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Yhteistyötä, lahjoituksia ja unelmia

Samuli Salanterä

Liittohallituksen puheenjohtaja

Ordförande för förbundsstyrelsen

P
ohjoismaiseen yhteiskun-
tajärjestykseen ja perintee-
seen kuuluu vahvasti yh-
dessä tekemisen kulttuuri. 
Maatamme on rakennettu 

vapaaehtoistyöllä ja talkoilla. Monet yh-
teiskunnallisesti tärkeät toimet hoituvat 
yhteistyössä eri yhdistysten kanssa. Hyvä ja 
vakuuttava esimerkki tästä on vapaaehtoi-
nen palokuntajärjestelmä.

Urheiluseuroilla on oma tärkeä roolin-
sa kansakuntamme historiassa. Suomen 
ensimmäinen urheiluseura oli purjehdus-
seura, ja veneilyn seuratyö on yhä merkit-
tävää kansamme fyysisen kuin sosiaalisen 
aktiivisuuden edistäjänä. Seurojen tekemä 
nuorisotyö on panostus tulevaisuuteen.

Lajiliiton kevätkokous vahvisti jo 
muutaman vuoden ajan valmistelussa 

olleen johtosääntöuudistuksen. Uudis-
tuksen myötä liiton tehtäviä ja roolia tu-
lee vielä tarkentaa. Liitto on veneilyn ja 
huippu-urheilun edunvalvoja, ja sen teh-
tävänä on tukea seuroja sekä luokkaliitto-
ja niiden työssä. Kaavailtu venevero, pääl-
likkyys ja kaavoitukset ovat julkisuudessa 
esillä olleita asioita. Todella onnistuneet 
hankkeet eivät nouse otsikoihin olenkaan, 
niissä vaikuttaminen on tapahtunut jo 
esityksiä laadittaessa. 

Toinen erittäin merkittävä kevätliitto-
kokouksen päätös oli Suomen Purjehtija-
liiton aikaisen rahasto-osuuden yhdistä-
minen vuonna 1937 perustetun Säätiö L 
Stiftelsen pääomaan. L-säätiön tehtävänä 
on ollut olympiapurjehtijoiden ja olympia-
laisiin pyrkivien purjehtijoiden tukeminen. 
Säätiön toimintaa ollaan kehittämässä, ja 

tavoitteena on kerätä merkittävästi uutta 
pääomaa. Säätiön säännöt ja nimi uudiste-
taan ja jatkossa lajiliitolla on edustus sääti-
ön hallituksessa. Tämän päätöksen myötä 
voimme tarjota edes hieman enemmän ta-
loudellista tukea huippu-urheilijoillemme. 
Säätiöön muodostettava asiantuntijaryhmä 
tuo vahvaa näkemystä avustusten jakoon.

Edessämme on uusi veneilykausi. Mit-
kä ovat sinun unelmasi, haaveesi ja tavoit-
teesi? Tästä lehdessä esitellään muutamia 
upeita toiveista toteutukseen -projekteja. 
Unelman ei tosin aina tarvitse olla maail-
manympäripurjehdus tai Atlantin ylitys. 
Pääasia on toteuttaa edes pieniä unelmia. 
Ensimmäiseksi vaikka veneen lasku ve-
sille.

Hauskaa veneilykautta 2018! 

S
amhället och traditionerna i 
Norden bygger i hög grad på 
att vi gör saker tillsammans. 
Vårt land är byggt med fri-
villigt arbete och talkoverk-

samhet. Många verksamheter, som är vik-
tiga för samhället, sköts i samarbete med 
olika föreningar. Ett bra och övertygande 

exempel på detta utgör den frivil-
liga brandkårsverksamheten. 

Idrottsföreningarna har 
sin egen viktiga roll i vårt 
lands historia. Den första 
idrottsföreningen i Fin-
land var en segelför-
ening och förenings-
verksamheten inom 
båtsporten är fort-

Samarbete, donationer och drömmar
farande viktig, den främjar både vårt folks 
fysiska hälsa och dess sociala aktivitet. Det 
ungdomsarbete, som föreningarna utför är 
en satsning på framtiden. 

På förbundets vårmöte godkändes den 
uppdatering av förbundets direktiv, som vi 
har arbetat med i flera års tid. Ännu måste 
förbundets uppgifter och roll preciseras. 
Förbundet är en intresseorganisation för 
båtsport och elitidrott, vår uppgift är att 
stöda föreningarna och klassförbunden i 
deras arbete. Den planerade båtskatten, frå-
gan om befäl på fritidsbåtar och planerings-
frågor har synts i offentligheten. Men när vi 
har lyckats i vårt arbete har problematiken 
kring frågan kanske aldrig diskuterats of-
fentligt – då har vi redan i beredningsskedet 
kunnat föra ärendet i önskad riktning. 

