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Kohti vireaa veneilykautta

Katja Rytkönen

Nauticin päätoimittaja

Nautic’s chefredaktör

T
aannoisessa Finnboatin ja Aal-
to-yliopiston tekemässä Visio 
2025 -tutkimuksessa luotiin 
katse eteenpäin hahmottele-
malla tulevien vuosien venei-

lyä ja määrittelemällä sitä, ketkä veneilyä 
harrastavat. Vesillä liikkuminen kiinnostaa 
jatkossakin, sillä selvityksen mukaan jopa 
yli 80 % kuluttajista koki veneilyn houkut-
televana harrastuksena ja veneilyyn liittyvät 
elämys-, luonto- ja harrastusmahdollisuu-
det laajoina ja houkuttelevina. Samalla Vi-
sio 2025 löysi meistä veneilijöistä karkeasti 
määritellen neljä eri tyyppiä: kokeneen ve-
neilijän Bengt-Åken, tee-se-itse -mies Ras-
saaja-Ranen, vaivatonta veneilyä arvostavan 
insinööri-Pasin ja tulevan veneilijän Nellan. 
Tunnistatko sinä itsesi näistä?

Veneilyn harrastamistavan mahdolli-

nen muuttuminen pohdituttaa parhaillaan 
meillä lajiliitossakin. Liitolle työstetään uut-
ta strategiaa vuosille 2021-2025. Pyrimme 
arvottamaan muuttuvaa veneilykenttää ja 
seurojen roolia siinä. Strategiaa valmistel-
laan alkuvuoden 2020 aikana ja esitellään 
jäsenseuroille kevätkokouksessa huhtikuus-
sa 2020. Seurojen jäsenilleen mahdollista-
mat puitteet, hyvä koulutustarjonta ja yh-
teisöllisyys tulevat olemaan merkityksellisiä 
tulevinakin vuosina. 

Vene 2020 Båt -messut kokoaa taas la-
jin harrastajat yhteen. Suomen Purjehdus 
ja Veneilyn messuosastolle 4a51 on koottu 
kattavasti liiton palvelut ja toiminnan esitte-
lyt. Tästä messunumerosta löydät myös ko-
tisatamamme kattavan ohjelmatarjonnan. 
Tervetuloa tutustumaan ja kuulolle! 

Vuosi 2020 on jälleen olympiavuosi. 

I en nyligen gjord Visio 2025-under-
sökning av Finnboat och Aalto-uni-
versitet blickade man i framtiden och 
funderade kring framtiden inom se-
gling och båtsport och genom att de-

finiera vem som kommer att hålla på med 
grenen i framtiden. Att röra sig till sjöss 
kommer att vara intressant även i framti-

den, enligt undersökningen ansåg till och 
med över 80% av konsumenterna att segling 
och båtsport är lockande hobby och de till 
grenen relaterade erfarenhets-, natur- och 
hobbymöjligheter är breda och intressanta. 
Samtidigt fann Visio 2025 av oss som rör 
sig till sjöss fyra grova personlighetstyper: 
Den erfarna båtfararen Bengt-Åke, gör det 
själv-mannen Rassaaja-Rane, Ingenjör, Pasi 
som uppskattar det lättsamma båtfarandet 
och den framtida båtfararen Nella. Känner 
du igen dig själv?  

Hur grenen kommer att utvecklas är en 
fråga vi diskuterar inom grenförbundet. Vi 
jobbar med en ny strategi för förbundet för 
2021-2025. Vi försöker att respektera de 
förändringar som sker inom grenen och 
föreningarnas roll inom det. Strategin för-
bereds under början av 2020 och presen-
teras åt medlemsföreningar i april 2020. 
Viktigt även under kommande år kommer 
vara att se till att föreningar kan erbjuda 
sina medlemmar bra utbildningar och fin 
samhörighet. 

Vene 2020 Båt-mässan samlar även i år 
ihop ivriga inom båtfarandet. Segling och 
Båtsport i Finlands montär 4a51 har samlat www.captainsshop.fi

store.captainsshop.fi

Tervetuloa uudistuneeseen verkkokauppaamme!

toimitukset suoraan Espoon ja Helsingin 
varastoistamme

Verkkokauppa

699,-
695,-

Walker Bay 8 soutuvene LEHR 2.5hp
kaasuperämoottori

Raymarine Dragonfly 5 Pro

Raymarine Dragonfly 7 Pro

329,-

439,-

Suomen Olympiakomitean huippu-urhei-
luyksikkö nimesi joulukuussa ensimmäi-
set seitsemän urheilijaa ensi kesän Tokion 
olympialaisiin. Näiden ensimmäisten ni-
mettyjen joukossa oli hienosti peräti kak-
si lajimme edustajaa: Tuuli Petäjä-Siren 
purjelautailun RS-X -luokassa ja Kaarle 
Tapper Laser standardissa. Ennen tulevaa 
koitosta Enoshiman vesillä palaamme täs-
sä lehdessä vuoteen 1964, jolloin Tokion 
olympialaisissa Suomea purjehduksessa 
edustivat pistesijan arvoisesti Star-luokassa 
Peter ja Henrik Tallberg ja 5.5m -luokas-
sa Johan Gullichsen, Juhani Salovaara ja 
Peter Fazer.

Mainiota alkavaa veneilykautta 2020!

en bred presentation om förbundets olika 
service och verksamheter. I detta nummer 
finner du även vår hemmahamns breda 
programutbud. Välkommen och bekanta 
dig med vår montär och lyssna på presen-
tationerna!

Året 2020 är igen ett olympiad år. Fin-
lands Olympiska kommitteen valde de sju 
första idrottare till nästa sommars Olym-
piska Spel i Tokio. Bland de första att bli 
valda fanns två av vår grens representanter:   
Tuuli Petäjä-Siren i vindsurfings RS-X 
-klass och Kaarle Tapper i Laser stan-
dard. Före de kommande utmaningarna i 
Enoshima blickar vi i denna tidning tillba-
ka till 1964, då Finland i Tokios Olympiska 
Spel representerades av Peter och Henrik 
Tallberg som i Star-klassen nådde en fin 
fjärde plats och i 5.5m-klassen represente-
rade Johan Gullichsen, Juhani Salovaara 
och Peter Fazer.

En god början på båtsäsongen 2020!

Mot en livlig batsasong

4   1 • 2020
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Tervetuloa kotisatamaamme

Vene 20 Båt -messuille! 
TEKSTI ANNI RAUNIO  KUVAT HELMI HOLLO JA HEIDI KOIVUNEN

Suomen Purjehdus ja Veneilyn osastolla viihtyvät niin lapset kuin aikuisetkin. 

7.-16.2.2020

SPV:n messuohjelma:
Vuoden vierasvenesatama -julkistusta lukuun ottamatta  

ohjelma on osastollamme 4a51. Tervetuloa!

Perjantai 7.2. – Uutisten päivä
Klo 12: Vuoden vierasvenesatama -julkistus,  

Vierasvenesatamien osasto (4d60)

Klo 13: Olympiahuumaa 1964-2020

Klo 14: Lasten purjehduskoulu starttaa

Klo 15: Tapio Lehtinen: Tulevaisuuden projektit  

& radioamatööriyhteistyö (Jari Jussila)

Lauantai 8.2. – Tapahtumien vuosi 2020
Klo 12: Koko perheen solmukoulu, Hannu “Solmu”  

Seppänen

Klo 13: Matkaveneilyn uudet tuulet, SPV:n  

veneilykoordinaattori ja koulutuspäällikkö Mirja Rosenberg

Klo 14: Suosittu Purjehdusliiga, Thomas Hacklin

Klo 15: Kohti olympiamenestystä, SPV:n valmennuspäällikkö 

Vili Kaijansinkko, purjehdusmaajoukkueen päävalmentaja 

Joakim Wilenius ja purjehdusmaajoukkueen meteorologi 

Martin Gahmberg

Klo 16: Koko perheen solmukoulu, Hannu “Solmu” Seppänen

Sunnuntai 9.2. – Puhtaampien vesien puolesta
Klo 12: Lasten ympäristöonginta altaalla

Klo 13: Puhtaampien vesien puolesta -paneelikeskustelu

Klo 14: Lasten ympäristöonginta altaalla

Perjantai 14.2. – Ystävänpäivä
Klo 12: Yhdessä Vesille -videokooste

Klo 13: Vetreänä vesille – senioriveneilijän liikuntahetki,  

fysioterapeutti Pia Nirkko

Klo 14: Baltian suosikkikohteet, Kalevi Westersund

Klo 15: Yhdessä Vesille -videokooste

Lauantai 15.2. – Turvallisesti vesillä
Klo 13: Lasten pelastusliivihaaste

Klo 14: Veneilyturvallisuuden paneelikeskustelu

Klo 15: Lasten pelastusliivihaaste

Sunnuntai 16.2. – Perhepäivä
Klo 12: Lasten ympäristöonginta altaalla

Klo 13: Koko perheen solmukoulu, Hannu “Solmu” Seppänen

Klo 14: Perheellä voittoon – radio-ohjattavien veneiden kisa  

(vanhempi-lapsi)

Klo 16: Meretniemet maailmalla

TAPAHTUMA-ALLAS houkuttelee lasten 
lisäksi usein vanhempiakin kävijöitä. 
Tänä vuonna radio-ohjattavien veneiden 
lisäksi ohjelmassa on ympäristöongin-
taa. 

PROGRAM-BASSÄNGEN lockar till 
sig förutom barnen även äldre besökare. 
I år kommer vi utöver de radiostyrda 
båtarna även att ha på programet mil-
jöfiske. 

SPV palvelee messuilla
Keskustelemme palvelupisteellä mielellämme  

esimerkiksi seuratoiminnasta, koulutuksista, veneily-

turvallisuudesta tai lajin aloittamisesta. 

Kotisatamamme vieressä sijaitsee luokkaliittojen ja 

Veleiro Racingin veneitä ja yhteyshenkilöitä, jotka 

esittelevät mielellään toimintaansa ja kertovat lajin 

aloittamisesta. 

SBF betjänar er på mässan
Vid service-disken diskuterar man gärna om  

föreningsverksamheten, utbildningar, båtssäkerhet 

och hur man kan komma med i grenen. 

Bredvid vår hemmahamn finns klassförbund och 

Veleiro Racings båtar och kontaktpersoner som 

gärna berättar om sin verksamhet och hur man kan 

komma med i grenen.
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KESÄN

TAPAHTUMAT

7.-16.2.2020

Förutom publicerandet av årets gästhamn är allt program  

på vår monter 4a51. Välkommen!

Fredag 7.2. – Nyheternas dag
Klo 12: Årets gästhamn -publicering, Gästhamnarnas monter 

(4d60)

Klo 13: Sailing Team Finlands Tokio-kampanjstart 

Klo 14: Barnens seglingsskola -publicering 

Klo 15: Tapio Lehtinen: Framtidens projekt & samarbete med 

radioamatörer (Jari Jussila)

Lördag 8.2. – Programmens år 2020 
Klo 12: Hela familjens knopskola, Hannu “Solmu” Seppänen

Klo 13: Långfärddseglingens nya vindar, SBF:s koordinator för 

fritidsbåtar och utbildningschef Mirja Rosenberg

Klo 14: Den populära seglingsligan, Thomas Hacklin

Klo 15: Mot framgång i olympiska spelen, SBF:s träningschef 

Vili Kaijansinkko, seglingslandslagets chefstränare Joakim Wi-

lenius och seglingslandslagets metereolog Martin Gahmberg

Klo 16: Hela familjens knopskola, Hannu “Solmu” Seppänen

Söndag 9.2. – För renare vatten 
Klo 12: Barnens miljöfiske vid bassängen 

Klo 13: För renare vatten -paneldiskussion 

Klo 14: Barnens miljöfiske vid bassängen 

Fredag 14.2. – Vändag 
Klo 12: Tillsammans till sjöss-video 

Klo 13: Smidigt till sjöss- seniorbåtfararens motionsstund,  

fysioterapeuten Pia Nirkko

Klo 14: Baltikums favoriter, Kalevi Westersund

Klo 15: Tillsammans till sjöss -video

Lördag 15.2. – Säkert till sjöss 
Klo 13: Barnens flytvästutmaning 

Klo 14: Båtsäkerhetens paneldiskussion 

Klo 15: Barnens flytvästutmaning

Söndag 16.2. – Familjedag 
Klo 12: Barnens miljöfiske vid bassängen 

Klo 13: Hela familjens knopskola, Hannu “Solmu” Seppänen 

Seppänen

Klo 14: Med familjen till vinst – radio styrda båtarnas tävling 

(förälder – barn) 

Klo 16: Meretniemis ut i världen

SBF:s mässprogram: Välkommen till vår hemmahamn på 
Vene 20 Båt -mässan!
På Segling och Båtsport i Finlands monter trivs både barn och vuxna.  

I BARNVÄRLDEN kan barnen bland annat 
pröva den populära trapetsen, hängbänk, jol-
lesimulatorn, att göra knopar och spela roligt 
bingo. 

LASTENMAAILMASSA lapset voivat muun 
muassa kokeilla suosittua trapetsia, hengaus-
kiikkua, jollasimulaattoria, solmujen tekemis-
tä ja hauskaa veneilyaiheista bingoa. 

ÅRETS GÄSTHAMN-röstningens vinnare 
publiceras fredagen den 7. februari. Förra 
året vann Bodö hamn kustens bästa gäst-
hamn och Insjö- Finlands bästa gästhamn var 
Korpilahti Marina.  

VUODEN VIERASVENESATAMA -äänes-
tyksen voittajat julkistetaan perjantaina  
7. helmikuuta. Viime vuonna rannikkoalueen 
voittajaksi kruunattiin Bodön satama ja Järvi-
Suomen suosikiksi Korpilahti Marina. 

SPV:n jäsenet 
messuille 
tuntuvalla  
alennuksella
SPV:n mobiilijäsenkortilla  (Cardu) pääset 

messuille huokeaan hintaan: Aikuisten lipun 

voi ostaa hintaan 12 € (normaalihinta 23.1. 

asti verkkokaupassa 16 €, 24.1.–6.2. verkko-

kaupassa 17 €, messujen aikana ovella ja 

verkkokaupassa 19 €) ja lasten lipun hintaan 

8 € (normaalihinta 23.1. asti verkkokaupas-

sa 10 €, 24.1.–6.2. verkkokaupassa 11 €, mes-

sujen aikana ovella ja verkkokaupassa 12 €).

Jos sinulla ei ole vielä SPV:n Cardua, katso 

ohjeet sen lataamiseksi: spv.fi/jasenedut

Med SBF:s medlemskort i Cardu kommer 

du för ett förmånligt pris till mässan: Vu-

xenbiljetten kostar 12 € (fram till den 23.1 

är normalpriset 16 € i nätbutiken, 24.1–6.2 

17€ i nätbutiken, köpt under mässan vid 

dörren eller i nätbutiken 19 €) och barnbil-

jetten 8 € (fram till den 23.1. är normalpriset 

i nätbutiken 10 €, 24.1.–6.2. i nätbutiken 11 € 

och köpt under mässan vid dörren eller i 

nätbutiken 12 €). Om du inte redan har ditt 

eget Cardu-kort läs instruktioner: sv.spv.fi/

medlemsformaner/.

  
Förmånligt erbjudande 
till mässan för  
SBF:s medlemmar

8 9



  1 • 2020  P i n n a l l a

Toteutamme jälleen Veneilijän kamapörssin, joka 
myy ja kierrättää veneilytarvikkeita sekä -vaatteita 
7.–16. helmikuuta 2020. Tavaroitaan voivat tuoda 

myyntiin niin messukävijät kuin seurat ja luokkaliitotkin.
Tavaraa otetaan vastaan 4. hallissa, aivan osastomme 

vieressä 7. helmikuuta kello 11 alkaen. Myyntiin voi tuo-
da ehjiä, puhtaita ja toimivia: takkeja, haalareita, housuja, 
kenkiä ja pelastusliivejä sekä veneilytarvikkeita: purjeita, 
pelastuslauttoja, ankkureita, skuutteja, nostoköysiä, jol-
latarvikkeita, elektroniikkaa, spriikeittimiä ja potkureita.

SPV ohjaa jokaisen tuotteen myyntihinnasta perittä-
vän 30 prosentin provision SPV:n lasten ja nuorten toi-
mintaan. Myyjä voi myös tukea junioritoimintaa lahjoit-
tamalla koko myydystä tavarasta saadun summan.
Lue lisää: spv.fi/venemessut

Kamapörssin aukioloajat:
Maanantai-torstai 10.–13.2.: klo 15–19
Perjantai 7.2. ja 14.2.: klo 11–19
Lauantai-sunnuntai 8.–9.2. ja 15.–16.2.: klo 10–18
 
Tervetuloa!

 

I likhet med senaste år har vi även i år en prylbörs 
för återanvändning av utrustning och kläder under 
mässveckan den 7.-16.2.2020. Såväl mässbesökare 

som föreningar och grenförbund kan sälja sina grejer på 
Veneilijän kamapörssi. 

Varorna tas emot i hall 4 bredvid vår avdelning från 
och med klockan 11 den 7. februari. Till försäljning kan 
man hämta hela, rena och fungerande prylar och kläder. 
Vi tar emot jackor, overaller, byxor, skor och flytvästar. 
Vi tar också till försäljning annan utrustning såsom segel, 
räddningsflottar, ankare, skot, fall, tillbehör för jollar, elek-
tronik, spritkök och propellrar.

SBF styr oavkortat 30 procent av all försäljningsvinst 
till SBF:s barn och ungdomsverksamhet. Försäljaren kan 
även stöda ungdomsverksamhet genom att donera hela 
sin vinst.
Läs mera: spv.fi/venemessut

Öppetider:
Måndag-torsdag 10.–13.2.: 15–19
Fredag 7.2. och 14.2.: 11–19
Lördag-söndag 8.–9.2. och 15.–16.2.: 10–18
 
Välkommen!

Kierrätä 
varusteitasi 
Veneilijän 
kamapörssissä

Återanvänd 
din utrustning 
i Veneilijän 
kamapörssi

7.-16.2.2020

contura.eu #kotoisaolo #conturatakat

Contura 856G Style Contura 870G Style Contura 896G Style Contura i61 Contura i61T 

Tervetuloa kodin lämpöön!
Mikään ei ole niin kodikasta ja tunnel-

mallista, kuin lämmittävä takkatuli. Olit 

sitten kotona tai huvilalla, takkatulen 

lämpö luo syvää turvallisuuden ja yh-

teenkuuluvuuden tunnetta. 

Takka on myös fiksu ja moderni 

lämmitysratkaisu, joka säästää sekä 

Contura 886G Style

3 SYYTÄ VALITA CONTURA:    1. Puhdas palaminen   2. Lämmitystehokkuus   3. Tyylikäs muotoilu

luonnon että sinun varojasi. Contura- 

takka alkaa lämmittämään jo muuta-

man minuutin kuluttua puiden syty-

tyksestä. Takkapuut palavat puhtaasti, 

sillä tehokkaan palamistekniikan an-

siosta kiertoilmatakoissamme on mini-

maaliset päästöt.

Useimpiin omakotitaloihin ja va-

paa-ajanasuntoihin voi helposti asen-

taa kevyen kiertoilmatakan myös jälki-

käteen, vaikka takkavarausta tai hormia 

ei olisi valmiina. Takan ja hormin asen-

nus onnistuu usein yhdessä päivässä, 

siististi ja vaivattomasti!

10



V
uonna 1964 suomalaises-
sa purjehduksessa tehtiin 
tärkeitä investointeja. 
Veljekset Peter ja Henrik 
Tallberg ostivat Yhdys-

valtojen Old Greenwichistä uuden Star-
luokan veneen, Squid III:n. Se osoittautui 
Marseillessa ja Kielissä käydyissä regatoissa 
sähäkäksi, ja tuli purjehtijoineen valituksi 
Suomen edustajaksi Tokion olympialaisiin.

Samana vuonna hankittiin yhteenliit-
tymän ostoksena Huntin suunnittelema ja 
Vatorin valmistama 5.5-vene, joka annettiin 
Johan Gullichsenin, Juhani Salovaaran ja 
Peter Fazerin käyttöön. Myös tämä vene-
kunta valittiin Tokioon.

Lokakuun 1964 olympiaohjelmassa oli 
kolme köliveneluokkaa (Star, Dragon ja 5.5) 
ja kaksi jollaluokkaa (Finn ja Flying Dutch-
man). Regattaan osallistui 233 purjehtijaa 
40 maasta.

Louhi- ja jollaluokkiin Suomella ei ollut 
edustajia, mutta kahden venekunnan vah-
vuinen purjehdusjoukkue saavutti komeat 

Olympiamenestyksestä kamppaillaan ensi kesänä 56 vuoden tauon  
jälkeen Japanin Enoshimassa. Saako Suomi 12:nnen mitalinsa?

sijat: sinivalkoiset purjehtivat Starissa nel-
jänneksi ja 5.5:ssä kuudenneksi.

Peter Tallbergin Squidin menestyk-
sen arvoa nostaa se, että kippari 
purjehti jalka metalliproteesissa. 

Kielin regatan aikana pelattu jalkapallo-ot-
telu mursi jalan, eivätkä veljekset pystyneet 
kovatuulisina päivinä jiippaamaan myötä-
tuuliosuuksilla, vaan käännökset tehtiin 
vastatuulen kautta.

- Siinä taisi mennä ainakin joku tulossa 
ollut mitali, Peter Tallberg muisteli Arto 
Terosen ja Jouko Vuolteen kirjoittamassa 
elämäkerrassa Urana olympialaiset.

Myös olympialaisten pistelaskujärjestel-
mä jätti spekuloinnille sijaa. Tallbergien si-
joitusten sarjalla (2-4-3-4-4-(8)-1) olisi ny-
kysäännöillä ansaittu olympiahopeaa. Tuo-
hon aikaan lähtövoitot ja kakkostilat olivat 
arvossaan kokonaistuloksen arvioinnissa.

