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Kysy Charter Management 
-tarjous meiltä. Hanki uusi 

upea vene vain 30–40 % 
investoinnilla!

Varaa kauttamme unelma veneesi ulkomailla! 
Valitse upea yksirunko vene tai mukava ka-

tamaraani. Dubrovnikista tarjoamme uudet 
Lagoon 42, 450 F ja Lagoon 50 Elegance 

-katamaraanit hoskilaisille 20 % alennuksella.

KAIKKI CHARTERIT HOSKI-
LAISILLE 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!

HOSKILAISTEN PURJEHDUSEDUT

www.yachtsagent.com
ASIANTUNTIJASI MAAILMAN MERILLÄ

Saat meiltä nyt myös 
Navigare Yacht and 
lifestyle investment 
-palvelut Lagoon-kata-
maraaneihin. Takuu-
tuotto poikkeusolo-
suhteista huolimatta!

Ole yhteydessä:
Timo Salminen

Tel. +358 400 465050
timo@yachtsagent.com
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TIESITHÄN, 
että Hoski on mukana 
myös Facebookissa?
Kirjaudu palveluun, etsi ryhmä
nimeltä HSK-jäsenfoorumi
ja liity mukaan keskusteluun!

11.3.2020

P äivämäärä, jonka jälkeen 
maailma ei ole ollut entisen-
sä. Tuolloin maailman ter-
veysjärjestö who julisti ko-
ronaviruksen aiheuttaman 

Covid-19 -taudin pandemiaksi.
Tauti pääsi yllättämään kaikki ta-

valla, johon kukaan ei osannut varau-
tua. Maiden rajat on suljettu, urheilun 
sarja- ja kilpailutoiminta on keskeytet-
ty. Miljoona suomalaista tekee töitä ko-
toa käsin. Ravintolat saavat tarjota ruo-
ka-annoksia vain mukaan otettaviksi. 
Pelko siitä, että sairaaloiden tehohoi-
topaikat loppuvat kesken myös 
Suomessa, kuten on jo joissa-
kin muissa maissa käynyt, 
on johtanut siihen, et-
tä Uusimaa oli eristetty 
muusta Suomesta. Häi-
tä ja syntymäpäiväjuhlia 
ei voi viettää kuin alle 10 
hengen kokoisissa tapah-
tumissa.

Edellä mainittu on kuin 
tieteistrilleristä tai painajais-
unesta. Se on kuitenkin todelli-
suutta, jonka keskellä elämme. Rutiinit, 
joita olemme pitäneet itsestään selvinä 
eivät tänä keväänä toteudukaan, kuten 
aina ennen. Monissa meistä tämä ai-
heuttaa hämmennystä ja kummastusta.

Y hdistystoiminta on aina perustu-
nut yhteisön voimaan. Yhdessä te-

kemiseen. Nyt yhdistysten toiminnas-
ta otetaan mittaa tavalla, jota valtaosa 
meistä ei ole aiemmin kokenut. Pitkään 
suunniteltuja ja valmisteltuja tapahtu-
mia joudutaan perumaan tai siirtämään 

toistaiseksi tuntemattomaan ajankoh-
taan. Yhteistyökumppaneiden hankki-
minen on vaikeaa, koska lähes jokainen 
organisaatio on tilanteessa, jossa sel-
viäminen menossa olevan kriisin yli on 
vähintäänkin haasteellista. Nyt tarvi-
taankin jokaisen jäsenen panosta enem-
män kuin koskaan. Talkoita ei toistai-
seksi voi järjestää, mutta jokainen voi 
varmasti kantaa kortensa kekoon toi-
mimalla itse..

Tilanteesta johtuvat rajoitukset ovat 
osaltaan edistäneet koko kansakunnan 

digiloikkaa. Etäkokoukset ovat tul-
leet tutuiksi myös monelle, jol-

le ne eivät sitä ennestään ol-
leet. Myös hsk:lla ollaan 

kokoonnuttu etänä. Niin 
hallitus kuin toimikun-
nat. Myös katsastuk-
sissa tullaan hyödyntä-
mään nykyistä teknolo-

giaa videopuhelun muo-
dossa.
Maamme hallituksen ja 

viranomaisten määräykset ja 
ohjeet vaikuttavat toimintaamme 

oletettavasti pitkälle kesään. Osa niis-
tä saattaa tuntua kiusallisilta tai turhil-
ta. Niin ei ole, vaan kaikilla ohjeilla py-
ritään siihen, että pääsemme takaisin 
normaaliin elämänkulkuun mahdolli-
simman pian ja vähin vahingoin.

Uusi normaali lienee jonkin verran 
erilainen, kuin ennen erästä maa-

liskuista keskiviikkoa.  

Joni Nuorivaara
Kommodori

Kuvateksti sivulla 30: Jakob Ek -> Jakob Eklund

Kommodorin tarinat

Korjaus Hoskilaiseen 

01/2020:

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

Vuoden 2020 retkisaariviiri on noudettavis-
sa toimistosta (huomioi aukioloajat). 

Retkisaariviiriä käytetään entiseen ta-
paan niissä veneissä, jotka on katsastettu ja 

rekisteröity muihin seuroihin kuin hsk:lle, mutta ve-
neen omistaja tai kippari on hsk:n jäsen. Saariviiri on 
venekohtainen ja hsk:n jäsenen tulee toimia veneen 
kipparina. 

Saariviiri kiinnitetään veneeseen ja sen tulee olla 
näkyvällä paikalla retkisaareen saapuessa. Saariviirit 
on merkitty vuosiluvulla ja järjestysnumerolla. Saari-
viirin hinta on 50 euroa ja kertyneet tuotot käytetään 
retkisaarten viihtyvyyden parantamiseen.  

Retkisaaritoimikunta

Retkisaariviiri 2020
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Veneilijöitä koskettaa kesä-
kuun alusta lähtien mer-
kittävä muutos kun uu-
si vesiliikennelaki astuu 
voimaan. Laissa määri-

tellään huviveneen päällikön vastuut 
kattavasti.

Uutisia

Lakimuutos yhdistää aiemmin hajal-
laan eri laeissa, asetuksissa ja määräyk-
sissä olleet veneilyä koskevat asiat yk-
siin kansiin. Tavoitteena oli myös sel-
keyttää vesiliikennelain ja merilain 
suhdetta lähtökohtana kansainvälinen 
sääntely.

Uutisia

Uusi vesiliikennelaki 
astuu voimaan 
1.6.2020 

Päällikön vastuu on ehdoton
Tärkein muutos on se, että uuden lain 
mukaan huviveneessä on oltava päällik-
kö, jonka vastuu aluksesta ja matkusta-
jista on ehdoton. Päällikkö vastaa siitä, 
että 

▶ alus on turvallinen ja 
merikelpoinen,

▶ miehistö on ohjeistettu riittävästi 
olosuhteisiin nähden, 

▶ erikseen määritellyt varusteet 
ovat kunnossa ja saatavilla, 

▶ miehistöllä on pelastusliivit 
puettuna olosuhteiden niin 
edellyttäessä, 

▶ veneen asiakirjat ovat aluksessa 
mukana, ja että

▶ päällikkö käyttää asianmukaisia 
merikarttoja ja -julkaisuja.

Huvivene vai -alus? 
Entä vuokraveneet?
Epäselvyyksien välttämiseksi laissa on 
tehty selkeä ero huviveneen ja -aluksen 
välille. Huvialus on yli 24 metrinen ur-
heiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoi-
tettu alus. Huvialuksen päällikön on ol-

tava täyttänyt 18 vuotta ja hänellä tulee 
olla kansainvälinen huviveneenkuljet-
tajankirja.

Uuden lain mukaan vuokraveneitä 
ovat vain miehitettynä vuokratut vene-
et — näitä koskevat ankarammat kau-
pallisen merenkulun säännökset. Mie-
hittämättömänä vuokratut veneet ovat 
tavallisia huviveneitä. Luovuttaja vas-
taa siitä, että vene on turvallisessa kun-
nossa, vastaanottaja osaa veneillä (kyky 
ja taito) ja että tälle on annettu riittävä 
opastus veneen turvalliseen käyttöön.

Sanktiot
Rikkeet jaetaan vesiliikennevirheisiin 
ja rikoksiin. Pelastusliivien puuttumi-
sesta rangaistaan päiväsakoilla ja no-
peusrajoituksen reippaasta ylityksestä 
mittavalla maksukehotuksella (120 eu-
roa). Pienemmät puutteet esimerkik-
si varustuksissa tuottavat 70 euron ve-
siliikennevirhemaksun. Vakavimmat 
käsitellään rikoslain mukaan ja esimer-
kiksi aluksen merikelpoisuuden tarkis-
tamisen laiminlyönti voi pahimmillaan 
johtaa 6–24 kuukauden vankeustuo-
mioon.   Perttu Monthan

Lisätietoja
Lisätietoja löytyy mm. spv:n ja Traficomin sivuilta: 
spv.fi/spv_uutiset/vesiliikennelaki-uudistuu/
traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020). 

Laki kokonaisuudessaan:
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782
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1 Oliver Berking

2 Pelle Petterson

3 Sinem Kurtbay
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Kokouskutsu

Classic Yacht Symposium

Tämän vuoden Classic Yacht 
Symposium kokosi yh-
teen yli 200 purjehduk-
sen ystävää eri puolilta 
maailmaa Musiikkitalolle 

helmikuun viimeisenä päivänä. Sym-
posiumin tavoitteena on ollut alusta 
lähtien kunnioittaa klassisen purjeh-
duksen historiaa, nykyhetkeä ja tule-
vaisuutta sekä vahvistaa yhteisön vuo-
rovaikutusta. 

Vuorossaan yhdeksäs symposi-
um kunnioitti tapahtuman perusta-
jan Esko Kilven muistoa teemalla “Joy 
and Beauty”. Tapahtuman aluksi kuul-
tiin kahdeksan kellonsoittoa Eskolle ja 
Kim Weckströmin lausumat lämpimät 
muistosanat ystävälleen.

Tapahtuman puhujakaarti oli jälleen 
kerran ensiluokkainen. 

Pelle Petterson kertoi erittäin mu-
kaansatempaavasti pitkästä ja menes-

tyksekkäästä kilpapurjehdusurastaan, 
America’s Cupista, suhteestaan klassi-
koihin sekä veneiden muotoilusta. 

Oliver Berking taustoitti Flens-
burgiin perustetun Robbe & Berking 
Yachting Heritage Centerin toimin-
taa. Kyseessä on Euroopan suurin klas-
sisen purjehduksen museo ja kulttuu-
rikeskus. Hän omistaa myös Robbe & 
Berking Boatyardin — veistämön, jo-
ka on rakentanut tai restauroinut mm. 
6mR ja 12mR-veneitä, kumpiakin kol-
me yksilöä.

Violeta Alvarez kertoi International 
Six Metre Class Online Archive -pro-
jektista, joka pyrkii arkistoimaan kuu-
tosten historiaa yhteisöä osallistamal-
la. 

Kontrastiksi klassikoille Silja Ka-
nerva haastatteli maajoukkueen 

Sinem Kurtbayta adrenaliinipitoisesta 
foilauksesta Nacra 17 -katamaraaneilla. 

Uutisia

John Lammerts van Bueren kävi lä-
pi 1928 rakennetun 23mR Cambrian 
todella vaikuttavista restaurointitöis-
tä mukaan lukien uuden puumaston 
rakentaminen. Omistajien intohimos-
ta ja kunnioituksesta venettä kohtaan 
kertoo se, että tämä 92-vuotias vene on 
purjehtinut joka ikisellä kaudella. 

Donn Costanzo kertoi Long Islandin 
venerakennusperinteistä sekä omista 
projekteistaan.

 Ohjelma huipentui Teemu Kurkelan, 
Ilkka Suppasen, Miikka Pennasen, Os-
kari Muhosen, Allan Savolaisen ja Os-
si Paijan Pecha Kucha -formaatilla pi-
tämiin esityksiin (20 kuvaa, 20 sekun-
tia kukin). 

Kaikki tapahtuman puheenvuorot 
löytyvät YouTubesta “Sail Finland” 

-kanavalta.
Symposiumin tavoite toteutui tänä-

kin vuonna — lähes kaikki palauteky-
selyyn osallistuneista piti tapahtumaa 
erinomaisena tai erittäin hyvänä (97,5 
% vastaajista). 
Perttu Monthan
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Koronatiedote

K evään aikana thl, Avi, 
Helsingin kaupunki, 
Olympiakomitea ja spv 
ovat kukin antaneet oh-
jeita Covid-19 -pande-

mian ajalle. Helsingfors Segelklubb ry:n 
hallitus pyytää jäseniään noudatta-
maan viranomaisten antamia mää-
räyksiä, rajoituksia ja ohjeita kaikessa 
hsk:n alueilla tapahtuvassa toimin-
nassa, kuten muussakin elämässä pan-
demian aikana. 

Varautuminen ja huolellisuus ovat 
tärkeitä läheistemme ja kanssaihmis-
temme terveyden varmistamisek-
si. Huolehditaan hygieniasta, pidetään 
suojaetäisyys muihin ihmisiin, eikä 
poistuta kotoa sairaana tai koronavi-
rukselle altistuneena.  

Kaiken huolen ja varautumisen kes-
kellä on tärkeää, että meillä on edelleen 
mahdollisuus löytää arkeemme iloa 
harrastusten ja yhdistystoiminnan pa-
rissa. Myös Olympiakomitea on linjan-
nut, että ulkona tapahtuva omaehtoi-
nen harjoittelu ja liikkuminen on edel-
leen sallittua ja suotavaa ihmisten hy-
vinvoinnin varmistamiseksi. 

hsk:n hallitus on tehnyt kokouksis-
saan seuraavat päätökset ja linjaukset, 
jotka ovat voimassa toistaiseksi.

Tilanteen seuranta, 
ohjeistus ja tiedotus 
Hallitus seuraa tilannetta säännöllisesti 
ja tiedottaa päätöksistä ja ohjeista koo-
tusti ja viipymättä. Tiedotus tapahtuu 
hsk:n kotisivuille sekä sähköpostitse. 
Kaikki hsk:n antamat linjaukset ja oh-
jeet ovat voimassa toistaiseksi. 

Toimisto, henkilökunta 
ja klubitalo 
Toimisto on auki maanantaisin joka 
toinen viikko klo 15–18 (parittomina 
viikkoina), muina aikoina toimisto pal-
velee etänä. 

Satamakapteeni työskentelee sata-
ma-alueella normaalisti. Suositellaan, 
että satamakapteenin kanssa asioin-
nissa käytetään harkintaa (ts. asioi-
daan kasvotusten ainoastaan akuu-
teissa asioissa). 

Klubitalo pidetään toistaiseksi sul-
jettuna mukaanlukien vuokrakäyttö. 
Pohjoiskentän huoltorakennus pide-
tään auki ja tehostetaan siivousta ja de-
sinfiointia (2 krt/vko). 

Kevätkunnostus, 
vesillelaskut, katsastukset 
ja retkisaaret 
Seuraavat aktiviteetit katsotaan nor-
maaliksi ulkona liikkumiseksi, joka on 
sallittua ja henkisen sekä fyysisen hy-
vinvoinnin kannalta suotavaa. Muista 
kuitenkin suositus turvaetäisyydes-
tä, hygieniasta, sairaana tai altistunee-
na liikkumisen ehdottomasta rajoitta-
misesta sekä riskiryhmään kuuluvien 
erillisistä ohjeista. 

Sallittua on:  

▶ veneiden kevätkunnostus 

▶ veneiden vesillelaskut

▶ omatoimiset ulkotalkoot

▶ retkisaarten käyttö rajoituksin — 
tutustu retkisaariohjeisiin (s. 16)

Katsastuksia koskien on 
julkaistu erillinen ohjeistus. 
Järjestelyitä on kehitetty riski-
en minimoimiseksi. Hallitus selvit-
tää myös käytäntöjä tilanteissa, joissa 
veneen katsastaminen ei pandemiaan 
liittyvistä syistä onnistu ennen kesä-
kuun lopun määräaikaa.

Satamakapteeni on julkaissut erilli-
sen ohjeistuksen koskien nostoja, lai-
turipaikkoja, vartiointia ja huolto-
ja. Vesillelaskuja toteutetaan mahdol-
lisimman pitkälle ns. autonostureiden 
avulla, jolloin laskutilanteessa on mu-
kana vain nosturin kuljettaja sekä ve-
neen omistaja (tai valtuuttamansa) so-
pivin turvaetäisyyksin.  

Veneen voi pitää maissa pelkällä il-
moituksella hakemuksen sijasta. Sel-
vyyden vuoksi todetaan, että maissa 
säilytys ei ole peruste poikkeamiseen 
maksuista.  

Vuosikokous ja muut 
seuran tapahtumat 
Vuosikokous on siirretty myöhempään, 
erikseen tiedotettavaan ajankohtaan. 
Lipunnosto pidettiin 18.4.ilman jäsen-
ten kokoontumista ja perinteistä huu-
tokauppaa. Hallituksen jäsentapaami-
set siirretään myöhempään, erikseen 
ilmoitettavaan ajankohtaan.  

Läsnäoloa vaativat veneilykoulu-
tukset peruutetaan kevätkaudelta (ei 
koske online-koulutuksia). spv järjes-
tää webinaareja eri osa-alueilta koro-
na-aikana.

Kevyt- ja 
kölivenetoiminta

Kilpailutoimikunnat ovat päättä-
neet toistaiseksi peruuttaa toukokuun 
kilpailut. Mikäli tilanne muuttuu ja kil-
pailuiden järjestäminen tulee jälleen 
mahdolliseksi, ilmoitetaan kilpailun 
avaamisesta kilpailukohtaisesti sekä 
Manage2sail-sivuilla että kotisivuilla.

606-klubiveneiden käyttö on kiel-
letty viranomaisrajoitusten voimassa-
olon ajan.

Avomeripurjehtijoiden dh-työryh-
mä järjestää hsk:lla Doublehanded-
klinikan 16.5. kaksinpurjehduksesta 
kiinnostuneille. Vallitsevissa olosuh-
teissa myös klinikka muuttaa muo-
toaan: kaikki osallistujien välinen 
kanssakäyminen on karsittu (mm. int-
rot ja palautetilaisuudet järjestetään 
virtuaalisesti, valmentajat eivät kierrä 
veneissä).

Matkaveneily
Helatorstain eskaaderi ja iccy 2020 
Kuressaar on siirretty vuodelle 2021.

HSK Akatemian toiminta
hsk Akatemian toimintaa on rajoitettu 
toimikunnan ohjeistuksen mukaises-
ti (kts. s. 51)

Pyydämme ymmärrystä tämän 
kaikkia koskettavan poikkeuksellisen 
tilanteen edessä. Pidetään toisistamme 
huolta ja pysytään terveinä.   

Hallitus
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Vartiointi
Vartiointimallimme uudistuu tä-
nä vuonna. Olemme tehneet yh-
teistyötä kahden vuoden ajan 
psg-Turva Oy:n kanssa ja laajen-
namme sitä tulevalla kaudella.

Alueella on kattava kameraval-
vontajärjestelmä, joka on yhdis-
tetty paitsi omiin valvontapistei-
siimme niin myös psg:n etävalvo-
moon. Jäsenvalvonta on pääsään-
töisesti purjehduskaudella 20–24 
välisenä aikana, muun ajan vartio-
palvelun vastuulla. Kuten jo aiem-
minkin, heinäkuun aikana ei ole jä-
senvartiointia. Poikkeusjärjestely-
jä voi olla esimerkiksi Uiva näytte-
lyn aikana.

