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KOMMODORIN TARINAT

TULEVAISUUDESTA
Hoskia on johdettu perinteisin menetelmin vuosikausia, ellei vuosikymmeniä. Kiistämättä vähintäänkin onnistuneesti. O tempora, o mores. Ilman ironiaa. Kaikki kunnia menneille ja nykyisille vastuunkantajille.
Onneksi olemme asemassa, jossa jäsenkuntamme uudistuu ja jäsenmäärä pysyy edelleen kasvu-uralla. Kotisatamassa veneiden määrä ja ennen
kaikkea koko ovat kasvamassa.
Uusien jäsensukupolvien myötä vaatimukset jäsenille tarjottavien palvelujen suhteen ovat voimakkaassa murroksessa.
Odotukset toimiston, kotisataman tai retkisaarien palvelutason suhteen
ovat varsin korkealla. Yhä enenevässä määrin vaaditaan digitaalisuuden
lisäämistä omien tietojen käsittelyyn, kulloinkin hallinnassa olevan venepaikan hallintaan tai vaikkapa retkisaaren sauna- tai satamatilanteen tarkasteluun.
On aika ryhtyä toimiin. Jäsenpalveluiden digitalisointi tulee ottaa kärkihankkeeksi. Uskon, että hoskilaiset ovat halukkaita kertoa aikeistaan
osallistua yhteiseen toimintaan, jos se tehdään nykyistä helpommaksi. Oli
kyseessä ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi Uivaan, satamatalkoisiin tai kisajärjestelyihin.
Tänään julkaistiin Tilastokeskuksen uusin väestöennuste. Se oli karua
luettavaa, joskaan ympäristöään tarkasti seuraavalle ei sittenkään niin suuri yllätys. Ennusteen mukaan suomen väkiluku kääntyy laskuun jo vuonna
2031.
Ennuste povaa Uudenmaan alueen väestön kasvavan edelleen, vaikka
koko maan väkiluku alkaa pienentyä. Tämä sopii yhteen kaupungistumista
ja metropolistumista koskevien megatrendien kanssa. Ihmiset haluavat yhä
enenevässä määrin muuttaa: hyvien palveluiden, liikenneyhteyksien, vaivattoman asumisen, sujuvan työelämän ja helposti saavutettavien vapaa-ajan
harrastusten läheisyyteen.
Kaikkiin edellä mainittuihin kotisatamamme sijainti antaa mitä parhaat
mahdollisuudet.
Aiemmin mainitun palveluiden digitalisoinnin lisäksi tulee tarkkaan
pohtia millaisia ovat tulevaisuuden veneilijät. Millaisia ovat heille tarjottavat jäsenpalvelut? Ovatko Hoskin säännöissä mainitut jäsenluokat sellaisia,
että niiden perusteella voidaan tarjota palveluita, joita tulevaisuuden jäsenet
tarvitsevat?
Vaikka vuosi 2031 tuntuu olevan kaukana, muutos sitä kohti on ollut
käynnissä jo useita vuosia. Veneily tulee olemaan myös tulevaisuudessa suosittu harrastus. Mikäli nykyinen trendi Uudenmaan muuttoliikennevoitosta
jatkuu, uusia potentiaalisia veneilijöitä tulee alueelle lisää.
On ensiarvoisen tärkeää lähestyä tulevaisuutta suunnitellusti. Muuten
kaikki on sattuman kauppaa.
Siksi Tulevaisuus.
Joni Nuorivaara
Kommodori
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Oletko
huomannut
nämä?
• Ilmoittautuminen nostoon
jäsenet –> telakointi
• Yhteystietojen muutokset
jäsenet –> yhteystietomuutos
• Palautetta ja viestejä
hallitukselle
yhteystiedot –> hallitus
• Sähköpostiosoitteet
hallitus-posti@hoski.fi
tiedotus-posti@hoski.fi
talous-posti@hoski.fi
satama-posti@hoski.fi
kilpa-posti@hoski.fi
kolivene-posti@hoski.fi
turva-posti@hoski.fi
saari-posti@hoski.fi
valmennus-posti@hoski.fi
juniori-posti@hoski.fi
kevytvene-posti@hoski.fi
matka-posti@hoski.fi
klubi-posti@hoski.fi
vaali-posti@hoski.fi
perinne-posti@hoski.fi
koulutus-posti@hoski.fi
toimisto@hoski.fi
satama@hoski.fi
Hallituksen jäsenet:
etunimi.sukunimi@hoski.fi
Hoskilaisen aineistot osoitteeseen:
hoskilainen@hoski.fi
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C-LAITURIN UUSINTAPROJEKTI
Juuri ennen Uivaa elokuussa 2018
sattunut myräkkä katkaisi jälleen
kerran C-laiturin parin välisillan
kohdalta. Tom Lilljeström Helsingin
kaupungilta sai pikahälytyksellä
korjausmiehen paikalle tekemään
käsivoimin minkä pystyi. Uivan jälkeisessä keskustelussa todettiin, että
laituri oli tullut käyttöikänsä päähän.
Sen käyttö alkoi olla jo vaarallista.
Syyskokouksessa hallitus esitti jäsenistölle kaksi eri vaihtoehtoa hankkia uusi laituri. Joko hankitaan omilla
rahoilla uusi tai sitten päästään kaupungin kanssa neuvottelutulokseen
laiturin uusimisesta vuokrasopimuksemme ehdoilla. Hankkeen merkittävä arvo – noin 500 000 € – hirvitti
omana investointina. Lisäksi syksyn
neuvotteluissa kaupungin kanssa
kävi ilmi, että oman laiturin hankkiminen ei välttämättä ole oikea ratkaisu pitkällä tähtäimellä.
Ari Maunula Helsingin kaupungilta otti uuden C-laiturin hankkimisen
budjettiesitykseensä tammikuussa
2019. Investointipäätös tuli myönteisenä talven päätteeksi Jussi Mäkisen
toimesta, mikä oli suuri helpotus projektitiimille. Julkinen hankinta päätyi
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Suomen Vesityön valintaan kesäkuussa, alihankkijoinaan tutut tekijät
Marinetek ja Land & Sea.
Marinetek aloitti polystreenitäytteisten
teräsbetoniponttoonielementtien valamisen elokuussa
2019, yhteispituudeltaan 203 metriä.
Yksittäisen uuden elementin paino
on 15 tonnia ja ne liitetään toisiinsa
kumipulttiliikoksilla. Ankkureina on
50 kpl kolmen tonnin betonipainoja,
kettingin vahvuus 19 mm – pituudet syvyyden mukaisesti. Ensimmäiset elementit tulivat Vattuniemeen
16.9. Samalla viikolla Land & Sea
ryhtyi vanhan laiturin purkamiseen.
Neljä elementtiä meni Rudukselle
kierrätykseen, kolme elementeistä
pystytään hyödyntämään vanhan
aallonvaimentimen korvaajana pohjoiskulmalla. Kukin 21-metrinen
vanha betoniponttoni painoi noin 50
tonnia. Rudukselle päätyivät myös jo
aikansa eläneet ankkurikivet.
27.9. pohjoiseen altaaseen tuli
ruoppaaja poistamaan matalikot. Työ
kävi isolla koneella nopeasti ja matalikot oli poistettu kahden työpäivän
aikana. Onneksi ne olivat vain yksittäisiä kiviä, peruskalliota ei löytynyt.

Samaan aikaan ruoppauksen kanssa
Land & Sea aloitti ankkuroinnin valmistelut. Kentälle ilmestyi iso pino
isoja painoja, joihin kiinnitettiin kettingit.
Tätä kirjoitettaessa 4.10. viimeisiä elementtejä nostetaan veteen
Blue Peterin kulmalla. Tämän jälkeen
elementit liitetään toisiinsa ja paikka
voidaan asemoida lopullisella ankkuroinnilla lähipäivien aikana. Vielä ennen talvea laituri pitää varustaa vesija sähkövarusteilla. Aisat kiinnitetään
toivottavasti vasta talven jälkeen.
Projektin tuloksena saamme turvallisen uuden C-laiturin. Aisapaikkojen määrä lisääntyy satamassamme
merkittävästi. Muita tuotoksia ovat
A-laiturin jatkeen eli Big Boat Centerin laiturin vahvistaminen, matalikkojen poistaminen pohjoisesta altaasta
ja aallonvaimentimen uusinta.
Haluan kiittää kaikkia hoskilaisia,
jotka ovat kestäneet C-laiturin huonoa kuntoa, paikkailleet sitä vuosien
varrella sekä olleet mukana uuden
laiturin neuvotteluissa ja suunnitteluissa!
Kari Lehtonen
Satamakapteeni
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In Memoriam
Gun-Britt Ålander
Juuri kun kesä oli taittumassa syksyyn, saimme kuulla suruviestin:
seuramme pitkäaikainen toimistosihteeri Gun-Britt oli kuollut.
Gun-Britt toimi HSK:lla lähes kaksi vuosikymmentä 70–80 luvuilla jolloin seuramme
eli voimakasta kehittymisen aikaa. Ei ollut kesää että ei jotain rakennus- tai
maansiirtoprojektia ollut menossa, ja ovi toimistoon kävi vilkkaasti.
Koska Gun-Britt toimi myös pitkään hallituksen sihteerinä niin usein
hänen puoleen käännyttiin mitä moninaisissa asioissa, näistä hän kuitenkin selvisi hyvin.
Seuramme sen aikaiset jäsenet muistavat hänet aina ystävällisenä,
sekä auttavaisena henkilönä
Ted Gröndahl

Yli 60 vuotta
laadukasta
nosturipalvelua
Helsingin Nosturit Oy
Kuljetusliike Jouni Meling Oy
puh. (09) 350 5600 www.sjoman.com
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Joku keksi, Kenneth Narsin suuntaan kumartaen, että
meillä voisi olla ruoka- eli reseptipalsta lehdessämme.
Toimituksen ajatus on, että jäsenet lähettäisivät hyviä veneilysapuskaohjeita. Kaikkia ohjeita emme ehkä

voi julkaista, mutta voihan edessä olla HSK-keittokirjakin, joten kokkaamaan ja kirjoittamaan!
hoskilainen@hoski.fi

Hyvän
Härligt
Sapuskan Seglar
Kapyysi
Käk

Helppo lounas
Mikäli sää sallii lounastamme
matkanteon aikana kannella.
Tavallisimmin syömme valmista
keittoa, joka ”tuunataan” lisäämällä sopivia sattumia lämmitysvaiheessa.
Keiton kanssa sopivat tortillat, joita matkalle varataan aina
useita pusseja. Ne menevät pieneen tilaan ja säilyvät hyvin avaamattomina.

Lämmitys onnistuu kuumalla
kuivalla pannulla, ja ensimmäisen käännön jälkeen levitetään
täyte. Yleensä aina alle juustoa
(raasteena tai siivuina, tai tuorejuustoa, mitä milloinkin sattuu
olemaan), joka sulaa mukavasti.
Juuston päälle sopivat vaikkapa kinkku, sinappi ja hiukan
salaattia. Myös esimerkiksi pesto
tai purkkikala tai katkaravut pip-

purin ja tillin kanssa on testattu
ja hyviksi todettu. Tortillalettu
käännetään pannulla kahtia ja
syödään lämpimänä heti tuoreeltaan.
H&B Savonius
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HSK AKATEMIA

Uudistumisen aika
Nuorten kanssa kun ollaan tekemisissä, niin kasvu on monella tapaa
jatkuvasti läsnä. Pari vuotta sitten
aloittaessani Hoskin uuden Laserryhmän vetäjänä, sain kymmenkunta
ujoa, mutta innokasta 13–16 vuotiasta urheilijanalkua valmennettavakseni. Nyt kuluvan kauden lähestyessä

loppuaan, satojen vesituntien ja fysiikkatreenien ja kymmenien Radialkisojen jälkeen ryhmän vanhimmat
pojat ovat kasvaneet nuoriksi miehiksi. Punttisalilla rauta nousee ja jutut
ovat jotain paljon hurjempaa, kuin
"mun äiti lupas ostaa mulle uudet
Vansit".