Olympiapurjehdus kulki Tallbergeillä 
veressä, sillä Bertil ja Gunnar Tallberg 
voittivat Lucky Girlillään kasien pronssia 

Tukholmasta 1912. Pojanpojat Peter ja 
Henrik purjehtivat yhdessä Starillaan kak-
sissa olympialaisissa; Tokiossa 1964 ja Aca-
pulcossa (Mexico City) 1968. Tallbergit juh-
livat Starissa Euroopan mestaruutta 1967. 
Kaikkiaan Peter Tallberg edusti purjehtijana 
Suomea viisissä olympialaisissa.

Ensi kesän olympialaiset kilpaillaan 
heinä-elokuun paahteessa, jolloin 
lämpötila kohoaa yli 30 asteeseen ja 

ilmankosteus on erittäin korkea. Suomalai-
sista Tokio 2020 olympialaisiin on jo valittu 
Tuuli Petäjä-Sirén sekä Kaarle Tapper. 
Laser radial -luokan edustajaksi valitaan 
keväällä joko Tuula Tenkanen tai Monika 
Mikkola. Nacra 17-, 49er FX- ja Finnjolla-
luokissa Suomi tavoittelee maapaikkaa Ge-
novan maailmancupissa huhtikuussa. 

Lue sivuilta 26-28 lisää maapaikkakar-
sinnoista sekä tulevista olympialaisista.

Lähteet: Purjehtija – Seglaren, Urana 
olympiakisat, Suomen Olympiakomitea

Tuuli Petäjä-Sirén juhli Lontoon olympialaisissa 2012  
hopeaa. Hän starttasi uuden olympiadin voitolla Japanissa.

Paluu Enoshimaan

Peter ja Henrik  
Tallberg.

Esko Rechardt voitti Tallinnassa 1980 Finnjollissa olympia-
kultaa. Jouko Lindgren ja Georg ”Tusse” Tallberg täydensi-
vät menestyksen 470-luokan olympiapronssillaan.

1912: Hopeaa 10 mR (Harry Wahl, Waldemar Björkstén, Jacob Björström,

Bror Brenner, Alla Franck, Erik Lindh, Aarne Pekkalainen), pronssia 8 mR

(Bertil Tallberg, Gunnar Tallberg, Arthur Ahnger, Emil Lindh, Georg

Wesling), pronssia 12 mR (Ernst Krogius, Max Ferdinand Alfthan, Erik

Hartwall, Jarl Hulldén, Sigurd Juslén, Eino Sandelin, Johan Silén)

1924: Pronssia Jollat, Hans Dittmar

1928: Pronssia Jollat, Bertel Broman

1952: Pronssia 6 mR (Ernst Westerlund, Paul Sjöberg, Ragnar Jansson,

Adolf Konto, Rolf Turkka)

1980: Kultaa Finnjolla, Esko Rechardt, pronssia 470, Jouko Lindgren–

Georg Tallberg

2000: Kultaa 49er, Thomas Johanson, Jyrki Järvi

2012: Hopeaa RS:X, Tuuli Petäjä, pronssia Match racing, naiset (Silja Lehti-

nen, Silja Kanerva, Mikaela Wulff)

Suomen olympiamitalit: 2 kultaa,  
2 hopeaa, 7 pronssia

Thomas Johanson ja Jyrki Järvi saavuttivat Suomen 
olympiahistorian toisen purjehduskullan Sydneyssä 49er-
luokassa.
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Tule kuuntelemaan  
Suomea 1964 edustaneiden 

purjehtijoiden muistoja  
Enoshimasta Vene-messuille 

perjantaina 7. helmikuuta kello  
13 alkaen osastolle 4a51.

OLYMPIA-

HUUMAA

Silja Lehtinen, Silja Kanerva ja Mikaela Wulff iloitsivat olym-
piapronssistaan Lontoossa 2012. 
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Vene 20 Båt tuo kesän 
Messukeskukseen

P
ohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma Vene 20 Båt aloit-
taa uuden kauden 7.–16.2.2020 Messukeskuksessa Helsin-
gissä. 500 venettä, paljon veneilytarvikkeita ja -varusteita 
sekä huikea ohjelma toivottavat veneilijät tervetulleiksi. Tä-
nä vuonna houkutellaan myös uusia ihmisiä veneilyn pariin 

omalla ohjelmakokonaisuudella.
Purjehdussatamassa, Totalveneen Messissä, Venemestarin Telakalla, Yh-

dessä vesille -alueella ja Uuden Aallon ohjelmapisteillä kuullaan tarinoita 
seikkailuista, hankkeista, kohteista ja kilpailuista. Messuilla kunnostetaan 
veneitä ja saadaan tietoa erilaisista veneistä ja vesiharrasteista. 

Purjehdussatama kokoaa purjehtijat yhteen. Venemessuilla seurataan 
muun muassa purjehtijoiden Ari Huuselan, Tapio Lehtisen, Tuomo Me-
retniemen ja Kari ”Ruffe” Nurmen seikkailuja maailman merillä. 

Purjehdussatamaan ankkuroitunut Zer°emission TP 52 -kisavene kil-
pailee merten saastumista vastaan ja lisää tietoisuutta merten tilasta, ros-
kaamisesta sekä suojelusta. Täysin hiilikuidusta rakennettu vene on yksi 
suurimmista venemessuilla esitellyistä purjeveneistä. 

Itämeren suojelu vahvasti esillä 
Suomen Messusäätiön Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan perjantaina 14. hel-
mikuuta., jolloin ympäristönsuojelun aiheet ovat laajemminkin esillä Purjeh-
dussatamassa. Kilpapurjehdusilta on torstaina 13. helmikuuta ja perhepäiviä 
ovat molemmat sunnuntait 9. ja 16. helmikuuta.

John Nurmisen Säätiön ja Moomin Charactersin #MEIDÄNMERI-
kampanja on Helsingin venemessujen yhteistyökumppani vuonna 2020. 
Venemessuille voi ostaa hyväntekeväisyyslipun ja kampanjaa voi tukea 
#MEIDÄNMERI-osastolla. 

Kalastus, sukellus ja suppaus 
Uusi Aalto -alueella kalastus on vuosi vuodelta vahvemmin esillä. Tänä 
vuonna vesilajeista nousevat erityisesti sukellus ja suppaus. Uutta alueella 
on Käsityöläisten tori ja venemessuja varten rakennettu akvaariomainen 
allas, jossa on sukellusesityksiä ja merenneitokoulu. 

Uusia veneilijöitä venemessuille! 
Veneilystä kiinnostuneille tarjotaan sunnuntaina 9. helmikuuta klo 10-12 
hyvä startti veneilyn pariin. Puheenvuorojen kautta selviää, mistä on hyvä 
aloittaa, mitä veneilijän täytyy tietää ja mitä kaikkea veneily mahdollistaa. 

Lue lisää: venemessut.fi
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Vene 20 Båt -messut aloittaa uuden kauden. 
Pohjois-Euroopan suurin veneilytapahtuma  
esittelee uutuusveneet, varusteet ja tarvikkeet. 
Ohjelmassa mm.  Ari Huuselan, Juho Karhun  
ja Tapio Lehtisen seikkailut, vierassatamat  
ja merellisen Hangon kesän 2020 kohokohdat.

Liput edullisemmin ennakkoon:  
shop.messukeskus.com!

Messukeskus
Helsinki 7.–16.2.20venemessut.fi

#venemessut
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SWEET DREAMS 
ARE MADE OF cheese

Le Saint Mont des Alpes
Juustotarjottimelle ja 
ruoan valmistukseen.

Raclette
Paistinpannuun, grilliin ja uuniin

Testaa myös gratinointiin, hampurilaisiin, 
uunivuokiin ja lämpimiin voileipiin

Sitkeää elämää saarilla

KAKSIKIELINEN MEREN MAA – HAVETS LAND 
esittelee Turunmaan ainutlaatuista maisemaa Ritva Kovalaisen 
ja Pekka Turusen saaristokuvien kautta. Mitä saarilla eläminen 
edellyttää ihmiseltä ja luonnolta? Turun museokeskuksen tutkija 
John Björkman käsittelee teemaa kulttuurihistorian, Sagalun-
din museojohtaja Li Näsen kansanperinteiden ja Saaristomeren 
tutkimuslaitoksen johtaja, dosentti Jari Hänninen ekologisuuden 
näkökulmasta.

Kirja valittiin Vuoden luontokirja -palkintoehdokkaaksi.

Tekijät: Ritva Kovalainen ja Pekka Turunen
Sivumäärä: 163
Kustantaja: John Nurmisen Säätiö

Salakuljettajan muistelmat

ALGOTH NISKAN NIMI yhdistetään nopeasti kieltolakiin, 
mutta millaisia seikkailuita tunnetulla merikapteenilla ja salakul-
jettajalla aikanaan oli? Niskan muistelmateos Mina Äventyr ilmes-
tyi Ruotsissa vuonna 1931, ja nyt se julkaistiin lyhentämättömänä 
nimellä Seikkailujani suomeksi Kyösti Helinin käännöksenä. 

Kirjassa Niska kuvaa paitsi värikkäitä vaiheitaan ja pakomatko-
jaan, myös Itämeren rannikkoelämää. Kirja sisältää alkuperäisku-
vituksen sekä Niskan elämää valottavia liitteitä, kuten hänen tyttä-
renpoikansa Ilkka ”Danny” Lipsasen esitelmän.

Tekijät: Algoth Niska, 
käännös Kyösti Helin
Sivumäärä: 264
Kustantaja:  
Hexen Press

Talven lukuvinkit
Nautic poimi uusimpien julkaisujen joukosta merellistä lukemista talvi-
iltoihin. Katso mobiilijäsenkortista etuhinnat SPV:n jäsenille ohjeineen.

TEKSTIT IINA AIRIO  KUVAT KUSTANTAJAT

SPV:njäsenille
20 €

TURUN PARTIO-SISSIT on julkaissut uuden satamakirjan. 
Kirja kattaa kaikki Saimaan ja Vuoksen vesistön tärkeimmät ve-
neilysatamat Viipurista ja Saimaan kanavalta aina sen latvavesille 
Nurmekseen ja Iisalmeen asti. Siinä on päivitetyt tiedot yli 400 sa-
tamasta ja selkeät satamakartat yli 300 kohteesta sekä lähes 100 
ilmakuvaa. Lisäksi kirjassa on runsaasti muuta mielenkiintoista 
luettavaa matkan varrelta.

Turun Partio-Sissit on yli 100-vuotias meripartiolippukunta, jo-
ka on julkaissut Suuri Satamakirja -sarjaa jo yli 40 vuotta. Sarja kä-
sittää myös neljä muuta satamakirjaa (Turun saaristo, Ahvenanmaa, 
Suomenlahti ja Pohjanlahti) sisältäen tiedot yli 600 veneilysatamasta 
Suomen rannikolta sekä Virosta ja Ruotsin itärannikolta. 

Lisäksi Saaristomeren ja Raumanmeren alueelta on julkaistu 
myös Suuri reittikirja, jossa esitellään käyttökelpoisia veneilyreit-
tejä virallisen väylästön ulkopuolelta. Julkaisusarja on edistänyt 
suomalaista venematkailua ja saaristokulttuurin tuntemusta. Se on 
noussut yhdeksi keskeisimmistä satamaoppaista.

Meretniemien seikkailu jatkuu

MEREN LUMO – ELÄMÄÄ PINNAN ALLA sukeltaa sy-
vänsiniseen maailman. Juha Nurmisen upeat vedenalaiset kuvat ja 
Niko Kettusen evoluutiota ja elämää kuvaavat tarinat johdattavat 
lukijan tutustumaan mereneläviin kiehtovalla tavalla. 

Kirja myös muistuttaa niistä koettelemuksista, joista pinnanalai-
nen elämä ihmisen piittaamattomuudesta johtuen kärsii. 

Tekijät: Juha Nurminen  
ja Niko Kettunen
Sivumäärä: 199 
Kustantaja: John Nurmisen Säätiö

Tekijä ja julkaisija:  
Turun Partio-Sissit
Kieli: suomi ja englanti
Sivumäärä: 240

                 MATTI TÖRMÄ

Kauneutta ja koettelemuksia

MAAILMAN LAIDALLA jatkaa kertomusta Meretniemen 
viisihenkisen perheen purjehduksesta maailman ympäri. Tässä 
kirjassa purjehditaan Panamasta Ecuadoriin ja edelleen Tyynen-
meren yli Ranskan Polynesiaan ja Etelämeren saarille.

Voit ostaa kirjan SPV:n jäsenhintaan messuilta tai verkkokau-
pasta (ohjeet SPV:n mobiilijäsenkortissa).

Tekijät: Riikka ja Tuomo 
Meretniemi 
Sivumäärä: 250 
Kustantaja: Clear Sky Oy

Uutuudessa Saimaan ja Vuoksen vesistön satamat

SPV:njäsenille-20 %

SPV:njäsenille-20 %
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L
akimuutoksen tarkoitus oli 
yhdistää hajallaan yli 40 lais-
sa, asetuksessa tai muussa 
määräyksessä olevat veneilyä 
koskevat asiat yksiin kansiin. 

Tavoitteena oli myös selkeyttää rooleja sekä 
vesiliikennelain ja merilain suhdetta. Lähtö-
kohtana oli kansainvälinen sääntely. Kana-
valiikenne on myös otettu mukaan lakiin.

Tärkein selkeyttävä muutos on se, että 
uuden lain mukaan huviveneessä on oltava 
päällikkö (aiemmin puhuttiin vain kuljetta-
jasta ja se aiheutti paljon vastuun määrit-
telyn haasteita). Päällikön vastuu aluksesta 
ja matkustajista on ehdoton. Vanhat vaa-
timukset (riittävä ikä, kyky ja taito) ovat 
edelleen mukana. Päällikkö voi olla muu-
kin kuin kuljettaja, vastuu on viime sijassa 
omistajalla tai haltijalla. On siis viisasta kir-
jata lokikirjaan, kuka on kyseisellä matkalla 
päällikkönä, näin vältytään turhilta selvityk-
siltä, jos jotain odottamatonta sattuu. 

Päällikkö vastaa siitä, että alus on 
turvallinen ja merikelpoinen, 
miehistö on ohjeistettu riittävästi 

olosuhteisiin nähden, erikseen määritellyt 
varusteet ovat kunnossa ja saatavilla, ve-
neessä on ja päällikkö käyttää asianmukai-

sia merikarttoja ja -julkaisuja, miehistöllä 
on pelastusliivit puettuna olosuhteiden 
niin edellyttäessä ja veneen asiakirjat ovat 
aluksessa mukana. 

Kauppamerenkulun väylillä päälli-
kön on noudatettava meriteiden 
sääntöjä kuten myös sisäisillä kul-

kuvesillä tässä laissa tarkoitetuin poikkeuk-
sin ja lisäyksin. Näkö- ja kuulotähystysvaa-
timus on ehdoton, ja törmäysriskin arvioi-
minen/estotoimenpiteet samoin. Valoihin 
ja merkkikuvioihin ei tule muutoksia. Laissa 
on myös määrätty korotettu kykyvaatimus 
niin sanotun vaarallisen aluksen päällikölle 
ja lisäksi Traficomille on annettu mahdol-
lisuus säätää tästä aiheesta vielä erikseen. 
Epäselvyyksien välttämiseksi laissa on 
tehty selkeä ero huviveneelle ja -alukselle. 
Jälkimmäinen on yli 24 metrinen urheiluun 
tai vapaa-ajan viettoon tarkoitettu alus. Hu-
vialuksen päällikön on oltava täyttänyt 18 
vuotta ja hänellä tulee olla kansainvälinen 
huviveneenkuljettajankirja. 

Lisäksi laissa määritellään uusiksi 
vuokraveneitä koskevat asiat. Uu-
den lain mukaan vuokraveneitä 

ovat vain miehitettynä vuokratut veneet 

L
agförändringens tanke var att 
kombinera de i över 40 olika 
lagar, förordningar eller i an-
dra föreskrifter existerande 
bestämmelser om båtfarande 

till en lag. Som mål var även att klargöra 
olika roller och hur sjötrafiklagens och sjö-
lagens relation. Som grund användes inter-
nationella regleringar. Kanaltrafik har även 
tagits med i lagen.

 Viktigaste förändringen är att enligt 
lagen bör en fritidsbåt ha en befälhavare 
(tidigare pratade man om förare, detta or-
sakade svårighet med ansvaret på båten). 
Befälhavarens ansvar för farkosten och 
passagerarna är absolut. De gamla kraven 
(ålder, förmåga och kunskap) finns ännu 
kvar. Befälhavaren kan vara någon annan 
än föraren, ifall inte annat är ansvaret är i 
sista hand hos ägaren eller personen som 
har båten i sin besittning. Det är därför 
smart att använda loggbok var man skriver 
vem är för vilken resa befälhavare så und-
viker man onödiga utredningar ifall något 
oförväntat sker.  

Befälhavaren ansvarar för att far-
tyget är säkert och sjöduglig, att 
besättningen har fått nog med 

instruktioner med beaktande på väderför-
hållandena, utrustning som är skilt nämnt 
är i skick och tillgängliga, i båten finns en 
befälhavare som använder sig av sjökort 
och -publikationer, besättningen har på sig 
flytvästen om förhållandena det kräver och 
båtens dokument är med.
 

På handelssjöfartens farled bör be-
fälhavaren följa sjövägars regler 
likaså även på inre rutter enligt 

lagens undantag och tillägg.  Syn- och hör-
selutkik kravet är absolut, likaså att analy-
sera/undvika en krockrisk.  I lagen är även 
bestämt ett ökat krav på förmåga på ett så 
kallat farligt fartyg och dessutom har Tra-
ficom getts möjligheten att reglera inom 
detta ännu.

För att undvika oklarheten i lagen har 
man gjort en klar skillnad på fritidsbåt och 
-fartyg.  Ett fritidsfartyg är över 24 meter 
långt fartyg till sport- eller fritidsbruk. En 
fritidsfartygs befälhavare bör vara över 18 
år gammal och ha ett internationellt förar-
brev för fritidsbåt.
 

Utöver detta definieras även saker 
angående hyresbåtar. Enligt den 
nya lagen är en hyresbåt endast 

 
Huviveneilijää koskettaa ensi kesänä merkittävä muutos. Uusi vesilii-
kennelaki tulee voimaan 1. kesäkuuta 2020 ja siinä määritellään huvi-
veneen päällikön vastuut melko kattavasti.

Uusi vesiliikennelaki  
huviveneilijän silmin

ja niitä koskevat ankarammat kaupallisen 
merenkulun säännökset. Miehittämättö-
mänä vuokratut ovat tavallisia huviveneitä. 
Toki luovuttajan vastuu siitä, että a) vene 
on moitteettomassa ja turvallisessa kunnos-
sa sekä b) vastaanottaja oikeasti osaa, ovat 
tarkkaan laissa määritelty. 

Sanktiojärjestelmä on myös uudis-
tettu. Rikkeet ynnä muut sellaiset 
jaetaan vesiliikennevirheisiin ja ri-

koksiin. Vakavimmat puutteet käsitellään 
rikoslain mukaan ja esimerkiksi aluksen 
merikelpoisuuden tarkistamisen laimin-
lyönti voi pahimmillaan johtaa 6-24 kuu-
kauden vankeustuomioon. Pelastusliivien 
puuttumisesta rangaistaan päiväsakoilla ja 
nopeusrajoituksen reippaasta ylityksestä 
myös mittavalla maksukehotuksella (120 
euroa). Pienemmät puutteet esimerkiksi 
varustuksissa tuottavat 70 euron vesiliiken-
nevirhemaksun. 

Laki kannattaa lukaista läpi, sivuja on 
vain viitisenkymmentä. Laki löytyy osoit-
teesta finlex.fi.

Den nya sjötrafiklagen ur  
en fritidsbåtfarares ögon 
Fritidsbåtfarare kommer nästa sommar mötas av en betydande förändring. 
Den nya sjötrafiklagen träder i kraft den 1 Juni 2020 och i den klargörs 
befälhavarens ansvar på en fritidsbåt i omfattande grad.  

TEKSTI HARRI SANE   ÖVERSÄTTNING EMILIA WINQVIST

det då den är bemannad och de bör följa 
strängare handelssjötrafiks regleringar.

Obemannade hyresbåtar är vanliga fri-
tidsbåtar. Dock är det på överlåtarens an-
svar att a) båten är i oklanderligt och säkert 
skick dessutom b) att mottagaren faktiskt 
kan, allt detta är noggrant definierat i lagen.
 

Sanktionssystemet är även förnyat. 
Överträdelser med mera delas i 
sjötrafikförseelser och sjötrafik-

sbrott. De allvarligaste fallen behandlas 
enligt strafflagen och till exempel att man 
inte kontrollerat ett fartygs sjöduglighet 
noggrant nog kan i värsta fall leda till 6-24 
månaders fängelsestraff. Brist på flytväst 
bestraffas med dagsböter och av att ha gått 
över fartbegränsning kan man få en avgift 
(120 euro). Mindre brister kan leda till en 
avgift på 70 euro.
 
Det är gynnsamt att läsa igenom lagen, det 
finns endast cirka femtio sidor. Lagen hittas 
på: finlex.fi/sv

18 19



  1 • 2020 P i n n a l l a

KOTIMAASSA

TAPAHTUU

Swan European Regatta järjeste-
tään Turussa ja Airistolla 7.–12. 
heinäkuuta 2020. Aiemmin Iso-

Britannian Cowesissa järjestetty regatta 
siirtyy nyt ensimmäistä kertaa Itämeren 
alueelle. Muutoksella purjevenevalmis-
taja Nautor on halunnut tavoittaa laa-
jemmin Swan-purjehtijat myös Pohjois-
Euroopassa.

Uutta aiempiin Swan European Regat-
toihin on lisäksi se, että regatta tullaan jär-
jestämään jatkossa vuosittain, ei joka toinen 
vuosi. Turun jälkeen regattaa isännöi vuon-
na 2021 Tukholma.

Swan European Regatta saapuu Turkuun

Jo yhdeksättä kertaa järjestettävä 
Classic Yacht Symposium kokoaa 
maailman klassikkoveneiden ystä-

vät yhteen 29. helmikuuta 2020 Helsingin 
Musiikkitalossa. Symposiumin ideana on 
vahvistaa purjehtijoiden välisiä siteitä ja 
luoda suurempaa ymmärrystä klassikkove-
neiden historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuu-
den mahdollisuuksia kohtaan. 