Seuraavassa tiivistys uudesta 
vartiointimallista:

▶ Purjehduskaudella klo 24–08 
PSG Turva Oy vartiointi; 19.6.–
2.8. klo 20–08; lisänä 24 h etä-
valvonta ja HSK:n hälytysryhmä

▶ Jäsenvartiointi purjehduskau-
della klo 20–24 (ei 19.6–2.8. väli-
senä aikana); 2 jäsentä paikal-
la; poikkeustilanteissa (sää, tai 
muu tärkeä syy) vartijoiden pi-
tää jatkaa vuoroaan kunnes 
tilanne on hallinnassa; Uivan 
näyttelyn aikana myös 4 h päi-
vävuoroja

▶ Venepaikan haltijoilla on var-
tiointivelvoite § Uiva -väistö-
veneen kippari, korkea ikä tai 
fyysinen este  — ei ole vartioin-
tivelvoitetta — toki kaikki ky-
kenevät saavat ottaa vuoron §  
Alle 18 vuotiaat eivät voi toimia 
vastuullisena vartijana

▶ Vartiovuorolista tiedotetaan 
sähköpostilla. Tavoitteena on 
luopua vanhasta ohjelmistosta, 
joten sähköisen asioinnin liit-
tymä tulee olemaan käyttäjän 
kannalta erinäköinen.

Seuraavassa koottuna tietoa tal-
ven ja kevään kärkiprojekteis-
ta ja lähestyvän kesän suunni-
telmista.

Laituripaikat
Ensi kesän laituripaikkajako on suun-
niteltu. Satamamme tulee olemaan lä-
hes täysi, uusia veneitä tulee 28 kpl. 
Paikanvaihtotoiveita oli vielä enem-
män. Aisapaikkoja tulee satamaan noin 
40 kappaletta lisää, valtaosa näistä uu-
sittuun c-laituriin. b- ja d-laiturit se-
kä Big Boat Center ovat myös kokeneet 
uudistuksia.

Tulevan kesän sataman suunnitte-
lutyön haaste oli löytää mieluisat pai-
kat uusille ja vanhoille hakijoille sekä 
saada sopivat veneparit muodostettua 
aisaväleihin. Uskon, että kokonaisuu-
desta tulee onnistunut.

Laituripaikat
Viime vuonna saimme hyviä kokemuk-
sia autonosturin käytöstä: nosto han-
kalasta paikasta oli helpompaa, ison 
nosturin aikaa vievä ja kallis siirte-
ly väheni ja riskit kokonaisuudessaan 
ovat selkeästi pienemmät. Myös kus-

tannus on kohtuullinen autonosturin 
käytössä. Kuten syksyllä 2019 päätim-
me, jatkamme ryhmittäin tapahtuvaa 
vesillelaskua.

Jäsenten sähköisen asioinnin käyt-
töliittymä on uudistunut nostojen ja 
katsastusten osalta. Tavoitteenamme 
on parantaa jäsenpalvelua ja tehostaa 
nosturin sekä kenttäalueen käyttöä — 
ja samalla säästää yhteisiä rahoja nos-
to- ja laskupalveluun tehdyillä muu-
toksilla.

Ryhmänostoissa veneitä nostetaan 
ja lasketaan kiinteistä paikoista Sjöma-
nin nosturilla keväisin ja syksyisin. 

Ryhmänostojen jälkeen apv Kuljetus 
/ Pauli Kinnunen hoitaa nostoja maa-
nantaisin (klo 15 alkaen) ja lauantaisin 
(klo 07 alkaen). Veneen maksimipaino 
12 000 kg, ilmoittautumiset kotisivuil-
ta. Laskutus toimiston kautta. Mah-
dollinen maston nosto maksetaan suo-
raan noston yhteydessä Paulille.

Vieraspaikat
Sähköinen vieraspaikkajärjestelmä on 
nyt valmiina koekäyttöön yhteistyössä 
Satamapaikka.comin kanssa. Odotan 
järjestelmältä joustavampaa paikkojen 

Terveiset satamakapteenilta

tarjontaa vieraillemme  ja myös käytän-
nöllistä työkalua päivittäiseen työhön sa-
tamassa.

Jotta järjestelmästä saadaan täysi hyö-
ty, se edellyttää myös paikanhaltijoiden 
aktiivisuutta. Palaamme tähän tarkem-
min ennen purjehduskautta. Onnistunei-
ta kevättöitä! 
Kari Lehtonen
Satamakapteeni

Tärkeät päivämäärät 
& muistilista
▶ Pohjoiskentän vesillelaskut 15.5. men-

nessä (myös pukit siivottuna)

▶ Eteläkenttän vesillelaskut 10.6. men-
nessä

▶ Pura pukkisi välittömästi 
vesillelaskun jälkeen

▶ Merkkaa mahdolliset kolmijalkasi ja vie 
ne pohjoiskentällä aallonmurtajan kul-
maan ja eteläkentällä itäisen ST1-lipun 
viereen. Näin vältämme niiden rikkou-
tumisen varastoinnin aikana.

▶ Sido mahdolliset talvitelakointivarus-
teesi riittävän hyvin pukkiin, jotta ne 
eivät putoa tai häviä trukkikuljetuk-
sessa. Huomioi myös, että pukkeja 
joudutaan pinoamaan kesäsäilytyk-
sessä.

▶ Tarkista että tunnistetiedot ovat nä-
kyvissä (sopimusnumero, veneen nimi).

▶ Pienemmät osat kannattaa 
irrottaa ja varastoida erikseen.

▶ Mikäli pukkiasi pitää kesän aikana siir-
tää (myynti, perushuolto ym.), niin ker-
ro siitä etukäteen.

▶ Hallituksen päätös: veneen voi pitää 
maissa ilmoituksella hakemuksen si-
jasta. Selvyyden vuoksi todetaan, et-
tä maissa säilytys ei ole peruste poik-
keamiseen maksuista. Mikäli maihin 
jäävää venettä joudutaan siirtämään 
tapahtuu se veneenomistajan omalla 
kustannuksella, kuten ennenkin.
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Kevätkauden ajan veneet katsas-
tetaan pääsääntöisesti puhelun 
tai videopuhelun tuella. Run-

kokatsastukset puolestaan siirretään 
pääsääntönä syksylle. Vuosikatsastus 
on lähinnä varustekatsastus ja se teh-
dään puhelun tai videopuhelun tuella.

Peruskatsastus muodostuu runko-
katsastuksesta ja varusteiden katsas-
tuksesta, josta runkokatsastus siirre-
tään pääosin syksyyn, ellei keväiseen 
katsastukseen ole painavaa syytä. Täl-
laisissa tapauksissa veneilijä voi ot-
taa yhteyttä katsastusmieheen ja sopia 
runkokatsastuksesta erikseen. Varus-
teiden katsastus tehdään kuten vuosi-
katsastuksissa.

Vuosikatsastus
Veneenomistaja varaa haluamansa 
katsastusillan hsk:n varauskalente-
rista (Hoski.fi > Jäsenille > Varaa nosto 
tai katsastus). Varauksen yhteydessä 
annetaan muiden tietojen ohella puhe-
linnumero, jonka tulee olla katsastusil-
taan saapuvan puhelin.

Jos käyttää kerholle tulevaa sammu-
tinhuoltoa, tulee sammutin tarkistut-
taa edellisenä katsastusiltana. Sam-
mutintarkastajat ovat paikalla klo 17-19 
tai niin kauan kun tarkastettavaa riit-
tää.

Veneilijä siirtyy veneelleen katsas-
tusiltana viimeistään klo 18 ja ottaa 
esiin sekä alustodistuksen että katsas-
tusvarusteet keltaisen katsastuskaa-
vakkeen mukaisesti. Sammuttimet, 
hätämerkinantovälineet ja liivit tulee 
ottaa esille omina ryhminään.

Ellei kaavaketta löydy, katsasta-
ja kysyy varusteita oman listansa poh-
jalta. Aina mukana olevat kysymyk-
set ovat:

▶ koska sammuttimet on 
tarkastettu

▶ hätämerkinantovälineet (raketit / 
ledsoihdut / radiovarustus)

▶ liivit ja paukkuliivien tarkastus

▶ kulkuvalot

Katsastaja soittaa jäsenelle ja käy läpi 
varusteita puhelimitse tai videopuhe-
lun välityksellä.

Keskustelussa käydään läpi lisäk-
si uuden 1.6. voimaan astuvan lainsää-
dännön merkitys ja painotetaan aluk-
sen päällikön lakisääteistä vastuuta 
veneestä ja varusteista.

Veneilijä tekee alustodistukseen 
merkinnän: katsastuspvm ja omakat-
sastus.

Veneeltä voi poistua, kun merkinnät 
on tehty, kuitenkin viimeistään kel-
lo 20. Katsastustarrat voi hakea pa-
rin päivän päästä joko St1-huoltamol-
ta (Tomi Taari) tai satamakapteenilta 
toimistosta.

Peruskatsastus
Perusosa tehdään kuten vuosikatsas-
tus, erona on se, että veneilijän tulee 
hankkia ennen katsastusiltaa katsas-
tuskaavake ja alustodistus. Nämä tu-
lee myös täyttää katsastusiltana ennen 
kello 18. Alustodistuksen ja katsastus-
kaavakkeen saa joko St1-huoltamol-
ta (Tomi Taari) tai satamakapteenilta 
toimistosta.

Katsastuskaavakkeen valkoinen osa 
tulee lisäksi toimittaa katsastuksen 
jälkeen parin päivän päästä St1-huol-
tamolle tai satamakapteenille samalla 
kun hakee tarrat.

Kiitos ymmärryksestä ja yhteis-
työstä.  
Veneilyturvallisuustoimikunta

Venekatsastukset korona-aikana Retkisaarten kuulumisia

Kevät tulee maailmaa myller-
tävästä pandemiasta huo-
limatta. Tätä kirjoittaessa 
on vielä voimassa Uuden-

maan liikkumisrajoitukset, kokoontu-
misrajoitukset sekä yli 70-vuotiaiden 
ja riskiryhmiin kuuluvien ( ja miksei 
muidenkin) kehotus olla karanteenin 
kaltaisissa olosuhteissa. Tämä kaik-
ki aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa 
saartemme ylläpitoa ajatellen. 

Saaret on kuitenkin saatu aktiiviem-
me avulla käyttökuntoon, Mossalaa lu-
kuunottamatta. 

▶ Ormholmenilla on jo tehty pieniä 
huoltotoimenpiteitä, ja puukuor-
ma on tulossa. Ormholmenin ete-
läsaunan hormi kaivannee vaihto-
toimenpiteitä, mutta saunaa voi 
käyttää. 

▶ Hasselholmeniin vietiin jo kevättal-
vella uusi kiuas, ja puukuorma se-
kä uuden puuvajan rakennustar-
peet on tilattu. Hasselholmenissa 
on paljon pieniä korjauskohteita, 
kuten huvilan terassin tukeminen, 
saunan maalaaminen ja Casinon 
piipun korjaaminen. 

▶ Rishamnissa ei ole akuutteja 
korjaus- tai kehityskohteita.

▶ Mossalaan tilattiin jo syksyllä kla-
pikuorma, joka on suurimmilta osin 
naapurin pellolla vielä. Saunan piip-
pu pitää nuohota, ja tämän kaiken 
mahdollistaminen vaatii paikalla-
oloa. Mossalaan onneksi pääsee 
tarvittaessa autolla, joten tämäkin 
puoli saataneen kuntoon ennen lo-
makautta. 

Omatoimiset talkoot esimerkiksi 
puusavotassa, paikkojen siistimises-
sä tai vaikka ikkunoiden pesussa ovat 
enemmän kuin suositeltavia, huolelli-
suus ja rajoitukset huomioiden. Moot-
torisahaa ei kannata kuitenkaan käyt-
tää, jos et todella tiedä mitä teet: on 
mahdollista, että avunsaanti saareen 
kestää normaalia pidempään. Ohessa 
on myös muistutuksena saarten käyt-
töohjeet korona-ajalle: perehdy niihin 
— saarten käyttö ja niistä nauttiminen 
on edelleen sallittua.  

Retkisaaritoimikunta

Retkisaarten kuulumisia



16 HSK:aren 172/2020 Hoskilainen 2/2020

Ensisijaisesti retkisaarten käy-
tön rajoituksissa noudatetaan 
viranomaisten määräyksiä ja 
suosituksia, kuten muussakin 

elämässä pandemian aikana. Peruspe-
riaatteena on, että huolehditaan hygie-
niasta, pidetään suojaetäisyys muihin 
ihmisiin, eikä poistuta kotoa sairaana 
tai koronavirukselle altistuneena. Kos-
ka viranomaisten antamat määräykset 
voivat muuttua nopeastikin, voidaan 
ohjeita joutua päivittämään myös nyt 
laadittujen ohjeiden osalta. Myös hsk 
ja spv saattavat antaa lisäksi omia oh-
jeita, joita tulee noudattaa.

Näissä uusissa olosuhteissa otam-
me hsk:n retkisaarissa käyttöön uu-
det säännöt, jotka ovat voimassa tois-
taiseksi. Jokaisen jäsenen tulee nyt va-
rautua siihen, että saariin ei poikke-
ustilanteen aikana mahdu turvavä-
lin varmistamiseksi samaa määrää ve-
neitä kuin normaalisti sekä rajoituksia 
annetaan lisäksi saaressa oleskeluun. 
Näitä uusia annettuja ohjeita tulee jo-
kaisen saariin saapuvien ehdottomas-
ti noudattaa yhteisen turvallisuuden 
vuoksi.

Erityisohjeet retkisaariin
▶ Retkisaarten käyttö katsotaan 

normaaliksi ulkona liikkumiseksi, jo-
ka on viranomaisten mukaan edel-
leen sallittua. Vierailu saaressa voi 
olla näissä olosuhteissa monelle jo-
pa mieltä piristävää ja tuo kaivat-
tua vaihtelua arjen rajoituksiin.

▶ Yli 70-vuotiaiden saapumista ei ha-
luta rajoittaa ja saareen saapu-
minen on kipparin vastuulla. Vene 
katsotaan kodinomaiseksi tilaksi, 
jolloin saaressa oleskelu on enim-
mäkseen veneessä. Ulkoilla voi sa-
moilla ohjeilla kuin kaupungissakin.

▶ Retkisaariviirillä saa rantautua 
saariin aiempaan tapaan.

▶ Mossalaan tilattiin jo syksyllä kla-
pikuorma, joka on suurimmilta osin 
naapurin pellolla vielä. Saunan piip-
pu pitää nuohota, ja tämän kaiken 
mahdollistaminen vaatii paikalla-
oloa. Mossalaan onneksi pääsee 
tarvittaessa autolla, joten tämäkin 
puoli saataneen kuntoon ennen lo-
makautta. 

Retkisaarten 
käytön rajoituk-
set ja ohjeet 
Covid-19-
pandemian 
aikana

▶ Ethän tule saareen sairaana tai 
koronalle altistuneena. Myöskään 
karanteenia ei ole suotavaa tulla 
viettämään saariin. Sairastuessa 
poistutaan saarelta mahdollisim-
man pian.

▶ Rantautuessa huomioi riittävä 
etäisyys naapuriveneeseen. Pyri 
kiinnittymään poijuihin väljästi, jot-
ta riittävä suojaetäisyys veneiden 
välillä saavutetaan satamassa. 
Retkisaaritoimikunta seuraa tilan-
netta, ja voi tarvittaessa rajoittaa 
kiinnittymisen yhteen veneeseen 
poijua kohti.

▶ Saariin saavutaan vain perhe-
miehistöllä, ei kutsuta kavereita 
mukaan, eikä vierailla toisten 
veneissä.

▶ Saarissa on riittävästi tilaa ylläpi-
tää kahden metrin etäisyys muihin 
ihmisiin. Kunnioitetaan sitä! Ei ko-
koonnuta grillikatoksiin, pulinabo-
xiin, pöytiin eikä muuallekaan.

▶ Suojahansikkaiden käyttöä suosi-
tellaan, kun nostat tai lasket saa-
ren lipun, kirjoitat venekunnan tie-
dot vieras- ja saunakirjaan tai 
avaat ovia.

▶ Grillejä voi käyttää ruoanlaittoon, 
mutta syömään vetäydytään 
omiin oloihin. Jokainen huolehtii 
grillipaikkojen puhtaudesta ja ros-
kien poisviemisestä. Omia grillaus-
välineitä suositellaan.

▶ Yhteissaunat, talkoot ja muut ta-
pahtumat perutaan, kunnes viran-
omaisten antama kokoontumis-
kielto on ohi.

▶ Oman perheen kesken voi saunoa 
ja uida. Kukin saunoja huolehtii 
saunojen siisteydestä. Ovenkahvat 
puhdistetaan oman vuoron alussa 
ja päättyessä.

▶ Yleisestä siisteydestä on virustar-
tunnan vuoksi pidettävä koros-
tuneesti huolta viruksen leviämi-
sen estämiseksi. Vältä tarpeetonta 
pintojen koskettelua. Tarvittaes-
sa suojaa tasot liinalla esimerkik-
si grillatessa. Ethän myöskään jätä 
roskia jälkeesi.

Pandemian aikana joudutaan antamaan 
seuraavia ohjeita ja rajoituksia:

Retkisaaritoimikunta toivoo, että 
näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa 
jokainen venekunta tuntee oman vas-
tuunsa ja noudattaa riittävää varovai-
suutta, turvavälejä ja siisteyttä. On ai-
kuisten vastuulla valvoa, että myös 
lapset noudattavat näitä sääntöjä. Toi-
mikunta valvoo sääntöjen noudatta-
mista ja voi poistaa saarelta venekun-
nan, joka kieltäytyy noudattamasta 
annettuja ohjeita.  

Retkisaaritoimikunta

Retkisaarten kuulumisia
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Kohti unelmia - 
koronasta huolimatta

Hoskilai-
sen toimi-
tus selvit-
ti pääsiäisen 

kynnyksellä, mitä edus-
tuspurjehtijoillemme ja hos-
kilaisten kansainvälisille kilpapro-
jekteille kuuluu.

Tuuli Petäjä-Sirén
rs:x, Suomen edustaja Tokion 
kesäolympialaisissa
 
Voitko kertoa hieman men-
neestä talvesta, keväästä ja 
valmistautumisesta kauteen? 
Leireilin talven aikana ensin kahteen 
otteeseen Lanzarotella ja sitten koko 
helmikuun Australiassa. Treenit me-
ni aika hyvin suunnitelmien mukaan. 
Australian reissu huipentui mm-kisoi-
hin. Niihin ei tullut juurikaan keven-
nettyä harjoittelua sillä kevään pääki-
san piti olla em-kilpailut toukokuussa 
ja helmikuun treenijaksolta haluttiin 
saada kaikki tunnit irti.

Kuormitus kasautui näin jälkikä-
teen analysoituna vähän liikaa enkä ol-
lut mm-kisoissa parhaimmillani. Kui-
tenkin pari pykälää parannusta viime 
vuoden sijoitukseen: olin 23.

Mitä tunteita ja ajatuksia 
päätös olympialaisten 
siirtymisestä herätti? 
Vielä helmikuussa kesän urheilukalen-
teri näytti selkeältä, mutta maaliskuun 

puolivälissä koko 
kalenteri pyyhkiy-

tyi hetkessä tyhjäksi. 
Olihan esim olympia-

laisten siirtäminen isossa 
kuvassa täysin odottamaton-

ta (aina ennen olympiadi on kestä-
nyt neljä vuotta joten sillä tiedolla toki 
suunnittelimme), mutta tässä maail-
mantilassa se päätös oli tietenkin ainoa 
oikea. Maalis-huhtikuussa olen har-
joitellut kotioloissa ja kuntouttanut al-
kuvuoden rasitusvammoja. Tavallaan 
onneksi nyt edetään kohti kotimaan 
kesää joten lajiharjoittelussa emme ole 
riippuvaisia ulkomaille matkustuk-
sesta. 