Vårmötet gjorde ett annat viktigt beslut: 
De fondandelar, som SBF i tiden ärvde av 
Finlands Seglarförbund, kommer att för-

enas med L-stiftelsens kapital. L-stiftelsen 
grundades år 1937 för att stöda seglare med 
olympiska ambitioner. Stiftelsens stadgar 
och namn förnyas och målsättningen är 
att öka dess kapitalbas. Förbundet kommer 
att vara representerat i stiftelsens styrelse. 
I och med det här beslutet kan vi erbjuda 
ökat ekonomiskt stöd åt våra elitseglare. En 
expertgrupp kommer att ge synpunkter på 
hur understöden skall fördelas. 

Vi har framför oss en ny båtsäsong. Vilka 
är dina tankar, drömmar och målsättning-
ar? I det här numret presenterar vi några 
drömmar, som har blivit verklighet. Dröm-
men behöver inte nödvändigtvis handla om 
att segla över Atlanten eller runt jorden. Det 
viktigaste är att också mera anspråkslösa 
drömmar förverkligas. Den första kan vara 
exempelvis att sjösätta din båt. 

Trevlig båtsommar 2018!

The smart 
alternative. 
Silic One kasvillisuutta hylkivä teknologia 
muodostaa näkymättömän hydrogeelisen 
mikrokerroksen joka on veden kaltainen. 
Tähän on organismien vaikea kiinnittyä.

hempelyacht.fi
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TÄSSÄ UUSI 
MIEHISTÖN 
JÄSENESI
Volvo Penta Easy Connect

Volvo Penta Easy Connect tarjoaa kojelautatyyppisessä 

näkymässä tietoja veneestä, moottorista, reitistä suoraan 

älylaitteisiisi ja täydentää ohjauspaikalle asennettuja 

mittareita oivallisesti. Sovelluksen avulla ystäväsi ja perheesi 

voivat tarkkailla matkantekoa veneessä. He voivat tarkastel-

la ja tallentaa reittejä, jakaa ne sosiaalisessa mediassa ja 

pitää samalla silmällä kulkunopeutta ja suuntaa.

Elämys ei kuitenkaan rajoitu veneeseen. Tallennettuja 

reittejä on helppo tarkastella kotioloissa veneilykokemusta 

muisteltaessa tai seuraavaa matkaa suunniteltaessa.

Reitit ja veneen tiedot tallentuvat automaattisesti Easy 

Connect -sovellukseen, jossa niitä voidaan myöhemmin 

tarkastella ja jakaa paikasta riippumatta (jakamistoiminto 

vaatii internetyhteyden).

www.volvopenta.com/easyconnect

Naantali ja Liperi Vuoden vierasvenesatamat
Vene-messuilla julkistettiin Vuoden vierasvenesatamat. Voittoa juhlivat 
Naantalin vierassatama (rannikkoalue) ja Saariston ranta Liperissä (Jär-
vi-Suomi). Äänestäneiden veneilijöiden palautteessa toistuivat satamien 
hyvä ja monipuolinen palvelu, motivoitunut henkilökunta sekä yleinen 
ilmapiiri. Kunniamaininnat annettiin tänä vuonna Kemiön Kasnäsille 
(rannikkoalue) ja Korpilahden Laivarannalle (Järvi-Suomi).

Vene-messujen parhaat

TEKSTI ANNI RAUNIO   KUVAT HELMI HOLLO, HEIDI KOIVUNEN

Suuri ja monipuolinen osastomme houkutteli kävijöitä Vene 18 Båt -messuilla. 

K
otisatamanamme Vene-messuilla toimi tänä vuon-
na Helsingin Messukeskuksen neloshalli, jossa oli 
kaikkiaan neljä aluetta: Yhdessä Vesille -tapahtu-
malava, -tapahtuma-allas ja -lasten maailma sekä 
Veneilijän kamapörssi. 

Osastolla oli erilaisia teemapäiviä, kuten huippu-urheilu, perhe, 
veneilyturvallisuus ja puhtaasti veneillen. Näinä päivinä messukävi-
jät saivat kuunnella mielenkiintoisia esityksiä esimerkiksi siitä, mi-
ten kehittyä maailman parhaaksi purjehtijaksi tai mitä turvallisessa 
veneilyssä tulee ottaa huomioon.