Joy and Beauty -tee-
maa noudattavassa sym-
posiumissa luennoivat 
muun muassa Pelle Pet-

Gaala tukee 
olympiapurjehdusta

Suomen Purjehdus ja Veneily vah-
vistaa purjehdusmaajoukkueen 
varainhankintaa ja kunnioittaa 

olympialaisiin tähtäävien urheilijoiden työ-
tä isännöimällä ensimmäisen Sailing Team 
Finland -gaalan keskiviikkona 29. huhtikuu-
ta Kulosaaren Casinolla.

Gaalan tuotto suunnataan olympialai-
siin tähtääville maajoukkue- ja haastajata-
son purjehtijoille. SPV haastaa yritykset ja 
seurat mukaan varainhankintaan hauskalla 
tavalla: luvassa on iloa kupliva, keväinen 
vappuaatonaaton ilta.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: spv.fi/sai-
ling-team-finland-gaala

Kallavesj’-messut rantautuu Kuopioon

Kallavesj’-messut on Kuopion Pursiseuran vuosittain järjestämä 
veneilyn, matkailun ja vapaa-ajan suurtapahtuma, joka järjeste-
tään tänä vuonna 27.–29. maaliskuuta. Tapahtumaa on järjestetty 

jo vuodesta 1964 lähtien ja siitä on muodostunut vuosien saatossa varma 
kevään merkki, joka kokoaa Kuopio-halliin tuhansia kävijöitä tutustumaan 
näytteilleasettajien monipuoliseen tarjontaan ja tekemään hankintoja. Mes-
suilla vierailee vuosittain yli 25 000 kävijää ja näytteilleasettajia on noin 130. 
Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy. 

Lisätietoa: kallavesj.fi/
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tersson, Violeta Alvarez ja Oliver Ber-
king. Tilaisuus kunnioittaa perustajansa 
Esko Kilven muistoa.  

Ohjelma ja ilmoittautumiset: helsin-
kisailing.com/classic-yacht-symposi-
um-2019/

Turussa Swan-regatta on järjestetty aiem-
min kolme kertaa: vuonna 2006 Turun Pur-
siseuran täyttäessä 100 vuotta, vuonna 2012 
ja vuonna 2016, jolloin vietettiin Nautorin 
perustamisen 50-vuotisjuhlavuotta.

- Turun Pursiseurassa olemme ylpeitä 
ja iloisia siitä, että Nautor on jälleen kerran 
valinnut meidät järjestäjiksi – tällä kertaa 
yhden koko purjehdusmaailman tunteman, 
aina vuodesta 1980 järjestetyn kilpailun siir-
tyessä Itämeren alueelle, Turun Pursiseuran 
kommodori Samuli Salanterä kertoo.

- Merellinen Turku ottaa Swan-pur-
jehtijat avosylin vastaan. Tulossa on kesän 

vilkkain tapahtumaviikko, jolloin Meri-
keskuksen alueen tapahtumat houkuttele-
vat turkulaisten lisäksi matkailijoita myös 
kauempaa, hehkuttaa yhteysjohtaja Antti 
Kirkkola Turun kaupungilta. 

Swan-purjeveneitä Pietarsaaressa val-
mistava Nautor’s Swan on merkittävä laa-
tubrändi omalla alallaan ja erinomainen 
esimerkki suomalaisesta yritystoiminnasta 
ja osaamisesta. Alihankkijat mukaan luki-
en Nautor tarjoaa työtä noin 500 suoma-
laiselle.

Lähde: Turun kaupungin tiedote

Classic Yacht Symposium lumoaa 
helmikuussa Musiikkitalossa

MM-kisa tuo 12mR-veneet Helsinkiin

12mR-luokan MM-mitaleista on purjehdittu Pohjoismaissa viimeksi 
vuonna 1988. Tulevana kesänä ikoninen luokka kaartaa Suomeen, kun 
maailmanmestaruudesta kilpaillaan Helsingin vesillä 16.–23. elokuuta. 

Nyländska Jaktklubbenin isännöimässä kilpailussa nähdään monta kauno-
tarta, joista yksi on vuonna 1937 rakennettu, nykyään suomalaisomisteinen 
Blue Marlin.
 
Lisätietoa: 12mrworlds.com

Uiva venenäyttely tarjoaa elämyksiä

Suomen suurin uiva venenäyttely saapuu HSK:n satamaan Helsingin 
Lauttasaareen 13.–16. elokuuta. Uivassa on lähes 400 venettä ja se 
tarjoaa nähtävää ja koettavaa niin moottoriveneilijöille, purjehti-

joille kuin kalastajillekin. Paikalle kannattaa tulla etenkin perjantaina 14. 
elokuuta, jolloin luvassa on suuri koeajopäivä.

Lisätietoa: uiva.fi

Lue Esko Kilven 
muistokirjoitus  
sivulta 32.
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Lighthouse käyttöjärjestelmän päivitykset 
ovat tuoneet mukanaan edistyksellisiä 
purjehdusominaisuuksia Axiom® sarjaan. 
Nämä suorituskykyisille purjehtijoille kehitetyt 
ominaisuudet ovat yksinkertaisia käyttää ja antavat 
sinulle taktiset työkalut pysyä muiden edellä.

Uudet edistykselliset purjehdusominaisuudet
⊲ SMARTSTART™ LÄHTÖLINJA
⊲ KISA-AJASTIN
⊲ KILAPAILUN ALOITUKSEN SIVUPALKKI 
⊲ KILPAILUTIETOJEN KOONTINÄYTTÖ   
⊲ UUDET ALUKSEN POLARIT

Pysy ajan tasalla viimeisimmällä LightHouse-
ohjelmistolla osoitteessa raymarine.fi /
monitoiminaytot/lighthouse3

STAY AHEAD 
OF THE COMPETITION

LIGHTHOUSE KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

Kisa-ajastin ja lähtölinjaJaettu purjehdusnäyttö

20-0058-MAR LightHouse for Sailors Finland Prosail and Nautic (210 x 280).indd   1 10/01/2020   15:18

Y
hdessä Vesille -kampanja 
viihdyttää jälleen ensi ke-
sänä. Starttiviikonloppua 
vietetään 5.–7. kesäkuuta, 
minkä jälkeen kampanja jat-

kuu läpi kesän. Yksityishenkilöt voivat viedä 
kavereita vesille tai seurat/luokkaliitot jär-
jestää esimerkiksi tutustumispäivän lajiin, 
reissun saaritukikohtaan, avoimet harjoi-
tukset tai koulutustapahtuman. Etenkin 
avoimet tutustumispäivät ovat olleet suo-
sittuja. Yksi viime vuoden järjestäjäseurois-
ta oli Merihaan Veneseura, joka on tänäkin 
vuonna mukana.

- Meillä oli Merihaan Veneseuralla to-
si kiva päivä. Yksi laitureistamme oli auki 
vieraille ja kaksi purjevenettä nähtävissä. 
Kahden perheen kanssa kävimme yli 
tunnin purjehduksella. Tänä vuon-
na aiomme toteuttaa samanlaisen 
tempauksen, Merihaan Veneseu-
ran varakommodori David Price 
kertoo.

Tervetuloa mukaan levittämään 
veneilyn ilosanomaa ja houkuttele-
maan lisää harrastajia mukavan lajim-
me pariin. 
Lue lisää: yhdessävesille.fi

Yhdessa Vesille starttaa 5.6.

Katso lisää:
Vapaan sisään-
pääsyn tarjoaa:
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Olympiapurjehdusten isäntäkaupunki hemmottelee vie-
raitaan puhtaudellaan ja ystävällisyydellään, mutta koet-
telee paahteellaan ja vaativilla purjehdusolosuhteillaan.

Arvoituksellinen 
Enoshima

K
un olympiapurjehtijat 
suuntasivat syksyllä 2016 
Rion jälkeen Tokioon, oli 
muutos edelliseen isäntä-
kaupunkiin suuri. Japani-

laisten rantalomakohde Enoshiman kadut 
olivat puhtaita, liikkuminen turvallista ja 
paikalliset ystävällisen avuliaita.

- Niin kaunis kuin Rio onkin, niin oli-
han Enoshima jo ensikäynnilläni siihen 
verrattuna ihana. Kontrasti Rion kaaoksen 
ja epäpuhtauden ja Enoshiman siisteyden 
ja järjestelmällisyyden välillä oli suuri – ja 
minulle tervetullut, Tuuli Petäjä-Sirén 
muistelee.

Lontoon olympiahopeamitalisti ja Rios-
sa 10:nneksi purjelautaillut Petäjä-Sirén ha-
lusi tuntumaa uuteen olympiadiin jo syk-
syllä 2016, jolloin hän voitti Enoshimassa 
kilpailun.

Hänet valittiin joulukuussa 2019 yhdes-
sä Laser standard -purjehtija Kaarle Tap-
perin kanssa ensimmäisten joukossa Suo-
men olympiajoukkueeseen. Näin Petäjä-
Sirén tulee kilpailemaan uransa neljänsissä 
olympialaisissa.

- Minulla on kilpailukokemusta Enoshi-
masta elo-, syys- ja lokakuulta. Viime vuo-
den esikisoissa elokuussa koimme kesälle 
tyypillistä merituulta ja aallokkoa, mutta 
myös syksyisin vallitsevaa yllätyksellistä 
maatuulta, Petäjä-Sirén sanoo.

Myös Sailing Team Finlandin me-
teorologi Martin Gahmberg 
on kokenut Enoshiman olosuh-

teiden monet kasvot.
- Useimmiten tuulee mereltä, ja aallokko 

voi olla epämääräinen ja iso. Etenkin 49er 
FX:lle ja Nacralle purjehtiminen voi olla 
aallokon vuoksi todella haastavaa, vaikka ei 
edes tuulisi kovaa. Tuuli voi Enoshimassa 
olla muutaman päivän jaksoissa kevyttä, 
keskituulta tai kovaa – ja on vähän sattu-
maa, minkälaiset kelit osuvat juuri kisapäi-
viin, Gahmberg sanoo.

- Virtaa on useimmiten vähän, eikä se 
ole niin ratkaisevassa roolissa kuin Riossa. 
Olosuhteet vaativat paljon purjehtijoilta.

Suomalaiset ovat treeni- ja kilpailumat-
koillaan tutustuneet myös taifuuneihin. 
Taifuunikauden huippu osuu elo-syyskuu-
hun, mutta myös olympialaisten aikana 27. 
heinäkuuta-5. elokuuta on hirmumyrskyn 
mahdollisuus.

- Vaikka taifuuni ei osuisikaan lähelle tai 
edes Japaniin, se voi sekoittaa säätä ja häi-
ritä kilpailuaikataulua, Gahmberg kertoo.

Myös toisiin olympialaisiinsa suun-
taava Kaarle Tapper odottaa 
Enoshiman olosuhteilta vaihte-

levuutta. Hän sijoittui 2019 esikisoissa Ja-
panissa hienosti kuudenneksi.

- Pitkään kisaan mahtunee olympialai-
sissakin eri olosuhteita, vaikka keskikovaa 
merituulta lieneekin odotettavissa. Taifuu-
nit saattavat tuoda lisämausteensa soppaan, 
Tapper ennakoi.

Hän aikoo treenata Enoshimassa kesällä 
kuukauden verran ja osallistua samalla siellä 
kilpailtavaan maailmancupin finaaliin. 

- Painopisteitäni ovat venevauhdin 

TEKSTI IINA AIRIO   KUVAT MARTIN GAHMBERG JA JESSE VÄÄNÄNEN/OLYMPIAKOMITEA

Kaarle Tapper ja Tuuli Petäjä-Sirén valittiin Suomen olympiajoukku-
eeseen jo 2019.

parantaminen, startit ja vene vastaan ve-
ne -tilanteet. Olympialaisissa veneitä on 
mukana vähemmän kuin muissa kisoissa, 
jolloin vapaita linjoja löytyy enemmän. 
Toisaalta veneet pysyvät usein enemmän 
kasassa ja kilpailu sijoista on tiukempaa, 
Tapper pohtii.

Kuumuus ja kosteus ovat heinä-
elokuiselle Enoshimalle ominai-
sia. Pitkät purjehduspäivät vesillä 

koettelevat purjehtijoiden elimistöä. Viime 
kesänä maajoukkue testasikin erilaisia vii-
lentymistapoja, kuten kylmäliivejä.

Maajoukkueen fysioterapeutti Pia 
Nirkko ja Olympiakomitean lääkintätiimi 
huolehtivat siitä, että purjehtijoiden olo 
pysyy helteessä mahdollisimman hyvänä. 
Päivän päätteeksi on mahdollista pulahtaa 
jääkylpyyn.

- Havaitsin parhaaksi viilentymistavaksi 
kastautumisen veteen lähtöjen välillä. Vaik-
ka vesi ei ole viileää, se jäähdyttää vähän 
oloa. Toinen hyvä keino on pysytellä val-
mentajan veneessä sateenvarjon tai hatun 
alla, Petäjä-Sirén sanoo.

- Riittävä nesteytys ja oikeanlainen 
pukeutuminen ovat todella tärkeitä. 
Meille purjelautailuun saattaa tulla 
myös sääntömuutos, ettei olympialaisis-
sa tarvitse käyttää pelastusliivejä. Esi-
kisoissa mitattiin aika korkeita kehon 
sisälämpötiloja kevyen kelin pumppa-
uksessa. Liivit nostattivat ainakin tuu-
lettomina päivinä lämpöä entisestään.

Olympiakonkari Petäjä-Sirén suuntaa 
kuitenkin Enoshimaan luottavaisin mielin.

- Uskon, että tulee hyvät kisat. Järjestelyt 
järjestelmällisessä Japanissa ovat varmasti 
olympialaisten aikana huippuluokkaa.
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WB-Sails 
Itälahdenkatu 22 b B, 00210 Helsinki
info@wb-sails.fi       www.wb-sails.fi

Kun matka voi kestää,
myös purjeiden täytyy. WB-purjeet 
suunnitellaan ja valmistetaan 
Suomessa, Suomen saaristoon ja 
järville. Helppokäyttöiset, kestävät 
ja luotettavat. 

Paras hinta-laatu-vauhti-suhde!Paras hinta-laatu-vauhti-suhde!

Lorem Ipsum

S
uomi on varmistanut olympiamaapaikkansa jo kol-
messa luokassa. Suomen Olympiakomitea valitsi jou-
lukuussa Laser standard -luokan edustajaksi Kaarle 
Tapperin ja RS:X-luokasta Tuuli Petäjä-Sirénin. 
Maapaikka on varma myös Laser radial -luokassa, 

jossa Tuula Tenkanen ja Monika Mikkola käyvät maansisäistä 
kamppailua edustuspaikasta. 

Kenestä edustaja Laser radialiin?
Tenkanen on edustanut Suomea Pekingin ja Rion olympialaisissa 
(sijoitus viides). Mikkolalla ei ole vielä olympiakokemusta, mutta 
hän näytti vuonna 2018 Århusin MM-regatan neljännellä sijallaan 
olevansa vahva arvokilpailupurjehtija.

Vuoden 2019 MM-kilpailu oli Mikkolan ja Tenkasen välisen 
maansisäisen olympiakarsinnan ensimmäinen osa, ja helmikuussa 
2020 Australian Melbournessa kilpailtava MM-regatta on karsin-
nan toinen osa. Karsinnassa otetaan huomioon molempien kilpai-
lujen sijoitukset.

Karsinnassa saa MM-voitosta pisteitä 42, hopeasta 36 ja prons-
sista 32. Pisteet laskevat siten, että 16:nnesta sijasta saa vain yhden 
pisteen. Tenkanen keräsi kahdeksannella sijallaan 12 pistettä ja Mik-
kola 13:nnella sijallaan neljä.

Karsintojen kautta kisoihin
TEKSTI IINA AIRIO  KUVA MARTIN GAHMBERG

- Ero on nyt Tuulan hyväksi kahdeksan pistettä. Se ei ole vielä 
ratkaisevan suuri, vaan on otettavissa Melbournessa kiinni. Mitali-
menestys huomioidaan pisteissä korostetusti, joten menestyksestä 
palkitaan, päävalmentaja Joakim Wilenius sanoo.

Suomen Purjehdus ja Veneily tekee karsinnan pohjalta ehdo-
tuksensa Laser radial -edustajasta Olympiakomitealle, joka tekee 
lopullisen valinnan.

Maapaikkakarsinta huipentuu Genovassa
Suomella on vielä mahdollisuus saavuttaa Tokion olympiamaa-
paikat Genovan maailmancupissa niin Nacra 17-,  49er FX- kuin 
Finnjolla-luokissakin. Maailmancup kilpaillaan 13.–19. huhtikuuta 
Italiassa. Jaossa on kaikissa luokissa vielä yksi Euroopan maanosa-
paikka.

On mahdollista, että Suomi varmistaa maapaikan Nacra 17:ssä 
ja/tai 49er FX:ssä jo ennen Genovan maailmancupia, mikäli usea 
maanosa tai maa jättää saamansa paikan käyttämättä. Vapautuneet 
paikat jaetaan 2019 MM-kisojen tuloslistan mukaan.

- Genova on nyt näiden tiimien osalta kevään tärkein kilpailu. 
Maapaikan jo saavuttaneiden luokkien (Laser standard, Laser 
radial ja RS:X) osalta tähtäin on jo vahvasti Tokiossa, Wilenius 
summaa.

Talvi ja kevät 2020 ratkaisevat olympiaedustukset.
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www.freja.fi

Kansainvälinen  
kuljetuskumppanisi

Meidän tehtävämme huolintaliikkeenä on toimia tehokkaasti ja luotettavasti, 

jotta asiakasyrityksemme menestyvät kansainvälisissä bisneksissään.

Asiakastyytyväisyytemme on Taloustutkimuksen selvityksen mukaan kansain-

välisten kuljetusten ja huolinnan toimialan korkein. Meitä kiitetään erityisesti 

tavoitettavuudesta, luotettavuudesta ja lupausten pitämisestä. Asiakkaidemme 

kansainväliset kuljetustarpeet ratkotaan heidän tarpeistaan lähtien.

Tekemisemme ytimessä on kannustava työilmapiiri, jossa jokainen etsii  

rohkeasti ratkaisuja, kantaa vastuunsa ja pyrkii tekemään enemmän kuin vain 

oman työtehtävänsä. Asiakaspalvelijoidemme tavoitettavuuteen liittyy lupaus, 

että frejalainen vastaa aina asiakkaiden yhteydenottoihin.

Frejalaisissa yhdistyy aito halu ratkaista asiakkaan kuljetustarpeet sekä  

rehellisyys, johon kuuluu myös se, että kerrotaan suoraan, jos jokin asia ei onnistu.

Valitse FREJA kansainväliseksi kuljetuskumppaniksesi. 

Uskon, että voimme hoitaa kansainväliset kuljetuksesi paremmin,

Matti Urmas
FREJA Transport & Logistics Oy:n  
toimitusjohtaja
matti.urmas@freja.fi

Mixed offshore on olympialajina ensimmäistä kertaa 
Pariisin olympialaisissa 2024. Se purjehditaan avo-
merikilpailuna ja kahden hengen sekamiehistöllä 

(nainen+mies). Uuden olympialuokan ensimmäiset maailman-
mestaruuskilpailut mittelöidään Maltalla 10.–22. lokakuuta 
2020 Middle Sea Racen yhteydessä. Kansainvälinen lajiliitto 
(World Sailing) on marraskuussa 2019 julkaissut kilpailua kos-
kevan tiedotteen ja kehottanut tapahtumasta kiinnostuneita la-
jiliittoja maksamaan alustavan osallistumismaksun (pre-entry 
fee) 20. joulukuuta 2019 mennessä osallistumisoikeuden var-
mistamiseksi. Suomen Purjehdus ja Veneily on maksanut tämän 
alustavan maksun ja siten varmistanut Suomelle osallistumisoi-
keuden maapaikkakarsintaan.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan Mixed offshoreen, pyy-
dämme tutustumaan tarvittaviin asiakirjoihin osoitteessa spv.fi/
spv_uutiset/uusi-olympialuokka/ ja tekemään sitovan ilmoit-
tautumisen ohjeiden mukaisesti 29. helmikuuta 2020 mennessä.

Lisätiedot ja tiedustelut: 
Thomas Hacklin, thomas.hacklin@spv.fi
www.sailing.org/2020-offshore-worlds

Kysy 
tarjousta!

KROATIASSA PÄÄSET 
PURJEHTIMAAN JO 

ENNEN VAPPUA! 

Kevään ja kesän parhaat 
viikot varataan nyt!

www.qsail.fi       info@qsail.fi       040 552 5111

Kiinnostaako 
Mixed offshore?

Periksiantamaton 
Huusela

Ari Huusela teki marraskuussa pohjoismaista purjehdushis-
toriaa tullessaan kuuluisan Transat Jacques Vabre -kilpailun 
maaliin. Huuselan ja hänen kakkoskipparinsa irlantilaisen 

Mikey Fergusonin purjehdus oli haastava. Ensimmäisenä yönä re-
pesi isopurje, ja kaksikko joutui tekemään 8 000 kilometrin pituisen 
kilpailun aikana useita ratkaisevia jatkamispäätöksiä.

- Taidan olla kovien koettelemusten mies. Mikään ei tunnu ir-
toavan helpolla. Transat Jacques Vabre on silti voitto. Valtava me-
nestys minulle, Mikeylle ja kumppaneillemme. En voi kiitollisempi 
olla, että pystyimme tähän. Onnistuimme priorisoimaan käytettävissä 
olleet resurssimme ja tekemisemme juuri oikein, Huusela kertoo tie-
dotteessa. 

Transat Jacques Vabre -kisamailien saaminen oli Huuselalle tärke-
ää Vendée Globe -kilpailun lähtölinjalle pääsyn varmistamiseksi. Huu-
sela starttaa maailman seuratuimpaan maapallon ympäri yksinpurjeh-
duskilpailuun 8. marraskuuta 2020 Ranskan Les Sables d’Olonnesta. 

 
Huuselan voi bongata Vene 20 Båt -messuilla 7., 8. ja 15. helmikuuta 
puhumassa vauhdikkaista purjehdusprojekteistaan. 