Miten tulevat 15 
kuukautta rytmittyy? 
Vielä ei ole tiedossa 2020–2021 kilpai-
lukalenterista muita päivämääriä kuin 
2021 olympialaiset, joten rytmitys tar-
kentuu kun kisa-aikataulut selkiin-
tyy. Toivottavasti kuitenkin kesä 2020 
menee kotivesillä vähintäänkin yhtä 
upealla boogiella kuin edellinen. Meil-
lä on hieno purjelautaporukka kotiseu-
ralla, siitä olen nyt entistäkin kiitolli-
sempi.

Terveiset hoskilaisille? 
Ensinnäkin toivon kaikille malttia ja 
terveyttä tässä poikkeustilanteessa. 
Omasta hyvinvoinnista ja fyysises-
tä kunnosta voi onneksi huolehtia ihan 
kotioloissakin, joten pysytään aktiivi-
sina!

Kilpapurjehdus

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian vaikutukset tuntuvat 
maailmanlaajuisesti myös lajimme parissa. Kansainvälinen 
olympiakomitea ja Japanin hallitus tekivät 24.3. päätöksen 
olympialaisten siirtämisestä vuodella eteenpäin. Myös monet 
alkukauden kilpailut on peruttu tai vaarassa peruuntua. 

Tuuli Petäjä-Sirén
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Kilpapurjehdus

Kaarle Tapper
Laser Standard, Suomen edustaja 
Tokion kesäolympialaisissa
 
Voitko kertoa hieman menneestä 
talvesta, keväästä ja valmistautu-
misesta kauteen? 
Mennyt talvi oli harjoituksellisesti 
erinomainen. Lähetimme veneet kon-
teilla Melbourneen, jossa treenasim-
me yhteensä 12 viikkoa talven aikana. 
Jo alkuvuodesta luonto näytti voiman-
sa, Australiassa roihusivat laajat met-
säpalot ja ilmanlaatu oli ajoittain erit-
täin huono. Tästä ei onneksi isompaa 
haittaa treenaamiseen ollut ja vain pari 
purjehduspäivää jäi välistä savun ta-
kia. Viimeisenä viikkona Melbournes-
sa purjehdittiin mm-kilpailut, jotka ei-
vät osaltani menneet nappiin. Kovat 
tuulet tekivät regatasta fyysisesti erit-
täin rankan ja shiftailevat tuulet oli-
vat minulle haasteellisia. Nyt keväällä 
suunnitelmissa oli perinteiset Palman 
ja Hyeresin regatat, mutta kisat perut-
tiin. Palmalta tuli äkkilähtö kotiin juuri 
ennen Espanjan rajojen sulkeutumis-
ta. Veneen ja varusteet jäivät sinne. Ko-
tona odotti kahden viikon karanteeni. 
Nyt koko kevään vietän poikkeukselli-
sesti Suomessa ja Melkin rata-alueella 
treenatessa. 

Mitä tunteita ja ajatuksia päätös 
olympialaisten siirtymisestä he-
rätti? 
Kyllä olympialaisten siirtäminen vuo-
della oli iso juttu ja joudun rakenta-
maan suunnitelmat ja kalenterit ko-
konaan uusiksi. Kisojen siirtäminen 
on sinällään hyvä asia, kuitenkin ter-
veys on tärkein asia. Olen ottanut kiso-
jen siirtymisen kuitenkin positiivise-
na haasteena, ja sain vuoden enemmän 
aikaa harjoitella sekä rakentaa fyysis-
tä kuntoa. Opintoni Aalto-yliopistossa 
ovat olleet tauolla viime syksystä läh-
tien ja tarkoitus oli jatkaa niitä olym-
pialaisten jälkeen. Aikataulumuutokset 
vaikuttavat myös opiskeluun ja kesän 
aikana suoritan joitain kursseja. Mo-
tivaatioita minulla on kuitenkin sekä 
purjehdukseen että opiskeluun, isoista 
muutoksista ja hankalasta tilanteesta 
huolimatta.

Miten tulevat 15 kuukautta 
rytmittyy?
Kevät ja alkukesä on auki mitä ta-
pahtuu ja kuinka kauan poikkeuso-
lot jatkuvat, joten olen päättänyt py-
syä Suomessa ja treenata kotivesillä. 
Olen saanut junnuja sparraamaan ve-
sille, mikä tekee treenaamisesta huo-
mattavasti mielekkäämpää. Uskon, et-

tä myös nuoret hyötyvät yhteistyöstä. 
Myöhemmin kesällä suunnitelmis-
sa on mennä harjoittelemaan Japa-
niin olympiavesille, mikäli tilanne niin 
mahdollistaa. Kaikki kauden kilpailut 
ovat siirtyneet alustavasti syksyyn ja 
siellä on seuraava mahdollisuus testa-
ta omaa tasoaan. Ensi talven ja kevään 
vietämme jälleen etelässä ja teem-
me samat valmistautumiset, mikä oli 
suunnitelmissa tällekin vuodelle. 

Terveiset hoskilaisille? 
Toivotan kaikki hoskilaisille hyviä 
purjehduksia sekä tiukkoja skuutteja! 

Ari Huusela
Ensimmäisenä poh-
joismaalaisena 
Vendée Globeen
 
Voitko kertoa 
hieman projektin 
taustoista ja mis-
tä idea syntyi? 
Vendée Globen iko-
nisuus yksinpurjeh-
duksen maailmas-
sa on vetänyt minua 
magneetin lailla puolee-
ni siitä lähtien, kun ensim-
mäisen kerran näin imoca-
veneitä 1996 Les Sables d’Olon-
nessa. Valtameriyksinpurjehdusura-
ni imoca-luokkaan on kulkenut mel-
ko tyypilliseen tapaan Classe Minin ja 
Class40:n kautta. Nelisen vuotta sitten 
koin, että olen vihdoin valmis yrittä-
mään Vendée Globeen, jonka purjehti-
joita olen aina pitänyt purjehdusmaail-
man kovimpina rokkistaroina.    

Miksi projekti on sinulle tärkeä?
Projekti ei ole tärkeä ainoastaan mi-
nulle, vaan koko Suomelle ja maam-
me merenkululle. Tärkeä se on myös 
kumppaneilleni ja tiimilleni, jotka pää-

sevät lähietäisyydeltä kokemaan ja op-
pimaan jotain sellaista, mitä ei missään 
muualla pääsisi tällä tasolla tekemään. 
Minä, talkooporukkani ja kumppanini 
haluamme myös näyttää, että Suomes-
ta, täältä kaukaa pussinperältä on yh-
teistyöllä ja suomalaisella sisulla mah-
dollista raivata tiensä mihin vaan.

Mitä projekti on opettanut 
tähän mennessä?
Kasassa jo olevat 25 000 mailia 
Ariel2:lla ovat todella opettaneet mi-
nulle tämän teknisesti äärimmäisen 
tehokkaan ja vaativan imoca-veneen 
käsittelyä ja lisää itsensä johtamises-

ta myös. Olen ymmärtänyt 
projektissa myös sen, että 

painin resurssieni puo-
lesta täysin väärässä 

sarjassa. Amatööri-
en aika imoca-luo-
kassa on nyt aut-
tamatta ohi. Tämä 
viimeinen mohi-
kaani taistelee silti 

loppuun asti. Olem-
mehan jo aikaan-

saaneet isoja ihmeitä 
pääsemällä kolmessa 

imoca Globe Series -ki-
sassa maaliin ja saamaan 

suomalaisen nimen Vendée 
Globen kipparilistalle.

Miten talvi ja kevät ovat menneet?
Ariel2 laivattiin sydäntalvella Brasi-
liasta Ranskan Lorientiin. Purjehdin 
tammikuussa haastavat 330 nm il-
man isopurjetta sieltä Caeniin, missä se 
on nyt legendaarisen Marc Lefebvren 
v1d2-telakalla. Helsingin venemes-
sut olivat projektin kannalta menestys, 
koska useita kumppanikeskusteluja 
käynnistyi. Sitten tuli kevät ja koro-
na. Olen pystynyt edistämään asioita, 
mutta joutunut myös hakemaan vaih-
toehtoisia tapoja päästä eteenpäin. 
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Ariel2 siirtopurjehditaan Suomeen he-
ti kun mahdollista.

Miten koronatilanne on vaikutta-
nut valmistautumiseen?
Kaikki alkuvuonna hyvin alkaneet 
keskustelut taukosivat ja nyt kuiten-
kin eletään projektin kriittisintä aikaa 
veneen varustelun suhteen. Kalenteri 
kun ei anna armoa. Rahat kölin, mas-
ton tukivanttien ja uusien purjeiden ti-
laamisen tarvitaan nyt. Enää 10 % al-
kuperäisestä budjetista puuttuu. Tässä 
täytyy nyt nöyrästi laittaa hattu kier-
tämään ja yhteisvoimin viedä suoma-
lainen selviytymistarina maailman 
ympäri. Olemme niin lähellä!

Terveiset 
hoskilaisille?  
Hoski on yksi Suo-
men harvoista pur-
siseuroista, jossa 
imoca-operointi 
puitteiden puoles-
ta onnistuu. Yh-
teistyö on toiminut 
hyvin, kiitos vaan 
kaikille! Haastan jo-
kaisen hoskilaisen mu-
kaan viemään Suomi 
Vendée Globen starttilin-
jalle — ostamaan oman ja yri-
tyksen nimen Ariel2:n mastoon. 
Kauppaan pääsee sivuiltani: 
www.arihuusela.fi 

Jari Saario
Atlantin yli soutaen ennätysajalla

Voitko kertoa hieman projektin 
taustoista ja mistä idea syntyi?
Idea projektiin lähti kun luin artikke-
lin brittiläisestä Charlie Pitcheristä ja 
hänen maailmanennätyksestään At-
lantin yli soudussa (35 vrk, tehty 2013). 
Tiedän, että kykenen soutamaan At-

mahdollisimman moni firma selviytyi-
si tämän karmean ajan yli, ja toiminta 
jatkuisi kun rajoitukset helpottaa. En-
kä toivo sitä itseni kannalta vaan Suo-
men talouden ja heidän itsensä takia. 
Itsellä työt jattkuvat pelastuslaitoksel-
la ja korona näkyy sielläkin monella ta-
paa, kun kipeimmät kuskataan ambu-
lanssilla sairaalaan.

Terveiset hoskilaisille? 
Pitäkää huolta itsestänne ja muista, ja 
nauttikaa poikkeusoloista huolimatta 
täysillä merestä kun narut irtoavat lai-
turista.

Samuli Leisti
Zer°emission — A race against 
sea pollution

Voitko kertoa hieman projektin 
taustoista ja mistä idea syntyi?
Olen toiminut urheilumarkkinoin-
nin parissa jo vuodesta 1996 ja vetä-
nyt useita kansainvälisiä purjehdus-
projekteja. Perinteinen sponsorointi on 
muuttunut ja muuttuu koko ajan koh-
ti tiiviimpää sekä merkityksellisempää 
yhteistyötä yritysten ja urheilijoiden 
välillä. Purjehdus on relevantti ja ym-
päristöystävällinen laji, jonka johdosta 

oli luontaista aloittaa kilpailu merten 
päästöjä vastaan hyödyntämällä lajin 
globaalia medianäkyvyyttä. Haluam-
me toimia esimerkkinä sekä kannustaa 
pitämään huolta ainutlaatuisista vesis-
töistämme.

Miksi projekti on sinulle tärkeä?
Luonto ja meri merkitsevät paljon. 
Niistä nauttimisen elinehtona on puh-
taus. Toivon, että pystymme projek-
tin avulla edistämään käyttäytymistä 
ja kuluttamista kohti vastuullisempaa 
tulevaisuutta, jotta tulevatkin suku-
polvet pääsevät nauttimaan meidän ai-
nutlaatuisista luonnosta ja vesistöistä.

Mitä projekti on opettanut 
tähän mennessä?
Kun jokainen meistä kantaa vastuuta 
ympäristön puolesta, saamme aikaan 
muutoksia. Ei ole sellaista siivousfir-
maa tai innovaatiota, joka tulisi ja sii-
voisi yhtäkkiä vesistömme. Muutos 
lähtee jokaisesta meistä yksilöstä. Jos 
me kaikki panostamme hieman ros-
kien keräämiseen, on muutos nopeasti 
havaittavissa. Erityisesti me veneili-
jät voimme toimia esimerkkeinä puh-
tauden puolesta. Meillä hoskilaisillakin 
on tässä asiassa parannettavaa alkaen 
seuran omista tiloista ja retkisaarista.

Jari Saario

lantin yli, mutta uskon että minulla oli-
si mahdollista rikkoa myös Charlien 
ennätys. Charlie itse otti minuun yh-
teyttä Kööpenhaminan soudun jälkeen 
ja lupautui auttamaan kaikessa mikä 
liittyy Atlantti-projektiin.

Miksi projekti on sinulle tärkeä?
Pidän tällaisia projekteja hienona esi-
merkkeinä ihmisille, että pitkäjän-
teinen työ palkitaan kun uskoo pää-
määrään, eikä luovuta ennen kuin se 
saavutettu. Ja kaikkia meriseikkailuja 
on mukava seurata. Ei näillä maailmaa 
pelasteta, eikä yhtä mertakaan, mut-
ta monella tapaa tuovat hyvää fiilistä. 

Ja kyllä yksi suomalainen pi-
tää saada Atlantin yli myös 

soutamalla.

Mitä projekti on 
opettanut tähän 
mennessä?
Yhteistyökumppa-
neiden saaminen 
vaatii hyvän ta-

rinan lisäksi myös 
paljon onnea. Jos 

150 000 € rahoitus 
joskus onnistuu, niin 

uskon, että soutu me-
nee loppuverryttelynä — on 

tuon rahan saaminen niin vai-
keaa tällaiseen projektiin.

Miten talvi ja kevät ovat menneet?
Talvi meni mukavasti, vene oli koko 
talven meressä ja kävimme joka viik-
ko perheen kanssa merellä ja saaristos-
sa. Tammikuun 10. tuli myös soudettua 
hsk:lta Piritan satamaan kunnon her-
nerokkasumussa, se oli upea reissu.

Miten koronatilanne on vaikutta-
nut valmistautumiseen?
Korona on nyt lyönyt jäihin koko ra-
hoituksen, ja projekti siirtyy eteenpäin. 
Kyllä pitää kädet ristissä toivoa, että 
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Miten talvi ja kevät ovat menneet?
Olemme tehneet paljon töitä, jotta 
Zer°emission-projekti leviäisi globaa-
listi eri lähettiläiden puolesta. Meidän 
ensimmäinen kotimainen lähettilästii-
mi julkaistiin Vene 20 Båt -messuilla ja 
julkaisemme lähiaikoina ensimmäisen 
kansainvälisen Zer°emission ambas-
sador -tiimin. Lisäksi olemme tehneet 
tuhansia tunteja töitä, jotta meidän 
Zer°emission veneemme olisi entistä 
kilpailukykyisempi ja erityisesti vesi-
tiiviimpi tulevissa avo- ja valtameri-
kilpailuissa.

Miten koronatilanne on 
vaikuttanut valmistau-
tumiseen?
Korona on tehnyt tu-
levaisuuden suun-
nittelun haas-
tavammaksi. 
Tarkoituksem-
me oli treenata ja 
kilpailla Välime-
rellä tämä 2020 
kausi sekä osallis-
tua ensimmäisenä 
suomalaisena venee-
nä legendaariseen Syd-
ney-Hobart -kilpailuun. 
Vene rahdattiin heti Helsin-
gin messujen jälkeen Port 
Napoleoniin Ranskaan, jossa neljä tii-
miläistä minä mukaan lukien teimme 
viikon töitä laittaessamme veneen ve-
sillelaskukuntoon. 

Saimme veneen laskukuntoon, mut-
ta jouduimme lähtemään Koronan 
vuoksi nopeasti takaisin Suomeen. 
Johtuen epävarmuudesta Koronan 
etenemisen suhteen, teimme päätök-
sen lykätä kansainvälistä kautta vuo-
della eli takaisin Ranskaan, viikko töitä 
ja vene takaisin Suomeen Hoskille. Tä-
mä oli tässä kohtaa varmasti oikea pää-
tös vaikkakin haastava, erityisesti ta-

on tullut noin 60, mikä on tosi paljon 
ottaen huomioon, että hankkeeseen pi-
tää sitoutua yli viikoksi. 

Complete-hanke on taas ympäris-
töhanke, jossa tutkitaan mm. eri an-
tifouling -maalien toimivuutta. Se on 
jatkoa monivuotiselle yhteistyölle-
ni Suomen Ympäristökeskuksen kans-
sa. Tutkimuksessa selvitetään miten 
eri antifouling-maalit toimivat veneen 
pohjassa yhden kesän aikana. Venee-
ni pohjaan maalataan viisi eri maalia. 
Syksyllä vene nostetaan ylös ja tutki-
jat kuvaavat pohjan ja ottavat näytteitä 
eri maaleista, jolloin saamme tietoa mi-
ten maalit ovat toimineet. Mukana on 
tunnettuja maalivalmistajia, kaksi ko-
vaa myrkkymaalia ja kolme myrkytön-
tä ns. eko-maalia. 

Miksi projekti on sinulle tärkeä? 
Haluan innostaa uusia ihmisiä vesille 
ja toimia konkreettisesti Itämeren hy-
väksi sekä tuottaa hankkeista videofil-
mejä, jolloin laajempi yleisö pääsee mu-
kaan tunnelmiin. 

Mitä projekti on opettanut 
tähän mennessä? 
Tykkään kehittää erilaisia veneilyyn 
ja ympäristöön liittyviä tempauksia. 

Saan itsestäni enemmän irti kun pää-
sen luomaan jotain uutta ja erilaista. 
Nautin sekä hankkeiden suunnittelus-
ta että toteutuksesta. Sisällön tuotta-
minen eri kanaviin saa laajemman ylei-
sön keskustelemaan ja kiinnostumaan 
aiheista. 

Miten talvi ja kevät 
ovat menneet? 
Aika pitkälti edellä mainittujen projek-
tien parissa sekä toimessani Suomen 
Valtameripurjehtijoiden puheenjoh-
tajana. Maaliskuussa pääsin ensim-
mäistä kertaa kymmeneen vuoteen lo-
mamatkalle ilman venettä. Lennettiin 
juuri ennen matkustuskieltoa kahdeksi 
viikoksi Thaimaahan ja matkan jälkeen 
suoraan kahdeksi viikoksi karantee-
niin. Tuli kaksi lomaa yhden hinnalla.

Miten koronatilanne on vaikut-
tanut valmistautumiseen? 
Tällä hetkellä Maakravut yksin avo-
merelle -hanke on vaakalaudalla, jos 
Uudenmaan rajoitus jatkuu eikä maan 
ulkorajoja voida ylittää. Pohdin täl-
lä hetkellä mahdollisia vaihtoehtoja 
hankkeen toteuttamiselle. Pohjamaali-
tutkimukseen Korona-tilanne ei näillä 
näkymin vaikuta suuremmin. 

loudellisesti. Näin varmistamme, et-
tä pääsemme harjoittelemaan edes hie-
man tämän kauden aikana ja olemme 
kilpailukykyisempiä tulevaisuudessa.

Terveiset hoskilaisille? 
Meille kaikille meri on tärkeä osa elä-
mää. Voimme omalla käytöksellä 
näyttää esimerkkiä, jotta vesistöm-
me olisivat entistä puhtaampia tule-
vaisuudessa. Esimerkin näyttäminen 
lähtee jo seuran omista tiloista, joissa 
meillä on parannettavaa. Tällä hetkellä 
kilpailu Koronaa vastaan on kuitenkin 
tärkeintä, jotta pystymme nauttimaan 

myös tulevasta veneilykau-
desta.

