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Navigaren testipurjehdus-
viikonloppu Kroatiassa

Veneiden ja kohteen 
esittely 17.4.2020

17. 4. sinulla on loistava tilaisuus 
perehtyä erilaisiin pursiin, 
tutustua Navigaren paikalliseen 
henkilöstöön ja saada lisätietoa 
Navigare Yachtingin vuokraus- ja 
investointitoiminnasta. 

Testipurjehdukset 
18. – 19. 4. 2020

Ilmoittaudu heti! Navigarelta 
veneen vuokraavat ovat etusijalla 

testipurjehduksiin.

Tapahtuma jatkuu testipurjehduksilla 18.–19.4. Pääset kokeilemaan, miltä tuntuisi 
osallistua esimerkiksi Navigaren investointiohjelmaan. Yöpyminen matkalla onnistuu 
esimerkiksi Hotelli Rotondossa, joka on aivan Navigaren toimipisteen tuntumassa.

Kysy lisää ja ilmoittaudu:  
erkki.kaurinkoski@aquastore.fi
0400 939 484
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TIESITHÄN, 
että Hoski on mukana 
myös Facebookissa?
Kirjaudu palveluun, etsi ryhmä
nimeltä HSK-jäsenfoorumi
ja liity mukaan keskusteluun!

Kiitos luottamuksesta!

A loitan kolmannen kak-
sivuotiskauteni hsk:n 
hallituksen puheenjoh-
tajana. Yhdistyksen voi-
massa olevien sääntöjen 

mukaan se on viimeiseni.
Koska en henkilökohtaisesta syystä 

johtuen voinut osallistua syyskokouk-
seen, kiitän kaikkia hoskilaisia luotta-
muksesta. Lupaan edelleen tehdä par-
haani hsk:n ja sen jäsenten hyväksi.

Vietimme 120-vuotisjuhlavuotta 
pääosin ”työn” merkeissä. Toki 
joitakin juhlallisuuksia pi-
dettiin. Pääosin jäsenille 
suunnattuja. Kiitos kai-
kille osallistuneille.

Olen monissa kirjoi-
tuksissani korostanut 
toiminnan aktiivisuut-
ta ja toimintaympäris-
tön muutosta. On vain hy-
väksyttävä, että maailma 
muuttuu ja nopeasti sekä so-
vitettava omaa toimintaamme sen 
mukaisesti. Meidän tulee pitää yllä kor-
keaa aktiivisuuden tasoa. Pitää huoli 
siitä, että tuemme veneilyharrastuksen 
aloittamista riittävän matalalla kyn-
nyksellä. Ei pelkästään lapsille tai nuo-
rille vaan myös jo hieman varttuneim-
mille veneilystä kiinnostuneille.

Y hteistyö pääkaupunkiseudun mui-
den seurojen kanssa tulee entises-

tään korostumaan. Erityisesti isojen 

kansainvälisten kilpailujen järjestämi-
sessä.

hsk järjestää kesällä 2020 Junio-
reiden pm-kisat (jnom). Perinteisesti 
kisoihin on osallistunut noin 250 nuorta 
urheilijaa sekä heidän lähipiirinsä. Ky-
seessä on siis erittäin suuri tapahtuma. 
Nyt onkin kaikilla halukkailla mahdol-
lisuus antaa oma panoksensa hienoon 
tapahtumaan. Keväällä tullaan järjes-
tämään myös kilpailunjärjestäjäkoulu-

tus tapahtumaa ajatellen.
Uivan järjestämisestä sovit-
tiin Finn  boatin kanssa lop-

puvuodesta 2019. Edel-
liseen näyttelyyn saa-
tiin mukaan ilahduttava 
määrä uusia talkoolaisia. 
Vielä mahtuu lisää.

Uutena aktiviteetti-
na hoskilaisille on avat-

tu talviuintimahdollisuus 
Klubitalon välittömässä lä-

heisyydessä. Kesäksi on suun-
nitteilla matalan kynnyksen pur-

jelautailutoimintaa.
Aistit avoinna, katto korkealla ja sei-

nät leveällä lienee oikea tapa lähestyä 
tulevaisuutta.

Hyvää ja menestyksekästä uutta 
vuosikymmentä hsk:lle ja hoski-

laisille!

Joni Nuorivaara
Kommodori

Vuoden parhaat palkittiin Suomen Purjehdus ja 
Veneilyn superviikonlopussa marraskuun lopussa. 
Helsingfors Segelklubb palkittiin vuoden juniori-
menestyjänä, Tuuli Petäjä-Sirén vuoden lautailija-
na ja Tapio Lehtisen Golden Globe Race -maailma-
nympäripurjehdus vuoden tekona, joka sykähdytti 
niin purjehtijoita kuin maakrapujakin sekä keräsi 
laajan kansainvälisenkin fanijoukon.

Kommodorin tarinat

Vuoden parhaat 
palkittiin

Tapio Lehtinen, Tuuli 
Petäjä-Sirén ja Jari 
Saario HSK:n syys-
kokouksessa

OLETKO
HUOMANNUT
NÄMÄ?
▶ ILMOITTAUTUMINEN 

  
 NOSTOON
 jäsenet → telakointi

▶ YHTEYSTIETOJEN 
 MUUTOKSET
 jäsenet → yhteystietomuutos

▶ PALAUTETTA 
 JA VIESTEJÄ
 HALLITUKSELLE
 yhteystiedot → hallitus

▶ SÄHKÖPOSTI-
 OSOITTEET
 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



HSK:n uusi 
uintilaituri 
palvelee talviui-
mareita.
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H annu ”Solmu” Seppänen on 
kokenut veneilijä ja talviui-
mari. Hänen aloitteestaan 
syntyi keskustelu, miksei 

Hoskilla voisi uida talvella? Nopeas-
ti muutama innokas liittyi keskuste-
luun ja asiaa päätettiin kokeilla tänä 
talvena.

Talkoilla syntyi vesillelaskulaituris-
ta uintilaituri pienellä vaivalla.

Nyt kaikki on valmista ja sauna on 

HSK:lla uusi 
harrastusmahdollisuus

Uutisia

lämpimänä tiistaisin, torstaisin klo 
08–18, perjantaisin 12–21 sekä lauan-
taisin 12–18. Mikäli saamme jäitä, niin 
tarjolla on avantouintia ”pulputti-
men” ansiosta.

Käy kokeilemassa ja kerro koke-
muksestasi — onko kokeilua syytä 
jatkaa myös tulevaisuudessa? 

Kari Lehtonen 
Satamakapteeni

Kokouskutsu
HSK:n hallitus kutsuu jäsenet ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen. 

Kokous pidetään keskiviikkona 18.3.2020 klo 18:00 alkaen 
HSK:n klubitalon Iso-Pässi -salissa.

Kokouksessa päätetään uudesta lipunnoston päivämäärästä. 
Uudeksi lipunnoston päivämääräksi hallitus ehdottaa 18.4.2020. 

Esityslistalla ei ole muita asioita.

Syyskokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin uudistetut 
kilpapurjehdusmerkkien säännöt. Sääntöihin voi tutustua kotisivuilla 

osoitteessa hoski.fi/jasenille/saannot/. 

Hallitus rohkaisee jäseniä hakemaan kilpapurjehdusmerkkejä menneiltä 
vuosilta. Aiempien vuosien merkit jaetaan poikkeuksellisesti keväällä 

vuosikokouksessa. Lisätietoja hakuprosessista myös kotisivuilla. 

Kilpapurjehdus-
merkkejä haettavissa

Uutisia



▶ Hyväksyttiin hallituksen esityk-
sen mukainen toimintasuunnitelma 
vuodelle 2020 ja asetettiin ehdo-
tuksen mukaiset toimikunnat.

▶ Hyväksyttiin kilpailutoimikunnan 
suunnitelma vuodelle 2020 järjes-
tettäviksi avoimiksi kilpailuiksi.

▶ Hyväksyttiin jäsen-, investointi-
rahasto- ja liittymismaksut halli-
tuksen esittämän hinnaston mu-
kaisesti vuodelle 2020. Päätettiin, 
että vuoden 2020 jäsenmaksu 
suoritetaan 31.1.2020 mennessä.

▶ Päätettiin hyväksyä hallituksen 
ehdotus jäsenille tarjottavien pal-
velujen hinnoiksi vuonna 2020.

▶ Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio 
sekä investoinnit vuodeksi 2020.

▶ Uudelleenvalittiin Joni 
Nuorivaara kommodoriksi 
seuraavaksi kaksivuotis-
kaudeksi.

▶ Valittiin Kalevi Westersund II vara-
kommodoriksi vuodeksi 2020.

▶ Valittiin Erkka Ansala talous-
johtajaksi seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi.

▶ Uudelleenvalittiin Ville Salminen 
koulutusjohtajaksi seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi.

▶ Valittiin toimikuntien kokoonkut-
sujat ja jäsenet vuodeksi 2020 ko-
kouksessa jaetun luettelon mu-
kaisesti täydennettynä Petteri 
Steniuksella Kilpailutoimikunnan 
jäseneksi ja Juha Vuorinen 
Uiva-näyttelytoimikunnan 
kokoonkutsujaksi

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

▶ Valittiin tilintarkastajaksi KHT-tilin-
tarkastaja Rabbe Nevalainen se-
kä varatilintarkastajaksi AltumAu-
dit Oy sekä toiminnantarkastajaksi 
Jani Alenius ja varamieheksi Panu 
Penttilä.

▶ Päätettiin, että lipunnosto on lau-
antaina 11.4.2020 klo 12.00 ja lipun-
lasku lauantaina 24.10.2020 aurin-
gon laskiessa.

▶ Kunniakommodori Ted Gröndahl 
esitteli uudistetut kilpapurjehdus-
merkkien säännöt, jotka myös hy-
väksyttiin.

▶ Huomionosoitukset
Päätettiin kutsua Jorma 
Stenman kunniajäseneksi.

Hallitus kutsui jäseniksi 
Tapio Lehtisen, Tuuli Petäjä-
Sirénin, Joonas Lindgrenin, 
Niklas Lindgrenin sekä 
Kaarle Tapperin.

Huomionosoitustyöryhmän 
ehdotuksen mukaisesti palkittiin 
seuraavat henkilöt:

▶ Kultainen kunniamerkki 
Tom Store, Rolf Eriksson, 
Ossi Hyvönen, Lauri Brummer, 
Martti Pensamo, Henri Ollila ja 
Joni Nuorivaara

▶ Hopeinen ansiomerkki 
Eric von Troil, Heikki Oittinen, 
Petteri Stenius, Heikki Huotari, 
Ari Peltomäki, Teuvo Hyvönen, 
Paul Eklund, Carl Siren, Petri 
Kaurinkoski, Erkki Suorlahti, 
Jaakko Tarkkanen, Hannu 
Seppänen, Perttu Rönkkö, 
Perttu Monthan, Ville Salminen 
ja Mikko Dahlbom

▶ Börje Nordbergin 
kiertopalkinto
Moth-purjehtijat

Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidettiin 27.11.2019. 
Kokouksessa oli paikalla 67 äänivaltaista jäsentä. 

Seuraavassa tiivis yhteenveto kokouksen päätöksistä:

▶ Vuoden vilkku 
(katsastajien valinta) 
Paul Eklund

▶ Harmaja-palkinto
Jari Saario

Lisäksi myönnettiin seuraavat

▶ Hopeinen 
matkapurjehdusmerkki
Irma ja Peter Verhe, Kirsi 
Posti-Svahn ja Harri Svahn, 
Ulla Aarnio ja Heikki Pönni, 
Katri Hirvonen-Nurmi ja Pekka 
Nurmi, Jaana ja Kari Lehtonen 
ja Jussi Linnossuo.

▶ Yleinen matka-
purjehdusmerkki 
Perttu Rönkkö ja 
Merja Hakkarainen

▶ Ilmoitusasiat
Perinnetoimikunnan puolesta Kalevi 
Westersund toivotti jäsenet tervetul-
leiksi kokouksen jälkeiseen nostalgi-
seen elokuvanäytökseen.

Timo Nurmilaukas luovutti Kuuba-
laisen ystäväseuran tervehdyksen ja 
viirin, jonka kunniakommodori Seppo 
Seljavaara vastaanotti.
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Syyskokous
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Kokouskutsu

Hedersmedlemmen 
Jorma Stenman 

P å hsk:n höstmöte kall-
lades Jorma Stenman till 
hedersmedlem. Heders-
kommodor Ted Gröndahl 
motiverade  utnämningen 

med följande: Jag har varit länge med 
och rört mig mycket på området och 
nästan alltid har jag sett Jorma, så tro-
ligen har han varit på området mera än 
någon annan nuvarande aktiv, och in-
te bara det, nästan alltid har han g jort 
någonting för klubbom-
rådet, med andra ord all-
tid hjälp till i hamnen när 
det har behövts frivilliga 
händer. Jorma är kallad 
medlem och har tillde-
lats både silver och guld 
märke.

