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tel. +358 20 1441 744 
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Jäykkä pulverimaalattu alumiinirunko yhdistettynä syvään V-pohjaan tekee 
veneestä vakaan, kestävän ja  miellyttävän ajaa kovassakin kelissä. 
Highfield RIB:stä saat mahtavan kumppanin perheesi veneilyharrastuksiin.

Patrol 540 BL + Mercury F115 XL Pro XS
Konsoli ja Nojapenkki 80 cm, Peräsohva 3 hlö.,

keulan auringonottotaso, tyynypaketti, EVA Teak, vesihiihtotanko ja 
hydrauliohjaus. Kaupan päälle Simrad GO9 + Navionics + kartat  (arvo 2189 €) 

PAKETTIHINTA

 42 262 €

Nauti päivästäsi veneillen! Voit harrastaa vesiurheilua, kalastaa ja tehdä 
unohtumattomia päiväretkiä saaristossa.

MESSUTARJOUKSET

Highfield Sport 560 BL
Pit. 5,66 m. Lev. 2,50 m. Paino 581 kg. Kantavuus 12 hlö. 
Pulverimaalattu alumiinirunko, kölisuoja, itsetyhjentyvä avotila 
takaiskuventtiileillä, nostolenkit, uimataso tikkailla.
CE / C. Tehosuositus max. 115 hv.
 

Patrol 540 BL + Mercury F115 L Pro XS
Konsoli ja Nojapenkki 90 cm, Peräsohva 3 hlö.,

tyynypaketti, EVA Teak, targakaari, hydrauliohjaus 
Kaupan päälle Simrad GO9 + Navionics + kartat  (arvo 2189 €) 

PAKETTIHINTA

 38 855 €

Highfield Patrol 540 BL
Pit. 5,40 m. Lev. 2,48 m. Paino 494 kg. Kantavuus 12 hlö. 
Pulverimaalattu alumiinirunko, kölisuoja, itsetyhjentyvä avotila 
takaiskuventtiileillä, nostolenkit. 
CE / C. Tehosuositus max. 115 hv.
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TIESITHÄN, 
että Hoski on mukana 
myös Facebookissa?
Kirjaudu palveluun, etsi ryhmä
nimeltä HSK-jäsenfoorumi
ja liity mukaan keskusteluun!

21/24
P andemia ei tunnu hellittä-

vän otettaan. Uudet rajoituk-
set astuivat voimaan. Joulu-
kirkot, joululaulutilaisuudet, 

pikkujoulut, joululounaat, perhejoulut. 
Kaikki peruttu. Näin oli tilanne marras- 
joulukuun vaihteessa.

Toista kertaa saman vuoden aika-
na olimme tilanteessa, jossa jouduimme 
käytännössä sulkemaan koko toimin-
tamme.  

hsk:n tulevaisuutta on suunniteltu 
tilanteessa, jossa näkyvyys tulevaan on 
vähintäänkin epäselvä, ellei olematon.

Syyskokouksessa saimme toimin-
tasuunnitelmat, budjetin sekä 
luottamushenkilöt valituiksi. 
Erityisesti hallitukseen tuli 
uusia jäseniä valituiksi.

Tervetuloa kaikki uu-
det luottamushenkilöt se-
kä hallituksen jäsenet!

 Kiitos panoksestan-
ne yhteisen hyvän puoles-
ta kaikille, joiden luottamus-
tehtävät päättyivät.

Näin siis vuonna 2020.

E i vaikuta siltä, että suurta muutosta 
olisi tulossa vuonna 2021. Siitä huo-

limatta hsk:n on jatkettava toimintaa 
siinä laajuudessa kuin se vallitsevassa 
tilanteessa on mahdollista.

Luonnollisesti on erittäin haasta-
vaa koittaa elää suunnitelmien mukaan, 
kun kaikki on yhtä suurta epävarmuut-
ta.

Poikkeuksellisia aikoja on ollut en-
nenkin. Valtaosa meistä muistaa öl-
jykriisin, lukuisat devalvaatiot sekä 
pankkikriisin. Osa kriiseistä kansalli-

sia, osa kansainvälisiä. Kaikilla merkit-
tävä vaikutus suomalaiseen yhteiskun-
taan.

Toistaiseksi kaikista on toivut-
tu. Varsin pian elämää on jatkettu ihan 
kuin mitään ei olisi tapahtunut.

 

Tulevan kauden kilpailuiden val-
mistelut ovat käynnissä. Maa-

ilmaa kiertävät jäsentemme veneet 
edustavat jatkuvuutta mitä suurim-
massa määrin. Satama, kisaajat, retki-
saaret ja matkaveneilijät odottavat in-
nolla tulevaa veneilykautta.

Tuloillaan on toinen perättäinen 
kesä, jolloin veneily tulee ole-

maan poikkeuksellisen suo-
sittua. hsk:n tuleekin olla 

valppaana saadakseen oma 
osansa tuosta.

Edellä mainitun lisäksi 
hsk sai huomiota ja mai-
nintoja spv:n parhaiden 

toimijoiden valinnoissa. 
Tatu Uusitalo valittiin vuo-

den junioripurjehtijaksi. San-
tiago Lopez vuoden juniorival-

mentajaksi. Lisäksi hsk:n ja hss:n yh-
teistyö palkittiin “Vuoden Seura” -va-
linnalla. Omasta ja Hoskilaisten puo-
lesta kiitokset ja onnittelut kaikille, jot-
ka ovat olleet mahdollistamassa edellä 
mainittuja valintoja.

Kesää odotellessa lue Hoskilaisen 
vinkit siitä, miten vähennät ympäristö-
kuormitusta.

Oikein hyvää veneilykauden odotusta 
kaikille hoskilaisille! 

Joni Nuorivaara
Kommodori

Kommodorin tarinat
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
 juniori-posti@hoski.fi
 kevytvene-posti@hoski.fi
 matka-posti@hoski.fi
 klubi-posti@hoski.fi
 vaali-posti@hoski.fi
 perinne-posti@hoski.fi
 koulutus-posti@hoski.fi
 toimisto@hoski.fi
 satama@hoski.fi

▶ Hallituksen jäsenet
   etunimi.sukunimi@hoski.fi

▶ HOSKILAISEN 
 AINEISTOT 
 OSOITTEESEEN
   hoskilainen@hoski.fi
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Uutisia

Hoskille satoi 
kunniaa ja mainetta

Suomen Purjehdus ja Veneily (SPV) teki perinteiset 
vuoden valinnat joulukuun alussa. 

Hoskilainen Tatu Uusitalo valittiin vuoden junioripurjehtijaksi.

Vuoden juniorivalmentajaksi valittiin Hoskin 
oma ja arvostettu Santiago ”Santi” Lopez.

Helsingfors Segelklubb (HSK) ja Helsingfors Segelsällskap (HSS) valittiin 
molemmat vuoden seuroiksi tekemänsä yhteistyön vuoksi.  

Voimme olla kaikki ylpeitä hoskilaisten ja Hoskin menestyksestä!

VUODEN SEURA 2020

Onnittelut 
Tatulle! 
Tatu Uusita-
lo valittiin vuo-
den junioripur-
jehtijaksi.

NIKO SEPPÄLÄINEN
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Kilpapurjehdus

Urheilijan kehitys motivoi 
Vuoden juniorivalmentajaa

Santi oli 13-vuotias kun hän ja hä-
nen perheensä muuttivat Argen-
tiinasta Italiaan. Purjehdusval-
mennuskin kuului kuvioihin jo 

varsin nuoresta iästä alkaen, sillä hän 
aloitti valmennuksen 16-vuotiaana aut-
taen kuuluisaa Italian Optareiden pää-
valmentajaa Marcello Meringoloa. 

”Tuona aikana opin paljon purjehduk-
sesta ja näin miten harjoitettavat kehit-
tyvät ammattilaisiksi. Minua kiehtoo-
kin katsoa miten valmennuksen avulla 
nuoret kehittyvät niin henkisesti kuin 
fyysisestikin.”

Santi on nyt 30-vuotias ja hänellä on 
yliopistotutkinto liikuntatieteissä. Päi-
vätyökseen hän opettaa liikuntaa luki-
ossa Rivan kaupungissa.

Tie Hoskin juniorivalmentajaksi ta-
pahtui sattumalta.

”Valmensin Garda-järvellä joitakin 
suomalaisia lapsia ja heidän vanhem-
pansa kysyivät, alkaisinko valmentaa 
hoskilaisia junioreita. Minua kysyttiin 
ensin valmentamaan muutamaksi vii-
koksi ja sitten minut haluttiinkin jo pää-
valmentajaksi.”

Suomen kausi lyhyt 
verrattuna Italiaan
Suomessa valmentaminen on varsin 
erilaista, mm. paljon lyhyemmän kau-
den vuoksi. Italiassa kausi kestää mel-
keinpä läpi vuoden, kun Suomessa kau-
si kestää huhtikuusta lokakuuhun. Suo-
malaiset purjehtijat joutuvat matkus-
tamaan paljon, jotta he voivat jatkaa 
ulkomailla treenaamista kotimaan kau-
den päätyttyä.

”Olen pitänyt suomalaisten junio-
reiden valmentamisesta. Koen, että he 
pystyvät keskittymään hyvin ja heil-
le on helppo opettaa vaikeitakin asioita.”

Santin mukaan junioreiden on ensin 
opittava perusteellisesti tekniset taidot 
purjehduksessa ennen kuin päästään 
taktisiin taitoihin. Taktiset taidot tule-
vat kuin itsestään kun tekniikka on hal-
lussa. Lisäksi on hallittava aina kysei-
sen luokan venetyyppi.

Santi tarkkailee ensin, millaista lasta 
on opettamassa. Jotkut lapset tarvitse-
vat enemmän aikaa ymmärtääkseen ja 

omaksuakseen asioita.
”Olen vaativa valmentaja ja haluan 

puskea purjehtijan pisteeseen, jossa hän 
on valmis ylittämään rajansa. Selostan 
tarkkaan asioita, jotta päästäisiin huip-
putasoille taidoissa.”

Tavoitteena on saada Hoskille 
kansainvälistä menestystä
Santi on valmis opettamaan muitakin 
luokkia, sillä valmennusperiaatteet ovat 
samat lukuun ottamatta luokkakohtai-
sia eroavaisuuksia.  

Kolme vuotta sitten luotiin hsk Aka-
temialle visio siitä mihin halutaan ke-
hittyä ja jo nyt ollaan luomassa uutta 
viisivuotisvisiota.

Seura on investoinut jatkoluokkien 
kehitykseen, Techno-purjelautoihin, 
Laser4.7 & Radial sekä kaksin purjeh-
dittavaan 29er-luokkaan.  Kun han-
kimme seuralle omaa kalustoa niin sen 
avulla saamme lisää harrastajiakin kun 
seuran puolesta voidaan tarjota vene.

Hoskiin tarvitaan lisää junioreita
Santin tavoitteena on saada Hoskiin li-
sää junioreita purjehdusharrastuksen 
pariin. Hoski aloittaa kurssitarjonnan, 
jossa nuoret voivat kokeilla erilaisilla 
veneillä. On samantekevää, minkä luo-
kan he loppujen lopuksi valitsevat lajik-
seen.

”Haluaisin olla jonakin päivänä val-
mentajana Olympialaisissa, mutta sitä 
ennen meidän on saatava lisää lajin har-
rastajia Hoskiin, esimerkiksi lauttasaa-
relaisista nuorista.”

Purjehduksen lisäksi Santi treenaa 
ja valmentaa alamäkipyöräilyä. Lisäksi 
hän harjoittelee triathlonia.

Vielä kerran onnittelut Santi! Toi-
vottavasti saamme pitää sinut mahdol-
lisimman pitkään joukoissamme! 
Jaana Reijonaho

Santiago ”Santi” Lopez on toiminut vuodesta 2019 alkaen Hoskin junio-
rivalmentajana HSK Akatemiassa. Menestystäkin on jo tullut, mistä yh-
tenä  esimerkkinä Tatu Uusitalon suomenmestaruus Optareissa. Santin 
työ on huomattu, sillä hän on SPV:n valinta vuoden 2020 juniorivalmen-
tajaksi.

NIKO SEPPÄLÄINEN
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Kilpapurjehdus

L aser on yhden hengen ke-
vytvene, jonka eri versioilla 
purjehtivat sekä juniorit et-
tä aikuiset.

Hoski ja hss ovat yh-
distäneet voimansa ja pitävät yhdes-
sä Laser-harjoitukset, sillä viime vuo-
den alussa näytti siltä, että molemmis-
sa seuroissa harjoitteluryhmät jäivät 
pieniksi. 

Kaksi motivoitunutta Laser-ryhmää 
harjoitteli ja kisasi kesän aikana aktii-
visesti. Ryhmissä harjoitteli eri-ikäisiä 
purjehtijoita juuri veneluokkaan siir-
tyneistä 13-vuotiaista maailman hui-
pulle tähtääviin 17-vuotiaisiin. Kaik-
ki purjehtijat pääsivät harjoittelemaan 
heille sopivan tasoisessa ryhmässä.

hsk Akatemian toiminnanjohta-
ja Niko Seppäläinen pitää yhteistyötä 
merkittävänä. 

”hsk ja hss sijaitsevat maantieteel-
lisestikin lähekkäin, joten yhteistyö on 
luontevaa. Molemmat seurat hyödyn-
tävät ja täydentävät toistensa valmen-
nusosaamista. Näin pystymme toteut-

tamaan laadukasta valmennusta aina 
huipulle asti.”

Suomen Purjehdus ja Veneily valitsee 
vuosittain lajinsa parista parhaat toi-
mijat ja teot. Vuoden veneilyseuran li-
säksi valitaan mm. vuoden paras pur-
jehtija, vuoden valmentaja, vuoden ym-
päristöteko ja vuoden tulokas. Viime 
vuonna vuoden veneilyseuraksi valit-
tiin Kuopion Pursiseura ja vuonna 2018 
Åländska Segelsällskapet.