Pysytään terveinä ja 
autetaan toisiamme! 

Kari ”Ruffe” 
Nurmi
Maakravut yksin 
merelle ja Comple-

te-tutkimushanke

Voitko kertoa hie-
man projektin taus-

toista ja mistä idea 
syntyi? 

Tänä vuonna mulla on kak-
si hanketta; Maakravut yksin 

avomerelle -tempaus ja Complete-tut-
kimushanke. 

Maakravut yksin avomerelle -hank-
keen idea syntyi viime vuoden Yhdes-
sä koko rannikko -tempauksessa, jos-
sa ensikertalaiset pärjäsivät tosi hyvin 
purjeveneessä ja pohdin mitä se vaatisi, 
että he pystyisivät itsenäisesti purjeh-
timaan venettä? Olen avomerelle.fi
-sivuston kautta hakenut Suomesta 
kolmea rohkeaa maakrapua, jotka kou-
lutetaan viikossa purjehtimaan itse-
näisesti mun vene Suomenlahden yli 
Helsingistä Tallinnaan. Hakemuksia 
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Toiveet ja terveiset hoskilaisille? 
Toivon, että hoskilaiset pääsevät naut-
timaan kesästä vesillä. Tulevasta ve-
neilykaudesta tulee nyt vähän erilai-
nen mutta ei anneta sen häiritä menoa 
– ja kyllä tästä Koronasta voi seurata 
jotain hyvääkin… ;)  Oikein hyvää kesää 
kaikille ja nähdään vesillä! 

Risto Saarni
Tokio ii Ocean Globe Raceen 2023

Voitko kertoa hieman projektin 
taustoista? Mistä idea syntyi?
Olemme olleet mukana jo kahdeksan 
vuotta eri regatoissa ja tapahtumis-
sa, joissa on ollut myös muita Whitb-
read 60 -veneitä (w60) ja olemme ko-
keneet ainutlaatuista yhteisöllisyyttä. 
Kun kuulimme, että Ocean Globe Race 
-kilpailu laajentui koskemaan myös 
maxi- ja w60-luokkia, syntyi idea, et-
tä voisimmeko olla mukana tässä hie-
nossa, ainutlaatuisessa tapahtumassa, 
joka tuo kilpapurjehduksen maail-
man ympäri lähemmäs tavallisia ih-
misiä. Koimme arvopohjan olevan var-
sin sopiva ja halusimme olla mukana 

viemässä tiimipurjehduksen ilosano-
maa - yhteisöllisyyttä ja merkitystä - 
maanosasta toiseen. Idea vahvistui ta-
vattuamme kilpailun järjestäjän Don 
McIntyren Düsseldofin messuilla.

Miksi projekti on teille tärkeä? 
Because it's there  Onhan se hie-
noa olla mukana kehittymässä osa-
na projektia, jonka haasteisiin kuuluu 
merenkulun turvallisuus, venevauh-
ti, tarinankerronta ja kumppaneiden 
hankinta. Haluamme olla mukana luo-
massa jotain erityistä ja ainutlaatuista. 
Tämä ei ole yhden henkilön tai yksit-
täisen tähden harjoitus, vaan tiimin ja 
yhteistyökumppaneiden yhteinen pon-
nistus ja seikkailu.

Mitä projekti on opettanut 
tähän mennessä?
Lähtökohtaisesti koko vene pitää va-
rustella, jopa rakentaa kokonaan uu-
siksi. Yksityiskohtien merkitys, ver-
koston rooli ja työn määrä korostuvat. 
Jatkuva oppiminen ja riittävä käytän-
nön testaus valtameriolosuhteissa en-
nen lähtölaukausta.

Miten talvi ja kevät ovat menneet? 
Talvi on mennyt lähtöajatusta kirkas-
tellessa ja tarvittavien investointi-
en ajoituksen suunnittelua tehdessä. 
Kumppanihaku aktivoituu loppuke-
väästä tai kesällä.

Miten koronatilanne on vaikutta-
nut valmistautumiseen?
Tämä tilanne on kirkastanut muuta-
mia ajatuksia projektin merkityksestä, 
elämän ja yrittämisen jatkuvuudesta 
sekä yhdessä veneessä olemisesta.

Toiveet ja terveiset 
hoskilaisille?
Tuodaan vene viimeis-
tään 2021 kesänä Hos-
kille. Alkava kausi 
vaikuttaa haasteel-
lisesta rajoitetun 
liikkumisten suh-
teen, mutta aurin-
ko paistaa ja tuulta 
riittää. Treenataan 
fysiikkaa ja pysy-
tään vahvoina! Ovet 
ovat auki hoskilaisen 
yhteistyön merkeissä. 
Osaamista, kontakteja ja 
tukea tarvitaan. Mikäli ha-
luat tuoda kumppanin tai työpa-
noksen projektiin, ole rohkeasti 
yhteydessä.

Tapio Lehtinen
Nuorten kanssa Ocean Globe Raceen

Kerro hieman Golden Globe 
Race -projektin taustoista? 
Mistä idea syntyi?
Olen enemmän ja vähemmän haaveil-
lut jostain tuollaisesta reissusta sit-
ten junnuvuosieni Hoskilla 1960-luvun 
lopusta lähtien. Poikani Lauri kysyi, 
olinko huomannut Scuttlebuttin jutun 

Tapio Lehtinen

ggr 2018-kisasta, luin sen ja totesin, 
että elämä on sarja ohi meneviä tilai-
suuksia.

Eka yritys oli niin hieno ja addiktii-
vinen kokemus, että haluan lähteä uu-
delleen. Lisäksi uskon, että valmistau-
tumalla vähän pienemmällä kiireellä ja 
ottamalla opiksi ensimmäisen yrityk-
sen kommelluksista minulla pitäisi ol-
la hyvät saumat myös pärjätä kisassa - 
nautin kilpailutilanteesta.

Purjehduttuani 1981–1982 Whit-
bread-kilpailun Skopbank of Finlandin 
23-vuotiaana vahtipäällikkönä olen 

vuosikymmenten ajan nähnyt un-
ta siitä, että olen uudelleen 

purjehtimassa Whitb-
read-kilpailussa. Don 

McIntyren järjestä-
mä 50-vuotis -juh-

la retro Whitbread, 
joka on kastet-
tu Ocean Globe 
Raceksi, on taas 
kerran ohi menevä 

tilaisuus, jota en aio 
päästää ohi. 

Syksyllä hankki-
mani Swan 55 -joo-

li on mielestäni kaunein 
ja klassisin Nautorin kos-

kaan tekemä vene, se on myös 
isoin vene, joka mahtuu kilpai-

lun pikkuluokkaan — pääsen purjeh-
timaan nuoruusvuosieni unelmave-
neellä! Ehkä tärkeintä on mahdollisuus 
rekrytoida kisaan miehistö, joka koos-
tuu pääosin 20-35 -vuotiaista purjeh-
tijoista. Näin toivottavasti varmiste-
taan, että suomalainen maailmanym-
päripurjehdustraditio jatkuu tulevai-
suudessakin.

Miksi projekti on sinulle tärkeä? 
Kaikki nämä projektit ovat minul-
le tärkeitä siksi, että rakastan merta ja 
purjehtimista. 
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Mitä projekti on opettanut 
tähän mennessä?
ggr 2018 opetti minulle paljon yksin-
purjehtimisesta, kantapään kautta 
myös projektin hoitamisesta jne. Myös 
kärsivällisyyttä, asioilla on onneksi 
taipumus järjestyä.

Miten talvi ja kevät ovat menneet? 
Uusien projektien valmistelussa. Har-
mittaa, kun en ole päässyt Helsingis-
sä hiihtämään ja nyt ei pääse enää ui-
maankaan.

Miten koronatilanne on vaikut-
tanut valmistautumiseen?
Toistaiseksi ei vielä paljoakaan. On-
neksi seuraaviin kisoihin on sen verran 
aikaa, että optimistina uskon maail-
man vähitellen palaavaan ehkei ennal-
leen vaan joidenkin asioiden suhteen 
paremmallekin ja kestävämmälle mal-
lille.

Toiveet ja terveiset hoskilaisille?
Koronakeväänä ja -kesänä voi tarvit-
taessa keskittyä vaikka pitkistä retkis-

tä haaveiluun ja niiden valmisteluun. 
Muistakaa uuden lain aluksen pääl-
likölle asettama selkeä vastuu ja huo-
mioikaa koronakriisin aikana vesille 
lähtiessänne se, että tautia voi kantaa 
oireettomana. Itse en haluaisi olla me-
rellä tai saaren rannassa silloin, kun 
kuume nousee yllättäen itselle tai jolle-
kin miehistön jäsenelle ja joutua miet-
timään, tarvitaanko ulkopuolista apua. 
Otetaan lusikka ja peräsinpinna kau-
niiseen käteen ja noudatetaan viran-
omaisten ohjeita siinä luottamuksessa, 
että kyllä me taas pian pääsemme ter-
veinä ja turvallisesti purjehduksen va-
paudesta nauttimaan.  
Perttu Monthan

Viron pohjoisrannikon 
vierassatamat

Matkapurjehdus

V ierassatamien kehittämi-
sessä Viro on ollut ehdoton 
ykkönen, koko Itämeren al-
taassa. Kiitos useimmis-

sa tapauksissa eu-rahoituksen, johon 
naapurimme ovat alusta alkaen pereh-
tyneet ja siinä myös onnistuneet.

Meilläkin on oltu isommassa mitas-
sa mukana 30 Miles -projektissa 2015–
18. Yhteisessä kehityshankkeessa oli 12 
satamaa, puoli tusinaa molemmilla ran-
noilla, pääkaupungeista itään. Suomi: 
Porvoo, Loviisan Laivasilta, Keihässal-
mi, Kotka Old Port, Haminan Tervasaa-
ri ja Klamila. Viro: Lennusadam, Lepp-
neeme, Kelnase Pranglin saarella, Eis-
ma, Narva-Joesuu ja Narva. Etelänpuo-
leiset satamat ovat jo kunnossa, mutta 
meidän rannoilla kaivataan vielä pien-
tä laittoa.

Uusimpana eu-rahoituksena on ol-
lut myös markkinointi, eli sata-

mista tiedottaminen. Jo kahden vuoden 
ajan on Pohjois-Euroopan venemessuil-

la jaettu ilmaiseksi kahta satamakirjaa, 
jotka yhteensä kattavat koko entisen 
suljetun rannikkoalueen Narvasta Ry-
geniin: Sail in Estonia and Latvia 2020 
sekä Harbour guide for the South Coast 
Baltic 2020.   

Satamakirjat ovat tärkeitä ja hyö-
dyllisiä työkaluja kaikilla Baltian ve-
sillä, sillä rannikot ovat niin poikkeavia 
omistamme. Meillä ja länsinaapuril-
la peruskallio ja graniitti ovat näkyvis-
sä ja tietysti myös vähän pinnan allakin. 
Itämeren itä- ja eteläpuolella peruskallio 
on vuosimiljardien aikana laskeutunut 
alas vinoon, niin että esim. Viron poh-
joisrannikolla sen päällä on satakun-
ta metriä pehmeämpää maakerrosta ja 
Riianlahdella jo lähes puoli kilometriä.

Veneilijän kannalta oleellisin ero on 
siinä, että kun meillä luonnonsatamia 
on lukematon määrä, niin Baltian vesil-
lä ja rannoilla niitä ei ole yhtäkään (= 0 
kpl!). Vene on siis aina vietävä myrskyl-
tä suojaan johonkin vierassatamaan, ja 
tässä satamakirjat ovat oivana apuna.

Helge-alus 
kuskaa turis-
teja Kerin ma-
jakkasaarelle. 
Maihin pääsee 
apuveneellä.
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tamakirjaa. Tähän juttuun olen vielä 
päivittänyt syvyystiedot tuoreimmasta 
2020 kirjasta sekä Harbours of the Bal-
tic States, CA 2020. 

Jo ennakkoon tarkistin satamakir-
jasta normisyvyydet, ja kriittisissä ta-
pauksissa soitin satamakapteeneille 
(mm. Vösu, Purtse ja Toila). Viron sata-
missa henkilökunta on yleensä merten 
miehiä, jotka tietävät tuulet ja veden-
korkeudet sekä osaavat varoittaa esim. 
liikkuneista hiekoista (esim. Purtse ja 
Toila oli keväällä ruopattu yli 2 metriin, 
mutta kovat tuulet toivat hiekkoja ta-
kaisin). Myrskyt ovat yleensä kovem-
pia talvisin ja viime vuosina jääpeitteen 
puuttuminen on entisestään vaikeutta-
nut tilannetta tällä saarettomalla ran-
nikolla.

Nostalgiapurjehduksen tein samai-
sella Senorita Helmsman -purrel-

la, jonka syväys on vain 1,5 m. Pieni on 
kaunista Baltiassa. Seilasin aluksi Hos-
kilta Viinistuun, jatkaen sitten noin jo-
ka toisen sataman kautta, paitsi kahdes-
ti Toilassa. 

Rengasmatka Suomenlahden ympä-
ri ei valitettavasti onnistu luontevasti, 
sillä Venäjä aluevedet ylettyvät pitkälle 
länteen, lähes Vergiin saakka. 

Tähän juttuun olen helpomman luet-
tavuuden vuoksi pistänyt kaikki 15 sa-
tamaa länsi-itä-järjestykseen.   

Kalevi Westersund 
s/y Nitouche ii, hsk

Vene 20 Båt näyttelyssä Estonia & 
Latvia -satamakirjat loppuivat kes-
ken. Olen saanut näitä kirjoja edelleen 
jaettavaksi. Ottakaa rohkeasti yhteyt-
tä  kalevi.westersund@hoski.fi  ja 
0400 808620.

Matkapurjehdus

B  altian satamissa ja rannoilla ei vält-
tämättä ole kehittynyttä infraa ja 

palveluja kovasta lähimenneisyydestä 
johtuen. Täällä ei kannata rynnätä heti 
seuraavan satamaan, vaan on hedelmäl-
lisempää ottaa lähiseutu haltuun, aluk-
si kävelemällä, sitten vuokrapyörällä ja 
vaikka vuokraautolla. Hintataso Tallin-
nan ulkopuolella on ystävällistä ja luon-
to monasti melko koskematonta ja eri-
laista kuin omamme.

Kuulemma meillä vain kaksi kymme-
nestä kääntää keulan pääkaupunkiseu-
dulta itään päin. Virossa suhde on vielä-
kin rajumpi, joten satamissa on yleensä 
tilaa. Baltian maissa huviveneily (toisin 
kuin kilpa-) on yleisestikin vielä orasta-
vassa vaiheessa. 

Suomenlahden ylityksillä on ollut yli 
700-vuotinen aktiivinen historia sep-
rakaupan ansiosta. Tavaranvaihdossa 
käytettiin mm. suolasilakkaa pohjoises-
ta ja viljaa etelästä. Tämä ystävänkaup-
pa alkoi hiipua tullimaksuihin ja päät-

tyi ensimmäiseen maailmansotaan. Vi-
ron puolella voi löytää merkintöjä sep-
rareiteistä.

Hoski on ollut aktiivinen Ida-Virussa 
jo lähes ihmiskvartaalin ajan. 1996 

s/y Muru ii, Ulla-Maija ja Nitouche ii 
suuntasivat Kotkasta pitkän länsi-
mutkan kautta kohti uusia seikkailu-
ja Narvaan, Toilaan, Vergiin ja Prang-
liin.  (Vuosikirja 1997). Sittemmin on 
muutamia veneitämme käynyt Nar-
vassa saakka. 2018 huhtikuussa Hos-
kin kevätretki perehdytti moneen uu-
teen satamaan ja viime kesänä peräti 
kuusi Hoskin venettä vieraili Narvassa; 
troikkana Hurja Ruuth, Lavinda ja Na-
vigateur sekä yksittäin Bada Bing ii, Ni-
touche ii ja Wenla iv. 

Viime heinä-elokuun vaihteessa oli 
sopiva aika päivittää vanhat, jo 1996 al-
kaneet muistot Narvasta ja koko poh-
joisrannikosta. Apuna käytin edellistä, 
ilmaista Sail in Estonia and Latvia -sa-

NARVASSA jo-
kirannan siistiä 
Promenaadia 
vartioivat linnat, 
vasemmalla Ii-
vana ja oikealla 
Hermanni.

74
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▶ Kelvingi 1,5 m 61  
 www.kelvingisadam.ee
Pieni suojainen satama, jossa 10 poiju-
paikkaa. Paikallisten moottoriveneitä ja 
vieressä Viimsin niemen siisti asuinalue.

▶ Leppneeme 2,5 m 62

 www.leppneeme.viinmsi.ee   
Neliömäinen satama-allas, jossa 20 ai-
sa- ja kylkipaikkaa. Ei enää kauppaa ei-
kä körtsiä. Bussiyhteys 17 km Tallinnaan. 
Wrangö lautta liikennöi Pranglin saa-
relle. 

▶ Kelnase (Pranglin saari) 2,5 m 63

 www.kelnase.viimsi.ee   
Ehdoton vierailukohde ja vain 31 M pääs-
sä Hoskilta. Satamaa jo kertaalleen laa-
jennettu ja uusiakin suunnitelmia on. 
Sisääntulo on hyvin merkitty ja myös 
valaistu. Tilaa on poijuissa ja inspiroiden 
kyljittäin.

Vesi- ja sähkötolpat, mutta ei vielä sa-
niteettitiloja. Kyläläiset vuokraavat sau-
noja, erikoisuutena maasauna. 

Laiturilla on uusi Kodusadama Kohvik 
ja lähistöllä tasokas Saare Resto.

Viimeinenkin Pyyton kalapaatti on jo 
nostettu kuiville ja romanttinen lumous 
alkaa haihtua. Takavuosina kilit ja ku-
tut laidunsivat vapaina satamassakin, 
mutta nyt ne on liekaan kytkettyinä en-
tisen majakanvartijan pihalla. Koko 100 
talviasukkaan saari on kuin elävä ulkoil-
mamuseo, jonka väkiluku moninkertais-
tuu suvella.

Wrangö-lautta tuo turisteja Lepp-
neemesta ja avolava kuorkit kuskaavat 
majapaikoille. Saarikierros sujuu lavan 
puupenkeillä tai vuokrapyörillä. Päärai-
tin varrella on Rahvamaja ja pieni Pood, 
mutta kuuluisa Must Luuk -kioski liiken-

tu, mutta tulipalon jälkeen sen toimin-
ta siirtyi Viimsiin. Yhtä tasokkaasti jat-
kaa nyt Restoran Neem, terassilla ja 
mukavilla maisemilla. Vieressä uimaran-
ta ja lasten leikkipuisto. Lähikylässä pie-
ni Pood ja sympaattisen kodikas Poots-
mani Suvekohvik, jossa päivystävät 
leppoista vahtikoirat.

▶ Hara 6 m 67

 www.harasadam.ee   
Haran lahti on poikkeuksellisen syvä, 
vettä jopa 80 metriä. Tänne rakennet-
tiin 1956–57 neuvostoaikainen sukellus-
veneiden demagnetisointisatama. Enti-
sestä Virven kauniista kalastajakylästä 
häädettiin 7 perhettä, talot purettiin ja 
käytettiin sotasataman rakentamises-
sa. Alue rajattiin ja pyyhittiin pois kar-
toilta. 

Tunnelma on edelleen täysin absurdi, 
satametriset mahtavat betonirakennel-
mat ylettyvät vinkkelissä pitkälle veden 
päälle. Kanaalissa allaveelaevat nousi-
vat pintaan ja niiden päälle kiedottiin 
paksuja sähkökaapeleita ja voimavirral-
la ne saatettiin antimagneettisiksi, vält-
tämään miinojen laukaisemista. Ensivi-
siitillä 1996 täällä saattoi hämmästellä 
meren päällisissä rakennelmissa isoja 
sähkökaappeja, ranteen paksuisia kaa-
peleita ja mahtavia akkurivistöjä. Nyt-
temmin vain betoni on säilynyt, saaden 
koristeeksi paljon graffiteja.         

