0 %



Rakkautta 
ensisilmäyksellä

GoldenEye on erilainen. Ja se näkyy. Upea kullanhohtoinen asunto-osakeyhtiö 
rakennetaan Jätkäsaareen Karibiankadun ja Karibianrannan kulmaukseen. Osa 

kodeista sijoittuu suoraan uuden, rakennettavan Saukonkanavan varrelle. Näiden kotien 
parvekkeilta ja terasseilta avautuu upeita näkymiä kanavalle ja jopa merelle saakka. Lisäksi 

tulevat modernit yhteis käyttötilat, kuten kuntosali, etätyöhuone, sauna osasto ja pesula. 
Yhtiön kajakeilla pääset tutustumaan merelliseen Helsinkiin.

Katso netistä upeat visualisoinnit! 

peabkoti.fi/goldeneye
Tee unelmista totta – varaa nyt huippukoti. Rakentaminen on alkanut.

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

IHASTU  JA VARAA!

Havainnekuva huoneistosta B80



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

Tervetuloa

toimistolle

ostoks ille !

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



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



Portus on osin meren päälle 
rakentuva viiden taloyhtiön 
ainutlaatuinen kokonaisuus.
Oma satama, henkeäsalpaava 
merinäköala, rantasauna sekä 
tulevaisuuteen katsova 
arkkitehtuuri keskellä 
pääkaupunkiseutua tekevät
Portuksesta ainutlaatuisen
kohteen myös kansainvälisellä 
mittapuulla. 

Parhaat kodit myydään nyt. Toimi heti.  

Mitä
jos eläisit
unelmaasi 
jo nyt? 