Ensi kaudella hsk:n ja hss:n La-
ser-ryhmien rinnalle tuodaan myös 
Techno293-purjelautailun kisaryh-
mä. Lisäksi vastuu Laser-ryhmien val-
mennuksesta siirtyy Tom Lönnqvis-
tille, ja yhtenä painopisteenä tulee ole-
maan purjehtijoiden tukeminen, kun he 
siirtyvät pienemmän purjepinta-alan 
Laserista seuraavaan. Juniorit purjeh-
tivat Laserin kolmesta versiosta kah-
della, ne ovat Radial ja 4,7. Radialin 
purjepinta-ala on 5,76 neliömetriä ja 4,7 
nimensä mukaisesti noin neliömetrin 
pienempi. 
Jaana Reijonaho

HSK ja HSS valittiin vuoden 
2020 veneilyseuroiksi
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) valitsi Helsingfors Segelklubbin ja 
Helsingfors Segelsällskapin (HSS) vuoden 2020 veneilyseuroiksi. 

Uusia venepaikkahakemuksia on 
tullut kiitettävästi, mutta tois-
taiseksi olemme onnistuneet 

löytämään kaikille paikan satamassa. 
Näillä näkymin satamamme tulee ole-
maan ensi kesänä täysi.

Kunnostustöistä merkittävin oli en-
nen joulua aloitetut valmistelutyöt toi-
mistotalon asuintilan muuttamises-
ta toimistoksi. Suunnittelutyöt on saa-
tu pitkälle ja myös kuntokartoitus antoi 
projektille vihreätä valoa. Tavoitteena 
on saada tilat käyttöön kesällä 2021. 

E-laiturin aisojen puuosat uusitaan 
talven aikana. Big Boat Centeriin tulee 
uusi kylkipaikkalaituri isojen veneiden 
käyttöön. Foilaavien käyttöön kehite-
tään starttikopin alueelle uutta toimin-
takeskusta. Lisäksi sataman sähkö- ja 
tietoliikenneverkkoa on kehitetty vas-

taamaan tämän päivän vaatimuksia.
Valmistelemme innolla satamaam-

me purjehduskaudelle 2021! 

Lumitöiden merkeissä,
Sataman väki

Vuosi alkanut 
vauhdikkaasti

Satama

MATTI LEPPÄNEN
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Huolehdi jätteistäsi 
veneillessä
Veneillessä on tärkeää pyrkiä ehkäise-
mään turhan jätteen syntyä. Aloita jät-
teen vähentäminen jo kaupassa valit-
semalla mahdollisimman vähän pakat-
tuja tuotteita. Pakkaa elintarvikkeet 
mahdollisuuksien mukaan kestäviin ja 
pestäviin rasioihin. Jätteiden lajitte-
lu onnistuu vaivattomasti veneessäkin, 
ja monessa satamassa on jätteiden lajit-
telumahdollisuus. pss ry:n Roope-jä-
tepisteissä lajitellaan yleensä lasi-, me-
talli- ja paperijäte. Biojätettä ja muo-
via kerätään vasta harvassa paikassa, 
mutta ne ovat yleistymässä. Biojätettä 
ei saa laittaa kuivakäymälään.

Pidetään myös 
rannat roskattomina 
siivoustalkoilla
Yleisimpiä Suomen rannoilta löytyviä 
roskia ovat muoviroskat ja tupakan-
tumpit, jotka vesistöön päätyessään 
hajoavat mikromuoviksi. Lisäksi tum-
peista liukenee veteen monia haitallisia 
kemikaaleja. 

Pidä Saaristo Siistinä ry ja hsk jär-
jestävät tulevana keväänä yhteiset 
Siisti Biitsi -siivoustalkoot, joihin toi-
votaan reippaita talkoolaisia siivoa-
maan seuran ranta kesäkuntoon. Tar-
kempaa tietoa talkoista luvassa myö-
hemmin, seuraa hsk:n viestintäkana-
via.

Yhteisten talkoiden lisäksi pss ry:n 
Siisti Biitsi -ohjelma kannustaa järjes-
tämään myös omia talkoita haluamal-
laan rannalla valitsemanaan ajankoh-
tana. Roskien keräämisen lisäksi ran-

tasiivoustalkoissa raportoidaan kerä-
tyt roskat Siisti Biitsi -sovelluksella 
tai -lomakkeella. Raportoinnin avulla 
saadaan tärkeää tietoa Suomen ranto-
jen roskaisuudesta, minkä avulla pys-
tytään ehkäisemään roskaantumista jo 
alkumetreillä. Lisätietoja asiasta saat 
siistibiitsi.fi-sivustolta.

Tyhjennä käymäläjätevedet 
imutyhjennyslaitteeseen
Veneilijöiden käymäläjätevedet aiheut-
tavat pistekuormitusta erityisesti sa-
tamissa ja matalissa lahdissa. Virtsa 
sisältää runsaasti typpeä ja fosforia, ja 
sen sisältämät ravinteet ovat kasveil-
le käyttökelpoisessa muodossa. Älä siis 
laske käymäläjätevesiäsi veteen lisää-
mään rehevöitymistä, vaan käytä imu-
tyhjennyslaitetta. Pääsääntöisesti vie-
rasvenesatamista löytyy imutyhjen-
nyslaite. pss ry:llä on yhteensä noin 30 
kelluvaa imutyhjennyslaitetta, jotka 
löydät yhdistyksen mobiiliystävällisel-
tä Roope-kartalta: roopekartta.fi.

Vältä myrkkymaalien 
käyttöä veneen pohjassa
Veneen pohjassa käytettävien antifou-
ling-maalien eli myrkkymaalien te-
hoaineita ovat muun muassa kupari- 
sinkki- ja orgaaniset yhdisteet. Ne ovat 
haitallisia Itämeren eliöstölle ja eri-
tyisesti muutamalle avaineliölle ja sitä 
myöten koko Itämeren ekosysteemille. 

Maaleille on olemassa vaihtoehto-
ja, kuten pohjapesu ja veneen nosto ylös 
silloin, kun se ei ole käytössä. Veneen 
pohja voidaan pestä joko painepesu-
rilla, erityisellä pohjapesupaikalla tai 

Seilaa sinäkin siististi!
HSK on jo vuosia kuulunut Pidä Saaristo Siistinä (PSS) ry:n Roope-sa-
tamaohjelmaan, jonka tehtävänä on kehittää venesatamien toimin-
taa ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Roope-sa-
tamassa on esimerkiksi jätehuolto ja käymäläjätevesien keräys 
järjestetty asianmukaisesti. Ympäristöystävällinen vesillä liikkuminen 
on kuitenkin meidän kaikkien vastuulla. 

Suomenlinnan 
Siisti Biitsi -tal-
koissa kerät-
tyä rantaros-
kaa. 
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astiat maissa, mieluiten astianpesu-
paikalla. Jos sellaista ei ole lähistöl-
lä, kaada pesuvesi maahan, jotta ravin-
teet suodattuvat eivätkä valu suoraan 
veteen. Älä myöskään peseydy suo-
raan meressä tai järvessä saippuan tai 
shampoon kanssa.

Liity PSS ry:n jäseneksi ja 
haasta myös muut seuran 
jäsenet liittymään
PSS ry ylläpitää muun muassa katta-
vaa jätepiste- ja kuivakäymäläverkos-
toa sekä imutyhjennyslaitteita saaris-
tossa ja järvillä. Lisäksi yhdistys työs-
kentelee vesistöjen roskaantumisen, 
kemikalisoitumisen ja rehevöitymi-
sen estämiseksi. Liity jäseneksi, niin 
olet osaltasi mahdollistamassa venei-
ly-ympäristömme suojelua: 
pidasaaristosiistina.fi/
liityjaseneksi.  

Teksti: Pidä Saaristo Siistinä ry

harjapesurilla. Kaksi tai kolme pesu-
kertaa kesässä riittää pitämään poh-
jan puhtaana. Hangon Itäsatamassa on 
kiinteä harjapesuri, joka soveltuu myös 
purjeveneille. Veneen pohjan voi peset-
tää myös kiertävien traileripesuyrittä-
jien toimesta.

Tutustu myös pss ry:n Rocco-palve-
luun, joka ilmoittaa tekstiviestillä, mil-
loin merirokko kiinnittyy Saaristo-
merellä. Kiinnittymisen jälkeen touk-
kien poistaminen veneen pohjasta on-
nistuu helposti parin viikon ajan: pi-
dasaaristosiistina.fi/roope-palvelut/
rocco-palvelu.

Käytä ympäristö-
ystävällisiä pesuaineita
Veneen siivouksessa, astioiden pesus-
sa ja henkilökohtaisissa pesuaineis-
sa on syytä kiinnittää huomiota ainei-
den ympäristövaikutuksiin. Valitse ai-
na fosfaatiton pesuaine veneillessä, sil-
lä fosfaatit rehevöittävät vesistöjä. Pese 

ERIK SAANILA

Itämeri.fi ja Meriopas.fi – 
matkaoppaat merelle 
ja pinnan alle

Ympäristö

Meritiedon aarreaitta 
Itämeri.fi
Oletko koskaan miettinyt mitä kaikkea 
Itämeren pinnan alta löytyykään? Tai 
oletko venematkan reittiä suunnitel-
lessasi miettinyt löytyisikö lähistöltä 
mielenkiintoisia majakoita tai kauniita 
kansallispuistoja? Kannattaako mök-
kirannalla uida vai onko siellä paljon si-
nilevää? Näihin ja moneen muuhun Itä-
mereen liittyvään kysymykseen löytyy 
vastaus uudelta Itämeri.fi-sivustolta.

Itämeri.fi on uusi suomalaisen me-
ritiedon kokoava sivusto, jonka taka-
na on iso joukko suomalaisia, meren 
parissa työskenteleviä organisaatioi-
ta. Itämeri.fi onkin varsinainen meri-
tiedon aarreaitta: Sivustolla voi tutus-
tua muun muassa meren erilaisiin va-
paa-ajankohteisiin, Itämeren luontoon 
ja sen muutoksiin, merentutkimuksen 
eri menetelmiin sekä Itämeren mer-
kitykseen yhteiskunnalle. Kuvapan-
kin satojen valokuvien kautta voi kokea 
meren ihmeet pohjaa myöten!

Veneilijöille on tarjolla kattavaa tietoa niin sinilevätilanteesta, Itäme-
ren luonnosta, matkailu- ja kulttuurikohteista kuin paljon muustakin 
mielenkiintoisesta uuden nettisivuston ja sovelluksen avulla.

PSS ry:n lai-
turimallis-
ta imutyhjen-
nyslaitetta on 
helppoa ja tur-
vallista käyt-
tää.

PAULA KANKAANPÄÄ
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Meriopas.fi toimii 
maastossakin
Jos olet jo merellä ja haluat nähdä mi-
tä ympärilläsi on, avaa silloin puhe-
limellasi meriopas.fi. Meriopas on 
maastossakin toimiva sovellus, joka on 
tarkoitettu niin veneilijöille, mökkiläi-
sille kuin rannalla liikkujillekin. 

Meriopas näyttää esimerkiksi on-
ko reittisi varrella vierasvenesatamia, 
kansallispuistoja tai hylkyjä, millainen 
sää merellä vallitsee, onko rannoilla le-
vää sekä paljon muuta.

Merioppaan saat nyt myös ladattua 
Android-puhelimellesi sovelluskau-
pasta.

Itämeri on täynnä 
luontoelämyksiä
Itämeri tarjoaa upeat puitteet lukui-
siin vapaa-ajan aktiviteetteihin, kuten 
retkeilyyn, veneilyyn, kalastukseen tai 
luontokuvaukseen. Näihin ja Itämeren 
luontokohteisiin voi tutustua sivuston 
Itämeri.fi vapaa-aikaa käsitteleväs-
sä osiossa.

Esimerkiksi Saaristomeren kansal-
lispuiston sokkeloista löytyy maailman 
kauneimmaksi kuvailtu saaristo. Me-

renkurkun maailmanperintöalueel-
la pääsee puolestaan todistamaan jää-
kauden jälkeistä maankohoamista ja 
Ahvenanmaan saariston kauneus lu-
moaa upeilla kallioillaan ja hiekkaluo-
doillaan.

Maailman suurin 
vedenalainen museo
Myös pinnan alla riittää nähtävää. 
Pohjoista Itämerta on nimitetty hyl-
kyjen aarreaitaksi sekä maailman suu-
rimmaksi vedenalaiseksi museok-
si. Suomen merialueelta tunnetaan tu-
hansittain eri ikäisten, tyyppisten ja 
eri astein säilyneiden alusten hylkyjä ja 
uusia kohteita löytyy jatkuvasti. 

Ainutlaatuista Itämerellä on puisten 
hylkyjen suuri määrä ja korkea ikä. Itä-
meren olosuhteet ovat olleet suotuisat 
uponneiden puualusten säilymiselle. 
Tunnetuimpia hylkyjä ovat mm. Vrouw 
Maria tai Sankt Mikael.

Jokamiehenoikeus ja 
jokamiehenvelvollisuus
Jokamiehenoikeudella Suomessa jo-
kainen saa liikkua luonnossa ja vesillä 
vapaasti, riippumatta siitä kuka omis-

taa maan tai vesialueen. Luontoa saa 
myös käyttää sitä vahingoittamat-
ta, vaikkapa tilapäiseen leiriytymiseen 
rantakalliolle tai hietikkoon. Jokamie-
henoikeuksista löydät tietoa esimer-
kiksi luontoon.fi-sivustolta.

Jokamiehenvelvollisuus velvoit-
taa jättämään luonnon käynnin jälkeen 
yhtä hyvään tai parempaan kuntoon 
kuin sinne saavuttaessa.

Rannikot huokuvat tunnel-
maa entisajan elämästä
Majakat ja perinnekylät kertovat tari-
naa menneestä elämästä merellä. Suo-
men rannikon saaristossa on säilynyt 
useita, perinteisiä merellisten elinkei-
nojen synnyttämiä, keskiajalta periy-
tyviä kyläyhteisöjä. 