Haran pursiseuran aktiivit opastavat 
alueella ja omakohtaisia kokemuksia voi 
kuulla ”Grand Old Lady” Maila Velströ-
miltä. Nykyään myös maitse tullaan 
piikkilangoilla aidatun vanhan vartioko-
pin kautta ihmettelemään satamaa, jol-
laisia oli kuulemma vain Murmanskissa 
ja Vladivostokissa.  

nevalojen kohdalla on nykyään suletud. 
Edempänä on pieni kotiseutumuseo ja 
saaren päädyssä kaunis puukirkko ja 
hautuumaa. 

Saarella on monien hiekkateiden ja 
polkujen verkosto, joten kannattaa 
käyttää karttasovellusta. Metsikös-
tä löytyy maakaasuputki, jossa voi sy-
tyttää oman liekin ja lämmittää eväi-
tä. Lähellä myös Eestirand-laivalla 1941 
hukkuneiden muistomerkki. Sataman 
viereen on jätetty pystyyn neuvostoai-
kainen vartiotorni, jollaisia oli tiheästi 
pitkin koko rannikkoa. Vielä 1980-luvul-
la näiden valokiilat heijastelivat Porkka-
laan saakka. 

Jaanitulet syttyvät Virossa aina 23.6. 
ja perhekeskeinen juhannus kannattaa 
kokea täällä, ison kokkotulen loimutes-
sa Laululavan vieressä. 

(Huom. elokuun alussa politsei- ja pii-
rivalveamet tarkistivat kaikkien sata-
massa olevien veneilijöiden passit). 

▶ Kerin majakkasaari
Viron pohjoisin saari 3 M päässä. Yli 
200-vuotisen majakan lisäksi mielen-
kiintoisa rakennuksia sekä 1941 alasam-
mutun Kaleva Ju-52 -vuorokoneen muis-
tomerkki. Yhteysalus Helge vie täyden 
lastin Kerin edustalle ja halukkaat pää-
sevät sitten Busterilla saarelle. Oman 
kyydin voi myös tilata Pranglista. 

▶ Koljunuki 2,5 m 64

 www.koljunuki.ee  
Uusi suojainen satama, jossa kymmen-
kunta poijupaikkaa. Moderni Veer Köök 
& Baar tarjoilee tasokkaasti ja myös 
majoittaa. Pienen eskaaderin suunnit-
telukokous sujuisi hyvin viihtyisissä neu-
vottelutiloissa, joissa koristeina täy-

tettyjä eläimiä. Tulostaan kannatta 
soittaa ennakkoon. Siisti ja aidattu sa-
tama on niemen kärjessä, mutta lähis-
töllä ei ole kyläyhteisöjä. Maantiematka 
Tallinnaan on 28 kilometriä, ja se on mo-
nen mutkan takana. 

▶ Neeme 1,7 m 65

 www.neememerina.ee  
Itäviitta ja kaksi porttia ohjaavat sata-
maan, jossa muutamia vieraspoijuja oi-
kealla. Pohjasta nousee pitkää ahven-
ruohoa, joka saattaa tarttua potkuriin. 
Vieressä laadukas Ruhe Restoran ja ky-
lällä Wana Kala Körts, jossa mukavaa 
pursiseuratunnelmaa. Siistissä Neeme 
Pood & Kohvikissa kerrottiin, että 2002 
Neeme oli valittu Viron kauneimmak-
si kyläksi.

HM Anti Nömmela tarjosi edullisen 
kyydin Jägala-joen nähtävyyksille. Pit-
kä riippusilta johti suositulle golfkentäl-
le. Vanha vesivoimala Linnamäe Hyd-
roelektrijaam on kunnostettu ja jauhaa 
sähköä 3 000 talolle. Ylimpänä on Jäga-
la juga, Viron korkein luonnonmukainen 
vesiputous, josta vesi putoaa 8 metriä 
ja parhaimmillaan 60–70 metrin levey-
dellä. Forelli ja lohi viihtyvät hyvin joki-
vedessä.

▶ Koipsin salmea sivuutettaessa on vie-
lä nähtävissä neuvostoaikainen valko-
tiilinen 2–3 kerroksinen vartiorakennus, 
jollaisia oli pitkin koko rannikkoa. Län-
nessä on vastaava Vormsin salmessa.

▶ Kaberneeme 2,1 m 66

 www.kaberneememarina.ee   
Suojainen, siisti ja laajennettu sata-
ma, jossa useita aisapaikkoja. Laituril-
la myös polttoaineautomaatti. Vuosien 
ajan ravintola OKO oli huippusuosit-

HARAN sotasataman kanaali, 
johon allaveelaevat uivat

NEEMEN Wana Kala körtsissä on 
pursiseuramainen tunnelma.

JÄGALA JUGA, Viron korkein (8 m) luonnonmu-
kainen vesiputous on leveimmillään 70 metriä.

KELNASEN satamasta pääsee 
avolavan puupenkeillä näkemään 
Pranglin saarta.

67656563
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VIIKONLOPPUKONSERTTI VERGISSÄ. Taus-
talla pitkän aallonmurtajan rajaama satama

Satamaan voi huoletta tulla vaikka 
täysin purjein, sillä vettä riittää. Lahden-
poukamassa oli jo entuudestaan pa-
ri ponttonia ja toistakymmentä poijua. 
Elokuussa asennettiin vielä uusia pont-
toneita aallonmurtajan juureen ja niissä 
on nyt 24 uutta aisapaikkaa. Veneille on 
siis hyvää tilaa ja ne ovat suojassa kai-
kilta tuulilta. 

Synkästä menneisyydestä johtuen 
Haraan ei ole ehtinyt kehittyä palvelu-
ja rantaan. Kesäisin on kylläkin pystyssä 
200-neliöinen telttarakennelma, mutta 
omavaraisuuteen on varauduttava. Lä-
himpään Loksan kylään on 9 km maan-
tiematkaa.  

Hara on koko pohjoisrannikon häm-
mästyttävin paikka, jonne kannattaa 
ehdottomasti poiketa.

▶ Viinistu 2,5 m
 www.viinistu.ee  
Siisti ja kultturelli satama. Ei ole muka-
na ilmaisessa satamakirjassa, sillä paik-
kakunnan mahtimies Jaan Manitski on 
rakentanut kaiken ilman EU-rahoitusta. 
Satamakin on jo kahteen kertaan pys-
tytetty, kun syysmyrsky turmeli ensim-
mäisen 23.11.2008. 

Uudessa satamassa koillisen aallon-
murtajan takana on tusina poijua ja 
kaakossa puolisen. Vieressä on kalas-
tuskolhoosin entisiä rakennuksia, jotka 
on jalostettu hotelliksi ja Rannarestok-
si. Sisällä tai terassilla voi nauttia hyvis-
tä antimista ja ihailla omaa venettään, 
vasten Mohnin majakkasaarta. Samaa 
maisemaa pääsee nauttimaan edustus-
saunan lauteilta, ison panoraamaikku-
nan läpi. Satamassa on vartiointi.

Viereisissä rakennuksissa on iso tai-

demuseo, jossa on tuhatkunta esinettä, 
enimmäkseen maalauksia aina baltian-
saksalaiselta ajalta Viron nykytaitee-
seen, sekä myös veistoksia. Teatteriesi-
tykset ovat kesäisin varsin suosittuja ja 
bussilastilliset täyttävät väliajoilla te-
rassin.

Alueella kaikki on siistiä ja huoliteltua, 
kuten myös koko Viinistun niemellä. Pu-
rekkari on mantereen pohjoisin kolk-
ka. Kannattaa vuokrata polkupyörä tai 
sähköauto ja suunnata pikiteitä pitkin 
peninkulma Loksan kylään, Pärispean 
niemen molemmin puolin. Länsipuolella 
sivuutetaan Suurpean hylätty sotilastu-
kikohta, jonne kuulemma vietiin kasar-
meja Porkkalasta 1955. Täältä kulki me-
rikaapeleita vastarannan Haraan.

▶ Mohnin majakkasaari on koko itäisen
rannikon ainut saari, eikä sekään paljoa 
suojaa tuulilta ja aallokolta. Koko poh-
joisrannikko ja kaikki sen vierassatamat 
ovat parhaimmillaan etelän puoleisilla 
tai leppoisilla suvituulilla. Mohnin saari 
on osittain luonnonsuojelualuetta, jos-
sa on hienoja luontopolkuja, monipuo-
lista kasvillisuutta ja puustoa. Vanha 
majakka ja viereiset rakennukset ovat 
mielenkiintoisia. Saarelle ei pääse omal-
la veneellä koska rannat ovat matalia, 
mutta Viinistusta järjestyy busterikyy-
ditys.

▶ Vösu 1,5 m 68

 www.vosusadam.ee   
Seuraavan lahden itäpuolella on uusi 
Vösun vierassatama. Tämä on luokitel-
tu kalastussatamaksi, jonka takia ruop-
paukset on tehty vain 1,5 metriin. Sa-
taman edustalle voi kuulemma jäädä 

hyvällä kelillä ankkuriin, odottamaan 
venekyytiä. Uuden palvelutalon alaker-
rassa on Restoran Wöse ja sauna, ylä-
kerrassa satamakonttori. Polttoainetta 
on saatavilla ja satama on vartioitu. 

Läheiseen Vösun eläväiseen kylään 
johtaa kävely- ja pyörätie. Koko lahden 
pohjukka on 3 kilometriä hienoa uima-
rantaa. Länsirannalla on Käsmun siisti 
ja vauras kapteenien kylä ja pieni yksi-
tyinen merimuseo.

▶ Vergi 3 m 69

 www.vergiport.eu   
Koko rannikon tunnetuin satama, joka 
aikanaan oli hyvinkin vilkas ja suosittu. 
Pitkä aallonmurtaja tarjoaa hyvää suo-
jaa, joskin tuuli kyllä puhaltaa yli. Vergi 
näytti välillä taantuvan, kun sataman 
pitoa laiminlyötiin. Nyt on kuitenkin yk-
si uusi ponttoni ja neljä kävelyaisaa, joi-
den väliin mahtuu kahdeksan venettä. 
Jatkeena on kevyempi ponttoni kylki- 
tai ankkurikiinnitykseen.

Motellia on kunnostettu ja silloin kun 
huoneissa asukkaita Körtsissä tarjoil-
laan buffet aamiaisia ja lounaita.

Saunankin saa lämpimäksi. Viikonlop-
puisin saattaa olla myös konsertteja. 
Suosittu Lamba-Ada Baar lopetti 2013, 
eikä kylässä ole enää kauppaakaan. Lä-
hin on Vösussa, 10 kilometriä.

Vuokrapyörällä kannattaa polkea kol-
me kilometriä Altjan kalastajakylään. 
Täällä on vanhoja olkikattoisia majo-
ja ja muuta merellistä, sekä iso Altja 
Körts, joka ruokkii bussilastillisia kerral-
laan.

Pitemmillä polkimilla voi vierailla kol-
messa upeassa kartanossa; Palmse, 
Sagadi ja Vihula.

▶ Eisma 2,5 m 70

 www.eismasadam.ee   
Uudehko satama, jota jo ruopattiin uu-
delleen toissa vuonna ja aisallisten 
ponttonien sijoittelua parannettiin. Isos-
sa ja siistissä palvelutalossa on myös 
sauna ja taas voi heittää löylyä venet-
tään ihaillen. Yleisiä seurustelutiloja voi 
käyttää, ja pihan ulkogrillejä. Tarjoilua 
löytyy puolen kilometrin päässä Kylalis-
temajassa. Satamassa polttoaineauto-
maatti ja septityhjennys. Polkupyöriä, 
suppailulautoja ja kanootteja voi vuok-
rata. Täällä on usein juniorien purjehdus-
leirejä ja myös harrastekalastajat hyö-
dyntävät veneliuskaa. 

▶ Purtse 1,5 m 71

 www.tulivee.ee   
Uusi satama jokisuistossa. Kolmet late-
raaliportit ohjaavat sisään ja matalat 
hietikot ovat molemmin puolin. Laiturilla 
on leveitä aisapaikkoja, pihalla laivasau-
na, palju ja leikkimökkejä. Koko satama 
on aidattu, mutta portti aukeaa soitta-
malla.

Tasokas Tulivee tarjoilee hyviä annok-
sia, sillä omistajaveljeksillä on ravintola 
myös Tallinnassa. Loppukesällä avattiin 
myös motellirakennus, jossa buffetaa-
miainen silloin kun on asukkaita. Kahden 
ravintolan teemana on Suomen kieltola-
ki 1919–32 ja salakuljetus. Pirtumuseo on 
jo kehitteillä. Heillä on oma Purtse-olut 
sekä myös tujumpi Tulivee nimikkojuo-
ma.  

Pitkällä hiekkarannalla on 15-metrinen 
näköalatorni ja kolmen kilometrin pääs-
sä Purtsen vasallinlinna, jonka alakerras-
ta löytyy tunnelmallinen ravintola ja pa-
nimo.

PURTSEN sisääntulo on kapea ja matala, taus-
talla Tulivee ravintola, motelli ja näköalatorni

VIINISTUN siisti satama, vasemmalla hotellires-
to, oikealla kunstimuuseum ja taustalla Mohni

EISMAN pyöreästä laguunista löytyvät 
poijut, aisat ja komea palvelutalo.

717069



36 HSK:aren 372/2020 Hoskilainen 2/2020

▶ Ontika pankrannik
Peräti 55 metriä pystysuoraan kohoava 
rantatörmä muodostaa näkyvän kont-
rastin tyypillisesti matalaan rantavii-
vaan. Baltian klintti ulottuu Öölannis-
ta Laatokalle, ja Virossa se näyttäytyy 
Saaremaan Pangassa, Pakrin niemellä 
ja pisimmillään 23 kilometriä täällä. Vi-
ron korkein vesiputous Valaste syöksee 
vettä 30 metristä.

▶ Toila 1,5 m 72    
 www.narva.ee
Vanha kalastajasatama jokisuistossa. 
Pitkän aallonmurtajan eli muulin vie-
rustan lähellä on eniten vettä ja peril-
lä on suojainen pieni laguuni. Kalastus 
on täälläkin hiipunut eivätkä kalurei-
den paatit enää pidä väylää auki ja puh-
taana. Hiekat valuvat takaisin. 1996 kun 
Hoskin troikka rantautui, oli vilkkaam-
paa ja väylä syvempi. Nyt on koristee-
na vielä muutama vanha kalapaatti ja 
aallonmurtajalla kalapyydyksiä. Lähel-
lä on Ranna Körts ja Kohvik. Hiekkaran-
ta ulottuu pitkälti länteen. Jo kaukaa 
mereltä on näkynyt jättimäinen enti-
nen sanatorio, joka on jalostettu Toila 
Spa -hotelliksi ja Mio Mare -ravintolak-
si. Laajennuksen jälkeen käytössä on iso 
uima-allas, pienempi viihdeallas ja kuusi 
saunaa, kaikki tämä 5 € / 90 min. Ulkoi-
lupuistosta kannattaa vuokrata jalgra-
tas, jolla matka veneelle taittuu vaivat-
ta ja kylältä löytyy Vana Fregati pub.
Satamassa on myös Vabatahtlik Me-
repääste, eli meripelastajien tukikoh-
ta. Oppia ja kalustoa ovat saaneet Suo-
mesta. 

Vieressä on Oru Pargin laaja luonnon-
puisto. Täällä voi edelleen ihailla Viron 
ensimmäisen presidentin Konstantin 
Pätsin kesäpalatsin kivijalkoja sekä tai-
dokkaasti leikattuja labyrintteja puutar-
hassa. Mallia on kuulemma otettu mei-
dän Kesärannasta.

▶ Narva-Joesuu 2,7 m 73    
 www.njsadam.ee
Nyt ollaan jo lähellä Venäjän rajavyöhy-
kettä ja saa olla tarkkana, ettei mene 
väärälle puolelle. Muutoksia 2000 alun 
paperikarttoihin on tullut niin, että en-
tinen punavalkoinen lähestymispoiju on 
korvattu keltaisella ristipäisellä rajavyö-
hykepoijulla. Nord Stream 2 putki alkaa 
täältä ja isot tornit, nosturit ja laivat nä-
kyvät jo lähellä. Heti Narva-joen suis-
tossa on Eesti Piirivalv -asema, jonne 
kaikki mereltä tulevat veneet menevät 
ilmoittautumaan. Kylkiparkissa tarkas-
tetaan henkilöiden passit tai henkilö-
kortit (huom. Baltian maissa ajokortti ei 
riitä) ja veneen paperit. 

Hieman ylempää löytyy uusi 2018 lo-
pulla avattu Narva-Joesuun vierassa-
tama. Tämä oli viimeinen 30Miles EU 
-hankkeen toteutus Viron puolella. Pit-
kässä ponttonissa on aisapaikkoja ja 
laituri on lukittu portilla. Pohjoiset tuu-
let pääsevät satamaan ja toisinaan 
myös joessa on virtausta. Palvelura-
kennuksessa on siistit suihkut ja myös 
sauna sekä pieni seurustelutila. Beto-
nilaiturilla on polttoaineautomaatti ja 
imutyhjennys.  

Historiallinen kylpyläkaupunki jatkuu 
rannan suuntaisena länteen ja täällä 

on Viron pisin hiekkaranta, 7,5 kilomet-
riä. Viikonloppuisin rannalla on kovaää-
nisiäkin musiikkijuhlia. Pieniä kylpylä-
hotelleja on monia ja Gruusia Kohvik 
Kahketi sataman vieressä oli vallan 
suosittu. 

▶ Narva 2,4 m 74  
 www.narvasadam.ee
Viimeiseen etappiin noustaan koneajol-
la 7 M ylävirtaan. Venäjän raja on kes-
kellä jokea ja se on merkitty melko vaa-
timattomasti punaisilla poijuilla. Näitä 
on riittävästi niin että aina on muuta-
mia näkösällä. Myös muutamia Venäjän 
vartioaluksia on joella ankkurissa vakio-
paikoillaan.

Joki kiemurtelee hieman ja syvyydet-
kin vaihtelevat, joten karttaa tai plot-
teria on syytä käyttää. Etenen samaa 
vauhtia Tytärsaare Aino -puualuksen 
kanssa, joka kyyditsee turisteja. Joen 
molemmin puolin on viikonloppuna ih-
misiä nauttimasta auringosta. 

Perillä Narvassa on ponttonit joen 
suuntaisina tarjoten kylkipaikat, säh-
kön ja veden sekä suljettavan portin. 
Uusi kaksikerroksinen palvelutalo oli jo 
teolla, saunan kera. Viereinen RoRo Art 
Club tarjoisi purtavaa ja originellia tun-
nelmaa. Nyt on paikalliset meripäivät, 
joten meillä on juhlaliputus joen molem-
min puolin. Vastarannalla ei toki ollut 
kuin viranomaisveneitä, eikä meitä Ees-
ti Vabariik 645 -tolpan vieressäkään ole 
kuin kaksi turistivenettä. 

Myös uusi ja upea Udria 026 -vartio-
vene on tullut juhlistamaa viikonlop-
pua. Heillä on open boat -iltapäivä, jo-
ten poikkean juttusille. Hämmästys on 

suuri kun veneen vanhin muistaa meidän 
kolmen HSK-purren ensivisiitin Narvas-
sa 1996. Saimme silloin olla parkissa joki-
laiva Lydia Koidulan kupeessa. Kaupunki 
oli siihen aikaan harmaa ja pimeä, ilman 
mainosvaloja.

