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ailing in our local waters 
can be challenging. It seems that at any given time there is 
too much or too little wind, summer temperatures are often 
cool and winds are fickle and hard to predict. The short 
sailing season is followed by a long winter that is often best 

escaped in favour of sunnier 
climes. What then, is the 
perfect sailboat for these 
challenges?

The revamped Moody 54 
may be the answer as it’s an 
all-weather sailboat with a 
tall stick, a powerful engine, 
large tankage and enough 
protected living space to 
take a small crowd on an 
extended voyage in perfect 
comfort.

On Deck Moody is owned 
by Hanse and the 54 DS 
is based on the existing 
Hanse 575 hull drawn by 
Judel/Vrolijk with the rest 
of the boat attributed to Bill 
Dixon. The resulting deck 
saloon design gained a high 

The perfect all-weather, all-year cruiser  
and a cadillac to boot

By ZuZana PrOchaZka

MooDy 54  
Deck Saloon

S

coachroof, a larger engine 
and 10,000 pounds, but she 
still manages to sail well in 
light winds due to Hanse’s 
slippery hull and effec-
tively large sail plan. The 
keel-stepped Selden mast 
supports a sail area of 1,729 
square feet with a standard 
in-mast furling mainsail and 
a self-tacking jib, which is a 
Hanse trademark.

The profile is dominated 
by the wrap-around coach-
roof windshield and an 
enormous cockpit that is 
topped by a composite 
bimini. That hardtop extends 
from the cabinhouse back 
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▶ Ilmoitusmyynti   Mika Lehtinen      mika.lehtinen@promg.fi      050 644 22
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▶ Jäsenlehti & 
 Vuosikirja 
Helsingfors Segelklubb ry:n toiminta keskittyy kilpa- ja 
matkapurjehduksen edistämiseen ja palvelujen tarjoa-
miseen jäsenistölle. HSK:n kotisatamaan, Lauttasaa-
reen, on erinomaiset liikenneyhteydet ja veneilyalan 
palvelut ovat lähellä. HSK järjestää runsaasti kansain-
välisiä purjehduskilpailuja ja toimii yhteistyössä suoma-
laisten ja kansainvälisten järjestöjen, Suomen Purjeh-
dus ja Veneily ry:n sekä eri pursiseurojen kanssa. HSK:lla 
on neljä retkisaarta matkaveneilijöiden käytössä. 

Hoskilainen on Helsingfors Segelklubb ry:n tiedotus-
lehti, joka sisältää ajankohtaista ja arkistoitavaa tietoa 
veneilyharrastuksesta. Se jaetaan jäsenille ja yhteistyö-
kumppaneille neljä kertaa vuodessa. Lehti tavoittaa yli 
1 600 purjehtivaa ja merta harrastavaa jäsentämme 
perheineen sekä sankan joukon yhteistyökumppanei-
demme toimistoissa. Ilmoittamalla lehdessämme teet 
mahdolliseksi julkaista lehteämme. Kiitos Sinulle! 
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▶ Jäsenprofiili 
◆ Sukupuolijakauma 
miehet 95 %, naiset 5 % 

◆ Ikäjakauma 
47 % on iältään 45–64 vuotiaita 

◆ Veneiden koko 
purjeveneistä 65 % on vähintään 10-metrisiä 
(keskimäärin pituus 9,9 m) 
moottoriveneistä 64 % on vähintään 7-metrisiä 
(keskimäärin pituus 7,7 m) 

◆ Aktiivisia veneilijöitä
73 % kertoo käyttävänsä venettään usein 
matkaveneenä ja yöpymiseen 
34 % jäsenistä on vähintään 
50 veneilypäivää vuodessa 
78 % jäsenistä on vähintään 
30 veneilypäivää vuodessa 

◆ Kokeneita veneilijöitä: 
68 % on veneillyt vähintään 30 vuotta

▶ Ilmoitusmyynti   Mika Lehtinen      mika.lehtinen@promg.fi      050 644 22

Helsingfors Segelklubb
Purjehdusta ja veneilyä vuodesta 1899 — Segling och båtsport sedan 1899

▶ Julkaisija 
Helsingfors Segelklubb ry
Vattuniemen Puistotie 1,
00210 Helsinki

  09 692 3580 

▶ Kustantaja 
Oy HSK:n Palvelut / 
HSK’s Service Ab
Vattuniemen Puistotie 1,
00210 Helsinki

  09 692 3580



Nro Ilmestyy Aineisto

1/2020 26.2. 27.1.

2/2020 13.5. 13.4.

Koko
Hinta / 
mainos

Media-
toimisto-
alennus 
–15%

Vuosi-
paketti 
4 kpl 
–15 % –15 % 

1/1 sivu 
132 x 188 mm tai 
148 x 210 mm

650 €

 

552 € 469 € 

 

1/2 sivu 
132 x 92 mm tai 
65x188 mm

390 €
 

331 € 281 €  

 

1/4 sivu 
132 x 45 mm tai 
65 x 92 mm 

270 €
 

229 € 195 €  
 

1/8-sivu 
65 x 45 mm 

190 €
 

161 €
 

137 € 
 

2. ja 3. kansi 
132 x 188 mm tai 
148 x 210 mm

750 € 637 €
 

541 €  

 

Takakansi 
148 x 188 mm

850 € 722 € 614 €  
 

Keskiaukeama 
296 x 210 mm

1150 € 977 € 830 € 
 

▶ Ilmoitushinnat

▶ Aineistot 
Aineistot PDF-tiedostoina 
tekstit upotettuna osoittee-
seen hoskilainen@hoski.fi
Viestin otsikoksi ja tiedoston 
nimeksi ilmoittajan nimi.

▶ Aikataulu 2020

Nro Ilmestyy Aineisto

3/2020 16.9. 17.8.

4/2020 28.10. 28.9.

Media
kortti 
2020 

▶ Ilmoitusmyynti   Mika Lehtinen      mika.lehtinen@promg.fi      050 644 22

Nimi Ilmestyy Aineisto

Vuosikirja toukokuu 30.3.

Hoskilainen (jäsenlehti)

▶ Tekniset tiedot
Lehden koko A5 (148 x 210 mm)

Painos 1 700 kpl

Laajuus n. 32–56 sivua

Värillisyys 4/4

Vuosikirja