Tiivis kyläasutus muodostui sa-
taman ääreen ja tunnelmalliset pie-
net mökit, lukuisat harmaat ulkora-
kennukset, venevajat, laiturit ja aallon-
murtajat antavat saarille ainutlaatui-
sen leiman.

Viekö matka Haapasaaren saaristo-
kylään, joka sijaitsee Kotkan ulkosaa-
ristossa? Vai onko päämääräsi surulli-
sen kuuluisa Seili Airistolla? 

Tai ehkä mielenkiinnon kohde tä-
nä vuonna on sittenkin majakat? Suu-

rin osa majakkasaarista sijaitsee usein 
kaukana mantereesta, säiden armoilla. 
Monilla majakkasaarilla voi yhä aistia 
entisaikojen tuulahduksen. 

Ota määränpääksi vaikka Tanka-
rin majakkasaari Kokkolassa, Bengts-
kär Turun saaristossa tai Kylmäpihlaja 
Raumalla. Tai tutustu Muumitalon esi-
kuvana olleen Glosholmenin majakan-
raunioon Porvoossa.

Tämän ja paljon muuta löydät nyt 
yhdestä osoitteesta Itämeri.fi. Käy tu-
tustumassa ja löydä oma suosikkikoh-
teesi Itämerellä!  

Hanna Piepponen ja 
Paula Kankaanpää
Suomen ympäristökeskus

Ympäristö

Itämeri.fi-sivuston ja Merioppaan ovat 
tuottaneet Suomen ympäristökeskus, 
Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen 
laitos, Luonnonvarakeskus, Metsähalli-
tus, Museovirasto, Turun yliopiston Bra-
hea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteis-
työn koordinaatioryhmä ja Ahvenanmaan 
maakuntahallitus. 

Kokonaisuuden rakentamista on ra-
hoittanut Euroopan meri- ja kalatalous-
rahasto, ja työtä on koordinoinut Suomen 
ympäristökeskus. Palvelut ovat käytettä-
vissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

www.itameri.fi   www.meriopas.fi

MATS WESTERBOM

HANNU VALLAS/MUSEOVIRASTO
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Zer°emission  
vastuullisesti vesillä 2021

Zer°emission — race against sea 
pollution näyttää 30 hengen 
tiimin voimin esimerkkiä vastuulli-
sen veneilyn puolesta. 

P äätavoitteenamme on teh-
dä vastuullisuustekoja, jot-
ka tavoittavat mahdolli-
simman laajan yleisön ko-
timaisten ja ulkomaisten 

tapahtumien kautta, sekä omien ja yh-
teistyökumppaneidemme mediaka-
navien välityksellä. Kilpailumenestys 
auttaa lisähuomion saavuttamisessa. 

Tekomme lähtevät päivittäisestä 
toiminnasta esimerkiksi satamien ros-
kien keräämisestä koko tiimin voimin. 
Erityisen ilahtuneita olemme siitä, että 
useat purjehdustiimit ovat innokkaita 
toimimaan puhtaampien merien puo-
lesta kanssamme, osallistumalla esi-
merkiksi roskienkeruuhaasteeseen. 

Kauden 2021 päätavoitteena on pyr-
kiä ammattimaisessa kilpaurheilutoi-
minnassamme hiilineutraaliksi, niin 
veneen kuin muun oheistoiminnan, 
kuten matkustamisen puolesta. Las-
kelmat co2-päästöistä ovat käynnissä 
ja toivottavasti pääsemme pian tulkit-
semaan tuloksia ja tekemään tarvitta-
vat päästökompensaatiot.

Haastamme kaikki kanssaveneilijät 
tekemään tekoja, jotka mahdollistavat 
seuraaville sukupolville ainutlaatui-
sesta luonnosta nauttimisen, niin koti-
maan kuin ulkomaan vesillä. Jokaisen 
meidän veneilijän teot voivat alkaa pie-
nestä, jotka parantavat vesien laatua ja 
jätekuormitusta.

 

Ympäristö
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Ympäristö

Korona asetti toiminnallemme rankat 
rajoitukset kaudella 2020. Zer°emission 
veneen miehistössä on 15 purjehtijaa, 
mikä on tehnyt purjehtimisen tp52-ve-
neellä, voimassa olevien kokoontumis-
rajoitusten takia lähes mahdottomaksi. 

Toivomme, että rokotukset helpot-
taisivat tulevan kesän tilannetta ja 
avaisivat meille mahdollisuuden osal-
listua lajimme suurimpiin avomeripur-
jehdustapahtumiin Välimerellä ja et-
tä kausi voisi huipentua päätavoittee-
namme siiintävään Sydney-Hobart 
-kilpailuun. 

Zer°emission — race against sea pol-
lution -toiminta ei kuitenkaan rajoi-
tu vain meidän tiimimme tekoihin ja 
toivotammekin kaikki tervetulleeksi 
osallistumaan ja tutustumaan tiimim-
me toimintaan.

Menestyksekästä kautta 2021! 

Zer°emission Crew

1
Tyhjennä septitankki aina 

hyvin hoidetuilla tyhjennys-
asemilla — älä koskaan tyh-

jennä septiä mereen.

2
Kuljeta roskat saaristosta 

koti- tai vierasvenesatamien 
jäteastioihin ja — älä koskaan 

heitä roskia mereen.

3
Lajittele mahdollisuuksien 

mukaan ja hyödynnä satami-
en kierrätyspisteitä.

4
Veneen pohjatöitä tehdes-

säsi suojaa aina veneen alus-
ta pressulla, kerää maalijät-
teet ja muu roska ja toimita 

niille varattuihin jäteastioihin.

5
Mikäli vaihdat veneen öljyt 
tai muita nesteitä, toimita 

ne niille varattuihin ongelma-
jäteastioihin.

6
Jos näet ulkoillessa tai veneillessäsi 
roskia maassa tai meressä, kerää ne 
talteen ja toimita lähimpään jäteas-

tiaan. Erityisesti perheen nuorem-
mille haavit tulevat näin hauskaan 

käyttöön satamissa.

7
Jos näet saaristossa tai kotisata-
massa yli pursuavan jäteastian, il-
moita siitä satamamestarille, jotta 
roskat eivät tuulen mukana pääse 

kulkeutumaan mereen.

8
Käytä veneessä mahdollisimman 

ekologisia pesunesteitä, jotta pesu-
vedet eivät kuormita vesistöjä.

9
Vie vanhat purjeet kierrätykseen tai 
kysy esimerkiksi purjeneulomostasi, 

saisivatko ne uuden elämän 
käytännöllisinä tuotteina.

1 0
Toimi esimerkkinä muille, omalla 

käytöksellä ja esimerkillämme pys-
tymme tekemään suuren vaikutuk-

sen myös muiden toimintaan. 

Ota talteen Zer°emissionin kymmenen helppoa 
vinkkiä vastuullisen veneilyn puolesta.

10 vinkkiä 
vastuulliseen veneilyyn
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Uutisia

K ommodori Joni Nuori-
vaaran vastuulla on Hel-
singfors segelklubb ry:n 
hallituksen puheen-
johtajuus ja hän 

toimii myös Oy hsk:n Pal-
velut — hsk:s Service Ab 
hallituksen puheenjoh-
tajana.

Jonin vastuualuee-
na Hoskin hallitukses-
sa ovat hallituksen sekä 
yhdistyksen toiminta, yh-
teiskuntasuhteet ja suhteet 
muihin veneilyseuroihin sekä 
keskusjärjestö Suomen Purjehdus 
ja Veneilyyn (spv). Myös kansainväli-
nen yhteistyö kuuluu kommodo-
rin pestiin. 

”Olen harrastanut venei-
lyä koko ikäni ja olin ak-
tiivinen kilpapurjehti-
ja vuoteen 1991 asti. Vuo-
desta 2009 alkaen olen 
harrastanut matkavenei-
lyä Itämerellä.” 

Veneilyn lisäksi Jonin 
sydäntä lähellä on musiikin 
kuuntelu ja soittaminen, jää-
kiekko, pyöräily ja kävely. 

”Olen myös spv:n auktorisoima ve-
neilykouluttaja.”

I varakommodorin Perttu Rönkön 
vastuulla on hsk Akatemian toi-
minta ja kilpapurjehdus. 

”Purjehduksen aloitin 6-vuoti-
aana optimistijollalla ja aktii-

vinen kilpapurjehdus alkoi 
lähes saman tien.” 

Pertun purjehdusuran 
kohokohtiin lukeutuvat 
Opti-maajoukkuereis-
sut, Suomen 49er-sar-

jan kovat kisat televi-
siointeineen, Atlantin yli-

tyskisa arc:n luokkavoitto 
2014, ja viimeisimpänä Gotland 

Runt vauhdikkaalla Zero emission 
tp52-veneellä kesällä 2019.

”Tällä hetkellä kilpailen ak-
tiivisesti OneDesing- ja 

orc-avomerikisoissa kip-
paroimallani First 31.7:lla, 
Penelopella. Lisäksi har-
joittelen innokkaasti foi-
laamista Mothilla. Tal-
ven aikana purjehdin lei-

joilla ja siipipurjeilla jääti-
lanteen mukaan.”
Kilpapurjehduksen vas-

tapainona Pertulla ovat kesälo-
mien retkipurjehdukset perhemiehis-
töllä. 

Perttu on ollut mukana purjehduk-

HSK:n hallitukseen 
konkareita ja uusiakin jäseniä
Syyskokouksessa marraskuussa valittiin uusi hallitus seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi. Kommodorina jatkaa Joni Nuorivaara. Uusi halli-
tuksen jäsen on Olli Niemi, joka toimii II varakommodorina. Pääsihtee-
riksi valittu Jaana Reijonaho on myös ensikertalainen. Esittelyssä hal-
lituksen jäsenet ja heidän vastuualueensa.

seen liittyvässä yhdistystoiminnassa, 
eri luokkaliitoissa jo yli 20 vuoden ajan. 
hsk:n jäsenenä hän on ollut vuo-
desta 2001 alkaen ja toiminut 
mm. kevytvene- ja kölive-
netoimikunnissa.

II varakommodo-
rin Olli Niemen 
vastuulle kuulu-

vat retkisaaret ja matka-
veneily.

”Aloitin jollapurjehduk-
sen optarilla 80-luvulla ja ke-
vytveneilyä harrastan edelleen sil-
loin tällöin laserilla. Kisasin aiemmin 
aktiivisesti Finn Express 83:lla, 
menestystäkin tuli satunnai-
sesti. Nykyisin olen enem-
män keskittynyt matka-
veneilyyn perheen kanssa 
Cenit 33 -veneellämme.”

Olli harrastaa myös 
pyöräilyä, lasten kanssa 
koheltamista sekä vanhan 
talon remontointia. 

”Talvisin minulla on tapa-
na ahnehtia liian isoja projek-
teja veneessä, joten vietän silloinkin 
paljon aikaa Hoskilla.” 

Olli on toiminut yhtenä Orm-
holmenin isännistä muuta-
man vuoden ja usein hänet 
voi bongata retkisaarissa 
fiksailemassa paikkoja. 

Moni avomerikilpa-
purjehtija tuntee Ollin 
myös purjemittamiehenä.

P ääsihteeri Jaana 
Reijonahon vastuul-
la on erityisesti viestintä. 

Lisäksi pääsihteeri toimii Hoskilaisen 
päätoimittajana ja huolehtii hallituk-

sen kokousten pöytäkirjoista.
”Edeltäjäni Perttu Monthan on teh-

nyt vuosien ajan valtavasti töitä 
lehden ja viestinnän kehittä-

miseksi. Tästä on helppo jat-
kaa.” 

Jaana on harrastanut 
matkapurjehdusta noin 
15 vuotta pääasiassa Suo-
menlahdella ja Turun 

saaristossa. 
”Omistan puolet klassik-

koveneestä Hallberg-Rassy 
p-28:sta, joka on mukava fiilis-

telyvene saaristossa. ”
Aiemmin Jaana on toiminut Hos-

kin katsastajana ja tiedotustoi-
mikunnassa sekä Hoskilaisen 

reportterina. 
Kaikenlainen liikunta ja 

reippailu kuuluu Jaanan 
elämään.

”Lajejani ovat olleet 
vuosien varrella mm. joo-

ga, vaeltaminen, hiih-
to, laskettelu, ratsastus ja 

juoksu. Nyt olen hurahtanut 
lumikenkäilyyn. Koirieni Flo-

ran ja Ekun kanssa teen usein pitkiä 
metsälenkkejä.” 

Erkka Ansala toi-
mii Hoskin talous-
johtajana ja hänen 

vastuullaan ovat talous 
ja budjetointi. Lisäksi ta-
lousjohtaja vastaa hal-
linnosta eli käytännössä 

toimiston toiminnoista. 
”Tässä kylläkin sekä mi-

nä että edeltäjäni olemme 
voineet nojata täysin ammatti-

taitoiseen henkilökuntaamme”, Erk-
ka toteaa.
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Uutisia
Erkka on harrastanut pääasiallises-

ti matkapurjehdusta parikymmentä 
vuotta Itämeren alueella. 

”Veneitä on tänä aikana ollut kolme, 
ja miehistönä useimmiten perhe se-
kä ensi kesänä taas muutaman vuoden 
tauon jälkeen karvainen matruusi, kul-
tainennoutaja Lily.” 

Myös lätkä on mieluisa harrastus.
”Jos korona suo, harrastan se-

kä juniorijääkiekkoa kuljet-
taja-kustantaja-kannus-
taja-joukkueen huoltaja 
-nimikkeillä että itsekin 
puolivakavaa harraste-
lätkää. Joskus saattaa jo-
ku kantinkuva laskette-
lurinteeseenkin piirtyä.” 

Tomi Henttinen on 
Hoskin satamajohtaja, 
jonka vastuulla on kotisata-

man ylläpito ja kehitys.
”Olen harrastanut venei-

lyä 70-luvun lopulta lähtien. 
Harrastus lähti liikkeel-
le saaristopurjehduksil-
la vanhempieni mukana ja 
vaihtui teinivuosina kö-
liveneluokkien gastiksi.” 