 
Lähde: Ari Huusela Ocean Racing

PURJEHDUS-

UUTISIA
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S
uomen Purjehdus ja Venei-
lyn kilpapurjehdustoimin-
nan koordinaattori Thomas 
Hacklin odottaa kaudelta 
2020 paljon.

– Uudistettu kilpailumuoto, jossa seura-
joukkueet lunastavat finaalipaikan karsinto-
jen kautta toi liigan kaivattua lisäjännitystä 
purjehtijoille ja seuraajille. Kaudella kilpai-
lumuoto säilyy samanlaisena ja toivomme, 
että liigan kärkisijoista kilpaillaan yhtä pie-
nillä marginaaleilla jälleen tänä vuonna, 
kertoo Hacklin.

Hän kehuu viime kautta suurme-
nestykseksi. Hacklinin mukaan lii-
gassa nähtiin ennätysmäärä jouk-

kueita ja kaksi uutta paikkakuntaa pääsivät 
järjestämään karsintakilpailut, kun Espoo 
sekä Naantali toimivat kisajärjestäjinä.

Finaali tullaan purjehtimaan tällä kertaa 
Naantalissa syksyllä. Kesällä purjehdittavat 
karsinnat järjestetään Ahvenanmaalla ja 
pääkaupunkiseudulla. Ensimmäinen kar-
sinta kesäkuussa ja toinen elokuussa.

Hacklin sanoo Purjehdusliigan olevan 
liiton ehdottomia kärkihankkeita, jonka 
kilpailullisuuteen ja laatuun panostetaan 
paljon.

– Teemme tiivistä yhteistyötä järjestä-
vien seurojen kanssa, resursoimme seuroja 
tarpeen mukaan ja varmistamme että kaik-
ki toimii maalla ja merellä. Vakiintuneeseen 
liigakonseptiin kuuluu muun muassa ruo-
kahuolto kilpailijoille rannassa, reaaliaikai-
nen kilpailu- ja tulosseuranta SAP Sailingin 
kautta, korkealaatuinen kilpailukalusto ja 
vesillä tapahtuva tuomarointi. Vuonna 2020 
liiga purjehditaan jälleen uusilla purjeilla.

Hän toivottaa ihmiset tervetulleek-
si Helsingin venemessuille lauantaina 8. 
helmikuuta 2020. Tuolloin Purjehdusliiga 
esittäytyy SPV:n lavalla osastolla 4a51 kello 
14 alkaen.

 

Purjehdusliigan alkutaipaleella 
Åländska Segelsällskapet, ÅSS, 
joutui toteamaan Nyländska Jakt-

klubbenin paremmakseen kahtena vuotena 
peräkkäin. Kaudesta 2017 lähtien liiga on 
kulkenut kuitenkin täysin ÅSS:n komen-
nossa. Kolme peräkkäistä mestaruutta 
kahden hopean jatkoksi ei todellakaan ole 
sattumaa.

Seuran kilpapurjehdustoiminnasta vas-
taava Staffan Lindberg näkee huikean me-
nestyksen taustalla useita tekijöitä.

– Syitä on varmasti monia, mutta ennen 
kaikkea uskon seuran tukevan purjehtijoita 
kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Toinen 
luonnollisesti on kalustehankinnat, koska 
meillä on omaa J70-kalustoa ja voimme 
harjoitella oikeanlaisella veneellä, Lindberg 
sanoo.

Hän toteaa myös, että ÅSS lähtee tavoit-
telemaan jälleen vain ja ainoastaan Purjeh-
dusliigan voittoa, mutta haluaa menestyä 
myös Champions Leaguen puolella.

Joskus kilpaurheilun piirissä esiintyy 
hetkiä, kun lähes kaiken voittaneet 
urheilijat ja seurat tuntevat olonsa 

kylläiseksi. Lindberg painottaa, että nälkää 
riittää edelleen.

– Meillä on edelleen paljon tavoitteita 
saavutettavana. Ennen kaikkea haluamme 
menestyä kansainvälisissä kisoissa koti-
maan lisäksi.

T
homas Hacklin, som är 
koordinator för SBF:s kappse-
glingsverksamhet, väntar sig 
mycket av säsongen 2020.

- Det nya tävlingsformatet, 
där föreningarnas lag tar sig till finalen via 
kvaltävlingar, förde med sig ökad spänning 
både för tävlarna och dem, som följde med 
tävlingarna. Säsongen 2020 är formatet 
oförändrat och vi hoppas, att det blir lika 
hård kamp om tätplaceringarna som tidi-
gare, berättar Hacklin.

Hacklin ser den gångna säsongen 
som en stor framgång. Ett rekor-
dantal lag deltog och två nya orter, 

Esbo och Nådendal, var värdar för kvalseg-
lingarna.

Den här säsongen seglas finalen på hös-
ten i Nådendal. Kvalseglingarna sker på 
Åland och i huvudstadsregionen, den ena 
i juni och den andra i augusti.

Hacklin ser Seglingsligan som ett av för-
bundets absoluta spetsprojekt – man satsar 
mycket både på tävlingarna och på kvalite-
ten i hela ligaverksamheten.

- Vi har ett nära samarbete med arrang-
örsföreningarna, hjälper dem vid behov 
med resurser och ser till att allt fungerar bå-
de på sjön och i land. I paketet ingår bland 
annat matservice för tävlarna, möjlighet att 
följa med seglingarna och få resultaten i real 
tid med hjälp av SAP Sailing, högklassig täv-
lingsutrustning och domare på banan. År 
2020 seglas ligan igen med nya segel.

Han önskar också alla välkomna till Båt-
mässan i Helsingfors lördagen 8 februari 
2020. Då visar ligan upp sig på SBF:s avdel-
ning 4a51 med början kl. 14.

Purjehdusliiga suurempi  
kuin koskaan
Suomen Purjehdusliiga aloitti menestyksekkään taipaleensa vuonna 2015. 
Kuudes sesonki ja uusi vuosikymmen starttaavat kenties parempana kuin 
koskaan.

TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM  KUVA PEPE KORTENIEMI  ÖVERSÄTTNING PATA ANDERSSON

Seglingsligan större  
än någonsin
Finlands Seglingsliga startade år 2015. Framgång följde och vid  
början av det nya decenniet är ligan kanske bättre än någonsin.

Under ligans första år fick ÅSS se 
sig besegrat av Nyländska Jakt-
klubben två år i rad. Men från 

och med säsongen 2017 har ÅSS haft kom-
mandot. Tre mästerskap i rad efter två an-
draplaceringar visar att det inte är fråga om 
en slump.

Staffan Lindberg, som ansvarar för 
klubbens tävlingsverksamhet, ser flera 
samverkande faktorer bakom de stora 
framgångarna.

- Det finns säkert många orsaker, men 
framför allt gäller att seglarna får stöd av 
klubben i alla situationer.  En annan faktor 
är naturligtvis utrustningen: Eftersom vi 
har egna J70-båtar kan vi träna i verkliga 
förhållanden, säger Lindberg.

Han konstaterar också att ÅSS huvud-
mål är seger i Finlands liga, men man vill 
också nå framgång i Champions’ League.

Inom tävlingsidrotten händer det ibland 
att idrottare och föreningar, som har 
vunnit nästan allt, blir alltför självbe-

låtna. Lindberg betonar, att hungern ännu 
räcker till.

- Vi har ännu många mål framför oss. 
Framför allt vill vi utöver hemlandet också 
ha framgång i internationella tävlingar.

ÅSS har förberett sig för den komman-
de säsongen genom att ha seglingsträningar 
ännu sent på hösten. Man försöker också 
starta säsongen så tidigt som möjligt. Och 
väderleksläget just nu ger ju goda möjlighe-
ter till träning på sjön. Men Lindberg påpe-
kar, att ÅSS seglare också satsar mycket på 
konditionsträning under vintern.

Tulevaan kauteen ÅSS on valmistau-
tunut jatkaen purjehdusharjoituksia mah-
dollisimman pitkälle syksyyn. He pyrkivät 
aloittamaan purjehdukset niin aikaisin 
keväällä kuin mahdollista. Tämän hetken 
sääolosuhteet lupaavat Lindbergin mukaan 
sillä saralla hyvää. Hän kertoo myös, että 
ÅSS:n purjehtijat keskittyvät talven aikana 
paljon kuntoharjoitteluun.
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E
sko Kilpi aloitti purjehdusuransa 1960-luvul-

la optimistijollalla Kilven suvun kesäpaikas-

sa Kustavissa. Vuosien mittaan Eskosta tuli 

taitava kilpapurjehtija ja klassikkoveneiden 

harrastaja. Ehkä lapsuuden optimistiajoista 

hänelle jäi pysyvä optimistinen ajattelu. 

Esko Kilpi oli visionääri, sosiaalisesti erittäin taitava ja 

hänellä oli kyky sekä halu kehittää maailmaa. Työelämän 

asiantuntijana ja liikkeenjohdon neuvonantajana Esko oli 

erittäin arvostettu.

Vapaa-aikanaan hän antoi osaamisensa maamme pur-

jehduksen käyttöön. Suomen Purjehdus ja Veneilyn ensim-

mäisen puheenjohtajan amiraali Juhani Kaskealan perus-

tama vaikuttajaryhmä sai Eskosta osaavan vetäjän. Omalla 

puheenjohtajakaudellani 2013-2018 Esko Kilpi oli minulle 

kuten niin monelle muulle hyvä sparraaja, innostaja, keskus-

telukumppani ja kuuntelija. Hän oli aina aidosti läsnä. 

Purjehduskilpailuissa hän oli tarkka ja taktinen mutta sa-

malla rauhallinen ja koko miehistön huomioiva kippari. Es-

ko oli monessa mukana, mutta ei korostanut itseään, vaan 

tekemistä.

Eskon kyky ikuistaa hetkiä, tapahtumia ja henkilöitä 

valokuvin hakee vertaistaan. Valokuvanäyttelyiden lisäksi 

pääsimme nauttimaan hänen järjestämistään Classic Sym-

posium -tapahtumista, joihin hän sai vierailijoiksi maailman 

kovimpia suunnittelijoita, purjehtijoita ja asiantuntijoita. 

Esko osasi yhdistää ainutlaatuisella tavalla menneisyyden 

ja ammentaa siitä vahvuuksia paremman huomisen luomi-

seksi. Esko Kilpi teki liian lyhyeksi jääneen elämänsä aikana 

mittavan työn maamme purjehduksen taustalla.
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Heinz Ramm-Schmidt, 1920-2019

Suuri purjehtija 
on poissa

H
einz Ramm-Schmidt oli rakentamassa 

maahamme sotien jälkeistä teollisuutta ja 

hyvinvointia. Hän toi työelämään uusia toi-

mintatapoja, luovaa ajattelua ja tehokkuut-

ta. Hän oli muun muassa suunnittelemassa 

ja kehittämässä Soliferin mopediteollisuuta ja toimi vuosina 

1971-1983 Hackmanin toimitusjohtajana.

Purjehtijana tunnemme hänet menestyksekkäänä avo-

merikilpailijana, joka voitti muun muassa Gotland Runt 

-kilpailun kuusi kertaa sekä henkilönä, joka vuonna 1966 

tilaamalla Swan 36 Tarantella I -veneen pitkälti mahdollisti 

uuden Nautor-veneveistämön ja menestyksekkäiden Swan-

avomeripursien valmistamisen käynnistämisen. Vuonna 

1970 veistämö toimitti Ramm-Schmidtin perheelle heillä yhä 

käytössä olevan Swan 37 Tarantella II -veneen.

Heinz Ramm-Schmidt suhtautui purjehtimiseen ja kilpai-

lemiseen intohimoisesti – kuitenkin huumorilla ja positiivi-

sella asenteella. Merkittävää oli, että Tarantellan miehistö 

muodostui hyvin pitkälti perheenjäsenistä ja hyvistä ystä-

vistä. Purjehdus oli Heinzille tapa rentoutua ja vastapainoa 

työelämälle.

Minulla oli ilo purjehtia hänen kanssaan samassa ve-

neessä Nautorin 40-vuotisregatassa Porto Cervossa 2006. 

Siellä ja muissakin Swan-regatoissa Heinzin sivistynyt huu-

mori ja positiivinen asenne loivat hyvää tunnelmaa. Erityi-

sesti vuonna 2016 Nautorin 50-vuotisjuhlaregatassa hänen 

pitämänsä juhlapuhe on jäänyt mieleeni. Tapa, jolla Heinz 

Ramm-Schmidt yhdisti elämässään perheen, työn, harras-

tukset sekä niistä nauttimisen ja samalla pyrki eteenpäin 

sekä uudistumaan, hakee vertaistaan.

Esko Kilpi, 1952-2020

Klassikoiden  
rakastaja loi uutta

X-Drive® Endure purjeet valmistetaan Endumax® kuidusta, samaa kuin 
Dyneema® ja Spectra®. Kuidut jotka tunnetaan korkeasta lujuudesta ja 
erinomaisesta kestävyydestä. Endumax® on myös valkoista jolloin myös 
X-Drive Endure purjeet ovat klassisen valkoisia mutta täysin uudenlaisia.

Kymmenkertaisesti Dacronia lujemmat Endumax®kuidut ovat X-Drive 
Endure purjeessa katkeamattomina kulmista kulmiin tarkasti rasitusten 
suuntaisina pitäen purjeen muodon mahdollisimman 
tehokkaana.

Löydä nyt purjehtimisen intohimo uudelleen. Vaihda 
venyneet Dacronpurjeesi uusiin jotka säilyttävät 
räätälöidyn aerodynaamisen muotonsa. Hyvin 
istuvat purjeet kallistavat venettäsi vähemmän ja 
purjehtiminen on hauskaa kovemmassakin tuulessa.

Tutustu mallistoomme kotisivuillamme 
www.uksailmakers.com ja pyydä tarjous uusista 
X-Drive Endure purjeista.

UK Sailmakers  50 purjeneulomon globaalia 
osaamista ja paikallista asiantuntemusta 
vuodesta 1948

UUDET TÄYSIN VALKOISET PURJEET MATKA JA KILPAPURJEHTIJOILLE

UK Sailmakers Finland
Suomenlinnan Telakka,
00190 Helsinki
puhelin 09 668 311
sähköposti: myynti@uksails.fi
Web: www.uksails.fi

X-Drive® Endure
PALAUTA PURJEHTIMISEN 
INTOHIMO
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Kirjoittaja Samuli Salanterä on Suomen Purjehdus ja Veneilyn entinen puheenjohtaja ja Turun Pursiseuran kommodori.
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V
aasassa syntynyt nuori pu-
helias poika haaveili am-
mattijalkapalloilijan uras-
ta. Vaasan nappulasarjasta 
koottu kaupunkijoukkue 

kohtasi muun muassa Seinäjoen ja Lapuan 
ennen kuin kausi huipentui Helsingin koh-
taamiseen Olympiastadionilla. 

Vuonna 1962 kaupunkien nuoret lu-
paukset kohtasivat toisensa Suomi-Tans-
ka-maaottelun esinäytöksenä. Ottelun 
päätyttyä Tanskan joukkueen tähtipelaaja 
Henning Enoksen nosti nuoren vaasalais-
pojan hartioilleen ja juoksi pitkin stadionin 
etusuoraa. Poika oli valittu juuri ottelun 
parhaaksi pelaajaksi ja kuunteli häkeltynee-
nä 16 000 ihmisen aplodeja. 

– Tuon jälkeen odottelin kovasti, että 
Tottenham ottaisi yhteyttä, mutta eivät ne 
samperi vie ole vieläkään soitelleet, Tapio 
Korpaeus, 69, sanoo.

Hän työskenteli alun perin kaupan alalla 
ja haaveili kauppiaan urasta. Ikuinen rakka-
us eli urheilu veti häntä kuitenkin puoleen-
sa. Korpaeus tuli tunnetuksi Hämeenlinnan 
Pallokerhon paikallisena äänenä. Hän selos-
ti HPK:n ottelut paikallistelevisiokanavalle 
Häm TV:lle. Vuonna 1993 Hockey Night 
-konsepti mullisti mediakentän ja valtasi 
kiekkomarkkinat. Korpaeus ajautui sen si-
jaan lähemmäksi omaa kutsumustaan.

– Hämeenlinnassa järjestettiin vesi-
jettien SM-kilpailu. Minut haluttiin sinne 
selostamaan ja jäinkin lopulta muutamaksi 
vuodeksi selostamaan niitä kisoja.

Jyväskylän vauhtiviikot käynnistyivät 
muinoin kilpavenekisalla Hotelli Alban 
edustalla noin viikko ennen Jyväskylän 
suurajoja. Vesijetit ajoivat oman kisansa 
samassa tapahtumassa. Korpaeus selosti 
oman osuutensa niin hyvin, että kilpailu-
johtaja Jussi Hänninen tuli kisan jälkeen 
tiedustelemaan Korpaeuksen halukkuut-

ta selostaa myös venekilpailu seuraavana 
vuonna. 

– Siitä se sitten lähti, kertoo Korpaeus. 

Kilpaveneilyn kultakurkku
Jyväskylä näyttelee kokeneen kilpavenei-
lyselostajan muistoissa muutenkin suurta 
roolia. Korpaeus nimeää uransa kenties 
suurimmaksi kohokohdaksi suomalaisen 
tähtihetken Jyväskylässä vuonna 1999. 
Tuolloin Anders Forsström voitti dra-
maattisten vaiheiden jälkeen S850-luokan 
eli nykyisen Formula 4 -luokan maailman-
mestaruuden. 

– Forsströmin veneestä meni viimeises-
sä erässä sulake. Lähtöä johtanut Norjan 
Rick Håkonsen oli matkalla maailman-
mestaruuteen, mutta Jouko Paasonen 
kaatoi veneensä. Tätä seuranneessa uu-
sintastartissa Håkonseniltä paloi sulake ja 
Forsström karkasi ensimmäiseen maail-
manmestaruuteensa, Korpaeus kertoo.

Hän muistelee edelleen hieman epäuskoi-
sena myös S850-luokan vuoden 2001 MM-
kisoja Ranskassa. Korpaeus pääsi selostamaan 
kisan lopun yleisölle, kun Forsströmin mesta-
ruus alkoi näyttää varmalta. Korpaeus kuvai-
lee, että kokemus jäi elävästi mieleen yhtenä 
hänen uransa huippuhetkistä.

Hän kehuu Ranskan kisoja erinomaisik-
si puitteiltaan, mutta järjestäjät saavat Kor-
paeuksen edelleen kiihtymään. Forsström 
hylättiin kisan jälkeen vääränlaisen poltto-
aineen takia, koska sen ei katsottu olevan 
vapaasti kaupan olevaa. 

– Pojat ottivat fiksusti pulloon näytteen 
kilpailussa käytetystä polttoaineesta ja vei-
vät tutkittavaksi Nesteen laboratorioon. 
Tilanne pääsi mielestäni menemään siihen 
pisteeseen asti, että Neste uhkasi UIM:ää 
jopa oikeustoimilla, Korpaeus sanoo.

Forsströmin mestaruus vahvistettiin 
lopulta vasta neljä kuukautta kisan jälkeen. 

Eikä tämä tapahtuma ollut ainut syy miksi 
juuri kyseinen kisa on jäänyt Korpaeuksen 
mieleen. 

– Kotiinpäin vetäminen Ranskassa oli 
aivan absurdia luokkaa. 

Paikalla kisoissa oli 50 kuljettajaa, jot-
ka jaettiin kolmeen karsintaerään. Kunkin 
erän viisi parasta pääsivät suoraan finaaliin. 
Korpaeus kertoo, että ensimmäisessä erässä 
oli peräti neljä suomalaiskuljettajaa. Kaikki 
kisoihin osallistuneet ranskalaiset löytyivät 
viimeisestä erästä. 

– Sanoin tuolloin, että haluaisin saman-
laisen arvontakoneen kotiini.

Hämeenlinnan urheiluhullu selostaja – Tapio Korpaeus
Lähes koko ikänsä kilpaurheilulle omistanut Tapio Korpaeus on ehtinyt  
elämänsä aikana kokea ja nähdä monenmoista. Hänen henkilökohtaista  
panostaan kotimaisen kilpaveneilyn hyväksi ei pysty kiistämään kukaan. 

TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM  KUVAT JASMIN HEIKKILÄ, PELLE LARSSON

Historiallinen hetki Berliinin 
vuoden 1936 olympialaisten 
entisöidyllä soutustadionil-
la vuodelta 2016. Kuvassa 
vasemmalta: Korpaeus, 
Mauri Manninen, Juho-Matti 
Manninen, Juha-Pekka Manni-
nen ja Timo Suomi maskotti 
sylissään.

Toisenlainen perspektiivi
Juho-Matti Mannisella ja hänen tausta-
joukoillaan on erityinen paikka Tapio Kor-
paeuksen sydämessä sekä arvomaailmassa. 
Hän pääsi seuraamaan läheltä yhtä suoma-
laisen kilpaveneilyn suurimmista mesta-
reista hänen huippuvuosinaan. 

Korpaeus toimi monenlaisissa rooleis-
sa. Hän oli laiturilla avustamassa starteissa 
ja ajoi kaluston Juho-Matin isän Maurin 
kanssa kisapaikoille. Ennen kaikkea hänen 
roolinsa oli kannustaa, opastaa ja auttaa 

kaiken näkemänsä sekä kokemansa nojal-
la tiimiä entistä parempiin suorituksiin. 
Korpaeus hoiti myös viestinnän maailmal-
ta Suomeen esimerkiksi liiton tiedotteita 
varten.

Mannisten kanssa Formula 4 -luokan 
MM-sarjaa kiertänyt Korpaeus nimeää noi-
den vuosien ehdottomaksi kohokohdaksi 
Juho-Matin ensimmäisen maailmanmesta-
ruuden vuonna 2016. 

– Upea tapahtuma entisöidyllä Berliinin 
olympialaisten soutustadionilla. Palkinto-

jenjaossa kuulin, kun joku laulaa Maamme-
laulua tunteella. Näin Maurin laulamassa 
katsomon viidennellä penkkirivillä, kun oma 
poika kruunattiin maailmanmestariksi. Tuli 
kyllä tippa linssiin allekirjoittaneellakin.