Kovan tuulen päivän jälkeen
ollaan usein nöyrää poikaa, mutta
nopeasti taas jutut muuttuvat uhmakkaammiksi. Normaalia nuoren
kehitystä, sanoisin.
Tähän väliin anteeksipyyntö urheilijoitteni ajoittain sopimattomasta
kielenkäytöstä seuralla. Asiasta ollaan kyllä puhuttu, mutta tässä asiassa nuoren
muisti on kovin lyhyt.
Kaksi
purjehtijaa
on nyt siirtynyt Radialista Standardiin, yksi
lopettanut kolme uutta
aloittanut Radialissa ja
kaksi 4.7:ssa. Kasvun lisäksi valmentajana olen
erityisen otettu siitä,
että ryhmän purjehtijat
"putsasivat pöydän"
Laser Standard SM:ssä
syyskuun alussa. Seitsemän
ensimmäistä
olivat Hoskin valmennusryhmän kasvatteja.
Siis, Radial-purjehtijat
vastaan SPV:n Standard
-purjehtijat 7–0.
Kaiken positiivisen
keskellä huolestuttaa
"Stanuun" siirtyvien tulevaisuus, heidän urheilijapolkunsa kun johtaa
liiton hoiviin.
Toivottavasti uuden
itävaltalaisvalmentajan
avulla purjehtijoidemme
kehitys jatkuu.
Hyvää syksyn jatkoa
kaikille
hoskilaisille!
Vielä on kautta jäljellä.
Petri Leskinen
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Optit
Mennyt kausi on ollut todella pitkä jatkuen
keväästä syksyyn asti. Urheilijat ovat tehneet
kovasti työtä viimeiset kaksi kuukautta joukkuepurjehduksen parissa. Koko tiimi on uhrannut vapaa-aikansa ja omistautunut Joukkue
SM -kilpailuihin. Useita lähtöjä eri vastustajia
vastaan nosti viikonlopun tunnelmaa huomattavasti. Tavoitteet olivat kovat, mutta eivät
mahdottomat.
HSK:n Alpha-joukkue nouti pojan kotiin.
HSK:n Beta-tiimi kamppaili pronssista, mutta
tällä kertaa pienten marginaalien kautta jäivät
puolen veneen mitan päähän ja menetti pronssinsa. HSK:n Gamma-tiimi sai hyvää kokemusta
ja tulee olemaan ensi vuonna täydessä iskussa.
Syksyn loppusuora näkyy viikkojen päässä.
Robin Willgren
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HSK AKATEMIA

E-jollilla
vauhdikas syksy
E-jollilla on ollut hyvä ja pitkä kausi,
joka huipentui syksyn arvokisoissa.
Syyskauden kotimaisia päätapahtumia oli kaksi. Ensin purjehdittiin
EMK:n järjestämät SM-kilpailut. Kilpailut pidettiin vaihtelevissa olosuhteissa ja niissä pärjäsivät monipuoliset ja taitavat purjehtijat.
Taistelu E-jollaluokan kärjessä
on tosi tiukkaa ja tasaista. HSK:n
purjehtijoista Aleksi Saarni oli 4:s
ja Tommy Stenius 5:s. Kilpailuihin
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osallistui 27 purjehtijaa, mikä kertoo
E-jollaluokan aktiivisuudesta ja elinvoimasta.
Syksyn toinen pääkilpailu oli
BSS:n järjestämä JuSM Emäsalon
vesillä. Olosuhteet olivat taas hyvin
haasteelliset siftailevan tuulen ja
suurten paine-erojen takia. Kisoissa
menestyi Aleksi Saarni, joka ylsi kolmanneksi.
Koko HSK:n E-jolla tiimi voi olla
ylpeä omasta tekemisestään. Kova

harjoittelu tuottaa tulosta enemmin
tai myöhemmin. Parasta tiimissämme on kannustava ilmapiiri ja toisten
tukeminen. Tästä on hyvä ponnistaa
kohti talven fysiikkatreenejä ja ulkomaanleirejä.
E-jolla valmentaja
Joonatan Partinen

29er
Viikonloppuna 20.–22.9 purjehdittiin 29erin luokkamestaruudet. Tuuli
oli syksyisen epätasainen, mikä johti
todella jännittäviin kisoihin. Vaihtelevassa kelissä tekniikan ja vauhdin
tärkeys hiipuu ja painopiste siirtyy
taktiikkaan. Ne jotka pitivät katseen
ulos veneestä eniten, pärjäsivät parhaiten. Näin ollen purjehtijat saivat
tärkeää taktista treeniä, mitä harvoin saa näin pienessä fliitissä. Kun
kisassa ei ollut mukana muita veneluokkia, lähtölinja oli sopivan lyhyt,
ja purjehtijat joutuivat taistelemaan
lähtöpaikasta. Lähdöissäkin nähtiin
huimaa kehitystä keväältä.
Voiton vei määrätietoisesti koko
kauden harjoitelleet Lili Kotilainen
ja Vilma Rikala.
– Lilillä ja Vilmalla on veneen

käsittely niin hyvällä tasolla, että he
pystyivät seuraamaan tuulta paremmin, kuin muut ja kuitenkin mennä
kovaa, kertoo valmentaja Oliver
Silén. Kisan aikana myös Sissi Seppälä ja Siiri Danielsson pääsivät
omalle tasolle ja purjehtivat hienosti
kolmannelle sijalle. Onni Hinskala
ja Iivari Heickell eivät päässeet
osallistumaan perjantaina, mutta
purjehtivat tasaisesti lauantaina ja
sunnuntaina, ja jäivät vain viiden pisteen päähän pronssista.
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Syystarjous!
Puomipeite tai rullapurjeen
suoja kaupan päälle kun
ostat kaksi purjetta
veneeseesi

Pyydä tarjous:
matti@series.fi

Tarjous voimassa
vuoden 2019
loppuun
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www.elvstromsails.com

PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA

Eki Heinonen
Solingin MM-pronssille
Heinäkuussa Solingin EM-kultaan
purjehtinut Eki Heinonen jatkoi
tiiminsä kanssa hienoja suorituksia
Ranskan La Baulessa perjantaina
päättyneissä MM-kisoissa.
Atlantin rannikolla järjestetty regatta oli varsin tuulinen.
– Usealta veneeltä meni mm.
masto, meillä ei ollut kalustohaasteita, kertoo Heinonen.
Regatta oli odotetun kovatasoinen, mukana kun oli yhteensä 38

venekuntaa 14 maasta. Muun muassa vuoden 2018 maailmanmestari
jäi kokonaistuloksissa viidennelle sijalle. Kärkiviisikkokin tuli viidestä eri
maasta.
– Seitsemän pistettä MM-kultaan
ja kaksi pistettä hopeaan on harmittavan vähän. Viimeiseen päivään
lähdimme 4. sijalta – olimme pisteen
päässä hopea- ja pronssisijoista.
Kultaan oli 11 pistettä, mutta sekin
oli vielä mahdollinen. Neljäs sija 9.

lähdöstä ja voitto 10. lähdöstä sinetöi kuitenkin pronssimitalin, Eki
summaa.
Ekin miehistössä purjehti Gabor
Helmhout ja Ties Verploeg.
Lisätietoja Soling-luokan sivuilla
www.soling.com sekä Hoskilaisessa
03/2019 (s. 26) laajempi juttu Ekin
EM-voitosta ja taustasta purjehtijana.
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PURJEHDUSKILPAILUTOIMIKUNTA

Round the island
-race
Englannin rannikon edustalla, kaukana Southamptonin savusumusta, sade
piiskasi tauotta vaakatasossa Isle of Wightin
rantatörmiä. Silloin joku
keksi hienon idean. Ajetaan kilpaa saaren ympäri
pienillä veneillä ja selvitetään maaliin tulon jälkeen
tasoituskertoimen mukaan
voittaja.
Ensimmäinen
Round The Island Race
järjestettiin 25 veneen voimin vuonna 1931. Samaisen saaren ympäri kulki myös erään
Hundred Guinea Cup:in reitti vuonna
1851. Tämän kisan voitti mericaniminen vene ja kisa nimettiinkin sen
mukaan tunnetuksi America’s Cupiksi. Nyt, kun kilpailu on kasvanut vuosikymmen vuosikymmeneltä yhä suuremmaksi tapahtumaksi, kiiri viimein
sana mittelöstä myös tänne Pohjolan
perimmäiseen kolkkaan. HSK vastasi
haasteeseen lähetti joukkueen havittelemaan menestystä ja kunniaa.
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Sitten takaisin reaalimaailmaan.
Hoskilainen innokas purjehtija Jarkko Havas kutsui kaveriporukkansa
gastaamaan uuden jahtinsa, Jalo
I:n, ensikilpailuun. Meitä innokkaita
gasteja oli vain kaksi, allekirjoittanut
ja Heikki Elomaa. Ja koska meidän
kummankin paremmat puoliskot olivat tulossa mukaan, joutuisi jompikumpi vielä veneeseen gastiksi. Tästä
emme kuitenkaan tarkoituksella puhuneet mitään ennen Cowesiin saa-

pumista. Perillä rekrytoimme kolmanneksi gastiksi
Ling Yingin.
Kilpailuun oli osallistunut vuosittain noin 1 0001 500 venettä, eikä tämä
vuosi ollut sen hassumpi:
veneitä oli mukana 1 210.
Tavoitteet tuli siis asettaa
korkealla. Jarkko ilmoitti
työpaikallaan Cowesissa,
että haimme vain ja ainoastaan voittoa. Kollegat
pyörittelivät silmiään ja
kertoivat kilpailun voiton
olevan aika kaukainen tavoite. Useampi paatunut merikarhu oli sitä yrittänyt vuosikausia, ja useampi yritti
edelleenkin parin vuosikymmenen
yritysten jälkeen. Jarkko piti päänsä
ja ilmoitti miehistön koostuvan vain
olympiapurjehtijoista. ”Niin varmaan”, totesivat kollegat.
Olisivatpa kollegat tienneet, että
myös Hoskilla on pitkät perinteet
kölivene- ja avomeripurjehduksesta.
Jarkko oli kouliintuneena konsulttina

(ja 470-purjehtijana) tehnyt kotiläksynsä ja tutkinut taustat tarkkaan.
Ensin piti löytää ja hankkia hyvä ja
edullinen vene, jolla olisi kaiken lisäksi suotuisa kerroin. Sellainen löytyi
kuukausien opiskelun ja venepukkien
potkimisen jälkeen. Sen jälkeen tuli
laittaa vene ja sen pohja kisakuntoon
Jallu Järvimaan opein. Sekin onnistui
juuri ennen kisoja, muutaman viikon
äheltämisen jälkeen. Viimeiseksi piti
tutkia kilpailualue ja erityisesti merivirrat. Jopa sekin onnistui muutaman
purjehdusviikon sekä kirjallisen opiskelun ja paikallisissa pubeissa suoritetun salapoliisityön jälkeen. Kaikki
oli valmista kisaan, vain gastit piti
suostutella Englantiin.
Me gastit tiesimme, ettei kyseessä ollut pelkästään Hoskin maine ja
kunnia, vaan myös Jarkolle tärkeä tilaisuus. Uusi perheenjäsen oli viimein
palannut telakalta, ja vene piti kastaa. Tiesimme mitä se tarkoitti. Sitä
varten meidän piti tuoda Suomesta
jotain mitä Englannista ei saa – Jaloviinaa. Varmuuden vuoksi otimme
mukaan myös muutaman lonkeron.
Ensimmäinen päivä oli pyhitetty
saarikierrokselle. Olihan hyvä tietää,
miltä meri näyttää saaren toiselta
puolen. Ja sitä paitsi, harjoittelu on
kuulemma tehty lahjattomille. Jylhät
rantatörmät tekivät kaikkiin syvän
vaikutuksen. Meren kimallellessa lähes trooppisessa lämmössä ja paikallisen reggae-artistin ”Welcome to the