Tomin mielestä kisat 
ovat loistava tapa kehit-
tää ja ylläpitää purjehdus-
taitoja ja vaikka aktiivivuo-
sien jälkeen kilpaileminen onkin 
vähentynyt, kuuluu kisastartteja edel-
leen jokavuotiseen kesäohjelmaan.

”Nykyisin valtaosa kaudesta kuluu 
perhepurjehtien Sweden Yachts 340 
-veneellämme. Vanha vene edellyttää 
myös huolenpitoa ja se on olennainen 
osa harrastusta. Kausihuoltojen lisäksi 
omatoimisuus on kattanut kaikki työt 
laiteasennuksista moottorin vaihtoon. 

10 Valittiin Tomi Henttinen satama-
johtajaksi seuraavaksi kaksivuo-
tiskaudeksi.

11 Valittiin toimikuntien kokoonkut-
sujat ja jäsenet vuodeksi 2021 ko-
kouksessa jaetun luettelon mu-
kaisesti sillä tarkennuksella, että 
retkisaaritoimikunnan koollekut-
sujana toimii Hannu Laurila.

12 Vaalinvalmistelutoimikunnan ko-
koonkutsujaksi valittiin Juha Vuo-
rinen ja jäseniksi Rolf Eriksson, 
Seppo Savikurki, Tarmo Suoma-
lainen, Petteri Stenius, Jari Sare-
koski ja Hannu Laurila.

13 Valittiin tilintarkastajaksi KHT-ti-
lintarkastaja Rabbe Nevalainen 
sekä varatilintarkastajaksi Altu-
mAudit Oy sekä toiminnantarkas-
tajaksi Jani Alenius ja varamie-
heksi Panu Penttilä.

14 Päätettiin, että lipunnosto on lau-
antaina 10.4.2021 klo 12.00 ja li-
punlasku lauantaina 23.10.2021 
auringon laskiessa.

15 Ilmoitusasiat

16 Huomionosoitusten jakamista on 
siirretty myöhempään ajankoh-
taan, jotta tämä voidaan tehdä 
terveysturvallisesti ja merkkien 
arvon mukaisesti.

Syyskokouksen päätökset
Helsingfors Segelklubb ry:n syyskokous pidettiin 23.11.2020. 
Kokouksessa oli paikalla 32 äänivaltaista jäsentä. 

Tiivistelmä kokouksen päätöksistä

1 Hyväksyttiin hallituksen esityk-
sen mukainen toimintasuunnitelma 
vuodelle 2021 ja asetettiin ehdo-
tuksen mukaiset toimikunnat.

2 Hyväksyttiin kilpailutoimikunnan 
suunnitelma vuodelle 2021 järjes-
tettäviksi avoimiksi kilpailuiksi.

3 Hyväksyttiin jäsen-, investointi-
rahasto- ja liittymismaksut halli-
tuksen esittämän hinnaston mu-
kaisesti vuodelle 2021. Päätettiin, 
että vuoden 2021 jäsenmaksu suo-
ritetaan 31.1.2021 mennessä.

4 Päätettiin hyväksyä hallituksen eh-
dotus jäsenille tarjottavien palve-
lujen hinnoiksi vuonna 2021.

5 Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio se-
kä investoinnit vuodeksi 2021.

6 Päätettiin enintään 60 000 euron 
lainanottovaltuuden myöntämi-
sestä hallitukselle toimistoraken-
nuksen remonttia varten.

7 Uudelleenvalittiin Perttu Rönkkö 
I varakommodoriksi seuraavaksi 
kaksivuotiskaudeksi.

8 Valittiin Olli Niemi II varakommo-
doriksi seuraavaksi kaksivuotiskau-
deksi.

9 Valittiin Jaana Reijonaho pääsih-
teeriksi seuraavaksi kaksivuotis-
kaudeksi.

Hallitukselle voi lähettä sähköpostia hallitus@hoski.fi. Lisäksi hallituksen 
jäsenillä ovat voimassa sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hoski.fi 

Kansiremontin jätin tosin ammatti-
laisten hoidettavaksi.”

Tomi on koulutukseltaan arkkitehti 
ja on tehnyt pääosan työurastaan yrit-
täjänä rakennusalan tiedonhallinnan 
asiantuntijatöissä. 

Käytännön rakennustyötkin suju-
vat, kunhan vaan aikaa varataan riit-
tävästi. 

”Talvisin vapaa-ajan harras-
tuksiini kuuluu hiihto. La-

duilla mennään perinteis-
tä ja alamäkeen tyylinä 

on useimmiten telemark. 
Musiikki on enemmän 
kuin harrastus. Se on elä-
mäntyyli, joka täyttää 

kaiken sen ajan mitä muil-
ta harrastuksilta ja työnte-

olta jää jäljelle.”

Ville Salminen toimii Hos-
kin koulutusjohtajana. 
Hänen vastuullaan ovat 

seuran koulutus ja veneily-
turvallisuus.

Ville harrastaa enim-
mäkseen matkapurjeh-
dusta, mutta kaikki muu-
kin Hoskin toiminta 
kiinnostaa.

”Nykyisin purjehdimme 
perheen kanssa s/y Dame-

nilla (fg37) ja toiminta-alu-
eena on ollut pohjoisempi osa 

Itämerta. Kaikenlaista muutakin on 
toki vuosien varrella tullut touhuttua!” 

Juuri nyt Villen muihin harrastuk-
siin kuuluu erilaisten toimijoiden tu-
kemista ”melko yksisuuntaisella taval-
la”.

”Tukemiini toimijoihin kuuluu mm. 
kuntosali- sekä lenkkari- ja kitaraval-
mistajia.”



26 HSK:aren 271/2021 Hoskilainen 1/2021

Retkisaarten kuulumisiaRetkisaaret

Vaikka tätä kirjoittaessa on 
Etelä-Suomessa mitä hie-
noimmat hiihtokelit, val-
mistaudutaan retkisaarissa 

jo innokkaasti tulevaan purjehduskau-
teen ja erityisesti retkisaarten kun-
nossapitoon ja viihtyvyyden paran-
tamiseen. Uutta kautta odotellessa on 
hyvä palata hetkeksi viime kesään.

Viime kesänä 
ennätysmäärä kävijöitä
Viime kausi oli myös retkisaarissam-
me poikkeuksellinen. Covid-19-pan-
demia toi saariin ennätysmäärän ve-
neilijöitä antaen vapautta ja hengäh-
dystaukoa koti- ja työympäristön ko-
ronarajoituksiin. 

Alkukesän tiukkojen koronarajoi-
tusten vuoksi jouduimme muun muas-
sa jättämään kevättalkoot väliin ja 
luopumaan viikonloppujen yhteisis-
tä saunavuoroista, mikä vaikutti sii-
hen, että saunavuoroja ei välttämättä 
riittänyt viimeisille saareen tulleille ja 
saunapuutkin olivat loppua kesken. 

Liekö koronan vai lämpimän syksyn 
ansiota, ainakin Rishamnissa (Risuk-
ko) ja Ormholmenilla (Ormis) vierail-
tiin läpi syksyn ja Ormiksella saunot-
tiin vielä loppiaisenakin. 

Harmina lisääntynyt roskaaminen
Lisääntyneet vierailumäärät toivat 
mukanaan myös joitakin poikkeuk-
sellisia ja ei-toivottuja ilmiöitä, esi-

Retkisaarten viihtyvyys
kuuluu meille kaikille



28 HSK:aren 291/2021 Hoskilainen 1/2021

Ohjeita retkisaarten 
kävijöille
▶ Rantaudu veneen syvyys ja koko 

huomioon ottaen sopivan kokoi-
seen väliin. Matalaköliset ja moot-
toriveneet kiinnittyvät Ormiksella 
laguunin perällä viimeisiin poijui-
hin, Risukossa laiturin sisimpiin (al-
kupään) poijuihin ja Hasselissa 
päälaiturin pohjoisenpuoleiseen 
(vasempaan) päähän, missä näkyy 
syväysmerkintä 1,2 m. 

▶ Huomioi kanssaveneilijät.

▶ Huolehdi  yhteisten tilojen siistey-
destä ja omien roskien poiskuljet-
tamisesta. Plussaa on, että paikat 
ovat jälkeesi vielä paremmassa kun-
nossa. 

▶ Osallistu käyntisi aikana pieniin as-
kareisiin, kuten saunapuiden pilkko-
miseen, saunoilla ja huusseilla lat-
tioiden lakaisuun, rannoilla meren 
tuomien roskien keräämiseen jne.

▶ Osallistu talkoopäivinä yhteiseen 
tekemiseen omien taitojesi mukaan 
mukavassa seurassa.

▶ Huolehdi saunojen lämmitysvuoroil-
la saunan yleisestä siisteydestä.

▶ Ilmoita jonkin vian tai puutteen ha-
vaittuasi asiasta joko Facebookin 
jäsenfoorumissa, saaren isännille 
paikan päällä tai sähköpostilla ret-
kisaaritoimikunnalle 
saari-posti@hoski.fi.

▶ Noudata isäntien, emäntien tai ret-
kisaaritoimikuntalaisten antamia 
ohjeita.

MATTI PAAKKANEN

Retkisaariviiri 2021

V uoden 2021 retkisaariviiri 
on lunastettavissa maa-
liskuun alusta toimiston 
aukioloaikojen mukaan 

(Ks. aukioloajat Hoskilaisen sisällys-
luettelosta tai nettisivuilta).

Retkisaariviiriä käytetään enti-
seen tapaan niissä veneissä, jotka 
on katsastettu ja rekisteröity mui-
hin seuroihin kuin HSK:lle, mutta ve-
neen omistaja on HSK:n jäsen.

Miten retkisaarisaariviirtä 
käytetään?
Saariviiri on venekohtainen ja HSK:n 
jäsenen tulee toimia veneen kippari-
na. Epäselvissä tapauksissa kannat-
taa olla yhteydessä retkisaaritoimi-
kuntaan saari-posti@hoski.fi.

Saariviiri kiinnitetään veneeseen 
ja sen tulee olla näkyvällä paikalla 
retkisaareen saapuessa. Saariviirit 
on merkitty vuosiluvulla ja järjestys-
numerolla.

 Saariviirin hinta on 50 euroa ja 
kertyneet tuotot käytetään retki-
saarten viihtyvyyden parantami-
seen.

merkiksi Ormholmenin grillikatos 
oli harmillisen usein epäsiisti pöydil-
le jätetyistä ruuantähteistä. Myös joil-
tain huonomuistisilta ruokailijoilta oli 
unohtunut grillikatokselle tyhjiä mak-
karoiden suojamuoveja, oluttölkkejä, 
tupakan tumppeja, ruokailuvälineitä ja 
alumiinisia grillialustoja. 

Saunoilla tavattiin ennenaikaista 
saunapuiden loppumista, roskaisuutta 
ja joitakin pieniä rikkoutumisia ja ilota-
lon hiiligrillissä oli kieltokyltistä huoli-
matta poltettu halkoja.

Ensi kesänä luvassa kunnostustöitä
Vahva tavoitteemme retkisaaritoimi-
kunnassa on, että edelleen hankalasta 
koronatilanteesta huolimatta retkisaa-
ret voitaisiin pitää avoinna jäsenille tu-
levanakin kesänä ja toiveenamme on ke-
hittää saarten toimintoja. 

Suunnitelmissa on, että tulevan ke-
sän aikana saisimme talkootyönä muun 
muassa Ormiksella Pohjoissaunan ul-
koseinien ja terassin maalaukset lop-
puun, tekisimme pieniä kunnostuk-

sia saunojen paloturvallisuuteen sekä 
suunnitelmissa on rakentaa tiskipaik-
ka grillikatoksen läheisyyteen sekä por-
taat saunapolun jyrkkään kallioon. 

Risukossa jatkamme terassin ra-
kentamista Yläpalvaamon ympärille ja 
Hasselissakin pyritään edistämään uu-
den terassin rakentamista Casinon lä-
heisyyteen. Myös uusien jäsenten saa-
rikierroksia jatketaan. 

Edistetään yhdessä 
saarten viihtyvyyttä
Vetoammekin kaikkiin saarissa vierai-
leviin, että yhdessä edistäisimme saar-
ten viihtyvyyttä, kunnostaisimme 
vanhaa ja rakentaisimme uutta. 

Toivomme jokaisen saaressa kävijän 
huomioivan, että retkisaarissamme ei 
ole palkattua kunnossapidosta vastaa-
vaa henkilökuntaa, vaan jäsenten tuli-
si omalta osaltaan ja perheensä puolesta 
huolehtia siitä, että paikat pysyvät kun-
nossa. 

Kaikki kunnossapito ja uusien raken-
nelmien toteutus hoidetaan jäsenistön 

yhteistyöllä muutaman kerran kesässä 
pidettävissä talkoissa. Siksi retkisaari-
toimikunnassa toivomme, että osallis-
tut saartemme ylläpitoon vähintään-
kin viemällä omat roskasi pois saaris-
ta. Erityisen mielissämme olemme, jos 

osallistut kanssamme talkooviikonlop-
puina saari-isäntien ja emäntien suun-
nittelemiin talkootöihin.

Tavataan pian saarissa!  

Retkisaaritoimikunta

Retkisaaret

1:20 20x30 cm

2021

1



30 HSK:aren 311/2021 Hoskilainen 1/2021

Uutisia

”J yrki on aktiivisista kil-
papurjehduspäivistään 
saakka ollut mukana 
49er-luokan kehittämi-
sessä mm. Finnish 49er 

Grand Prix -sarjan perustajana ja vii-
me aikoina 49er- ja 49er fx-joukkuei-
den valmentajana. Jyrkillä on katta-
va tietämys purjehduksen eri osa-alu-

eista mukaan lukien tekniset näkökoh-
dat ja olympiapolun kilpailutodellisuus. 
Hänellä on myös laaja kokemus spon-
soroinnista ja tv-tuotannosta”, luokan 
tiedotteessa todetaan.

