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Peitetelineet

UUTUUS

Captain’s Shop Lauttasaari, Veneentekijäntie 11
(09) 682 2512, lauttasaari@captainsshop.fi
Captain’s Shop Espoo, Suomenojan venesatama
(09) 804 1102, espoo@captainsshop.fi
Oy VESTEK Ab, Espoo, Martinkuja 4
(09) 887 0120, vene@vestek.fi (myös tukkumyynti)

Verkkokauppa
www.captainsshop.fi

Verkkokauppa
www.captainsshop.fi

Tuotteet heti  varastosta!!!

peitetelineet

U-teline alk. 1298 € (10m) D-teline alk. 557 € (7m) A-teline alk. 498 € (6m)
yhdellä jalkaparilla
(7m kuvassa)

Varastossa laaja valikoima venepukkeja!Varastossa laaja valikoima venepukkeja!

- helppo ja nopea asentaa
- kevyt ja helppo säilyttää
- peite kuuluu toimitukseen

- helppo ja nopea asentaa
- kevyt ja helppo säilyttää
- peite kuuluu toimitukseen

- helppo ja nopea asentaa
- kevyt ja helppo säilyttää
- peite kuuluu toimitukseen

- helppo ja nopea asentaa
- kevyt ja helppo säilyttää
- peite kuuluu toimitukseen

- helppo ja nopea asentaa
- kevyt ja helppo säilyttää
- peite kuuluu toimitukseen

- helppo ja nopea asentaa
- kevyt ja helppo säilyttää
- peite kuuluu toimitukseen
Veneen pituus 4 - 5 m 5 - 6 m 6 - 7 m 7 - 8 m 8 - 9 m
Hinta 265 € 349 € 449 € 499 € 549 €



KOMMODORIN TARINAT

HAVAINTOJA

Kulunut veneilykausi on 
ollut omalta osaltani poik

keuksellinen. HSK on isännöinyt varsin monia tapahtumia. 
Heinäkuun kolmanteen viikkoon men nessä minulla oli 
kunnia toimia isäntänä kolmessa tapahtumassa: Envisail, 
Nord Stream Race sekä ICCY.

Isännän tulee varmistaa, että satama, kalusto ja tar
vittavat tilat ovat ensiluokkaisessa kunnossa tapahtumaa 
varten. Edellä mainitusta johtuen minulla on ollut oival
linen mahdollisuus tehdä havaintoja kotisatamassamme.

Kaikki kolme tapahtumaa on viety Hoskilaiseen ta
paan kunnialla ja kehujen saattelemana läpi.

Omat havaintoni liittyvät siihen, miten paljon paran
nettavaa meillä on omaan toimintaamme liittyen.

On varsin outoa on löytää märkäpukuja kentällä ole
vien veneiden välistä tai Klubitalossa sijaitsevan pesu
koneen alta puhumattakaan saunojen puku huo neista. 
Kuivattavien märkäpukujen paikka on kui vaus huo neeessa 
ja sielläkin vain sovitun ajan.

Valmennuskäyttöön tarkoitetut Ribveneet tulee pitää 
ensiluokkaisessa kunnossa. Ribveneiden tulee aina olla 
käytettävissä esim. pelastusveneinä. Tuollainen tapaus 
sattuikin heinäkuun alkupuolella. Onneksi kaikki meni 
hyvin vaikka venekaluston osalta onnea ei olisi pitänyt 
tarvita. Tankit ja ponttoonit täyteen.

Rishamnissa ja Ormiksella olemme vierailleet useam
man kerran. Vanhan kansan opetus on, että jätä yhteinen 
tila sen näköiseksi, kuin haluaisit sen olevan, kun itse tulet 
paikalle. Ihan aina niin ei ole ollut.

Mossalan retkisaaritukikohta on osoittautunut varsin 
suosituksi. Retkisaaritoimikunta taisi kuvitella, että 30–40 
venekuntaa koko kautena olisi hyvä saavutus. Olimme 
67:s venekunta, joka vieraili Mossalassa (3.–5.8.2019). 
Hurmaava paikka, mutta kehitettävääkin on.

Kilpapurjehtijamme menestyvät. Aleksandra Blinnik
ka voitti MMkultaa purjelautailun Raceboardluokassa. 
Usea Hoskilainen junioripurjehtija edustaa Suomea ar
vokisoissa kesän arvokisoissa. Optipurjehtijamme put
sasivat pöydän SMkisoissa Hoskin ollessa jälleen kerran 
paras seura.

Pitkästä aikaa vietimme koko kesälomamme Suomen 
vesillä purjehtien. Loma alkoi varsin helteisessä säässä. 
Lämmin ja aurinkoinen keli on sinänsä ihan ok, mutta ke
lin mukanaan tuoma sinilevä ei. Meidän kaikkien tuleekin 
kiinnittää huomiota siihen, miten rakasta Itämertamme 
kohtelemme. Ihan kuin kaiku, myös meri vastaa niin kuin 
sinne huutaa.

Elokuun alussa koko veneilyperhettä kohtasi valitet
tava onnettomuus Airistolla. Tähän liittyen voin todeta, 
että hyvät merimiestavat sekä muiden veneilijöiden huo
mioiminen ja kunnioittaminen vaikuttaa olevan katoava 
luonnonvara. Ei ainoastaan Saaristomerellä. Nykyinen 
tekniikka on hyvä renki, mutta huono isäntä. Aistit avoin
na, kun veneillään.

Elokuun toisen viikonlopun sunnuntaina sain säh
köposiviestejä, puhelun sekä Hoskin Facebookryhmän 
kautta tietoa, että kotisatamassamme oli nuorten miesten 
toimesta harrastettu typeryyksiä. Kyseessä oli kolmas ker
ta lyhyen ajan sisällä, kun sama ”puuhamies” jäi kiinni 
vakavista rikkomuksista Hoskin sääntöjä kohtaan. Hoskin 
ja ”puuhamiehen” tiet ovat eronneet.

Tulemme kiinnittämään entistä enemmän huomio
ta HSK:n alueilla tapahtuneisiin väärinkäytöksiin. Niihin 
kuuluvat luvaton venekaluston käyttö, juhlien jatkaminen 
Klubitalon saunassa, makkaranpaisto muovi, tai missään 
pakkauksessa retkisaarisaunan kiukaalla, epäkunnioitta
va käytös retkisaariin saapuessa yms.

Uiva venenäyttely on takana. Osa pitkään mukana ol
leista vapaaehtoisista on todennut, että uuden porukan 
tulee ottaa vastuuta. Tässä onnistuttiin loistavasti. En
nätysmäärä vapaaehtoisia osallistui Uivan järjestelyihin. 
Myös yli seurarajojen. Itsekin pääsin osallistumaan lauan
taina ja sunnuntaina.

Väistöpaikkoja saimme kohtuullisesti. Täysin uutena 
asiana toteutimme yhdessä Busterboats:n kanssa kulje
tuspalvelun väistöpaikan ja kotisataman välillä. Kokeilu 
osoittautui menestykseksi ja sitä tullaan edelleen kehit
tämään ensi vuonna.

Uivaa kohtaan kriittiset puheenvuorot nostivat pää
tään Uivan aikaan. On totta, että jokavuotinen veneiden 
siirtely on kova ponnistus. Neuvottelut Uivan järjestämi
sestä myös tulevina vuosina ovat käynnissä ja etenevät 
hyvässä hengessä. Jäsenistön mahdollisuus vaikuttaa niin 
yllä mainittuun kuin muihinkin yhteisiin asioihin tapahtuu 
olemalla aktiivinen. Osallistumalla toimintaan ja kokouk
siin.

Kiitos kaikille, jotka olette omalta osaltanne vai
kuttaneet siihen, että HSK voi ylläpitää korkeaa toiminnan 
tasoa.

Menneen kesän perusteella totean, että HSK:lla pitäisi 
olla Toiminnanjohtaja.

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 3/2019
Helsingfors Segelklubb ry:n jäsenlehti
hoskilainen@hoski.fi

• Päätoimittaja • Chefredaktör
 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: Matti Paakkanen, 
Uiva 2019

Paino: Hämeen Kirjapaino Oy
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Hoskilainen numero 3/2019:n aineistot 
30.9.2019 mennessä osoitteeseen:
hoskilainen@hoski.fi
Olethan huomannut, että Hoskilaisen 
näköislehden voi lukea myös netissä, 
osoitteessa: hoski.fi –> Jäsenlehti



hoski.fi

Oletko
huomannut 
nämä?

• Ilmoittautuminen nostoon
 jäsenet –> telakointi

• Yhteystietojen muutokset
 jäsenet –> yhteystietomuutos

• Palautetta ja viestejä
 hallitukselle
 yhteystiedot –> hallitus

• Sähköpostiosoitteet
 hallitusposti@hoski.fi
 tiedotusposti@hoski.fi
 talousposti@hoski.fi
 satamaposti@hoski.fi
 kilpaposti@hoski.fi
 koliveneposti@hoski.fi
 turvaposti@hoski.fi
 saariposti@hoski.fi
 valmennusposti@hoski.fi
 junioriposti@hoski.fi
 kevytveneposti@hoski.fi
 matkaposti@hoski.fi
 klubiposti@hoski.fi
 vaaliposti@hoski.fi
 perinneposti@hoski.fi
 koulutusposti@hoski.fi

 toimisto@hoski.fi

 satama@hoski.fi

 Hallituksen jäsenet:
 etunimi.sukunimi@hoski.fi

 Hoskilaisen aineistot osoitteeseen:
 hoskilainen@hoski.fi

Tiesithän, että Hoski on 

mukana myös Facebookissa?

Kirjaudu palveluun, etsi ryhmä 

nimeltä HSKjäsenfoorumi

ja liity mukaan 

keskusteluun!
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Kuva: Jari Saario
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C-laituri uudistuu
Claiturin paikanhaltijoita jo pitkään vaivanneeseen laitu
rin huonoon kuntoon saadaan vihdoin helpotusta. Vuok
ranantajamme Helsingin kaupunki on päättänyt uusia 
laiturin tänä syksynä!

Viime purjehduskauden päätteeksi hallitus teki pää
tösesityksen syyskokoukselle, että meidän on pakko löy
tää ratkaisu Claiturin huonon kunnon kohentamiseksi. 
Ratkaisulle oli kaksi vaihtoehtoa, joko päästä sopimuk
seen vuokranantajan kanssa tai ostaa itse uusi laituri. 
Onneksemme Helsingin kaupunki suhtautui talven aikana 
myötämielisesti esitykseemme ja kesän aikana päästiin 
päätöksentekoon.

Julkisen hankinnan voittajaksi valikoitui Suomen Vesi
työ alihankkijoinaan Marinetek ja Land & Sea – kaikki jo 
ennestään tuttuja toimijoita HSK:n rannassa.

Uusi laituri tulee olemaan pääpiirteissään samanlai
nen kuin vanha. Merkittävin muutos on aisapaikkojen 
lisääminen palautteen perusteella. Tarkoituksena on jär
jestää halukkaille mahdollisuus poiju tai ja kylkikiinnityk
seen laiturin päähän.

Työt alkavat 16.9. vanhan laiturin purkamisella, minkä 
jälkeen päästään tekemään tarvittavia pohjan muokkaus
töitä ja uuden laiturin asennuksia. Samassa yhteydessä 
parannamme pohjoista aallonmurtajaa ja matalikkoja 
myös muualla satamassamme. Tavoitteena on saada työt 
mahdollisimman pitkälle tämän vuoden aikana, jotta 
olemme valmiita seuraavaan purjehduskauteen heti ke
väällä.

Paikan haltijalle Claiturissa tämä tarkoittaa joko 
kauden lopettamista syyskuun puoleen väliin tai väistö
paikkaan hakeutumista. Toivomme, että Claiturin kipparit 
ilmoittaisivat pikaisesti suunnitelmistaan satamakaptee
nille. Mahdollisuuksien mukaan autamme järjestelyissä 
syksyn osalta.

Hannu Laurila
Satamajohtaja

Yli 60 vuotta
laadukasta

nosturipalvelua

Helsingin Nosturit Oy
Kuljetusliike Jouni Meling Oy

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



7

Häiriöihin puututaan
Satamassamme on valitettavasti viime vuosina tullut 
pienempää ja suurempaa häiriköintiä yksittäisten 
jäsenten toimesta. Asiasta on keskusteltu ”eri laitureilla” 
ja nyt haluamme korjata tilanteen.

Ensimmäinen asia on yhteisten pelisääntöjen 
kirkastaminen meille kaikille, jotka käytämme satamamme 
monenlaisia palveluja. Kaiken toimintamme perustana 
on luonnollisesti yhdistyksemme säännöt, sopimukset 
ja turvallisuusohjeet. Näihin meidän kaikkien on hyvä 
paneutua jälleen kerran. Perustan lisäksi haluamme 
tehdä selväksi kaikille käyttäjäryhmille odotusarvon 
– miten satamassamme kuuluu käyttäytyä. Keinoina 
tähän on ohjeiden lisäksi, yhteisesti koolle kutsuttu 
keskustelutilaisuus avainryhmille, jossa ongelmista ja 
tavoista puuttua niihin, voidaan keskustella  mutta 
odotusarvon satamassa käyttäytymiselle haluamme tehdä 
selväksi.

Tiivistelmä odotusarvosta:
• On erittäin toivottavaa, että jäsen osallistuu 

mahdollisuuksiensa mukaan sataman erilaisiin 
aktiviteetteihin (talkoot, tapahtumat, koulutukset ym.)

• Jokaisen purjehtijan velvollisuus on kunnioittaa 
luontoa ja olla likaamatta ympäristöämme  
• Roskaaminen loppuu ja septitankin käyttö sekä muu 
jätteen lajittelu kasvaa

• Häiriköinti humalassa tai selvinpäin ei ole sallittua 
• Leikki, laulu, monenlainen hauskanpito, saunaolut 
ja hyvä ruoka & juomat ovat luonnollisesti toivottuja 
purjehduspäivän yhteydessä

• Kiinteistöjämme pitää kunnioittaa ja niiden 
kun  nosta kaikkien kantaa huolta  
• Veneet, autot, polkupyörät ja muut tavarat pitää olla 
asianmukaisesti merkitty ja sovituilla paikoilla, ovia ei 

saa kiilailla/potkia, törkyä ei saa jättää jälkeensä
• Portit ovat lähtökohtaisesti kiinni – jäsenillä on 

avaimet ja vieraillamme käytössään numerokoodi – 
asiattomilla ei ole asiaa satamaamme

• Tupakointi on sallittua ainoastaan osoitetuilla paikoilla 
(siisteys ja tulipalovaara)

Ongelmatilanteisiin puutumme selkeästi:
• On jokaisen jäsenen velvollisuus puuttua epäkohtiin ja 

vartijoiden sekä henkilöstön erityisesti
• Heitteille jätetyt tavarat (erityisesti kerhotalon alue) 

viedään löytötavara pisteeseen (lännen puoleinen 
vihreä merikontti, jollakentän yhteydessä)

• Kuivaushuoneessa varusteet kuivataan kuivaukseen 
varatuilla paikoilla, ei lattialla

• Merkitsemättömät veneet, trailerit ym. siirretään 
tarkoitukseen varatulle alueelle, josta ne voi lunastaa 
kuluja vastaan tai ne muuten järjestellään

• Tarvittaessa esimerkiksi saunatilojen ja pesulan 
käyttöä rajoitetaan, mikäli järjestystä ei pystytä 
muuten takaamaan

Kaiken tämän tavoitteena on taata kaikille 
jäsenillemme turvallinen ja mukava harrastus ympäristö, 
sekä tunnistaa ”vapaamatkustajat”.

Toivon, että myös Sinä tunnistat aiheen omaksesi ja olet 
aktiivinen. Voit myös olla yhteydessä allekirjoittaneeseen 
tai Satamakapteeniin uusien ideoiden tai muun jakamisen 
merkeissä.