Narva on Viron kolmanneksi suurin 
kaupunki ja sitä on viime vuosina kovas-
ti puleerattu. Jokirannan Promenaadi on 
siisti ja koristeellinen, myös iltavalaistuk-
sessa. Joen yli menevällä sillalla on vil-
kasta auto- ja rekkaliikennettä ja myös 
jalankulkijat käyvät töissä tai ostoksilla 
puolin ja toisin. Komeat linnat vartioivat 
molempia rantoja, Hermanni lännessä 
ja Ivangorod idässä. Uudella e-viisumilla 
olisi päässyt vastarannan linnareissulle.   

▶ Muita satamia   
Muuga, Kunda, Loksa ja Sillamäe ovat 
kauppasatamia, eikä niissä ole vieras-
paikkoja.  

Ja vielä päätteeksi on hyvä mainita, 
että laajemmin ottaen vastarannalla on 
lännessä viisi satamaa: Hiiumaalla Kärd-
la ja Roograhu, mantereella Dirhami ja 
Lohusalu sekä vastakunnostettu Nais-
saare.

Aegnan saarelle ei kannata omalla ve-
neellä yrittää, laivojen peräaaltojen ta-
kia. 

Tallinnassakin on nykyään jo kuusi sa-
tamaa: Haven Kakumäe, Noblessner, 
Lennusadam, Old City Marina, Pirita ja 
Kalev Jahtklubi.

Baltian satamista ja niiden ympäris-
töistä löytyy loistavia kuvia ja avartavia 
kertomuksia EPS:n ahkeran matkave-
neen sivustolta: 
www.haaveenahyvakuva.blogspot.fi      

NARVAN vierassataman laiturissa oli vain kaksi 
vierasvenettä. Juhlaliputettu on Nitouche II.

NARVA-JOESUUSSA on Eesti Piirivalv -asema 
ja virallisuudet hoituvat kylkiparkissa.

NARVA-JOEN keskellä on vaatimaton raja-
poiju ja Venäjän vartioalus.

NARVA-JOENSUUN rantabileet ja taustalla 
Venäjän Nord Stream 2 putkityömaa

74737373



1 Madeiran vuoristo-
vaellukset kulkevat 
hyvin jyrkillä rinteillä.

2 Madeiran saarten 
kohteliaisuuslippu

3 Kanariansaarten 
kohteliaisuuslip-
pu 

4 Mahi-mahi eli 
dorada (espanja) tai 
dourado (portugali)
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Talven vietto 
Kanariansaarilla 
& karanteenissa

ähdetään kauas pois, sin-
ne mis on lämmin — ja niin 
paljon elävämmin lois-
taa tähdet ja kuu...” laulaa 
Raappanan poika albu-

millaan Tuuliajolla. Tämä oli meilläkin 
ajatuksena suunnitellessamme seuraa-
van talven viettoamme senhetkisessä 
Suomen marras-joulukuisessa kelissä. 
Viiden tuhannen mailin päässä ei syys-
myräkät masentaisi, ei räntä rasittaisi 
mieltä. Sen lisäksi että matka Brittein-
saarten kautta olisi itsessään muka-
va seikkailu ( ja olikin), mutta talvea 

olisi mukava viettää tulivuorisaarilla 
urheillessa ja miettiessä ihan kaikkea 
muuta — hakemassa inspiraatiota ku-
ten sanotaan.  

Lämpimässä
Saapuessamme Madeiran vieres-
sä olevalle Porto Santolle marraskuun 
lopussa voi sanoa olleemme perillä. 
Miellyttävän tasaisen lämpöinen ja au-
rinkoinen keli jatkui päivästä toiseen 
uskomattoman sinisen meren tarjotes-
sa hetken viilennystä. 470 mailin yli-
tyksemme Portugalista oli kestänyt 

kolme ja puoli vuorokautta ja tarjon-
nut elämyksiä laidasta laitaan. Saimme 
myös mahi-mahin, ensimmäisen kalan 
sitten Norjan. 

Porto Santolla päivät alkoivat sulau-
tua toisiinsa kun kiireet olivat kadon-
neet ja vihdoin pystyi ottamaan ren-
nosti ihan ajan kanssa. Pitkälti tois-
ta viikkoa rentoa elämää ja hiekka-
rannalla makoilua katkesi vain päivä-
purjehdukseen itse Madeiran saarelle, 
jossa elämä muuttui hieman aktiivi-
semmaksi vaeltamismahdollisuuksien 
vuoksi. Saaren pääkaupunki Funchal 

on upea paikka kävelykatuineen ja ra-
vintoloineen, mutta myös ruuhkaisem-
pi, jyrkempi eikä saarella varsinaista 
rantaelämää voi viettää. Hyvin mielen-
kiintoinen paikka.

Lopullisille talvilaitumillemme olisi 
edessä enää helppo parin vuorokauden 
siirtymä etelään Las Palmasiin. Aja-
tuksemme Kanariansaarista oli kier-
tää ne kaikki, olisimmehan alueella 
kuitenkin koko talven. Alkuperäisestä 
aikataulusta olimme kuitenkin jäljes-
sä toista kuukautta Las Palmasiin saa-
puessamme, joten jouduimme valitse-

HSK maailmalla
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maan parhaat päältä. Käytännössä tä-
mä tarkoitti keskittymistä vain länti-
siin vehreisimpiin saariin. 

Pikaisen varustelun jälkeen suunta-
simme Teneriffan ja La Gomeran saar-
ten ympäristöön, jossa näimme ensim-
mäistä kertaa valaita aivan lähietäi-
syydeltä. Pallopäävalaat uivat hitaasti 
suurissa ryhmissä ja päästävät purje-
veneet jopa viiden metrin etäisyydelle. 

La Gomeran pääkaupungin San 
Sebastianin satama oli ensimmäi-
nen kohde, johon jäimme asumaan pi-
demmäksi aikaa. Kaupungin keskus-
tan suurten puiden varjossa on muka-
va viettää lämmintä kesäpäivää, lukea 
kirjaa tai suunnitella aktiivisempaa 
toimintaa tulivuorilla seikkailemalla. 

Eteläpuolen rinteet tarjoavat ran-
keampiakin juoksulenkkejä tai varsin 

vaikuttavia vaellusretkiä saaren keski-
osissa oleviin kosteutta tihkuviin met-
siin. Uneliaan kaupungin rauhaa rik-
kovat vain toisinaan isompien ristei-
lijöiden turistimassat. Sataman suu-
rimpana huvituksena ja pelonaiheena 
ovat Teneriffalta tulevat charter-pur-
ret, joiden satamamanööverit ovat mel-
koista nähtävää. Yhden päivänä aika-
na olimme menettää veneen molemmat  
takakulmat. 

Talvenvietto Kanarialle ei selvästi-
kään ole vain harvojen ajatus, vaan tal-
vea täällä viettää arviolta noin tuhat 
veneilijää. Monilla on puoleksikin vuo-
deksi maksettu laituripaikka, eivätkä 
he kovin aktiivisesti sinä aikana pur-
jehdi. Osa on jopa muuttanut tänne ve-
neeseen asumaan.

Saapuessani La Palman länsipuolel-

le Tazacorten kylään en arvannut viet-
täväni siellä jopa kahta kuukautta. En-
simmäisten päivien paikasta huoku-
nut miellyttävyys ei ottanut laantuak-
seen ja satama muuttui vähitellen ko-
diksi, saimme uusia tuttavuuksia niin 
veneilijöistä kuin paikallisista sekä ke-
li jatkui hämmentävän miellyttävänä. 
Päiväpurjehdukset kalastuksen höys-
täminä upean sinisessä meressä olivat 
viikottaisia kohokohtiamme. Snork-
laus, auringonotto, vaeltaminen…. 
Täällähän voi tehdä kaikkea. 

Paikallinen fiestasesonkikin oli so-
pivasti helmikuussa. Oli kuitenkin vä-
hitellen aika lähteä kohti välimerta että 
ehtii sinne kesäksi, vaikkakin kuulem-
ma jonkinmoinen flunssa oli leviämäs-
sä euroopassa. Suunta otettiin kohti 
La Gomeraa, jossa oli tarkoitus olla en-

simmäinen välistoppi matkalla man-
tereelle.

Karanteenissa! 
Koronaviruksen levitessä Espanjassa 
varsin vikkelästi ei ulkonaliikkumis-
kiellon toteuttamiseen kulunut kovin 
kauaa. Käytännön elämään tämä vai-
kutti niin että vain töissä, ruokakau-
passa, apteekissa ja terveyskeskukses-
sa saa käydä. Purjehtiminen ja kaikki 
hauskanpito kiellettiin muutaman päi-
vän kuluessa, jonka jälkeen elämä on 
ollut lähinnä vain veneen kiillottamista 
ja elokuvien katselua.

Purjehdus on periaatteessa sallittua 
etenkin viralliseen kotipaikkaan päin, 
jos seuraava satama ottaa veneen vas-
taan. Satamat ovat kuitenkin läpi Eu-
roopan kiinni, mutta ankkurissa saa 

HSK maailmalla

1 La Gomeran 
huipulla on miel-
lyttävän vehreää. 
Taustalla näkyy 
Teneriffan Teide-
tulivuori.

2 L “Lima” – 
Karanteenilippu

3 Q “Quebec” – 
Tartuntatauditto-
muuslippu

21

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

3



42 HSK:aren 432/2020 Hoskilainen 2/2020

HSK maailmalla

olla ilman maihinnousua. Portugalin 
osalta maihin saa mennä kahden viikon 
ankkurointikaranteenin jälkeen. 

Tätä kirjoittaessani on karanteenia 
kulunut noin kolme viikkoa oletetta-
vasta neljästä (tosin juuri saamani tie-
don mukaan jatkoa seuraa ainakin kak-
si viikkoa) ja ensimmäinen suomalais-
vene on jo lähtenyt manteretta kohti, 
olettaen että karanteeni loppuu piak-
koin. Suomen lähetystöt voivat auttaa 
käytännön järjestelyissä tietyissä sa-
tamissa ainakin dieselin ja ruoan saa-
misen osalta. 

Nämä ovat mielenkiintoisia aikoja 
kun yhtäkkiä vapaa liikkuminen kiel-
letään ja tuntuu kuin olisi vankilas-
sa omassa veneessä. Päivän kohokohta 
on kun saa lähteä käymään ruokakau-
passa. Karanteenin edetessä satamas-
sa oleskelevat ihmiset alkavat kaipaa-

LA PALM
A

KANARIANSAARTEN TUULEN KIIHTYMISALUEET

EL HIERRO

GRAN 
CANARIA

TENERIFFA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

ATLANTIN VALTAMERI

Uusia asioita on aina kiva oppia sekä pääs-
tä purjehtimaan erilaisiin olosuhteisiin. Ka-
nariansaarten “erikoisuutena” on nk. Wind 
Acceleration Zonet, eli karkeasti suomen-
nettuna tuulen kiihtymisalueet. Näillä alu-

eilla tuuli nousee 10-15 solmua yllättävän 
nopeasti ja niitä on kaikkien saarten lä-
hellä. Tuuli käytännössä pakkautuu kor-
keiden tulivuorisaarten väliin ja ohjautuu 
niiden rantojen muotojen mukaan.

maan sosiaalisia kontakteja ja venei-
den takana poliisilta piilossa pystytään 
juttelemaan edes hetken verran. Toi-
sen laiturin ranskalaisporukka sai tun-
tuvat sakot yhteisestä joogahetkestään 
aallonmurtajalla. Toivottavasti tällais-
ta ei tapahdu montaa kertaa elämässä. 
Ja onneksi ei sada räntää.

Suunnitelmani purjehtimisesta väli-
merelle on ainakin vielä ottamassa ai-
kalisää. Pitänee hankkia signaaliliput, 
jotta voi jollain tapaa väittää olevan-
sa tauditon satamaan tullessaan. Lima 
-lippu eli keltamusta-ruudullinen tar-
koittaa veneen olevan karanteenissa, 
Q-lippu tarkoittaa veneen miehistön 
olevan tartuntatauditon.  

Mikko Dahlbom
s/y Freedom Call

Gastiksi Galianaan?

O letko 17–32 -vuotias, jollataustan omaava, 
valtamerten ylityksestä haaveileva pur-
jehtija? Tämä unelma voi hyvinkin tulla to-

teen, sillä Tapio Lehtinen osallistuu 2023 start-
taavaan Ocean Globe Raceen Swan 55 Galianalla 
ja miehistössä on paikkoja tarjolla.

Lisätietoja facebook.com/tapiolehtinensailing/
Yhteydenotot tapio.a.lehtinen@gmail.com

Uutisia
PETRI LESKINEN

NIKLAS SANDSTRÖM
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Euforen miehistö 
arc:n luokkavoittoon

Miten unelma realisoitui? 
Jarkko Turunen, Euforen trimmaa-
ja: Puheet muuttuivat teoiksi kevääl-
lä 2017: sovimme, että vuosi 2019 oli-
si sopiva ajankohta ja varasimme s/y 
Vahinen Suomen purjelaivasäätiöltä. 
Ehdimme jo katsoa muitakin veneitä, 
mutta saimme kesällä tiedon, että ai-
kaisemmin Vahinen varannut poruk-
ka oli vetäytynyt ja varauksemme oli 
pitävä.

Porukka saatiin nopeasti kasaan 
Euforen miehistöstä täydennetty-
nä muutamalla tutulla muista ympy-
röistä. Purjelaivasäätiön purjehduk-
silla on aina mukana säätiön kapteeni 
ja perämies. Perämiehen rooliin saim-
me Euforen miehistöstä Miikka Raut-
vuoren ja kapteeniksi valikoitui Jark-
ko Sarmaala.

Valmistautuminen alkoi paremmin 
vuonna 2019, jolloin kokoonnuimme 
muutaman kerran. Miehistössä on pal-
jon purjehduskokemusta ja haastavia 
tilanteita on kohdattu. Valtameren yli-
tys oli kuitenkin uusi kokemus kaikille, 
Vahinen kipparia lukuunottamatta.

Työt ja muut asiat pitivät kiireisinä, 
joten valtavasti etukäteisvalmisteluja 
ei tehty. Marraskuun 20. tienoilla kaik-
ki saapuivat harmaasta Suomesta Gran 
Canarian lämpöön, jonne Vahine oli 
reilua viikkoa ennen saapunut.

Miten varauduitte 
pitkään matkaan?
Tea Huttunen, Euforen pianisti: Kip-
pari ja perämies olivat jo huoltotöissä, 
kun muut saapuivat: potkuri oli vauri-
oitunut edellisellä reissulla. Tämä vaa-
ti telakointia, johon Gran Canarialla on 
hyvät mahdollisuudet. Vahine sai myös 
uuden isopurjeen, uusia köysiä ja pal-
jon muita huoltotöitä ruksattiin listalta 
tehdyiksi.

Saavuttuamme me muut hankimme 
kolmen viikon muonatarpeet perus-
tuen kahdelletoista hengelle etukäteen 
tehtyyn ruokalistaan. Ruokaa hankit-
tiinkin reilu kymmenen ostoskärryl-
listä ja siihen päälle muutama sata lit-
raa pullovettä. Vahinen tankeissa oli li-
säksi 2,5 tonnia vettä ja 1,5 tonnia polt-
toainetta. 

Ruokalistamme oli varsin monipuo-
linen. Vihannesten, hedelmien ja ison 
pakastimen ansioista se sisälsi pal-
jon tuoretta. Vaikka osa ruuista vaa-

Hoskilaisen Euforen kisamiehistö toteutti pitkäaikaisen unelman 
Atlantin ylityksestä osallistumalla ARC 2019 -tapahtumaan. 
Tässä jutussa Euforen miehistö kertoo kokemuksistaan.

HSK maailmalla
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ti hieman tekemistä, isolla miehistöllä 
se onnistui. Rutiinien katkaisemiseksi 
varauduimme juhlistamaan Suomes-
sa ja muualla tärkeitä juhlapäiviä ku-
ten thanksgivingiä, pikkujoulua ja itse-
näisyyspäivää. Näille päiville hankim-
me erityisruoat. Suomesta otimme mu-
kaan tärkeitä tarvikkeita kuten ruis-
leipää, salmiakkia ja glögiä.

Kalastaminen oli agendalla ja han-
kimme välineitä ja wasabia saalii-
den varalle. Se kannatti, sillä nostim-
me merestä useita mahimaheja ja mui-
ta kaloja, jotka nautimme pääasiassa 
sashimina.

Minkälainen vene s/y Vahine,
 Swan 65 on purjehtia?
Mika Tolvanen, Euforen pinnamies: 
Epäilin ennakkoon, että Vahine oli-

si jähmeä vene purjehtia ja purjehduk-
sellinen anti jäisi purjeiden nostoon ja 
laskuun. Kaikkea muuta: vaikka ihan 
kaikkia purjeita Vahinella ei ollutkaan 
mukana. Purjeina olivat keulasta al-
kaen: myrskyspinnu, genoa, fokka, iso-
purje, mesaanispinnu ja mesaani. Näi-
den trimmaaminen ja yhteistoiminnan 
hiominen oli jatkuvaa ja hauskaa puu-
haa.

Swan 65 oli selvästi elementissään 
isolla merellä. Vene oli toisaalta va-
kaa: välillä sisältä kannelle tulossa äl-
listyi, että tuulta olikin reilu 40 solmua, 
kun sisällä mentiin hyvin rauhallisesti. 
Keulapiikissä nukkuessa vauhdin kyllä 
oppi kuulemaan veden solinasta. Toi-
saalta venettä pystyi hyvin kevyesti ja 
tarkasti ohjaamaan tuulissa, jotka alun 
muutamaan kevyttä päivää lukuunot-

tamatta olivat 20–40 solmun välisiä 
myötätuulia.

Vahine on iso vene, mitä kertoisit 
purjemanöövereistä Vahinella?
Janina Koschin, Euforen keulagasti: 
Purjehdimme pitkälti kaikki mainitut 
purjeet ylhäällä. Purjeita vähennettiin 
lähinnä, kun näimme tutkassa rinta-
man lähestyvän. Jiippejä teimme 1-3 
kertaa päivässä tuulen suunnan muut-
tuessa välillä reippaastikin.

Koko purjesetin ollessa ylhäällä jii-
peissä oli tekemistä: ensin mesaanis-
pinnu alas, sitten spinnu alas. Seuraa-
vaksi ison ja mesaanin preventterit au-
ki sekä purjeiden kiristäminen keskelle. 
Veneen jiippaamisen jälkeen prevent-
terit piti välittömästi kiristää. Seuraa-
vaksi alkoi varsinkin aallokossa haas-

tava osuus: Vahinessa on vain yk-
si spinnupuomi jäljellä, joten tuo ainoa 
100-kiloinen piti 4-5 hengen voimin ir-
roittaa mastosta ja siirtää toiselle puo-
lelle. Irroituksen aikana myös skuutit ja 
puomin ylä, ala ja preventterikaijat pi-
ti siirtää toiselle puolelle ja kiristää. Lo-
puksi spinnu takaisin ylös. Myös as-
ymmetrinen mesaanispinnu piti siirtää 
toiselle puolelle.

Aluksi tähän kaikkeen kului lähes 
tunti. Paras mittaamamme aika koko 
operaatiolle oli 27 minuuttia. Ihan ra-
takisasuoritukseemme emme siis yl-
täneet.