49er on ollut näkyvimpiä ja näyttä-
vimpiä lajeja. Naisten fx-luokan mu-
kaantulo Rion olympialaisiin 2016 lisä-
si kiinnostusta luokkaa kohtaan huo-
mattavasti. Maa- ja kisapaikkaa en-
si kesän olympialaisiin hakevat vie-
lä Noora Ruskola ja Mikaela Wulff — 
mahdollisuus tähän on Lanzarotella 
maaliskuussa.

Hoskilaisen toimitus tavoitti Jyrkin 
vuoden vaihduttua. 

Lämpimät onnittelut uudesta 
roolista! Millä miettein lähdit 
mukaan, ja mitä ensimmäiset 
kuukaudet ovat tuoneet 
mukanaan? 
Noin vuosi sitten 49er- & fx-luokan 
silloinen puheenjohtaja Marcus Spil-
lane (irl) ja 49erin suunnittelija Ju-
lian Bethwaite (aus) pyysivät minua 
harkitsemaan puheenjohtajuutta, kun 
Marcuksen sääntömääräiset kaksi ne-
livuotiskautta olivat tulossa täyteen. 
Kahden olympialuokan (miesten 49er 
ja naisten 49er fx) jatkuva kehittämi-
nen, ohjaaminen ja aseman vahvista-
minen ovat isoja vastuualueita jokainen 
jo itsessään. Luokilla on kuitenkin yh-
teinen kansainvälinen ja osaava orga-
nisaatio, jota operatiivisella tasolla ve-
tää kokenut Ben Remocker (can). Tä-
mä helpotti omaa päätöstäni ottaa vas-
taan neljän vuoden pesti.

Mihin suuntaan haluat 
olla kehittämässä luokkaa?
Tärkeimpänä tekijänä ja voimavarana 
olen aina pitänyt luokan sisäistä hen-

Jyrki Järvi kansainvälisen 
49er-luokan puheenjohtajaksi
Kaikkien aikojen ensimmäinen 49er-luokan olympiakultamitalisti 
Jyrki Järvi valittiin kansainvälisen 49er-luokan puheenjohtajaksi 
(eng. “President”) lokakuussa pidetyssä kokouksessa.
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keä ja arvoja. Kun ne ovat kunnossa, 
purjehtijat luottavat toisiinsa ja asenne 
on eteen päin pyrkivä, luokka kehittyy 
hyvin jo ihan pelkästään yhteisön voi-
malla. Hengen ja arvojen kehittämissä 
puheenjohtajalla on iso rooli.

Toinen tärkeä asia on luokan huo-
mioarvo. Se on tärkeää kun houkutel-
laan uusia purjehtijoita luokkaan. Sen 
lisäksi huomioarvo auttaa 49er-pur-
jehtijoita oman rahoituksen keräämi-
sessä. Nykyään luokan arvostus aut-
taa purjehtijoita myös etenemään pur-
jehdusammattilaisina 49erin jälkeen. 
Kirkkaimpina esimerkkeinä voi maini-
ta mm. Uuden-Seelannin Peter Burling 
ja Blair Tuke, jotka tätä kirjoittaessa 
valmistuvat puolustamaan America’s 
Cup -voittoaan ja tavoittelevat jo toista 
49er-olympiakultamitaliaan Tokiossa 
heinäkuussa.

Kolmas alue on välineiden ja sääntö-
jen kehittäminen. Luokan tehtävä yh-
dessä välinevalmistajien kanssa on 
varmistaa että veneet, purjeet ja väli-
neet ovat riittävän tasalaatuisia, edul-
lisia, pitkäikäisiä jne... Välineille on tul-
lut myös kokonaan uusia vaatimuksia 
kuten ympäristöystävällisyys. Luok-

kasäännön ja kilpailuformaatin pitää 
seurata kehitystä mutta samalla var-
mistaa mahdollisimman oikeudenmu-
kainen ja reilu kilpailu. Viime aikoina 
usein esille tulleita uusia aiheita on ol-
lut mm. kansainväliseltä olympiakomi-
tean vaatimus nais- ja mieskiintiöiden 
tasaamisesta.

Miten näet luokan 
tilanteen kotimaassa?  
Suomessa miesten 49er, vuodesta 1997, 
ja naisten 49er 49er fx, vuodesta 2013, 
ovat molemmat olleet kansallisesti ai-
na suhteellisen vahvoja ja elinvoimai-
sia olympialuokkia. Tällä tarkoitan si-
tä, että kotimaisia 49er-venekuntia ja 
osaamista on täällä aina ollut sen ver-
ran että myös kotivesillä on saatu har-
joittelua ja kilpailuja aikaiseksi. Se on 
tärkeä asia, josta pitäisi pitää huolta ja 
tehdä töitä sen eteen. 

Uskon, että jokainen laadukas pur-
jehduspäivä kotivesillä on monella ta-
valla arvokkaampi mitä yleisesti luul-
laan;

▶ treenaaminen on luonnollisesti edul-
lisempaa kuin ulkomailla leireily,

▶ kotimaassa harjoitellessa samal-
la auttaa ja motivoi uusia purjehtijoi-
ta luokkaan,

▶ jos kotimaassa on aktiivinen ja taso-
kas fliitti kansainvälinen luokkaliit-
to voi todennäköisemmin myöntää 
arvokisoja tänne.

Kun perusteet ovat kotimaassa kun-
nossa on myös ulkomaan leireilyssä ja 
kisamatkoissa enemmän älyä.

Terveiset hoskilaisille?
hsk on aivan poikkeuksellisen hieno ja 
perinteinen seura monellakin tavalla, 
mutta aivan erityisen upea se on aktii-
visen ja kovatasoisen kilpapurjehdus-
toimintansa ansiosta. Seuran puitteet, 
kilpapurjehduskulttuuri ja purjehtijat, 
niin kauan kuin itse muistan, ovat aina 
olleet kansainvälistä ”A-luokkaa”. Tä-
män kaiken ylläpitäminen on meidän 
kaikkien yhteinen vastuu ja myös yh-
teinen ilon sekä ylpeyden aihe.   
Perttu Monthan

Uskon, että jokainen laadukas 
purjehduspäivä kotivesillä on 
monella tavalla arvokkaampi 
mitä yleisesti luullaan.”
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R s:x-luokan em-kilpai-
lut tarjosivat haastavat 
olosuhteet koko viikolle 
(22.11. –28.11.). Tuuli Petä-
jä-Siren, Alexandra Blin-

nikka, Jakob Eklund ja Filip Store sai-
vat kokea päiviä jolloin ei ollut tuulta 
ollenkaan ja toisina päivinä olikin sit-
ten kova tuuli ja jättimäiset aallot. He 
ovat tehneet kisaraportin Hoskilaisen 
lukijoille. 

Välillä purjelautailtiin pimeässä, vä-
lillä kaatosateessa ja välillä auringon-
laskussa. Aikamoinen kokemus! Vii-
meisenä päivänä päästiin kisaamaan 
yksi lähtö plaanattavissa olosuhteissa. 
Kolme päivää plaanattiin, yhtenä päi-
vänä ei kisattu tuulen puutteen vuoksi 
ja yhtenä päivänä oli hieman kevyem-
pää tuulta.

Miehet eivät tällä kertaa pääs-
seet käsiksi ensi vuonna järjestettävi-

Kilpapurjehdus

Keli vaihteli purjelautailun 
EM-kilpailuissa

en Tokion Olympialaisten maapaik-
kaan. Seuraavaksi Jakob, Filip ja Alek-
sandra siirtävät pääpainon uuteen iQ-
Foil Olympialuokkaan ja aloittavat val-
mistautumisen 2024 Olympialaisiin.

Tuuli Petäjä-Siren
”Treenileirin perusteella ajattelin ole-
vani kokonaistuloksissa korkeammal-
la. Olosuhteet muuttuivat Vilamou-
rassa kuitenkin olennaisesti, enkä ole 
päässyt harjoittelemaan tällaisessa 
aallokossa koko vuonna. 

Nyt täytyy miettiä, miten saan jär-
jestettyä talven niin, että pääsen tree-
naamaan riittävän hyviin olosuhtei-
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Kilpapurjehdus

siin. Haasteista huolimatta tämä oli 
minulle paras arvokisatulos moneen 
vuoteen. Eroni kärkeen ei ole korona-
vuonna kasvanut, vaan kehitykseni 
suunta on oikea. Olen melko tyytyväi-
nen tulokseen, mutta hieman jäi kyllä 
hampaankoloon.”

Aleksandra Blinnikka
”Hauska, mutta haastava viikko! Ta-
vallaan vähän harmittaa se, että ollaan 
oltu täällä yhteensä 5 viikkoa ja kovem-
mat kelit sattuivat ensimmäistä kertaa 
kisaviikolle. Näihin ei valitettavasti ol-
lut tarpeeksi treenitunteja, jotta olisin 
pärjännyt. Täysillä vedettiin kummin-
kin alusta loppuun saakka. 

Jatkossa pääpaino meneekin sit-
ten kokonaan uudessa iQFoil luokas-
sa tähdäten 2024 Olympialaisiin. Uusia 
haasteita kohden hymyssä suin!”

TULOKSET

15. Tuuli Petäjä-Siren 

29. Aleksandra Blinnikka

39. Jakob Eklund

42. Filip Store

24.–28.11.2020 

Kaikki tulokset
vilamourasailing.sailti.com/en/
default/races/race-resultsall/text/
RSXEYEC2020-en/menuaction/race 

Viralliset sivut
www.rsxclass.org/europeans2020/ 

sa tuulessa ja aallokossa ei ole riittävä. 
Tästä tulikin kovan tuulen regatta, jo-
hon en voinut vaikuttaa muuten kuin 
tekemällä parhaani. 

Seuraavaksi on helppo edetä, koska 
täysi paino voi olla iQFoil-luokassa ja 
päämääränä ovat vuoden 2024 Olym-
pialaiset.”

Filip Store
”Kisat menivät ihan hyvin. Vähän tat-
si hukassa, koska polven takia olin 
niin kauan sivussa, mutta tosi mukava 
päästä taas kisaamaan! Uuden olympi-
aluokan lanseerauksen miehiä oli vain 
43 osallistujaa verrattuna viime vuo-
den 120. Aikamoinen ero. Pitkälti ta-
so oli verrannollinen Olympialaisiin. 
Perässä pysyttiin, mutta ei paljoa pys-
tynyt haastamaan, joka jäi harmitta-
maan. Yhden lähdön jouduin polviki-

pujen takia jättämään väliin. Aallok-
ko oli aika armoton ja keli kova niin olo-
suhteet eivät antaneet polvelle paljoa 
anteeksi. 

Työ jatkuu uuden olympialuokan pa-
rissa ja katseet siirretty kohti Pariisin 
kisoja.”

Valmentaja Borja Carracedo Serra
”Olen tyytyväinen tiimin panokseen ja 
suoritukseen. Olosuhteet olivat hanka-
lat kaikille, koska tiesimme että plaa-
nattavat olosuhteet eivät ole meidän 
vahvuus. Kilpailujen loppua kohden 
suoritukset paranivat ja niin paranivat 
myös tulokset. Olen tyytyväinen ja yl-
peä kuinka kaikki jaksoivat vetää täy-
siä viimeiseen lähtöön saakka!”   

Alexandra Blinnikka
Kuvat Joao Costa Ferreira / Osga

Jakob Eklund 
”Tuloksellisesti meni alakanttiin. Tä-
mä ei ollut yllätys, koska taso kovas-
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Kokouskutsu

Kilpapurjehdusta verkossa — 
Virtual Regatta

Mistä e-purjehduksessa oi-
kein on kyse? Hoskilaisen 
toimitus kysyi tästä kah-
delta hoskilaiselta aktii-

vipurjehtijalta, Mikko Soininvaaralta 
ja Samuel Salmenlinnalta.

Kertokaa hieman 
purjehdustaustastanne?
Mikko ▶ ”Olen melko uusi jäsen Hoskil-
la. Vaihdoin sps:ltä vasta vuosi sitten 
ostettuani puolet Siesta 32 Annalivias-
ta, jonka vakiomiehistöön olen kuulu-
nut jo kesästä 2016. Purjehdusta har-
rastan lähinnä kilpailupainotteises-
ti. Pääharrastus on viime vuosina ollut 
Kopun tiistikset ja aikaisemmin ht-
ps:n tiistikset Kruunuvuorenselällä. 
Olen toiminut myös purjehduksenoh-
jaajana htps:n purjehduskoulussa.” 

Samuel ▶ ”Olen lapsena ja nuore-

Elektroninen urheilu eli e-urheilu tarkoittaa videopelien kilpailullista pe-
laamista. Tavallisimmat kilpapelit ovat tietokoneella tai pelikonsolilla 
toimivia viihdepelejä, jotka jakautuvat useampaan alalajiin. Yksi näistä 
on purjehdus. 

na purjehtinut perheemme h-veneel-
lä, mutta purjehdus oli tauolla lähes 20 
vuotta. Muutama vuosi sitten innostus 
syttyi uudestaan, kun liityin Thetiksen 
(First 31.7) kisamiehistöön. Samalla lii-
tyin hsk:n jäseneksi. Omaa venettä en 
ole hankkinut, vaan vuokraan/lainaan 
kavereiden veneitä kruisailuun.” 

Mistä e-purjehduksessa on kyse?
Mikko ▶ ”Näin purjehduskauden ulko-
puolella kun ei millään keksi mihin kai-
ken vapaa-aikansa käyttäisi, on hyvä 
tilaisuus harrastaa purjehdusta virtu-
aalisesti. Virtual Regatta tarjoaa siihen 
hyvän alustan (virtualregatta.com). 
Siellä on omat pelinsä avomeripurjeh-
tijoille ja ratapurjehtijoille — Offshore 
ja Inshore. Virtuaalisessa ratapurjeh-
duksessa järjestetään jopa maailman-
mestaruuskilpailuita!”