Jorma har bakom sig 
en lång tid som medlem 
i hsk. Den direkta orsa-
ken till att han blev med-
lem var att Lappviksbron byggdes. Vid 
barndomshemmet som låg vid Mors-
viken på Drumsös nordöstra sida ha-
de familjen en båtbrygga som fick skat-
ta åt förgängelsen då bron började byg-
gas 1963. Då gällde det att hitta en ny 
bas för den båtintresserade familjen. 
hsk:s  hamn på södra sidan av Drumsö 
låg lämpligt till. Pappa Eino blev med-
lem 1963  och Jorma 1970. Hamnen var 
då i sin begynnelse och utbyggnaden 

hade just startat. hsk hade ju 1958 va-
rit tvungna att lämna Stora Bässen och 
fick då möjlighet att anlägga sin hem-
hamn på Hallonnäset. Familjens mo-
torbåt fick plats nr 26 som låg i viken 
på hamnens nordvästra sida. Jorma 
fick även i mastskjulet box nr 26, vilket 
han fortsättningsvis har. Kontakten 
till hsk upprätthöll Jorma hela tiden 
trots att han flyttade till Nord sjö 1968. 
Jorma har under sin barndom och se-

dan som medlem i klub-
ben sålunda på nära hå-
ll sett och upplevt näs-
tan alla byggnadsskeden 
i hemhamnens sjuttioå-
riga historia. 

Finland upplevde svå-
ra ekonomisk tider i bör-
jan av 1990-talet. Det 
drabbade även Jorma. 
Den 2 juni blev han ar-
betslös. Efter det har 

denne hjälpsamma Jorma nästan helt 
ägnat sin tid åt hsk om han inte even-
tuellt någon knyck  var ute och fiskade. 
Dagligen har vi sett honom i hamnen 
från arla morgonstund till sena kväll-
en alltid beredd att räcka en hjälpande 
hand, bistå vid sjösättningar, ge råd och 
hjälpa till med båtupptagningar. En he-
dersmedlem i sann bemärkelse. 

Rolf Eriksson Text & bild

Bemärkelser

Kysy Charter Management 
tarjous meiltä. Hanki 
uusi upea vene vain 

30–40 % investoinnilla!
Varaa kauttamme unelma veneesi 

ulkomailla! Valitse upea yksirunko
vene tai mukava katamaraani.

Dubrovnikista tarjoamme uudet 
Lagoon 42, 450 F ja Lagoon 50 

Elegance katamaraanit hoskilaisille 
20 % alennuksella.

KAIKKI CHARTERIT 
HOSKILAISILLE

ERIKOISHINNOIN!

HSK:n satamasta pääset 
purjehtimaan Lagoon Charterin 

veneillä (Lagoon 39, 42, 50) 
10 % alennuksella.

Kysy myös koepurjehduksia
kotisatamastasi Lagoon 42

ja 50 (uutuus) veneillä!

Ole yhteydessä:
Timo Salminen

Tel. +358 400 465050
timo@yachtsagent.com

HOSKILAISTEN PURJEHDUSEDUT

www.yachtsagent.com
ASIANTUNTIJASI MAAILMAN MERILLÄ
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Uusi ystävyys-
seuramme Kuubassa

K olmisen vuotta sitten 
Club Nautico Internacio-
nal Hemingway de Cu-
ba (cnih) lähestyi pursi-
seuraamme ja tiedusteli 

halukkuuttamme ryhtyä heidän en-
simmäiseksi ystävyysseurakseen Suo-
messa. Koska hsk:n hallituksella “ei ol-
lut mitään sitä vastaan, kunhan joku 
myös hoitaa tuota suhdetta”, niin juh-
lalliset sopimuspaperit allekirjoitettiin 
vuonna 2018.

Kun kuubalaiset ystävämme alku-
syksystä 2019 kutsuivat seuraltamme 
edustajaa Havannan 500-vuotisjuh-
lia seuraamaan, Joni viittasi aiempaan 
keskusteluun ja antoi ymmärtää, että 
“asia on parempi hoitaa…”. Niinpä täysin 
epävirallinen “ulkoasiainvaliokuntam-
me”, joka toimii Kommodorineuvoston 
alaisuudessa, päätti lähettää allekir-
joittaneen em. tilaisuuteen vaikka en-
simmäisessä luokassa lentäen, kunhan 
itse maksaisin kaikki kulut.    

Menomatkani kulki Air Francel-
la Pariisissa vaihtaen; takaisin tullessa 
klm:llä Amsterdamissa vaihtaen. Hel-
posti.

M inut oli majoitettu insinööri Jo-
se Mario Rebellon Alvarezin ta-

loon, missä hän vaimoineen ja kotiapu-
laisineen pyöritti neljän vuokrattavan 
huoneen majoitusliikettä. Jokaiseen, 

ilmastoituun huoneeseen kuului oma 
kylpyhuone ja iso minibaari. Voin suo-
sitella.

Ystävyysklubimme ei sijaitse aivan 
keskustassa, vaan 10–15 cuc:in (1 € = 
1,14 cuc) taksimatkan päässä Havan-
nan keskustasta. Minä asuin puolimat-
kassa. 

Mahtava satama (n. 500 venepaik-
kaa) ja valtaosa rakennuksista ovat 
amerikkalaisten ennen vallankumous-
ta rakentamia. Paikkoja on ylläpidetty 
hyvin ja uudistettukin. Heillä on vain 
kourallinen omia veneitä kotisatamas-
saan, kuten 8 optaria ja kolme lauta-
kuntavenettä. Nyt, kun amerikkalaiset 
boikotoivat, on vieraitakin kovin vä-
hän.

Ystävällinen, mutta seurastaan yl-
peä kommodori (mielestäni enem-
män toiminnanjohtaja) Jose Miguel 
Diaz Escrich, otti minut vastaan tyy-
likkäässä työhuoneessaan, vaihdoim-
me viirit ja valokuvia otettiin runsaas-
ti. Kiersimme seuran alueen, nautimme 
asiaan kuuluvat Daiquirit ja minä läh-
din jatkamaan omaa retkeäni.  

Seuraavan päivän tutkimusretkellä-
ni tutkin Almandares-joen rantaa, 

jossa oli pari purjevenettäkin. Ensin 
tutustuin 36-jalkaista moottorivenet-
tään varustelleeseen Jorgeen, joka oli 
aiemmin ollut töissä ystävyysseural-

lamme. Nyt hän järjestää kalastusmat-
koja veneellään. Hän vuorostaan vei 
minut läheiseen, jännittävään rantara-
vintolaan, jonka omistaa cnih:n pur-
jehduksesta vastaava “Presidente Co-
mité de Vela”, Fernando Cabrera Valle. 
Hän järjestää myös lyhyehköjä purjeh-
dusretkiä veneellään. 

Runsaan viikon aikana tutustuin 
moniin mielenkiintoisiin henkilöi-
hin, mikä alkoi Havannan 500-vuotis-
juhlien yhteydessä. Sain kutsun mm. 
eräisiin 50-vuotisjuhliin sekä laivas-
ton entisen komentajan, amiraali José 
Cuza Téllez de Girónin  kotiin. Hänen 
paras kaverinsa on Raul Castro.

Minua pidettiin kuin piispaa pappi-
lassa ja kuljetettiin niin Hemingwayn 

huvilalle kuin Kuuban sikariyhdis-
tyksen puheenjohtajan kotiinkin, jot-
ta osasin valita oikeat sikarit Suomeen 
tuotaviksi.

Kun seuraavan kerran suunnittelet-
te lomaa lämpimässä paikassa, ke-

hotan harkitsemaan Kuubaa. Ihmiset, 
eritoten klubitoverimme, ovat erittäin 
ystävällisiä ja lämminhenkisiä.

Toivon, että jotkut teistä, hyvät seu-
ratoverini, innostutte tästä ja menette 
tutustumaan kuubalaiseen ystävyys-
seuraamme. Minulta saa halutessaan 
lisätietoja.  

Timo Nurmilaukas
Commodore Counsellor

CNIH:n kommodori 
Jose Miguel Diaz 
Escrich ja HSK:n 
Timo NurmilaukasHSK maailmalla



Oskari Muhonen och Vitalij 
Kushnir, båt nr 12.

MARK ROUILLER / STAR SAILORS LEAGUE

GILLES MORELLE / STAR SAILORS LEAGUE

SSL Finals / 
Bahamas
Oskari 
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Starsegling i medvind
SSL Finals, Bahamas
För Starseglarna är årets slut alltid spe-
ciell då all segling hos oss redan är av-
slutad, men ssl (Star Sailors League) 
Finals på Bahamas ännu väntar i bör-
jan av december, som socker på bottnen. 
Den här regattan har seglats sedan 2013 
det vill säga året efter os då Staren föll 
ur os-programmet 2012.

Det som bidrar till populariteten 
hos seglare världen runt är mediebe-
vakningen via internet (YouTube). Det 
finns en studio med kunniga kommen-
tatorer, Virtual Spectator-grafik där 
man ser hur båtarna ligger i förhållan-
de till varandra samt drönarbilder och 
följebåt som ger upplysning ute på vatt-
net och intervjuar vinnarna strax efter 
målgång. Formatet i sin helhet har fun-
nit sin plats och är uppskattad bland så-
väl Starveteraner som nyare i klassen. 
Deltagarna består av de tio bästa en-
ligt Starranking och därutöver finns 13 
vip-platser för toppseglare i ett antal 
olika klasser. 

Även i år blev Oskari Muhonen inbju-
den (han deltog första gången 2017). Han 
blev i år för andra gången juniorvärlds-
mästare i Finnjolle. Många av mästar-

na i Starklassen har en bakgrund som 
Finnjolleseglare.  Övriga är världsmäs-
tare i Snipe, 5.5mr, Laser, Matchracing 
och så vidare. Totalt representerar rors-
männen 17 nationer.

Nu som tidigare delas det ut 200 000  
dollar i prispengar, där vinnaren får 
40 000 dollar. Deltagandet är kostnads-
fritt och därtill får alla en båt av arrang-
örerna. Ifall du inte har en egen gast som 
du seglat med tidigare får du även en er-
faren gast. Oskari seglade nu med ukrai-
naren Vitalij Kushnir. Man kan med 
fog säga att världseliten i kappsegling 
är representerade. Av de 23 deltagande 
skepparna är tio olympiavinnare eller 
världsmästare i Starklassen, däribland 
Freddy Lööf, Iain Percy, Eivind Melle-
by, Mateusz Kusznierewicz, Xavier Ro-
hart och Hamish Pepper — alla olym-
pier från år 2012. Man kan även väl för-
stå att de unga seglarna gärna deltar för 
att kunna mäta sig med de äldre erfar-
na seglarna. 

Bahamas bjöd i år på varierande vind-
förhållanden, allt ifrån hård vind kring 
10 m/s till svag vind cirka 3 m/s. Dessut-
om har det varit rätt kraftiga vindskift, 
som g jorde att fältet spred ut sig ordent-

ligt. Det var trevligt att se att Oskari kla-
rade starterna bra och även banvalen 
för det mesta. I sex av tio starter var han 
bland de tio främsta och kvalificerade 
sig därigenom vidare på en sjunde plats. 

I kvartsfinalen deltog endast tio båtar. 
Tre världsmästare blev utanför, där-
ibland Freddy Lööf. Det som gett Os-
kari framgång förutom start och väg-
val, är även en bra kryssfart. Det som är 
det svåraste i Starsegling är en bra läns-
fart, där han i regel tappade endast ett 
par placeringar. Oskaris slutplacering 
blev en hedrande åttonde placering med 
världsmästarna Paul Cayard och Eric 
Doyle bakom sig. Seger i finalen, med en-
dast fyra båtar, togs av Iain Percy, guld-
medaljör från Qingdao 2008 och silver-
medaljör från London 2012. Han seglade 
för övrigt med Anders Ekström, som var 
Lööfs gast i Qingdao. De övriga medaljö-
rerna var även från os 2012, det vill sä-
ga Xavier Rohart, Eivind Melleby i den 
ordningen och därtill Mateusz Kusznie-
rewicz som fjärde.

Finlands Starseglare 
kämpar vidare
Den gångna säsongen har för Finlands 
Starflottilj varit tudelad. På den inter-
nationella fronten har det varit en spän-

Starsegling

nande utveckling med nya ini-
tiativ. Däremot har intresset på 

hemmafronten inte nått den önska-
de nivån som vi haft tidigare år.