Edellä mainittujen kotimaisten kilpa-
veneilijäsuuruuksien lisäksi Korpaeus tuo 
esille valtavan arvostuksensa Sami Seliön 
upeaa uraa kohtaan. Ennen kaikkea hän 
nostaa hattua sille taistelulle, jonka Seliö 
joutui käymään noustakseen aina Formula 
1 -luokan maailmanmestariksi asti. 
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Korpaeus osallistui vuonna 2018 Offshore J -luokan SM-kisaan Mauri Man-
nisen kartturina. Kilpailussa he sijoittuivat neljänneksi ja Korpaeus palkittiin 
ensimmäisestä kilpaveneilykisastaan erikoispalkinnolla (kuvassa).

KILPAVENEILYon luonnollisesti edelleen osa hänen 

elämäänsä. Korpaeus seuraa ne kisat etänä, jotka voi ja 

kävi viime kesänä Helsingissä seuraamassa SM-sarjojen 

finaaleja paikan päällä. Hän lähettää terveiset Nauticin 

lukijoille:

”Haluan kiittää kaikkia urheilijoita, tiimejä järjestäjiä 

ja muita taustahenkilöitä. Te olette tarjonneet loistavan 

alustan tekemisilleni, ja apua sekä asiantuntemusta olen 

aina kysyessäni saanut. Urheilumenestys on tietysti an-

tanut eniten poweria, mutta kannattaa aina muistaa, et-

tä ilman keskinäistä kilpailua ei synny menestyjiä. Täten 

kaikki te olette ”osasyyllisiä” suomalaismenestykseen. 
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Offshore 3C -avomeriluokan kuusinkertai-
selle maailmanmestarille Marcus Johns-
sonille, jota hän nimittää legendaksi. Kor-
paeus muistaa mainita myös Johnssonin 
kartturin Jussi Myllymäen, jota hän pitää 
maan parhaana omalla sarallaan.

Lopuksi Korpaeus nimeää myös Sara 
Pakalenin.

– Tässä yhteydessä ei voi olla mainit-
sematta Saraa. Hän on ainoa nainen Suo-
messa, joka on voittanut yleisten mootto-
riurheiluluokkien maailmanmestaruuden. 
Lisäksi Sara on Euroopan mestari.

Selostuskoppi hiljenee, mies ei
Nykyisin Korpaeus viettää rauhallista 
arkea Hämeenlinnassa yhdessä edelleen 
töissä käyvän puolisonsa Suvin kanssa. 

– Terveenä olen saanut käytännössä 
koko elämäni olla. Eihän minulla ole ollut 
päänsärkyäkään kuin kaksi kertaa elämäni 
aikana. Viime kesänä pelasin noin sata kier-
rosta golfia Aulangolla, kertoo Korpaeus.

Golf onkin kuulunut hänen elämäänsä 
jo pitkään. Korpaeuksen tasoitus oli par-
haimmillaan peräti viisi. Palkintokaapista 
löytyy myös Urheilutoimittajain liiton golf-
mestaruus vuodelta 1997.

– Historiikissa tulokseni taitaa olla 
edelleen kymmenen lyöntiä todellisuutta 
huonompi. Ehkä se on noin siksi, että lis-
ta ei näyttäisi tamperelaisille niin rumalta, 
Korpaeus veistelee.

Tapsan terveiset Nauticin lukijoille
Suurin syyllinen on legendaarinen Jussi Hänninen, joka kyseli 

haluani selostaa koko One Lake Race Jyväskylässä. Kansainvä-

liset tunnustukset UIM-valvojilta ja kansainvälisiltä tähdiltä, ku-

ten Marit Strömöyltä ja Jonas Anderssonilta ovat vahvistaneet 

uskoa oikealla väylällä olemisesta. Mannisen ja Viipon perheille 

suuret kiitokset selostus- ja kisamatkojen majoittamisesta ja 

ylenpalttisesta ylläpidosta.

Still going strong if you need me” –Tapsa

Puhelias kilpaveneilyn kävelevä tietopankki jakelee auliisti 

kiitoksia kokemastaan ympäri Suomea, mutta itsekin häneltä 

lukuisia kertoja tietoa ja apua saaneena totean, että kiitos si-

nulle Tapsa!

Suomen Venehuolto
Varaosat: 044 49 499 30
Huolto:   -20
Moottorimyynti:   -10
Veneentekijäntie 9
00210 Helsinki
www.suv.fi 

Ahvenanmaa
Wemarin
Puh. 081 129 90

Hanko
KL-vene
Puh. 044 49 499 51

Helsinki
Suomen Venehuolto
(Lauttasaari)
Puh. 044 49 499 20

Top-Boat
(Jollas)
Puh. 010 229 6000

Iniö
Björklund Båtslip
Puh. 02 463 5343

Inkoo
Mainserv
Puh. 050 531 1805

Mekaniska Marin
Puh. 09 221 1014

Joensuu
Kopola
Puh. 050 355 5996

Jyväskylä
Autosähkötyöt Ahonen
Puh. 010 322 0160

Kotka
Veleiro
Puh. 05 210 9555

Kuopio
SkipService
Puh. 017 262 0990

Lahti
Vääksyn Konepiste
Puh. 010 271 7411

Lappeenranta
UK Koskimies
Puh. 05 612 9071

Loviisa
Tuomo Lempinen
Puh. 040 071 4049

Oulu
Fennomotors
Puh. 0400 279 925

Parainen
Damec
Puh. 0400 845 594

Pietarsaari
Kvarken Marin Service
Puh. 0500 669 220

Pori
Petäjäksen venepalvelu
Puh. 02 630 3700

Porvoo
Emsalö Båtuplag
Puh. 020 755 9340

Puumala
SaV Yachts
Puh. 050 364 3111

Raasepori
Nylund’s Boathouse
Puh. 044 987 8588

Rauma
Petäjäksen Telakka
Puh. 02 824 1041

Savonlinna
VS-Marin
Puh. 015 273 090

Sideby
Sideby Motor
Puh. 050 436 0786

Taalintehdas
Dalsbruks Båtservice
Puh. 02 466 1400

Tammisaari
Hydrolink Boatcenter
Puh. 050 378 6071

Tampere
WaveMotor
Puh. 010 325 7900

Tornio
Tatun Tarvike
Puh. 020 785 0840

Turku
S-Marin
Puh. 044 725 1065

Uusikaupunki
Salmeri
Puh. 02 842 3353

Vaasa
Hydrolink Boatcenter
Puh. 06 357 5070

Vääksy
Vääksyn Konepiste
Puh. 010 271 7412

VAIN Venemessujen ajan
messuosastOllamme

6K60 -15%

Varaosat, 
tarvikkeet 
ja potkurit

Yli 100 € ostosta
messuilla

1 l VDS-3 15W-40 öljyä

kaupan 
päälle

7.-16.2.Messukeskus Helsinki

volvo penta -verkostomme

MESSUTARJOUKSET

Alkuperäiset varaosat ja 
luotettava huolto 

asennetuilla varaosilla on nyt

2 vuoden takuu

36



K i l p a v e n e i l y

K
aksinkertainen maailman-
mestari, moninkertainen 
Euroopan mestari ja Suo-
men mestari. Kaikesta pää-
tellen nimen luulisi olevan 

tuttu vähintään jokaiselle kilpaveneilyä seu-
raavalle, mutta näin ei välttämättä aina ole. 

– Olisihan se kiva, jos välillä muistettai-
siin veneessä olleen toinenkin ukko, sanoo 
Jussi Myllymäki.

Hän on voittanut EM-kultaa Ilkka 
Landenin navigaattorina eli kartturina ja 
kulkenut voitosta voittoon Offshore 3C 
-avomeriluokassa nykyisen aisaparinsa laji-
legenda Marcus Johnssonin kanssa. Tämä 
ei ole tarina pelkästään Myllymäestä vaan 
kunnianosoitus niin kilpaveneilyn kuin ko-
ko moottoriurheilun tiimityöskentelylle ja 
taustajoukoille. 

Jussi Myllymäki, 38, päätyi kilpave-
neilyn pariin kuulumalla kilpavenei-
lijän perhepiiriin ja taustajoukkoihin. 

Hänen äitinsä serkku Ilkka Landen ajoi kil-
paa ja Myllymäki oli seuraamassa Landenin 
kisoja nuoresta asti. Vuonna 1999 kokenut 
kilpakuljettaja tiedusteli Myllymäen intoa 
ruveta kartturiksi. Jalkapalloammattilaisen 
urasta haaveillut nuorukainen päätyi me-
nestyksekkäälle uralleen hieman yllättäen.

Mies mestarien takana
Kuljettajan menestys rakentuu täydellisen tiimityöskentelyn seurauksena. 
Jussi Myllymäki on esimerkki henkilöstä, jonka henkilökohtainen panos 
tiedostetaan pitkälti vain hänen lähipiirissään. 

TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM  KUVA MIA JOHNSSON

– Ei kartturin homma varsinaisesti ollut 
missään kohtaa tavoitteena, mutta mahdol-
lisuuden auettua sille tielle myös jäin. Niin 
kauan kuitenkin olin ehtinyt jo pyörimään 
lajin parissa, että se tuntui vain luonnollisel-
ta, kertoo Myllymäki.

Alusta asti navigaattorina toimiminen 
tuntui Myllymäen mukaan hänen omalta 
jutultaan. Mitään suurta paloa hänellä ei 
ole koskaan ollut itse ajamiseen. Sen sijaan 
Myllymäki kertoo nauttivansa, kun pääsee 
vaikuttamaan siihen, miten ja mistä kilpai-
lussa edetään. 

– Ennen starttia käydään kartalta reittiä 
läpi ja valmistellaan kartat. Sinne karttaan 
tulee merkata kaikki reittitarkastuspisteet. 
Samalla mietitään ne paikat, joista voisi ajaa 
tai vastavuoroisesti ei ainakaan voi ajaa, 
Myllymäki sanoo.

Sellaiset paikat, jotka ovat sääntöjen 
puitteissa sallittuja ajaa, mutta joista toden-
näköisesti muut eivät uskaltaisi ajaa, ovat 
aina mahdollisuuksia Myllymäen mukaan. 
Ne paikat hän käy kuljettajan kanssa aina 
tutkimassa erikseen. 

Luonnollisesti juuri kartta näyttelee 
suurta roolia Myllymäelle. Kisoissa kart-
turin tulee pystyä kovassa vauhdissa hah-
mottamaan kartalta ulos katsomalla missä 
kohtaa reittiä mennään. Myllymäki sanoo, 

että kiintopisteiden löytäminen kartalta on 
ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi mastot, 
joita myös kuljettaja voi käyttää pitkillä 
suorilla kiintopisteinään. 

Saariston läheisyydessä ja osuuksilla, 
joissa on paljon käännöksiä kuljettajan ja 
kartturin kommunikointi korostuu Mylly-
mäen mukaan entisestään. 

– Silloin pitää kyetä kertomaan kuskille 
mitä sieltä tulee vastaan. Kartturina en näe 
itse eteenpäin umpiohjaamoveneestä, mut-
ta kerron kuskin silmiä varten mitä hakea, 
sanoo Myllymäki.

Hän on epäilemättä onnistunut 
tehtävässään varsin hyvin, koska 
voittoja löytyy useiden eri kuljet-

tajien taustalta. Myllymäki korostaa, että 
hän on Johnssonin kanssa kokenut monia 
ikimuistoisia ja menestyksekkäitä arvokisa-
hetkiä, mutta eräs muisto hieman kauem-
paa nousee silti päällimmäisenä mieleen. 

– EM-kulta Ilkan kanssa vuonna 2002. 
Se oli oman urani ensimmäinen iso voitto. 
Lähdettiin silloin omasta mielestämme aika 
altavastaajina kisaan, mutta voitettiin lopul-
ta täysin suvereenisti, Myllymäki kertoo.

Tuolloin Myllymäen oma osaaminen 
korostui erityisen paljon ja mahdollisti en-
simmäisen kisalähdön ylivoimaisen voiton. 
Hän valitsi sellaisen matalikon reitiksi, josta 
muut eivät uskaltaneet tulla. 

Myllymäen arki kuluu nykyisin päivätöi-
den ja perheen parissa. Lasten harrastukset 
ja varsinkin pojan jalkapalloilut pitävät hä-
net kiireisenä. Kaiken voittanut Myllymä-
ki sanoo, että arvokilpailut ovat hänelle ja 
Johnssonille nykyisin enemmän mukavaa 
ajanvietettä, joissa näkee hyviä ystäviä. Ai-
nakin starttiin asti.

– Olemme saavuttaneet Marcuksen 
kanssa jo paljon yhdessä, mutta kyllä se niin 
vain on, että kun arvokisoissa kypärän lait-
taa päähän niin voitto on aina tavoitteena, 
kertoo Myllymäki.
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Marcus Johnsson 
ja Jussi Myllymä-
ki palkittiin SPV-
gaalassa 2018.

Nettivälittäjä 
kattavalla venekohtaisella markkinoinnilla.

Tehokas mainonta.
Mainostamme enemmän kuin muut välittäjät - 
myös lehdissä.

Kansainvälinen
kattava mainonta Suomen rajojen ulkopuolella.

Purjehdusammattilaisia
jotka myös osaavat moottoriveneet.

Paneudumme 100% sinun veneeseen.
Ei ristiriitaa uusvenemyynnin tai tiettyjen 
tuotemerkkien kanssa.

Sinulla on vene käytettävissä 
koko myyntiprosessin aikana.

Välitämme
rahoitusta, vakuutuksia sekä puolueettomia 
kuntotarkistajia.

50 000 kävijää kuukaudessa
riippuen vuoden ajasta.

Hyvin tehokas 
hakukoneoptimointi. 
Meillä myynnissä oleva vene löytyy 
hakutuloksena ensimmäisten 
joukossa esim. Googlessa.

Veneilmoitukset ovat 
helposti katsottavissa. 
Olemme kaikilla digitaalisilla 
alustoilla. 

BÅTAGENT 
LYHYESTI

www.batagent.fi

BÅTAGENTILLA USEITA 
VENEITÄ MYYNNISSÄ
- katso www.batagent.fi

Beneteau Oceanis 37 -2008
Hinta: 89 500 EUR

Elan 37 -2006  
Hinta: 75 000 EUR

Laurinkryssare 35 -1962
Hinta: 32 000 EUR

Nauticat 33 -1974
Hinta: 49 500 EUR

Swan 48 CB -1997   
Hinta: 425 000 EUR

Baltic 42 C&C -1978   
Hinta: 88 000 EUR

Aquador 21 WAe -2009  
Hinta: 37 500 EUR

Hallberg-Rassy 40 -2004
Hinta: 227 000 EUR

Aquador 28C -2006
Hinta: 90 000 EUR

Bavaria 30 Cruiser -2006
Hinta: 44 000 EUR

Saga 370 HT -2018 
Hinta: 355 000 EUR

Sparkman & Stephens -1961 
Hinta: 65 000 EUR

Hallberg- Rassy 372 -2010
Hinta: 249 000 EUR

Nauticat 42 -2006 
Hinta: 345 000 EUR

Colin Archer 30 -2014
Hinta: 125 000 EUR

Robert Renlund
+358(0)40 3100 066
robert@batagent.fi

OTA MEIHIN 
YHTEYTTÄ

Etsimme jatkuvasti 
uusia toimeksiantoja 

ja uusia haasteita 
Suomessa.Aquador 24 WA -2004

Hinta: 44 000 EUR

Colin Archer 30 -2011
Hinta: 105 000 EUR

Targa 31 MkII -2001
Hinta: 119 000 EUR
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S
uomella on vankka kilpa-
veneilyhistoria ja edelleen 
useita kansainvälisesti me-
nestyviä urheilijoita maail-
man suurimmissa luokissa. 

RaceWKND!-sarjan toimitusjohtaja Jo-
hannes Böhmig haluaa palauttaa suoma-
laisen kilpaveneilyn kultavuosiensa tasolle 
lopullisesti.

– Haluamme omalla panoksellamme 
viedä suomalaista kilpaveneilyä jatkuvasti 
eteenpäin ja tätä kautta tehdä Suomesta 
jälleen potentiaalinen kisaisäntä suurille 
luokille, kuten Formula 1- ja Formula 2 
-veneiden osakilpailuille, kertoo Böhmig.

Hän korostaa ennen kaikkea ruohon-
juuritason toiminnan merkitystä matkal-
la tavoitetta kohden. Böhmig sanoo, että 
RaceWKND!-sarjalle tärkeintä on saada 
nuoria kuljettajia enemmän lajin pariin. 
Hän antaa esimerkin, että yhtä Sami Se-
liön tasoista kuljettajaa kohden tarvitaan 
tietty määrä potentiaalisia kilpailijoita aina 
pienimmistä luokista alkaen.

Kahdessa vuodessa on ehtinyt tapahtu-
maan jo paljon hyvää. Kuljettajien määrä 
on kasvussa ja RaceWKND! konseptina voi 
hyvin.

RaceWKND! valmiina  
kolmannelle kaudelleen
Toissa vuonna aloittanut RaceWKND! uudisti kotimaisen SM-sarjajärjes-
telmän. Kaudelta 2020 odotetaan hienon viime kauden jälkeen paljon.

TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM   KUVA JORMA RAUTAPÄÄ

– Aluksi mukana oli kutakuinkin 25 
kuskia ja tällä hetkellä heitä on lähestulkoon 
kaksinkertainen määrä. Haluamme silti en-
tistä enemmän nuoria kuljettajia mukaan 
sarjaan, Böhmig sanoo.

Lisäksi Böhmig näkee tärkeänä osoittaa 
ihmisille, että kilpaveneily on mukava koko 
perheen harrastus, joka on lisäksi muihin 
moottoriurheilulajeihin verrattuna kohta-
laisen edullinen.

– Jatkamme motivoituneina siitä mihin 
viime kaudella jäimme. Meillä oli viisi hie-
noa kisatapahtumaa ja pyrimme jatkuvasti 
löytämään tapoja kehittää sekä parantaa 
RaceWKND!-konseptia entisestään, ker-
too Böhmig.

Tulevan kauden kisa-aikataulut ja kau-
pungit varmistuvat alkuvuoden aikana. 
Pääset seuraamaan tilanteen kehitystä sar-
jan verkkosivuilta osoitteessa racewknd.fi/

Alexander Lindholm 
voitti RaceWKND!  
-sarjassa Formula 4  
-luokan SM-kultaa 2019.
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L
asten purjehduskoulu on 
Suomen Purjehdus ja Venei-
lyn jäsenseurojen konsepti, 
jonka tavoitteena on järjestää 
korkealaatuista purjehduk-

sen alkeisopetusta ympäri Suomen. Seurat 
järjestävät Lasten purjehduskoulun alkeis-
kursseja tai alkeistason viikkoharjoituksia.

Purjehduskoulun kurssit ovat hauska 
ja helppo tapa oppia purjehduksen alkeet. 
Taitoja opetetaan turvallisessa ympäristös-
sä koulutettujen ohjaajien opastuksella.

Lasten purjehduskoulu on tarkoitet-
tu noin 7–13-vuotiaille. Kurssitarjonta 

L a p s e t  j a  n u o r e tL a p s e t  j a  n u o r e t

Lasten purjehduskoulu – 
kesän hauskin harrastus
Uusi, valtakunnallinen purjehduskoulu starttaa.

TEKSTI LAURA SANTALA JA ANNI RAUNIO   KUVA LAURA SANTALA

B
arnens seglingsskola är 
Segling och Båtsport i Fin-
land rf:s medlemsförenin-
gars koncept som har som 
mål att ordna högklassig 

seglings utbildning runtom i Finland. Före-
ningarna ordnar Barnens seglingsskolans 
grundkurser eller grundnivåns veckoträ-
ningar.

Barnens seglingsskolas kurser är ett lätt 
och roligt sätt att lära sig grunderna till se-
gling. I seglingsskolan lär man ut kunska-
per i en säker miljö med utbildade ledares 
ledning.

Barnens seglingsskola – 
sommarens roligaste hobby
Nya, nationella seglingsskolan startar. 

ÖVERSÄTTNING EMILIA WINQVIST

eri-ikäisille voi vaihdella hieman seurojen 
välillä. Aiempaa purjehdus- tai veneilyko-
kemusta ei tarvita. Alkuun tutuksi tulevat 
veneessä liikkuminen, veneen ohjaaminen 
sekä erilaisten käännösten tekeminen. Pur-
jehduskoulussa opitaan tarvittavat taidot, 
jotta harrastus voi jatkua seurojen järjestä-
miin harjoituksiin.

Lasten purjehduskoulussa on tähän 
mennessä mukana 23 seuraa, jotka tarjoa-
vat purjehdusopetusta Espoossa, Hangossa, 
Helsingissä, Kotkassa, Kuopiossa, Lahdes-
sa, Lohjalla, Mikkelissä, Oulussa, Paraisilla, 
Porissa, Raahessa, Raaseporissa, Tampe-

reella ja Vaasassa.
- On hienoa, että näinkin moni seura 

on jo mukana Lasten purjehduskoulussa. 
Tarkoituksena on tarjota lapsille helppo ta-
pa tutustua purjehdukseen ja mahdollisesti 
löytää siitä uusi harrastus. Yhdenmukaisen 
purjehduskoulun avulla voimme tarjota laa-
dukasta toimintaa ympäri Suomen, lasten 
ja nuorten veneilytoiminnan koordinaattori 
Laura Santala kertoo.

Voit tutustua Lasten purjehduskouluun 
tarkemmin osoitteessa lastenpurjehdus-
koulu.fi. 

Barnens seglingsskola är menat för 
barn i åldern kring 7–13 år. Kursutbudet 
för olika åldrar kan variera beroende på 
föreningen. Tidigare seglings- eller båterfa-
renhet behövs inte. I början kommer man 
bli bekant med att hur man rör sig i båten, 
styr den och hur man gör olika manövrar. 
I seglingsskolan lär man sig de kunskaper 
som krävs för att kunna fortsätta med före-
ningens veckoträningar. 

I barnens seglingsskola är hittills 23 fö-
reningar med, de erbjuder seglingsunder-
visning i Esbo, Hangö, Helsingfors, Kotka, 
Kuopio, Lahtis, Lojo, S:t Michels, Uleåborg, 

Pargas, Björneborg, Brahestad, Raseborg, 
Tammerfors och Vasa.