Samuel ▶ ”Virtual Regattaan tör-
mäsin noin vuosi sitten, kun e-purjeh-
duksen mm-kisojen karsinta käynnis-
tyi. Innostuin heti Virtual Regatta Ins-
horen ratakisoista. Ensimmäinen Vir-
tual Regatta Offshore -kilpailu oli tämä 
talven Vendée Globe, jossa oli mukana 
koko joukko muitakin hoskilaisia.”

E-urheilun suosio näkyy myös pur-
jehduksessa?
Mikko ▶ ”Virtuaalipurjehdus ei ole 
enää marginaalinen ilmiö. Vendée Glo-
been osallistui yli miljoona venettä, 
joista melkein 2 000 suomalaisia! Oli-
siko koronalla ja Ari Huuselan osal-
listumisella vaikutusta kasvaneeseen 
suosioon? Sehän on ajanut muitakin 
yhteiskunnan kriittisiä toimintoja vir-
tuaalisille alustoille — miksei siis pur-
jehdustakin? Viimeksi maaliin tullees-
sa rorc Transatlantic Racessakin oli 
yli 150 000 venettä joista suomalai-
sia yli 350. rorc:n kahdeksan parhaan 
suomalaisen joukossa oli muuten neljä 
hoskilaista!”

Miten inshore poikkeaa 
offshore-kilpailuista? 
Samuel ▶ ”Inshoressa ajetaan nopea-
tempoisia ratakisoja ja lähdöt kestä-

vät yleensä noin viisi minuuttia. Sor-
met on koko ajan “pinnassa” kiinni. 
Startti, merkinkierrot ja kisataktiikka 
on avainasemassa. Pelaajia on linjoilla 
yleensä aina lähes 1 000, mihin tahansa 
aikaan vuorokaudesta, eli aina pääsee 
starttiin parin minuutin odotuksel-
la. Veneitä on useita erilaisia Laserista 
America’s Cup ac75 -veneisiin. 

Offshoressa ajetaankin sitten avo-
merikisoja, jotka kestävät muutamas-
ta päivästä pariin kuukauteen. Siinä 
strategiset navigointitaidot ja säiden 
ennustaminen ratkaisevat. Offshore 
-kisat ovat aina jonkun oikean kilpai-
lun virtuaaliversioita, joissa joskus on 
myös oikeat veneet edustettuina virtu-
aalisesti. Esim. Vendée Globessa pää-
si kisaamaan Huuselaa ja muita kuului-
suuksia vastaan. Offshore vaatii malt-
tia ja pitkäjänteisyyttä, sekä ulkoisesta 
navigointityökalusta on apua. Joskus 
se vaatii myös herätyskelloa herättä-
mään yöllä päivittämään kurssia.”

Mikko ▶ ”Inshore -peli on mainio ta-
pa takoa kalloonsa — tai pikemminkin 
selkäytimeensä — kilpapurjehduksen 
säännöt. Radalla on ahdasta ja veneitä 
paljon. Väistämissääntöjen osaaminen 
on välttämätöntä kilpailuissa menes-
tymiseen. Sekä virheiden välttäminen, 

Kilpapurjehdus



40 HSK:aren 411/2021 Hoskilainen 1/2021

joka kisaan en ole osallistunut, enkä 
esim. kesäkaudella yleensä ollenkaan. 
Maapallon olen kiertänyt kai kolmes-
ti vor-kisoissa, kerran Clipper Round 
the World -kisassa ja parhaillaan olen 
kiertämässä Jules Verne Trophyä tri-
maraanilla. Kap Hornin olen kiertänyt 
useasti ja molempiin suuntiin. 

Offshore -peli on luonteeltaan aivan 
erilainen kuin Inshore. Reaaliaikais-
ta sekin on, mutta avomerikilpailuissa 
manöövereillä ei ole yleensä niin tiuk-
kaa aikataulua. Tunti sinne tai tän-
ne ei yleensä vaikuta pahasti lopputu-
lokseen.

Yleensä käynnissä on 2–4 kilpai-
lua kerrallaan ja ne kestävät sen minkä 
avomeripurjehdukset kestävät. Muu-
tamasta päivästä useisiin kuukausiin. 
Jos intoa riittää, ei ole mitään estettä 
ajaa useita kisoja yhtä aikaa. 

Offshore -kisoissa ei ole tarvetta sa-
lamannopeille reflekseille, pikemmin-
kin pitkälle pinnalle. Niissä kilpail-
laan lähinnä reitinvalinnassa. Sääen-
nusteita joutuu tutkimaan aktiivises-
ti ja kaikkia mahdollisia työkaluja voi 
käyttää pelin ulkopuolellakin. Pelissä 
vallitseva sää on jonkinlainen synteesi 
eri säämalleista, jotka ovat ihan julkis-
ta tietoa. Pelaajan tehtäväksi jää lähin-

että naapuriveneen virheiden saalista-
minen — valitettavasti. Onneksi virtu-
aaliveneet kestävät törmäilyitä paljon 
paremmin kuin oikeat! Jokaisesta ran-
gaistuksesta näkee, mitä sääntöä vas-
taan on tullut rikottua. Opettavaista.

Samoin tulee selväksi kuinka tärkeää 
on olla vapaissa tuulissa ja lukea shifte-
jä oikein. Myös starttimanöövereihin 
saa tällä tavalla rutiinia ja voi turvalli-
sesti kokeilla erilaisia tekniikoita. Pe-
lissä on monenlaisia venetyyppejä, joi-
den erot tulevat tutuksi. 

Nuorempana pelasinkin aika ah-
kerasti Inshoren edeltäjiä Tacticat ja 
SailX. Sittemmin olen siirtynyt virtu-
aalisiin avomerikisoihin eli Virtual Re-
gatta Offshore -peliin.”

Entä offshore eli avomerikilpailut, 
miten tulitte lähteneeksi niihin ja 
mitä olette oppineet? 
Mikko ▶ ”Offshore sisältää pääosin 
“varjokilpailuita” kuuluisille oikeil-
le purjehduskilpailuille, kuten tänä tal-
vena esim. Sydney Hobart, Vendée Glo-
be ja rorc Transatlantic. Taisin en-
simmäisen kerran osallistua vuosien 
2014–2015 Volvo Ocean Raceen, ja sen 
jälkeen olen tullut maaliin eri kisoissa 
yhteensä 57 kertaa, vaikka todellakaan 

Kilpapurjehdus

nä valita purjeet ja suunta sekä ajastaa 
käännöksiä tulevaisuuteen. 

Itse olen ottanut avuksi Zezo.org-ni-
misen verkkopalvelun, jossa on hyvät 
työkalut reittisuunnitteluun. Pelkäl-
lä intuitiolla purjehtiminen on kivaa, 
mutta ainakaan minun intuitiollani se 
ei johtanut kovin hyviin sijoituksiin. 
Vaikuttaa siltä, että kisan kärki ajaa ai-
ka tarkkaan Zezon ohjeiden mukaan.” 

Mikä on mielestänne Virtual 
Regattan viehätys?
Samuel ▶ ”Kyllä pelaaminen voi olla 
addiktoivaa, erityisesti kun pelaa mui-
ta oikeita pelaajia vastaan. Inshoressa 
voi ottaa aina vielä yhden lähdön… kun 
edellinen meni penkin alle… tai koska 
edellinen meni niin hyvin… Inshore on 
opettanut myös oikean elämän rataki-
san taktiikkaa. Lähtöpaikan hakemi-
nen, kuinka tulla merkille, sisäpaikan 
merkitys lenssillä jne.

Offshoressa on mukavaa, kun huo-
maa löytäneensä hyvän tuulen ja si-
joitus alkaa nousta kohti kärkeä, jon-
ka jälkeen alkaa stressi “etten vaan me-
netä näitä sijoja jonkun navigointi-
virheen takia”. Offshoressa viehättää 
myös se, että mukana on muita hoski-
laisia ja kisoja kommentoidaan aktiivi-

sesti WhatsApp-ryhmässä.”
Mikko ▶ ”Pelaaminen on vähän kuin 

koiran ulkoiluttamista; ensimmäiseksi 
aamulla ja viimeiseksi illalla ja päivällä 
mielellään pari kolme kertaa, niin py-
syy vauhdissa. Mukava kyllä peli toimii 
sekä tietokoneen selaimella, että kän-
nykän tai tabletin applikaatiolla, jo-
ten harrastus ei ole kovin paikkasidon-
naista — onnistuu vaikka koiraa ulkoi-
luttaessa. Tunnustan, että muutaman 
kerran olen kyllä laittanut kellon soi-
maan yöllä tehdäkseni jonkun operaa-
tion, kun ajastettujen käännösten mää-
rä ei ole riittänyt koko yön suhailuihin.”

Miten Virtual Regatta ja World 
Sailing tekevät yhteistyötä?
Samuel ▶ ”Virtual Regatta Inshore on 
World Sailingin virallinen e-purjeh-
duksen kumppani, joten voittamal-
la mm-arvon vr Inshoressa, voittaa 
e-purjehduksen maailmanmestaruu-
den. Vuoden 2020 karsintoihin osal-
listui 120 000 purjehtijaa, joista 1 000 
pääsi play-offs -vaiheeseen. Top 10 
-pelaajaa pääsee finaaliin jonnekin 
lämpimään paikkaan vr:n kustanta-
mana ja voittaja saa 10 000 usd tasku-
rahaa. Vuonna 2019 finaalit järjestet-
tiin Bermudalla. Useiden maiden liitot 
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ovat myös ottaneet e-purjehduksen la-
jivalikoimiinsa. Ainakin uk:n, Irlan-
nin, Italian, Hollannin ja Ruotsin liitot 
järjestävät myös kansalliset e-purjeh-
duksen mestaruuskilpailut vr Insho-
ressa.”

Maksaako virtuaalipurjehdus?
Mikko ▶ ”Virtual Regatta on ilmainen 
sekä Inshore- että Offshore-versiona. 
Riittää kun luo peliin tunnuksen ja va-
litsee veneelleen nimen. Omaan pro-
fiiliinsa voi syöttää myös maan, kau-
pungin ja pursiseuran. Listalta löytyy 
suoraan myös Helsingfors Segelklubb! 
Ilman rahaa pärjää vaikka kuinka pit-
kään, mutta jos haluaa enemmän pur-
jevalikoimaa ja enemmän ajastettu-
ja käännöksiä kerrallaan, niin oikeal-
la rahalla niitä saa. Pelistä riippuen ns. 
Full Pack maksaa jotain 10–30 €. Itse 
olen vuosikausia pelannut maksamatta 
killinkiäkään. Mitä enemmän purjeh-
tii ja menestyy, sitä enemmän saa myös 
pisteitä seuraavan kilpailun veneen va-
rusteluun.”

Purjehdus on yhteisöllinen koke-
mus myös virtuaalisesti?
Mikko ▶ ”Pelissä on mahdollista lähet-
tää viestejä muille pelaajille ja perustaa 

tiimejä, joiden keskustelu näkyy koko 
porukalle yhtä aikaa. Tiimit voivat ki-
sata keskenään ja toisia tiimejä vastaan 
jne. Kuuluin aikani johonkin satun-
naiseen kansainväliseen tiimiin, mut-
ta kun Vendee Globen alkaessa joku pe-
rusti oman tiimin Hoskilaisille, niin to-
ki vaihdoin siihen myös virtuaalive-
neilyssä. Samaan aikaan syntyi myös 
hoskilaisten Whatsapp-ryhmä, jonka 
tarkoitus aluksi oli keskustella ja kom-
mentoida Vendée Globe -kisaa, mutta 
kun aika moni ryhmän jäsenistä oli ki-
sassa mukana myös virtuaalisesti, kes-
kustelu on aika pitkään ollut hyvin vir-
tuaalipurjehduspainotteista. Sittem-
min ryhmän jäseniä on purjehtinut jo 
muissakin kisoissa kuin vain Vendee 
Globessa.

Useimmissa virtuaalikilpailuissa on 
vastaavan kisan oikeiden veneiden si-
jainti merkitty pelin kartalle. Vendee 
Globessa oikeat veneet olivat aluksi vä-
hän nopeampia, mutta etelämeren ko-
vissa olosuhteissa nojatuolipurjehtijat 
saivat piiskattua paattinsa aivan toi-
senlaiseen vauhtiin ja virtuaalifleetin 
kärki voitti oikeat veneet pari viikkoa. 
Hauska piirre on myös se, että kisassa 
on virtuaaliveneillään mukana oikei-
ta avomeripurjehduksen ammattilaisia 

omilla nimillään. On hauska jiippailla 
etelämerellä samaa tahtia vaikka Loïck 
Peyronin kanssa!”

Mitkä ovat olleet mieleenpainu-
vimmat hetket tai kilpailut?
Samuel ▶ ”Jokainen startin voitto In-
shoressa on aina tuuletuksen arvoi-
nen. Voittaminen tulee koko ajan vai-
keammaksi, kun kisaajia tulee jatku-
vasti lisää ja taidot paranevat. Pääsy 
mm-kisojen play-offs -vaiheeseen vii-
me vuonna oli palkitsevaa. Offshores-
sa ensimmäinen tavoite on olla Hos-
kin ykkönen. Sillä voittaa etuoikeuden 
tarjota muille hoskilaisille osallistu-
jille kahvit. Tämä ei ole vielä onnistu-
nut, mutta Sydney-Hobart Racessa 
olin Perttu Monthanin jälkeen Suomen 
kakkonen.”