Toivomme kaikkien jäsentemme tuen näille toimille. 

Hannu Laurila 
Satamajohtaja

Huomio Hoskilaisen 2/2019 artikkeliin Meridieselmoottorin kausihuollosta (s. 28)

Ohje vetolaitteen öljyn tarkistus ja vaihto on mielestä
ni puutteellinen ja voi johtaa veneilijän äärimmäisiin 
vaikeuksiin.

Ohjeessa lukee mm. “Mikäli öljy näyttää maito
maiselta tarkoittaa tämä sitä, että seassa on vettä ja 
vetolaite vuotaa.  Pumppaa öljy pois ja lisää tuoretta 
öljyä valmistajan ohjeiden mukaan.”

Jos vetolaite vuotaa, ei se vuoto lopu tuoretta öl
jyä lisäämällä, vaan vuodon korjaamisella.  Viallinen, 
vuotava vetolaite saattaa käytössä särkyä ja muuttua 
käyttökelvottomaksi ja näin ollen saattaa veneilijän 
vaaratilanteeseen.

Risto Nyberg
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Paska juttu – ja mahdollisuus
Hoskilainen 2/2019 sisälsi pienen jutun uusiutunees
ta jätehuollostamme. Tarjouskilpailun perusteella 
Lassila&Tikanoja vaihtui Sihvariin. Säästö on erittäin mer
kittävä, mutta on liian aikaista numeroille –sopimuksen 
edullisuuden pysyvyys riippuu nimittäin meistä.

Veneilijän muuttunut ja muuttuva suhde jätöksiinsä 
kuvastuu hyvin seuraavassa anekdootissa.

Kahdeksankymmenluvun aikana NASA:n, CIA:n ja 
NSA:n kuvaanalyytikot huomasivat, että sateliittikuvis
ta saattoi löytää mineraaliesiintymiä. Tuolloin USA viljeli 
Suomisuhteitaan ja päätettiin hyvän tahdon eleenä an
taa vihje merkittävästä löydöstä. Se oli, käännettynä: Han
gonniemen eteläpuolella, Casinorannasta Tulliniemeen on 
merkittävästi bauxiittia.

Nykyisin tölkkien heittäminen mereen on vähentynyt 
– paitsi kirotun Poker Runin aikana. On kuitenkin syytä 
laatia säännöt vastuullisen veneilijän avuksi. Minä en ole 
siihen oikea henkilö, sillä olen vielä tänä vuonna heittä
nyt banaaninkuoria mereen ja tehnyt ykköstä häkkiin tahi 
etustaagiin nojaten. Aion kuitenkin avata keskustelun.

Meidän s/y Saga on päätynyt – vasta tämän vuoden 
heinäkuussa kylläkin – yksinkertaiseen ratkaisuun: mitä 
veneeseen kannetaan, se veneestä kannetaan. Mereen ei 
päädy räkäklönttiäkään. Tiedämme kuitenkin kaikki, että 
lajittelu on ongelma. Sekä veneessä että satamissa. Maa
rianhaminan, Gullkronan ja Eckerön tapaisia vierassata
mia on liian vähän. Ja veneessä on liian vähän tilaa, eikä 

haisevia roskiksia halua kuljettaa mukanaan viikkokausia.
Toinen ongelma on maihin kannetun vastikkeellisen 

(Suomessa pantilliset pullot ja tölkit) jätteen kohtalo.
Ensimmäinen ongelma on jokaisen ratkaistava itse. 

On kuitenkin mahdollista pitää kolmea roskapussia melko 
pienessäkin veneessä ja kantaa ne avoimina lajittelupis
teeseen, missä erottelu on melko vaivatonta.

Tämän kirjoituksen tarkoitus ei kuitenkaan ole melko 
itsestään selvien asioiden luetteloiminen, vaan erään ka
ton uusiminen. 

Tullessamme takaisin kotisatamaamme on hyvä tie
tää, että satamakapteeni Kari Lehtonen on sopinut Blue 
Peterin kanssa järjestelystä, jonka puitteissa HSK voi toi
mittaa täydet jäteastiat tölkkejä ja pulloja ravintolalle, 
saaden näistä rahallisen korvauksen. Kaikki eivät halua 
haisevia tölkkejä autoonsa ja kierrätysastiat näille löyty
vät melko läheltä.

Tässä täytyy olla tarkkana. Jos on virolaisia, ruotsalai
sia ym. tölkkejä, ne on pantava isoon metallijäteastiaan 
– ei sekajätteeseen eikä tölkkisäilöön. Kaikki Suomesta 
hankitut pantilliset tölkit kuuluvat tölkkisäilöön ja vuoden 
päästä voimme uusia varastorakennuksen kulahtanutta 
tervapaperikattoa kierrätyksestä saaduilla tuotoilla.

Meidän meri, meidän seura ja meidän vastuu.  

Teksti: Mikael Boldt

120-juhlavuoden kauden
päättäjäisillallinen

Tervetuloa juhlistamaan HSK:n 120-juhlavuoden kauden päätöstä
 

Päivä: 26.10.2019
Aika: heti lipunlaskun jälkeen, 
noin 19:30 alkaen
Paikka: Ravintola Blue Peter
Asu: siisti veneilijän asu.

Seuraa ilmoittelua kotisivuilla ja 
jäsenfoorumilla.

Menu 45,5 e / henkilö
Juomapaketti 30 e / henkilö

HSK 120 MENU
Alkumaljana Colonnara Brut Spumante

Rapuskagen ja konjakilla höystettyä hummerikeittoa L
Gruber Röschitz Hundspoint Grüner Veltliner 2016, Weinviertel, Itävalta 12 cl

Ylikypsää karitsan entrecotea, herkkutattikroketti 
ja portviinikastiketta L 

Antiche Terre Valpolicella Ripasso, Antiche Terre Venete, Italia 16 cl

Suklaaleivos, vadelmasorbettia ja toffeeta L
Kahvi / Tee

Larsen VS / Braastad Cream 4 cl
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Frittata
 s/y Sagan tapaan

Frittata, omeletin isosisko, on erin
omaisen taipuisa. Ainoa sine qua 
non on, että kaikki täytteet on kyp
siä munaseoksen mennessä pan
nulle. Klassisesti frittata aloitetaan 
paksupohjaisessa hyvin voidellussa 
paistin pannussa levyllä ja siirretään 
parin minuutin jälkeen uuniin (175 
astetta) kypsymään kannen alla. 
Noin 15 minuutin jälkeen kansi 
poistetaaan ja ruoka on valmis 
muutaman minuutin jälkeen – kun 
se ei enää hytky ravistettaessa.

Sitä voi kuitenkin valmistaa 
vaikka trangialla: paistamishetken 
jälkeen mini moidaan lämpö ja 
peitetään pannu leivin paperilla tai 
foliolla.

Alla oleva ohje, jonka tuotos 
näkyy kuvissa on sikäli maakravui
nen, että täytteet ovat tuoreita. Frit
tatan hyviä puolia on nimenomaan 
se, että munia ja vihannessäilykkei
tä voi säilyttää kuukausikaupalla. 
Jos munien tuo reus on epäilyksen 
alainen, laitetaan ne kulhoon ja 
täytetään se vedellä. Kelluvat mu
nat on pilalla. En ole vielä koskaan 
tör männyt kelvottomiin muniin. 

Ohje:
Vatkaa 8 munaa, 2 dl paksua ker
maa ja raastettua juustoa (Parmig
giano Reggiano kestää veneessä 
koko kesän) tasaiseksi. Laita pap
rikaa, sipulia, pieneksi leikattua 
chorizomakkaraa tahi pekonia 
(vegaani mättökin käy) paksupoh
jaiseen pannuun (voi siis käyttää 
mitä tahansa: esikeitettyä perunaa, 
porkkanaa, sieniä ja anopinpala
sia). Noudata normaalia jär jes tystä: 
hitaimmin kypsyvät ensin. Lämmön 
pitää olla alhainen (4–5/10) – kyp
sennetään, ei paisteta.

Täytteiden kypsyttyä, nosta 
lämpö korkealle, kaada munase
os päälle, sekoita hyvin ja laita 2 

minuutin jälkeen uuniin (175) tai 
vähennä lämpöä. Molemmissa ta
pauksissa laitetaan kansi tai peite 
päälle.

Noin 10 minuutin jälkeen voit 
tarkistaa kypsyyttä  frittata ei lä
sähdä. Poistat jossain vaiheessa 
kannen. Kohta ruoka on valmis.

Noin 10 minuutin jälkeen voit 
tarkistaa kypsyyttä – frittata ei 
läsähdä. Poistat jossain vaiheessa 
kannen. Kohta ruoka on valmis.

Mariseva syöjä tiskaa.

Teksti: Mikael Boldt

Joku keksi, Kenneth Narsin suuntaan kumartaen, että 
meillä voisi olla ruoka eli reseptipalsta lehdessämme.

Toimituksen ajatus on, että jäsenet lähettäisivät hy
viä veneilysapuskaohjeita. Kaikkia ohjeita emme ehkä 

voi julkaista, mutta voihan edessä olla HSKkeittokirja
kin, joten kokkaamaan ja kirjoittamaan! 

hoskilainen@hoski.fi

Hyvän Härligt
Sapuskan Seglar
Kapyysi Käk



Kap Horn ja Etelämanner
Hannu Aulin ja Auli Irjala (s/y 
Manta) kertovat purjehduksestaan 
Patagoniaan, Tulimaahan ja Etelä
mantereelle. Pariskunta vietti Tuli
maassa vuoden (2015–2016) ja kävi 
neljä kertaa Hornilla. "Hornin saari 
oli 100 merimailin päässä satama
paikastamme, joten sinne purjehtimi
nen oli vähän kuin viikonloppureissu 
täällä Suomessa", he kuvailevat. To
sin sopiva sää oli valittava tarkkaan.

Tammikuussa 2016 Mantan keu
la suunnattiin kohti Etelämannerta, 
mutta purjehdus katkesi alkuunsa, 
kun autopilotti rikkoutui. Suuri unel
ma toteutui kuitenkin toisessa muo
dossa, kun he pääsivät Antarktikselle 
Pelagic Australiksella, Skip Novakin 
74jalkaisella kuuluisalla polaarive
neellä.

Hannu ja Auli ovat aina viihtyneet 
viileiden vesien alueilla ja puhuvat 

esityksessään myös valmistautumi
sesta ja veneen varustamisesta näi
hin olosuhteisiin.

Tilaisuudessa on mahdollisuus 
ostaa Auli Irjalan matkakirja "Jään 
ja tulen maat. Purjehdus Huip-
puvuorilta Tulimaahan". (Hinta 
35 €, käteismaksu).

http://manta2013.blogspot.com/
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Matkakertomusilta keskiviikkona 9.10. klo 18–21
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Uiva – Flytande 2019

Den traditionella flytande båtmässan 
arrangerades igen en gång på HSK 
i strålande sensommarväder.Under 
fyra dagar 15–18 augusti gavs båtin
tresserade möjlighet att bekanta sig 
med över hundra utställares båtar, 
motorer och marina tillbehör av mest 
varierande slag. Man kan säga att 
det var motorbåtarnas mässa. Bland 
de 260 utställda båtarna fanns Ma-
rinos klassiska båtar som väcker pu
blikens beundran. En båt lämplig att 
transportera hela släkten på en gång 

Stig Nordblad Tapio Lehtinen Kalevi Westersund

UIVA VENENÄYTTELY
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till sommarstugan är TG7.9 där det 
finns plats för 10 personer i kabinen. 
Elbåtar är på kommande och elmo
torer av olika slag finns det gott om. 
Segelbåtarna var inte många och 
marknaden för nya båtar är inte stor. 
Endast ett tjugotal lär ha registrerats 
i år. Men begagnade säljs berättade 
Stig Nordblad, en mässveteran,  
som står vid sin monter och tittade 
på vattenskotershowen samtidigt 
som han talar med kunder. 

De ca 14 000 besökarna kunde 
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också njuta av ett digert program 
varvat med föredrag, presentationer 
och shower.  Här fanns bl.a. möjlighet 
att höra Tapio Lehtinen berätta om 
sin segling jorden runt och HSK:aren 
Ari Huusela om sina seglatser och 
kommande utmaningar.  HSK:aren, 
Estlandsexperten Kallu Wester-
sund berättade om hamnar och seg
ling i baltiska vatten.

Finnboat  svarade för mässans 
helhet, men för de praktiska arrang
emangen stod HSK. Det är ett drygt 
jobb att ställa om funktionerna i  
hamnen för en fyra dagars mässa. 
Ett tjugutal HSK:are var nu engage
rade för att det hela skulle flyta och 
fungera under hamnkapten Kari 
Lehtinens ledning. Matti Paakka-
nen var med för tredje gången och 
Juha Vuorinen är en veteran också 
i dessa sammanhang. Eva Lindgren 
och Marianne Lautiainen såg till 
att barnen tryggt kunde röra sig på 
bryggorna. För parkeringsövervak
ningen svarade proffsigt scoutkårer
na Vikingarna och Vikingaflickorna. 

Text: Rolf Eriksson
Bilder: Rolf Eriksson och 

Matti Paakkanen

Kari Lehtonen Matti Paakkanen

Juha Vuorinen

Marianne Lautiainen och Eva Lindgren

Lisa Gerkman

UIVA VENENÄYTTELY



HSK:lla pidettiin kahdet vihertalkoot kesäkuussa
Kira Maisniemen ja Minna Vierimaan opastuksella poistettiin kurtturuusuja ja siistittiin aallonmurtajia. 
Luonnonkasvien ehdoilla kun mennään, niin työ on pitkäjänteistä ja jatkuu taas ensi keväänä talkoilla.

Matti Paakkanen
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PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA

Hoskin 29erryhmä on tänä vuonna toiminut neljän venekunnan voimin. 
Ryhmää on valmentanut 49erpurjehtija Oliver Silén, joka on aiemmin 
purjehtinut 29eria sekä gastina että kipparina. Kauden alussa keskityt
tiin tekniikkaan, jotta kaatumiset eivät hidastaisi treenejä myöhemmin 
kauden aikana. Kesän aikana painopiste siirtyi vauhtiajoon, ja lähem
pänä, Puolassa pidettäviä MMkisoja, harjoiteltiin lähtöjä. Viimeisillä 
treeneillä ennen MMkisoja vauhti toimi ja lähtömanööverit tuntuivat jo 
varsin hyviltä. Puolassa kävi kuitenkin niin, kuin monella kokemattomalla 
suomalaispurjehtijalla käy kun lähtee ulkomaille kisaamaan. Isot fleetit 
ja aallokko toivat haasteita, joihin emme kesän aikana onnistuneet val
mistautumaan. 

MMkisoista viisastuneina tulemme syksyn aikana tekemään entistä 
enemmän yhteistyötä BS:n 29er ryhmän kanssa. Yhteistreenit BS:n kol
men venekunnan kanssa takaavat isomman ryhmän ja paremmat mah
dollisuudet strategian ja lähtöjen harjoittelemiseen. 

Kevyttuulisen kesän jälkeen toivomme syksystä kovempaa keliä, jol
loin voidaan hakea aaltoja Melkin ulkopuolella. 

Uudet purjehtijat ovat aina tervetulleita mukaan. Sunnuntaina. Kysy
myksiä ryhmästä tai kokeilutilaisuudesta saa mielellään lähettää osoit
teeseen oliversilen99@gmail.com tai 045 349 1559.