Isle of Wight” -kappaleen soidessa
olisi voinut luulla olevansa Karibialla.
Toista oli Lontoon 2012 olympialaisia edeltävänä kesänä, jolloin vettä
tuli taukoamatta vaakatasossa. Nyt
ilmassa oli ilmastonmuutoksen merkkejä, ja meillä hyvä fiilis kilpailusta.
Päätimme päivän taktiikkapalaveriin
jossa kävimme läpi virtatilanteen
tunti tunnilta oletetun matkavauhdin
kanssa, sääennusteen ja mahdolliset
skenaariot eri osa-alueilla.
Kilpailuaamuna ilmassa oli urheilujuhlan tuntua. Ihmetystä herätti
veneiden määrä. Miten ne kaikki
saattoivat mahtua Cowesin satamaan? Meidän kisaveneemme odotti
pienellä poijulla osoitteessa ”3rd pile
up the river”. Päästäksemme perille
tarvitsimme venetaksin apua, joka oli
helposti langan päässä, ihan kuten
Hoskillakin. Veneestä käsin seurasimme toinen toistaan fiinimpien kisaveneiden kansainvaellusta kohti starttialuetta. Meillä oli hyvin aikaa, sillä
pienet veneet starttasivat viimeisessä
lähdössä, jolloin myötävirta alkoi olla
kovimmillaan. Avasimme Jaloviinan,
ja kastoimme veneen Jalo I:ksi. Kun
Jallua oli nautittu tuhdit hömpsyt, irtosivat köydet ja Jalo I liittyi raaserien
seuraan.
Starttilinja oli noin kaksi mailia
pitkä ja ulottui klubitalon ”starttikopilta” vähän yli mailin päässä nököttävälle jääpoijulle. Samainen starttikoppi lähetti matkaan myös sen

ensimmäisen America’s Cupin ennen
kuin nimi vielä olikaan America’s
Cup. Nyt lähtövuorossa oli vastakastettu Jalo I. Startteja oli noin 10
minuutin välein, ja meidän lähtömme
oli sopivasti viimeinen. Linjalla oli
veneitä melkein 100, ja ensimmäinen legi vei meitä Solentia pitkin
länteen tuulen puhaltaessa idän ja
kaakon välistä. Lenssilähdöt kolmen
knuuban myötävirtaan eivät ole jollapurjehtijalle kovin tuttuja, mutta
sopivassa keskituulessa mikä vain
suunta sopi meille hyvin. Päädyimme
lähtemään Cowesin puoleiselta lähtölinjalta, sillä tämä näytti antavan
meille sopivan edun virtaan ja tuuleen nähden. Kiskaisimme spinnun
ylös, ja vene ampaisi täyteen vauhtiin. Pian kuulimme lähtölaukauksen.
Alkukilpailu oli hyvin vahvas-
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ti paikan hakemista fleetissä, kun
Cowesista ulos päästyämme tuuli
alkoi puhaltaa maan yli. Startti oli
onnistunut, ja tunnin purjehduksen
jälkeen huomasimme olevamme
kärkijoukossa. Haasteita oli kuitenkin edessä. Valtava laivasto veneitä
seisoi lähes pläkässä ja eteni lähinnä
virran viemänä. Alkoi raastava taistelu tuulesta ja vapaasta paikasta,
kun huutoetäisyyden päässä oli koko
ajan noin 50 venettä. Nyt oli seurattava ison kaavan suunnitelmaamme
uskollisesti, sillä veneiden liikkuessa
hitaasti virran merkitys korostui. Ja
virtaahan riitti, parhaimmillaan yli 3
kolmen solmun vauhdilla. Paikalliset
erot virran välillä olivat tosi suuria.
Oli tärkeää seurata GPS:ää, johon
Jarkko oli piirtänyt meille suunnitellut
reitin valmiiksi.
Ensimmäinen kääntöpisteemme,
Isle of Wightin länsikärki eli Needles
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point, häämötti pian edessämme.
Niemen kärjen edustalle, noin 100
metrin päähän, oli joskus muinoin
uponnut laiva, jonka piippu on tunnettu pahamaineisena kisaveneiden
kölien tiputtajana. Baarissa oli kerrottu, että kovimmat skabaajat ajavat
kuulemma kärjen ja piipun välistä, ja
sitähän mekin halusimme yrittää.
Kevyt tuuli ja kova virta huolehtivat
kuitenkin turvallisuudesta – emme
päässeet lähellekään niemen kärkeä.
Kuitenkin tarpeeksi lähelle, sillä kova
virta näytti tulleen yllätyksenä monille kilpailijoille.
Savupiipun lisäksi Needles on
myös tunnettu kovasta ristiaallokosta. Kärjen tuntumassa seisoi lähes
pysähdyksissä muutama sataa venettä, niin vaikeaa oli eteneminen
kevyessä kelissä ja virran aikaansaamissa aalloissa. Olimme vaikeiden
päätösten edessä, sillä nyt jouduimme kryssimään vastavirtaan hyvin
kevyessä tuulessa lukuisten veneiden
ympäröimänä. Päätimme ajaa hiukan
Needlesistä ulos, sillä virta vaikutti
kehnolta kaikkialla Needlesin lähellä,
mutta tuuli paremmalta ulkoa. Päätös osoittautui oikeaksi.
Needlesin jälkeen alkoi pitkä
kryssi kohti St Catherinen majakkaa. Tämä legi oli kilpailun pisin ja
piti sisällään muutamia strategisia
haasteita. Alkuosa ajettiin pitkän
puolikuun muotoisen rantatörmän

kupeessa kohti niemen kärjessä
sijaitsevaa majakkaa. Edessä olisi
todennäköisesti banaanin muotoinen pitkä halssi, joka olisi syytä ajaa
vapaissa tuulissa ja mahdollisimman
vähillä vendoilla. Niemeä lähestyttäessä pitäisi löytää sopiva ajolinja
niin, että tuulen kääntyminen ja
kiihtyminen niemen ympäri voitaisiin
hyödyntää. Legin puolivälin jälkeen
tuuli alkoi olla hiljalleen nousussa,
ja sää oli mitä parhain. Varusteiksi
kelpasivat shortsit, aurinkohattu ja
pitkähihaiset t-paidat.
Sitten alkoi tapahtua. Kun lähestyimme niemeä muutaman tunnin
jälkeen, keli nousi 25 solmuun. Kylmä
vesi lensi sen verran armottomasti,
että jouduimme laittamaan takit
päälle ja koko miehistön laidalle.
Ajoimme ensin muutaman shiftin harkiten, ja sitten lopuksi kohti
rantaa, josta bonuksena pääsimme
nauttimaan myös pienestä virtapyörteestä. Kun majakka jäi taakse, olimme karanneet jo selkeään johtoon.
Majakan jälkeen matkasimme
kohti Solentin itäistä sisäänkäyntiä.
Tuuli alkoi hiljalleen laskea, ja virran
piti kääntyä näillä main. Ventnorin
kohdalla virran kääntymisen näki jo
paljain silmin. Tuuli kuoli lähes täysin,
ja väärät linjat tarkoittaisivat veneen

pysähtymistä tykkänään. Päätimme
ajaa ensin rannasta ulos seuraten virtarajaa, ja sopivassa kohdassa leikata
kohti kääntömerkkiä Solentin väylän
alussa. Ajolinjat tuntuivat toimivan,
kunnes tuuli kuoli kokonaan. Alkoi
piinaava muutaman tunnin odotus.
Päivä oli jo pitkällä, ja kaukana takana vene toisensa jälkeen siirtyi genuasta peltigenuaan. Tässä kilpailussa
on sivistynyt käytäntö, aikarajoitus,
muuten monet myöhäiset eivät ehtisi illan juhliin. Monet luovuttaneista
pelkäsivät pelin olevan menetetty.
Virta oli jo kääntymässä Solentissa
vastaiseksi, mikä vaikeuttaa kisasatamaan pääsyä entisestään.
Seisoimme pitkään Solentin itäpäässä parkissa. Vastaiseksi kääntyvä
virta vei meitä kauemmas satamasta,
ja kilpailun aikarajoitus, 22.30 alkoi
olla pelottavan lähellä. Pidimme kuitenkin päämme ja jatkoimme taistelua, vaikka veneen kaikki virvokkeet
oli jo nautittu. Sää oli seurannut pääpiirteittäin ennustetta, tosin tyven oli
odottamattoman pitkä . Tuulta piti
kuitenkin olla tulossa, ja odotimme
sitä toiveikkaina. Toiveemme toteutui, ja Solent alkoi hitaasti täyttyä
tuulenvireestä. Seurasi raivokas
kryssi kohti maalia. No Man’s Landin

linnakkeen edustalla aloimme huolestua. Vaikka kuinka yritimme, lukujen valossa näytti siltä, ettemme kerkeäisi maaliin, kun vastavirtakin oli
nousussa. Päätimme olla antamatta
tuumaakaan periksi. Onneksemme
tuuli nousi ennen auringon laskua.
Ylitimme maalilinjan sopivasti 15 minuuttia ennen aikarajan päättymistä.
Olo oli juhlava ja raukea.
Aamulla selvisi, että näissä kilpailuissa jaettiin palkintoja varsin
avokätisesti. Meille jaettiin pokaalit
koko 634 veneen vahvuisen ISCRS

tasoitussarjan voitosta, toinen pysti
oman divisioonan voitosta, ja vielä
varmuuden vuoksi jokin samankaltainen kolmas pokaali. Likaisen työn
eli palkintojen pokkaamisen hoiti
veneen kapteeni Jarkko, sillä gastit
olivat tuolloin jo kotimatkalla. Voittajan oli helppo hymyillä, sillä epäilevät
työkaverit olivat nyt vakuuttuneita
suomalaisen merenkulun tasosta.
Ja mikä tärkeintä, paikka Cowesin
laiturilla tuli lunastettua. Ensi vuoden kisan voitosta on kuulemma jo
ilmoitettu paikallisille, joten sitä odotellessa...
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Tuuli Petäjä-Sirénin
MM-tuomisina
olympialaisten
maapaikka
Tuuli Petäjä-Sirén saavutti
kauden päätavoitteensa Italian Torbolessa syyskuun lopulla
purjehdituissa RS:X-luokan MMkilpailuissa: olympiamaapaikan.

Tuuli sijoittui kilpailuissa sijalle 26
yhteensä 106:n naisen joukosta.
– Viikkoon mahtui huippuonnistumisia, kuten lähtövoitto, joten
olisin nähnyt potentiaalia parem-

paankin sijoitukseen lopputuloksissa. Maapaikan myötä suuntaan
paremmalla
itseluottamuksella
kohti olympiavuotta, Tuuli kertoo
maajoukkueen tiedotteessa.