Av våra inhemska regattor har 
Krångel Star Challenge i Ekenäs blivit 
den populäraste, i år med elva deltaga-
re. Regattan är lite speciell då den seglas 
på Stadsfjärden, som är ganska grund 
på flera ställen och inte medger alltför 
långa banor. I stället har man bokat in 
ett större antal starter, i år åtta styck-
en. Första dagen avslutades med en upp-
skattad gemensam middag på restau-
rang Knipan. En annan regatta som Sta-
rarna brukat delta i är Airistoregattan i 
Åbo. Även här var deltagandet i år näst-
störst. 

Rankingprogrammet bestod av sex 
regattor sammanlagt och med facit i 
hand kan vi konstatera att 14 olika båt-
lag deltagit under säsongen i de olika 
evenemangen, resultatlistan finns bi-
fogad. Det är värt att notera att många 
av våra Starseglare varit aktiva även i 
andra klasser. Stefan Winquist vann 
brons i fm för h-båtar, Henrik Anders-
son deltog med Lauri Reckhard i 5.5mR 
världsmästerskap, Aki Laiho har skaf-
fat sig en Melges 24 för att i framtiden 
tävla där och Jesper Sundman deltog i 
Folkbåts-fm och med 6:n Off Cource i 
Helsingfors regattan.

Den enda som deltog i en internatio-
nell Startävling i år var Aki Laiho, som 
deltog i ”Eastern Hemiphere Champi-
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onship for Starboats” på Attersee i Öst-
errike. I krävande förhållanden där lo-
kalkonkurrenterna hade en klar fördel 
blev han 42:e av 52 deltagare. Aki del-
tog även i fjolårets sista regatta i Ni-
ce, Christmas Regatta (28.–30.12.), som 
samlade 28 deltagare där han blev 14:e. 
För övrigt vann Aki aktivitetspriset för 
år 2019.

En annan glädjande nyhet är att Leif 
Carlsson övertagit formerna till p-Sta-
ren från usa och börjat tillverka Star-
båtar ute i Saltsjöbaden. Det kan note-
ras att alla deltagare i os 2012 i London 
hade en p-Star. Fyra nybyggen har re-
dan registrerats i fjol. Den nya båten har 
fått namnet c-Star. Några av c-Starar-
na deltog i em nere i Garda i maj. Leifs 
far Sune Carlsson var en känd Starbåts-
byggare och de sista båtarna av honom 
byggdes 1998. Bifogade bild visar två ny-
byggen på väg till sina kunder.

Europamästerskap och 
SSL Breeze Grand Slam
Europamästerskapet och ssl Breeze 
Grand Slam seglades från den 14 till den 

19 maj 2019 på Gardasjön med deltaga-
re från 22 länder. Förutom de europeiska 
länderna var det även deltagare från Ar-
gentina, Brasilien, usa och Australien. 
En stor del av de bästa Starseglarna var 
med, bland annat elva forna världsmäs-
tare och ett stort antal olympiamedal-
jörer. Många toppseglare som tidigare 
lämnat Starseglandet har kommit till-
baka, såsom olympiavinnaren Freddy 
Lööf i London 2012 och Volvo Ocean Ra-
ce-vinnaren och Americas Cup-rors-
mannen Paul Cayard, i en splitterny 
Folli-byggd Star. Även argentinare Ju-
an Kouyoumdjian var med, mer känd 
som designer av Volvo Ocean Race-bå-
tar. De nordiska länderna representera-
des av en norrman, sju danskar och fem 
svenskar. Tyskland var den största en-
skilda nationen med 20 deltagare.

Robert Scheidt från Brasilien tog hem 
segern, Xavier Rohart kom på andra 
plats och tredje var Paul Cayard. De tio 
bästa var alla forna vm-guldmedaljörer, 
utom Hubert Merkelbach som endast är 
em-mästare (ordförande för Int. Star-
förbundet). Utöver tio i topp kan näm-

nas att dansken Jørgen Schönherr blev 
24:e, för oss känd från Drakarnas guld-
pokalseglingar i Helsingfors 2018, som 
han vann. Tom Löfstedt, som Jesper 
seglat med, hade lite otur och blev 40:e. 
Den endast 18 år gamla italienaren Gui-
do Gallinaro, som vann vm i Laser radi-
al i fjol, blev 17:e och Juan Kouyoumdjian 
blev till slut 28:e.

I Gardasjöns södra del finns Riva del 
Garda, som utvecklats till ett tränings-
center för Starseglarna med verksamt 
året runt. Där man kan boka en Star-
båt för träning och även för tävlingar på 
Gardasjön.

Ett nytt format håller på att utveck-
las som ska seglas i början av september 
2020 på Baggen vid Saltsjöbaden utan-
för Stockholm. Formatet har fått nam-
net ”ssl Grand Slam” och är samtidigt 
Europamästerskapstävling. Man räk-
nar med ett större deltagande, kanske 60 
båtar, troligtvis flera även från Finland. 
Här liksom tidigare lockar man deltaga-
re med prispengar på 200 000 dollar, där 
vinnaren får 40 000 dollar.

SSL Gold Cup, 2021
ssl (Star Sailors League) Gold Cup är 
ett nytt internationellt seglingsfor-
mat, som ska seglas för första gången 
år 2021 i Schweiz på sjön Neuchâtel nä-
ra Geneve. World Sailing har lagt eve-
nemanget till sin Special Events-serie. 
Ingen mindre än Dennis Conner är he-
derspresident för evenemanget. Trä-
ning för uttagning till evenemanget har 
redan börjat med ssl47 fots entypsbå-
tar, såsom i bifogad bild av det turkiska 
laget. Åtminstone 32 länder har redan 
anmält sitt intresse, däribland Finland. 
ssl Gold Cup är öppen för alla 144 med-
lemsländer i World Sailing. Av delta-
garna kommer totalt 48 lag att få delta 
i själva evenemanget. Upplägget försö-
ker för första gången få fram en världs-
mästare i en entypsklass, lite i stil med 
World Cup i fotboll. Vi får hoppas att 
Thomas Johansson, som leder projek-
tet för Team-Fin, ska kvala in sig. Mera 
om det i en senare artikel.  

Tom Sundman

FINLAND 
STAR FLEET
RANKING 2019

1 Jesper Sundman HSS

2 Henrik Andersson HSK

3 Christian Öller HSK

4 Aki Laiho HSK

5 Anders Hedman BS

6 Mathia Tallberg TPS

7 Gustav Öller HSK

8 Kim Holm HSS

9 Stefan Winqvist HSK

10 Tero Laxåback ASS

11 Kalle Pihl

12 Ted Gröndahl HSK

12 Peter Nyman TPS

14 Tom Backman

Starsegling



Tullbryggan 
i Zelenika

1 Budvas vackra 
gamla stad

2 Båtar i Budvas 
hamn

3 Citadela i 
Budva

4 Solnedgång 
utanför byn 
Morinh

1 2
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”Rättigastit” på 
äventyr i Kroatien 
och Montenegro 

Seglatsen med Segelfartygsstif-
telsens Swan 65 Vahine blev 
försenad i starten — dels byttes 
min styrman ut med kort var-

sel av hälsoskäl och dels kom besätt-
ningen en dag senare än planerat. För-
delen var att jag hade mera tid på mej att 
bekanta mej med alla förbättringar och 
ändringar som g jorts på båten sedan jag 
senast varit ombord. Jag hade faktiskt 
aldrig sett Vahine i så gott skick tidigare 
— alla träytor var nylackerade, alla 21 (!) 
vinschar fungerade, ny spis, värmen och 
sittbrunnens belysning fungerade, en 
ny hopvikbar landgång med handräck-
en var installerad, för att nämna de vik-
tigaste.

Besättningen som bestod av fem per-
soner ledda av Sigge (Helenelund), var 
alla aktiva inom textilbranschen — där-
av namnet ”Rättigastit” och några hade 
seglingserfarenhet.

Efter lunch den 16.9.2019 kom vi iväg 
från Dubrovnik sedan styrmannen 
kommit med taxi direkt från flygfältet 
och vi styrde mot Montenegro då den 
närmaste hamnen på lagom avstånd (ca 
40 nm) och där vi kunde klarera in var 
Zelenika. Vi lade till vid tullbryggan  just 
i solnedgången och lyckades sköta for-
maliteterna innan kontoren stängde — 
det var ingen trängsel då vi var den enda 
båten i hamnen. Vi kunde sedan gå in till 
en närbelägen marina med trevliga res-
tauranger och prydliga faciliteter.

Eftersom besättningen ville besöka 
Budva, g jorde vi en avstickare till den-
na vackra, urgamla stad (1.000 f.kr.) som 
låg på en brant klippa invid en naturlig 
hamn med båtar av alla storlekar. Störs-
ta sevärdheten var fortet Citadela som 
hyste restauranger och fina muséer. Vi 
vände norrut tillbaka in mot Kotor-fjor-
den och till kvällen kastade vi ankar i vi-

ken utanför byn Morinj. Vi simmade och 
njöt av lugnet och solnedgången — bara 
några få andra båtar låg för ankar i när-
heten. Då det inte var segelvind följan-
de dag, så körde vi för motor längs strän-
derna medsols och kom småningom till 
Perast en liten stad som alla resebro-
schyrer beskrev som en pärla. Tyvärr 
hann vi inte stanna utan körde förbi två 
små öar utanför staden. På den ena ön 
fanns ett nunnekloster och på den andra 
ett munkkloster. Till munkklostret gick 
det en strid ström av turist- och taxibå-
tar medan nunneklostret var stängt för 
allmänheten.

Resan gick vidare till staden Kotor i 
bottnen av Kotorfjorden. Omgiv-

ningen var vacker men ett par kryss-
ningsfartyg låg vid kajen, så vi förmo-
dade att alla sevärdheter var fyllda med 
turister och beslöt oss för att flytta oss 

till Tivat för att bunkra. Jag hade på om-
vägar hört att man kunde få köpa diesel 
skattefritt (= 0,85 €) om man talade med 
Nicola och betalade honom 100 € + 30 € 
för en stämpel(?). Det kunde vara värt 
ett försök för jag behövde dryga 800 li-
ter och normalpriset var 1,35 €. Ringde 
honom och han sade att saken ordnar sig 
och att han eller snarare hans hjälpredor 
hjälper oss samtidigt att klarera ut från 
Montenegro. När vi anlände till bräns-
lebryggan var han faktiskt där, han hade 
med sig en stämpel med Vahines namn 
och registernummer och sedan fick jag 
sätta mej i en bil som körde skytteltra-
fik mellan hamnkontoret, polisen och 
tullen där jag fick skriva under elva (!) 
dokument och så fick jag passen stämp-
lade och det var klart att kasta loss sedan 
Nicola fått sina 130 €. 

Själva tankningen var en upplevelse — 
mycket höga böter utdöms i Montenegro 

På resa



1 Munk- och 
nunneklos-
ter nära 
Perast

2 Tankning 
i Kotor

3 Gamla 
finska ro-
botbåtar 
av Helsin-
ki-klassen 

4 Ngoni

1 2 3 4
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för minsta olje/bränslespill i havet, så 
en svärm hjälpredor drog oljebommar 
runt båten och stod beredda med tra-
sor när tankningen skulle börja. Knappt 
hade vi pumpat tre liter, så kom en åsk-
by med ösregn och över 20 m/s vind och 
vi måste avbryta tankningen p.g.a sjö-
gången som blev hög på bara några mi-
nuter. Vädret var visserligen mulet, men 
åskvädret kom på tio minuter! På bilden 
ser man inte en skymt av den komman-
de stormbyn eller sjögången. 

En kvart senare mojnade vinden och 
regnet upphörde så vi fyllde på bräns-
let och kastade loss. Då vi inte me-
ra kunde gå in i en hamn i Montenegro, 
fick vi bråttom att ta oss till Cavtat nä-
ra Dubrovnik innan hamnkontoret där 
stängde. Vi missade tyvärr möjligheten 
att se och besöka Sveti Marco, en klos-
terö i närheten av Tivat som lär vara 
Montenegros främsta turistattraktion. 
Trots tapper kamp mot klockan hann 
vi inte i tid till Cavtat utan fortsatte till 
Dubrovnik där myndigheterna jobbar 
dygnet runt.

I  Dubrovnik såg vi sedan två gamla ro-
botbåtar som såg bekanta ut — de var 

två finska robotbåtar av Helsinki-klas-
sen. Ursprungligen fanns det fyra i bruk 
1981–2011, men två skrotades och två 
(Oulu 62 och Kotka 63) såldes till Kro-
atien och döptes om till Vukovar och 
Dubrovnik. Denna information fick 
jag av Vahines skeppare på föregående 

etapp — han hade själv varit befälhava-
re på båten på bilden(!) Vi såg också ett 
antal intressanta båtar, t.e.x. 190-fots 
slupen Ngoni.