Oliver Silén

HSK Akatemia
29er

16
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HSK Akatemia Laser
Lasereiden alkukesä oli kiireinen. 
Kaksi leiriä ja niitä seuranneet 
rankingkisat veivät mehut purjeh
tijoista, jotka olivat tuskin ehtineet 
palautua koulujen päättymisestä. Ju
hannustauko tuli tarpeeseen  ennen 
kauden kansainvälisiä arvokisoja. 
Osa porukasta kävi Kreikassa Radia
lien JEMkisoissa, osa World Sailingin 
Youth Worldseissä Puolassa ja yksi 
Italiassa sikäläisten kanssa treenaa
massa. Ihan kärkituloksiin ei kesällä 
kv. kisoissa ylletty, mutta varsin hy
viin tuloksiin kuitenkin. Keväällähän 
joukkue voitti ja otti mitaleita Eu
rooppa Cupin kisoista.

Viime vuoteen verrattuna koko 
porukan tulostaso on noussut, osalla 

paljonkin ja ehkä kesän tähän asti 
kovimman tuloksen on purjehtinut 
Otto Dahlberg, Radial MM:ssä si
jan 12. Mukana oli 160 purjehtijaa. 
Otto on alunperin Tampereelta, josta 
ryhmäämme liittyi vastikään toinen
kin purjehtija.

Muutama purjehtija alkuperäi
sestä ryhmästä on jo siirtynyt Laser 
Standardiin ja ajaa loppukaudesta 
vielä sen luokan U21kisoja. Toisaal
ta uusia tulokkaita on otettu ketjun 
alkupäähän Radialista uloskasvanei
den tilalle. Tuotanto toimii!

Petri Leskinen
Laser vastuuvalmentaja

HSK Opti Team
Tämä kausi alkoi erilaisissa merkeissä 
kuin muina vuosina: saimme uuden 
valmentajan Santiagon tukemaan 
ja vahvistamaan Optiryhmäämme. 
Olemme yhteistyöllä ja kovalla teke
misellä saavuttaneet alkukaudella 
asettamamme tavoitteet. Karsinta
kilpailujen onnistumisista vastasivat 
MM sekä EMpaikan saaneet Hen-
rik Puolakka, Tatu Uusitalo sekä 
Oskar Tanhuanpää. 

Pitkän kesäloman jälkeen saavu
timme taas jälleen kerran rennolla te
kemisellä ja kovalla työllä SMkultaa 
ja hopeaa. SMkisat voidaan nähdä 

kauden huipentumana, jossa katso
taan purjehtijoiden kehitystä vuoden 
aikana. Voin puhua kaikkien optival
mentajien puolesta toteamalla, että 
olemme ylpeitä sekä tiimin tuloksis
ta että halusta kehittyä. Rock’n roll, 
Suomen paras seura kuudetta vuotta 
peräkkäin, GO HSK!!! 

Winter Tour lyödään käyntiin 
Santiagon johdolla ja tulemme pitä
mään osan leireistämme ja harjoituk
sistamme Lago di Gardalla tulevana 
syksynä.

Robin Willgren
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500 000 keinahdusta ja
miljoona ohjausliikettä

HSK:n perinnetoimikunnan pyynnös
tä ja seuramme 120vuotisjuhlan 
kunniaksi muistelemme s/y Alfan 
uljasta purjehdusta ensimmäisessä 
ARCkilpailussa vuonna 1986.

Talvella 1985 luin Yachting Worl
distä pienen artikkelin uudesta järjes

tettävästä Atlantic Race for Cruisers 
kilpailusta. Silloinen vaimoni tyrmäsi 
ajatuksen haihatteluna ja se innosti 
minua näyttämään, että kaikki on 
mahdollista. Minulla oli tuolloin vain 
26jalkainen Albin/Shipman Accent. 
Erilaisten vaiheiden jälkeen innos
tuivat Jaripekka Salminen ja Jan 
Feodoroff lähtemään miehistöksi 
tähän seikkailuun. 

Varsinaisia rahallisia sponsseja 
ei meillä ollut, mutta onnistuim
me kuitenkin keräämään riittävän 
potin myymällä auton, kerjäämällä 
ja lainaamalla varusteita. Silloisel
ta Nautivarusteelta saimme Janin 

avustuksella paljon pikkutavaraa, 
Jalostaja lahjoitti meille säilykkeitä, 
lainasimme ensimmäisen polven 
sateliittinavigaattorin ja Hondan ge
neraattorin, jne. Veneemme Alfa oli 
kesällä testattu Gotland Runtissa ja 
onnistuimmepa samana kesänä voit
tamaan myös Hangon Regatan. Toi
saalta loppukesästä yritimme osallis
tua myös Around the Clock kisaan, 
jossa ajoimme kiville ja tuhosimme 
veneen peräsimen. Onneksi saimme 
Norjasta uudet peräsinkappaleet ja 
leivoimme sen vieläkin vahvemmaksi 
purjelentokaverieni vahvalla tuella. 
VTT:n laivatekniikan laboratorio mit

PERINNETOIMIKUNTA
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tasi peräsimen tukin, Fastnet katas
rofi muistissa, ja teki esimerkiksi van
teille tunkeumakokeet terminaalien 
hiusmurtumien selvittämiseksi.

Koko syksyn huolsimme ja ra
kensimme venettä Hoskilla vanhan 
nosturin vieressä suurta Atlanninyli
tysseikkailua varten. Meillä oli jopa 
akkuporakone ja riittävästi alumiinia 
mukana, jotta ainakin teoriassa oli
simme voineet korjata katkenneen 
maston. Saimme neuvoteltua Finn
linesin kanssa kuljetuksen Portu
galiin ja syyskuun lopulla nappasi 
pieni saksalainen konttilaiva Adele 
s/y Alfan ja Janin kyytiin ja sitten 
mentiin. Minä lensin Lissaboniin jär
jestelemään veneen nostoa laivasta, 
mikä osoittautuikin aika kalliiksi ja 
mutkikkaaksi operaatioksi, johtuen 
paikallisista ammattiliitoista.

Kun vene vihdoin saapui Lissabo
nin satamaan olin odottamassa puoli 
kiloa papereita kädessä, kahdeksan 
ammattiliiton stewedorin kanssa. He 
ryhtyivät nostamaan venettä laivan 

komentosillan yli, jolloin tehokas 
saksalainen kapteeni totesi, että 
nyt loppuu pelleily. Oma mies laivan 
kraanaan ja Alfa laskettiin tyylikkääs
ti laivan viereen suoraan mereen. 
Hetkessä oli myös masto pystyssä. 
Rannan miehet huusivat että ei noin 
saa tehdä, mutta laivan kapteeni 
totesi, että hän päättää turvallisuus
asioista ja kehotti meitä siirtämään 
veneen pienvenesatamaan. Illalla 
tapasimme vielä laivan ystävällisen 
miehistön kanssa baarissa ja kiitok
seksi ripeästä toiminnasta, missä 
säästimme sievoisen summan pie
nestä matkakassastamme, tarjosin 
heille kierroksen cervesaa.

Muutaman päivän harjoittelim
me Rio Tejolla Atlantin olosuhteita, 
trimmaten venettä ja ottaen kuvia 
kyljissä olevista ”sponssitarroista” 
ja sitten tositoimiin. Skopollamiinit 
kaikille korvan taakse pahoinvointia 
estämään ja pimeälle valtamerelle. 
Skopolamiini on kyllä tehokas pa
hoinvointilääke, mutta se on myös 

samaa tavaraa jota sotaaikana käy
tettiin totuusseerumina. Jaripekka ei 
siis valehdellut, kun hän totesi vah
dissa, että kompassin sijalla näkyy iso 
hedelmäkulho.

Atlantin aallot ovat isoja ja pit
kiä Itämeren purjehdukseen tottu
neille. Ensimmäinen etappimme oli 
Madeiran saarelle. Kukaan meistä ei 
ollut edes käynyt siellä, mutta tiesin 
sen olevan sopivassa asemassa äiti
ni matkaesitteistä. Keväällä olimme 
Blue Peterissä piirtäneet reitin tu
pakkaaskin kanteen. No nyt meillä 
oli navigointivehkeet kunnossa seks
tanttia myöden. Me myös käytimme 
sekstanttia, lähinnä tarkistaaksemme 
summittaisesti että satelliittinavi
gaattori näyttää oikein ja näyttihän 
se. Paljon paremmin kuin keikku
vassa pienessä veneessä mittaukset 
sekstantilla. Tämän ajan navigaattori 
kumminkin kulutti rajusti virtaa ja 
sai fixejä parhaimmillaan noin vartin 
välein, joten tarkkana piti olla mer
kinnänpidossa.

Vasemmalta Jaripekka Salminen, Erkki Lempiäinen ja Jan Feodoroff.
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Olin käskenyt miehistöä mer
kitsemään tunnin välein sijainnin, 
lokilukeman, suunnan, lämpötilan, 
nopeuden ja muita havaintoja, kuten 
vaikka harvinaisia eläimiä. Tietysti 
seuraavana päivän lukikin monessa 
kohtaa sälsynt fågel. Muutenkin Jani 
piti varsinkin alkumatkasta meidät 
hyvissä safkoissa ja hyvällä huu
morilla. Projektibiisimme oli Vesku 
Loirin Naurava kulkuri, mikä tietysti 
sopi varsinkin Kanariansaarille erin
omaisesti.

Kun lähestyimme vihdoin Madei
raa, niin vedimme jo hyvissä ajoin 
Rukan lahjoittamat suorat housut 
jalkaan ja puhtaan paidan päälle. 
Eka legi oli takana ja tätä oli pääs
tävä juhlimaan. Tulimme kuitenkin 
niin myöhään, että Funchalin kes
kustan yöelämä oli jo hiljentynyt ja 
päädyimme ottamaan hörpyt ve
neen varastoista. Nuo varastot oli 
täydennetty Kielin kanavan verova
paakaupasta ja vaikuttivat alkuunsa 
mittavilta. Ystävystyimme kuitenkin 
pian muiden purjehtijoiden kanssa 
Madeiran satamassa ja ekat priskeet 
Alfassa lohkaisivat aimo annoksen 
varastoistamme. 

Seuraavana päivänä 

Jaripekka hiffasi että paikallisesta 
apteekista sai ostaa spiritus fortusta 
ilman reseptiä. Hintakin oli halvempi 
kuin Sinolilla Suomessa, joten seu
raavissa bileissä kaasin vähän viskiä 
tai Bacardia alkuunsa ja sitten vaih
doin spiritukseen ja kaikilla oli niin 
mukavaa. Seuraavana päivänä kun 
lähdimme Mini Mokella ajamaan 
vuoristoon, pysähtyivät saksalaiset 
ystävämme liikennevaloissa viereem
me ja kehuivat tarjoilua. Epäilivätpä 
jopa, että kokiksen seassa olisi ollut 
aitoa konjamiinia. En vaivautunut 
korjaamaan heidän käsitystään.

Madeiralla tapasimme myös 
ruotsalaisia, ruotsinsuomalaisia ja 
suomalaisia purjehtijoita, jotka eivät 
olleet kisaan tulossa, mutta kylläkin 
ylittämässä Atlanttia. Muun muassa 
suomalaisen Balenapurren tytöt 
viihtyivät Alfassa myös Kanarialla.

Mukavien päivien ja iltojen jäl
keen jatkoimme kohti Teneriffan 
korkeaa saarta. Vene ui suolavedessä 
ihan erilailla kun meikäläisessä mur
tovedessä ja hyvässä sivumyötäises
sä tuntui välillä siltä, että se uppoaa 
aaltoihin. Kun miehistö tiedusteli 
että miksi keula on noin syväl

lä, niin kipparina vastasin vain, että 
”no worries, Gotland Runtissa se oli 
välillä vielä syvemmällä”. 

Teneriffalla yritimme ensin Real 
Club Nauticon eteen redille myöhään 
illalla, mutta jostain tuli vartiomies 
joka päättäväisesti hyvällä espan
jankielellä ohjasi meidät pois, laiva
rantaan. Tällä seuralla taisi olla yksi 
tai kaksi pientä purjevenettä, joskin 
tenniskentät ja uimaaltaat olivat 
tosi isot. Seuraavana päivänä kysyim
mekin lupaa purjehtijoina käyttää 
heidän fasiliteetejään, mutta ei sii
hen herunut ymmärrystä. Tosin kyllä 
me joskus puikahdimme sisään ihan 
luvatta. Teneriffalle oli myös tullut 
ruotsinsuomalaisen Pekan puuvene 
ja ystävystyimme hänen ja naisiston
sa kanssa tällä saarella.

Muutaman päivän kiersimme 
saarta vuokraautolla ja tutkimme 
Teideä, joka on Euroopan korkein 
tulivuori. Sitten alkoikin aikatau
lu vaikuttaa jo siltä että oli aika 
suunnistaa Grand Canarialle, joka 
oli lähtöpaikkamme. Täällä satama 
alkoi nopeasti täyttyä ARCveneistä. 
Ensimmäisen kisan nimihän oli vielä 

PERINNETOIMIKUNTA
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Atlantic Race for Cruisers, joka kui
tenkin jo seuraavan vuonna korvat
tiin Atlantic Rally for Cruisers nimel
lä, koska järjestäjät Jimmy Cornell ja 
kumppanit halusivat korostaa tapah
tuman sopivuutta perheille. Perheitä 
olikin mukana melkoisesti. Yhteensä 
osallistujia oli viidessä luokassa 220 
venekuntaa ja kaukaisimmat tulivat 
Uudesta Seelannista asti. Lapset kä
vivät kirjekoulua veneessä, eikä ku
kaan kaivannut internetiä. Yhteydet 
hoidettiin VHF:llä tai mahdollisella 
SSBradiolla tai radioamatööriveh
keillä.

On turha luulla, että pidimme 
vain kivaa vajaat kaksi viikkoa tääl
lä Las Palmasissa. Heräsimme joka 
aamu klo 9 viimeistään kunnosta
maan venettä ylitystä varten. Kävim
me kaikki sähköt, moottorin, vinssit 
ja jopa keittiön huolella läpi. Paikat 
tiivistettiin ja puunattiin, yrittäen 
varautua kaikkiin mahdollisiin ske
naarioihin. Työt päättyivät yleensä 
klo 15, jonka jälkeen vietimme myös 
sosiaalista elämää toisten kilpailijoi
den kanssa ja loimme suhteita, jotka 
ovat kestäneet näihin päiviin saakka.

Kun sitten marraskuun lopulla oli 
aika lähteä, niin olimme tarkoin ja 
todella valmistautuneet ja otimme 
kisan samalla täsmällisyydellä, kuin 
kotisuomessakin kisatessa. Laut
tasaaren ”teurastaja” Alfa oli taas 
vauhdissa. Ensimmäiset pari yötä oli
vat hankalia, kun tuuli pyöri ja välillä 
lakkasi kokonaan. Pikkuhiljaa pää
simme kuitenkin tasaisempiin tuuliin 
ja saimme ryhtyä ajelemaan spinnul
la. Itse asiassa meillä oli kolme pal
lokasta mukana, joita vaihtelimme 
päivittäin, jotta purje tai kiinnitykset 
eivät väsy liikaan ja samalla tarkas
timme fallit ja skuutit. 

Yllättäen saimme vielä neljän
tenä päivänä yhteyden edessämme 
olevaan veneeseen. Se oli amerikka
lainen Stuart Feinblatin Dehler 34, 
Desire. Kyselin ystävältäni Stuartilta 
kuulumisia ja hän sanoi, että lujaa 

ja hyvin kulkee Dehler. Takana näkyy 
vain joku valtava punainen spinnu. 
Käskin heti vaihtaa siniseen mylar
spinakkeriimme ja kysyin Stuartilta, 
että mikä värinen spinnu nyt näkyy? 
Kilpailullinen Stuart taisi tajuta tässä 
vaiheessa tilanteen, että 26jalkai
nen on muutaman mailin jäljessä 
34jalkaista, eikä radiosta kuulunut 
enää pihahdustakaan. Tässä vaihees
sa tuli ensimmäistä kertaa mieleen 
että voitaisiinko ehkä taistella huip
pusijoituksista?