Kansainvälinen venevuokraus
,
a nyt
Vara nakkoen
saat jan edut
a
vara elle 2020
kaud

Charterveneet edullisesti ja luotettavasti
suomalaiselta välittäjältä. Yli 8.000
korkealuokkaista venettä. Kroatia, Kreikka,
Italia, kaikki kohteet Välimereltä Karibialle.
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Pohjois-Irlannin, Man-saaren sekä Irlannin kohteliaisuusliput

Vapaus kutsuu:
Britteinsaarten kierroksen Irlanti,
Mansaari, Wales ja Guernsey
Jo aiemmin reissullamme Shetlannin
ja Skotlannin aikana huomasimme
että ns. vääriä kohteliaisuuslippuja
ei katsota kovin hyvällä. Perinteisellä ajatuksella “brittejähän ne ovat
kaikki” ei tarvinnut kauaa odotella
ensimmäisiä kommentteja vääränlaisista lipuista kun saalingissa oli
Union Jack, Britannian lippu. Siirryttyämme Pohjois-Irlannin puolelle
lippuja tuli vastaan, joiden olemassaolosta emme aiemmin tienneetkään.
Jatkoimme brittilipulla sillä jokainen
oikea kohteliaisuuslippu olisi tehnyt
suuren loven matkakassaan ja paikallaan olimme kuitenkin aina vain
muutamia päiviä. Dublinissa meille
lahjoitettiin Irlannin lippu.
Olimme siis siirtyneet Skotlannista Pohjois-Irlannin puolelle, jossa ensimmäinen kohteemme oli Rathlinin

saari. Saaren historia on verinen eri
klaanien ja naapurimaiden vierailtua
saarella. Nykyisin Rathlinia asuttaa
Lunnit, pubi ja jokunen ihminenkin
sieltä vielä löytyy. Vehreät niityt ja
rauhallisesti liikkuvat lampaat tuovat
saarelle hitaan ja ajattoman tunnel-

man. Saaren jokaisella puolella sen
sijaan vesi liikkuu varsin rivakasti.
Saarella on kolme majakkaa, enemmän kuin millään muulla saarella
Pohjois-Irlannissa sen vaarallisten
vesien vuoksi. Irlanninmereltä tuleva
vuorovesi sekä Atlantilta työntyvä

Mansaaren Peelin sataman tulvaportti

Sumuiset Rathlinin rantakalliot

vesimassa kohtaavat juuri Rathlinin
ympärillä, joka taas aiheuttaa jopa
kuuden solmun virtauksen eteläpohjoissuunnassa sekä väkivaltaisen
vahvan vesipyörteen Rathlinin ja
Pohjois-Irlannin väliin.
Mansaari seuraavana kohteena
tarjosi jälleen uutta ja mielenkiintoista. Jo talouskäytäntöjensä ja
historiansa osalta paikka on mielenkiintoinen, mutta pääsimme kokemaan uudenlaisen sataman. Satama
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Walesin, Cornwallin ja Guernseyn kohteliaisuusliput

on rakennettu jokeen jonka veden
pintaa säätelee tulvaportti. Etelään
suunnatessamme vuorovedet alkoivat kasvaa ja täälläkin ne olivat jo
kuuden metrin luokkaa. Satamaan
pääsee siis sisään ja ulos vain kun
vesi nousee tarpeeksi ylös. Jälleen
yksi lisämuuttuja reittisuunnitteluun.
Mansaaren jälkeen suuntasimme Dubliniin Howth Yacht Clubille, paikalliselle Hoskille. Irlannissa
vietimme noin viikon verran aikaa
upeassa helteisessä kelissä. Irlantiin
tulee harvoin eksyttyä, joten päätimme vuokrata auton ja ajella ympäriinsä maaseutua ihastellen. Pian
oli kuitenkin aika jättää Irlannin
saari taakse ja siirtyä toiselle puolelle
Irlanninmerta, tulevan entisen IsonBritannian saarelle Walesiin. Myötätuuli ja auringonpaiste olivat seuranamme Irlannin rannikkoa etelään
purjehtiessa kunnes käännyimme

Tuplakölinen pikkupurre tyytyväisenä hiekkapohjassa,
taaempana isompi on löytänyt kuopan

kaakkoon kohti Walesia. Tuulet nousivat yöllä 10-11m/s paikkeille joka
ei menoa muuten haitannut, mutta
aamuyöllä pääsimme kokemaan
reissun oikeastaan ainoan hieman
pulssia nostattaneen tilanteen. Noin
viideltä aamulla lähes pilkkopime-

Guernseyn satama-allas alhaisella vedellä
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ässä olimme löytäneet vahingossa
Walesin rannikolta etelään vievän
neljän solmun virtauksen. Samassa
hieman matalassa paikassa nousivat
Atlantin mainingit ja tuulen synnyttämät aallot, kukin eri suunnasta.
Kuinka tilanteen näimme: edellämai-

nitut olosuhteet saivat aikaan noin 4
metrisiä pystysuoria mustia seinämiä,
jotka havaitsimme kun ne olivat vain
vajaan veneenmitan päässä. Ensimmäisen huomattuamme sanoimme
HUI!, seuraavan jälkeen käynnistimme koneen apuvoimaksi ja lähdimme
ohjaamaan suoraan aaltoja vastaan
ulkomerelle päin, toisessa suunnassa
kun rannikko oli turhan lähellä ja virtauksen oletettiin kevenevän ulompana. Seuraavat 15-20 minuuttia olivat vuoristorataa ja veden pärskeitä,
mutta nopeasti sen jälkeen tilanne
rauhoittui täysin normaaliksi kuin
mitään ei olisi tapahtunut. Valoisassa
tilanne ei välttämättä olisi ollut niin
kuumottava, mutta tällä kertaa aistit
sanoivat näin. Walesiin oli kiva päästä ja vaikka olimmekin puolikuntoisia
visiitin ajan, ehdin käväistä lenkillä
tarkastamassa kuinka paikalliset
hoitavat purjeveneen pysäköinnin jokeen, josta vuorovesi vie vedet.

Cornwallin upeiden välistoppien kautta olimme suuntaamassa
Englannin kanaaliin Guernseylle.
Kanaalin ylitys oli mietityttänyt hieman reissun alussa vuorovesineen
ja laivaliikenteineen, mutta ei se sen
kummempaa ollut kuin Tallinnaan
purjehtiminen. Ainoa aikataulullinen
tekijä oli Kanaalisaarten ympärillä
olevat virtaukset, joihin ei ollut asiaa väärään aikaan. Alkuillan oranssissa kajasteessa purjehtiessamme
Guernseyn eteläpuolella saimmekin
GPS-nopeudeksi kaksitoista solmua.
Satamassa kävi hyvin selväksi miksi
virtaukset ovat kovia kun satama-altaan ympäristöstä katoaa lähes kymmenen metriä vettä. Satuimme paikalle vuoden suurimman springtiden
aikaan, jolloin vuorovesivaihtelu oli
0,42-10,2 metriä. Veneet ovat täällä
sanan todellisessa merkityksessä satama-altaissa, joissa vesi pysyy aina
vähintään tietyn syvyisenä vuorove-

den laskiessa. Guernsey itsessään on
pieni, kaunis ja monipuolinen saari.
Pyörällä saari on helppo kiertää iltapäivässä linnoja ihastellen. Ehdoton
suositus pysähdyspaikaksi.
Odotukset purjehduksesta Britteinsaarilla olivat kylmää, sumuista ja märkää. Tämän vuoden noin
keskimääräisenä kesänä kelit olivat
upeat, maisemat vielä upeammat ja
purjehdus hyvin monipuolista. Siinä
missä Suomessa seilaus on helppoa
ja aina löytyy suojainen paikka ankkuroinnillekin, täällä vaaditaan hieman enemmän suunnittelua ja suojautumista keliltä. Vaikka suuntamme
on lämpimään etelään, en jaksaisi
millään odottaa että pääsen takaisin
raikkaaseen Skotlantiin.
Teksti ja kuvat: Mikko Dahlbom
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Kuva: Sami Pitkänen

Itämerenristeilijä Tita, FIN 5 Ö8

TITA Viaporin Tuoppi 2016

tilasi veneen yksittäisversiona, mutta
suunnittelija Birger Slotte luokitteli
sen myöhemmin Ö8:ksi. Se on noin
metrin lyhyempi kuin vuonna 1947
sarjana samalta veistämöltä valmistuneet neljä Ö8:a. Vaikka Tita valmistui niitä aiemmin vuonna 1945,
se sai numeron 5. Se tehtiin järeämmäksi kuin muut sarjan veneet, koska Hausenin haaveena oli purjehtia

Kuva: Kari Ingman

Kuulin HSK:n arkistonhoitaja Rolf
Erikssonilta, että Tita on HSK:n
kirjoilla pisimpään ollut vene. Hän
pyysi kertomaan sen tarinan jäsenille juhlavuoden kunniaksi. Teen sen
mielelläni.
Kun miehet 1944 palasivat sodasta, päästiin Porvoossa Wileniuksen telakalla rakentamaan taas
pursia. Puutavarakauppias Hausen

TITA Viaporin Tuoppi 2018
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Osloon – mikä toteutuikin. Ludvig
Wilenius kertoi rakentamisen vieneen neljältä mieheltä 1,5 vuotta.
Puutavara oli hankittu jo ennen sotia.
Lapinhonka oli haettu Lapista, mutta
metalleja oli vaikea saada. Titassa on
rautaköli, koska ennen sen rakennusaikaa lyijy oli kulutettu sotaisempiin
tarkoituksiin. Veneen nimikkoastiasto
sinisellä merihevostunnuksella tilattiin Arabialta ja on yhä käytössä.
Hausen
myi
luultavimmin
1950-luvulla veneen toimitusjohtaja
A. Nysténille, joka purjehti mm.
Tallbergin (Peterin vanhemmat)
perheen kanssa. Silloin Tita oli NJK:n
rekisterissä. Purjeet hankittiin New
Yorkista Larsenilta. Vuonna 1967
Nysténin leski möi veneen Timo
Tuorille ja Mårten Strandellille ja
vuonna 1968 se rekisteröitiin HSK:lle.
Tita toimi 1969 alkaen huoltoveneenä suomalaisille kisapurjehtijoille
heidän kilpaillessaan Tallinnassa.
Tämä jatkui yli vuoden 1980 olym-

kohtuullisen päivämatkan. Sähkömoottorilla on saavutettu äänetön
eteneminen ja puhtaus. Samatyyppinen järjestelmä on muuten juuri Lontoossa kastetussa Alex Thomsonin
Hugo Bossin IMOCA 60 Ocean Race
-kisaveneessä.
Merkittäviä vaurioita ei ole sattunut ja Titaa on ylläpidetty perinteitä
kunnioittaen. Materiaalivalinnat ovat
olleet klassisia, kun se on ollut mahdollista. Tukevammat vinssit vaihdettiin 1980-luvulla, mutta alkuperäiset
ovat yhä tallessa. Työt on pääosin
tehty omistajien voimin HSK:lla pressun alla.
Vuonna 2019 Titan vesilinjan
alainen osa sai kuitenkin täyskunnostuksen Janne Petterssonin
telakalla Suomenlinnassa. Jo pari
vuotta oli ihmetelty sitkeää vuotoa ja
lopulta oli aika tunnustaa, että hyvinkin pidetty puuvene kaipaa ainakin
75 vuoden välein isomman huolenpidon. Tähän saatiin Museoviraston
50 % tuki, mikä oli ilahduttava hank-