Följande etapp gick norrut mot Korcu-
la men, en besättningsman stukade fo-
ten rätt illa och vi måste uppsöka läkare. 
Försäkringsbolaget ordnade med en lä-
kare i den närmaste staden Ston — en li-
ten stad halvvägs till Korcula med Euro-
pas längsta ringmur. Farleden in till sta-
den var ca 2 sjömil, smal och grund, bara 
tre meter, samma som vårt djupgående. 
Vi tog mod till oss och körde med tidvat-
tensströmmen(?) upp till den överful-
la lilla hamnen och fick lägga oss lång-
sides med n katamaran. Där fick vi hö-
ra att vi inte kan komma bort innan näs-
ta högvatten. Det var bara att sätta sig 
på stadens bästa krog och vänta på läka-
ren. Väntan blev lång och så fick vi be-
sked att det skulle komma en annan lä-
kare och när den kvinnliga läkaren änt-
ligen kom, var klockan 22 och vi var mitt 
i middagen. Patienten leddes till ett kon-
tor i restaurangen och när han kom till-
baka, passade jag på att be läkaren titta 
på min fot som hade skadats av en fallan-
de förlucka och var mycket svullen. Lä-
karen, som bara talade kroatiska tittade 
och kände på foten och signalerade se-
dan att jag skulle dra ner byxorna och se-
dan gav hon en injektion i vardera skin-

kan och så var det klart. Vi försökte frå-
ga vad behandlingen kostade, men hon 
skakade bara på huvudet och försvann. 
En sådan service skulle vara otänkbar i 
Finland. Om ni undrar, så blev våra föt-
ter ganska snart bättre. 

Om Ston kan ännu sägas att utvin-
ningen av havssalt har fortgått runt 
stadsviken sedan romartiden på samma 
ställen och med samma metoder — för 
nyfikna turister finns det på flera ställ-
en i staden stora lårar med salt att sma-
ka på. Något lokalt som smakar bättre, är 
musslor som odlas i stora mängder och 
lär vara av en speciell sort som ökar po-
tensen — tyvärr hade vi inga möjlighe-
ter att testa påståendet.

Följande morgon lyckades vi ta oss 
ut med tidvattnet utan problem och 

fortsatte till Korcula som är en verk-
lig sevärdhet, men liksom alla andra fi-
na ställen, fylld till trängsel men främst 
asiatiska turistgrupper.

Trots att tiden var knapp, tog vi oss 
följande dag mot Hvar som också är se-
värt. Vahine rymdes inte in i hamnen, 
så vi gick till Marina Palmizana på en ö 
utanför Hvar som hade plats, bra servi-
ce och fina restauranger. Vårt besök till 
Hvar med taxibåt blev inte av följande 
dag, för det blåste friskt, 15–18 m/s från 
fel håll och vi insåg att vi måste återvän-
da mot Dubrovnik om vi skulle hinna till 
flygen. Bara några få andra större båtar 
gick ut samtidigt och det var med stor 

tillfredställelse vi kunde konstatera att 
moderna lätta båtar inte har en chans 
att tävla mot Vahine i hård kryss. Den 
grova sjön g jorde att de stoppades upp 
av vågorna och de måste falla av för att 
ha styrfart medan Vahine gick som tå-
get genom vågorna — vi behövde inte ens 
reva storseglet, tog bara in halva genuan. 
Efter ett par timmar syntes de andra bå-
tarna knappt vid horisonten. Jess!!

Inget nöje varar för evigt och mot ef-
termiddagen mojnade vinden och vi 

måste starta motorn för att hålla far-
ten och hinna i tid till middag på krogen 
invid marinan. På morgonen var det se-
dan dags för packande och städande och 
vi kunde konstatera att seglatsen varit 
mycket lyckad, Montenegro var ett för 
oss ett nytt, naturskönt seglingsområ-
de som vi gärna skulle ha sett mera av. 
Vi fick se Ston, ett ställe vi aldrig an-
nars kommit till om vi inte varit tvung-
na att uppsöka läkare där och vi lärde 
oss att nästa gång planera kortare dags-
etapper. Vädret var bra även om det rätt 
ofta var bleke, havsvattnet var varmt 
(25–26,4 ° C) och glasklart och maten 
ombord (stort tack till kockarna) och 
iland väldigt god. Besättningen var hela 
tiden med på noterna, ingen blev sjösjuk 
och alla lärde sig något nytt om segling. 
Vad kan man mera begära av en dryg en 
veckas tur?   

Eric von Troil



1 Asteria tulossa 
GGR:n maaliin vii-
dentenä

2 Tapio näyttää ku-
vaa pallonkiertäjistä 
s/y Suhailissa Uiva 
2019 -näyttelyssä.

3 Sir Robin saa 
Matkaajan sekä 
Tapion, HSK:n ja 
SPV:n terveiset
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Pullopostia 
Lontooseen ja Pärnuun 

Ystävyysseuramme The Crui-
sing Association  (ca) ja Pär-
nu Jahtklubi (pjk) lähettivät 
syksyllä kutsut, joista oli vai-

kea kieltäytyä.
Viemisetkin olivat jo kirkkaana mie-

lessä, kiitos Uiva 2019 Flytande näytte-
lymme. Kaikkina neljänä päivänä Ta-
pio Lehtinen piti syvälliset ja tunteik-
kaat esitykset Golden Globe Racesta. 

Ennen starttia otetussa johdantoku-
vassa Sir Robin Knox-Johnston , 80, 
oli purjehtinut yli 50 vuotta vanhan ja 
uudelleen kunnostamansa 32 jalan Su-
haili-ketsin lähtösatamaan ja venees-
sään hän antoi isällisiä neuvoja nuo-

remmalle Tapiolle (61), joka puolestaan 
yritti opettaa Sir Robinia nauttimaan 
suomalaisesta Yhden Tähden Jalovii-
nasta. 

Jallua alettiin valmistaa heti kielto-
lain päätyttyä 1932, joten se on Suomen 
vanhin viinamerkki. Viime syksynä 
Altia kypsytti tästä ”veneilijöiden kan-
sallisjuomasta” Tapion seikkailun kun-
niaksi ”Matkaajan”. 

Tätä uutuutta esiteltiin ja koemais-
teltiin jo Hoskin 120 v. -juhlaillallisella 
Blue Peterissä. Maku ja juoman tarina 
todettiin niin hyviksi, että sitä kehtaisi 
vieraillekin tarjota.  Lisätietoa: Suoma-
lainen tähtihetki, www.tahtihetki.com 

Lontoo
The Cruising Associationilla on Tha-
mes joen mutkassa Limehouse Mari-
nassa komea tiilirakenteinen ca House. 
Siellä pidettiin 18.–19.1.2020 perinteiset 
Flag Officers Lunch ja Baltic Party.

ca Flag Officers Lunchin kunni-
avieraana oli Sir Robin Knox-Johns-
ton (Past Presidend & Patriot). Hieman 
jännittäen ojensin aluksi a3-valokuvat 
Uivasta ja s/y Asteriasta. Liki satapäi-
selle yleisölle kertasin, että Robin te-
ki historiallisen voittonsa jo 1968–69 
(313 vrk) ja että ggr 50 v. -retrokilpai-
lussa Tapio sijoittui viidenneksi (322 
vrk). Kilpailuun ilmoittautui 18 venet-
tä, starttilinjalle pääsi 13 ja ainoastaan 
viisi selviytyi maaliin saakka. 

”Pullopostina” ojensin Sir Robinille 
Matkaajan, jonka Tapio oli signeeran-
nut, kuten valokuvatkin. Salista kuu-
lui nyt aplodeja ja Sir Robin kiitteli nau-
reskellen persoonallisesta lahjasta ja 
intoutui muistelemaan suomalaisia 

mm. Whitbread kilpailuis-
sa. Yhdessä vertailimme 
”Splicing the mainbrace” ja 
”Kippis”-sanontoja ja päät-
teeksi Sir Robin lähetti 
lämpimät terveiset kaikille 
tutuilleen Suomeen.

Seuraavaksi oli tilaisuus luovuttaa 
ca President Julian Dussekille samat 
signeeratut valokuvat sekä hsk:n et-
tä spv:n standaarit ja hoskilaisen vene-
kunnan kirjoittama Sailing in Finland 
-kirja. Vanessa-puolisolle annoin Pen-
tikin Poro-kynttelikön, Lapin Joulu-
pukin saatesanoin. 

ca Baltic Party oli seuraavana päivä-
nä ja juhlijoita puolensataa. Nyt oli tu-
tummassa porukassa mahdollistaker-
rata yhteistoimintaamme perusteelli-
semmin. 

Kesällä 2005 iccy Stockholm -ta-
paamisessa olimme tutustuneet Hexo-
tic-veneeseen, jonka kippari kertoi 
ca:n halusta kontaktoitua jonkin hy-
vämaineisen suomalaisen pursiseuran 
kanssa. Syksyllä ca Baltic Sectionin 
sihteerit Fay ja Graham Cattell vie-
railivat Hoskilla ja pian yhteistoiminta 
saatiin alulle.

ca 2010 Helsinki Rally toi tusinan 
juhlaliputettua ca-venettä uuden Klu-
bitalomme edustalle viikoksi. Jo silloin 

HSK maailmalla

EERO NUOTIO
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19 maassa käyneet ”The British Ladies”, 
Christine ja Patricia kipparoivat kak-
sistaan Malö 36 Victrix-purttaan. Or-
miksella he olivat saaneet saunalämpi-
män vastaanoton ja varusteiksi hsk:n 
kääntöliivit. Hoskilaisen lisäksi Laut-
tasaari-lehti julkaisi tapahtumas-
ta artikkelin, jonka kopiot nyt annoin 
hsk-asuihin pukeutuneille ladyille. 
2010 Cruising Magazinessa oli kahden 
aukeaman juttu Helsinki Rallysta. 

ca 2013 St. Petersburg Rally toi jäl-
leen reilun tusinan ca-venettä Hoskil-
le, hengähtämään ja varustautumaan. 
Venäjältä oli juuri tullut uudet kiristy-
neet tullaussäännökset, joiden mukaan 
tähän vodkalla kyllästettyyn maahan 
ei saisi viedä kuin 3 litraa alkoholijuo-
mia, oluet mukaan lukien. Nytpä tuli 
vieraanvaraisille briteille pohdittavaa. 
Hoskilla Eric, Nalle ja Kallu ratkaisivat 
odottamattoman pulman hankkimalla 
pahvilaatikoita, joihin kukin vene pak-
kasi virvokkeensa, teippasi kiinni ja 
merkitsi nimellä. Tämä Hoskin tilapäi-

nen ”pullopostikonttori” toimi luotet-
tavasti, ilman hävikkiä. Pientä jänni-
tystä oli kuulemma laatikoiden löytä-
misessä, kun omat ”virkailijamme” oli-
vat hajaantuneet lomilleen.

Joka kesä olemme voineet tutustua 
satamassa ystävällisiin ca-venekun-
tiin ja saimmepa s/y Impromptu-ve-
neen jäseneksikin. Kippari Cameron
 tarjosi hoskilaisille pari vuotta sit-
ten ilmaisia vieraspaikkoja Kotkan Old 
Portissa.

Pärnu 
Marraskuussa 2019 oli Pärnu Jahtklu-
bi 113. hooaja löpetamine pidulik, eli li-
punlasku. Kutsu oli tullut kommodori 
Joni Nuorivaaralle, mutta esteensä ta-
kia sain lähteä sijaistamaan.

Strand Hotellin isossa Jurmala-sa-
lissa oli juhlavat kattaukset valkoi-
silla pöytäliinoilla yli sadalle jäsenel-
le ja avecille. Tunnelma muistutti lähes 
omaa itsenäisyyspäivän vastaanot-
toamme. Täällä sain harjoitella puheen 

pitämistä eestin kielellä, vaikka en si-
tä osaakaan….

Kommodoor Väinö Hallikmägi ja te-
gevjuht Raiko Lehtsalu saivat hsk 100 
v. -historiikin, 2018 vuosikirjan, muu-
taman Hoskilaisen, uuden satama-
piirroksen ja Retkisatamat 2019 -esit-
teen, Sail in Finland -kirjan ja hsk 120 
v. Juhlaoluen.

Yleisölle kerroin Hoskin 120 v -juh-
lavuodesta jo neljännessä satamapai-
kassaan, 1 600 jäsenestä ja 700 venees-
tä ja neljästä retkisaaresta. Rohkaisin 
venevierailuille, sillä pjk ja hsk ovat 
olleet ystävyyseuroja jo 1980 luvulta.

pjk:n kunniajäsen Rauno Alatalo, 
kunniakommodori Seppo Seljavaara, 
allekirjoittanut ja muutama muu olim-
me Kihnu Regatan veteraaneja jo 1989. 
Puolalaisella rt 25 varttitonnari Evel-
lä pjk:n Andrus, Jyri ja Kaljo sekä me 
neljä hoskilaista pärjäsimme kovassa 
kelissä hyvin. 