Meidän taktiikkamme oli ”ad
vanced radial interception tactics”, 
eli pyrimme aina ajamaan kompas
sisuuntaa kohti määränpäätämme 
Barbadosta. Jos tuuli keveni liikaa 
painoimme pari tuntia etelään ja 
kun pääsimme parempaan tuuleen, 
niin taas keula kohti maalia. Keskel
lä Atlanttiakin tuuli vaihtelee paljon. 

Usein shiftit ovat yli 40 astetta ja 
squallpilvessä tuulee kovaa. Tuuli
mittaria meillä ei ollut, mutta kes
kinopeutemme matkalla oli lähem
pänä 8 solmua, joka tarkoittaa että 
olimme suurimman osan matkasta 
surfissa, koska Accentin runkonopeus 
oli 6,25 solmua. 

Veneessä on isohko mastontop
pispinnu ja pieni peräsin. Tämä tar
koittaa sitä että se broachaa todella 
helposti. Me olimme kuitenkin stuu
vanneet yli 200 litraa lisävettä aivan 
veneen perään. Osa jopa roikkui köy
sissä kaiteiden ulkopuolella. Tämä 
painoi perää niin alas että peräsin 
piti hyvin. Ajoimme 14 päivää put
keen spinaakkereilla vain vaihdellen 
niitä. Lopussa onnistuimme räjäyt
tämään keveimmän, lainassa olleen 
nylonspinnun, mutta kaiken kaikki
aan selvisimme tosi pienillä vaurioil
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la. Muutama kattila meni laidan yli 
pestessä mereen ja lokimme paloi lo
puksi, koska se päättyi 10 solmuun ja 
makasi kai liikaa pohjassa. Uskoisin 
että parhaat surffimme olivat pitkälti 
yli 15 solmua. Tämän päättelen siitä, 
että vesi suihkusi keulasta kumman
kin puolen toisen lattarivin korkeu
delle. Oli kuin molemmilla puolilla 
olisi ollut vesiputous ylösalaisin.

Vakavin asia selvisi vasta saavut
tuamme Barbadoksen Bridgetow
nin satamaan. Aamulla kirkkaassa 
vedessä huomasin, että peräsimen 
muotosuoja oli revennyt osittain. 
Sukelsin katsomaan ja peräsimen 
RORC:n mukaan laskettu tukki oli 
vääntynyt n. 15 astetta oikealle. 
Veneessä oli pitkä pinna ja sitä oli 
vedetty 18 päivää, 19 tuntia, 20 
minuuttia ja 21 sekuntia hampaat 
irvessä, joka oli liikaa peräsintukil
le. Myöhemmin etsimme konepajan 
Barbadokselta, missä saimme osit
tain suoristettua tukin, siten että se 
oli vain 5 astetta vino ja sillä pystyi 
taas hyvin purjehtimaan.

Pari hauskaa muistoa Barba
dosta lähestyttäessä oli soitto kotiin 
VHF:llä. Kyllä siellä ihmeteltiin kun 
soitimme jo 17 päivän jälkeen että 
saari näkyy edessä, kun Suomessa ol
tiin valmistauduttu että ei vielä viik
koon kuulu mitään. Toinen oli öinen 
lähestymisemme kohti maalilinjaa 
kevyessä tuulessa. Raakapurjetaki
loitu, kisan isoin vene lähestyi lujaa 
takaa. Tämä 110jalkainen kuitenkin 
hiljensi ja päästi meidät kohteliaasti 
ensin maaliin, kun ymmärsi mikä pik
ku ”David” siinä pyristelee. Kolmas 
oli se, kun hyppäsin aamulla veteen 
ja uin Desiren perään. Herätin Stu
artin ja totesin ”Good morning Sir. 
Crazy Finns are here”. En ikinä unoh
da hänen naamaansa kun hän sanoi, 
että eihän tuo ole mahdollista. He 
tulivat vasta 30 tuntia sitten! Silloin 
selvisi että olimme tulleet tosi kovaa.

Lopputuloksissa voitimmekin 
ylivoimaisesti oman, pienimmän 

luokkamme, alle 30 jalkaa. Pitkään 
näytti myös siltä että voitamme ko
konaiskilpailun, mutta se olisi ollut 
”poliittisesti” huono juttu. Järjestäjä 
oli jättänyt joiltain perhemiehistöllä 
olevilta veneiltä kokonaan tasoituk
set pois, ja järjesteli sitten asiat siten, 
että me jäimme kokonaiskilpailussa 
4. sijalle. Voittaja oli mm. 31jalkai
nen Helmsman, joka tuli huomat
tavasti meidän jälkeen maaliin ja 
jolle laskettiin pienempi tasoitus kuin 
meillä oli, mutta ei se meidän onnis
tumista himmentänyt.

Tämän jälkeen matka jatkui vielä 
läpi Karibian pari kuukautta Flori
daan, mistä vene lähetettiin rahti
laivalla kotiin ja minä menin Golanin 

kukkuloille ansaitsemaan menetet
tyjä rahoja takaisin, mutta se onkin 
sitten eri tarina. Ai niin tuo otsikko 
vielä. Laskeskeltiin keinahdusten 
määrää karkeasti poikien kanssa ja 
päädyimme siihen että koko matkan 
aikana tulee noin puoli miljoonaa 
keinahdusta ja kun jokaiseen liittyy 
kaksi ohjausliikettä, niin päästiin tuo
hon lukuun…….

Teksti: Erkki Lempiäinen

PERINNETOIMIKUNTA
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Klubi-illat
Perinne ja matkaveneilytoimikunnan klubiillat jatkuvat 
taas perjantaisin, loppuvuonna 15.11. ja ensi vuonna 
alustavasti 10.1. ja 6.3.
• klubitalon saunat ja Iso Pässi sali 
• naisten ja miesten saunat iltapäivästä alkaen
• ohjelmat klo 19 alkaen
• saunakassit ja omat eväät mukaan
• Blue Peteristä voi ostaa esim. HSK 120 juhlaolutta

Perinnetoimikunta aloittaa talvikauden suositulla nos
talgiateemalla perjantaina 15.11.

Studio Rappari on työstänyt historiallisia kaitafilmejä 
1970 ja 80 luvuilta, joiden kuvaajana on luultavasti ol
lut seuran monitoimimies ja klubiisäntä Stig ”Stickan” 
Wikström. Tuolloin veneet olivat usein vielä puuta ja 
miehet rautaa, ainakin rouva Strömin ”Riemuliiteri” klu
bipaviljongissa, joka valmistui 1960 nykyisen toimistora
kennuksen kohdalle. Vattunokan satamakin oli vielä varsin 
pieni ja vaatimaton. Uusina retkisaarina olivat Mellankob
ben, ”Mellis” ja Ormholmen, ”Ormis”.

Paljon tehtiin talkoita ja filmeillä esiintyykin monia 
aikalaisia.

Vanhempia jäseniämme pyydetäänkin nyt tulemaan 
hauskaan iltaan ja tunnistamaan henkilöitä ja tapahtu
mia. Nuoremmat puolestaan saavat oivan katsauksen 
Hoskin lähes puolen vuosisadan kehityksestä.

Vanhin jäsenemme Marita Stenbäck, joka vietti lap
suuden kesiään Iso Pässi saarella ja vieraili myöhemmin 
”Siggen mökissä” Vattuniemenkarilla, tulee tilaisuuteen 
luovuttamaan isänsä Sigurd ”Sigge” Sjölundin käyt
tämän HSK:n perälipun. Tämä liehui usein myös purjeh
duslautakunnan järjestelytapahtumissa.

Ennakkoon voi nostalgiaan tutustua HSK 1899–1999 
satavuotishistoriikista.

Matkaveneilyn klubiilloissa tammimaaliskuussa 
aiheina ovat mm. 14 satamaa Tallinnasta Narvaan sekä 
Viron uusimmat satamat Munalaid ja Manilaid, Varbla ja 
NarvaJoesuu. Myös jäsenten venematkoista toivotaan 
esityksiä.

Kotisivuilla hoski.fi informoidaan klubiiltojen aiheista 
ennakkoon.

Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet hauskoihin klubi
iltoihin!
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HSK Windsurf Team
”Huojentavaa, että 
purjelautailu on hyvissä 
käsissä ja jatkuu 
Suomessa minun 
jälkeeni.”

Olympialautailija Tuuli Petäjä-
Sirén on syystä tyytyväinen. HSK:lla 
treenaavasta tiimistä tekee poikke
uksellisen sen kova tahti, kovakun
toisuus ja tavoitetila. Tämä nuorista 
urheilijoista koostuva ryhmä pitää 
kotisatamanaan Hoskin rantaa. Siel
tä tehdään päivän treenit sulan ve
den aikana. Talvella siirrytään etelän 
vesille.

Kestävyys ja voima ratkaisevat 
tässä kaikista kovimmassa purjeh
duksen Olympialuokassa – purjelau
tailussa. Muista purjehdusluokista 
poiketen, vapaa pumppaaminen, eli 
purjeella iskujen tuottaminen on täy
sin vapaata ja pakollista, jos haluaa 
ensimmäisenä ylittää maaliviivan. 
Laji muistuttaa ajoittain linnun len
toa, kun purje notkuu lyönti lyönnil
tä. Kilpailuissa tuulta ei edes tarvita 
kunhan tuulensuunta on tunnistet
tavissa, että osataan rata sijoittaa 
oikein. Kevyet kelit ovatkin pumppa
uksesta johtuen raskaimmat, toteaa 
tiimi yhdestä suusta.

Tämä purjelautatiimi keskittyy 
Olympialuokkiin. Ne ovat naisille 
RS:X 8.5 ja miehille RS:X 9.5 sekä 
nuorille Techno 293. Nuorten Olym
pialaiset käydään aikuisten Olym
piaadien välissä, seuraavan kerran 
2022, kun aikuisille Tokio on jo 2020 
ja Pariisi 2024. 

Mistä tieto ja kokemus?
Tuuli PetäjäSirén on luonut toimin
taedellytykset tiimille. Ilman Tuulin 
apua tiimiä ei olisi olemassa siinä 
muodossa kuin se tänään toimii. Hä

nen kampanjavalmentajansa, Borja 
Carracedo (Tokio 2020) on ollut tii
min käytettävissä valmentajana 2 kk 
täysipäiväisesti kesällä 2019. Tämä 
järjestely mahdollisti Tuulille tehok
kaan valmennusjakson kotimaassa. 
Treenijärjestelyt ja valmennusoh
jelma ovat tiimin omaa käsialaa. 
Valmentaja Borja on ollut espanjan 
liiton valmennusryhmässä RS:X 9.5 
luokassa ja voittanut EMpronssia 
Raceboardluokassa. Valmennus on 
ollut kokonaisvaltaista tekniikka, 
fysiikka, palautuminen ja ruokavalio 
huomioiden.

Tiimiläiset ovat asettaneet omat 
tavoitteensa erittäin korkealle. Tuuli 
tavoittelee olympiapaikkaa 2020 

olympialaisiin. Tiimin RS:X 9.5 mies
ten luokassa Filip Store ja Jakob Ek
lund katsovat mihin rahkeet riittävät 
syyskuussa 2019 pidettävissä MM
kilpailuissa Gardajärvellä Italiassa. 
Kisa toimii myös karsintakilpailuna 
Tokion olympialaisiin. 

Tiimin nuoremmat jäsenet, Tech
no 293luokassa, ovat asettaneet 
tavoitteensa junioreiden MMkisoi
hin ja nuorten olympialaisiin 2022. 
Tiimin tulevaisuus näyttää hyvältä ja 
kehittyminen on ollut huikeaa. Kesän 
kovatahtinen treenaaminen on herät
tänyt kiinnostusta Hoskin rannassa ja 
uusia purjelautailijoita on tulossa tii
miin, iloitsee Tuuli.

PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA



Blinnikka uusi MM-voittonsa
Purjelautailija Aleksandra Blinnikka uusi viime vuoden 
raceboardluokan naisten maailmanmestaruutensa Sak
sassa heinäkuun puolivälissä haastavissa olosuhteissa. 

Kilpailun alkua jouduttiin siirtämään kovan myrskyn ja 
kaatuvan aallokon takia. Kilpailu käynnistyi toisena kisa
päivänä 11–12 metriä sekunnissa puhaltaneessa tuulessa 
ja parin metrin korkuisessa aallokossa. 

– Iso aallokko ja kova tuuli vaatii paljon rohkeutta ja 
kykyä ratsastaa aalloilla. Selvittyäni ensimmäisenä päivä
nä ehjin nahoin rantaaallokosta tuli mietittyä, mihin on 
taas lähtenyt mukaan. Aallokko oli ’ride or die’ luokkaa, 
Aleksandra kommentoi.

– Yksikään lähtövoitto ei tullut helpolla, sillä koko ajan 
sai tehdä töitä ihan hullun lailla. Kolmena päivänä aallok
ko ja kova tuuli tekivät poijujen näkemisestä hankalaa. 
Sen lisäksi, että pitää olla täysi kontrolli välineistä ja kilpa
kumppaneista, täytyy myös suunnistaa oikeille merkeille ja 
pumpata lisää vauhtia.

– Minulla on tapana haastaa itseäni ja elää muka
vuusalueen ulkopuolella, joten mielessäni tietenkin pyöri
vät jo seuraavat haasteet. Suunnitelmista huolimatta nyt 
aion nauttia ja rentoutua ennen seuraavaa treeniblokkia.

25



26

Eki Heinonen Solingin EM-kultaan
ja kohti MM-kilpailuja

Toimituksen korviin kantautui heinä
kuun päätteeksi hienoja uutisia: jäse
nemme Eki Heinonen voitti Garda
järvellä purjehdituissa Solingluokan 
EMkilpailussa kultaa. Päätoimittaja 
tapasi Ekin Blue Peterissä Uivan ve
nenäyttelyn aattona. 

 
Lämpimät onnittelut voitosta! 
Mitkä ovat päällimmäiset 
tunnelmat? 
Kiitos, kyllä voitto kieltämättä hyvältä 
tuntuu. 

Ensi viikolla suuntaan Hollantiin 
Medemblikiin harjoittelemaan. Syys
kuun viimeisellä viikolla purjehditaan 
MMkilpailut La Baulessa Ranskassa. 
Luvassa on mielenkiintoista purjeh
dusta Atlantin rannikolla voimak
kaalla vuorovesialueella. Tämä tuo 
omat haasteensa.

 
Kerro hieman taustastasi 
– miten päädyit veneilyn 
ja purjehduksen pariin? 
Olen Vaasasta kotoisin, jossa aloitin 
optilla 8vuotiaana. Seudulla oli ak
tiivista juniori ja kevytvenetoimintaa. 
Optista siirryin Ejollaan ja myöhem
min 505luokkaan, joka olikin ensim
mäinen luokka, jossa tuli purjehdit
tua kansallisissa kilpailuissa. 

Tie vei Merisotakouluun kadet
tikurssille, josta valmistuin 1990. 
Tämän jälkeen alkoi tosissaan kilpai
leminen Hveneillä. Hoski tuli näinä 
vuosina tutuksi – venettä pidettiin 
Vattunokalla vaikka itse asuin Turus
sa kuten miehistökin. 

Vuosi 1994 oli merkityksellinen 
vuosi, sillä tuolloin purjehdittiin 
sotilaiden MMkisat Ynglingillä ja 
kisoista tuli hopeaa. Mukana oli 
mm. Venäjältä ja ValkoVenäjältä 
olympiapurjehtijoita mukana ja hyvä 

menestys antoi kimmokkeen lähteä 
kokeilemaan kilpailemista korkeam
malla tasolla Ynglingin “isosiskolla" 
Solingluokassa. Projekti käynnistyi 
talvella 1995.