- Det är fint att såhär många förenin-
gar är redan med i Barnens seglingsskola. 
Tanken är att kunna erbjuda barnen ett lätt 
sätt att bekanta sig med segling och möjli-
gen hitta en ny hobby. Genom en enhetlig 
seglingsskola kan vi säkerställa en högklas-
sig verksamhet runtom i Finland, berättar 
Laura Santala koordinator för Barn- och 
ungdomsverksamhet på SBF.

Du kan bekanta dig med Barnens se-
glingsskola på: lastenpurjehduskoulu.fi. 

Purjehdusharrastuksen voi aloittaa 

helposti, sillä seuroilta löytyy usein 

veneitä, joita käytetään taitojen op-

pimiseen. Myöskään isompia muita 

varustehankintoja ei alkeiskurssille 

tarvita, säänmukaiset ulkoiluvaatteet 

riittävät.

Harrastuksen edetessä purjehdusva-

rusteiden hankinta lisää mukavuutta 

ja turvallisuutta vesillä liikuttaessa. 

Myöhemmin myös oman veneen os-

taminen voi tulla ajankohtaiseksi.

Tarvittavat varusteet
• Säänmukaiset ulkoiluvaatteet

 - Mukaan kannattaa aina pakata   

 tuulenpitävät takki ja housut.

 - Parhaat kengät jollassa 

 liikkumiseen ovat tennarit tai 

 lenkkarit, jotka pysyvät hyvin jalassa.

• Vaihtovaatteet (myös vaihtokengät, 

-sukat, -päähineet ja -hanskat)

• Lippis/pipo ja hanskat

• Kauluksettomat veneily- tai jollaliivit

• Aurinkolasit ja -rasva

• Uima-asu ja pyyhe

Optimistijolla eli optari
Harjoittelu Lasten purjehduskoulussa 

aloitetaan optimistijollalla eli optaril-

la. Optimistijolla on pieni, yksinpur-

jehdittava kevytvene, jolla voi purjeh-

tija noin 7-vuotiaasta aina 15-vuotiaa-

seen asti. Optimistijollaa on helppo 

hallita, joten se soveltuu erinomai-

Näin pääset alkuun
sesti alkeiden opetteluun. Taitojen 

kasvaessa optari tarjoaa haastetta 

myös kokeneemmallekin purjehtijal-

le.  Lisätietoa optimistijollasta löydät 

Suomen Optimistijollaliiton verkkosi-

vuilta: optari.net.
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1. Kuka olet, mitä purjehdit ja 
missä käyt koulua?
”Olen Onni Kylävainio HSK:lta. Purjehdin 
optimistijollalla ja siirryn kaudella 2020 
29eriin. Käyn koulua Minna Canthin kou-
lussa Kuopiossa.”

2. Mikä yläkoululeirissä on 
ollut hauskinta?
”Monipuolinen harjoittelu kivojen kaverei-
den ja hyvien valmentajien kanssa. Oman 
kehityksen seuraaminen kuntotestien avul-
la on myös ollut hauskaa.”

3. Mikä houkutteli sinut toi-
seksi vuodeksi mukaan?
”Viihdyin viime vuoden yläkoululeireillä 
erittäin hyvin. Harjoittelu leirillä on ollut 
mukavaa ja motivoivaa. Tänä toisena vuon-
na harjoittelu ja luentojen sisältö on jaettu 
ikäluokittain, ja leiriläisiä on ollut viime 
vuotta enemmän.”
 
4. Millainen on tyypillinen  
leiripäivä?
”Leiripäivään kuuluvat fysiikkatreenit aa-
mu- ja iltapäivällä sekä teorialuentoja. Lei-
reillä syödään viisi ateriaa päivässä. Kou-
lutehtäville on varattu päivässä kahdesta 
kolmeen tuntia valvottua aikaa. Yhtenä 

iltana käydään yhdessä uimassa ja saunassa. 
Leiriaikataulu on tiivis, mutta iltaisin on aikaa 
olla kavereiden kanssa. Nukkumaan mennään 
kello 22.”

5. Miten treenin ja opiskelun 
yhdistäminen onnistuu?
”Leirille osallistuvat urheilijat selvittävät opet-
tajiltaan etukäteen leirin aikana tehtävät kou-
lutyöt. Ne ehtii tehdä niille varatulla ajalla, ja 
myös kokeiden suorittaminen leirin aikana 
valvotusti on mahdollista. 

Minulle tulee yläkoululeirityksen lisäksi 
melko paljon koulupoissaoloja purjehduk-
sen lajiharjoittelun ja muiden harrastusten 
takia. Koulun sovittaminen harjoitteluun 
vaatii tunnollisuutta ja sujuvaa yhteistyötä 
opettajien kanssa. Aktiivinen harrastaminen 
on toiminut hyvänä motivaation lähteenä 
kouluhommien hoitamiselle. Minulla koulu 
sujuu erinomaisesti.”

6. Mitä oppeja olet saanut lei-
riltä arkeen ja purjehdukseesi?
”Arjessa olen oppinut oman elämäni rytmittä-
mistä urheilun, opiskelun ja vapaa-ajan välillä, 
ruokailua unohtamatta. Purjehdukseen olen 
saanut eväitä lajiteoria-, ravinto- ja psyykkisen 
valmennuksen luennoilta. Yläkoululeiritys on 
antanut valmiuksia jatkoluokkia varten.”

Yläkoululeiriltä virtaa vesille

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT ERIK LÄHTEENMÄKI/SAILPIX, PONTUS KARLEMO

Kiinnostuitko Prospect Teamista 

ja yläkoululeirityksestä? Ota yhteyttä 

SPV:n Lasten ja nuorten veneily-

toiminnan koordinaattoriin Laura 

Santalaan, laura.santala@spv.fi.

Onni Kylävainio on jo toista vuotta mukana SPV:n Prospect Teamissa. 
Mitkä ovat nuoren purjehtijan tavoitteet ja unelmat?

7. Mitkä ovat purjehduksel-
liset haaveesi ja tavoitteesi?
”Tavoitteenani on kehittyä mahdollisim-
man taitavaksi purjehtijaksi ja haaveeni 
on päästä edustamaan Suomea olym-
pialaisissa. Kevytveneuran jälkeen olisi 
hienoa päästä America’s Cup -veneen 
miehistöön.”

8. Mitä odotat kesältä?
”Paljon vesitunteja, kovaa treeniä, arvoki-
soja ja 29er-luokkaan siirtymistä.”

if.fi/spv

Vahinkotilastojemme mukaan jopa kolmannes venevahingoista sattuu syys-
huhtikuun aikana. Lue vinkit tyypillisimpien talvikauden venevahinkojen 

välttämiseen ja varmista samalla, että olet tietoinen kaikista Suomen 
Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenenä sinulle kuuluvista eduista.

Huolettomuutta  
ympäri vuoden

010 19 19 19

venevakuutus_210x280_Nautic_final.indd   1 09/01/2020   15.43
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S
ailing is a lifetime sport, kuuluu tunnettu slogan. 
Sen huomaa käytännössä niin seurojen kisoissa kuin 
maailmanympäripurjehduksillakin, joissa konkarit ja 
keltanokat nauttivat lajista ikään katsomatta täysin 
siemauksin. Tapio Lehtinen, 61, päätti kesällä en-

simmäisen yksinpurjehduksensa maailman ympäri ja suunnittelee 
jo innolla seuraavaa.

Lehtinen on ilmoittautunut tutulla Asteriallaan seuraavaan, 
syyskuussa 2022 Ranskan Sables d’Olonnesta starttaavaan Golden 
Globe Raceen. Syksyllä 2023 hän starttaa vuonna 1973 purjehditun 
Whitbread Round the Worldin 50-vuotiskilpailuun. Tuota kilpailua 
varten Lehtinen toi marraskuussa Suomeen joolirikatun, vuonna 
1970 Nautorilla rakennetun Swan 55 Galianan.

- Kilpailussa on neljä luokkaa, ja Galiana on suurin kisan pienim-
pään luokkaan mahtuva vene. Minun ja monien muidenkin mielestä 
Sparkman & Stephensin piirtämä Swan 55 on kaunein ja klassisin 
Nautorin rakentamista Swaneista. Se on myös erittäin vahva ja me-
rikelpoinen, Lehtinen sanoo.

Lehtisen tavoitteena on kerätä vuonna 2023 alkavaan kil-
pailuun pääosin 20–35-vuotiaista purjehtijoista koostuva 
miehistö. 

- Ennen viime talven GGR-kilpailua oli kulunut 30 vuotta siitä, 
kun suomalainen vene oli edellisen kerran purjehtinut kilpaa Kap 
Hornin ympäri. 1900-luvun alkupuoliskolla suomalaiset purjelaivat 
purjehtivat vuosittain Kap Hornin ympäri, ja 1980-luvulla seitse-
män suomalaista venettä purjehti kilpaa samaa reittiä maailman 
ympäri. Meillä on siis hienot ja velvoittavat perinteet!

- Tavoitteenani on Galiana-projektin kautta kouluttaa Suomeen 
ryhmä kovatasoisia nuoria purjehtijoita, jotka voivat tuon kokemuksen 
jälkeen käynnistää omia valtameripurjehdusprojektejaan. Ylivoimainen 
enemmistö olympiamitalisteista ja vaikkapa Volvo Ocean Race -ruori-
miehistä on oppinut taitonsa aloittamalla optarilla ja etenemällä nopei-
siin kevytveneisiin. 15-20-metrinen purjevene muuttuu pieneksi, kun 
sillä surffataan kovassa tuulessa Eteläisen valtameren aalloissa. Silloin 
on kevytveneiden ruorimiestaidoille kysyntää.

Kun Tapio Lehtinen saapui Asteriallaan viime kesäkuun lo-
pussa Helsinkiin, oli häntä vastaanottamassa suuri joukko 
nuoria optaripurjehtijoita.

- Kyllä mulla tuli kyynel silmään, kun näin seitsemän seuran 
optaripurjehtijat valmentajineen Särkänsalmessa. Oli tosi hienoa 
saada vietyä optaripurjehtijoita kiitokseksi syksyllä purjehtimaan 
Galianalla. Kaikki olivat ruorissa – ja voin sanoa, että moni aikuinen 
jää siinä toiseksi, Lehtinen kertoo.

Hän kehuu optarin opettavan nopeasti purjehduksen perusasiat. 
Lehtisen mukaan vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että optari on 
maailman paras kilpapurjehdusluokka, jossa tytöt ja pojat voivat 
15-vuotiaaksi asti purjehtia tasaväkisesti toisiaan vastaan.

Optareista olympialaisiin -vai maailman ympari?
”Tavoitteenani on Galiana-projektin kautta kouluttaa Suomeen ryhmä kova-
tasoisia, nuoria purjehtijoita”, miehistöä ensimmäisen Whitbread Round the 
Worldin 50–vuotiskilpailuun etsivä Tapio Lehtinen sanoo.

- Sitä kautta tytöistä tulee kovatasoisia purjehtijoita ja pojat op-
pivat kunnioittamaan heitä – hyvä taito myöhemminkin. On tärke-
ää panostaa kansallisen optariluokan volyymiin ja myös valtakun-
nalliseen kattavuuteen. Väitän, että 80 prosenttia Suomen lapsista 
voisi oppia purjehtimaan lähellä kotiaan, sillä meillä on pitkä ran-
nikko Torniosta Haminaan ja lisäksi tuhansia purjehdittavia järviä. 

- Purjehdus on vähitellen tärkein kesäolympialajimme. Sen ja 
turvallisen veneilyn alkeet voitaisiin koko ikäluokalle opettaa jo osa-
na peruskoulun liikunnanopetusta yhteistyössä paikallisten SPV:n 
jäsenseurojen kanssa.

Lehtinen vinkkaa avomeripurjehduksesta kiinnostuneita 
suuntautumaan jo lukioiässä köliveneponttooneille jutte-
lemaan. 

- Avomeriveneet ja rataköliveneet kärsivät kroonisesta miehistö-
pulasta. Perinteisesti ura alkaa keulasta ja etenee metri per sesonki 
perää kohti. Taitavat kevytveneperämiehet voivat kuitenkin ottaa 
ohituskaistan, jos fiksu omistajakippari haluaa itseään paremman 
henkilön starttaamaan, pitämään virtauslangat kryssilllä suorina 
ja veneen vauhdissa tai avotuulessa veneen kunnolla surffaamaan.

- Isoilla veneillä kisat voitetaan koko tiimin yhteistyöllä ja sit-
keydellä, joten kaikki roolit veneessä ovat yhtä arvokkaita. Pitkissä 
kilpailuissa myös erikoistaidot, kuten navigointi, sään ymmärtämi-
nen, lääkintäosaaminen, kokkaaminen sekä purjeiden, sähköjen, 
elektroniikan ja koneiden korjaustaidot ovat tärkeitä.

Kahden olympiapurjehtijan isänä Lehtinen arvostaa suuresti 
kevytveneitä ja ratapurjehdusta, mutta hänen omat kilpailutavoit-
teensa siintävät maailman merillä.

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT PETRI SARKKILA
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Rakkaudesta lajiin

PunaMusta on yritysnäkyvyyden ja painoalan ammattilainen. Osaamistamme 

ovat niin markkinoinnin digiportaalit kuin painotuotteet aina aikakaus- ja 

sanomalehtipainamisesta digiprinttiin, suurkuviin ja mainospainotuotteisiin. punamusta.com

”2023 starttaava Ocean Globe Race purjehditaan neljässä 

etapissa ensimmäisten Whitbread-kilpailujen tyyliin. Maissa 

käydään Etelä-Afrikassa, Australiassa tai Uudessa Seelannis-

sa ja sieltä jatketaan maaliin Eurooppaan. Tapion tavoittee-

na on kasvattaa miehistörinkiä vielä suuremmaksi ja tarjota 

kiinnostuneille mahdollisuus lähteä Galianalla merelle. Alus-

tava tiimivalinta tehdään keväällä 2020, ja lopullinen kisatiimi 

muodostuu vasta lähempänä kilpailua. Ensi kesä on tarkoitus 

purjehtia Itämeren vesillä, ja syksyllä haaveissa on siirtymi-

nen Atlantin yli talveksi lämpimämmille vesille treenaamaan 

ja kilpailemaan.

Haen miehistöön intohimoisia purjehtijoita, jotka ovat 

kilpailun käynnistyessä syyskuussa 2023 20–35-vuotiaita. 

Tärkeimmät kriteerit ovat halu oppia uutta ja kehittyä sekä 

kilpapurjehdusura kevytveneiden peräsimessä. Rokkitähti-

en sijasta haen joukkuepelaajia. Jos olet kiinnostunut, laita 

minulle mielellään ennen pääsiäistä 2020 sähköpostia osoit-

teeseen tapio.a.lehtinen@gmail.com.”

Haluatko Galianan miehistöön? Lähetä hakemus Tapiolle!

SUOMEN SUURIN 
UIVA VENENÄYTTELY 
13.–16.8.2020
ENEMMÄN ELÄMYKSIÄ VESILLÄ.

AUKIOLOAJAT
To 13.8. ja pe 14.8. klo 12–20

La 15.8. ja su 16.8. klo 10–18

PÄÄSYLIPUT
Aikuiset 15 €
(ennakkolippu 13 €)

Lapset 7–15 v 5 €

Lapset alle 7 v vanhempien
seurassa ilmaiseksi

       facebook.com/uivafl ytande

Osta ennakkoliput,
katso kulkuyhteydet 
ja messutarjonta
uiva.fi 

Osta ennakkoliput,

Helsingin Uivassa venenäyttelyssä näet maan kattavimman venevalikoiman 
jollasta jahtiin ja pääset tutustumaan veneisiin niiden omassa elementissä. 

Uiva on purjehtijoiden paratiisi ja vuoden tärkein tapahtuma. Uivasta löydät 
myös kaiken mitä tarvitset purjehdukseen; parhaat varusteet, tarvikkeet ja 
palvelut höystettynä tarinoiden kera.

Uiva on myös Pohjois-Euroopan suurin koeajotapahtuma, jossa on pe 14.8. 
entistäkin runsaammin koeajettavaa.

Lähes 300 venettä, entistäkin kattavampi näyttelyalue ja street food -ravintolat 
kutsuvat viihtymään koko perheen – koko päiväksi!

ILMAINEN MESSUBUSSI PÄIVITTÄIN KAUPPAKESKUS LAUTTIKSEN EDESTÄ OTAVANTIEN JA LAUTTASAARENTIEN KULMASTA.

LAUTTASAAREN HSK • VATTUNIEMEN PUISTOTIE 1 • 00210 HELSINKI

YhteistyössäJärjestäjä: Finnboat ry
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M
aarianhaminassa sijait-
sevassa Ahvenanmaan 
merenkulkumuseossa 
(Ålands Sjöfartsmu-
seum) riittää nähtävää 

vuoden ympäri, mutta lumoavin kohde on 
toki touko-syyskuussa, kun myös purjealus 
Pommern on auki.

Pommernilla on tarjolla laadukkaat ääni-
polut niin aikuisten kuin lastenkin makuun. 
Aikuiset pääsevät mukaan kuvitteelliselle 
1930-luvun matkalle Maarianhaminasta 
Port Victoriaan ja takaisin kotiin. Lapsia 
laivassa johdattaa eläväinen Ruby-rotta. 
Lainakuulokkeet ja äänipolut kuuluvat si-
säänpääsyn hintaan, joten puolituntinen 
opastettu kierros kannattaa.

Laivassa riittää kiinnostavaa nähtävää 
kapteenin komeasta salongista jättimäiseen 
ruoriin ja valtavaan ruumaan. Pommernilla 
on yhdistetty taidokkaasti historiaa, tari-

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT IINA AIRIO, MIRJA ROSENBERG

Merimuseoissa viihtyy koko perhe
Toiminnallisissa merimuseoissa voi vierailla  
myös talvella, ja useimpiin pääsee kesällä omalla 
veneellä. Nautic esittelee muutaman lähivesien 
suosikkikohteen.

Ahvenanmaan merenkulkumuseo,  
Maarianhamina

nallisuutta ja nykyajan teknologiaa, kuten 
myös museorakennuksen puolella.

Maarianhamina on on ollut perusta-
misestaan (1861) lähtien merenkulkukau-
punki, ja sinne syntyi heti ammattimainen 
varustamoelinkeino. Myös ahvenenmaa-
laisten pitkä perinne maailman merillä 
näkyy Merenkulkumuseossa vahvasti. 
Kuriositeettien kabinetti esittelee, millaisia 
tuliaisia maailman ääriltä tuotiin kotiin, 
ja eri alusten tarinat kiinnostavat kaiken-
ikäisiä. Toiset laivoista pääsivät miehineen 
onnellisesti kotiin Ahvenanmaalle – toiset  
valitettavasti eivät.

Alle 7-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Mu-
seokortti käy.

Saavutko veneellä? Åländska Segelsäll-
skapetin vierasvenesatama sijaitsee aivan 
vieressä.
Lisätietoa: sjofartsmuseum.ax/fi/

V
iron merimuseoon kuulu-
va Lentosatama (Lennu-
sadam) avasi ovensa vuon-
na 2012, ja on siitä lähtien 
kuulunut maan suosituim-

pien museoiden joukkoon. Merimuseon 
päänäyttely sijaitsee Paks Margareeta -tor-
nissa vanhan kaupungin kupeessa, mutta 
rannalla sijaitsevassa Lennusadamissa on 
erityisen paljon lapsiperheitä houkuttele-
vaa historiaa.

Yksi Lentosataman vaikuttavimmista 
aluksista on Englannissa 1937 rakennettu 
Lembit-sukellusvene, jota voi jo näyttely-
halliin tultaessa ihastella yläviistosta. Lem-
bitiin pääsee tutustumaan myös lähemmin, 
ja sen historiatuntemusta voi myös testata 
hauskassa tietokilpailussa.

Vuoden 1980 olympiapurjehdusten 
isäntänä Tallinna haluaa tuoda esiin myös 
olympiapurjehdusluokkia, joiden nykyisiä 
ja aiempia veneitä roikkuu näyttävästi hal-
lin katosta. Siltakierroksen yläosasta voi 
päättää jo hallin päädyn vaihtuvaan näytte-
lyyn tai jatkaa kohti Viron sotahistoriallisia 
elementtejä.

Alakerrassa on runsaasti testattavaa ja 
koettavaa niin lapsille kuin aikuisillekin. 
Videot, simulaattorit ja muut aktiviteetit 
saavat ajan kulumaan museossa nopeasti. 

Lentosatama, Tallinna
Lentosataman laiturissa oleva höyry-

jäänmurtaja Suur Tõll on Viron vanhin ja 
arvokkain museolaiva. Myös siihen on mah-
dollista tutustua. 

Museon opaskyltit ovat viroksi, venä-
jäksi ja englanniksi. Maksullisessa ääniop-
paassa on kielivaihtoehtona myös suomi (ei 
ruotsia). Alle 9-vuotiaat pääsevät museoon 
ilmaiseksi.

Saavutko veneellä? 
Lentosatamassa 
on vierasvenesatama.
Lisätietoa: 
meremuuseum.ee/fi/

”Lennusadam oli tammikuisena 

sunnuntaina täpötäynnä viro-

laisia, venäläisiä ja suomalaisia. 

Katseltavaa riitti kaikille, vaikka 

jonotuksen vuoksi emme ehtineet 

esimerkiksi sukellusveneeseen tai 

lentosimulaattoriin. 10-vuotias oli 

vaikuttunut vedenpainemittarista 

ja monista muista aktiviteeteistä. 

Myös katosta roikkuvia olympia-

luokkien veneitä oli hauska katsel-

la. Ravintola oli tosi hyvä!”

Nauticsuosittelee
”Kävimme museossa viime ke-

sänä kahden poikamme kanssa, 

ja hauskaa oli! Pommern tarjosi 

mahtavan kurkistuksen vanhan 

ajan merenkulkuun. Lapsista 

oli jännittävää seikkailla laivas-

sa. Merenkulkumuseossa pojat 

etsivät innoissaan Ruby-rotan 

koloja näyttelystä ja hämmäs-

telivät uponneiden laivojen tari-

noita. Suosittelemme lämmöllä! 