1991 Muhu Väina Regatan mukana 
sai 17 Hoskin purtta seilata Lehtmas-

ta Orjakun, Virtsun ja Kihnun kaut-
ta Pärnu Jahtklubin päättäjäisiin. Neu-
vostoliiton viimeisenä kesänä meidän 
veneiden vartiointi oli tarkkaa, aina 
Muhun salmeen saakka.  

Suvel 2006 pjk 100 aastase juubeli-
regatas osales hsk:lta 20 paadia ja 55 
purjettajaa. pjk 110 aastase ragatas oli 
koos 7 hsk paadia. 

”Pullopostin”, Yhden Tähden Jalovii-
na Matkaajan, sain aplodien kera luo-
vuttaa pjk:n Uku Randmaalle, joka 
One and All -veneen puhtaammalla 
pohjalla suoriutui kolmanneksi ggr-
retrokilpailussa (252 vrk). Tapio Lehti-
nen, Hoskin ex. juniorijäsen, oli signee-
rannut henkilökohtaisen tervehdyksen 
ystävälleen ja kilpakumppanilleen. 

Tapio on jo ilmoittautunut Asterialla 
uuteen ggr-kilpailuun 2022, Uku ker-
toi jäävänsä rannalle.  

Kalevi Westersund
ii varakommodori, ca Honorary Local 
Representative ja pjk:n ahkera vieras

HSK maailmalla

1 CA President 
Julian Dussek 
saa HSK:n ja 
SPV:n standaarit.

2

3

1

2 The British Ladies” 
Christine Holroyd ja 
Patricia Cooper 
HSK:n (2010) asuissa

3 PJK:n Uku Randmaa 
(3. sija) saa Matkaajan 
ja HSK:n sekä 
SPV:n terveiset



26 HSK:aren 271/2020 Hoskilainen 1/2020

Tapio Lehtisen  
maailmanympäri-
purjehdus

M aailmany mpäripur jeh-
tija ja jäsenemme Tapio 
Lehtinen järjesti Hoskilla 
10.11. avoimen tilaisuuden, 

jossa hän kävi läpi viime kesänä päätty-
neen Golden Globe Racen taustoja, kil-
pailun eri vaiheita sekä kertoi tulevasta 
Ocean Globe Racesta. Aiemmin samana 
päivänä pääkaupunkiseudun seurojen 
juniorit ja muut kiinnostuneet pääsivät 
tutustumaan Asteriaan sekä Englan-
nista tuotuun Swan 55 Galianaan sekä 
laiturissa että vesillä.

Esityksestä huokui Tapion intohimo 

purjehdusta, merta ja meriluontoa koh-
taan. Aluksi kerrattiin Tapion juniori-
taustaa Hoskilla, jonka jälkeen käytiin 
läpi kauppamerenkulun vaiheita Tea 
Clippereista parkkilaivoihin ja Gustaf 
Erikssonin keskeiseen rooliin suoma-
laisen purjelaivaston kehittäjänä ja yl-
läpitäjänä. Kertasimme valta- ja avome-
ripurjehduksen virstanpylväitä Joshua 
Slocumin ensimmäisestä pallonkier-
rosta kilpapurjehduksiin (ml. Fastnet, 
ostar, Golden Globe Race ja Whit-
bread). Juuri Whitbread tarjosi Ta piolle 
mahdollisuden purjehtia ensimmäisen 

kerran maailman ympäri Skop Bank of 
Finlandilla. Sittemmin aateloidun Ro-
bin Knox-Johnstonin suoritus Gol-
den Globe Racessa 1968 oli inspiraatio-
na 50-vuotisjuhlakilpailulle, johon Ta-
piokin innostui lähtemään mukaan poi-
kansa Laurin rohkaisemana. 

Itse kilpailusta kuultiin Tapiolta kiin-
nostavia yksityiskohtia mm. tiukois-

ta tilanteista lähtöviivalla, veneen ra-
kentelusta ja haasteista varusteiden 
kanssa vielä kilpailun aikana, kilpailun 
kulun kilpakumppaneiden osalta muut-
taneista myrskyistä sekä saman Tapiol-
le ja Asterialle tehneistä barnakkeleista. 
Hiljentymisen hetkiä puolestaan tarjo-
sivat kirjallisuus, musiikki ja luontoko-
kemukset kuten linnunradan tarkastelu 
pilvettömältä yötaivaalta sekä albatros-
sien kunnioittava ihailu aavojen merten 
eleettöminä vaeltajina.

Kotiinpaluu Suomeen oli tunteikas 
kokemus Tapiolle niin Maarianhami-
nassa kuin Helsingissäkin. Kovin kau-
aa ei kuitenkaan mennyt seuraavien 
projektien suunnittelussa: Tapio päätti 
antaa Asterialle mahdollisuuden näyt-
tää todellinen potentiaalinsa seuraa-
vassa 2022 starttaavassa Golden Glo-
be Racessa. 

”Maaliin pitää tulla nopeammin, sil-
lä kun seuraavaan lähtöön on aikaa va-
jaa vuosi”, Tapio totesi naurahtaen. Ta-
pio nimittäin osallistuu Galianalla 
Whitbreadin retrokilpailuun eli Ocean 
Globe Raceen, joka starttaa jo 2023 täy-
sin miehistöin. 

Osallistujat kiittivät Tapiota hienos-
ta ja inspiroivasta esityksestä ja toivot-
tivat menestystä myös tuleviin purjeh-
duksiin. Lisätietoja näistä löytyy mm. 
Facebookin Tapio Lehtinen Sailing -si-
vulta.    Perttu Monthan

PERTTU MONTHAN

NIKLAS SANDSTRÖM

NIKLAS SANDSTRÖM

PETRI LESKINEN

Junioreita ja 
kiinnostuneita 
Galianalla
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HSK Academy Opti 
Winter Tour 2019-2020 
is totally something new

Hsk optimist program has 
been growing during the last 
year, huge investment of re-
sources and efforts have 

been made to provide the highest level 
of quality in training and racing. 

6 events already done by the hsk op-
timist team from October, 3 camps 
in Riva del Garda, 1 camp in Croatia, 1 
team race in Germany and 1 team race 
in Monaco. 

More than 150 hours of training on 

the water with sparring partners from 
all around the world. At the moment 
our team is in Torrevieja training and 
preparing the Euromarina regatta, 400 
boats will attend the event. hsk sailors 
will race with the club brand new mo-
bile unit, 10 new Optis, an incredible zo-
diac pro 500 and the new custom trail-
er. 

Why are we pushing so hard? The 
aim of this project is to allow the kids to 
reach an international level of sailing 

and in 2 years lead in Europe. After this 
event the sailors will come back to Tor-
revieja on February for another seven 
days camp. Before the qualifying races 
the kids will attend 2 camps in Riva del 
Garda on March and April. 

The venue for the winter tour will be 
Riva del Garda, WHY? 

▶ Located on center Europe 

▶ Mediterranean weather  

▶ Perfect Wind conditions 
for training all the year 

▶ Easy logistics 

▶ Hosting 2020 worlds  

Our organization doesn’t stop in 
2020, the Opti program for 2021 

is already done and all the logistics are 
settled. All the staff is working togeth-
er to reach the goal, club, junior board, 
coaches, sailors and parents.

For more information contact the 
Coach Team Santiago, Robin and Suvi-
Tuuli, who have worked together wi-
thin hsk Opti-team almost one year 
now.  

Santiago Lopez
Head Coach

HSK Academy



30 HSK:aren 311/2020 Hoskilainen 1/2020

▶ Kevätretki Turkuun
 la 14.3. klo 9–19
Perinteinen kevätretki tehdään Tur-
kuun, Ruissalon Telakalle ja Forum 
Marinumiin. Tarkemmat tiedot ret-
kestä löytyvät sivulla 40.

▶ Helatorstain eskaaderi 
 Viroon 21.–22.5.      
Perinteisen keväteskaaderin kohtee-
na on Haran uudistuva vierassatama 
Pohjois-Virossa, vain 40 nm Hoskil-
ta kaakkoon. Harassa oli Viron 
neuvostomenneisyydessä su-
kellusveneiden tukikohta ja 
sinne oli virolaisilta pääsy an-
karasti kielletty. Tästä johtuen 
Harassa ei ole mitään palvelu-
ja (Loksan kylään 12 km), joten 
Helatorstain viikonlopuksi sin-
ne ei kannata tulla, ellei osallis-
tu eskaaderiohjelmaan.

Syväys suojaisessa sata-
massa on yli 4 m. ja lahdella 
peräti 80 metriä! Eskaaderi-
veneille on varatut paikat uu-
sissa ponttoneissa. Laitureilla 
on vesi ja sähkö sekä rannassa 
WC-koppeja. 

Helatorstain purjehduksen jäl-
keen ihmettelemme massiivista 
sukellusveneiden demagnetisoin-
titukikohtaa, johon saamme 
paikallisilta asukkailta suomen-
kieliset opastukset, osittain 
myös omakohtaisilla kokemuk-
silla. Illalla vietämme paikallis-
ten kanssa 200 m2 teltassa sa-
tamajuhlia. 

Perjantaina on kokopäivän bus-
siretki Viinistun taidemuseoon, Käs-
mun pieneen merimuseoon ja lou-
naan jälkeen saadaan monipuolisia 
saunaelämyksiä ja paikallista riista-
ruokaa Lammasmäen lomakeskuk-
sessa. Paluumatkalla poiketaan vielä 
ostoksilla Rakveressa.  

Tarkemmat tiedot eskaaderista 
ovat sivulla 44.

Matkaveneilyn 
tapahtumia 2020

▶ Rishamn Race 12.6.
Tämä perhekeskeinen veneilytapahtuma 
suuntaa jälleen omaan, sähköistettyyn 
saarikohteeseemme Rishamniin. Tavoit-
teena on rohkaista perheveneilijöitä vii-
konloppu- ja lomamatkoillaan myös idän 
suuntaan. Etenkin purjeilla liikkuville on 
hienoa, että seuralla on retkikohteet vas-
takkaisilla ilmansuunnilla. 

▶ KMK – HSK -yhteistoimintaa
 kesäkaudella              

Jatketaan jo kahdettatoista kesää vas-
tavuoroista retkisatamien käyttöoi-
keutta Kungliga Motorbåt Klubbenin, 
KMK:n kanssa. Tukholman lähistöllä 

Högböten upea retkisaari on tilan sal-
liessa käytettävissä 1–2 veneelle kah-
den yön vierailuille, kuten vastavuo-
roisesti omat retkisaaremme. 

Useita Hoskin veneitä on jo vuosit-
tain vieraillut Högbötella ja viime ke-

sän ICCY Helsinki -tapaamisen yh-
teydessä saimme myös KMK:n 
venevieraita Ormikselle. Sopimuk-
set on julkaistu molempien seurojen 
tiedotteissa. 

Lisätietoa: www.kmk.se     

▶ Kalev ja Pärnu Jahtklubi – HSK
-yhteistoimintaa kesäkaudella 

Pyritään järjestämään Viron molemmil-
le ystävyysseuroillemme mahdollisuus 
rajatuilla venekunnilla vierailla kotisa-
taman lisäksi myös retkisaarissam-
me. Piritassa käydessä kannattaa 
soittaa ennakkoon Kalev Jahtklubille; 
uusi sadamakapten Andres Tamm ja 

Ado Tikerpäe +372 53 010 450. 
KJK:lla on laajennuksen jälkeen suo-

jaisia vieraspaikkoja, aitoa pursiseura-
tunnelmaa, saunat ja tasokkaat ravinto-
lapalvelut. Lomapurjehduksella samaa 
tunnelmaa on Pärnussa. Kovilla lounais-
tuulilla satama saattaa täyttyä, kun pois-
lähtö on työlästä, joten soitto ennakkoon 
sadamakapten Heiti Pöldroos +372 530 
7877. 

www.kjk.ee  ja www.jahtklubi.ee 

Windsurf Team Finland

L eireily on ollut intensii-
vistä espanjan Cadizin ve-
sillä. Ryhmän treeneissä 
painopistettä on jo siirret-
ty uuteen Starboard iQ-

Foil -kantosiiven varassa purjehtivaan 
purjelautaan. Miehet kuitenkin jatka-
vat 110 %:sti keskittymistä maalis-huh-
tikuun vaihteen swc-kisaan Genovas-
sa Italiassa, jossa on jaossa vielä yksi 
maapaikka kesän olympialaisiin, mi-
kä vaikuttaa miesten kevään ja kesän 
treeni- ja kisaohjelmaan. Tuuli Petä-
jä-Sirén on jo varmistanut maapaikan 
ja edustaa Suomea Tokion olympialai-
sissa 2020.