Vuonna 1996 Atlantan olympia
laisten Euroopan maanosakarsin
noissa saatiin varmistettua maapaik
ka Sami Tammisen ja Juha Harju-
lan kanssa kisoihin. Olympiakomitea 
ei kuitenkaan lähettänyt meitä 1996 
olympiaisiin, mikä oli kieltämättä iso 
pettymys. Jatkoimme kuitenkin Syd
neyn olympialaisiin asti, jonne saa
vutimme karsintojen jälkeen maa ja 
edustuspaikan ja siten pääsimme itse 
kisoihin. Koko olympiadi 1997–2000 
oli mennyt hyvin. Olimme maailman 
Top10:ssä neljän vuoden ajan ja 
useasti erittäin lähellä podiumsijoi
tuksia luokan arvokisoissa. Olym
pialaisissa ei kuitenkaan onnistuttu 
näyttämään omaa potentiaaliamme. 
Taso oli todella kova.

Sydneyn jälkeen siirryin purjeh
timaan Staria ja 5.5mRluokkaa. 
5.5mRluokassa tuli MMvoitto 
Sveitsin lipun alla vuonna 2007. 
Ruotsalaisessa America’s Cup pro
jektissa Victory Challengessa purjeh
din 2001–2002. 

Ateenan olympialaisiin tähtäsin 
Starilla Jali Mäkilän kanssa, mutta 
valitettava välinerikko vei mahdol
lisuuden olympiapaikkaan vuoden 
2004 Ateenan kisoihin.

 
Sinulla on todella 
intensiivinen ja monipuolinen 
kokemus eri luokista. 
Satsaukset ja intohimo 
tuo tuloksia. 
Lähes joka vuosi on tullut joku mitali. 
SMkultaa taitaa olla noin 16 kappa
letta eri luokista. Vuodelta 2007 on 

siis 5.5mRluokan MMvoitto. Riku 
Nissilän Nicole 4:llä voitettiin X
41luokan (OD) MMhopeaa vuonna 
2011. 

 
Muutama vuosi sitten 
olitte tuttu näky 
avomeripurjehduskisoissa? 
Kyllä. Vuonna 2014 hankimme First 
35 WE2:n Ranskan La Rochelles
ta. Veneellä kisasimme vuodesta 
2016 alkaen pääosin perhetiimillä. 
Mukana oli puolisoni Marja-Liisa 
Neuvonen, poikani Mathias, ah
venamaalainen perhetuttu Bengt 
Lindström sekä kolme kilpailusta 
toiseen vaihtuvaa miehistön jäsen
tä. Oli todella hienoa harrastaa ja 
kilpailla perheen kanssa yhdessä. 
Mathias sai tästä innostuksen jatkaa 
kilpapurjehdusta.

 
Avomeripurjehdus vaihtui 
kuitenkin takaisin Solingiin? 
Sain 2017 yhteydenoton Gabor 
Helmhoutilta Hollannista Face
bookin kautta. Kyse oli siis vuoden 
2000 Olympia Solingistamme, jonka 
Gabor oli ostanut Norjasta hieman 
aiemmin. Hänellä oli kysymyksiä mm. 
helotuksesta. Kerroin filosofiasta, jol
la vene oli viimeistelty. 

Lupasin mennä Gaborin perä
mieheksi Hollantiin Easter Bunny 
regattaan 50syntymäpäiväni kunni
aksi. Kokemus oli positiivinen ja sen 
innoittamana päätimme osallistua 
2017 Hollannin mestaruuskilpailui
hin, joista tulikin voitto. Paluu luok
kaa oli siten tehty.

Tämä rohkaisi jatkamaan 2017 
MMkilpailuihin Hollantiin, mutta 
Gabor valitettavasti loukkaantui juu
ri ennen kisoja. Sain Pasi Palmun 
Suomesta mukaan Gaborin vakio

PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA
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gastin kanssa. Tuolloin jäimme yhden 
pisteen mitalisijasta. Lähes sama 
toistui kevään 2018 EMkisoissa –
putosimme niukasti ulos mitaleilta. 
Vuoden 2018 Hollannin avoimista 
mestaruuskilpailuista Medemblikistä 
tuli sitten puolestaan voitto.

Tänä kesänä Solingluokan EM
kilpailut järjestettiin Gardalla ja saim
me Mathiaksen mukaan keulaan. 
Kaikki palikat loksahtivat kohdilleen 
ja kotiin tuomisina oli selkeä voitto. 
Mukana oli kaikkiaan 34 venettä ja 
13 kansakuntaa. 

 
Millä mielin suuntaat MM-
kilpailuihin?
Odotukset ovat suhteellisen korkealla 
– nöyrästi kuitenkin haasteen kimp
puun mennään. Itse jatkan perämie
henä ja Gabor keskellä. Keulaan tulee 
hollantilainen 49erpurjehtija Thies 
kun Mathias on estynyt osallistumas
ta. Ennen kisoja vedetään 2 yhteistä 
intensiivistä treenijaksoa ja haetaan 
tuntumaa. 

Tulossa on jälleen kovatasoinen 
regatta: yhteensä 40 venettä 14 kan
sakunnasta. Mukana on mm. hallit
seva maailmanmestari Argentiinasta, 
Brasiliasta on tulossa 2–3 kovaa ve
nekuntaa. Luokassa on paljon 80 ja 
90luvun aktiiveja kuten Bill Abbott 
(CAN), Sergey Pichugin (UKR) ja 
”vanha herra” Georgy Wossala 
(HUN), joka vielä 70vuotiaana pur
jehtii omien poikiensa kanssa kova
tasoisesti. Mukana on noin 10–15 
venettä, joilta voi odottaa lähtövoit
toja. Luokkaan on tullut paljon myös 
nuorempia purjehtijoita, mikä on 
hienoa. 

 
Millainen vene Soling on 
kilpapurjehtia?
Kyseessä on taktinen, tekninen ja fyy
sinen vene, jota drophaikataan kuten 
Staria. Moni ehkä kokee veneen liian 
haastavaksi juuri näistä syistä, ku
ten Starinkin. Star on Solingia hie
man nopeampi avotuulessa, mutta 
molemmat ovat plaanaavia veneitä 

reippaamilla avotuulikeleillä. Kuten 
tiedetään – molemmat luokat ovat 
olleet olympialuokkia aikanaan ja se 
on tietty takuu luokkien haastavuu
desta ja hyvyydestä myös nykyisin.

Solingin välinepuolella on tapah
tunut jonkin verran muutoksia, nyky
ään myös hiilarimastot ovat sallittuja. 
Nämä kestävät alumiinisia parem
min. Alumiiniprofiilien ongelmana on 
ollut saatavuus. Purjeet ovat dacro
nia ja kilpasetti koostuu kahdesta 
fokasta, yhdestä isosta, kahdesta 
isosta spinnusta tai vaihtoehtoisesti 
yhdestä isosta spinnusta ja yhdestä 
pikku spinnusta.

 
Mitä suunnitelmia on MM-
kilpailujen jälkeen? 
Nykyinen omistaja saattaa olla MM
kilpailujen jälkeen tyytyväinen, mutta 
katsotaan rauhassa. Vene ja välineet 
ovat olleet juuri sellaisia kuin olen 
toivonut. Olemme menneet eteen
päin systemaattisesti, ja on saatu 
hyvä porukka aina kasaan. Toivotta
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vasti omistaja ei vielä myy venettään 
pois.  

2019 alussa hankimme Louhen 
ahvenanmaalaisen perhetutun Bengt 
Lindströmin kanssa ja Louhella ki
sataan ainakin vuodet 2020–2021. 
Ensi vuosi harjoitellaan vuoden 2021 
Gold Cupia ja MMkilpailuja varten, 
jotka järjestetään Ruotsissa ja Poh
joisSaksassa. 

First 35 myytiin keväällä Viroon 
ja vene purjehtii jatkossa Wizard
nimellä. Uusi WE2 infine (Dehler 38) 
on hankittu puhtaasti cruisingiin. 
Toki on myönnettävä, että oli todella 
upea kisata perheenä, varsinkin kun 
Mathiaskin innostui uudelleen kil
papurjehduksesta. Mathias tuleekin 
seuraavaksi BS:n Classic Regattaan 
purjehtimaan Louhea. 

 

Oletko pohtinut 
ratapurjehduksen ja 
avomeripurjehduksen lisäksi 
valtameripurjehdusta? 
Ehkä cruisaten, mutta ei kilpaillen. 
Baltic Offshore Weekin ja ORC:n pit
kät avomerikilpailut vielä menevät, 
mutta tätä pidemmissä kilpailuissa 
eri venetyyppien erot korostuvat 
liiaksi. Lisäksi kustannukset kil
pailukykyisen kaluston ja haasteet 
sitoutuneen miehistön saamiseksi 
ovat melkoiset. Kilpailu pienemmissä 
One Design – luokissa on kuitenkin 
SE oma juttu ja lähimpänä sydäntä. 
Yksityyppiluokissa ratkaisut syntyvät 
pienistä eroista ja lause ”Usually the 
best sailor wins” pitää paikkansa 
hyvin.  

 

Mitä terveisiä haluaisit 
välittää hoskilaisille? 
HSK on kyllä todella hieno seura. 
Liityimme seuran jäseniksi viime 
vuonna MarjaLiisan kanssa emme
kä ole vielä ehtineet käydä kaikissa 
retkisaarissa, mutta Ormis on kerras
saan upea saari. Olimme Ormiksessa 
Jipon aikaan ja pääsimme kokemaan 
seuran hienoa henkeä ja positiivista 
tunnelmaa. Saarissa ja kotisatamassa 
on kaikki tärkeät perusasiat kunnos
sa: infra laitureineen, vedet, saunat, 
ravintola jne. Kauniita rakennuksia ja 
estetiikkaa. 

 
Suurkiitos haastattelusta ja tsemppiä 
MMkilpailuihin!

Lisätietoja Solingluokasta ja 
kilpailuista osoitteessa www.soling.
com.  

 
Teksti: Perttu Monthan

PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA
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zer0emission
EM-hopealle

Samuli Leistin kipparoima zer0e
mission purjehti Ruotsin Oxelösun
dissa elokuun alussa järjestetyissä 
avomeripurjehduksen EMkilpailuis
sa hopealle. Voiton ORC A luokassa 
vei tanskalainen Swan 45 Tarok VII. 

”Olen todella positiivisesti yllät
tynyt, että olemme löytäneet vauhdin 
näin nopeasti. Treeniaikaa olemme 
valitettavasti joutuneet laittamaan 
vielä paljon veneen venyneeseen 

täyskunnostukseen. Tämän johdosta 
on erittäin positiivinen fiilis tulevista 
arvokisoista ensi vuonna. Tiimille ja 
yhteistyökumppaneille todella iso kii
tos EMmenestyksestä!”

”Vene on nähtävänä Vene 2020 
messuilla, josta se suuntaa suo
raan. Välimerelle. Välimerellä tiimi 
keskittyy Rolex Cupin kilpailuihin ja 
loppuvuodesta Zeroemission rahda
taan Välimereltä Australiaan Sydney

Hobart kilpailua varten.  Tämä syksy 
käytetään tehokkaasti treenaami
seen Suomessa”, Samuli kertoo. 

Teksti: Perttu Monthan
Kuva: Oskar Linden
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ICCY 2019 
Helsinki

International Council of Cruising Yachts,
 ICCY:n jo 38. kesätapaaminen 
15.–19.7. sujui kaikin puolin 
suotuisissa olosuhteissa.
 

Edeltävänä viikonloppuna veneitä 
oli kutsuttu Ormholmenille, jossa 
kahdeksaa venekuntaa saunotettiin 
ja istutettiin iltaisin grillikatokselle, 
yhdessä omien jäsentemme kanssa. 
Ihmetystä herätti luonnonkaunis saa
remme.

Maanantaiaamun tyynessä fleet
ti ryhmittyi s/y Wenla IV ja Nitouche 
II vetureiden jatkeeksi ja Pentalan 
edustalla voitiin jo purjeistaa. ICCY 
lipulla koristeltu Hoskin isoin ribi oli 
Nikon ohjastamana Melkin selällä 
vastassa ja ohjasi Hlaituriin merki
tyille paikoille. 17 venekuntaa, yksi 
asuntoauto ja muutama hotelliasuja 
kerryttivät osallistujamäärän yli puo
leensataan. Osallistujamaita olivat 

Saksa, Ruotsi ja Suomi. Veneet juhla
liputettiin ja illalla oli Flag Ceremony. 
Kommodori Joni Nuorivaaralla oli 
kolmoisrooli, myös ICCY:n pääsih
teerinä sekä 2019 Presidenttinä. 
Iso ICCY lippu nostettiin salkoon ja 
ylimpänä liehui HSK:n parempi juh
lalippu. Klubitalolla buffetin ohella 
alkoi vilkas seurustelu, kun tavattiin 
tuttuja vuosien takaa ja tutustuttiin 
myös uusiin.

Tiistaina kahdella kielellä opas
tettu bussikierros vei mm. Sibelius
monumentille, Stadionille, Senaa
tintorille ja Kaivopuistoon. Hyvää 
lounasta oli katettu kiven sisään, 
Hotel Katajanokalla. Täällä voi myös 
tutustua entisten linnakundien lei

vättömien pöytien kabinetteihin. 
Ulkomerivartiolaiva Turva oli tullut 
sovitusti SkyWheel maailmanpyörän 
alle, ja sen hoskilaisen kipparin Jan
ne Salmelan komennossa saimme 
kahdessa ryhmässä perusteellisen 
kierroksen uusimpaan ja hienoim
paan, 2014 valmistuneen alukseen. 
Kodikas laivasauna hämmästytti vie
raitamme.

Uspenskin katedraalin jälkeen oli 
vuorossa opastettu kierros Ateneu
missa. Päätteeksi keskustakirjasto 
Oodi herätti suurta ihastusta arkki
tehtuurillaan ja monimuotoisuudel
laan.

Sateisessa illassa palattiin Klubi
talolle, jossa saimme Suomen Sauna
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seuran asiantuntija Jarmo Lehtolalta 
perusteellisen ja syvällisen esityksen 
omasta saunakulttuuristamme. Pi
halle olimme hankkineet myös pie
nen savusaunan ja paljun. Mahtavan 
häkälöylypöllähdyksen jälkeen peh
meään ja savuiseen löylyyn kömpi 
useampikin venekunta.

Keskiviikkoaamulla hoskilainen 
Kari ”Ruffe” Nurmi otti porukan 
haltuunsa esittämällä ammatillisesti 
tekemänsä koosteen purjehdusseik
kailustaan Huippuvuorten ympäri 
2013, iäkkäällä Bavaria 300, Ruffe
veneellään. Kunniakommodorimme 
ja ICCY:n perustajajäsen Seppo 
Seljavaara purjehti 1990 noin 
30 hoskilaisen gastin kanssa myös 
Huippuvuorille, Swan 43 Bloodbound 
VI veneellään. Hyvää keskustelua 
syntyi, kun muutamilla muillakin oli 
omaa kokemusta tai kiinnostusta 
pohjoisesta ulottuvuudesta.

Aamupäiväksi Sirpa Seljavaara 
oli saanut Kaupungintalon Empiresa
lin ovet aukenemaan ja Stefan Frö-
bergin johdolla meille oli lämmin
henkinen vastaanotto. Muistolahjo
jen jaon ohessa puhuttiin Helsingin 
merellisyydestä ja pursiseurojen mer
kityksestä veneilyn kehittämisessä. 
Kävellen siirryttiin Kauppatorin lai

dalla odottavaan vesibussi Pandaan, 
joka vei Suomenlinnaan.

Jälleen kaksikielinen opastus 
kierrätteli ympäri vanhaa linnake
saarta. Ruotsalaiset huomasivat su
kulaisuutta viime kesän ICCY Karls
kronan linnakkeen kanssa. Panimo
ravintola tarjosi maittavan lounaan 
ja persoonallista omaa olutta. Panda 
toi meidät takaisin suoraan Hoskille, 
St1 laiturille. 