Lisävinkiksi Ahvenanmaalle, että 

myös Kastelholman linnassa oli 

paljon ohjelmaa lapsille ja vie-

rasvenesatama vieressä.”

Nauticsuosittelee
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Ympäri vuoden auki oleva Merikes-
kus Vellamo toivottaa kaikenikäiset 
vierailijat tervetulleiksi. Suomen 

Merimuseosta, Kymenlaakson museosta 
ja Merivartiomuseosta koostuva kokonai-
suus luo linkkejä menneestä nykyisyyteen 
ja tulevaan.

Vellamon näyttelyissä ja tapahtumissa 
viihtyy mainiosti koko perhe. Esimerkiksi 
Merimonsterit-näyttelyssä vanhemmat ja lap-
set voivat yhdessä sukeltaa seikkailuun Carta 
marina -kartan vaarallisille vesille. Päivä kuluu 

Merikeskus Vellamo, Kotka

Jos kesälomamatkasi vie Raumaan, 
kannattaa vierailla Suomen kol-
manneksi vanhimman kaupungin 

merimuseossa. Raumalaisen laivanraken-
nukseen, merenkulun opetukseen ja meri-
miehen elämään tutustumisen lisäksi lapset 
pääsevät tervehtimään Kaskisukeltaja Wik-
holmia ja testaamaan navigointisimulaatto-
ri Jennyä. Sään salliessa visiittiin kannattaa 
liittää leikkikierros läheisessä merihenki-
sessä Kipparinpuistossa.

Kahden museorakennuksen näytte-
lyistä ja eri aikakausia edustavista 
museolaivoista koostuva Forum 

Veneseuralippu täytti vuonna 2019 
100 vuotta. SPV:n keräämät liput 
ovat nyt nähtävissä Vellamossa.

vauhdilla mukavien puuhien ääressä.
Kesällä Vellamo-käynnillä pääsee tutus-

tumaan myös jäänmurtaja Tarmoon.
Alle 18-vuotiaat pääsevät sisään ilmai-

seksi. Museokortti käy.

Saavutko veneellä? Merikeskus Vellamol-
la on oma vieraslaituri, johon voi kiinnittyä 
vierailun ajaksi. Ei tarkoitettu yöpymiseen.
Lisätietoa: merikeskusvellamo.fi 

Marinum on upea koko perheen kohde 
Aurajoen rannalla. 

Forum Marinumilla on kokoelmissaan 
kaikkiaan yli 100 venettä, joista osa on  

yleisön nähtävänä Linnanpuomin näytte-
lyrakennuksessa sekä piha-alueen veneka-
toksessa. Aurajoessa kelluvat Forum Mari-
numin suurimmat museolaivat, jotka ovat 
avoinna yleisölle ainoastaan kesäaikaan.

Perheen pienimmille on oma merimuseo 
Tyrskynmyrskyn, jossa merenkulkuun voi 
tutustua leikkien ja hauskojan aktiviteettien 
kautta. Museossa on jopa oma laivansa, jossa 
pikkukipparit voivat opetella lajin saloja. 

Alle 7-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Mu-
seokortti käy.

Saavutko veneellä? Turun vierasvenesa-
tamasta on noin 10 minuutin kävely Fo-
rum Marinumiin.
Lisätietoa: forum-marinum.fi

Forum Marinum, Turku

Rauman merimuseo, 
Rauma

Alle 7-vuotiaat pääsevät 
museoon ilmaiseksi. Mu-
seokortti käy.

Saavutko veneellä? Voit 
vierailla esimerkiksi Po-
roholman vierasvenesata-
massa tai Rauman huvi-
venesatamassa. 
Lisätietoa: rmm.fi
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S
uurin osa Meripelastusseu-
ran miehistöjen tehtävistä oli 
eriasteisia avunantotehtäviä, 
joita suoritettiin 1 130. Yh-
teensä apua sai 3 778 ihmistä 

ja 1 447 alusta. Lisäksi meri- ja järvipelas-
tusyhdistykset panostivat veneilyturvalli-
suuden parantamiseen hoitaen 482 turva-
vene-, valistus- ja esittelytehtävää ympäri 
maata.

- Kokonaistehtävämäärä jäi hieman 
edellisvuotta pienemmäksi, mutta Suomen-
lahdella tehtiin uusi ennätys: 549 tehtävää, 

kertoo Meripelastusseuran turvallisuus- ja 
valmiuspäällikkö Marko Stenberg. 

- Kaikista tehtävistä kolmannes osui 
siis Suomenlahdelle, kun taas Päijänteen ja 
Kokemäenjoen, Vuoksen vesistön ja Saaris-
tomeren osuudet olivat kaikki 20 prosentin 
tuntumassa. Pohjanlahden ja Pohjois-Suo-
men osuus oli noin 8 prosenttia.

Avun tarpeessa vesillä on yleisimmin 
alle 15-metrinen moottorivoimalla kul-
keva huvivene. Näin myös viime vuonna. 
Useimmissa tapauksissa veneilijä joutui 
pulaan teknisen vian tai aluksen huollon 

laiminlyönnin vuoksi.
Ennakoimalla voi välttää tilastoihin jou-

tumisen.
- Veneen syys- ja keväthuollot kannattaa 

tehdä huolellisesti, muistuttaa Marko Sten-
berg. – Kannattaa myös pitää mukana usein 
tarvittavia varaosia, kuten suodattimia ja 
hihnoja. Niiden avulla pienemmät ongel-
mat voidaan monesti hoitaa paikan päällä 
eikä venematka pääty turhaan.

Meripelastusseuran yksiköt hoitavat 
noin kolmanneksen kaikista rannikon ja 
sisävesien meripelastustehtävistä.  Pelas-

tusalusten ympärivuorokautinen päivys-
tys avovesikaudella ylläpidetään kokonaan 
palkatta tehtävällä vapaaehtoistyöllä. Päi-
vystyskausi 2020 alkaa toukokuun alussa.

Trossi-palvelunumero lisää 
turvallisuutta
Vapusta lokakuun loppuun päivystävä Me-
ripelastusseuran Trossi-palvelunumero 
välittää avun veneilijöille kiireettömissä 
tapauksissa, joissa ei ole välitöntä vaaraa. 
Näitä ovat esimerkiksi akun tyhjeneminen 
saariretkellä tai ankkuriköyden kiertyminen 
potkuriakseliin. 

Marko Stenberg kertoo, että viime vuon-
na numeroon osasi soittaa entistä useampi 
veneilijä. Koko kauden aikana vastaanotet-
tiin 1 588 puhelua eli 232 puhelua enemmän 

kuin edellisvuonna.
-Trossi-palvelunumeron ansiosta useim-

mat ongelmatapaukset pystytään ratkaise-
maan jo ennen niiden mahdollista kehit-
tymistä onnettomuuksiksi, mikä osaltaan 
parantaa turvallisuutta vesillämme.

Uudet odotetut 
pelastusalukset käyttöön
Meripelastusseuran uuden PV3-pelastus-
alussarjan ensimmäinen aloitti päivystyk-
sen Helsingissä kesäkuun alussa ja suoritti 
päättyneellä kaudella 75 tehtävää. Uusi vene 
vaikutti varmasti myös siihen, että Helsin-
gin Meripelastusyhdistys oli vuonna 2019 
Meripelastusseuran eniten tehtäviä hoita-
nut paikallisyhdistys. Miehistöt ovat todella 
tyytyväisiä uuteen työvälineeseensä.

- Kymmenmetrisessä, alumiinirunkoi-
sessa aluksessa on meripelastusvarustus, 
joka sisältää kevyen palonsammutus- ja 
tyhjennyskaluston sekä ensiapuvarusteet, 
kertoo Meripelastusseuran tekninen pääl-
likkö Lasse Kämäräinen. - Vene on myös 
varustettu hydraulisesti avattavalla keu-
laportilla, joka parantaa sen operatiivisia 
ominaisuuksia ja toimintakykyä. 

Kokkolassa toimivan Kewatec AluBo-
atin rakentamissa veneissä on joko dieseljet-
propulsio tai perämoottori ja niiden huip-
punopeus on vähintään 35 solmua.

Sarjan toinen, Konnevedelle sijoitettava 
vene otettiin vastaan joulukuussa ja kolmas, 
Kemiönsaaren meripelastajien käyttöön tu-
leva valmistuu keväällä. Konneveden alus on 
esillä Helsingin venemessuilla helmikuussa.

Meripelastusseuran uudet alukset tarpeeseen
Vapaaehtoiset meripelastajat hälytettiin apuun viime vuonna  
yhteensä 1 769 kertaa. Kiireelliseen pelastustehtävään lähdettiin  
548 kertaa ja 15 ihmistä pelastettiin todennäköiseltä menehtymiseltä.

Uuden PV3-pelastusalussarjan ensimmäinen, Aiskoksi 
lahjoittajan puolison mukaan nimetty vene suoritti viime 
vuonna Helsingin edustan vilkkailla vesillä 75 tehtävää.

Suomen Meripelastusseura
• Perustettu 1897

• 60 pelastusasemaa

• 130 pelastusalusta

• 1 500 vapaaehtoista meripelastajaa 2019

• 1 769 tehtävää

• 15 pelastettua ihmishenkeä

• 3 778 apua saanutta ihmistä

• 1 447 avustettua alusta

Avunpyynnöt
Hätätilanteessa 112 tai 0294 1000 (merialueilla)

Kiireettömät tilanteet 0800 30 22 30 (1.5.-31.10.)

Yli 3 700 sai 
vesillä apua 

vapaaehtoisilta 
viime vuonna.

TEKSTI MERIPELASTUSSEURA  KUVA MARKKU TAMMINEN
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KOLME SEURAA,

KOLME TARINAA

Hei, mita kuuluu?

T
ampereen Pursiseuran junio-
reille järjestetään kerran vii-
kossa koko talvikauden ajan 
talviryhmää, jossa juniorit 
kokoontuvat liikunnallisten ja 

muiden mukavien aktiviteettien pariin.

”Talviryhmä perustettiin talvikauden 
aikaista juniorikatoa torjumaan. Tarkoi-
tuksena on, että purjehdusporukka pysyy 
tiiviinä talven aikana, eikä järjestäjien tai 
junnujen tarvitse arvuutella, palaavatko vii-
me kaudelta tutut kaverit keväällä mukaan 
toimintaan.

Tänä talvena on muun muassa kiipeile-

Naispurjehtijat – Sailing Ladies
 
Kotisatama: ei ole
Perustamisvuosi: 2008
Jäsenmäärä: 512
Purjeveneitä: 7
Moottoriveneitä: 1
Kotisivut: naispurjehtijat.fi

Lappeenrannan Pursiseura

L
appeenrannan Pursiseura on 
eteläisen Saimaan johtava 
purjehdusseura. Jäsenmäärä 
on alueen suurin ja vene-
kunnat menestyvät hyvin 

Saimaan kisoissa. Purjehduskauden lisäksi 
LrPS:ssa tehdään seuratyötä myös talvella.

”LrPS järjestää talvisin ”Saalinki & Sa-
laatti” -seurailtoja kahdesti kuukaudessa. 
Tapahtumissa pidetään purjehdus- ja ve-
neilyaiheisia esitelmiä ja infoja. Ne akti-
voivat seuralaisia turvalliseen, vauhdikkaa-

tumaan verkko- ja someviestinnän avulla. 
Jäsenten ehdotuksia otetaan mukaan seu-
railtojen teemoiksi.

Tapahtuma on suosittu ja ulkopuoliset 
vierailijat keräävät Wilmanrannan purjeh-
duskeskuksen juhlasalin täyteen. Tilaisuu-
det ovat avoimia ja yhteistyö paikallisen 
moottoriveneseuran kanssa on luontevaa.

LrPS suosittelee toimintamallia kaikille. 
Vaikka veneet peitellään talveksi telakoille, 
ovat seuraillat selvä merkki pian alkavasta 
purjehduskaudesta.”

LrPS:n mediatiimi

Lappeenrannan Pursi-
seura tarjoaa aktiivista 
toimintaa vuoden ympäri.
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altakunnallisesti toimival-
la Naispurjehtijat – Sailing 
Ladies ry:llä on monipuo-
lista toimintaa niin maalla 
kuin vesilläkin. Talvisin 

seuran jäsenet voivat osallistua muun mu-
assa erilaisiin koulutuksiin.

 
”Talven toiminta liittyy seuramme ta-

voitteisiin kehittää ja tukea jäsentemme 
purjehdusharrastusta. Tilaisuutemme ovat 
hyvin vuorovaikutteisia ja tuovat yhteen 
aloittelijat ja kokeneet, jolloin mukana ovat 
vahvasti oppiminen, oivaltaminen ja onnis-
tumisen tunteet.

Talvikautena keskitymme koulutuksiin, 
kuten Veneilijä- ja Venepäällikkö -kurssei-
hin.  Tapahtumia ideoimme työryhmissä ja 

kuukausitapaamisissa, joihin kaikki aktii-
viset jäsenet ovat tervetulleita. Toimintaa 
järjestämme myös yhteistyössä alan toimi-
joiden kanssa kuten diesel-, venesähkö- ja 
sääkoulutusta, pelastautumiskursseja ja vie-
railuja sekä opintokäyntejä alan yrityksiin. 
Syksyn ja kevään seminaarien koulutusai-
heet ovat olleet turvallisuuspainotteisia. 
Ympäristöasiat ovat myös talven työlistalla.

 Tapahtumat ovat tarkoitettu kaikille 
jäsenillemme lukuun ottamatta Venepääl-
likkö-kurssia, jossa edellytyksenä on tietty 
osaamistaso ja kokemus. Vetäjinä venei-
lykursseilla ovat seuramme kouluttajat ja 
muilla kursseilla yhteistyökumppaneiden 
kouluttajat.”

Raija Alapeteri,  
purjehdus- ja veneilykouluttaja

Tampereen Pursiseura
Kotisatama: Tampere
Perustamisvuosi: 1945
Jäsenmäärä: 543
Purjeveneitä: 182
Moottoriveneitä: 37
Kotisivut: taps.fi Ta
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mistä, jouluherkkujen leivontaa, jääkiekkoa 
ja laskettelua. Talviryhmä on kaikille mak-
suton, mutta maksulliset aktiviteetit, kuten 
laskettelun, kaikki kustantavat itse. TaPSin 
toimintaan osallistuneet saavat tuoda mu-
kanaan myös purjehdusporukan ulkopuo-
lisia kavereita.

Talviryhmän ohjelman suunnittelee 
ja tapaamisia vetävät ohjaajat. Paikalla on 
ainakin yksi ohjaaja, mutta usein mukana 
pyörii useampiakin ohjaajia. Talviryhmä 
pitää samalla myös ohjaajaporukan pa-
remmin koossa ja välit läheisempinä talven 
aikana.

Suosittelemme vastaavanlaista toi-

Veneilyharrastuksen ei suinkaan tarvitse loppua kauden jälkeen.  
Tällä kertaa tutustumme erilaista talvista toimintaa tarjoaviin seuroihin.
 

Kotisatama: Lappeenranta
Perustamisvuosi: 1952
Jäsenmäärä: 410
Purjeveneitä: 120
Moottoriveneitä: 25
Kotisivut: lrps.fi

seen ja vastuulliseen veneilyyn. Saalinki & 
Salaatti -tapahtumia on järjestetty talvesta 
2018-19 lähtien. Tulevan talven seuraillat 
on buukattu maaliskuulle saakka.

Seuraväki on muutenkin aktiivista tal-
vikaudella: liikunnalliset harrasteet esimer-
kiksi retkiluistelun tai jääpallon merkeissä ei 
ole vierasta LrPS:lle. Fyysisestä hyvinvoin-
nista on pidettävä huolta – kesällä voidaan 
nautiskella veneherkuista saaritukikohdissa.

Saalinki & Salaatti -iltojen järjestämis-
vastuu on jaostoilla. Aiheita työstetään hal-
lituksessa ja seuralaisia aktivoidaan osallis-
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Viime vuonna 
Tapsilaiset retkei-
livät Iso-Naisten-
järven laavulle.

Naispurjehtijat kävivät viime 
marraskuussa kelluntaharjoituk-
sessa Calliolassa. Vetäjänä toimi 
Länsi-Suomen Merivarioston 
kouluttaja Annika Westerholm 
(keskellä), joka on myös Nais-
purjehtijoiden jäsen.

mintaa, koska talviryhmä ja muut jun-
nuille tarkoitetut tapahtumat luovat 
ystävyyssuhteita purjehduksen harrasta-
jien keskuudessa. Tiivis purjehduskaveri-
porukka on mielestämme erittäin tärkeä. 
Se tekee harrastamisesta mielekästä, pitää 
junnut lajin parissa talvikausina, luo ak-
tiivisia seuratoimijoita vanhemmallakin 
iällä ja rohkaisee harrastamisen eteenpäin 
viemiseen esimerkiksi kilpailuihin uskal-
tautumisen kautta. Seurojen tapahtumat 
ja talvitoiminta rakentaa harrastajapo-
rukkaa, jossa on tulevaisuuden seura-
aktiiveja.”

Kivi Siik, juniorivastaava

TEKSTI ANNI RAUNIO
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M
enestyneinä olympi-
apurjehtijoina tunnetut 
Jouko, Niklas ja Joo-
nas Lindgren alkoivat 
tuumailla, miten ve-

neenpohjien pesuveden saisi puhdistettua 
telakalla niin, että myrkkymaalien haital-
liset raskasmetallit eivät pääsisi valumaan 
maaperään ja siitä vesistöön.

- Vaihtoehtoja ei ollut tarjolla monia, 
mutta Ruotsista löytyi onneksi valmis 
systeemi. Tutustuimme siihen ja päätim-
me hankkia laitteiston meille. Se oli arvo-
maailmamme mukainen 
ratkaisu, Joonas Lindgren 
sanoo. 

Helsingin kaupunki 
antoi hankkeelle raken-
nusluvan, vaikka Her-
nesaaren uusi kaava on 
vasta valmisteluvaiheessa. 
Laitteisto valmistui syksyl-
lä, ja sillä ehdittiin jo pestä 
useita veneitä. Vuosittain 
Jouko Lindgren Oy:n te-
lakalla putsataan yli 500 

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT NIKLAS LINDGREN 

Pesuvesi puhdistuu juomakelpoiseksi

veneen pohjat, joten erotellun lian, pesu-
ainejäämien ja raskasmetallien määrä on 
merkittävä. 

Investointi maksoi Lindgreneille noin 40 
000 euroa, ja laitteiston vuosikustannukset 
ovat 5 000 euron luokkaa. Tulevalla kaudel-
la telakointi- ja pesuhintaan saatetaan lisätä 
jätteenkäsittelymaksu.

Länsinaapurissa veneiden pesuvesiä 
on puhdistettu jo pidempään, jopa 
juomakelpoiseksi asti. Myös Lind-

grenien laitteistolla tämä onnistuu.

Huoli Itämerestä ja myrkkymaalien aiheuttamista haitoista sai Jouko Lindgren 
Oy:n Lindgrenit pohtimaan vaihtoehtoja perinteisille veneen pohjapesuille.  

- Kun pesuvesi kulkee parin suodatus-
kaivon, turvesuodattimen ja aktiivihiilisuo-
dattimen läpi, siitä tulee puhdasta. Itse puh-
distus toimii automaattisesti eli se ei vaadi 
kaudenaikaista toimintaa.

- Prosesseissa ja talvisäilytyksessä on 
vielä vähän harjoittelemista, ettemme riko 
laitteistoa. On tässä ollut hommaa, mutta 
fiilis oli hieno, kun saimme puhdistuksen 
toimimaan, Joonas Lindgren sanoo.

Siinä missä Lindgrenit pääsivät tutus-
tumaan laitteiston toimintaan Ruotsissa, 
toivottavat he muut suomalaisyrittäjät ter-

vetulleiksi Lindgrenin 
telakalle.

- Olemme saaneet 
paljon positiivista palau-
tetta sekä omilta asiak-
kailtamme että muuten-
kin veneily-yhteisöstä. 
Meillä on avoimet ovet 
asian suhteen muille 
yrityksille. On mukavaa, 
että voimme tehdä nyt 
pikkuisen enemmän Itä-
meren eteen.

Mobicool FR34
34 litran kompressoriboksi

389,-

Avoinna ark. 9–17, la 10–14

puh. 362 0888

Opistokatu 11

www.fantoy.fi
Tutustumisenarvoinen verkkokauppa

Hydrauliohjaus 
max 75hp

369,-

Hydrauliohjaus 
uppoumarunko

529,-

Teräspotkurit Michigan 
Apollo & Ballistic  
edullisesti 
alk.

ISO valikoima perämoottorin 
varaosia

ISO valikoima vesiskootteiden 
varaosia

Hydrauliohjaus
max 115 hp

539,-

                            ELEMENT 9S
ilman kaikuanturia

689,-

ELEMENT 12S 
+ CPT-S 
peräpeilianturi

1449,-

ELEMENT 9 HV 
+ HV100 
peräpeilianturi

919,-

Dragonfly 7 pro
+ Silver kartta

ELEMENT 7S + CPT-S peräpeili-
anturi + Silver kartta

ELEMENT 9S
+ CPT-S peräpeilianturi

749,-

Hydrauliohjaus 
max 115 hp

459,-

Hydrauliohjaus 
max 150hp

549,-

Trimmitasot
9x9 sis. Levyt sylinterit ja katkaisija
9x12 sis. Levyt sylinterit ja katkaisija

649,-
Edullisia alumiinipotkureita
kaikille merkeille

alk. 3990

349,-

599,-499,-

ITÄMEREN

PUOLESTA
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V
eneilyn strategiakyselyllä 
selvitettiin veneilijöiden 
ajatuksia lajin seuratoi-
minnasta, tulevaisuudesta 
ja SPV:stä.