Leirien välissä on fysiikkaa laitet-
tu rautaiseen kuntoon. Ohjelmassa on 
monipuolista harjoitusta kestävyyden, 
liikkuvuuden ja voiman lisäämiseksi.

Ensi kesänä järjestetään historialli-
sesti ensimmäiset ja viimeiset pur-

jelautailun rs:x-luokan suomenmesta-
ruuskisat 11.–12.7.2020. Tämän lisäksi 
järjestetään luokkamestaruuskilpailut 
uudessa iQFoil-luokassa 14.–16.8.2020. 
Uudessa luokassa kilpaillaan useassa 
eri kilpailumuodossa: rata 25 min, mat-
ka 2 t, maraton (yli 3 t), slalom ja nope-
us. Aika näyttää, mitkä muodoista to-
teutuvat.

Hoskilla on katsottu uutta lautojen 
vesillelaskupaikkaa. Nykyisessä sata-
ma-altaassa on valitettavasti kivi, joka 
on vaarallisen matala iQFoil-laudoille. 
Laudan evän syvyys on yli 95 cm ja evä 
ei kestä pohjakosketuksia. Satamakap-
teenin kanssa on eri vaihtoehtoja käy-
ty läpi. 
HSK Windsurf Team

Windsurf Team Finland

Filip Store
ja Jakob 
Ek

BORJA CARRACEDO
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▶ Matkapurjehduksen ja 
 kansainvälisyyden 
 edistäminen  
Tunnistetaan seuramme vene-
kunnat, jotka ovat parhaillaan 
kiertämässä maapalloa tai muu-

ten tavallista pidemmillä mat-
koilla. Merkitään pallonkiertäjät 

sekä ystävyys- ja yhteistoiminta-
seurat Klubitalon aulan isolle kartal-

le. Solmitaan ystävyyssuhteita lä-
hellä ja maailman kolkilla oleviin 
seuroihin ja yhteisöihin, joissa 
Hoskin venekuntia on vieraillut. 
Rostocker Yachtclub (ROYC) tu-
li tutuksi ICCY 2016 -tapaamisen 
paikallisena isäntänä. 

Lisätietoja www.royc.de  
Kongelig Norsk Seilforeningen 

(KNS) kutsui 2017 keväällä klubi-il-
taansa esittelemään Baltian ve-
sistöjä ja jo kesällä ainakin kaksi 
venekuntaa vieraili Hoskilla. 
ICCY 2017 Riga tapaamisen yh-
teydessä aktivoitiin jo 2001 al-
kanut ystävyys Latvijas Jaht-
klubsiin, 2016 ruopatulla Lielupe 

-joella. 

▶ Kansainvälinen yhteistyö  
Jatketaan osallistumista kansain-

välisiin matkaveneilytapahtumiin 
ja -kokouksiin. Yhteistä toimin-
taa on mm. Cruising Association 
CA, International Council of Crui-
sing Yachts ICCY, Baltic Sea Crui-
sing Network BSCN ja Kungliga 

Motorbåt Klubben KMK, Konge-
lig Norsk Seilforeningen KNS, Latvi-

jas Jahtklubs sekä Kalev Jahtklubi KJK 
ja Pärnu Jahtklubi PJK sekä Hemin-

gway International Yacht Club of 
Cuba -yhteisöjen kanssa. 

Matkaveneilytoimikunta
matka-posti@hoski.fi

Pyritään järjestämään yhteis-
käynti Lohjan meripelastuskes-
kukseen. Järjestetään aikuisil-
le Hoskilla ”kokeile jollaa” -päivä. 
Satamassa toimii neljä purjeh-
duskoulua; Abrego, Kesäpurje, 
Sea Lady Sailing ja Wilhelmina 
Sailing. Lisäksi kannattaa hyödyn-
tää SPV-liiton veneilykou lutuksia, 

Navigaatioseurojen kursseja ja naa-
purimme Pajalahden Veneilykou-
lun tarjontaa. Avustetaan myös 
kansainvälisen huviveneenkul-
jettajan lupakirjan hankinnassa. 
Toimikunnan jäsenet opastavat 
mielellään ja antavat esim. es-
kaadereilla niiden aihepiiriin liit-
tyvää koulutusta. 

 

▶ Viestintä ja kirjoittelu 
 Hoskilaiseen ja Vuosikirjaan   
Purjehdusmatkoista ja matka-
veneilyyn liittyvistä tapahtumis-
ta kirjoitellaan edelleen aktiivi-
sesti Hoskilainen ja Vuosikirja 
painotuotteissa sekä kotisivuil-
la. Pallonkiertäjien blogit, Face-
book- sekä WhatsApp- ryhmät 
ja Instagram ovat Hoskia kos-
kettavia ja kiinnostavia viestintä-
kanavia. Näiden kanavien kehitystä 
seurataan kiinnostuneesti ja ole-
massaoloa kannatetaan lämpi-
mästi. 

Muistutettakoon kuitenkin, et-
tä viimeksi mainitut eivät ole 
HSK:n virallisia ja moderoituja 
ryhmiä, vaan jäsentenvälistä va-
paamuotoista viestintää. 

          

▶ Matkapurjehdusmerkit 
Aktivoidaan ansioituneita matka-
veneilijöitä anomaan hyvistä suo-
rituksistaan muistoksi matkapur-
jehdusmerkkejä. Anomukset voi 
jättää matkaveneilytoimikunnal-
le tai hallitukselle Merkkien sään-
nöt molemmilla kielillä.

▶ Kesätapaaminen heinäkuussa, 
 matkalla Riianlahdelle  
Ennen ja jälkeen ICCY-kokoontumista 
Saarenmaan Kuressaaressa voitaisiin 
järjestää vapaamuotoiset tapaamiset 
esim. Haapsalussa ja muutamassa Rii-
anlahden satamassa. Kuressaaren lin-
nassa pidetään Saarenmaan Ooppera-
päivät 21.–26.7. 

Lomasuunnitelmissa kannattaa huo-
mioida Muhu Väina Regatt 11.–18.7. rei-
tillä Pärnu – Ruhnu – Kärdla – Pirita. 
Regatassa on n. 130 venettä ja 800 kil-
pailijaa. Lisätietoja www.muhuvain.ee. 

Hoskin tapaamisiin tuleminen ei edel-
lytä osallistumista ICCY:n kokoontumi-
seen.

▶ ICCY 2020 Rally Kuressaare, 
 Estonia 15.–19.7.
International Council of Cruising Yachts, 
ICCY:n jo 39. tapaaminen järjestetään 
Saaremaan pääkaupungissa Ku-
ressaaressa. Linnasatamassa on 
varatut paikat juhlaliputetuille 
veneille.   Monipuolisessa ohjel-
massa on vierailuja Saaremaan 
kiintoisissa kohteissa, maittavia 
lounaita ja gaalaillallinen Arenburg 
SPA:ssa sekä iloista seurustelua pai-
kallisten ja kansainälisten metkaveneili-
jöiden kanssa. ICCY-ohjelma sivulla 36 ja 
www.iccy.org-sivuilla. Ilmoittautuminen 
on jo alkanut.

 

▶ OrmisJippo 8.8.   
OrmisJippo-perhepurjehduskilpailun 
startti on perjantaina klo 16, jotta tuul-
ta riittäisi maaliin saakka. Erityisillä Jip-
po-säännöillä houkutellaan hauskaan 
kilpaan koko perhe; lapset, anopit ja ko-
tieläimet. Luontopolku on viritetty kai-
kenikäisille. Lapset palkitaan mitaleilla 
ja he myös laskevat HSK:n lipun. Tarjoi-
lua on seuran puolesta.       

▶ Venetsialaiset elokuun 
 viimeisenä lauantaina 29.8.
Omatoimiset lyhtyjuhlat järjestetään 
Orm holmenilla ja Rishamnissa jo 20. 
kertaa tuplina sekä Hasselholmissa.

▶ ICCY 11/2020 Autumn 
 Meeting Uppsala
Aika tarkentuu myöhemmin.  

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

Vaasalainen Mizzen Oy järjestää myös 
SPV:n kanssa seurapurjehduksia ja ve-
nevuokrausta Välimereltä Karibialle.  

www.mizzen.fi

▶ Klubi-illat perjantaisin; 
 24.1. ja 6.3. sekä 
 marraskuussa  
Jatketaan suosittuja omatoimi-
sia klubi-iltoja perjantaisin. Aluk-

si löylytellään molemmilla saunoilla 
ja ohjelmat alkavat Iso Pässi -salissa 

klo 19. Alkuvuoden aiheina oli mm. s/y 
Navigateurin ”Kasuunilta Karibialle”. 6.3. 
Nitouche II ja Wenla IV -kipparit kerto-
vat tuoreita tietoja Viron vierasvene-
satamista, mm. 14 satamaa Tallinnas-
ta Narvaan. 

Myös jäsenten kesämatkoista olisi 
mukava nähdä esityksiä. Kaikissa illois-
sa tarkennetaan myös tulevan kesän 
tapahtumia, mm. helaeskaaderi Ha-
raan, kesätapaaminen Riianlahdella ja 
ICCY Kuressaare. Syksyllä jatketaan Pe-
rinnetoimikunnan kanssa nostalgisilla 
aiheilla.  

▶ Koulutus ja kurssit   
Toimikunta haluaa muistuttaa kaikkia 
hoskilaisia pitämään huolta veneilytai-
doistaan. Uusi Koulutustoimikunta on jo 
aktivoitunut mm. solmukursseilla ja die-
selin vuosihuoltokurssilla.  

Matkaveneilyn tapahtumia 2020
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C-laiturin 
vihkiminen

U usi C-laituri vihittiin käyttöön 
lauantaina 26.10. Kiitos Helsin-
gin kaupungin panostuksen ja 

urakoitsijan panoksen päästiin työt 
tekemään ajoissa ja uusi laituri palve-
lee alkavalla kaudella hoskilaisia en-
tistä paremmin.

Uutisia

MATTI PAAKKANEN

HSK:n 120-juhlavuoden kunniaksi paljastettiin 
muistolaatta Salmisaaressa työeläkevakuutus-
yhtiö Varman päätoimipisteessä viime kauden li-
punlaskun alla. HSK:n kotisatama sijaitsi vuosina 
1925–1959 Ison Pässin saaressa, joka sijaitsee ny-
kyisen Varman päätoimipisteen alueella. 

MATTI PAAKKANEN

Iso-Pässin muistolaatan paljastus

Kotisatamas-
ta oli järjes-
tetty nopea 
venekuljetus 
Salmisaareen
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iccy-tapaaminen

International Council of Cruising 
Yachts, iccy on 1986 perustettu 
kansainvälinen matkaveneilijöi-
den yhdistys, jossa on edustettuna 

13 maata, lähinnä Pohjois-Euroopasta.
Perustajajäsenenä Suomi on ollut ak-

tiivisesti mukana järjestäen jo neljä ta-
paamista; Helsinki–Tallinna 1989, Hel-
sinki–Savonlinna 1999, Maarianhami-
na 2009 ja Helsinki hsk 2019. iccy -ta-
paamiset ovat avoinna kaikille järjes-
täytyneille veneilijöille.

Kunniakommodorimme Seppo Sel-
javaara on yksi perustajajäsenistä. ic-
cy:n pääsihteeriys siirtyi Suomeen 2010 
Veneilyliiton entiselle toiminnanjohtaja 
Hannu Laineelle ja edelleen 2016 hsk:l-
le, kommodori Joni Nuorivaaralle. Nyt 
onkin ollut kotoisen helppoa omaksua 
lisää tietoa iccy:n toiminnasta. Myös 
maksuttoman iccy Cruising -jäsenyy-
den hakeminen on vaivatonta.

 Ohessa on tämän vuoden  iccy-ta-
paamisen ohjelma englanniksi. Toivom-
me Hoskin matkaveneilijöiltä runsasta 
osanottoa viiden päivän monipuoliseen 
ohjelmaan. Mukaan kannattaa houku-
tella myös tuttuja naapuriseuroista. 

ICCY

▶ 15.07.2020, Wednesday
Arrival

16.00 Opening Ceremony, the Mayor 
speech and welcome drinks

▶ 16.07.2020, Thursday
10.00–
15.00

Island tour
Baltic Workboats (shipyard) 
Nasva fishfactory 
Sõrve lighthouse
Orbu Talu (juniper workshop) 
lunch at Angla Windmill
Kaarma Talu (soap / oil workshop)

18.00 Socializing

▶ 17.07.2020, Friday
10.00–
15.00

Island tour
Saare Paat or Luksusjaht (yacht/
motorboat yard)
Kaali crater
Lunch in Ostrich Farm
Meeting with former president of 
Estonia (if all goes according to 
plan..)
Maasi Castle

18.00 Socializing

▶ 18.07.2020, Saturday
10.00 Kuressaare City tour

Kuressaare Castle
Pöide Brewery…

13.00 Lunch 

19.00 Gala evening at Arensburg SPA

▶ 19.07.2020, Sunday
11.00 Closing ceremony. 