Illalla oli ”open boats” teema, 
jossa käytiin taas savusaunassa ja 
paljussa. Klubitalolla katsastettiin 
saksalaisen s/y Antares venekunnan 
nostalgisia kaitafilmejä veneilytapaa
misista Hoskilla ja muualla Suomessa 
1980, 84, 89, 99 ja 2009. Näissä 
on hyvää materiaalia tuleviin Hoskin 
nostalgia iltoihin.

Torstaina siirryttiin Otaniemeen, 
ensin lounaalle Fat Lizardiin ja sitten 
viereisen Aalto Yliopiston Ice Tank 
monikäyttöaltaalle. 2016 peruskor
jattu 40x40 metrinen allas on laajuu
dessaan ainutlaatuinen, sillä täällä 
voidaan simuloida myös jäänmurtaji
en ja laivojen kääntymisiä jääkentillä.

Jalkapatikoidessa viereiselle St1 
porausasemalle robottibussi Gacha 
tervehti meitä kohteliaalla ”Päivää 
– Hello!” tekstillä. ”Nyt porataan 
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isolla” teksti puolestaan kertoi Suo
men syvimmän reiän edistymisestä jo 
6 kilometrin syvyyteen. Koereikä on 
76 mm ja 340 mm tuotantokaivosta 
tulee aikanaan puhdasta geolämpöä 
maan syvyyksistä.

Hoskilainen Pekka Nurmi sai 
johdatella naapuriin, Geologian 
tutkimuskeskukseen, josta oli juuri 
eläköitynyt. Hienossa Geonäyttelyssä 

saatiin havainnollista tietoa koko Tel
luksen syntymästä ja erilaista maa
peristä. Nyt avautui veneilijällekin 
syy miksi Itämerellä rannat ovat niin 
erilaisia; meillä peruskallio on jäänyt 
näkyville mutta esim. Baltian maissa 
se on satojen metrien syvyyksissä ja 
päällä on uudempaa ja pehmeäm
pää ainesta, usein hiekkaa. Vielä 
käytti Pekka paikallistietämystään 

ja johdatteli Olarin Panimoon, jossa 
startupyrittäjät olivat panneet mais
tuvaisia käsityöoluita.

Päivä huipentui gaalaillalliseen 
Blue Peterissä. Kolmen lajin HSK 
120 juhlamenu oli todella maukas ja 
kyytipojaksi sai valita myös HSK 120 
juhlaolutta. 

ICCY:n ensimmäiseksi kunniajä
seneksi kutsuttiin Torsten Meier, 
monivuotinen pääsihteeri vuosien 
takaa ja myös Hoskin jäsen. Juhlapu
heissa saimme kuulla mm. SPV:n ve
neilytoimikunnan pj. Tom Tallbergin 
kiitokset ICCY:n yhteisöllisyydestä ja 
toiveet säilyttää Itämeri puhtaana ja 
rauhan merenä. Huomionosoitukset 
annettiin ensikertalaiselle KMK:n m/y 
Sjöfn venekunnalle ja s/y Antaresille 
historiallista dokumenteista 1980 
alkaen. ICCY:n järjestelyporukka sai 
vierailta kiitosta ja kaikki aplodeera
sivat Blue Peterin koko henkilökun
nalle hienoista antimista.

Pitkin viikkoa sopivaa tunnelma
musiikkia oli soittanut ICCY:n edel
lisen pääsihteerin Hannu Laineen 
Happy Go Lucky musiikkiyhdistys.

Perjantaina nautittiin maukas 
brunssi Blue Peterissä. Lippuseremo
niaa tahditti KMK:n Erik Lundquis-
tin ampuma saluuttilaukaus Karls
kronan pienoistykillä. Liput laskettiin 
ja iso kiertopokaali pakattiin vietä
väksi ensi kesän ICCY tapaamiseen 
Saaremaan Kuressaareen.

Pitkämatkalaisten veneet alkoi
vat tehdä lähtöä hienossa suvikelissä. 
Jotkut saattoivat vielä poiketa Orm
holmenilla ja Hasselholmenilla.

Muistiin merkinneenä, 
Kalevi Westersund, Nitouche II

 
PS ICCYsyyskokous on 7.–10.11. 
Hampurissa, yhdessä TYvD:n syysta
pahtuman kanssa.

Ohjelmassa on mm. vierailu Air
bus lentokonetehtaalle. Tervetuloa! 
www.iccy.org.



Hoskilaisen 3/2019
kuvakisan voitto
Lahja Perttulalle

Osallistu sinäkin seuraaviin kuvakisoihin
Lähetä kilpailuun osallistuvat kuvasi tai kuvalinkki 
(nettialbumiin) Hoskilaisen sähköpostiosoitteeseen 
hoskilainen@hoski.fi otsikolla HOSKILAISEN KUVA
KILPAILU. 

Liitä kuvan lisäksi tiedot kuvan ottajasta ja mielel
lään lisätietoja kuvasta.

Seuraavaan kilpailuun kuvat tulee olla perillä 
30.9.2019

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

Kilpailuun osallistuneita kuvia voidaan käyttää 
myös Hoskilaisen, hoski.finettisivujen sekä vuosikir
jan kuvituksena.
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Inkoon syväväylällä ihmettelimme, kun katamaraani 
ei liikkunut eikä punaista poijuakaan näkynyt. 

Ohittaessamme syykin selvisi, kuten kuvasta näkyy. 
Kylläkin ihmetystä herätti, miten se poiju oli väliin 
saatu. Miehistö ei osoittanut mitään hätää olevan. 

Kuva otettu su 30.6. iltapäivällä.
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Vähän toisenlainen reitti Narvaan
Aurinkoisena heinäkuun aamuna 
kolmen veneen pikkueskaaderimme: 
s/y:t Hurja Ruuth, Lawinda ja Navi
gateur lähti Pyhtään Kaunissaaresta 
kohti Narvaa. Reitti oli mielenkiin
toinen, olihan kierrettävä Venäjälle 
kuuluva Suursaari ja pysyttävä pois 
Venäjän aluevesiltä. 

Lähes pläkässä koneistimme 
pitkälle iltapäivään, mutta kolmisen
kymmentä mailia päästiin streikkaa
maan kehittyvässä koillistuulessa. 
Illansuussa soitimme NarvaJoesuun 
Piirivalvelle (Rajavartiosto) ja il
moitimme tulevamme Narvajoelle. 
Kyseessä on Viron itäraja ja siellä 
on oltava passit mukana, jotka tar
kastetaan laituriin kiinnitetyssä Pii
rivalveen veneessä. Tämän veneen 
kylkeen ajoimme vuorotellen ja täy
timme vielä yhden sivun dokumentin, 
jossa kysyttiin oman veneen ja mat
kustajien tiedot. Huomioitavaa Nar
vajoelle menossa on se, että moniin 
karttoihin merkitty sisäänajopoiju 
on nykyään myös rajapoiju, joka on 
jätettävä vasemmalle. Jokisuisto on 
osittain aika matala joten ruopatulla 
väylällä on syytä pysyä.

Jäimme yöksi NarvaJoesuun 
uuteen vierasvenelaituriin, jossa oli 
aisapaikat, sähköä ja vettä saatavilla. 
Läheisessä satamaparakissa on suih
kut ja sauna tilauksesta. Satamamak
su 15 e. Lähin ruokapaikka on n. 
300 m päässä oleva ihan kelvollinen 
georgialainen ravintola. Ruokakaup
pa on myös kävelyetäisyydellä. 

Seuraavana päivänä suunta
simme ukkoskuurojen seassa kohti 
Narvan kaupunkia, jonne on matkaa 
7 mpk. Joessa oli vastavirtaa yhden 
solmun verran. Erikoista Narvajoes
sa on se, että se toimii samalla Viron 
ja Venäjän välisenä rajana. Joen kes
kilinja on merkitty keltaisilla kelluvilla 
pikku palloilla, joiden toiselle puolelle 
on kielletty menemästä. Kuulopuhei

den mukaan sakkoja rajanylityksestä 
tulee 800 euroa. 

Narvassa odotti vaatimaton 
ponttoonilaituri, johon pikku fliittim
me sopivasti mahtui. Täällä samassa 
kontissa oli niin satamatoimisto, 
toiletti kuin suihkukin. Sähköä oli 
saatavilla. Satamamaksu oli 20 e/
vrk. Ruoka ja juomahuollosta vastasi 
viereinen ROROklubi (auki 12–04), 
jossa on välillä myös elävää musaa.

Kolme yötä hurahti kuin siivillä ja 
aamuviideltä lähdimme jatkamaan 
matkaa kohti Vergiä. Edellisiltana 
olimme ilmoittaneet Piirivalvelle, että 

lähdemme varhain aamulla ja he tu
livatkin partioveneellä vastaan joen 
puoliväliin. Lyhyt kysymys seuraavas
ta satamastamme ja hyvänmatkan
toivotukset hoitivat byrokratian tässä 
vaiheessa. Venäjän puolella jokea 
virkaveljet omissa veneissään olivat 
myös hereillä ja vastasivat iloisesti 
moikkauksiimme. 

Teksti: Tarmo Suomalainen, 
s/y Hurja Ruuth
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Upptäcktsfärd i österled –
Narva 8.–11.6.2019

Ursprungligen hade min hustru He
lena och jag tänkt köra vår båt, en 
Nordstar 26, till Dorpat (Tartu) efter
som vi visste att det fanns en hamn 
där och det går en vattenväg från 
Finska viken ända fram.

Det visade sig dock, när jag ta
lade med Deniss, min kontaktman i 
Narva, att det i praktiken var omöjligt 

att köra båten vidare från Narva. Dels 
skulle Narvafloden vara grund (5080 
cm) på den estniska sidan av gränsen 
och dels var floden blockerad på en 
sträcka av 4 km vid mynningen till 
Peipussjön så att det skulle ha be
hövts en trailer för att frakta båten 
till Peipussjön.

Beslöt oss i alla fall att se Nar

va och den 8.6 gav vi oss iväg från 
Vessö (Borgå) och kom så långt som 
till några sjömil söder om Pellinge när 
motorns varningssummer tjöt och 
alla lampor blinkade rött. Meddelan
det på displayen var ”allvarligt fel, läs 
instruktionsboken”. Stannade genast 
och kollade olja, oljetryck, tempera
tur och drivremmar – utan att hitta 

Strandpromenaden med fästningarna i bakgrunden.

Ivangorod fästning sett från badstranden i Narva.



något fel. Startade på nytt och allting 
fungerade bra, så vi fortsatte mot 
Vergi för att äta lunch.

På vägen från Vergi till NarvaJo
esuu gjorde vi en avstickare till  Est
lands högsta vattenfall några sjömil 
väster om Toila som enligt uppgift 
där skulle störta ned i havet. Vi körde 
sakta förbi alldeles nära stranden på 
det sannolikaste stället, men varken 
såg eller hörde något vattenfall. När 
vi kommit förbi Sillamäe började jag, 
enligt estniska instruktioner, anropa 
sjöbevakningen med VHF för att få 
tillstånd att gå in i Narvafloden. Trots 
upprepade försök, fick jag inget svar. 
Ringde sedan gränsbevakningen med 
mobilen, men fick bara svar på ryska 
och estniska och kunde inte svara 
på det som förmodligen var frågor. 
Fortsatte envist att styra mot Narva 
–Joesuu och att prata med gränsbe

vakarna – det hördes att det var flera 
i rummet som skrattande funderade 
på vem av dem skulle lösa problemet 
med ”angliski”. Till slut sade någon 
”harasjo” och vi kunde lägga till vid 
gränsbevakarnas splitternya, fina 
(EUfinansierade?) patrullbåt. Gräns
bevakaren som kom ombord var bara 
intresserad av motorn och sedan bad 
han mej komma till patrullbåtens 
styrhytt där han på plotterskärmen 
noggrant visade hur jag skulle köra 
uppför floden och undvika att köra 
på fel sida av gränsbojarna.

NarvaJoesuu gästhamn låg ett 
par hundra meter från gränsstatio
nen och är splitterny (EUfinansierad) 
och hamnkaptenen var väldigt vänlig 
och hjälpsam och kunde litet engel
ska. Byråkratin var något överraskan
de  för att stanna över natten måste 
jag skriva på ett 2sidigt hyresavtal 

för båtplatsen men betalningen till 
ett bankkonto, kunde jag göra se
nare när jag visste hur många nätter 
jag skulle stanna. Tillgång till de fina 
duscharna och toaletterna fick man 
bara genom att ringa till hamnkap
tenen som kom hemifrån med bil och 
låste upp dem!  Vi var visserligen den 
första gästande båten för säsongen, 
men först efter litet diskuterande fick 
vi nyckel till bryggan för kunna kom
ma och gå iland när vi ville.

Vi hade planerat att lämna båten 
i Narva eller NarvaJoesuu och sedan 
ta buss eller hyra bil till Dorpat, men 
bussförbindelserna var dåliga, bilut
hyrning svår att ordna och dessutom 
utlovades hårda västliga vindar sena
re i veckan, så vi beslöt att bara göra 
en dagsutflykt till Narva då avståndet 
var bara sju sjömil för att sedan hinna 
hem innan vinden ökade.

Fästningarna Ivangorod och Hermann.
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Inför turen till Narva mot 1–2 
knops ström gjorde vi ankaren fär
digt att kastas – vi ville inte driva in 
på ryska sidan ifall propellern ska
dades i det grunda vattnet eller om 
motorn igen skulle stanna. I början 
var det litet spännande att sakta köra 
mellan gränsbojarna och vassruggar
na med 2,5–3 m vatten med otydliga 
sjökort, men småningom vande vi 
oss och kunde iaktta de öde ryska 
stränderna – där såg vi bara några 
militärpatruller och vakttorn medan 
det på den estniska sidan fanns en 
hel del bebyggelse och gubbar som 
fiskade. 1.5 timme senare var vi fram
me – floden smalnade och strömmen 
ökade mellan de två stora fästning
arna Ivangorod och Hermann, så att 
floden inte mera var farbar. Längs flo
den på den estniska sidan fanns det 
en ny bred och trevlig strandprome
nad (EUfinansierad) med fin utsikt 

över floden och gränsbron som var 
fylld med person och lastbilar som 
stod i kö för gränskontroll. Gamla 
stan, fästningen och befästnings
verken var större än vi kunnat ana, 
så vi hann bara besöka Hermann 
fästningsmuseet och det nya bibli
oteket samt beundra rådhuset från 
1700talet som byggts av Karl XI. Vi 
skulle gärna ha stannat en dag till, 
men valde att köra nedströms till
baka till NarvaJoesuu vilket tog en 
timme. Tittade på NarvaJoesuu som 
tidigare varit en välkänd semesterort 
med spa, fin park och fantastiska 
stränder och fina sommarvillor men 
som nu var rätt så förfallet. Mest 
aktivitet såg vi på stranden som var 
full av kitesurfare där förhållandena 
var idealiska för sporten, kilometervis 
med fin, grund sandstrand och frisk 
vind.

Efter att ha tankat vid automaten 

i gästhamnen lade vi oss långsides 
med gränsbevakningens patrullbåt 
och fick vänta länge på att klarera ut. 
Till slut kom vi iväg – och då tjöt mo
torns varningssummer och varnings
lamporna lyste. Stannade motorn och 
vi började driva mot gränsbojarna. 
Kollade allt, hittade inga fel och fick 
igång motorn, men oljetrycksmäta
ren pendlade oroväckande. Kom trots 
allt hem utan problem och kunde 
pusta ut efter en givande och upple
velserik resa till en närbelägen, men 
ändå helt annorlunda miljö.

Senare visade det sig att felet be
rodde på en lös kontakt till oljetrycks
givaren.