Miten päivät sujuivat ylityksellä?
Lauri Räsänen, Euforen trimmaaja: 
Vaihtelevat olosuhteet toivat muuten 
rutiininomaisesti pyörineisiin päiviin 
sopivasti vaihtelua. Matkan aikana 
purjehtiminen muuttui todella paljon. 
Alkumatkasta edettiin suhteellisen ta-
saisesti kevyemmissä tuulissa. Loppua 
kohti etenemistä alkoivat värittää ko-
ko ajan kasvavissa määrin squallit, jot-
ka moukaroivat Vahinea hellästi pitäen 
miehistön valppaana koko ajan. Ajet-
tavia purjeita vaihdellaan horisontis-
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sa näkyvien pilvien mukaan. Ajovuorot 
pyörivät koko matkan ajan tunnin pät-
kissä, jolloin ruorin ääressä oli jatku-
vasti tuoreilla silmillä varustettu aktii-
vinen purjehtija. Aktiivinen ajaminen 
on tärkeää paristakin syystä. 

Ensinnäkin mahdolliset tuulen 
suunnan suuretkin muutokset on hy-
vä huomioida ripeästi että vältetään 
veneelle koituvat mahdolliset vauriot. 
Toiseksi meillä oli käynnissä erittäin 
tiukka kisatilanne luokkavoitosta. Ly-
himmillään ennusteiden mukainen ero 
toisena olevan veneen kanssa maalissa 
näytti olevan vain 20 minuuttia. Suo-
mi-Ranska maaottelu sai meidät poh-
timaan kaikkia mahdollisia vaihtoeh-
toja säilyttääksemme johtoasemamme. 
Tästäkin huolimatta turvallisuus oli 
meidän ensimmäinen päätöksentekoon 
vaikuttava tekijä kaikissa tilanteissa. 

Squallit toivat mukanaan isohko-
ja sateita jolloin miehistö pääsi pesey-
tymään makealla vedellä. Tällaiset vir-
kistävät hetket toivat iloa ja vaihtelua 
paikoin kuuman auringon paisteen lo-
maan. Muutaman viimeisen päivän ai-
kana aallokko oli aika suurta varsinkin 

yöaikaan, joka vaikutti miehistön vi-
reystilaan kevyempien yöunien kaut-
ta. Päivisinkin vapaavuorolaiset kes-
kittyivät päiväuniin ja latautumiseen. 
Yleistunnelma pysyi kuitenkin posi-
tiivisena koko ajan ja kaikilla oli kova 
tsemppi kilpailun suhteen. 

Sekaan mahtui myös öitä joina mai-
ninki oli rauhallisempaa, tähtitaivas 
loisti kirkkaana ja kuu rakensi siltaa 
veneen kulkiessa hyvää vauhtia. Luon-
toäiti näytti meille usein myös näi-
tä kauneimpia puoliaan. Hyvin levän-
neet aivot kehittivätkin meille two mi-
les challengen, jossa jokainen ajaa pa-
ria vastaan kaksi mailia (vmg) ja tähän 
käytetty aika kellotetaan. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa entistäkin tarkem-
paa ruorin käyttöä, jossa muut kannus-
tivat vieressä.

Arki pyörii siis hyvin tiukasti rutii-
nien ääressä ja eläminen tapahtuu aika 
pitkälti hetkessä. Rutiinit olivat mat-
kalla tärkeitä että saamme minimoitua 
itseaiheutettuja muuttujia, luonto pi-
ti kyllä huolta että meillä ei ollut tylsää. 
Uutispimennossa eläminen oli mie-
lenkiintoista ja se teki kaikille hyvää. 

Kaikki pärjäsivät ilman sosiaalista me-
diaa, vaikka pieniä vieroitusoireita oli 
silloin tällöin huomattavissa. 

 
Valitsemanne reitti kulki suoraan 
kohti St. Luciaa, ette menneet sy-
välle etelään, kuten vanha viisaus 
suosittaa. Voitko kertoa hieman 
valinnoistanne?
Marko Vannas, Euforen taktikko: Läh-
tiessä neljä katsomaamme säämal-
lia ennustivat Atlantilla olevan mata-
lapaineen painuvan etelään ja samalla 
vaimentavan eteläisellä reitillä puhal-
tavat pasaatituulet kilpailun aluksi rei-
lun viikon ajaksi. Mallit myös näyttivät 
hieman voimakkaamman tuuliraidan, 
joka osui lähelle suorinta reittiä Gran 
Canarialta St. Lucialle. Päätimme ottaa 
laskelmoidun riskin ja seurata malli-
en mukaista tuulialuetta. Sen oli määrä 
avautua lähes siinä tahdissa, jota tuli-
simme etenemään. Näin myös tapahtui: 
saimme purjehtia lähes jatkuvissa tuu-
lissa lähes koko kilpailun ajan samalla 
pitäen St. Lucian keulan suunnalla. 

Kiitoksena oikeista taktisista valin-
noista, hyvästä tiimityöstä ja veneen 

valtamerikelpoisuudesta, Vahine voit-
ti oman luokkansa ja sijoittui kaikkien 
Cruising-luokkien osalta parinsadan 
veneen joukossa kuudenneksi. Kaik-
ki edelle ehtineet veneet olivat pienem-
missä luokissa ja hyötyivät kilpailun 
lopun kovista tuulista. Unelma toteutui 
ja upea sijoitus kruunasi sen!

Miltä perillepääsy tuntui?
Miikka Rautvuori, Euforen trimmaa-
ja: Pitkän purjehduksen jälkeen oli hie-
no päästä maihin. Aluksi suorituksen 
arvoa ei oikein ymmärtänyt, mutta 
pikkuhiljaa suorituksen arvo alkoi kir-
kastua mielessä ja luokkavoitto tuntui 
todella hienolta. Näitä oli mukava juh-
lia muutama päivä Karibian lämmössä 
yhdessä koko miehistön kanssa! 

Haastateltujen Euforen miehistöjä-
senten lisäksi matkalla olivat Jarkko 
Sarmaala purjelaivasäätiöstä Vahinen 
kapteenina sekä Antti, Toni, Juha ja 
Hiski. Lisää arc-tunnelmia ja Euforen 
tuoreet kuulumiset löydät Instagra-
mista: @EuforeRacingTeam.   
Mika Tolvanen ja Jarkko Turunen



50 HSK:aren 512/2020 Hoskilainen 2/2020

HSK Akatemia eturivissä 
koronaepidemian huomioivassa 
lajiharjoittelun kehittämisessä

Hsk Akatemian Winter Tour 
2019–2020 on ollut yksi 
isoimmista kehitysprojek-
teista nuorten urheilijoi-

den lajitreenimäärän merkittäväk-
si lisäämiseksi talviaikana. Tarkoitus 
oli järjestää kymmenkunta leiriä tai 
osallistua ulkomaiseen regattaan lop-
pusyksystä alkukevääseen. Samaan 
aikaan oli tarkoitus toteuttaa kaksi 
monipuolista kehonhallinta- ja fysiik-
katreeniä viikoittain. 

Alkuvuodesta isot muutokset toi-
mintaympäristössä muuttivat kuiten-
kin kokonaiskuvaa rajusti. Aika lail-

la kaikki ryhmissä tapahtuva liikunta 
laitettiin tauolle epidemian eskaloitu-
misen välttämiseksi. Tämä koski luon-
nollisesti kaikkia ja tarjolla oli niukan-
laisesti työkaluja ajatellun lajiharjoit-
telun toteuttamiseen.

Mennyt talvi oli Etelä-Suomessa 
poikkeuksellisen lämmin ja merenran-
ta ei mennyt jäähän kertaakaan. Tämä 
teki mahdolliseksi pohtia jollan laitta-
mista veteen ja ryhtyä purjehtimaan. 
Päivä päivältä myös valoisa aika piteni. 
Voisiko olla mahdollista, vaikka oma-
ehtoinen treenaus omasta rannasta, 
miten pitäisi toimia? Maaliskuun puo-

livälissä käynnistettiin keskustelut pe-
lisääntöjen ja ohjeistuksen tekemises-
tä. Pohdintaan osallistuivat Hoskilla 
satama, hallitus, valmentajat ja junio-
ritoimikunta kuin myös spv:n valmen-
nustiimi.

Varsin nopeasti organisoitiin netin 
yli tapahtuvat tunnin mittaiset We-
bex-teoriavalmennukset. 3–5 kertaa 
viikkotasolla käytiin läpi perustrim-
mien vaikutus, kompassiajo, ilmanpai-
ne, tuulen kääntyminen, shiftit (hyvä ja 
huono), ajaminen, ajoasento, lähtölin-
ja ym. Ensimmäiset vesitreenit organi-
soitiin 26.3 seuraavalla ohjeistuksella 
(muutaman treenikerran jälkeen vie-
lä porrastettiin mahdollisesti samana 
päivänä treenaavien pienryhmien aloi-
tusaikoja hieman lisää): 

Tämä ohjeistus koskee kaik-
kea hsk:n rannassa tapahtuvaa 
purjehduksen lajiharjoittelua, 

mukaan lukien valmentajien vetämät 
harjoitukset ja omatoimiharjoittelun.

▶ Ryhmäkokosuositus 6 purjehtijaa + 
valmentaja

▶ Ehdoton maksimi 
9 purjehtijaa + valmentaja

▶ hsk:n jollaluiskaa ja säilytyskenttää 
saa käyttää, mutta:

a) hsk:n pukuhuoneita, kokous-
 tiloja ja kuivaushuonetta ei saa 
 käyttää, eli rantaan tullaan ja 
 sieltä lähdetään purjehdus-
 varustus päällä

b) Urheilijat pitävät kentällä 
 toimiessaan minimissään 3 metrin 
 ja mahdollisuuksien mukaan 5 
 metrin etäisyyden muihin 
 urheilijoihin ja heidän 
 purjehduskalustoonsa

c) Vesille lähdetään minuutin 
 porrastuksella

▶ Turvaveneen kuljettaja ja/tai 
valmentaja rakentaa tarvittaessa 
radan ja kuvaa urheilijoita videolle 
välttäen lähikontaktia urheilijoihin

HSK Akatemia

Jollakentällä 
toimitaan 
annettujen 
ohjeiden 
mukaan.

Lähivedet 
mahdollista-
vat treenin 
todella moni-
puolisissa 
tuuliolosuh-
teissa.
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▶ Valmentajan palaute ja ohjeet 
annetaan harjoitusten jälkeen 
etänä tarvittaessa videomateriaalia 
hyödyntäen

▶ Paluu rantaan tapahtuu 
minuutin porrastuksella

▶ Loppubriiffi ja alkubriiffi toteutetaan 
vain ja ainoastaan etänä

▶ Valmentaja valvoo tämän 
turvallisuusohjeistuksen 
noudattamista.

jollien kääntely ja siirtäminen yhdessä 
ei onnistunutkaan samalla tavalla kuin 
ennen fyysisen etäisyyden pitämi-
sen vuoksi. Nuoret urheilijat sisäistivät 
varsin nopeasti uudet toimintamal-
lit ja hyvin nopeasti treeneissä päästiin 
keskittymään vesillä tapahtuvaan te-
kemiseen ja kokeilevaan oppimiseen ja 
henkilökohtaiseen palautteen antoon 
treenien jälkeen. Valmentajille tämä 
tarkoitti entistä huolellisempaa suun-
nittelutyötä turvallisen lajiharjoittelun 
organisoinnissa.

Nuorissa urheilijoissa näkyy valta-
va innostus, kun on päästy vesille. Tä-
män on mahdollistanut aika lailla kaik-
kien kivien kääntäminen ja hyvä se-
kä avoin seuran sisäinen yhteistyö aina 
valmennuksesta toimikuntiin ja halli-
tukseen. hsk on aikanaan perustettu 
urheiluseuraksi. Pidetään tästä kiinni 
myös haastavina aikoina — urheilijak-
si kasvaminen keskiössä ja valmennus 
sekä huolto tätä tukemassa. 

Risto Saarni

Veneenkäsit-
tely on sopiva 
treeni pien-
ryhmässä

hsk Akatemia mahdollistaa toistai-
seksi lajiharjoittelun jatkamisen edel-
lyttäen, että se tapahtuu tämän oh-
jeistuksen puitteissa. Seuraamme 
kuitenkin tarkasti mahdollisia uu-
sia linjauksia viranomaisten taholta ja 
muutamme tarvittaessa linjausta.

Uusi rantakulttuuri
ja valtava innostus
Aika lailla uusi toimintamalli tarkoit-
ti myös isoja muutoksia totuttuihin tii-
mirutiineihin rannassa. Esimerkiksi 

HSK AcademyHSK Akatemia

HSK Academy Winter 
Tour is a cornerstone 
for development

P eriodization is one of the most 
important issues when plan-
ning a season, volume and in-
tensity of the sessions all along 

the year define the performance of the 
athlete. For the Finnish sailors the vol-
ume is an obstacle that delay the im-
provement season by season, this 
means that a Mediterranean athlete is 
probably sailing twice the hours if com-
pared with a Scandinavian one during a 

season (January–December). This de-
lay causes a forced longer optimist ca-
reer, reducing the optimal sailing con-
ditions for a Scandinavian athlete of 
14–15 years (48–50 kg). 

hsk strategy was to supply this vol-
ume gap organizing periodic events (1 
per month), sailing in southern Europe. 
The efforts from families, coaches and 
athletes were huge.  

10 events have been organized from 

Winter Tour 
homebase, 
Lake Garda
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September to April, only the 11th has 
been canceled due to the covid-19 sit-
uation, 8 clinics and 2 international 
team races. The logistics and the organ-
ization were always planned to guar-
antee the less stress for the athletes, 
the lowest price and the higher num-
ber of hours on water with an optimum 
coaching. 

Daily schedule:

▶ Lake / Sea

▶ Breakfast at 7.30/8.00 

▶ Briefing at the club and
launching 9.00/10.00

▶ Long session on the water
6 to 8 hours 

▶ Dinner 19.30/20.00 

(more than 200 hours of water). The 
main goal was the qualification event 
in May (postponed). Now we are wait-
ing for ioda to take a decision about the 
championships but at the same time we 
are keeping the pace sailing 3–5 times 
a week. We have planned a new strat-
egy according to ioda decision, mainly 
pointing on advance classes as 29er and 
Laser 4.7. 

Santiago Lopez
Head Coach

HSK Academy

More than 
200 hours 
of training

Headcoach 
Santiago 
Lopez

▶ Debriefing 21.00 

▶ Bedtime 22.00

Each event was planned as a week-
end clinic (4 days), or a week clin-

ic (7–10 days). Almost every clinic was 
organized close to an international 
event to apply the skills learned. One of 
the secondary goals of this project was 
to build a teamwork experience, sail-
ors had to help each other every day and 
learn how to communicate in a peace-
ful way. This was the first achievement 
for our staff, after the sailors started 
working at the same pace at the shore 
without losing energies on useless 
things, they started putting everything 
on the water. It took 3 events to reach 
an automatic rhythm and after that, 

even if part of the team changed, the 
other part of the group dictated the 
pace. 

Lots of kilometers have been done, 
always with an optimal logistic plan. 
At the moment the mobile unit (trail-
er, motorboat and 10 full optimist) is 
stored in Riva dl Garda, waiting for the 
kids. 

Periodization
Our strategy was to do as much hours 
on the water as possible, and we did it 

HSK 
Academy 
mobile 
unit
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▶ Helatorstain eskaaderi 
 Viroon SIIRRETTY 13.–14.5.2021        
Hyvin suunniteltu eskaaderi Haraan, 
Viinistuun, Käsmuun ja Lammasmäen 
saunakylään siirretään vajaalla 
vuodella eteenpäin.

▶ Rishamn Race 12.6.
Tämä perhekeskeinen venei-
lytapahtuma suuntaa jäl-
leen omaan, sähköistettyyn 
saarikohteeseemme Risham-
niin. Tavoitteena on rohkaista 
perheveneilijöitä viikonloppu- ja lo-
mamatkoillaan myös idän suun-
taan. Etenkin purjeilla liikkuville 
on hienoa, että seuralla on ret-
kikohteet vastakkaisilla ilman-
suunnilla. 

▶ KMK – HSK -yhteis-
 toimintaa kesäkaudella              
Jatketaan jo kahdettatoista ke-
sää vastavuoroista retkisata-
mien käyttöoikeutta Kungli-
ga Motorbåt Klubbenin, KMK:n 
kanssa. Tukholman lähistöllä 
Högböten upea retkisaari on ti-
lan salliessa käytettävissä 1–2 
veneelle kahden yön vierailuille, 
kuten vastavuoroisesti omat ret-
kisaaremme. 

Useita Hoskin veneitä on jo vuo-
sittain vieraillut Högbötella ja vii-
me kesän ICCY Helsinki -tapaa-
misen yhteydessä saimme myös 
KMK:n venevieraita Ormikselle. 
Sopimukset on julkaistu molem-
pien seurojen tiedotteissa. 

www.kmk.se     

Matkaveneilyn 
tapahtumia 2020

▶ Kalev ja Pärnu Jahtklubi – HSK
-yhteistoimintaa kesäkaudella 
Pyritään järjestämään Viron molemmille 
ystävyysseuroillemme mahdollisuus ra-

jatuilla venekunnilla vierailla kotisata-
man lisäksi myös retkisaarissamme. 

Piritassa käydessä kannattaa soit-
taa ennakkoon Kalev Jahtklubille; 
uusi sadamakapten Andres Tamm 
ja Ado Tikerpäe +372 53 010 450. 

KJK:lla on laajennuksen jälkeen 
suojaisia vieraspaikkoja, aitoa pursi-

seuratunnelmaa, saunat ja tasokkaat 
ravintolapalvelut. Lomapurjehduk-

sella samaa tunnelmaa on Pärnus-
sa. Kovilla lounaistuulilla satama 
saattaa täyttyä, kun poislähtö on 

työlästä, joten soitto ennakkoon 
sadamakapten Heiti Pöldroos 
+372 530 7877. 

www.kjk.ee  ja www.jahtklubi.ee 

▶ Kesätapaaminen heinäkuussa, 
 matkalla Riianlahdelle  
Koska ICCY tapaaminen siirtyy 
vuodella, jää nähtäväksi onko yh-
teistä liikehdintää Saaremaalle. 
Koetetaan järjestää vapaamuo-
toiset tapaamiset esim. Haap-
salussa ja muutamassa Riian-

lahden satamassa. Kuressaaren 
linnassa pidetään Saarenmaan Oop-
perapäivät 21.–26.7. 

Lomasuunnitelmissa kannattaa 
huomioida Muhu Väina Regatt 11.–
18.7. reitillä Pärnu – Ruhnu – Kärdla 
– Pirita. Regatassa on n. 130 venet-
tä ja 800 kilpailijaa.  

www.muhuvain.ee. 

Pave – uusi ja 
hyödyllinen tuttavuus 

Kuluneen talvisäilytyskau-
den aikana moni hoski-
lainen on varmasti huo-
mannut seuramme kautta 
saatavilla olevan venei-

lyyn ja merenkulkuun liittyvän kurssi-
tarjonnan monipuolistuneen huomat-
tavasti. Kilpapurjehduksen sääntöjen 
sekä purjeentrimmauskurssien ohel-
le on alkanut ilmestyä muun muassa 
pleissaukseen, venepolttoaineisiin, la-
sikuituveneen korjaukseen tai vene-
sähköihin erikoistuneita kursseja, joi-
ta aikaisemmin ei ole ollut mahdollista 
järjestää, tai on pidetty seurassamme 
hyvin satunnaisesti. Kurssitarjonnan 
lisääntymisen taustalla on hsk:n liit-
tyminen Pajalahden veneilykouluun. 

Yhdessä tehden kaikkien osapuolten 
mahdollisuudet laajenevat. Kursseil-
le löytyy enemmän vetäjiä, enemmän 
aiheita, ja kurssit löytävät helpommin 
yleisönsä useamman seuran jäsenkun-
nasta. Mahdollisuuksia avautuu yk-
sinkertaisesti siitäkin, että yhdellä ti-
laisuudella voidaan palvella kiinnostu-
neita useista seuroista. Lisäksi on vie-
lä tilaisuus tutustua hieman muiden-

kin seurojen jäseniin. Kannattaa siis 
hyödyntää tämä erinomainen mahdol-
lisuus oppia uusia asioita, jopa laituri-
parlamenttejakin luotettavammista 
tietolähteistä.