Kyselyyn vastanneista veneilijöistä lähes 
puolet kertoo liittyneensä seuraan veneen 
talvi- tai kesäpaikan takia. 40 prosenttia 
vastaajista liittyi seuraan tukikohtien ja 36 
prosenttia yhteisöllisyyden takia.*

Veneilyn seuratoiminnassa tärkeimmäk-
si asiaksi vastaajat kokevat veneilyturvalli-
suuden. Vastaajista 69 prosenttia mieltää 
veneilyturvallisuuden seuratoiminnassa 
melko tai erittäin tärkeäksi. Myös katsas-
tustoiminta ja toimivat kotisatamapalvelut 
koetaan merkittävinä asioina.

Tulevaisuuden trendien osalta ympäris-
tövaikutusten huomioimisen ajatellaan vai-
kuttavan veneilyyn ja sen harrastamiseen 
eniten; jopa 90 prosenttia vastasi sen kas-

vavan jonkin verran tai voimakkaasti. Myös 
digitalisaation, vastuullisuuden huomioi-
misen (sisältäen muun muassa veneilytur-
vallisuuden) ja jakamistalouden koetaan 
kasvavan jonkin verran tai merkittävästi.

Kyselyyn osallistuneet saivat myös ha-
lutessaan avata tarkemmin näkemyksiänsä 
veneilyn tulevaisuuteen vaikuttavista sei-
koista. Niissä korostuivat eniten ympäris-
töasiat, veneilyosaaminen (sisältäen muun 
muassa veneilykoulutuksen), päivä-, kimp-
pa- ja vuokraveneilyn lisääntyminen sekä 
ajatus siitä, että harrastuksiin sitoutuminen 
vähenee, kun kilpailu vapaa-ajasta kovenee.

Vastaajilta kysyttiin myös veneilyn suu-
rimmista haasteista. Vastauksissa koros-
tuivat ympäristöasiat, veneilyharrastuksen 
niin sanottu ukkoutuminen, veneilijöiden 
ikääntyminen ja nuorten harrastajien vä-
henevä määrä sekä veneilijöiden muuttu-
neet asenteet ja sen negatiivinen vaikutus 

Arvokasta dataa jäseniltä
Toteutimme marras-joulukuussa kyselyn, johon vastasi 2 307 veneilijää.

veneilyturvallisuuteen.
Kyselystä saatua tietoa käytetään SPV:n 

strategian työstössä. Ensimmäinen versio 
strategiasta esitellään kevätkokouksessa 
18. huhtikuuta.

- Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille. 
Saimme hyvän määrän vastauksia, joita ai-
omme ehdottomasti hyödyntää strategia-
työssä. Suurimmaksi osaksi saimme vahvis-
tettua ennakko-odotuksiamme mutta myös 
uutta tietoa. Oli myös mukavaa huomata, 
että SPV koetaan luotettavana ja tarpeel-
lisena yhdistyksenä, Suomen Purjehdus ja 
Veneilyn toiminnanjohtaja Jan Thorström 
toteaa.  

Tutkimuksesta julkaistaan raportti myös 
seurojen hyödynnettäväksi.

 
*Kysymyksessä sai valita useita vaihtoeh-
toja.

Vastaajista 
48 prosenttia 

on liittynyt seuraan 
venepaikan takia.

TEKSTI ANNI RAUNIO

- 
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OnSail-matkapurjehdukset 2020
Näille leppoisille “lomaregatoille” voi osallistua omalla porukalla ja 
veneellä, gastina tai purjehduskurssilla OnSail-kipparin veneessä.

Kevään matkapurjehdus Kosilla 2.-9.5.2020
- omalla venekunnalla alk. 850e/hlö
- gastipaikalla 950e/hlö
- kurssipaikalla 1050e/hlö

Kesän matkapurjehdus Dubrovnikissa 13.-20.6.2020
- omalla venekunnalla alk. 815e/hlö
- gastipaikalla 1125e/hlö
- kurssipaikalla 1175e/hlö

Syksyn matkapurjehdus Toscanan saarilla 26.9.-3.10.2020
- omalla venekunnalla alk. 945e/hlö
- gastipaikalla 1095e/hlö
- kurssipaikalla 1155e/hlö

OnSail-purjehduskurssit 2020
Purjehduskursseilla opit lajin tärkeät perusasiat 
asiantuntevien suomalaisten opettajien opastamana. 

Kesän purjehduskurssi Splitissä 18.7.-25.7.2020
- kurssipaikalla 1450e/hlö

Syksyn purjehduskurssi Mallorcalla 3.10.-10.10.2020
- kurssipaikalla 1450e/hlö

Välitämme purjehduslomastanne. Emme pelkästään veneitä.

Navigoi heti www.onsail.fi tai kerro toiveesi ja pyydä tarjous  0300 870 520  |  info@onsail.fi

OnSail-lomapaketti on huolettomin tapa lähteä purjehtimaan maailman lämpimille merille. 

Vastuulliselta matkanjärjestäjältä saatte kaikki matkaanne liittyvät järjestelyt ja palvelut: lennot, veneen, kuljetukset kohteessa, 

infopaketin purjehdusalueesta ja tarvittaessa saatte mukaan myös suomalaisen kipparin. OnSail toteuttaa toiveesi Suomen

johtavan purjehdusmatkojen järjestäjän kokemuksella ja ammattitaidolla. Koska välitämme purjehduslomanne onnistumisesta!

Matkojen hintoihin sisältyy: suorat lennot, lentokenttäkuljetukset 

kohteessa, majoitus 2h hytissä, vuodevaatteet ja pyyhkeet,

pakollinen loppusiivous sekä johtoveneen kipparin opastukset

ja palvelut purjehduksen aikana.
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Katsastajakurssit
Katsastajan peruskurssit on tarkoitettu seurojen uusille  
katsastajille, joilla ei ole ennestään katsastajanlupaa. 
Kurssin käytyäsi voit tehdä veneen katsastuksia seurassasi.

Katsastajien täydennyskurssit on suunnattu seurojen katsastajil-
le, kun peruskurssista on kulunut kahdeksan vuotta.

1.–2.2.   Peruskurssi, Espoo
22.2.   Täydennyskurssi, Espoo
29.2.–1.3.  Peruskurssi, Espoo
7.3.   Täydennyskurssi, Espoo
7.–8.3.   Grundkurs, Vasa
8.3.   Kompletteringskurs, Vasa 
21.–22.3.   Grundkurs, Helsingfors
22.3.   Kompletteringskurs, Helsingfors  
18.–19.4.   Peruskurssi, Oulu
19.4.   Täydennyskurssi, Oulu
25.–26.4.   Peruskurssi, Kotka
26.4.   Täydennyskurssi, Kotka

Ilmoittaudu
SPV:n 
koulutuksiin
 

Veneilykouluttajakurssit
Jos olet kokenut moottori- tai purjeveneilijä ja haluat jakaa 
osaamistasi, niin esitä toiveesi seurasi hallitukselle ja ilmoittaudu 
veneilykouluttajakurssille. On ilo kouluttaa innostuneita kurssilai-
sia uudistuneilla koulutusmateriaaleilla.

8.–9.2.   Kouluttajakurssi, Lahti
15.–16.2.   Kouluttajakurssi, Helsinki
7.–8.3.   Kouluttajakurssi, Turku
7.–8.3.   Kouluttajakurssi, Helsinki
14.3.   Kouluttajakurssi, Helsinki
28.–29.3.   Kouluttajakurssi, Kokkola

Kilpapurjehduksen toimihenkilökoulutukset
Kilpatoimihenkilö- ja tuomarikoulutukset ovat tärkeä osa kansallista 
kilpailutoimintaa. Koulutuksen järjestämisen tavoitteena on varmis-
taa laadukas kilpailutoiminta.
 
8.3.   Kilpailunjärjestäjäkurssi, Helsinki
15.3.   Aluetuomarikurssi, Helsinki
21.–22.3.   Kilpailupäällikkökurssi, Helsinki
28.–29.3.   Kansallinen tuomari -kurssi ja tuomareiden  
  täydennyskoulutus, Turku
 

Ohjaajakoulutukset
Junioriohjaajakursseilla saat taidot jollapurjehduksen ja veneily-
taitojen opettamiseen.

Olemme uudistaneet SPV:n ohjaaja- ja valmentajapolkua siten, 
että Ohjaaja 1 -kurssi vastaa sisällöltään vanhaa junioriohjaajan 
peruskurssia ja ohjaaja 2 puolestaan junioriohjaajan jatkokurssia. 
Myös jatkokoulutuksissa on uudistuksia. Vastuuohjaaja- ja junio-
ripäällikkökurssien sisältöä on nyt yhdistetty, ja uusi kurssi kulkee 
nimellä Seuraohjaajakoulutus. Lisätietoa uudistuneista kursseista: 
spv.fi/ohjaajaksi-koulutukset/
 
28.–29.3.   Seuraohjaajakoulutus, Helsinki
8.–10.5.   Ohjaaja 1, pääkaupunkiseutu
15.–17.5.   Ohjaaja 1, Turku
15.–17.5.   Ohjaaja 2, Turku
22.–24.5.   Ohjaaja 2, pääkaupunkiseutu
 
Myös uudistettu valmentajakoulutus starttasi tammikuussa.
 
Kilpaveneilyn koulutuspäivä 
4.4. Kilpaveneilyn koulutuspäivä, Lohjan Meriturva

Lisätietoa ja ilmoittautumislinkit löydät SPV:n tapahtumakalen-
terin kautta: spv.fi/spv-tapahtumakalenteri/. Ainakin ohjaaja-
kursseja on tulossa vielä lisää, joten sivu kannattaa pitää mielessä.
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www.captainsshop.fi

store.captainsshop.fi

Tervetuloa uudistuneeseen
verkkokauppaamme!

toimitukset suoraanEspoon ja 
Helsingin varastoistamme

Verkkokauppa

Raymarine Dragonfly 5 Pro

Raymarine Dragonfly 7 Pro

329,-

439,-

Gill OS24 Takki

359,-
Gill OS24 Housut

252,-

Lopolight Tri-color
ankkurivalolla ja
windex-pidikkeellä

UUTUUS
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Tuntuvia etuja Ifiltä
Jäsenseuramme jäsenenä sinut on vakuutettu If Vahinko-
vakuutus Oy:n tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa 
veneilytoiminnassa, johon kuuluvat: vesillä veneily, veneen 
syys- ja kevätkunnostus sekä korjaus maissa. Lisäksi saat  
lisäalennuksen venevakuutuksesta, jos olet katsastanut ve-

neesi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsas-
tusmääräysten mukaisesti 1-, 2- tai 3-luok-
kaan tai olet suorittanut SPV:n teoria- ja 
käytäntökurssit veneilyyn tai sinulla on 
Traficomin kansainvälinen huviveneenkul-
jettajankirja. Tutustu jäsenetuihisi: if.fi/spv.

Tunnethan etusi?
Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran jäsenenä  
nautit monista rahanarvoisista alennuksista ja eduista.

Alennuksia Karttakeskuksen  
karttakauppa.fi:ssä
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseurojen jä-
senet saavat 10–20 % alennuksen Karttakeskuksen 
karttatuotteista. Katso tarjoukset Karttakaupasta: kart-
takauppa.fi/spv. 

Finnlinesin laivamatkat jopa  
35 prosentin alennuksella
Finnlines tarjoaa Suomen Purjehdus ja Veneilyn 
jäsenille alennusta matkustajaliikenteen laiva-
matkoista reiteillä Helsinki–Travemünde ja 
Naantali–Långnäs–Kapellskär. Saat vähintään 
20 % alennuksen Standard-hinnoista. Liittymäl-
lä Finnlinesin Star Club -kanta-asiakkaaksi saat 
vielä 3 % lisäedun tarjoushinnoista sekä etuja 
laivalla. Jäsenseurojen on myös mahdollista 
neuvotella matkaetu seuran järjestämiin kilpai-
luihin. Tutustu tarkemmin jäsenetuihin ja mat-
kustusajankohtiin osoitteessa finnlines.fi/spv.

John Nurmisen säätiön  
kirjoja alennuksella
John Nurmisen Säätiö tarjoaa SPV:n 
jäsenille kirjoja jäsenetuhintaan. 
Saat verkkokaupasta jnsshop.fi 20 
prosentin alennuksen käyttämällä 
koodia, joka löytyy osoitteesta spv.fi/
jasenedut.                                                                                                                  

Tutustu kaikkiin etuihin: spv.fi/jasenedut

Trossijäsenyys etuhintaan
Trossin vuosimaksu SPV:n jäsenille 70 euroa (normaalisti 80 
euroa). Etu sisältää jäsenen valitseman meri- tai järvipelas-
tusyhdistyksen jäsenmaksun. Alennusta ei voi yhdistää muihin 
mahdollisiin Trossi-jäsenpalvelusta myönnettäviin alennuk-
siin. Trossi-palvelua voi hyödyntää, jos matkasi vesillä keskey-
tyy yllättäen. Tällöin saat hinauksen lä-
himpään satamaan, mihin on saatavissa 
korjauspalveluja sekä tarvittaessa apua 
korjaajan ja veneen väliaikaisen säilytys-
paikan hankkimisessa.

Merikaupasta kesään!

Linnankatu 37b, Turku
Puh. 040 761 8484

Myös nettikauppa:
www.oceanspirit.fi
www.merikauppa.fi
www.roope-tuotteet.fi

Merihenkiset vaatteet, lahjat,
sisustus, veneastiat ja

Roope-tuotteet

Kirja kuuluu tiettyjen veneiden katsastusvarustukseen.

Tarpeellinen
opas  kaikille
veneilijöille!

Vesiliikenteen säädökset 2020 sisältää yleiset kaikkia vesil-
läliikkujia ja aluksia koskevat määräykset, vesikulkuväyliä 
ja niillä liikkumista sekä kalastusta koskevat määräykset.

Tilaukset & asiakaspalvelu
editapublishing.fi  | asiakaspalvelu.publishing@edita.fi | 020 450 05

Tilaa verkkokaupasta!
editapublishing.fi

65,00 € • ILMESTYY TOUKOKUUSSA 2020.

HOKKA OY  
Kemijärvi   |  0400 237 728
myynti@hokka.info,  www.hokka.info

Käyttömukavuutta Hokka-liivillä 
myös purjehtijalle, 

turvallisuudesta tinkimättä!

Käyttökokemukset 
Markku Siljamäki
0400 968 774

ProBoating
• Integroidulla turvavaljaalla

Uutuus!

Hokka Sailing
kelluntapukine
Hyvät kellunta-
ominaisuudet. 
Muotoutuva pallo-
rakenne. 
Hinta: 190 €.

Testi-
voittaja

Vene 2017

Vene 2019
osasto 5H35

Huom!

Valtakunnallisen Vilskettä Vesillä -luokkalukukirjahankkeen tavoit-
teena on tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuus oppia ja innostua 
liikkumaan vesillä monimuotoisesti ja turvallisesti.

- Lukutaito on edellytys kaikelle oppimiselle, ja Vaahtopäistä kertovan innos-
tavan tarinan lukeminen on hauskaa. Luokan kanssa yhdessä lukeminen tarjoaa 
mahdollisuuksia monipuoliseen ilmiöoppimiseen ja yhteistyöhön vesiurheilu-
seurojen kanssa. Kirjasarjassa ympäristöstä ja vesistöistä huolehtiminen nousee 
vahvasti esille, mitä pidän erityisen tärkeänä, Sari Multala kertoo.

- Hankkeen ansiosta lapset saavat hyvissä ajoin tuntuman turvalliseen 
vesilläliikkumiseen ja toivomme toki, että hankkeen myötä heistä myös 
kasvaa aikanaan vastuunsa tuntevia veneilijöitä, Finnboatin toimitusjohtaja 
Jarkko Pajusalo toteaa.

Vilskettä Vesillä -luokkalukukirjahankkeen tavoite on lahjoittaa vuo-
sittain laatikollinen (25 kpl) jokaista kolmea opetuskirjaa kaikkiin Suomen 
alakouluihin (1500). Tämä mahdollistaa sen, että kaikki koulut saavat kirjat 
samanaikaisesti käyttöönsä. Kirjat voidaan lukea muun koulutyön ohella 
luokittain yhdessä, ikäluokka kerrallaan.

- Vilskettä vesillä -kirjoilla kehitetään lasten monilukutaitoa, kun uusien 
kansalaistaitojen opettamiseen ja harrastamiseen yhdistetään lukeminen, 
lukuliikekoordinaattori Pia Lumme Opetushallituksesta jatkaa.

- Toivotamme kaikki tervetulleiksi kehittämään Suomea, lastemme 
lukutaitoa, vesiturvallisuutta, liikunnallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kas-
vattamaan veneilijöiden määrää Suomessa, sanoo hanketta koordinoiva 
Vilskettä Vesillä -tuottaja Lissu Suursalmi.

Lähde: Vilskettä Vesillä -tiedote

Vilskettä Vesillä lisää lukuintoa ja 
veneilyturvallisuutta kouluissa

Maksuton laituripaikka Saanassa
Matkailukeskus Kuopion Saana tarjoaa SPV:n jä-
senille ilmaisen laituripaikan ensimmäiseltä yöltä 
(sähkö 5€/vrk) kesällä 2020. Etuuden voi lunastaa 
esittämällä SPV:n mobiilijäsenkortin. Jäsenkorttia näyttämällä 
pääset myös Saanan kylpylään erikoishintaan 12 €/hlö.
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Päävalmentaja
Joakim Wilenius

Veneilykoordinaattori 
ja koulutuspäällikkö

Mirja Rosenberg

Toiminnanjohtaja
Jan Thorström

Järjestökoordinaattori
Karoliina Rouhiainen

Kilpapurjehdus-
toiminnan 

koordinaattori
Thomas Hacklin

Lasten ja nuorten  
veneilytoiminnan

koordinaattori
Laura Santala 

Nuorten
olympiavalmentaja

Jan Gahmberg

Kilpaveneilytiedotus
Joakim Nordström

Nuorten
olympiavalmentaja
Andreas Geritzer

Y h te i s työ s s ä

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toimisto
Särkiniementie 5 B 62, 00210 Helsinki
Puhelin: +358 40 834 3407 (kello 10-15)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@spv.fi
Tarkemmat yhteystiedot löytät osoitteesta www.spv.fi  

Suomen Purjehdus 
ja Veneily

Näin löydät aluejohtajasi

@suomenpurjehdusjaveneily

Valmennuspäällikkö
Vili Kaijansinkko

Suomenlahden itäosan vesistöalue 
(Virolahti-Sipoo)

Martti Laisi
martti@laisi.net

 
Suomenlahden keskiosan vesistöalue 

(Helsinki)
Juha Vuorinen

juha.vuorinen@paperdreams.fi
 

Länsiturunmaan keskiosan vesistöalue 
(Västra Åboland), saaristokunnat

Erik Nordenswan
eriktnordenswan@gmail.com

 
Läntinen Suomenlahti - Itäinen 

Anders E. Grandell
anders.grandell@kolumbus.fi

 
Saimaan vesistöalue

Antti Kaipainen
antti@anttikaipainen.fi

 
Läntinen Suomenlahti - Läntinen

Frej Werner
frej.werner@gmail.com

 
Turun veneilyalue

Katja Rytkönen
katja.rytkonen@turunpursiseura.fi

 
Ahvenanmaa

Björn Tennström
bjorn.tennstrom@aland.net

 
Perämeren eteläosan vesistöalue

Johan Nyberg
johan.nyberg@anvianet.fi

 

Kilpaveneilyn ja 
veneilyturvallisuuden 

koordinaattori
Mikaela Dunderfelt

Keitele–Päijänteen vesistöalue
Ismo Glans

ismo.glans@gmail.com
 

Pohjanlahden keskiosan vesistöalue 
(Merenkurkun veneilyalue)

Peter Remahl
remahl@mac.com

 
Perämeren, Kemijoen ja 

Oulunjoen vesistöalue ja Lappi
Seppo Parhi

seppo.parhi@gmail.com
 

Selkämeren vesistöalue
Martti Virtanen

martti.virtanen@gmail.com

Hämeen vesistöalue
Reijo Manninen

reijo.manninen@tans.fi
 

Espoon ja 
Hämeen aluejohtaja 
haussa! Ehdotuksia 

otetaan vastaan: 
toimisto@spv.fi

TARGA.
THE TRUE ORIGINAL. 

Jälleenmyyjä:  Oy Targa Center Ab, Veneentekijäntie 1, 00210 Helsinki. 0207 641 499.  www.targacenter.fi
Valmistaja:  Oy Botnia Marin Ab, Pl 9, 66101 Maalahti.  www.targa.fi
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Esillä T25.1, T27.2, T30.1, 
T37 & T46

Tervetuloa osastollemme 
7f130 VENE 20 BÅT 
messuille 7.-16.2.2020    

Maajoukkueviestintä
ja Nautic
Iina Airio

Viestintä-
koordinaattori
Anni Raunio



Keleistä riippumatta SARGO All Season -veneellä kaikki hyvin!

ASTRUM VENE
Showroom 
Joensuunkatu 15, Salo  
astrum.fi

ASTRUM KOEAJOKESKUS
Söljeholmen Marina 
Kasnäsintie 502, Taalintehdas 
59°59’11.1”N 22°27’21.8”E

Ota yhteyttä:
Kenneth Forsström 
p. 040 733 1771 
kenneth@astrum.fi

Ilkka Juva 
p. 0400 327 887 
ilkka.juva@astrum.fi

Veneilykausi on Suomessa nykyään pidempi kuin koskaan. Alkukauden koleudessa sekä 
syksyn myrskyissä veneeltä edellytetään kuitenkin paljon enemmän, kuin aurinkoisina 

kesäpäivinä. Onneksi Pohjanlahden perukoilla tiedetään jotain säästä ja siitä, mitä All Season 
-veneeltä merellä vaaditaan. Sargo on yli 50-vuoden kokemuksella valmistettu 

luotettava ja arvostettu vene, joka ei jätä sinua pulaan - missä ikinä veneiletkään.  
 

Luotettavuutta, turvallisuutta ja käytännöllisyyttä - säällä kuin säällä. 

SARGO SAFARI 
Lauantaina 6.6.2020 Itämerenportti, Hanko.

Tervetuloa SARGO ja Minor-veneilijät! Lisätietoja keväällä: astrum.fi
 

Olemme mukana Vene 20 Båt -messuilla 7.-16.2.2020, Helsingissä. 
Tervetuloa tutustumaan!
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