Mikko ▶ ”Kerran Volvo Ocean 
Racessa tulin noin sijalle 200, mitä pi-
din erinomaisena. Aika usein olen 
päässyt podiumille suomalaisten kes-
ken, joskus jopa ykköseksi. Mutta toi-
saalta parikin kertaa olen ajanut venee-
ni rantaan ihan maaliviivan vieressä. 
Aina ei voi onnistua. Minulla oli onni 
olla ensimmäinen hoskilainen Vendée 
Globessa, joten kunhan veneet alkavat 
kuoriutua pressuistaan, niin Blue Pete-

rissä nähdään pullakahveilla. 
Pelaamisen hauskuus on tänä talve-

na noussut kyllä uudelle tasolle Hos-
kin tiimin ja Whatsapp-ryhmän myö-
tä. Reittivalinnoista keskustelu ja muu 
spekulointi kuuluu virtuaalipurjeh-
dukseenkin näköjään siinä missä laitu-
riparlamentit oikeaan purjehdukseen.”

Mitä terveisiä teillä on 
muille hoskilaisille? 
Samuel ▶ ”Kynnys kokeilla on tosi ma-
tala. Virtual Regatta on intuitiivinen ja 
sen oppii nopeasti. Pelaaminen ei mak-
sa mitään, mutta pikkurahalla saa os-
tettua purjehdusta helpottavia asioi-
ta. Offshoren navigointivinkit saa Hos-
kin vr WhatsApp -ryhmästä. Lisäksi 
on suunnitteilla Hoskin Inshore-ki-
soja, kunhan kalenterista löytyy sopi-
va hetki.”

Mikko ▶ ”Lisää vaan porukkaa vir-
tuaalikilpailuihin ja Hoskin tiimiin se-
kä juttelemaan aiheesta Whats App-
ryhmään. Jos saadaan lisää poruk-
kaa mukaan, niin voidaankin ajaa kes-
kiviikkokisat virtuaalisesti Inshores-
sa!? Ei tarvitse odottaa edes jäiden läh-
töä.” 

Perttu Monthan
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On selvää, että suurimmat 
harrastajamäärät nuorissa 
mitataan edelleen optimisti-
jollassa. Alkeiskurssitoimin-

nassa on käytetty aina optaria harjoit-
teluvälineenä sen helpon käsiteltävyy-
den vuoksi ja myös siksi, että kurssin 
pienimmät pystyisivät opettelemaan 
veneen ohjaamista ja purjeen säätä-
mistä. 

Kurssin päätyttyä lajin jatkami-
nen on tehty melko vaivattomaksi, sil-
lä optaripurjehdusta voi harrastaa vain 
omaksi ilokseen tai kilpailla eri taso-
luokissa. Konsepti toimii hyvin siihen 

saakka kun lajin aloittaa riittävän al-
haisella iällä tai vastaavasti pieniko-
koisena. 

Mutta miten tulisi toimia vanhem-
pien, noin 15-vuotiaiden aloittelija-
nuorten osalta? Optarissa moni isoko-
koisempi nuori saa käytännön peruso-
pit nopeasti haltuun, mutta motivaatio 
saattaa tyssätä kuin seinään haasteel-
lisuuden puuttuessa. Olemme reagoi-
neet tähän, ja haluamme jatkossa tar-
jota nuorille mahdollisuuden opetel-
la purjehduksen alkeita optarin lisäksi 
myös 606-köliveneissä sekä purjelau-
tailussa huomioiden kurssin vanhim-

Tulevalla kaudella 
harrastajamäärät kasvuun
Koskaan ei ole liian myöhäistä hypätä jollaan tai 
nousta purjelaudan päälle ja aloittaa tätä huippulajia. 

◀ 29er-tiimi 
Aino Kaljunen (vas.) 
ja Ella Karhunen (oik.). 
Ella suoritti alkeis-
kurssin viime kesänä 
ja löysi heti paikkansa 
Akatemian 29er-har-
rastajaryhmästä.

Techno 293 harrasta-
jaryhmä vauhdissa 
viime syksynä

▶

man ikäluokan. 
Kaudella 2021 

nuorten purjeh-
duskoulu saa täy-
sin uuden sisäl-
lön kun kurssi-
viikon osallistu-
jat jaetaan pie-
nempiin ryhmiin 
ja ryhmät pyöri-
tetään eri purjeh-
dusluokissa. Lop-
pujen lopuksi jo-
kainen osallistuja 
on löytänyt oman 
mieleisensä luo-
kan ja harrasta-
minen voi jatkua 
luokkakohtaises-
sa harrastajaryh-
mässä. 

Tämä on ol-
lut osa seuran kehitystyötä; tarjota 
myös aloitteleville teineille harrastus-
mahdollisuuksia jatkoluokissa kuten 
29er-luokassa sekä Techno293-pur-
jelaudassa unohtamatta kuitenkaan 
Akatemian jo toimivaa ja  laadukas-
ta kilpaurheilijapolkua. Kysyntä lajia 
kohtaan näyttää vain kasvavan ja siten 
Suomen johtavana junioripursiseurana 
haluamme mahdollistaa harrastami-
sen kaikille nuorille ikään ja kokemuk-
seen katsomatta. 

Tärkeintä on, että vältämme nuor-
ten ns. drop out -ilmiötä teini-ikäis-
ten keskuudessa. Mikäli huipulle täh-

tääminen ei tunnu luontevalta muuttu-
neen elämäntilanteen johdosta tai, et-
tä arkeen on tullut muita kiinnostuk-
sen kohteita, lajia ei tarvitse täysin lo-
pettaa. 

Seurastamme löytyy aina tilaa har-
rastajatason ryhmissä ja luokan voi va-
lita mieleisensä mukaan.

 Lisäksi jollapurjehdustaustan 
omaavia nuoria otetaan varmasti mu-
kaan myös aikuisten kevytvenetoi-
mintaan.  

Niko Seppäläinen
Toiminnanjohtaja hsk Akatemia
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At the moment we are proud of 
having 9 active groups of sail-
ors (Optimist Fun, Cadet-
ti, Racing; 29er 

beginners and Racing; La-
ser 4.7 and Radial; Techno 
beginners and Racing). 

We have been dedicat-
ing several hours on the 
administration side and 
on the periodization of 
our calendars with all the 
budgeting done for 2021 
already at the end of No-
vember. This is a huge step 
that allows us to have a 
clear vision of the future. 
We invested in young 
coaches and we validated 
the experience of the elder 
ones, now the harmony in-
side the coaches group will 
favor the progress. 

At the moment as the 
winter sailing is compromised by the 
difficulties of traveling we are focus-
ing on organizing physical activities 

for our sailors as online sessions and 
cross-country skiing. We keep the door 
open for March to travel to Italy for some 

hours on the water before 
the season starts in Hel-
sinki. 

Huge effort will be in-
vest in organizing the 
Youth Nordic Champion-
ship, this event will be a 
trial for hsk as we would 
like to keep the organiza-
tion of this kind of regattas 
on the future years. Opti-
mist European Champi-
onship could be a good tar-
get for 2023.

spv has also award-
ed our Club with the Best 
Junior Sailor of the Year, 
Best Coach of the year, and 
Best club of the year. Not 
bad, but, we will do bet-
ter.  

Santiago Lopez 
hc hsk Akatemia

2020 — a very succesful 
year for HSK Akatemia
2020 was a great year for our Akatemia, several victories in different 
sectors of the sailing panorama have been achieved. The list is long 
but we can mention some of them, like the recruitment of new sailors 
and the creation of new sailing groups as 29er and Windsurf. 

Opti Racing valmentajatii-
mi: Henkka Vaalavuo (vas.) 
Suvi-Tuuli Wikström (kesk.) 
Santiago Lopez (vas.)

Hoskilaisille kursseja 
Pajalahden veneilykoulussa
Pajalahden veneilykoulu (Pave) järjestää tänä keväänä 
kursseja ja tapahtumia, joihin myös hoskilaiset voivat osal-
listua. 

Pave on kahdeksan länsihelsinkiläisen veneilyseuran va-
paaehtoisvoimin toimiva koulutusyhteisö, jonka kurssit 
ovat pääosin maksuttomia.

Koronatilanteen vuoksi kurssit ovat ainakin osittain verk-
kokoulutuksia. Ne tapahtumat, jotka on nyt määritelty lähi-
koulutuksiksi ja -tapahtumiksi voivat muuttua, mikäli koro-
nan vuoksi on voimassa kokoontumisrajoituksia.

Kurssitarjonnassa on esimerkiksi veneily vaativissa olo-
suhteissa, vierailu Helsingin meripelastusyhdistyksen Ma-
tosaareen, alumiiniveneen hoitoa, veneen sähköjä, video-
kuvausta ja drooneja, purjeiden trimmausta sekä muita 
veneilyyn liittyviä aiheita.

Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu pian, sillä monilla kurs-
seista tilaa on vain rajallisesti! Katso kurssit ja ilmoittautu-
minen osoitteesta www.pave.fi

Ilmoittaudu mukaan 
nuorten purjehduskouluun!
Hoskilla toimiva nuorten purjehdusakatemia. 
Purjehduskoulusta suoraan harjoitusryhmiin.

Kysy lisää: niko.seppalainen@hoski.fi

HOSKI SHOP
Hoskin oma verkkokaup-
pa. Kaupassa myytävä-
nä seuran vaatteita ja 
asusteita sekä ilmoit-
tautuminen nuorten 
purjehduskursseille

https://holvi.com/shop/
hsk-akatemia/

Mukana myötätuulessa

HSK Akatemia
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Starsegling trots en 
utmanande säsong 2020
Seglingsåret 2020 blev inte vad vi på förhand hade tänkt oss. Efter 
båtmässan blev det klart att alla regattor inhiberas tillsvidare. 

Starsegling i Finland
Efter midsommaren började förhand-
lingarna med de olika klass-förbunden 
när det blev klart att isoleringen kunde 
upphöra. Till slut blev det en kort och in-
tensiv säsong med fem regattor börjande 
med ess Krångel Starbåtsregatta i Eke-
näs 2.8. 

ess Krångelregattan ordnades nu för 
femte gången och har blivit den populä-
raste regattan bland Starseglarna med 
regattamiddag på Knipan. Banorna är 
inne på Stadsfjärden och mycket in-
tensiv med åtta starter under två dagar. 
Speciellt då det är nordlig vind är första 
vändmärket endast ett par hundra me-
ter uppe vid kajkanten. Nästa år plane-
ras att de lokala h-båtarnas skall ha en 
likadan regatta under samma veckoslut. 

Två veckor senare var det klassmäs-
terskap i samband med Airisto-regat-
tan. Till ny klassmästare seglade Aki 
Laiho med den unga gasten Aku Hjelm, 
då Stefan Winqvist, som vunnit två 
starter under första dagen, brutit för-
fallet i andra dagens första start. 

Två veckor senare var det bs Clas-
sic-regattan på Kronbergsfjärden och 
därefter i början av september ordna-
de hsk Ande Vihma-regattan för Star-
båtar. Någon avslutande regatta i bör-
jan av oktober blev det inte av då vinden 
uteblev. 

Nu efteråt tyckte åtminstone jag att 
arrangemanget, med alla regattor i följd, 
inte var så tokigt. De två första sommar-
månaderna kunde var och tillbringa vid 
sommarstugan eller segla med familjen. 
Därefter en intensiv regattamånad då 
man kunde koncentrera sig på segling. 

Nedan rankingtabellen där det fram-
går att 13 båtar deltagit i de olika regat-
torna, vilket kan anses vara ett bra re-
sultat. 

Rankingmästare blev igen Jesper 
Sundman 11:e gången i följd. 

Kilpapurjehdus
ESS Krångelregattans prisutdel-
ning. Till höger Anders Hedman 
och Star-ordförande Kustaa 
Lahtinen, som var bästa clas-
sic båt.



Vene Kippari GP1 GP2 GP3 GP4 ´

1. Vamos Jesper Sundman hss A 1. 4,4 1. 3,9 1. 2,9 11,2

2. Opposition Aki Laiho hsk A 1. 6,0 2. 3,3 9,3

3. Courage Stefan Winqvist hsk A 2. 3,8 2. 5,1 8,9

4. Bimstar Christian Öller hsk A 7. 1,3 4. 3,3 4. 2,1 5. 1,5 8,2

5. Funstar Henrik Andersson hsk A 3. 2,7 2. 3,3 6,0

6. d'Kul Peter Nyman tps C 9. 1,1 3. 4,2 5,3

7. Gipsy Anders Hedman sups C 6. 1,4 5. 2,4 5. 1,5 5,3

8. Krängel Gustav Öller ess C 8. 1,2 6. 1,5 4. 2,1 4,8

9. Hanko Boat Kalle Pihl ess A 3. 3,2 3. 2,7 3,2

10. Rosa Mikael Lindberg ass A 3. 2,7 2,7

11. Squid Mathias Tallberg tps A 4. 2,6 2,6

12. Polly-Gamine Kim Holm hss A 5. 2,0 2,0

13. Astir II Tom Backman hsk C 10. 1,0 1,0

SVEN JÜRGENSEN / FSC
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Europamästerskap 2020
Europamästerskapet skulle ursprung-
ligen seglas på Baggensfjärden utanför 
Saltsjöbaden i Sverige, men blev som så 
många andra evenemang inhiberad. Ny 
tidpunkt för den här regattan är tänkt 
år 2022. Regattan var tänkt som vårt 
och många andra finska Star-seglares 
huvudmål för sommaren.

I stället seglades em på Gardasjön ut-
anför Riva del Garda, i slutet av oktober 
med en något decimerad flotta på 25 bå-
tar. Mästare blev Piet Eckert (sui) and 
Frederico Melo (por), silver tog Diego 
Negri and Sergio Lambertenghi (ita) 
och brons österrikarna Hans Spitzau-
er and Christian Nehammer. Den här 
regattan var det enda Starbåtsmäster-
skap som seglades denna sommar i Eu-
ropa.

SSL Gold Cup, 2022
ssl (Star Sailors League) Gold Cup är ett 
nytt internationellt seglingsformat, som 
skall seglas för första gången år 2022 i 
Schweiz på sjön Neuchâtel nära Gene-
ve, från träningscentret Granson. Det är 
meningen att tävlingen sedan seglas vart 
andra år. 