keen mahdollistaja.
Remontti, jossa veneen runko
nostetaan irti kölistä ja sovitetaan
lopuksi takaisin, on tosiaan vaikuttavaa katseltavaa. Uusituksi tuli
noin 1/3 puuosista etenkin ahterin
puolella, keula- ja perästeevi, polvio,
parisataa kiloa painava massiivinen
emäpuu, useita kölitukkeja ja kaaria
sekä alimpia lautoja. Tammiset osat
korvattiin kestävämmällä irokolla,
mutta muuten puumateriaalit noudattivat alkuperäisiä. Yllätys ainakin
kirjoittajalle oli kunnostuksen jälkeinen 3 viikon turvotus ennen rungon
saamista vedenpitäväksi. Tita ei ollut
koskaan aiemmin ollut sisätiloissa,
joissa runko ehti nyt kuivua. Kunnostus oli iso rutistus, mutta olen
todennut, että samanlaisen tekevät
aikaisintaan poikieni lapset.
Tita onnittelee reiluun ikään ehtinyttä Klubia – perässä tullaan!
Daniel Tuori
Kuva: Olli Suortti

piapurjehdusten aina vuoteen 1981
asti. Venettä purjehti myös kirjoittajan isoisä, Ragnar Tuori, joka toimi
HSK:n varakommodorina 1960-luvulla. Kirjoittaja osti veneen sukulaisiltaan vuonna 2010.
Timon ja Mårtenin perheillä oli
tapana purjehtia Titalla koko lomansa: vuorovuosin toinen sai alkukesän
ja vaihto oli perinteisesti Turun Pursiseuralla. Matkat ulottuivat pisimmillään Ruotsin sisävesille Mälarnille
ja Gotlantiin. Tita ei juuri kisannut
ennen Viaporin Tuopin perustamista,
mutta Tuoppi onkin yhä Titan miehistön elokuisessa ohjelmassa. Monesti
on tullut oman pienen sarjan voitto,
mutta myös karvaita tappiota. Illanvietto Suokissa on usein tuonut
lohtua. Titaa purjehtii kirjoittajan
kaveriporukka, joka myös osallistuu
kiitettävästi kevätkunnostuksiiin.
Vuonna 1967 todettiin, että veneen takila ja purjeala oli takapainotteinen. Siispä etustaagia siirrettiin
eteenpäin ja isopurjeen puomia lyhennettiin n. 50 cm. Sen jälkeen vene
purjehti balanssissa. Puomi rikkoutui
1990-luvulla ja se uusittiin vahvistettuna. Keulan puomipurje vaihdeytiin
ST-fokkaan 1970-luvulla. Liki kaikki
rungon ruuvit (n. 2 000 kpl) on vaihdettu ruostumattomiin.
Titan runko on lapinhonkaa ja
kannen materiaali on Oregon-mäntyä
(Oregon pine). Neljätoistametrinen
masto on lehtikuusta ja alkuperäinen. Ruffi ja pisaralistat ovat mahonkia. Tita painaa 5,5 tonnia, pituutta
on 10,80 m ja leveyttä 2,5 m. Sisällä
on seisomakorkeus alle 170 cm pitkille ja makuupaikat 5 hengelle. Alun
perin Titassa ei ollut moottoria, mutta
1950-luvulla se sai petrolikäyttöisen
Albin-moottorin ja vuoden 2000
alussa Lombardini-dieselmoottorin.
Vuonna 2019 Titaan asennettiin suomalaisen Oceanvoltin sähkömoottori.
10,8 kWh akustolla annetaan virtaa
8 kW moottorille, joka kuljettaa n.
5 solmun marssivauhdilla ja kestää

TITA Viaporin Tuoppi 2019
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Retkisaaret

Kesän huippuhetkiä
Kausi alkaa olla jo valtaosalla takana
ja on taas talvi aikaa muistella kuluneen kesän huippuhetkiä saarissa:
Rishamn Racea, talkoita, juhannusta,
Jippoa ja Venetsialaisia. Vielä kerran
suuret kiitokset kuuluvat kaikille
talkoolaisille ja aktiivisille puuhanaisille ja -miehille, jotka mahdollistavat meille upeat puitteet! Jatketaan
kaudella 2020 saarten aktiivista kehittämistä, ajetaan Mossala vielä paremmin sisään hoskilaisten dna:han
ja pidetään hauskaa!
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Helsingfors Segelklubb ry.

Toimikuntien
toimintasuunnitelmaehdotukset
vuodelle 2020

Toimintasuunnitelmaehdotukset, jotka käsitellään
syyskokouksessa 27.11.2019.
Tervetuloa syyskokoukseen vaikuttamaan ja
ottamaan kantaa ensi vuoden
toimintasuunnitelmiin.
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TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Hoskilainen – Hsk:aren -lehti julkaistaan nelinumeroisena
hyväksi havaitun ilmestymisrytmin mukaisesti. Ensimmäinen numero ilmestyy keväällä ennen vuosikokousta, toinen ennen purjehduskauden alkua, kolmas Uiva – Flytande -venenäyttelyn jälkeen sekä neljäs ennen syyskokousta.
Pääsihteeri toimii lehden päätoimittajana.
Vuosikirja tehdään entiseen tapaan ja julkaistaan
toukokuun lopussa. Sähköistä jäsenviestintää kehitetään
edelleen. Yhteistyötä toimikuntien kanssa tiivistetään ja
parannetaan näiden tiedotusvalmiutta kouluttamalla toimikuntiin tiedotusvastaavia kotisivujen ja tapahtumakalenterin ylläpitoon.

Teesi 100

Suomessa kehitetty
Diesel Plus puhdistaa moottoria
Kautta aikojen on Suomessa rakennettu menestystarinoita. Tällainen on myös
Premium-dieselimme Diesel Plus, joka on erityisesti suomalaisiin oloihin suunniteltu huippuluokan diesel – siis puhdasta voimaa Suomesta.
Kaikkiin dieselmoottoreihin, myös veneisiin.

HELSINGFORS SEGELKLUBB r.y. 2018

Uusi kausi, uudet suunnitelmat. HSK:n toimintavuosi 121 tulee olemaan totuttuun
tapaan toiminnan täyteinen. Tämä on hieno
asia, koska olemassaolomme mitataan toiminnan kautta.
Monet toiminnat noudattavat totuttua
kaavaa. Ylläpitoa, maltillisia uushankintoja
tai muuta pientä toiminnan uudistusta. Joissakin toiminnoissa tavoitellaan merkittävämpiä uudistuksia.
Junioritoiminnan osalta on saavutettu
tilanne, jossa nuorten urheilijoiden on mahdollista käydä kilpapurjehduspolku ”Optarista Olympialaisiin” kotisatamassa. Vastaavaan ei pysty tällä hetkellä yksikään muu
pursiseura.
Menneenä kesänä emme järjestäneet
suuria kansainvälisiä kilpailuja, mutta kaudella 2020 HSK järjestää Junioreiden PM -kisat. Kisat tulevat olemaan valtava ponnistus.
Kisajärjestelyihin osallistuvien vapaaehtoisten määrä lienee n. 100. Kilpailijoita n. 250.
Koska kilpailijat ovat iältään nuoria, heidän
mukaan tulee usein perheenjäseniä joten
kilpailuun osallistuvien henkilöiden määrä
saattaa hyvinkin nousta 1 000 henkeen.
Sataman osalta saatetaan loppuun C
-laiturin uusiminen. Suunnitelmissa on myös
saada satamapaikkojen hallinnointi digitaaliseksi ja siten venepaikanhaltijoille helpommaksi viestiä, milloin paikka on varattuna tai
vapaana.
Rakennuskantaa ylläpidetään. Klubitalo
on saavuttanut jo kymmenen vuoden iän
ja kaipaa sekin osaltaan hieman normaalia
enemmän huomiota.
Uivan järjestämistä koskeva sopimus
päättyi elokuun 2019 näyttelyyn ja uuden
sopimuksen neuvottelut ovat käynnissä.

3•2019

TOIMINTAVUOSI
VERKSAMHETSÅR
2018

101 teesiä kertovat tavastamme tehdä puhtaan voiman vallankumousta.
Lue kaikki teesimme www.puhdastavoimaa.fi

Tervetuloa St1 Veneasemalle
Vattuniemen Puistotie 1,
Meriasema 00210 Helsinki
60° 9’ 6” N, 24° 53’ 23” E

HELSINGFORS SEGELKLUBB ry.
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SATAMA- JA KIINTEISTÖTOIMIKUNTA
Satamamme on pääosin hyvässä käyttökunnossa, mutta
korjausvelkaa on kertynyt jonkun verran vuosien aikana
alueelle. Myös kerhotalomme, uusimpana rakennuksenamme, on ylittänyt 10 vuoden iän ja näin ollen pintaremontin tarvetta on siellä ja täällä. Tekniset ratkaisut
esimerkiksi lukkojärjestelmien hallinnassa voisivat pienillä panostuksilla olla joustavampia kuin nykyiset, osin jo
vanhentuneeseen tekniikkaan perustuvat ratkaisut mahdollistavat.
Kiinteistöjen korjaushankkeista merkittävimmät ovat
mastovajan peruskorjaus ja toimistorakennuksen vesikaton huolto, pesu- ja kuivauskoneiden uusinta. Tavoitteena
on saada investointibudjetti kattamaan kaikki nämä korjaushankkeet vuoden 2020 aikana.
Sataman laiturit alkavat olla hyvässä käyttökunnossa
edellisten vuosien töiden jäljiltä. A-laiturin käyttäjillä on
ollut paikoittain ahdasta kasvaneen venekoon johdosta,
laiturin täyttösuunnitelma pitää tarkistaa ennen purjehduskautta. Myös C-laiturin uusintaprojektin lopputyöt
työllistävät oletettavasti ennen kauden alkua. D-laituriin
tullaan todennäköisesti lisäämään aisapaikkoja kasvanutta kysyntää vastaamaan; esimerkiksi Skipperi Oy:n
tarjoamat yhteiskäyttöveneet toivat paljon uusia käyttäjiä alkuvaikeuksien jälkeen harrastuksemme pariin. Big
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Boat Centerin toiminta lähti hyvin käyntiin kauden 2019
aikana. Ensimmäisellä kaudella saimme paljon oppia
isojen veneiden vaatimuksista. Laituri infraa sekä muita
mahdollisia palveluja tullaan kehittämään vastaamaan
näitä tarpeita. Merkittävässä asemassa pohjoisten laiturialueiden parantamisessa on käyttöikänsä ylittäneen
aallonvaimentimen korvaaminen uudella. Kevytvene alueen siisteyteen ja tarpeisiin tullaan paneutumaan yhdessä
käyttäjien kanssa. Esimerkiksi Windsurf -toiminnalta odotetaan kasvua vuoden 2020 aikana ja näihin tarpeisiin
tehdään yhteistyössä suunnitelma ennen kauden alkua.
Yhteistyö purjehdus maajoukkueen kanssa tulee jatkumaan alueella.
Kesän merkittävin tapahtuma satamassa tulee olemaan junioriluokkien pohjoismaiden mestaruuskilpailut
heinäkuun lopulla. Kilpailua on toteuttamassa yli 100
vapaaehtoista ja purjehtijoita tulee olemaan yli 250. Tapahtuma vaatii huolellista suunnittelua jo talven aikana,
jotta lomakauden lopulla saamme hienon tapahtuman
toteutettua kunnialla satamassamme.
Vuoden 2019 aikana jatkettiin panostusta alueen
siisteyteen ja viheralueisiin, hankkimalla myös ammattiihmisten tukea. Tätä työtä jatketaan ensi vuonnakin. Tavoitteena on kehittää satamamme viihtyisyyttä kokonai-

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

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

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

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

Muu ohjelma
suutena. Viihtyisyyteen liittyen keskitymme myös sataman
riskien hallintaan ja turvallisuuteen. Esimerkkinä tarvittavista hankinnoista on alueen kattava kamerajärjestelmä.
Jatkossakin tulemme käyttämään myös ulkopuolisia vartiointipalveluja, jäsenten tekemän vartioinnin tukena.
Sataman ja toimiston palvelujen yhteiskäytössä oleva
IT infrastruktuuri ei vastaa nykyajan tarpeita. Käytössä on
vielä niin sanottu ”vanha järjestelmä” vartiovuorojen ja
telakointipalvelujen hallintaan. Tämä aiheuttaa päällekkäisyyttä ”uuden” Membra-järjestelmän käytön kanssa.
Lisäksi kehitystarvetta on esimerkiksi sataman käyttäjien
ja käyttöasteen läpinäkyvyydessä, sekä mobiiliratkaisun
rakentamisessa. Tavoitteena on saada ennen purjehduskautta kehitettyä kohtuullisin panostuksin seuraava
arkkitehtuurimalli HSK:n käyttämistä tietojärjestelmistä:
toimiva, nykyaikainen ja kaupallisiin/avoimiin sovelluksiin
perustuva kokonaisuus. IT-järjestelmämme kehittämiseen
yhdistyksellämme on tarve löytää vastuunkantaja, joka
voisi ehkä löytyä jäsenistömmekin keskuudesta.
Toivon, että aktiivisuus kotisatamamme monenlaisissa tehtävissä on ollut lukuisille tekijöilleen palkitsevaa. Ja
että yhä useampi, löytää itselleen mieleisen tavan osallistua alueemme viihtyisyyden ja turvallisuuden kehittämiseen vuoden 2020 aikana erilaisten tehtävien parissa.