Pajalahden veneilykoulu, eli tutta-
vallisemmin ”Pave” on kahdeksan län-
sihelsinkiläisen veneilyseuran vapaa-
ehtoisvoimin toimiva koulutusyhtei-
sö, eli seurojen aktiivijäsenet pyrkivät 
järjestämään hyödyllisiä sekä mielen-
kiintoisia veneharrastukseen liittyviä 
koulutuksia Paven jäsenseurojen jäse-
nille. Kurssit ovat pääosin maksutto-
mia ja niille voi ilmoittautua osoittees-
sa www.pave.fi. 

Ajankohtaisen koronaepidemian 
vuoksi kurssitarjonta keväälle 2020 
jouduttiin käytännössä keskeyttä-
mään, mutta epidemian helpottaes-
sa sivustolle ilmestyy taas mielenkiin-
toisia sekä hyödyllisiä kursseja, joihin 
kannattaa tulla rohkeasti paikan päälle 
oppimaan uutta. Informoimme uusien 
kurssien aikatauluista ja kurssikalen-
terin julkaisusta hsk-jäsenfoorumilla 
Facebookissa sekä Hoskilaisessa. 
Koulutustoimikunta

Pajalahden veneilykoulu
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ten tavallista pidem-
millä matkoilla. Mer-
kitään pallonkiertäjät 

sekä ystävyys- ja yhteistoimin-
taseurat Klubitalon aulan isolle 
kartalle. Solmitaan ystävyyssuh-
teita lähellä ja maailman kolkil-
la oleviin seuroihin ja yhteisöihin, 
joissa Hoskin venekuntia on vie-

raillut. Rostocker Yachtclub (RO-
YC) tuli tutuksi ICCY 2016 -tapaa-

misen paikallisena isäntänä. 
www.royc.de  

Kongelig Norsk Seilforeningen 
(KNS) kutsui 2017 keväällä klu-
bi-iltaansa esittelemään Baltian 
vesistöjä ja jo kesällä ainakin kak-
si venekuntaa vieraili Hoskilla. 

ICCY 2017 Riga tapaamisen yh-
teydessä aktivoitiin jo 2001 al-
kanut ystävyys Latvijas Jaht-

klubsiin, 2016 ruopatulla Lielupe 
-joella. 

▶ Kansainvälinen yhteis-
työ  

Jatketaan osallistumista kan-
sainvälisiin matkaveneilytapah-
tumiin ja -kokouksiin. Yhteistä 
toimintaa on mm. Cruising Asso-

ciation CA, International Council 
of Cruising Yachts ICCY, Baltic Sea 

Cruising Network BSCN ja Kungli-
ga Motorbåt Klubben KMK, Konge-

lig Norsk Seilforeningen KNS, Latvi-
jas Jahtklubs sekä Kalev Jahtklubi 
KJK ja Pärnu Jahtklubi PJK sekä 
Hemingway International Yacht 
Club of Cuba -yhteisöjen kans-
sa. 

Kalevi Westersund
matka-posti@hoski.fi

toiminta naapuriseurojemme ja 
Pajalahden Veneilykoulun, Pa-
ven kanssa. Pyritään järjestä-
mään aikuisille Hoskilla ”kokeile 
jollaa” -päivä. Satamassa toi-
mii neljä purjehduskoulua; Ab-
rego, Kesäpurje, Sea Lady Sai-
ling ja Wilhelmina Sailing. Lisäksi 
kannattaa hyödyntää SPV-liiton 
veneilykoulutuksia, Navigaatio-
seurojen kursseja ja naapurimme 
Pajalahden Veneilykoulun tarjontaa. 
Avustetaan myös kansainvälisen 
huviveneenkuljettajan lupakirjan 
hankinnassa. Toimikunnan jäse-
net opastavat mielellään ja an-
tavat esim. eskaadereilla niiden 
aihepiiriin liittyvää koulutusta. 

▶ Matkapurjehdusmerkit 
Aktivoidaan ansioituneita mat-
kaveneilijöitä anomaan hyvistä 
suorituksistaan muistoksi matka-
purjehdusmerkkejä. Anomukset 
voi jättää matkaveneilytoimi-
kunnalle tai hallitukselle Merk-
kien säännöt molemmilla kielillä.

▶ Useful information 
Baltic Sea Cruising Network, 
BSCN on kerännyt käytän-
nön tietoa veneilystä Itämeren 9 
maassa sekä Norjassa ja Brittein 
saarilla. Koosteet löytyvät HSK:n ja SP-
V:n matkaveneilyn kotisivuilta. Näis-
tä on hyötyä varsinkin ensi kertaa 
vieraille vesille lähdettäessä. 

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

▶ ICCY 2020 Rally 
 Kuressaare, Estonia
 SIIRRETTY 
 heinäkuulle 2021
Hyvin suunniteltu International 
Council of Cruising Yachts, ICCY:n 
jo 39. tapaaminen Saaremaan 
pääkaupungissa Kuressaaressa 
on siirretty vuodella eteenpäin. 

www.iccy.org
 

▶ OrmisJippo 8.8.   
OrmisJippo-perhepurjehduskilpai-
lun startti on perjantaina klo 16, jot-
ta tuulta riittäisi maaliin saakka. 
Erityisillä Jippo-säännöillä hou-
kutellaan hauskaan kilpaan ko-
ko perhe; lapset, anopit ja koti-
eläimet. Luontopolku on viritetty 
kaikenikäisille. Lapset palkitaan 
mitaleilla ja he myös laskevat HS-
K:n lipun. Tarjoilua on seuran puo-
lesta.       

▶ Venetsialaiset elokuun 
 viimeisenä lauantaina 29.8.
Omatoimiset lyhtyjuhlat järjes-
tetään Orm holmenilla ja Risham-
nissa jo 20. kertaa tuplina sekä 
Hasselholmissa.

▶ ICCY 11/2020 Autumn 
 Meeting Uppsala, 
 joko 5.–8. tai
 19.–22.11.2020.
Preliminary program includes 
visit to Mackmyra Whisky and 
Gin destillery, visit to Geva-
lia Coffee Roastery, sightseeing 
through the historical iron mining 
and black smith sites in Rosla-
gen (maybe including a visit to 

an pre-viking era treasure 
site), guided tour through 
Uppsala including visits to 

the Cathedral (1272–1420), Castle, 
University (founded 1477) and 
Gamla Uppsala pre-medieval his-
torical site. Good lunches, dinners 

and galadinner. 

▶ Välimeren lomapurjeh-
 dukset keväällä ja syksyllä  
Rohkaistaan jäseniämme jat-

kamaan veneilykauttaan mo-
lemmista päistä ja laajentamaan 

veneilyalueitaan. Ensikertalaisille so-
veltuvat hyvin SPV-liiton kevät- ja 
syyspurjehdukset, joiden vastuul-
lisena järjestäjänä on OnSail / 
TravelOn Matkat Oy. Myös 1–3 ve-
neelle räätälöityjä matkoja sekä 
käytännön purjehduskoulutusta 

on tarjolla. SPV:llä on avoimet lo-
mapurjehdukset keväällä ja syksyllä. 
Lisätietoja www.onsail.fi ja www.
spv.fi  

Vaasalainen Mizzen Oy järjes-
tää myös SPV:n kanssa seurapur-
jehduksia ja venevuokrausta Väli-
mereltä Karibialle.  

www.mizzen.fi

▶ Koulutus ja kurssit   
Toimikunta haluaa muistuttaa 
kaikkia hoskilaisia pitämään 
huolta veneilytaidoistaan. Al-
kuvuonna ehdittiin jo jatkaa 
mm. solmukursseilla ja dieselin 
vuosihuoltokurssilla.

Vene 20 Båt näyttelyn vii-
meisenä lauantaina järjes-

tettiin jo toista kertaa Svenska 
Kryssarklubbenin, SXK:n Välime-
ri-aiheinen koulutuspäivä. Lisäk-
si on aloitettu aktiivinen yhteis-

Matkaveneilyn tapahtumia 2020
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Coronaviruspandemin hade redan 
hunnit dämpa mången hsk:arns 
reslust men tolv modiga äntra-

de trots allt  bussen vid Kiasma  kl  9.00 
den 14 mars. Det fanns gott om plats och 
regeringens påbud om att hålla avstånd 
kunde väl följas. Bussen förde oss till 
varvet på Runsala i där vi överraskades 
av ett snötäckt Åbo under denna annars 
snölösa vinter här i södra Finland.  

Eero Lehtinen tog emot oss.  Under 
hans sakkunniga ledning fick vi bekanta 
oss med både Åbo Båtvarfs anrika his-
toria och varvets nuvarande verksam-
het. Varvet har väckts ur en djup törnro-
sasömn på ett imponerande sätt av den 
nya ägaren, Oy Alfons Håkans Ab. Här 

ras också gamla båtar. Bland annat var 
en 5:a, som bolagets vd Joakim Håkans 
räddat från undergång.  Han har ett stort 
intresse för träbåtar och ägare till flera.

Åbo Båtvarf Ab verkade under åren 
1889-1954 och var under sina storhets-
dagar nordens största båtvarv och en 
betydande aktör också på den euro-
peiska marknaden. På varvet byggdes 
över 5 000 båtar. Allt från roddbåtar 
till torpedbåtar fanns på programmet. 
Här byggdes även många hajar och sta-
rar. Många av dem gick på export till usa 
och Frankrike.  När verksamheten var 
som störst arbetade här över 200 perso-
ner.  Fiskars köpte varvet 1954 och bör-
jade tillverkningen av plastbåtar och an-
dra platsprodukter. Verksamheten blev 
ingen större framgång och avslutade på 
1970-talet.  Varvet förde sedan en tyn-

Vårresa

förenas djup respekt för varvets historia 
med modernt nytänkande.  Ett verkligt 
center för träbåtar i Finland har skapats 
samtidigt som bolaget använder varvet 
som bas för en del av sina egna bogser-
båtar. 

De gamla båthallarna och andra 
byggnader har renoverats och är nu i 
ett fint skick. Hallar och byggnader har 
fått namn av Båtvarfets tidigare än i 
dag kända konstruktörer som Wes-
tin, Stenbäck och Lindblom.  Vi alla blev 
mycket imponerade av de många vack-
ra gamla segel och motorbåtar som lig-
ger upptagna för vintern i hallarna. En 
verklig samlingsplats för våra träbåts-
klenoder. Inte nog med det. Här renove-

Vårresa till Åbo 14 mars ande tillvaro tills Oy Alfons Håkans Ab 
köpte varvet 2013 av Åbo stad.

På varvet ligger också ett stort reno-
veringsprojekt museifartyget tremas-
tade barken Sigyn, som vi med stort in-
tresse bekantade oss med.  

Efter att vi avtackat vår värd Eero 
Lehtinen som avslöjade att han som ju-
nior börjat sin seglingskarriär i hsk 
styrdes färden till Forum Marinum. 
Med en tur i museet och en välsmak-
ande lunch av slutade det lyckade besö-
ket i Åbo.

 Ett besök på Varfet sommartid re-
kommenderas varmt. Här finns gäst-
hamn, café och restaurang.  

 

Text Rolf Eriksson
Bilder Kalevi Westersund

Kunnostushallissa puu-
venekaunottaria, vasem-
malla täällä 1928 raken-
nettu 6mR Merenneito II.

Oppaamme Eero saa The History of Seafa-
ring -kirjan ja tietysti myös Matkaajan. Hoskin 
kirjastoon puolestaan saamme Åbo Båtvarf 
1889–1954 ja Kuutosten juhlaa -kirjat."↙
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Salade Niçoise 
tuhdinnettuna

Kun ihme tapahtuu: tuuli on myötäinen ja aurinko suosiollinen, 
kukaan ei halua olla kannen alla. Mutta merellä nälkä on varma vieras. 

Silloin tämä klassikon fuskuversio on vaikea lyötävä.

Resepti

Jo Larousse Gastronomique sa-
noo, että peruna ei kuulu Niçoi-
seen ja valtaosa 359 000:sta 

ohjeesta netissä yhtyvät tähän. 

Elämme kuitenkin Nizzasta 
1 000 merimailia pohjoiseen 
ja tarvitsemme lämmittä-
vää ravintoa. 

1  Ennen lähtöä, laita 2–3 litraa vettä 
kannelliseen astiaan jääkaappiin.

2  Mesclunia (katso alla) sinulla ei ole, 
joten ota kaikki salaattijämät ja iloiset 
yrtit, mahdolliset endiivit, ruohosipu-
li, persilja, basilika ja kaikki muu vihreä 
isoon kulhoon, nykyisin pikkupinaattia 
saa melkein kaikkialta, sitä voi käyttää 
raakana. 

3  Lisää tomaatteja, retiisejä, kurkku, 
mahdollinen papupurkki, tuoresipulia 
ja purkillinen oliiveja, mieluiten mustia. 
Perinteisesti laitetaan myös latva-arti-
sokkapaloja. 

4  Kaiva esille tonnikalapurkkeja ja an-
jovista, jos löytyy. 

5  Oliiviöljyä, basilikaa ja valkosipulia 
tarvitaan kastikkeeseen. 

6  Kaikki tämä ja iso leikkuulauta kan-
nelle ja kun mahat kurnivat, ei tarvitse 
vierailla kannen alla kuin hetkeksi: lai-
ta 12 pestyä ja kuorellista perunaa se-
kä kuusi kananmunaa samaan katti-
laan ja tulelle. Perunat voivat olla myös 
edelliseltä päivälliseltä jääneitä ja mu-
nat voi keittää jo aamupalan yhtey-
dessä valmiiksi.

7  Sitten salaattiainekset leikataan 
ja sekoitetaan, valkosipuli, basilika ja 
oliiviöljy mausteineen tehdään kas-
tikkeeksi ja lautaset haarukoineen 
jaetaan. 

8  Jos haluat jotain lämmintä, keitä 
perunat ja munat juuri ennen salaa-
tin tarjoilua. 

9  Nosta jäinen vesi esille, laita lusi-
kalla kovaksikeitetyt munat siihen. 
Silloin kuoriminen onnistuu heti ja 
munat säilyvät lämpiminä. Munan-
puolikkaat ja perunat sekoitetaan 
salaattiin ja kastike päälle. Näin teh-
tynä ruoka on osittain lämmin ja 
kaikki paitsi ruorimies saavat lasil-
lisen viiniä autuuden täydellistämi-
seksi.

Segla hårt! Pyrola Saga Maria  
Mikael Boldt

Mesclun on perinteinen provencelainen 
salaatti- ja yrttisekoitus, jossa on kirveliä, 
sinappikaalia, lehtisalaattia ja endiiviä. 
Mesclunissa voi käyttää muun muassa-
myös pinaattia vuonankaalia, radicchiota 
ja mizunaa.

1  
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▶ TOUKOKUU LUOKAT RATA-ALUEET JÄRJ.

9.–10.5. Optimistikarsinta Optimisti D (Melkki E), Pajalahti HSK

17.5. Saaristopurjehdus ORC/Finnrating Lähtö ja maali Lauttasaaren 
selkä, Helsingin rannikko

HSK

23.–24.5. First 36.7 OD First 36.7 D (Melkki E) FIRST 36.7 
/HSK

31.5. WB-Sails Round 
the Buoys Race

ORC/Finnrating E (Ytterskär E) AMP

▶ KESÄKUU
5.–7.6. 2.4 SM 2.4 mR A (Lauttasaari L) HSK

5.–7.6. Suursaari Race ORC/Finnrating Lähtö Miessaarenselällä, 
maali Lauttasaarenselällä

EMK, EPS, 
ESF, KLV, 
HSK

13.6. Spring Cup Louhi, Star, Kan-
sanvene

D (Melkki E) HSK

13.–14.6. Helsinkiregatta Köliveneet C (Löyly), E (Ytterskär), G (Is-
osaari P)

HSRM

30.6–1.7. Nord Stream Race ClubSwan 50 C (Löyly) HSK

▶ HEINÄKUU
27.7.–1.8. JNoM 2020 Jollat Useita HSK

▶ ELOKUU
7.–9.8. Louhi SM Louhi E (Ytterskär E) HSK

8.–9.8. First 36.7 OD First 36.7 D (Melkki E) FIRST 36.7 
/HSK

22.–23.8. Crayfish Regatta Louhi Jänissaaren edusta HSK

22.–23.8. First 36.7 OD First 36.7 E (Ytterskär E) FIRST 36.7 
/HSK

22.–23.8. First 31.7 SM First 31.7 D (Melkki E) HSK

29.8. Henri Lloyd & 
EKE Challenge

ORC/Finnrating Lähtö ja maali Lauttasaaren-
selkä, Helsingin rannikko

HSK

29.8. Lauttasaaren 
ympäripurjehdus

Purjelaudat Lähtö ja maali 
Lauttasaarenselkä

HSK

▶ SYYSKUU
5.–6.9. Ande Vihma Star D (Melkki E) HSK

19.–20.9. Formula 18 SM Formula 18 D (Melkki E) tai 
A (Lauttasaari L)

HSK

Kilpailukalenteri 2020

Huomioithan, että kilpailujen järjestämisestä ei ole varmuutta, toimikunta ja hallitus 
seuraavat tilannetta. Etenkin alkukauden kilpailut ovat suuressa vaarassa peruuntua. 
Lisätietoja kotisivuilla hoski.fi. 

GRILLI TULILLE JA MENOKS!

UPEA KEVÄT!
EIKÖ PATTE SINUN OLISI AIKA OTTAA 

JO VÄHÄN VÄRIÄ PINTAAN?

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

vuodesta 1952

Yli 60 vuotta 
laadukasta nosturi-

palvelua

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

Helsingin Nosturit Oy
Kuljetusliike Jouni 

Meling Oy
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▶ TOUKOKUU
9.5. Optimistikarsinta JUN

vko 20 Hoskilainen 02/2020 
ilmestyy

TIE

12.5. Infotilaisuus Meri-
karhujen jäsenyydestä 
kiinnostuneille

16.5. Doublehanded-klinikka AMP

17.5. Saaristopurjehdus KIL

22.–24.5. Naantalin venemessut

31.5. WB-Sails Round the Buoys KIL

▶ KESÄKUU
5.–6.6. Risukko Race ja 

saaritapahtuma
MAT

6.–7.6. 2.4 SM

9.6. Sataman siivoustalkoot

13.6. Emäsalon lenkki

13.–14.6. Spring Cup KIL

27–28.6. Helsinki Regatta HSRM

29.6–1.7. Nord Stream Race

▶ HEINÄKUU
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

▶ ELOKUU
7.–9.8. Louhi SM

7.–8.8. OrmisJippo perhe-
purjehduskilpailu ja 
saaritapahtuma

RET

8.–9.8. First 36.7 OD 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 36.7 OD

22.–23.8. First 31.7 SM KIL

29.8. Henri Lloyd Race & 
Eke Challenge

KIL

29.8. Lauttasaaren 
ympäripurjehdus

29.8. Venetsialaiset, 
Ormholmen 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

19.–20.9. Formula 18 SM

28.9. Hoskilaisen 04/2020 
deadline

TIE

▶ LOKAKUU
3.10. Karvalakki KaPu

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 Huomioithan, että koronatilanne voi vaikuttaa kauden tapahtumiin. 
Seuraa viranomaisohjeita sekä kotisivuja.
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Lauttasaari

Uudet Gill veneily-
asusteet saapuneet!
OS24 hengittävä ja tuulenpitävä

veneilijän sadeasu kaikkiin olosuhteisiin!

Gill tuotteet erikoishintaan toukokuun ajan!!!