Goodbye kisses..

PS! Could be small changes depends on 
Mr. Rüütel’s (Estonian former president) 
timetable.

▶ Program ICCY 2020 
Rally, Kuressaare, Estonia

Elvstrøm Sails
Matka- ja kilpapurjeet
Puomipei�eet
Tarvikkeet

Purjehdusköydet
Kiinnitysköydet
Pleissaukset
Vaijerityöt

Series Oy

www.series.fi



Nitouche II oli Var-
blan sataman en-
simmäinen ulko-
mainen vieras heti 
juhannusavajais-
ten jälkeen.

Haapsalun Kuursaal sijaitsee meren-
rantaa seuraavalla promenadilla.

Manilaidin 
saari 
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K lubitalon saunoissa läm-
mitellään aluk-
si ja jäähdytellään 
vaikka uudella tal-
viuintipaikalla. 

Tätä ennen on jo saatettu ostaa 
mukaan ”sauna- ja kokousvesiä” 
Blue Peteristä...  Ohjelma alkaa 
Iso Pässi -salissa klo 19.

Illan aiheina mm. s/y Wen-
la iv ja Nitouche ii -kipparei-
den esittelyt Viron uusista vie-
rassatamista: Manilaid ja 
Munalaid sekä Varbla ja Nar-
va-Joesuu. Tallinnasta Nar-
vaan välillä löytyy peräti 14 
satamapaikkaa, joten niistä ly-
hyet esittelyt.

Tiedotetaan kevätretkestä 
Ruissalon Telakalle ja Forum Marinu-

miin sekä iccy 2020 Kuressaare Ral-
lyn ohjelmasta. Samalla suunni-

tellaan mahdollisia Hoskin kesä-
tapaamisia esim. Haap salussa ja 

muutamassa Riianlahden sata-
massa. 

Kerrotaan uutisia Viipurin ja 
Pietarin tullauspaikoista sekä 

tuoreet kuulumiset Suursaaresta. Vä-
litetään terveiset Pärnu Jahtklu-

bilta ja Cruising Associationilta 
Lontoosta.

 Ilta on avoin myös jäsenten 
matkakertomuksille.

Tervetuloa vanhat ja uudet 
jäsenet hauskoihin klubi-iltoi-

hin! 

Matkaveneilytoimikunta
matka-posti@hoski.fi

Matkaveneily

Manilaid

3

VIRO

SUOMI

VENÄJÄ

LATVIA

4

HELSINKI
PIETARI

TALLINNA

RIIKA

Matkaveneilyn klubi-ilta 
perjantaina 6.3.

1

11

2

6

10

9

8

7

1 Viipuri

2 Suursaari

3 Narva-Joesuu

4 Haapsalu

5 Kärdla

6 Kuressaari

7 Varbla

8 Munalaid ja 
Manilaid 

9 Kihnu

10 Pärnu

11 Ruhnu

KALEVI WESTERSUND

VISIT HAAPSALUWIKIPEDIA

5
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P erinteinen kevätretki suuntautuu 
Turkuun, uudistuneelle Ruissa-
lon Telakalle ja mukavan lounaan 

jälkeen omatoimisesti Forum Marinu-
miin (esim. museokortilla) ja/tai Göran 
(ex. Daphne) ravintolaan.  

Ruissalon Telakalla ovat paritunti-
sen kierroksen oppaina Eero Lehtinen 
ja ass:n kommodori Markus Blomqvist.

Ruissalon Telakan vierasvenesata-
ma sijaitsee Aurajoen tuntumassa his-
toriallisella maaperällä. Turun vene-
veistämö rakensi tällä paikalla yli 5 000 
puuvenettä vuosina 1889–1954.

 Turun veneveistämön henki elää 
edelleen Ruissalon Telakalla. Veistä-
mön rakentamat klassikot — Sphinx, 
Merenneito ii, Barbro, Marianne, Ai-

veneille on varattu omat paikat laitu-
rista ja alue toimii myös Alfons Håkans 
-varustamon huoltotelakkana. Parkki 
Sigyn (1887) on telakalla peruskorjauk-
sessa kesään 2020 saakka.

Ruissalon Tapahtumatelakka on 
yksi Turun suosituimmista juhla- ja 
tapahtuma paikoista. Patinoitunut Wes -
tin-sali ja moderni Lindblom-sali tar-
joavat tunnelmalliset puitteet häille, 
merkkipäiville ja yritystilaisuuksille ai-
van meren äärellä. Tapahtumatelakalla 
järjestetään myös suurempia yleisöta-
pahtumia.

Lisätietoja: ruissalontelakka.fi ja 
www.forum-marinum.fi. 

Tervetuloa hauskalle kevätretkelle! 
 

Matkaveneilytoimikunta
matka-posti@hoski.fi

Kevätretki

Kevätretken bussiin mahtuu mu-
kaan 50 ensimmäistä. Retkipäivän 
hinta on 55 € / aikuinen ja 35 € / al-
le 16 v. Bussi lähtee Kiasman vie-
restä (Mannerheiminaukio 2), tu-
ristibussien pysäkiltä kello 9.00 ja 
palaa kello 19 mennessä.

Sitovat ilmoittautumiset teh-
dään maksamalla HSK:n tilille FI48 
8000 1000 0835 77 henkilökohtai-
set maksut, ja merkitsemällä vies-
tikenttään TURKU sekä henkilöi-
den ja veneen nimi.

Ennakkoon tilatuista palveluista 
johtuen mahdollisia peruuntuvia 
osallistumismaksuja ei palauteta.

rawata, Tuulikki ja Albertina — ovat 
edelleen paraatikunnossa ja aktiivises-
sa käytössä. Monia Hai-veneitä tehtiin 
myös vientiin, Ranskaan ja Jenkkilään 
ja Göran Schildtin Daphne kelluu edel-
leen Göran-ravintolan lattialla. 

Vierasvenesatamassa on runsaas-
ti tilaa kylkikiinnitystä varten. Loput 
paikoista ovat tolppapaikkoja. Sata-
man syväys on 2–3 metriä. Roope-sa-
taman palveluihin kuuluvat laituripiz-
zeria, kahvila, wc/suihku-tilat, vesipis-
teet ja maasähkö laitureilla sekä jätease-
ma. Myös Linnateatteri toimii kesäai-
kana Ruissalon Telakan vanhassa vene-
suulissa. Kaupungin keskustaan pääsee 
kätevästi linja-autolla tai vesibussilla.

 Ruissalon Telakan omille klassikko-

Kevätretki Turkuun Ruissalon 
Telakalle ja Forum Marinumiin 

lauantaina 14.3.
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T ule mukaan Helatorstain es-
kaaderillemme kokemaan 
uusia elämyksiä ja aitoa viro-

laisuutta mukavassa seurassa. Pur-
jehduskohteemme, Haran uusi vie-
rasvenesatama sijaitsee vain 40 nm 
Hoskilta kaakkoon (harasadam.ee)! 
Moderni satama tarjoaa suojaisen 
kiinnittäytymisen kaikenlaisille ve-
neille (sataman syvyys yli 4 m). Ha-
rasta teemme koko päivän bussiret-
ken Pohjois-Viron rannikolle, jonka 
kohokohtana on kylpeminen ja riis-
tapitoinen illallinen Lammasmäen 
ainutlaatuisessa saunakylässä.  

Tervetuloa ainutlaatuiselle es-
kaaderille! 

 
Matkaveneilytoimikunta
matka-posti@hoski.fi

Lisätietoja kohteista www.visitestonia.com/fi/ ja www.lammasmae.ee/fi/ 

Haraan, Viinistuun, Käsmuun ja 
Lammasmäen saunakylään 21.–22.5. ▶ To 21.5.

Purjehdus HSK-Hara (40 nm), haluk-
kaille yhteislähtö aamulla Hoskilta

Opastettu tutustuminen Hara 
allaveelaeva sadamaan ja 
sen historiaan

Satamajuhlat Haran satamassa, 
jossa käytössämme on 200 m2:n 
teltta. Tarjolla barbeque-ruokailu 
ruokajuomineen. Paikallisia 
purjehtijoita ja kyläläisiä on 
kutsuttu mukaan.

▶ Pe 22.5.
Koko päivän bussiretki n. 
klo 9.00–21.00, kohteina:

Viinistun satama ja taidemuseo

Käsmun kapteenien 
kylä ja merimuseo

▶ Eskaaderin ohjelma

▶ Osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 90 € / aikuinen ja 
50 € / alle 16-v. Hintaan sisältyy opastus 
ja barbegue-illallinen juomineen Haras-
sa, perjantain opastettu bussimatka, mu-
seot ja opastukset Viinistussa ja Käsmus-
sa, lounas sekä useat saunat ja illallinen 
Lammasmäellä. Haran edullisen satama-
maksun (eskaaderiveneille 9 €/yö) jokainen 
maksaa erikseen.

Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä (rajoittei-
na bussin koko ja rantakohteiden pienuus)

▶ Ilmoittautumiset
Sitovat ilmoittautumiset tehdään maksa-
malla HSK:n tilille FI48 8000 1000 0835 77 
henkilökohtaiset maksut, ja merkitsemäl-
lä viestikenttään HARA sekä henkilöiden ja 
veneen nimi. 

Ennakkoon tilatuista palveluista johtuen 
mahdollisia peruuntuvia osallistumis-
maksuja ei palauteta.

▶ Lisätiedot ym.  Lisätietoja antavat ja venetietoja keräävät:

      Pekka Nurmi, s/y Wenla IV
     040 504 5236

  pekka1nurmi@gmail.com    

      Kalevi Westersund, s/y Nitouche II
     040 080 8620 

  kalevi.westersund@hoski.fi

Lounas Kasperivikin tyylikkäässä ja 
aitoa virolaista ruokaa tarjoavassa 
ravintola Käsmussa

Lammasmäen ainutlaatuinen sauna- ja lo-
makylä, jonka erikoisuutena kymmenkunta 
erilaista saunaa (kts. Helsingin Sanomien 
juttu Lammasmäestä 21.12.2019). Kylvem-
me paikan parhaissa saunoissa (uima-asu 
ja pyyhkeet mukaan), ml. satavuotias sa-
vusauna ja maailman ainoa turvesauna 
(turba saun). Saunomisen jälkeen syömme 
riistapainotteisen illallisen. Isäntä ja paikal-
linen mahtimies Meelis Parijõgi puhuu suo-
mea ja kertoo meille Lammasmäen mielen-
kiintoisesta historiasta ja tietenkin monista 
saunoistaan. Täällä voi myös meloa kaja-
keilla, veistellä pajupillejä, ampua jousella 
tai heittää kirvestä (kirve viskamine).

Paluumatkalla Haraan pysähdys 
Rakveressä sopivassa ostospaikassa.

HOSKI

TALLINNA

Prangli Viinistu

Käsmu

Lammasmäe

HARA

40 nm

Helatorstain eskaaderi 

Matkat
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Katkaravut ja 
riisi Cajun-tyyliin

Helppo ja herkullinen yhden kattilan ruoka Louisianalaiseen tyyliin. 
Suosittelen kuuntelemaan Dr Johnia tai Neville Brothersia 

ruoanlaiton aikana oikean tunnelman luomiseksi.

Resepti

Laita kattilaan nokare voita ja 
hieman oliiviöljyä. Kuutioi kaksi 
sellerinvartta, keltainen sipuli ja 

paprika (mielellään vihreä) ja kuullo-
ta kattilassa, kunnes ovat pehmeitä. 
Lisää kaksi kynttä hienosti pilkottua 
valkosipulia, pari teelusikallista papri-
kapulveria ja puoli teelusikallista tim-
jamia sekä oreganoa. 

Käytän mielelläni yhdistelmää pi-
mentón dulcea ja picantea, mutta 
käyttäessä tavallista paprikamaus-
tetta ruokaan voi lisätä cayennen-
pippuria tai chilihiutaleita oman 
maun mukaan. Keitä muutama mi-
nuutti, kunnes mausteet alkavat 

tuoksua ja lisää kolme desilitraa rii-
siä sekä kuusi desilitraa kasvislientä. 
Mausta suolalla ja pippurilla. 

Kun neste kiehuu, laske lämpötilaa 
ja anna kiehua hiljalleen kannen al-
la, kunnes neste on imeytynyt ja riisi 
on lähes valmista. Lisää 400 gram-
maa katkarapuja ja pari lusikallista 
sitruunamehua riisin sekaan ja jatka 
keittämistä vielä muutaman minuu-
tin ajan.