Tarvittaessa varaudutaan myös muiden erikseen sovittavien tapahtumien järjestämiseen hoskilaisille.
Tiedotuskanavana yleisestä ohjelmasta tiedottamiseen ohjelmatoimikunta käyttää HSK:n lehteä, internet-sivustoa, Facebook -ryhmää sekä toimikuntien jakelulistoja.
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Kuva: Jari Saario

KÖLIVENETOIMIKUNTA
1. Harjoitus- ja harjoituskilpatoiminnan
kehittäminen
Twilight Race
Pyritään jatkamaan yhteistyötä AMP:n (Avomeripurjehtijat ry.) kanssa. Toivottavaa on, että AMP myös jatkossa
kattaa harjoitusten järjestäjän (Ari Peltomäki) kulukorvaukset, kuten tänä vuonna. Neuvottelut tästä on jo
aloitettu AMP:n edustajan (Sakari Laulajainen) kanssa ja
niitä jatketaan, kun AMP on valinnut vuoden 2020 hallituksensa.
Keskiviikkoharjoituksiin on toivottu starttiharjoitusten
lopuksi vähintään yhtä lyhyttä 1:n tai 2:n kierroksen ratakisaa. On toivottu myös, että keväällä ohjelmaan kuuluvia
starttiharjoituksia ei pidettäisi syksyllä lainkaan, vaan että
syksyllä olisi vain lyhyitä ratakisoja.
Järjestelyjen turvaamiseksi pyritään löytämään esim.
kilpailutoimikunnan piiristä harjoitusta kaipaavia kisajärjestäjiä pääjärjestäjän eli Arin avuksi. Tutkitaan myös
mahdollisuutta, että osallistuvat veneet avustavat radan
rakentamisessa esim. ylämerkin pudottamisella.
Tiedotusta Twilight Racesta tehostetaan sekä HSK:n
että AMP:n suunnalla. Osallistuville veneille perustetaan
mahdollisesti jonkinlainen sähköinen aloite- ja äänestyslaatikko, johon voi esittää toivomuksia ja äänestää vaihtoehdoista.
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Twilight Race -harjoitusten ajankohdat 2020: 13.5.,
20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9.,
9.9. Eli kuusi harjoituskertaa keväällä, 5 syksyllä.

Blue Peter Race
Kölivenetoimikunnan on toivottu vastaavan kasvavaan
Double Handed -innostukseen (DH).
Blue Peter Racessa lasketaan 2020 tulokset ja jaetaan
palkinnot myös erikseen DH-luokalle. Tästä uudesta menettelystä tiedotetaan kiinnostuneille DH-purjehtijoille.
Blue Peter Racen ajankohdat päätetään myöhemmin.
Nämä harjoituskilpailut järjestetään vanhaan tapaan torstaisin, keväällä ja syksyllä yhteensä 7–8 kertaa.

2. Muut asiat
Purjehdusliiga
Tutkitaan kölivenetoimikunnan mahdollisuuksia kehittää
Purjehdusliiga-toimintaa HSK:n piirissä.
Pyritään löytämään asiasta kiinnostunut vetäjä kehittämään joukkueiden kokoamista, harjoittelua ja veneiden
vuokrausta. Tehdään talousarvioehdotukseen pieni lisävaraus veneiden vuokrausta varten.

KEVYTVENETOIMIKUNTA

Kuva: Jouni Koivuneva

Toimikunta tulee jatkamaan kokoontumista kuusi kertaa
vuodessa päätehtävänään kentillä olevien luokkien purjehdusmahdollisuuksien parantaminen, mukaan lukien
• tiistaikilpailujen voimakas elävöittäminen, luokkaliittojen kautta
• eteläkentän asfalttialueen suurentaminen
• eri purjehdusluokkien promotointi ja harjoituskilpailujen järjestäminen
• Viklat, 2-3 yleisötapahtumaa sekä syksyllä Helsingin
laivueen mestaruuskilpailu
• Moth: keskiviikkoisin A- radalla tapahtuvat kilpailut ja
todennäköisesti Luokkamestaruuskilpailut
• Louhi: Rapuregatta
• Toimikunta on avoin myös muiden luokkien toiveille.
• pohjoiskentän traileripaikkojen lisääminen
• harjoituskilpailuja järjestetään seuraavasti purjehduskauden aikana HSK:n edustalla, poisluettuna heinäkuu
• Tiistaisin: 2.4mr, 505, Finn, Vikla, Laser, E-jolla,
Zoom8 ja Optimisti. F18 -luokan vapaaehtoiset järjestävät nämä. 				
• Viklat ja muut luokat järjestävät keskiviikkokisat.
• Nord Stream Race (mahdollisesti)

KILPAILUTOIMIKUNTA
Alustava kilpailukalenteri 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Saaristopurjehdus
WB Sails Round the Buoys Race
Spring Cup
2.4 SM
Louhi SM
F18 -luokkamestaruus
Henry Lloyd Race & EKE Challenge
Ande Vihma

Lisäksi koulutuksia myöhemmin suunniteltavalla tavalla.
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JUNIORIKILPAILUTOIMIKUNTA – HSK-AKATEMIA
Kaudella 2020 tavoitteena on jatkaa seuran menestystä
optimistijolla-, 29er-, Europe- ja Laser Radial -jollaluokissa
ja vahvistaa Laser 4.7, Techno 293 ja RS:X windsurf -luokkien treenimahdollisuuksia seurallamme. HSK tarjoaa näin
ainoana seurana Suomessa urheilijapolun lasten optimistijollakoulusta aina aikuisten maajoukkueen ovelle asti.
HSK:n juniorikilpailutoiminnassa lähdetään uudelle
vuosikymmenelle tavoitteena nostaa seuramme juniorikilpapurjehdus korkealle kansainväliselle tasolle. HSK:n
purjehtijat ovat viime vuosina menestyneet erinomaisesti
kansallisissa kilpailuissa - näistä esimerkkeinä mm. Optimistijollien Suomen mestaruus ja joukkuepurjehduksen
SM-kilpailujen voitto vuonna 2019. Vastaavasti Laser-luokissa jaetuista SM-mitaleista kahdeksan yhdeksästä tuli
HSK Akatemian urheilijoille. Myös kansainvälisissä kilpailuissa on nyt saavutettu taso, josta on hyvä lähteä rakentamaan tulevaisuuden menestystä. Joukkueessamme on
iso joukko motivoituneita urheilijoita, joilla on kova halu
ja motivaatio kehittyä urheilijana ja saavuttaa sen merkiksi menestystä myös kotimaan kilpailujen ulkopuolella.
HSK on nimittänyt juniorikilpailutoiminnan päävalmentajaksi syksystä 2019 alkaen italialaisen Santiago
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Lopezin. Santiago tuo seurallemme kansainvälisen tason
valmennusosaamista. Hän vastaa valmennusohjelmasta
ja kehittää valmennustoimintaa yhdessä ansioituneiden
kotimaisten valmentajiemme kanssa. Kauden 2020 valmennusohjelmassa keskitymme viemään eteenpäin mm.
seuraavia tulevaisuuden menestyksen kannalta tärkeitä
teemoja:

Korkeatasoinen valmennustoiminta
Valmennustoiminnan tasoa tullaan kehittämään edelleen uuden päävalmentajamme kokemusta hyödyntäen.
Valmennuksesta vastaavat kunkin veneluokan vastuuvalmentajat. Menestyminen valmentajan työssä perustuu
riittävään perehdytyksen, johtamiseen ja seuran infran
laadukkaaseen käyttöön, ennakoivaan huoltamiseen sekä
tilojen siisteystason ylläpitämiseen

Ympärivuotinen harjoittelu
Mahdollisuus ympärivuotiseen harjoitteluun on yksi kansainvälisen menestyksen kulmakiviä. HSK Akatemian
Optimistijollajoukkue toteuttaa talvikaudella 2019–20
ennennäkemättömän laajan ympärivuotisen harjoittelun

harjoitusohjelman, jonka puitteissa toteutetaan useita
harjoitusleirejä Garda-järvellä ja Etelä-Italiassa ja osallistutaan useisiin kansainvälisiin kilpailuihin mm. Italiassa,
Kroatiassa ja Espanjassa. Ympärivuotiseen harjoitteluun
kuuluu myös kotimaassa toteutettavat fysiikka- ja mentaalivalmennukset.

Jatkoluokkatoiminta
Vuosia jatkuneen aktiivisen Optimistijollapurjehdustoiminnan ansiosta seurallamme on suuri joukko potentiaalisia purjehtijoita siirtymään purjehtijan uralla seuraaviin
luokkiin. HSK Akatemia tulee panostamaan jatkoluokkatoimintaan kehittämällä mm. 29er, Europe ja Laser 4.7
-valmennustoimintaa vastaamaan kansainvälisen tason
vaatimuksia.