Distansen Vessö – Vergi – Nar
vaJoesuu = 105 sjömil

Ryskt vakttorn i bakgrunden.
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Vapaus kutsuu: 

Shetlanti, Orkney ja Skotlanti
Alkakoon tarina taas Norjasta, jonne 
tuli päädyttyä viime vuoden miellyt
tävien kokemuksien vuoksi – eikä 
Norja pettänyt tälläkään kertaa. 
Hitaammin seilattuna Norjan ranni
kolle kului puolisentoista kuukautta 
käymällä matkan varrella monissa 
upeissa paikoissa. Tahti olikin edellis
vuotta miellyttävämpi, vuosi toisensa 
jälkeen kun on tullut tehtyä matka
purjehtijan perisynnin – kiirehtinyt ja 
ahnehtinut. 

Viime vuonna Norjan rannikol
la olimme leikitelleet ajatuksella 
kääntää kurssi Shetlantiin tai Edin
burghiin. Jo siis lähes vuoden ikäise
nä ideana oli aika toteuttaa se. Ber
genin ulkosaaristoa lähestyessämme 

olimme seurailleet keliä useamman 
viikon ajan minkälaista keliä olisi tu
lossa ja mistä suunnasta. Tuulet oli
vat olleet joko täysin vastaisia tai 12
16 m/s pohjoisesta, kumpikaan vaih
toehto ei varsinaisesti kiinnostanut 
ottaen huomioon että olimme ylit
tämässä Pohjanmerta ensimmäistä 
kertaa. Sopivia kelejä alkoi vähitellen 
löytymään ollessamme Bekkjarvikin 
satamassa ulkosaaristossa odottele
massa parinkolmen päivän aikaik
kunaa, jossa olisi tarpeeksi tuulta ja 
sopivasta suunnasta. Matkaan tulisi 
kuitenkin menemään 24–50 tuntia, 
emmekä kaivanneet yllätyksiä. 

Lähtöpäiväksi ja seuraavaksi piti 
olla luvassa miellyttävää 7–8 m/s 

koillistuulta, suuntana oli suoraan 
länteen, 270°. Tuuli tuli kuitenkin 
koko päivän luoteesta, heikompana 
kuin luvattu, loppui illalla ja seuraa
vana päivänä tuuli kaakosta. Avotuu
lilla saimme kuitenkin miellyttävää 
vauhtia toisen päivän kolmesta suun
nasta tulevasta swellistä huolimatta. 
Olimme odottaneet, että Shetlan
nissa joko sataisi tai olisi sumua, 
tai molempia. Tiukka sumu olikin 
odottamasa meitä saapuessamme 
Shetlantiin Lerwickin edustalle ja 
noin satametriset rantavallit näimme 
vasta noin kahden mailin päästä. Ai
kaa oli mennyt ylitykseen 36 tuntia 
ja matkaa kertynyt 217 mailia. Vuo
rossa oli suihku, fish and chipsit ja 

Shetlannin, Orkneyn ja Skotlannin kohteliaisuusliput

Norjassa Berefjordilla ankkurissa.
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nukkuminen. Ylityksen aikana olim
me purjehtineet Norjan öljykenttien 
läpi, joka on aikamoinen nähtävyys. 
Valtavat öljynporauslautat näkyvät 
yöllä pitkälle ja merikartoissa on sillä 
kohtaa jos jonkinlaista merkkiä. 

Shetlanti osoittautui huikean 
mielenkiintoiseksi saariryhmäksi jo 
historiansa, mutta myös sijaintin
sa vuoksi. Viikingit ovat aikoinaan 
Shetlantia ryöstäneet ja asuttaneet, 
lisäksi shetlantilaisilla on ollut pal
jon kaupankäyntiä norjalaisten ja 
saksalaisten kanssa. Tämän vuoksi 
paikalliset pitävät itseään jonkin ver
ran enemmän skandinaaveina kuin 
britteinä. Shetlannin saaria on kulo

tettu viimeiset 5 000 vuotta lammas
laitumiksi, joten yhtä ainutta pihojen 
ulkopuolella kasvavaa puuta en näh
nyt. Shetlannissa on laakeita matala
rantaisia saaria koillisessa, pohjoises
sa ja lännessä upeita jyrkkärantaisia 
vehreitä laitumia sekä hiekkarantoja 
suojaisissa lahdissa. Eteläkärjessä on 
huikea kallio, jossa on majakka sekä 
valtavat lintuyhteiskunnat. Täällä pe
sii muun muassa lunneja, joita olen 
aina halunnut nähdä. Meille sattui 
onneksemme kivoja kelejä kolmeksi 
viidestä Shetlannissa viettämästäm
me päivästä. Loput kaksi olivat hyvin 
harmaita. Shetlantiin ei tosin tulla
kaan etsimään helteitä, keskiläm

pötila kesälläkin kun on viidentoista 
kieppeillä. 

Shetlannista lähdimme suuntaa
maan etelään kohti Orkneyn saaria 
ja Skotlantia, mutta matkalla oli on
neksi 45 mailin päässä Fair Isle, yksi
näinen saari jolla asuu vain joitakin 
ihmisiä, mutta tuhansia lintuja. Jyrkät 
kalliot eivät ole kovin kutsuvia, mutta 
satama itsessään on suojaisessa pai
kassa hiekkarannan vieressä. Mat
kalla pääsimme myös tutkailemaan 
vuoroveden aiheuttamia virtauksia, 
jotka näin avoimilla vesillä olivat vie
lä maltillisia eli ehkä maksimissaan 
parin solmun luokkaa. Vuorovedet 
menevät suuntaansa noin kuusi 
tuntia, jonka jälkeen virta kääntyy 
vastakkaiseen suuntaan. Tämä luo 
jonkin verran aikataulu ja suunnit
telupaineita, ainakin vauhdikkaam
missa virtapaikoissa. Toki on kiva 
purjehtia kevyillä tuulilla yhdeksää 
solmua, mutta vastaisena virta tekisi 
päivästä pitkän. 

Seuraavaksi oli vuorossa Orkneyn 
saaret, jonka ympärillä virtaukset 
ovat jopa vaarallisia. Täällä purjehti
essa on yksi sääntö: kovat virtaukset 
ja kovat tuulet eivät saa tulla vastak
kaisista suunnista. Edellä kuvailtu 

Sumuinen saapuminen Shetlantiin.

Matkalla Shetlantiin. Ensimmäinen Atlantin avomeren auringonlaskuni.
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tilanne nimittäin nostattaa korkeaa 
ja terävää aaltoa sekä väkivaltaisen 
vaarallisia pyörteitä. Skotlannis
ta pohjoiseen olevilla merialueilla 
vaikuttaa sumulla ja kovilla tuulilla 
olevan yhteys. Orkneyn saarien lä
heisyyteen tultiin aika vauhdikkaasti 
ja täydessä sumussa. Vaikka saaret 
alkoivat hieman hidastaa tuulta, 
oikeanlaiseen virtaan osuttuamme 
vauhtia oli helposti yli kymmenen 
solmua. Olimme suuntaamassa ma
talaan lahteen ankkuriin ja onneksi 
aurinkokin tuli illaksi esiin. Pääsim
me kumiveneellä rantaan jaloittele
maan ja palatessamme pääsimme 
seuraamaan noin neljänkymmenen 
noin metrin pituisen hain parvea 
veneemme alla. Ei tehnyt enää mieli 
uittaa varpaita vedessä. Seuraavan 
päivän aikataulua määritteli vierei
sen saaren toiselta puolelta lähtevä 
virtaus etelään, noin kuusi solmua 
nopeimmillaan. Sinne saavuttuamme 
vauhtia alkoi vähitellen kertymään 
ja ympärillämme meri muistutti 
koskea – pyörteitä ja kaikkialle liik
kuvaa vettä. GPSnopeudeksi tuli 
kevyellä koneenkäytöllä 12 solmua 
eikä ollut oikein toivoakaan ohjailla 

venettä, mentiin sinne minne virta 
vei. Seuraavaksi pohjoinen virta tu
likin seuraavan saaren takaa eteen 
ja GPSnopeudeksi asettui 0,1 sol
mua vaikka loki hyrräsikin yli kuutta 
solmua ja purjeet näyttivät toimivan 
hyvin. Konevoimalla työnsimme it
semme eroon kyseisestä paikasta ja 
päädyimme jälleen myötäisillä virta
uksilla Kirkwalliin, Orkneyn pääkau
punkiin. Reittisuunnittelu on täällä 
jonkin verran monipuolisempaa kuin 
mihin on aiemmin tottunut. Aikatau
lupaineista johtuen Orkneyn visiitti
mme jäi vain parin päivän pituiseksi.

Skotlannissa suuntasimme Inver
nessiin, Kaledonian kanavan koilli

seen aloituspisteeseen. Kanava on 
noin 100 km pitkä, matkalla on 29 
lukkoa ja se kulkee kolmen järven 
kautta joista tunnetuin on tietysti 
Loch Ness. Kellään veneessä olleis
ta ei ollut aiempaa kokemusta ka
navista, joten soveltaen ja jyrkällä 
oppimiskäyrällä liikkeelle. Kukaan 
ei onneksi pudonnut mereen eikä 
veneisiin tullut vahinkoja, mutta pe
rinteisiin sähläämisiin oli aina hyvä 
varautua.

Kanavan läpimenoon meni viiti
sen päivää, tosin tähänkin kannat
taisi varata useita päiviä enemmän ja 
nauttia rauhassa näkymistä. Kanavan 
jälkeen Skotlannin lounaispuolella 
suuntasimme viskeistä tutuille saaril
le, Juralle ja Islaylle. Molemmilla saa
rilla tarjoillaan ilmaisia viskinmais
telukierroksia, joten ei muuta kuin 
omat colat mukaan ja maistelemaan. 

Islayn saari jäikin viimeiseksi 
Skotlannin kohteeksemme ja siirryim
me virallisesti PohjoisIrlannin puolel
le. Kertomukset mitä on jälkeenpäin 
tapahtunut kerrottaneen seuraavassa 
Hoskilaisessa.

Terveisin, 
Mikko Dahlbom, s/y Freedom 

Call, Dublinista.

Miehistö kiristelee köysiä vedenpinnan noustessa. Takana siintää Loch Ness.

Shetlanti, Westerwickin jyrkät kalliomaisemat.



Göta-kanava – 
ruotsalainen klassikko

Olimme odottaneet jo neljättä päi
vää sään paranemista Göteborgin 
Lilla Bommen satamassa. Seuraaville 
päiville oli Kattegatiin ja Skagerrakiin 
taas luvattu luoteinen kovan tuulen 
varoitus ja niin jatkuisi ennusteen 
mukaan vielä viikon.

Göteborgiin olimme purjehtineet 
etupäässä kevyissä tuulissa tehden 
pitkiä päivämatkoja Gotlannin, Ysta
din ja Falsterbon kanavan kautta 
Kööpenhaminaan ja sieltä Ruotsin 
länsirannikkoa pitkin Göteborgiin. 
Tarkoitus oli mahdollisesti jatkaa 
matkaa aina etelä Norjan rannikolle. 

Meillä ei ollut erityistä aikatau
lua, mutta säätyypin muuttuessa, ko
viin vastatuuliin ja isoon aallokkoon 
ei ollut mieltymystä. Pohtiessamme 
purjehduksen jatkoa tuli mieleen, 
jospa kokeilisimme paluuta Göta 

kanavaa pitkin takaisin Itämerelle. 
Olen kymmenen vuotta sitten ajanut 
kanavan läpi toiseen suuntaan Itä
mereltä Ruotsin länsirannikolle. Vai
molleni kanava olisi uusi tuttavuus.

Niinpä maksoimme netissä ka
navamaksun ja ostimme merikortin, 
joka kattaa koko matkan Götebor
gista ensin Trollhättanin kanavan, 
Vänern, Vätternjärvet ja varsinaisen 
Göta kanavan osuuden itärannikolle 
Stegeborgiin asti. Mukana oli selkeä 
ohjekirjanen kanavan vierassatamis
ta ja ohjeet kuinka toimia suluissa 
sekä ylös että alaspäin mentäessä.

Kanavamatka alkoi sateessa ja 
tuulessa heti Göteborgin Lilla Bom
menin satamasta ulospääsyä. Ensin 
oli Trollhättanin kanavaosuus, joka 
on itseasiassa luonnontilassa oleva 
Göta joki ja josta vain 10 kilometriä 

on kaivettua ja räjäytettyä osuutta. 
Vasta sen yläjuoksulla on kuusi isoa 
sulkua, joilla noustaan Vänern järvel
le. Kanavaa liikennöivät myös rahti
alukset ympäri vuoden aina järvelle 
asti. Sulut ovat nykyaikaisia ja isoja, 
mutta sulutus toimii tasaisesti ja 
rauhallisesti sulkujen kaksoispohjien 
vuoksi. Kanavan yli menee myös kuu
si avattavaa etäohjattua siltaa, joista 
ei masto pystyssä pääse alitse. 

Trollhättanin kanavan osuuden 
teimme yhdessä pitkässä päivässä 
ja yövyimme Vänesborgin vieras
satamassa Vänern järven rannalla. 
Vänern on Ruotsin suurin järvi ja 
wikipedian mukaan myös Euroopan 
kolmanneksi suurin. Järven jakaa 
keskellä oleva hieno saaristo, jossa 
olimme yön luonnonsatamassa ank
kurissa. Vänernin rannalla on myös 
useita kaupunkeja mm. Karlstad, 
Kristinehamn ja Lidköping. Me vie
timme pari päivää Mariestadin vie
rassatamassa. 

Varsinaisen Göta kanavan ensim
mäisellä sululla Sjötorpissa saimme 
veneen keulaan tarran, josta sulku
jen hoitajat näkivät mille kanavan 
osuudelle vene oli lunastanut lipun 
ja palvelukortin, joka aukaisee vie
rassatamien hyvin varustellut suihkut 
ja wc:t. Kanavamaksuun sisältyy ka
navan vierassatamat ja niiden kaikki 
palvelut.Lähtö Göteborgista.
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Vierassatamissa löytyy läheltä 
aina myös jonkin tasoinen kauppa 
ja ravintoloita. Yhdessä satamassa 
voi samaan hintaan viipyä enintään 
viisi vuorokautta ja siten on aikaa tu
tustua kanavan varren nähtävyyksiin 
hieman kauempanakin. 

Vänernin itärannalta Sjötorpista 
alkaa vuosina 1810–1832 rakennet
tu varsinainen Göta kanavan osuus: 
190 km, josta 87 km kaivettua ka
navaa, 58 sulkua, korkeimmillaan 98 
metriä merenpinnasta ja kanavamak
suun sisältyvät 21 vierassatamaa. Ka
navaa voivat käyttää alukset, joiden 
maksimi mitat ovat pituus 30 m, le
veys 7 m, syvyys 2,82 ja korkeus 22 
m. Korkein sallittu nopeus kanavassa 
on 5 solmua. 

Suluissa toimimisen oppii nope
asti ja veneen laitojen suojaamiseen 
kannattaa panostaa. Sulkujen laidat 
ovat karkeita ja epätasaisia. Monin 
paikoin täydessä sulussa vapaata 
reunaa ei ole kuin kymmenkunta 
senttiä, joten osa lepuuttajista saavat 
olla tosi alhaalla. Sulut ovat ahtaita 
ja niihin mahtuu nykyisiä keskikokoi

sia veneitä  yleensä 3–4 kerralla. 
Kanavalla liikennöivillä useilla ris

teilyaluksilla on etuajooikeus, joten 
joskus joutuu odottelemaan vuoro
aan. Kapealla kanavalla kohtaamiset 
isojen risteilyalusten kanssa ovat 
tarkkaan ajettavia, ohitus 2–3 metrin 
etäisyydellä ja n. 4 solmun nopeu
della mikä takaa hyvän ohjailukyvyn. 
On myös varottava väistämästä liikaa 
kanavan reunalle missä ei ole täyttä 
syvyyttä. 