Käytä mahdollisuuksien mukaan 
luomuvihanneksia sekä MSC-sertifioi-
tuja katkarapuja.

Bon appétit!  
Georg Boldt

vuodesta 1952

Yli 60 vuotta 
laadukasta nosturi-

palvelua

Puh. (09) 350 5600  |  www.sjoman.com

Helsingin Nosturit Oy
Kuljetusliike Jouni 

Meling Oy

Patros_lehtimainos_132x92mm v2.indd   1 10/02/20   13:07
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KESÄKUUN
KESKIYÖ
Hoskilaisen 
1/2020
kuvakilpailun 
voittaja

Pekka Tuovinen 
"Kesäkuun 
keskiyö"
 

Otettu 17.6.2019 
klo 23.29 Orm-
holmenilla
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Talousjohtaja  
Ekonomichef  
Ansala Erkka

HSK:n hallitus ja 
luottamushenkilöt 2020

Talousjohtaja
Ekonomichef
Ansala Erkka

Satamajohtaja
Hamnchef
Laurila Hannu

II Varakommodori
II Vicekommodor
Westersund Kalevi

Pääsihteeri
Generalsekreterare
Monthan Perttu

▶ HALLITUS  STYRELSEN     hallitus-posti@hoski.fi

Kommodori 
Kommodor
Nuorivaara Joni

I Varakommodori
I Vicekommodor
Rönkkö Perttu

Koulutusjohtaja
Skolningschef
Salminen Ville

Savikurki Seppo
Stenius Petteri

Hyvönen Ossi
Niemi Olli

▶ VAALITOIMIKUNTA  VALNÄMNDEN     vaali-posti@hoski.fi

Vuorinen Juha pj.
Eriksson Rolf

Suomalainen Tarmo

▶ KILPAPURJEHDUSOSASTO  KAPPSEGLINGSSEKTIONEN

I Varakommodori  I Vicekommodor  Rönkkö Perttu

▶ KILPAILUTOIMIKUNTA  KAPPSEGLINGSNÄMNDEN     kilpa-posti@hoski.fi

Vesalainen Heikki pj.
Alanne Sirpa
Andersson Henrik
Brummer Lauri
Eklund Juha
Eskola Nora
Gagneur Rami
Gröndahl Ted
Heikinaro Arto

Huotari Heikki
Hyvönen Ossi
Hyvönen Teuvo
Järvimaa Jari
Kaurinkoski Petri
Lautiainen Marianne
Lehtinen Hanna
Lehtinen Juha
Lindfors Carl-Johan

Lindgren Eva
Manninen Hannu
Meisalo Leena
Mäkinen Mika
Norio Henri
Nurmi Mikko
Nurmilaukas Timo
Partinen Joonatan
Peltomäki Ari

Ruokolahti Vicke
Sivenius Ilkka
Sjöholm Arto
Soikkeli Johannes
Stenius Petteri
Toivonen Aappo
Virkkunen Carita
Virkkunen Kalle
Ylikangas Timo

Rönkkö Perttu
Stenius Petteri

Kiiski Sami
Piispa Timo

▶ JUNIORIKILPATOIMIKUNTA  JUNIORKAPPSEGLINGSNÄMNDEN     juniori-posti@hoski.fi

Sepponen Jussi  pj.
Andersson Henrik

Uusitalo Mikko

Pulsa Heikki 
Rönkkö Perttu

Lindgren Eva 
Peltomäki Ari

▶ KÖLIVENETOIMIKUNTA  KÖLBÅTSNÄMNDEN     kolivene-posti@hoski.fi

Hotinen Juha-Pekka pj.
Kotisalo Markku

Saarelainen Kalle 
Siren Jukka

▶ VENEILYOSASTO  FRITIDSBÅTSSEKTIONEN

II Varakommodori  II Vicekommodor  Westersund Kalevi

Pönni Heikki
Rintamäki Timo
Salminen Ville

Laurila Tiina
Nurmi Pekka
Pellikka Eero

▶ MATKAVENEILYTOIMIKUNTA  LÅNGFÄRDSNÄMNDEN     matka-posti@hoski.fi

Suomalainen Tarmo pj.
Dahlbom Mikko
Hirvonen Maritta

Svahn Harri
Syrjänen Ville

Pellikka Minna
Rintamäki Timo
Unnbom Ari

Hirvonen Juha
Idman Jouni
Kakko Lauri
Kankkunen Katja

▶ RETKISAARITOIMIKUNTA  UTFÄRDSNÄMNDEN     saari-posti@hoski.fi

Niemi Olli pj.
Ansala Erkka
Elomaa Seppo
Henttinen Tomi

Verhe Irma
Westersund Kalevi
Vuorinen Juha

▶ TIEDOTUS- JA SEURATOIMINTA  INFORMATIONS- OCH KLUBBVERKSAMHET

Pääsihteeri  Generalsekreterare  Monthan Perttu

Piispanen Matti
Reijonaho Jaana
von Troil Eric
Tuominen Sakari

Kangasniemi Arja
Koivuneva Jouni
Monthan Perttu
Paakkanen Matti

▶ TIEDOTUSTOIMIKUNTA  INFORMATIONSNÄMNDEN     tiedotus-posti@hoski.fi

Eriksson Rolf pj.
Boldt Mikael
Grandell Viktor
Hämäläinen Merja

Westersund Kalevi

Paakkanen Matti
Westersund Kalevi

Gröndahl Ted
Nurmilaukas Timo

▶ PERINNETOIMIKUNTA  TRADITIONSNÄMNDEN     perinne-posti@hoski.fi

Seljavaara Seppo pj.
Eriksson Rolf

Virkkunen Carita
Vuorinen Juha

Malmari Marsa
Manninen Eila

Laurila Tiina
Lautiainen Marianne

▶ KLUBITOIMIKUNTA  KLUBBNÄMNDEN     klubi-posti@hoski.fi

Lindgren Eva  pj.
Aarnio Ulla

Nurmilaukas Timo

▶ YLEINEN OSASTO  ALLMÄNNA SEKTIONEN

Satamajohtaja  Hamnchef  Laurila Hannu

Ollila Henri
Pennanen Juha
Ruotsalainen Miika
Savikurki Seppo

Kärki Eero
Laiho Aki
Laurila Hannu
Lehtonen Kari
Myllylä Tuomas

▶ SATAMA JA KIINTEISTÖTOIMIKUNTA  HAMN- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN
Sirén Carl pj.
Ekroth Björn
Henttinen Tomi
Huhtamäki Harri 
Kaurinkoski Erkki

Valjus Mikko
Verhe Irma
Wessman Jarmo
Wolff Tero

▶ KOULUTUSTOIMINTA  SKOLNINGSSEKTIONEN

Koulutusjohtaja  Skolningschef  Salminen Ville

Syrjänen VillePellikka Jesse

▶ KOULUTUSTOIMIKUNTA  SKOLNINGSNÄMNDEN     koulutus-posti@hoski.fi

Salminen Ville *) Westersund Kalevi

Tolvanen Mika

von Troil Eric
Westersund Kalevi

Laurila Hannu
Mantila Pentti
Mikkonen Kari

▶ VENEILYTURVALLISUUSTOIMIKUNTA  BÅTSÄKERHETSNÄMNDEN     turva-posti@hoski.fi
Savikurki Seppo pj.
Basilier Rene
Eklund Paul
Ekroth Björn
Haimila Risto

Helle Kari
Hiilamo Hannu
Järvimaa Jari
Kontio Markku

Lehtinen Juha
Lehto Rami
Linnossuo Jussi
Majapuro Jukka

Mattila Mikko
Pellikka Jesse
Pensamo Martti
Reijonaho Jaana

Salminen Ville
Sauramo Kari
Siirtola Reijo
Wegelius Arto

▶ KEVYTVENETOIMIKUNTA  LÄTTBÅTSNÄMNDEN     kevytvene-posti@hoski.fi

Hyvönen Ossi pj.
Airakorpi Kari
Elomaa Heikki

Hyvönen Teuvo
Jokinen Sami
Maisniemi Kira

Nurmilaukas Timo
Partinen Jukka
Pennanen Miikka

Sarekoski Jari
Suonsilta Reino
Willgren Robin

Vuorjoki Petri
Öller Christian

▶ HALLINTO-OSASTO  ADMINISTRATIONSSEKTIONEN     talous-posti@hoski.fi

Tilintarkastaja
Revisor
Nevalainen Rabbe KHT
AltumAudit Oy Ab (vara)

Toiminnantarkastaja
Verksamhetsgranskare
Alenius Jani
Penttilä Panu (vara)
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▶ HELMIKUU
5.2. Luottamushenkilöiden 

tapaaminen
KLU

7.–16.2. Vene 20 Båt

15.2. SXK Välimeren 
koulutuspäivä

23.2. Hätämerkinantoharjoitus EMK

29.2. Classic Yacht Symposium

vko 9 Hoskilainen 01/2020 
ilmestyy

TIE

▶ MAALISKUU
6.3. Matkaveneilyn klubi-ilta MAT

6.–8.3. Meremess, Tallinna

12.3. Veneilijän solmukurssi KOU

14.3. Kevätretki Turkuun 
Ruissalon Telakalle ja 
Forum Marinumiin

MAT

18.3. Ylimääräinen yhdistyksen 
kokous

HAL

▶ HUHTIKUU
7.–15.4. Allt för Sjön, Tukholma

8.4. Vuosikokous HAL

13.4. Hoskilaisen 02/2020 
deadline

TIE

16.4. Doublehanded klinikka

18.4. Lipunnosto HAL

▶ TOUKOKUU
9.5. Ormholmenin 

kevättalkoot
RET

12.5. Infotilaisuus Meri-
karhujen jäsenyydestä 
kiinnostuneille

16.5. Rishamnin kevättalkoot RET

vko 20 Hoskilainen 02/2020 
ilmestyy

TIE

20.5. Hasselholmenin 
kevättalkoot

RET

21.–23.5. Helatorstain eskaaderi MAT

22.–24.5. Naantalin venemessut

23.5. Helsinki Two Star

31.5. WB-Sails Round the Buoys KIL

▶ KESÄKUU
5.–6.6. Espoo Suursaari Race

5.–6.6. Risukko Race ja 
saaritapahtuma

MAT

6.–7.6. Spring Cup KIL

9.6. Sataman siivoustalkoot

12.–14.6. 2.4 SM

13.6. Emäsalon lenkki

29.6–1.7. Nord Stream Race

▶ HEINÄKUU
2.7. Route to Hanko 

Doublehanded

3.–5.7. Hangon Regatta

11.7.–18.7. Muhu Väina Regatta: 
Pärnu - Ruhnu - Kärdla - 
Pirita

15.–19.7. iCCY 2020 Kuressaare MAT

17.–19.7. Tallinnan meripäivät, 
Lentosatama 

23.–26.7. Kotkan meripäivät

24.7.–2.8. Tokio 2020 
kesäolympialaiset

27.7.–1.8. Junioreiden PM-kilpailut JUN

▶ ELOKUU
7.–9.8. Louhi SM

7.–8.8. OrmisJippo perhe-
purjehduskilpailu ja 
saaritapahtuma

RET

13.8. Hoskilaisen 03/2020 
deadline

TIE

13.–16.8. Uiva 2020 Flytande UIV

14.8. Helsinki-Tallinna Race

15.8. Viaporin tuoppi

22.–23.8. First 31.7 SM KIL

29.8. Henri Lloyd Race & 
Eke Challenge

KIL

29.8. Venetsialaiset, Ormi-
holmen ja Rishamn

MAT

▶ SYYSKUU
5.9. Ande Vihma -purjehdus KIL

5.9. KoPu Singlehanded

6.9. KoPu Doublehanded

vko 38 Hoskilainen 03/2020 
ilmestyy

TIE

12.9. Rishamnin syystalkoot RET

19.9. Ormholmenin syystalkoot RET

28.9. Hoskilaisen 04/2020 
deadline

TIE

▶ LOKAKUU
3.10. Karvalakki

24.10. Lipunlasku ja 
kauden päättäjäiset

HAL

vko 44 Hoskilainen 04/2020 
ilmestyy

TIE

HAL Hallitus

JUN Junioritoimikunta

KEV Kevytvenetoimikunta

KIL Purjehduskilpailutoimikunta

KOU Koulutustoimikunta

KVE Kölivenetoimikunta

MAT Matkaveneilytoimikunta

KLU Klubitoimikunta

PER Perinnetoimikunta

RET Retkisaaritoimikunta

SAT Satamatoimikunta

TAL Taloustoimikunta

TIE Tiedotustoimikunta

TST Toimisto

TUR Veneturvallisuustoimikunta

Tapahtumakalenteri 2020
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