Uusien purjehtijoiden rekrytointi
Tulevien vuosien toiminnan laajuus ja seuramme kilpailumenestys riippuvat pitkälti siitä, miten hyvin onnistumme
vuosittain saamaan mukaan uusia junioripurjehtijoita.
Lähialueen kouluja lähestytään saadaksemme kerrottua
HSK:n junioritoiminnasta suoraan nuorille. Haluamme
tarjota hyvän kasvualustan eritasoisten kilparyhmien toiminnalle ja opettaa purjehtijoille heti oikeat otteet tulevaisuutta varten.
Kesän purjehduskoulu toteutetaan 4–5 yhden viikon
mittaisina leirikursseina, jonka jälkeen kannustetaan
nuoria ja heidän vanhempiaan tulemaan mukaan seuran
toimintaan sekä rohkaistaan purjehtijoita ottamaan osaa
kilpailuihin. Optimistijollaleirien lisäksi pyritään järjestämään yksi Tecno-purjelautaleiriviikko.
Optareiden Fun- ja Cadett -ryhmät toimivat purjehduskoulun jälkeen perehdyttävinä ryhminä, jossa purjehtijat oppivat lisää venekäsittelyä ja saavat perusteet radankiertämisen tekniikasta ja säännöistä. Tavoitteena on
10–12 purjehtijan Cadett -ryhmä, joka osallistuu kansalliseen Kadettisarjaan. Fun -ryhmän tavoitekoko on 14–20
ja ryhmä mahdollistaa aktiivisen purjehdusharrastuksen
ilman osallistumista kilpailuihin. Fun -ryhmässä on vaihtoehtona myös Zoom8.

sekä harjoittelu ympärivuotista sisältäen talvikiertueen
sekä fysiikka- ja mentaalitreenit. Ryhmän kausi kotivesillä
pyritään saamaan alkuun huhtikuussa ja jatkuu pitkälle
syystalveen. Kausi jatkuu läpi talvikiertueen kilpailuissa ja
harjoituksissa Etelä-Euroopan vesillä. Näissä valmennusryhmissä on yhteensä n. 25 urheilijaa.
E-jolla- ja 29er -ryhmät sitoutuvat tavoitteelliseen toimintaan ja ryhmät osallistuvat kansalliseen ranking sarjaan. Aktiivisen ryhmän tavoitekoko on 6–10 purjehtijaa.
Ryhmät toimivat hyvinä jatkoluokkina Optarin jälkeen.
Laser 4.7 ja Radial -ryhmät tähtäävät kansainväliseen
menestykseen ympärivuotisella, monipuolisella harjoittelulla. Ryhmien tavoitekoko on 8–10 purjehtijaa.
HSK Akatemia luo vahvan pohjan urheilijoiden osallistumiseen PM, EM ja MM -kilpailuihin kaikissa veneluokissa.

Kaluston kunnossapito ja laajentaminen
HSK Akatemia hankkii kaudelle 2020 lisää Optimistijollakalustoa tehokkaan ympärivuotisen harjoittelun mahdollistamiseksi. Valmennuskäytössä olevia moottoriveneitä
uusitaan vaiheittain ja kustannustehokkaasti hyvien toimittajasuhteiden ja kilpailukykyisten rahoitusratkaisujen
mahdollistamana.
Nuoria opetetaan pitämään huolta yhteisestä omaisuudestamme. Seuran jollat varustetaan korkeatasoisen
valmennuksen vaatimuksien mukaan.

Junioripurjehduksen pohjoismaiden
mestaruuskilpailut
HSK tulee olemaan vuoden 2020 junioripurjehduksen
PM-kilpailujen järjestävä seura. Nämä kilpailut ovat erinomainen mahdollisuus kartuttaa kokemusta kansainvälisten kilpailujen järjestämisestä. Tapahtuman tuotot tullaan
käyttämään HSK:n juniorikilpapurjehduksen kehittämiseen.
HSK Akatemian toiminta tapahtuu seuran junioritoiminnan käsikirjassa määriteltyjen reilun hengen ja turvamääräysten mukaisesti. Keskeisenä periaatteena on pitkäjänteisyys ja urheilijan asettaminen toiminnan keskiöön.

Aktiivinen osallistuminen kilpailutoimintaan
kotimaassa ja maailmalla
Optareiden Race- ja Ranking -ryhmät sitoutuvat tavoitteelliseen toimintaan ja ryhmät osallistuvat kansalliseen
rankingsarjaan. Optareiden Race -ryhmä tähtää menestykseen kansainvälisellä tasolla. Race- ja Ranking -ryhmien harjoitukset ovat jo haastavampia ja fyysisempiä
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TOIMINTASUUNNITELMA
MATKAVENEILYTOIMIKUNTA
Kevätretki maaliskuussa
• Perinteinen kevätretki tehdään Turkuun maaliskuussa
(la-su tai sitten päiväretki la). Alustavat vierailukohteet:
• Merenkulkuoppilaitos simulaattoreineen
• Vierailu Meyerin telakalla Pansiossa

Helatorstain eskaaderi Viroon 21.–22.5.2019

Lomapurjehduksella samaa tunnelmaa on Pärnussa. Kovilla lounaistuulilla satama saattaa täyttyä, kun poislähtö
on työlästä, joten soitto ennakkoon sadamakapten Heiti
Pöldroos +372 5307877.
www.kjk.ee ja www.jahtklubi.ee.

Kesätapaaminen heinäkuussa

Perinteinen helatorstain eskaaderi kohteena on Haran
uusi vierasvenesatama Virossa noin 40 mpk Hoskilta eteläkaakkoon. Harassa oli Viron neuvostomenneisyydessä
sukellusveneiden tukikohta ja sinne oli virolaisilta pääsy
ankarasti kielletty. Syväys satamassa on 5-6 metriä ja lahdella peräti 80 metriä! Ensi kaudelle on laitureille luvassa
vesi ja sähkö sekä rantaan WC.

ICCY 2020 järjestetään heinäkuussa (tarkka ajankohta täsmentyy myöhemmin). Joko
tätä ennen tai tämän jälkeen voidaan järjestää kesätapaaminen HSK:n matkaveneille
jossain läheisessä Viron kohteessa. Tapaamiseen osallistuminen ei edellytä osallistumista ICCY:n kokoontumiseen.

Rishamn Race 12.6.

OrmisJippo -perhepurjehduskilpailun startti on perjantaina klo 16, jotta tuulta riittäisi maaliin saakka. Erityisillä
Jippo-säännöillä houkutellaan hauskaan kilpaan koko
perhe; lapset, anopit ja kotieläimet. Luontopolku on viritetty kaikenikäisille. Lapset palkitaan mitaleilla ja he myös
laskevat HSK:n lipun. Tarjoilua on seuran puolesta.

Tämä perhekeskeinen, leikkimielinen kilpapurjehdus- ja
veneilytapahtuma suuntaa jälleen omaan, sähköistettyyn
saarikohteeseemme Rishamniin. Ohjelmassa on purjehduskisaa ja tapahtumia lapsille ja lapsenmielisille sekä
tarjoilu seuran puolesta. Tavoitteena on rohkaista perheveneilijöitä viikonloppu- ja lomamatkoillaan myös idän
suuntaan. Etenkin purjeilla liikkuville on hienoa, että seuralla on retkikohteet vastakkaisilla ilmansuunnilla.

KMK – HSK -yhteistoimintaa
kesäkaudella
Jatketaan jo kahdettatoista kesää
vastavuoroista retkisatamien käyttöoikeutta Kungliga Motorbåt Klubbenin,
KMK:n kanssa. Tukholman lähistöllä
Högböten upea retkisaari on tilan salliessa käytettävissä 1–2 veneelle kahden yön vierailuille,
kuten vastavuoroisesti omat retkisaaremme. Sopimukset
on julkaistu molempien seurojen tiedotteissa.
www.kmk.a.se

Kalev ja Pärnu Jahtklubi
– HSK -yhteistoimintaa
kesäkaudella
Pyritään järjestämään Viron
molemmille ystävyysseuroillemme mahdollisuus rajatuilla venekunnilla vierailla kotisataman lisäksi myös retkisaarissamme. Piritassa käydessä kannattaa soittaa ennakkoon Kalev Jahtklubille; uusi
sadamakapten Indrek Orav +372 53 010450. KJK:lla on
laajennuksen jälkeen suojaisia vieraspaikkoja, aitoa pursiseuratunnelmaa, saunat ja tasokkaat ravintolapalvelut.
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OrmisJippo 8.8.

Venetsialaiset, elokuun viimeisenä lauantaina
29.8.
Omatoimiset lyhtyjuhlat järjestetään Ormholmenilla, Ris
hamnissa ja Hasselholmissa.

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

Klubi-illat perjantaisin; 10.1. ja 6.3. sekä
marraskuussa 2020
Jatketaan suosittuja omatoimisia klubi-iltoja perjantaisin.
Aluksi löylytellään molemmilla saunoilla ja ohjelmat alkavat Iso Pässi -salissa klo 19. Alkuvuoden aiheina mm.
s/y Navigateurin Atlantin ylitys sekä vierailut eri Karibian
satamissa. Kalevi ja Pekka kertovat tuoreet tiedot Viron
vierasvenesatamista. Myös jäsenten kesämatkoista olisi
mukava nähdä esityksiä. Kaikissa illoissa tarkennetaan
myös tulevan kesä tapahtumia, mm. helaeskaaderi ja

Kuva: Harri Svahn

kesätapaaminen. Syksyllä jatketaan Perinnetoimikunnan
kanssa nostalgisilla aiheilla.

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

Viestintä ja kirjoittelu Hoskilaiseen ja
Vuosikirjaan
Purjehdusmatkoista ja matkaveneilyyn liittyvistä tapahtumista kirjoitellaan edelleen aktiivisesti Hoskilainen ja
Vuosikirja painotuotteissa sekä kotisivuilla. Pallonkiertäjien blogit, Facebook- sekä WhatsApp- ryhmät ja Instagram
ovat Hoskia koskettavia ja kiinnostavia viestintäkanavia.
Näiden kanavien kehitystä seurataan kiinnostuneesti ja

olemassaoloa kannatetaan lämpimästi. Muistutettakoon
kuitenkin, että viimeksi mainitut eivät ole HSK:n virallisia
ja moderoituja ryhmiä, vaan jäsentenvälistä vapaamuotoista viestintää.

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

Matkapurjehduksen ja kansainvälisyyden
edistäminen
Tunnistetaan seuramme venekunnat, jotka ovat parhaillaan kiertämässä maapalloa tai muuten tavallista pitemmillä matkoilla. Solmitaan ystävyyssuhteita lähellä ja maailman kolkilla oleviin seuroihin ja yhteisöihin, joissa Hoskin
venekuntia on vieraillut.

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

Hasselholmen:
• Pyritään hankkimaan saarelle isäntä/emäntä.
• Rakennuksia ja laitureita kunnostetaan tarpeen mukaan.
• Saunan maalaus.
• Kiukaan palosuojalevyjen vaihto.
• Rantavajan lattian korjaus.
• Toimitetaan polttopuita 10 m³ ja kuivikkeita.
• Kuljetetaan kiuas saarelle.
• Juhannuksena järjestetään talkoot.
• Nuohous.
		

Ormholmen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Eteläsaunan hormin uusiminen.
Eteläsaunan muurin korjaus.
Tulipelti pohjoissaunan pesuhuoneeseen.
Pieneläinverkot molempiin saunoihin.
Kiukaiden ja huussinosien kuljetus keväällä puukuljetuksen yhteydessä.
Hankitaan uusia varapatoja 2 kpl.
Painojen ja ketjujen vaihto kahteen poijuun.
Karanneen poijun haku Järvöstä.
Koivuhalkoja 30 m³.
Pohjoissaunan maalaus puunsuojalla.
Eteläsaunan terassin maalaus.
Portaat saunapolun jyrkkään kohtaan.

Puretaan grillikatoksesta liesihylly.
Hankitaan grilliritilöitä ja tulisijatyökaluja.
Nestekaasua, vaihdetaan pullot komposiittisiin.
Polttoaineita ja kuivikkeita kuljetetaan tarpeen mukaan.
• Talkoot keväällä, juhannuksena, jipossa ja syksyllä.
• Nuohous.

•
•
•
•

Risholmen:
•
•
•
•
•
•
•

Laiturin yhteyteen suunnitellaan terassi.
Venttamajan pintaremontti.
Saunan ulkopintojen ja terassin kunnostus.
Aurinkosähköt saunalle.
Toimitetaan polttoaineita ja kuorikkeita.
Nestekaasua, vaihdetaan komposiittipulloihin.
Talkoot keväällä, Risukko Racessa, juhannuksena ja
syksyllä.
• Nuohous.