Liikenteestä johtuen voi mm. Ber
gin Carl Johan 7osaisessa sulussa ja 
Motalassa Borenhultin 5osaisessa 
sulussa tulla parinkin tunnin odotte
lua koska tiettyinä aikoina sulutusta 
suoritetaan yhteen suuntaan ennen 
kuin vesivirtaus suluissa käännetään 
tai vesitasoja tasataan. Pari sulkua 
on säilytetty käsikäyttöisinä mistä 
saa hieman tuntumaa entisaikojen 
kanavapurjehduksesta.

Kanavan ylittää lukuisa määrä 
pieniä ja isoja siltoja, joista useat 
ovat kaukoohjattuja. Turvallisuus
syistä johtuen sulkuvartija saa au
kaista vain yhden sillan kerrallaan. 

Myös tämän vuoksi voi joutua joskus 
odottelemaan sillan aukeamista. 
Myös Göta kanavan ylittävillä rau
tatiesilloilla junilla on etuajooikeus. 
Sulunhoitajan on soitettava junalii
kenteen hoitajalle saadakseen luvan 
sekä tarvittavan sähkövirran sillan 
aukaisuun. 

Kokemuksemme mukaan sekä 
sulutukset että siltojen aukaisut 
sujuivat ennakoitua joustavammin. 
Sulkujen hoitajat seuraavat hyvin 
liikennettä ja viestittävät toisilleen 
tilanteista. Monesti pienempiä siltoja 
lähestyttäessä silta oli jo avautumas
sa eikä nopeutta tarvinnut hiljentää.

Kanavan läpiajoon kannattaa 
varata joustava aikataulu niin välttää 
turhaa hermoilua ja voi nauttia pa
remmin kanavan tarjoamista elämyk
sistä kesäisessä Ruotsissa. 

On jännittävää ajaa veneellä vilk
kaan moottoritien yli. Maisemat ovat 
vaihtelevia kanavan kiemurrellessa 
hyvin hoidettujen kylien ja viljavien 
peltojen ohi. Paikoin on tiheää met
sää ja välillä lampaita ja lehmiä lai
duntamassa kanavan reunalla.

Sjötorpin sulku. Borenhultin 5 porrasta.

Carl Johan sulut. Osa suluista on käsikäyttöisiä.
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Pieniä sulkuja nykyveneille. Osa suluista on käsikäyttöisiä.

Ahdasta, mutta mahtuu.

Kanavan reunaa seuraa myös hy
väkuntoinen pyörätie ja jos matkassa 
on mukana polkupyörät voi tehdä 
tutustumisretkiä lähiseudulle. Kana
vassa ajamista ja matkan etenemistä 
rajoittaa 5 solmun maksiminopeus ja 
myös sulkujen aukioloajat 9–18.

Vänern ja Vättern Ruotsin suu
rimpina järvinä tarjoavat erinomaisia 
mahdollisuuksia purjehtimiseen ja 
mielenkiintoisia kohteita jos haluaa 
välillä pitää taukoa kanavalla ajami
sesta. Vätternin rannoilta löytyy mm. 
kaupungit Vadstena, Jönköping ja 
Karlsborg nähtävyyksineen.

Ajoimme kanavat heinäkuussa 
vilkkaimpaan sesonkiaikaan. Emme 
kuitenkaan kokeneet, että liikenne 
olisi ollut ruuhkaista, päinvastoin 
välillä ihmettelimme missä kaikki 
veneet ovat. 

Kokemuksemme reitistä Ruotsin 
halki oli erittäin myönteinen. Ainoa 

takaisku sattui Söderköpingin ylä
sululla juuri ennen sulkuun ajamista, 
yhtäkkiä vetoa ei ollut eteen eikä 
taakse.  Keulapotkurilla sain veneen 
käännettyä kanavan toiselle reunal
le ja köysien avulla saimme veneen 
vedettyä juuri vapautuneeseen laitu
ripaikkaan . 

Onneksi tämä sattui paikassa, 
jossa oli heti apua saatavissa. Aluksi 
luulin vian olevan kääntölapapotku
rissa, mutta sukeltajan käytyä tar
kistamassa vedenalaiset osat kaikki 
oli siellä kunnossa. Vielä samana 
iltana kävi läheisen telakan asentaja 
tutkimassa vikaa ja se löytyi vaihde
laatikosta. Oli perjantai ilta ja vara
osa tilattiin Hollannista, mutta koska 
edessä oli viikonloppu jouduimme 
odottamaan korjausta tiistaiiltaan. 

Normaalisti Götakanavan 
osuudelle MemSjötorp lasketaan 
sesonkiaikana kuluvan 6–8 päivää. 

Trollhättekanavalle Göteborgiin ja 
Vänern järven ylitykseen lasketaan 
vielä  3–4 päivää.

Jos on kiire ja haluaa nopeasti 
siirtyä Itämereltä Ruotsin länsiran
nikolle tai päinvastoin on alku ja 
loppukesästä mahdollista varata 
Expressversio, jolloin koko Göta ka
navan osuuden pääsee läpi kolmessa 
päivässä. Tämän lisäksi Trollhätte 
kanavan osuus, joka on n. 45 mailia 
ja Vänernin ylitys vajaa n. 60 mailia. 
Nopeudesta joutuu kyllä maksamaan 
huomattavasti lisää.

Koko kanavaa ei tarvitse ajaa. 
Göta kanavalle voi hankkia myös 
erilaisia lyhyempiä osuuksia käydä 
kokemassa kanava ja sen sulut tai 
vaikka käyntiin suurilla järvillä.

Teksti: Harri Svahn, 
s/y Oyster
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Jo viime vuonna Tallinnan souduil
laan ansaittua julkisuutta saanut pa
lomies Jari Saario asetti tälle kau
delle hurjan tavoitteen: soutaa puu
veneellään 1 250 kilometrin matkan 
Kööpenhaminasta Helsinkiin.

Saario lähti kesäkuussa Kööpen
haminasta matkalleen kohti Suomea. 
Matkaajaksi hän arvioi kolme tai 
neljä viikkoa, mutta arvio meni isosti 
pieleen. Saarion kesälomakin ehti jo 
loppua, mutta onneksi sai sovittua 
esimiesten ja työkavereiden kanssa 
loman venyttämisestä matkan viemi
seksi loppuun. 

Aikataulua venytti arvioitua ra
jumpi tuuli ja veneen käytös kovem
massa kelissä. 

”Vene on tosi iso ja painaa sa
man verran kuin kirkkovene. Tuuli
pintaalaa on paljon ja soudin puu
airoilla. Puuveneen pohjaan kertyy 
leväkasvustoa, mikä myös hidastaa 
matkantekoa. Ilmatkin olivat mitä 
olivat. Eteneminen oli hidasta, mutta 
en tälläkään hetkellä vaihtaisi väli
neitä, vaikka saisin päättää”, Saario 
kertoo.

Saario eteni suunnitellusti Köö
penhaminasta EteläRuotsin ranni
kolle, missä pohjoistuuli kuitenkin 
katkaisi matkanteon. Alkuperäinen 
suunnitelma oli soutaa Itäisen Got
lannin altaan ja Pohjoisen Gotlan
nin altaan väliä läheltä Hiidenmaan 
rantaa, mutta olosuhteet pakottivat 
hänet jatkamaan matkaa rannikkoa 
pitkin kohti Tukholmaa. Seitsemän 
viikon jälkeen oli pakko palata het
keksi töihin ja jättää vene odotta
maan Nauvoon.

Nauvosta Helsinkiin Saario saa
pui lopulta yhdeksän viikon mat
kanteon jälkeen, 1250 kilometriä 

Soutamalla
Kööpenhaminasta Helsinkiin
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soutaneena.
Pisin yhtäjaksoinen soutusuoritus 

kesti 29,5 tuntia. Mukana oli myös 
22 tunnin päiviä. “Kun sää oli suotui
sa, se piti hyödyntää”, Saario toteaa.

“Vene hajosi muutaman kerran. 
Kerran meni sähköt, toisella kertaa 
peräsin osui kartalle merkkaamat
tomaan kiveen. Molemmat saatiin 
kuntoon ulkopuolisten avustuksella, 
mistä olen erittäin kiitollinen. Meillä 
on hienot naapurit”, Saario iloitsee. 

“Reissu oli raskas paitsi fyysises
ti, mutta myös taloudellisesti. Halusin 
kuitenkin lahjoittaa veneeni Suomen 
Merimuseolle, joka hyväksyi lahjoi
tuksen”. Vene tullaan näkemään 
tulevaisuudessa Merikeskus Vella
mossa Kotkassa.

Entä mitä suunnitelmia Jarilla 
mahtaa olla seuraavaksi? “Seuraa
vaksi aletaan etsiä kumppaneita At
lantin ylitykseen”, hän vihjaisee. 

Teksti: Perttu Monthan

Soutamalla
Kööpenhaminasta Helsinkiin
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Retkisaaret

Ormis Jippo
Perinteikäs perhepurjehduskilpailu 
OrmisJippo kisattiin elokuun ensim
mäisenä viikonloppuna. Esitaistelut 
käytiin totuttuun tapaan Facebookis
sa, ehkä kovimman nokittelun ollessa 
First 40.7 luokassa. 

Varsinaisena kilpailupäivänä oli 
tuuliennusteessa lupailtu vastaista 
lounaistuulta 1–3 m/s. Viivalle il
maantui ehkä kehnosta ennusteesta 
johtuen vain kuusi venettä. Parhaim
man startin otti First 40.7 ”Awazing 
Linnea”, perässään Finngulf 41 
”EOS”. Koko fleetti lähti kryssille 
kohti Pihliksen ja Melkin välistä auk
koa. Tuuli oli ennustettua reippaampi, 
joten luvassa oli mukava purjehdus. 

Hyvin nopeasti kävivät voima
suhteet selväksi, ja muiden oli tyyty
minen ihailemaan EOSin peräpeiliä 

kaukaisuudessa. Kovimmat kisat 
käytiin sijoista 2–4, FG33 ”Retsina” 
purjehti upeasti ja piti Firstit tiukil
la. Kytön jälkeen tuuli voimistui ja 
kääntyi sen verran luoteeseen, että 
kaikki pääsivät yhdellä halssilla peril
le Ormikselle, muutamien broachien 
sävyttämänä. EOS otti murskaavasti 
17 minuutin erolla line honoursit, 
Awazing Linnea oli toinen ja Retsina 
kolmas. 

Järjestelytoimikunta oli lämmittä
nyt kisasaunat vielä perjantaiillalle, 
ja tiukat jälkipelit käytiin antaumuk
sella. Lauantaina oli pienimuotoiset 
puu ja muut talkoot, sekä upeasti 
järjestetty luontopolku sopivan haas
tavilla tehtävillä. Tästä muistoksi Or
miksella on peikkolauma (ei jäseniä) 
pitämässä jöötä. 

Talkoiden jälkeen oli yhteisruo
kailu, josta piti huolta aina luotettava 
Jipon järjestelytoimikunta Tiinan ja 
Minnan johdolla. Illan hämärtyessä 
oli odotetuin osio, lopullinen palkin
tojen jako. Pöydän putsasi täydelli
sesti EOS, ollen nopein sekä suorassa 
että tasoitetussa ajassa. Toiseksi tuli 
tasoituksilla Jeanneau Selection 37 
”Jäger II”  ja kolmanneksi Swan 41 
”Zorro”. Luontopolun suoritti pe
räti yhdeksän joukkuetta, ja kaikki 
osallistujat palkittiin asianmukaisilla 
palkinnoilla. 

Vielä kerran suuri kiitos kaikille 
teille, jotka näette vaivaa ja uhraatte 
aikaa, jotta tämänkaltaiset tapahtu
mat ovat mahdollisia!

Teksti: Erkka Ansala

Purje nro Vene Tyyppi Päällikkö LYS Korjattu Purjehdittu Korjattu Sija
FIN9595 EOS Finngulf 41 Henri Lindholm 1,36 1,31 3:20:58 4:23:16 1
FIN8983 Zorro Swan 391 Henri Norio 1,21 1,20 3:53:24 4:40:05 2
FIN4979 Jäger II Jeanneau 

Selection 37
Teemu Pallaskari 1,26 1,23 3:50:52 4:43:58 3

FIN9495 Retsina Finngulf 33 Timo Rintamäki 1,24 1,29 3:41:27 4:45:40 4
FIN11576 Awazing Linnea First 40.7 Erkka Ansala 1,32 1,32 3:37:33 4:47:10 5
FIN9854 Navigateur First 40.7 Hannu Laurila 1,32 1,33 3:45:29 4:59:54 6

Voittajavene EOS_n miehistö, Jipon voittajat, ja Olli sekä Minna – kuva Erkka Ansala
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Kuvat: Anne ja Olli Niemi



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

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 
molemmista päistä ja laajentamaan veneilyalueitaan. En
sikertalaisille soveltuvat hyvin SPVliiton kevät ja syyspur
jehdukset, joiden vastuullisena järjestäjänä on OnSail/Tra
velOn Matkat Oy. Myös 1–3 veneelle räätälöityjä matkoja 
sekä käytännön purjehduskoulutusta on tarjolla. SPV:llä 
on avoimet lomapurjehdukset keväällä ja syksyllä. www.
onsail.fi ja www.spv.fi

Koulutus ja kurssit
Toimikunta haluaa muistuttaa kaikkia hoskilaisia pitä
mään huolta veneilytaidoistaan. Uusi Koulutustoimikunta 
on jo aktivoitunut mm. solmukursseilla ja dieselin vuosi
huoltokurssilla. Pyritään järjestämään yhteiskäynti Lohjan 
meripelastuskeskukseen. Järjestetään aikuisille Hoskilla 
”kokeile jollaa” päivä. Satamassa toimii neljä purjeh

duskoulua; Abrego, Kesäpurje, Sea Lady Sailing ja Wil
helmina Sailing. Lisäksi kannattaa hyödyntää SPVliiton 
veneilykoulutuksia, Navigaatioseurojen kursseja ja naa
purimme Pajalahden Veneilykoulun tarjontaa. Avustetaan 
myös kansainvälisen huviveneenkuljettajan lupakirjan 
hankinnassa. Toimikunnan jäsenet opastavat mielellään 
ja antavat esim. eskaadereilla niiden aihepiiriin liittyvää 
koulutusta. 

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. 

Matkaveneilyn tapahtumia 2019
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 SYYSKUU 
   
vko 38 Hoskilainen no 3 ilmestyy TIE
07.–08.09. Star Ande Vihma  KIL
15.–19.09.  Göran Schildt 10. Regatta 
 Kreikassa MAT 
17.09. Tiedotustoimikunnan kokous TIE
21.09. Nosto, eteläkenttä SAT
21.–22.09. Vikla Masters, ym.  KIL
28.09.–05.10.  SPV & OnSail syysregatta 
 Kroatiassa  MAT

 LOKAKUU 
   
02.10. Hoskilainen no 4 Deadline TIE
05.10. Nosto, pohjoiskenttä SAT
09.10. Kap Horn ja Etelämanner,   
 s/y Manta  MAT
12.10. Nosto, eteläkenttä SAT
19.10. Nosto, pohjoiskenttä SAT
26.10. Lipunlasku ja 120juhlavuoden   
 kauden päätösillallinen HAL/PER
vko 44 Hoskilainen no 4 ilmestyy TIE 

Tapahtumakalenteri 2019

 MARRASKUU 
  
07.–10.11. ICCY Autum Meeting,  
 Hamburg MAT
15.11. Nostalginen klubiilta PER
27.11. Syyskokous HAL

 JOULUKUU 
  
06.12 Itsenäisyyspäivä GP  JUN

    
HAL Hallitus
JUN Juniorikilpailutoimikunta
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



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
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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.