World Sailing har lagt evenemanget 
till sin Special Events-serie. Ingen min-
dre än Dennis Conner, känd som Ame-
ricas Cup-vinnare, är hederspresident 
för evenemanget. Upplägget bygger på 
tanken att för första gången få fram en 
världsmästare i en entypsklass, lite i stil 
med World Cup i fotboll. Lagen får en en-
typsbåt med beteckningen ssl-47, som 
är framtaget enkom för de här seglingar-
na. Laget består av nio seglare med en ge-
mensam max vikt på 710 kg. Lagets trä-

Kilpapurjehdus

ning sker i huvudsak i Finland, 
men på hösten har man för av-
sikt att reservera en tränings-
vecka i Schweitz.

För tillfället har 56 länder an-
mält sig och Finland är 20:e på 
nationernas rankinglista och 
placerade i grupp 5 (se bild-
en). Segling och Båtsport i Fin-
land (sbf) satte upp en annons 
14.12.202 på sin nyhetssida om 
att kunna ansöka om deltagan-
de. Då ansökningarna skulle va-
ra inlämnade 20.12.2020, är det 
svårt att uppfatta det som ett 
seröst försök att hitta en besättning, 
men hoppeligen väcker det intresse. 

Thomas ”Tompe” Johansson skall 
dra projektet och i det här skedet väljs 
fem seglare på basen av ansökan och fem 
enligt ssl:s ranking. Då Oskar Muho-

nen är ranking etta är det givet att man 
hoppas att han är med. Mera om laget 
och upplägget hittas på adressen: 
goldcup.starsailors.com/teams/.  

Tom Sundman
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Matkaveneily

▶ Klubi-ilta 5.3.2021
Pyritään järjestämään virtuaalisesti. Ai-
heena esim. Viron uudet satamat ja tie-
toa Perämeren satamista. Ohjelma täs-
mentyy myöhemmin.

▶ Kevätretki maaliskuussa
Koronarajoitusten takia ei järjestetä.

▶ Helatorstain eskaaderi 
 Viroon 13.–14.5.2021      
Perinteinen helatorstain eskaaderi koh-
teena on Haran uusi vierasvenesatama 
Virossa noin 40 mpk Hoskilta etelä-
kaakkoon. Harassa oli Viron neu-
vostomenneisyydessä sukellus-
veneiden tukikohta ja sinne oli 
virolaisilta pääsy ankarasti kiel-
letty. Syväys satamassa on yli 4 
metriä ja lahdella peräti 80 met-
riä! Suojaisessa satamassa on 
moderni ponttonilaituri, jossa 24 
käveltävää aisapaikkaa ja sähkö. 
Ensi kaudelle on tekeillä myös palve-
lurakennus. 

To 13.5. purjehdus HSK – Hara, 
40 nm, halukkaille yhteisläh-
tö aamulla. Opastettu tutustu-
minen Hara allaveelaeva sada-
maan ja sen historiaan. Grilli-ilta 
200 m2 telttakatoksessa, johon kutsu-
taan myös paikallisia purjehtijoita ja ky-
läläisiä.  

Pe 14.5. koko päivän bussiretki, kohtei-
na mm. Viinistun satama ja taidemu-
seo, Käsmun kapteenien kylä ja merimu-
seo, lounas Kaspervikin tyylikkäässä ja 
aitoa virolaista ruokaa tarjoavassa ra-
vintolassa ja päätteeksi Lammasmäen 
ainutlaatuinen sauna- ja lomakylä, jos-
sa kylvemme mm. viidessä tai kuudessa 
saunassa (mm. savu- ja turve-) ja nau-

timme riistapitoista illallista. Paluumat-
kalla ostospysähdys Rakveressa. 

www.harasadam.ee
www.visitestonia.com/fi/
www.lammasmae.ee/fi/  

▶ Rishamn Race 11.6.2021
Tämä perhekeskeinen veneilytapahtu-
ma suuntaa jo neljättä kertaa omaan, 
sähköistettyyn saarikohteeseemme Ri-
shamniin. Tavoitteena on rohkaista per-
heveneilijöitä viikonloppu- ja lomamat-
koillaan myös idän suuntaan. Etenkin 
purjeilla liikkuville on hienoa, että seu-

ralla on lähellä olevat retkikohteet 
vastakkaisilla ilmansuunnilla. 

▶ KMK – HSK -yhteistoiminta               
Jatketaan jo kolmattatoista ke-
sää vastavuoroista retkisatami-
en käyttöoikeutta Kungliga Mo-
torbåt Klubbenin, KMK:n kanssa. 

Tukholman lähistöllä Högböten 
upea retkisaari on tilan salliessa käy-

tettävissä 1–2 veneelle kahden yön 
vierailuille, kuten vastavuoroi-
sesti omat retkisaaremme. Usei-
ta Hoskin veneitä on jo vieraillut 
Högbötella ja ICCY 2019 Helsinki 
-tapaamisen yhteydessä saimme 

myös KMK:n venevieraita Ormiksel-
le. Sopimukset on julkaistu molempien 

seurojen tiedotteissa.  
www.kmk.se

▶ Kesätapaamiset
Pienimuotoisia kesätapaamisia on har-
kinnassa kotimaan vesille, mm. Peräme-
relle. Baltian vesille suuntaavien kan-
nattaa huomioida Muhu Väina Regatta 
10.– 17.7. reitillä Pärnu – Ruhnu – Köiguste 
– Kärdla. Regatassa on n. 130 venettä ja 
800 kilpailijaa. 

www.muhuvain.ee.

Rishamn Race, Ormis-Jippo, 
eskaaderi Viroon, Venetsialaiset...
Matkaveneilytoimikunta on suunnitellut paljon toimintaa tälle vuodelle.
 Koronatilanne kuitenkin vaikuttaa siihen, voidaanko tapahtumia järjestää. 

ICCY 2021 Kuresaaressa on peruutettu 
ja kesälle 2022 on harkinnassa uusi paik-
ka. 

www.iccy.org

▶ Kalev ja Pärnu Jahtklubi – HSK 
-yhteistoimintaa kesäkaudella 
Pyritään järjestämään Viron molempien 
ystävyysseurojemme matkapurjehtijoil-
le mahdollisuus vierailla kotisataman li-
säksi myös retkisaarissamme. Piritassa 
käydessä kannattaa soittaa ennak-
koon Kalev Jahtklubille; satamakaptee-
nit Andres Tamm ja Ado Tikerpäe, puh. 
+372 53 010450. KJK:lla on laajennuksen 
jälkeen suojaisia vieraspaikkoja C-laitu-
rissa, aitoa pursiseuratunnelmaa, 
saunat ja tasokkaat ravinto-
lapalvelut. Lomapurjehduksel-
la samaa tunnelmaa on Pärnus-
sa. Kovilla lounaistuulilla satama 
saattaa täyttyä, kun poisläh-
tö on työlästä, joten soitto en-
nakkoon sadamakapten Heiti 
Pöldroos, puh. +372 5307 8777. 

www.kjk.ee 
www.jahtklubi.ee 

▶ OrmisJippo 13.8.2021
OrmisJippo perhepurjehduskil-
pailun startti on perjantaina klo 
16, jotta tuulta riittäisi maaliin 
saakka. Erityisillä Jippo-säännöil-
lä houkutellaan hauskaan kilpaan 
koko perhe; lapset, anopit ja kotieläi-
met. Luontopolku on viritetty kaikeni-
käisille. Lapset palkitaan mitaleilla ja he 
myös laskevat HSK:n lipun. Tarjoilua on 
seuran puolesta.       

▶ Venetsialaiset, elokuun viimeisenä 
lauantaina 28.8.2021
Omatoimiset lyhtyjuhlat järjestetään 
Ormholmenilla ja Rishamnissa jo 21. ker-
taa tuplina sekä Hasselholmissa.

▶ ICCY 2021 Autumn meeting 
Tapahtuman järjestäminen on edelleen 
harkinnassa. Alustava ohjelma oli Ruot-
sin Uppsalaan.

www.iccy.org                                                              

▶ Välimeren lomapurjehdukset 
keväällä ja syksyllä  
Rohkaistaan jäseniämme jatkamaan 
veneilykauttaan molemmista päistä ja 
laajentamaan veneilyalueitaan. Ensiker-
talaisille soveltuvat hyvin SPV:n kevät- 
ja syyspurjehdukset, joiden vastuullise-
na järjestäjänä on OnSail / TravelOn

Matkat Oy. Myös 1–3 veneelle räätälöityjä 
matkoja sekä käytännön purjehduskoulu-
tusta on tarjolla. 
SPV:llä on avoimet lomapurjehdukset ke-
väällä Kreikkaan ja Kroatiaan ja syksyllä 
Napoliin.
www.onsail.fi 
www.spv.fi  

Vaasalainen Mizzen Oy järjestää 
myös SPV:n kanssa seurapurjeh-
duksia ja venevuokrausta Välime-
rellä ja Karibialla.   

▶ Koulutus ja kurssit   
Toimikunta haluaa muistuttaa 

kaikkia hoskilaisia pitämään huolta 
veneilytaidoistaan. Uusi koulutustoi-
mikunta on jo aktivoitunut mm. sol-

mukursseilla ja dieselin vuosihuolto-
kurssilla. 

Pyritään järjestämään yhteis-
käynti Lohjan meripelastuskes-
kukseen. Järjestetään aikuisille 
Hoskilla ”kokeile jollaa” -päivä. Sa-

tamassa toimii viisi purjehduskou-
lua; Abrego, Helsinki Yachting, Kesä-

purje, Nemo ja Sea Lady Sailing. 
Lisäksi kannattaa hyödyntää SPV-lii-

ton veneilykoulutuksia, Navigaatioseu-
rojen kursseja ja naapurimme Pajalah-
den Veneilykoulun tarjontaa. 

Avustetaan myös kansainvälisen hu-
viveneenkuljettajan lupakirjan hankin-
nassa. Toimikunnan jäsenet opastavat 
mielellään ja antavat esim. eskaadereil-
la niiden aihepiiriin liittyvää koulutusta. 

 

▶ Viestintä ja kirjoittelu 
Hoskilaiseen ja vuosikirjaan   
Purjehdusmatkoista ja matkaveneilyyn 
liittyvistä tapahtumista kirjoitellaan 
edelleen aktiivisesti Hoskilaisessa ja 
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AVANTOUINTI
Hoskilaisen 1/2021 kuvakilpailun voittaja

Kari Lehtonen

Karaistuneimmat uskaltautuvat 
avantoon. Mallia näyttää Hannu 

"Solmu" Seppänen, jonka ansiosta HSK:n 
kotisatamassa on avantouintipaikka.Matkaveneily

vuosikirjassa sekä kotisivuilla. Pallonkier-
täjien blogit, Facebook- sekä WhatsApp- 
ryhmät ja Instagram ovat Hoskia 
koskettavia ja kiinnostavia viestin-
täkanavia. Näiden kanavien kehi-
tystä seurataan kiinnostuneesti ja 
olemassaoloa kannatetaan läm-
pimästi. Muistetaan kuitenkin, et-
tä viimeksi mainitut eivät ole HS-
K:n virallisia ja moderoituja ryhmiä, 
vaan jäsenten välistä vapaamuotois-
ta viestintää. 

          

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

▶ Matkapurjehduksen ja kan-
 sainvälisyyden edistäminen  
Tunnistetaan seuramme vene-
kunnat, jotka ovat parhaillaan 
kiertämässä maapalloa tai muu-
ten tavallista pidemmillä mat-
koilla. Merkitään pallonkiertäjät 
sekä ystävyys- ja yhteistoimin-
taseurat Klubitalon aulan isol-
le kartalle. Solmitaan ystävyyssuh-
teita lähellä ja maailman kolkilla 
oleviin seuroihin ja yhteisöihin, jois-
sa Hoskin venekuntia on vieraillut. 
Rostocker Yachtclub ROYC tuli tu- 
tuksi ICCY 2016 tapaamisen paikal-
lisena isäntänä. 
www.royc.de  

Kongelig Norsk Seilforeningen, KNS 
kutsui 2017 keväällä klubi-iltaansa esit
telemään Baltian vesistöjä ja jo kesäl-

lä ainakin kaksi venekuntaa vierai-
li Hoskilla. ICCY 2017 Riga tapaami-
sen yhteydessä aktivoitiin jo 2001 
alkanut ystävyys Latvijas Jah-
tklubsiin, 2016 ruopatulla Lielu-
pe-joella. 

▶ Kansainvälinen yhteistyö
Jatketaan osallistumista kansainväli-

siin matkaveneilytapahtumiin ja -ko-
kouksiin. Yhteistä toimintaa on 
mm. seuraavien yhteisöjen kans-
sa: Cruising Association CA, Inter-
national Council of Cruising Yachts 
ICCY, Baltic Sea Cruising Network 
BSCN ja Kungliga Motorbåt Klub-
ben KMK, Kongelig Norsk Seilfore-

ningen KNS, Rostocker Yachtclub, 
ROYC, Latvijas Jahtklubs sekä 
Kalev Jahtklubi KJK ja Pärnu Jah-
tklubi PJK sekä Hemingway In-
ternational Yacht Club of Cuba. 

▶ Hyödyllistä tietoa
Baltic Sea Cruising Network, 

BSCN on kerännyt käytännön 
tietoa veneilystä Itämeren yh-
deksässä maassa sekä Norjas-

sa ja Brittein saarilla. Koosteet löy-
tyvät HSK:n ja SPV:n matkaveneilyn 
kotisivuilta. Näistä on hyötyä var-
sinkin ensi kertaa vieraille vesille 
lähdettäessä. 

Matkaveneilytoimikunta
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Jeanneau Sun Fast 3300 on vaikea 
vangita kameran kuvaan, sillä vene 
on aivan liian nopea. Onneksi Sun 
Fast on toisinaan laiturissa. Kisojen 
lähdöis sä veneen perää ehtii toki 
kuvaamaan*. Tarkimmilla optisilla 
laitteilla Sun Fast 3300:n voi kuvata 
useiden minuuttien ajan, kunnes se 
on purjehtinut pois, kauas pois. 

*Kesästä 2021 myös Suomessa