Mossala:
•
•
•
•

Pukuhuoneen muuttaminen pesuhuoneeksi.
Laituriin kiinnityslenkkejä.
Näkösuojaa saunalle, kaislaverho tms.
Toimitetaan polttoaineita, kuorikkeita ja koivuklapeja
<30 cm, noin 2 m³
• Talkoot mahdollisesti marraskuussa.
• Nuohous.

Kuva: Henrik Puolakka

VENEILYTURVALLISUUSTOIMIKUNTA
Katsastukset
Katsastajan kertauskurssille lähetetään kaikki toiminnassa aktiivisesti mukana olevat liiton periodiohjeen mukaisesti ja yksi uusi katsastaja koulutetaan. Loppukauden
ruuhkaa pyritään torjumaan tarjoamalla katsastusillaksi
kolme veneen laskua seuraavaa päivää. Kotisivuilla olevan
katsastuksen varausohjelmaa säilytetään nykymuodossaan siten, että sekä runkokatsastukset, että katsastukset
ovat varattavissa verkossa.
Katsastusjärjestely muutetaan kahden toimistokäynnin malliin. Veneilijä hakee katsastusdokumentit toimistosta ennen katsastusta ja katsastuksen jälkeen palauttaa
kaavakkeen toimistoon ja saa tarrat.
Kotisivujen linkitys liiton katsastusta koskeville sivuille
päivitetään.
Sammutintarkastuksia järjestetään alueellamme kaikkina katsastusiltoina. Tarkastukset aloitetaan tunti ennen
katsastusten alkamista.

Muu toiminta
Venepaikan haltijoille jaetaan katsastuksen yhteydessä
tarvittaessa (uusi vene/kartta hävinnyt) kartta sataman
toiminnoista. Kartassa on merkittynä säilytysalueet, vieraslaituri, laitureiden tunnukset, polttoaineen jakeluasema, septitankin tyhjennyspiste, palonsammuttimet ja eri
jätteiden keräyspisteet, sekä sammuttimien tarkastuspiste. Samoin kansliat, vartijatila, saunat ja wc:t., kerhotilat ja
ravintola. Kartta täydentää veneissä olevia turvallisuusvarustekarttoja ja laajentaa veneilijän paikkatietoa veneen
ulkopuolelle.
Turvallisuusvarustekarttoja päivitetään vastaamaan
paremmin venekantaa. Kartan täyttäneiden kesken arvotaan viisi kuohuviinipulloa.

Talous
Toiminta rahoitetaan edellisten vuosien tapaan uusien
veneiden rekisterimaksulla ja myöhässä katsastettavien
veneiden katsastusmaksulla.
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TOIMINTASUUNNITELMA
KOULUTUSTOIMIKUNTA
Koulutus ja kurssit
Koulutustoimikunta organisoi ja järjestää mahdollisuuksia
hoskilaisille merimiestaitojen sekä veneilykokemuksen
ylläpitämiseksi ja laajentamiseksi. Koulutusta järjestetään toimikunnan itsensä toimesta, yhteistyökumppanien
kanssa, yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa, ja yhteistyössä Pajalahden veneilykoulun kanssa.
Toimintavuonna 2020 toimikunta suunnittelee järjestävänsä ainakin Veneilijän solmukurssin, Varakipparin
kertauskurssin, ja Dieselmoottorin vuosihuoltokurssin.
Muiden toimikuntien kanssa organisoidaan mm. säännöllisesti tarvitut kurssit, kuten ensiapu, mastonosturikoulu-

Kuva: Matti Paakkanen

tus ja kilpailunjärjestäjäkurssit. Joukko muita, viimeistään
toimintavuoden aikana täsmennettäviä/vahvistettavia
tilaisuuksia järjestetään lisäksi yhteistyökumppanien ja
Pajalahden veneilykoulun kanssa.
Lisäksi avustetaan tarvittaessa kansainvälisen huviveneenkuljettajan lupakirjan hankkimisessa (veneilyturvallisuustoimikunnan kanssa), kootaan ja viestitään kiinnostavaa koulutus- ja tapahtumatarjontaa muualta (kuten
SPV:n, Meriturvan ja muiden tarjonta, erilaiset kokeilutilaisuudet (mm ’kokeile Viklaa’ -päivät, ja niin edelleen).

PERINNETOIMIKUNTA
Vanhojen asiakirjojen ja valokuvien järjestely ja arkistointi jatkuu entiseen tapaan. Tavoitteena on että 10 vuotta
vanhempia asiakirjoja luovutetaan urheiluarkistoon. Syksyisen klubi-illan yhteydessä on teemana HSK:n historia
eri näkökulmilta.
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Hoskilaisen 4/2019
kuvakisan voiton vei
Sari Helppi/Roxanna

Ormistulet
42

Osallistu sinäkin seuraaviin kuvakisoihin
Lähetä kilpailuun osallistuvat kuvasi tai kuvalinkki
(nettialbumiin) Hoskilaisen sähköpostiosoitteeseen
hoskilainen@hoski.fi otsikolla HOSKILAISEN
KUVAKILPAILU.
Liitä kuvan lisäksi tiedot kuvan ottajasta ja mielellään
lisätietoja kuvasta.
Seuraavaan kilpailuun kuvat tulee olla perillä
27.1.2020.

Hoskilaisen toimituksen kuvakilpailun raati valitsee
kunkin kauden kilpailuun osallistuneista kuvista aina
yhden voittajakuvan, joka palkitaan paitsi maineella ja
kunnialla myös Hoskin hienolla tavarapalkinnolla.
Kilpailuun osallistuneita kuvia voidaan käyttää
myös Hoskilaisen, hoski.fi-nettisivujen sekä vuosikirjan
kuvituksena.
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Rakennamme Jätkäsaareen

”Saat tutkitusti parasta
vastinetta rahalle ostaessasi
uuden kodin meiltä.”*
Janna Mäntymäki, projektipäällikkö

As Oy Helsingin GoldenEye

Karibianranta 4, 00220 Helsinki

GoldenEyen kodit – rakkautta ensisilmäyksellä. Osa upean, kullanhohtoisen asunto-osakeyhtiön kodeista
sijoittuu suoraan Saukonkanavan
varrelle. Näiden kotien parvekkeilta
ja terasseilta avautuu upeita näkymiä
kanavalle ja jopa merelle saakka.
Huoneistokoot 24,5–107,5 m2.
Mh. alk. 73.434 €, vh. alk. 247.994 €.
Energialuokka B. Arv. valmistuminen 9/2020.
*Rakennusliikkeitä vertaileva EPSI Rating -tutkimus, 2018

Peab Asuntomyynti
p. 040 801 9900, asuntomyynti.helsinki@peab.fi

Tapahtumakalenteri 2019–2020
MARRASKUU
		
07.–10.11.
ICCY Autumn Meeting,
Hamburg
Nostalginen klubi-ilta
15.11.
27.11.
Syyskokous

MAT
PER
HAL

JOULUKUU
		
06.12
Itsenäisyyspäivä GP

JUN

TAMMIKUU
		
10.01
Matkaveneilyn klubi-ilta
27.01.
Hoskilaisen no 1 aineistot

MAT
TIE

HELMIKUU
		
07.–16.02.
VENE 20 BÅT
vko 9
Hoskilainen no 1 ilmestyy

TIE

MAALISKUU
		
06.–15.03.
ALLT FÖR SJÖN, Stockholm
06.03.
Matkaveneilyn klubi-ilta
MEREMESS, Tallinn
06.–08.03.
Kevätretki

MAT
MAT

HUHTIKUU
		
Vuosikokous
HAL
Lipunnosto
HAL
Hallituksen tapaaminen uusille 		
ja vanhoille jäsenille
HAL
TOUKOKUU
		
21.–22.05.
Helatorstain eskaaderi
vko 20
Hoskilainen no 2 ilmestyy

MAT
TIE

KESÄKUU
		
07.–15.06.
CA Rally Denmark
Risukko Race
12.06.

MAT

HEINÄKUU
		
11.–18.07.
Muhu Väina 63. Regatt
17.–19.07.
TALLINNAN MEREPÄEVAD,		
Lentosatama
ELOKUU
		
08.08.
OrmisJippo 		
perhepurjehduskilpailu, 		
startti klo 16.00
KVE
VIAPORIN TUOPPI
29.08.
Venetsialaiset, Ormis, Risukko
ja Hasseli
MAT
SYYSKUU
		
vko 38
Hoskilainen no 3 ilmestyy

TIE

LOKAKUU
		
Lipunlasku
vko 44
Hoskilainen no 4 ilmestyy

HAL
TIE

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

Hallitus
Juniorikilpailutoimikunta
Kevytvenetoimikunta
Purjehduskilpailutoimikunta
Klubitoimikunta
Koulutustoimikunta
Kölivenetoimikunta
Matkaveneilytoimikunta
Perinnetoimikunta
Retkisaaritoimikunta
Satamatoimikunta
Taloustoimikunta
Tiedotustoimikunta
Toimisto
Veneturvallisuustoimikunta
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Helsingfors Segelklubb
Purjehdusta ja veneilyä vuodesta 1899 – Segling och båtsport sedan 1899

Mediatiedot 2020
Jäsenlehti & Vuosikirja
Helsingfors Segelklubb ry:n toiminta keskittyy kilpa- ja matkapurjehduksen edistämiseen ja palvelujen tarjoamiseen jäsenistölle. HSK:n kotisatamaan, Lauttasaareen, on erinomaiset liikenneyhteydet ja veneilyalan palvelut ovat lähellä. HSK
järjestää runsaasti kansainvälisiä purjehduskilpailuja ja toimii
yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten järjestöjen, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n sekä eri pursiseurojen kanssa.
HSK:lla on neljä retkisaarta matkaveneilijöiden käytössä.

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

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

Jäsenprofiili
• sukupuolijakauma
miehet 95 %, naiset 5 %

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

• veneiden koko:
purjeveneistä 65 % on vähintään
10-metrisiä (keskimäärin pituus 9,9 m)
moottoriveneistä 64 % on vähintään
7-metrisiä (keskimäärin pituus 7,7 m)

Lehden koko
Painos
Laajuus
Värillisyys

• aktiivisia veneilijöitä:
73 % kertoo käyttävänsä venettään
”paljon” matkaveneenä ja yöpymiseen
34 % jäsenistä on vähintään 50
veneilypäivää vuodessa
78 % jäsenistä on vähintään 30
veneilypäivää vuodessa

A5 (148 x 210 mm)
1 700 kpl
n. 32–56 sivua
4/4

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

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

• ikäjakauma:
47 % on iältään 45–64 vuotiaita

Ilmestymis- ja aineistoaikataulut
No

Ilmestyy

1
2
3
4
Vuosikirja

26.2.
13.5.
16.9.
28.10.
toukokuu

Aineistopäivä
27.1.
13.4.
17.8.
28.9.
30.03.

• kokeneita veneilijöitä:
68 % on veneillyt vähintään 30 vuotta

Ilmoitushinnat
Koko

Hinta

1/1-sivu 132x188m tai 148x210 mm
1/2-sivu 132x92 mm tai 65x188 mm
1/4-sivu 132x45 mm tai 65x92 mm
1/8-sivu 65 x 45 mm
2. ja 3. kansi 132x188m tai 148x210 mm
takakansi 148x188 mm
keskiauk. 296x210 mm

650 e
390 e
270 e
190 e
750 e
850 e
1150 e

Mediatoimisto
ale (–15%)
552 e
331 e
229 e
161 e
637 e
722 e
977 e

Vuosipaketti 4 kpl
(–15 % –15 %)
469 e / mainos
281 e / mainos
195 e / mainos
137 e / mainos
541 e / mainos
614 e / mainos
830 e / mainos

Tervetuloa
sille!
k
o
t
s
o
e
l
l
toimisto

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

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
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