     LASTEN MAAILMASSA perheet pääsivät tutustumaan 
veneilyyn ja veneilyturvallisuuteen erilaisten toiminnal-
listen pisteiden parissa. Alueella sijaitsi myös allas, jossa 
niin aikuiset kuin lapsetkin viihtyivät radio-ohjattavilla 
purjeveneillä kilpaillen. Nuorimmat lapset pääsivät ko-
keilemaan myös jollapurjehdusta. 

NUORET HUIPUT 
ahkeroivat kama-
pörssissä. Kuvassa 
Martin Mikkola ja 
Sirre Kronlöf.

TÄMÄN VUODEN HITTI oli Veneilijän kamapörssi, joka järjestet-
tiin ihka ensimmäistä kertaa. Kuka tahansa sai tuoda kamapörs-
siin tavaroitansa myyntiin, ja myydyistä tuotteista ohjattiin 20 
prosenttia Sailing Team Finlandin Nuorille Huipuille.

YHDESSÄ VESILLE -LAVALLA nähtiin paljon mielenkiintoi-
sia esityksiä niin matkaveneilystä, vierassatamista, kilpapur-
jehduksesta, veneilyturvallisuudesta kuin ympäristöstäkin. 
Myös seurat ja luokkaliitot saivat esitellä omaa toimintaan-
sa. 

Palkinto Saimaan pursiseurojen yhteistyölle
Veneilytoimittajat ry – Båtjournalisterna rf palkitsi messuilla Sai-
maan pursiseurat hyvästä retkisatamayhteistyöstä. Vuoden venei-
lyteko -palkinnon vastaanotti SPV:n varapuheenjohtaja ja Kuopion 
Pursiseuran kommodorina vuosina 2014-2017 toiminut Jan Jans-
son. 

- Saimaalla yhteiskäyttösopimus veneilyseurojen välillä on koet-
tu hyväsi. Kun Metsähallitus oli sulkemassa retkisatamia, seurat 
riensivät apuun ja pelastivat monta satamaa. Yhteishenki on suurta 
Saimaalla, Jansson kertoo.  

5

Voittajasatamien edustajat riemastuivat palkinnosta.

JAN JANSSON 
oli tyytyväinen 
huomionosoi-
tuksesta.
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On vain mies ja meri
L

askuri Golden Globe Race 
2018:n verkkosivuilla nakut-
taa armottomasti kohti klas-
sisen yksinpurjehduskilpailun 
starttia. Sekunnit vähenevät 

lähes hermostuttavaa tahtia, minuutitkin ti-
heään. Tunnit ja päivät seuraavat poikkeuk-
setta perässä.

Vaikka Tapio Lehtinen laskee nyt tarkas-
ti hetkiä veneensä valmistumiseen ja miettii, 
mitä kaikkea pitää vielä ehtiä tehdä, loppuu 
kiire tietylla tavalla kuin seinään kilpailun 
startattua heinäkuun 1. päivä Ranskan Les 
Sables d'Olonne'sta.

Pian jäävät taakse satama ja rannat. Seu-
raa pitävät hetken vielä linnut, kunnes nekin 
palaavat lähemmäs rannikkoa. Muut ve-
neet katoavat Atlantilla pian näkyvistä. Sen 
jälkeen tammikuussa 60 vuotta täyttäneen 
yksinpurjehtijan kaverina tuikkivat öiset 
tähdet, ja ainoa korviin kuiskiva ääni on tuuli 
pauhaavan meren säestyksellä.

Vastustajien etenemistä voi vain arvailla, 
sillä paikannin välittää kyllä purjehtijoiden 
sijainnit kilpailun järjestäjille kuuden tunnin 
välein, mutta kilpailijat eivät itse saa niitä 

tietää. Heidän luotsinaan toimivat Golden 
Globe Racen perinteen mukaisesti kompassi, 
loki ja sekstantti. Ohjaus tapahtuu tuulipe-
räsimellä. 

Kilpailu on 1968 Sir Robin Knox-Johns-
tonin Suhailillaan voittaman ensimmäisen 
yksinpurjehduskilpailun juhlakilpailu. Se 
purjehditaan pienillä veneillä ja varustuksen 
periaatteena on, että mukaan saa ottaa vain 
samat varusteet, jotka Suhaililla oli.

- Etukäteen tehty reititys on todella tär-
keässä roolissa, sillä itse kilpailun aikana 
emme saa vastaanottaa ulkopuolista apua. 
Laivanrakentajana toimiva poikani Lauri ja 
purjehdusmaajoukkueen meteorologi Mar-
tin Gahmberg auttavat minua tekemään hy-
vän reitityksen. 

Yksinpurjehduskilpailun veneet ovat pal-
jon pienempiä ja hitaampia kuin Volvo Oce-
an Racessa ja Vendée Globe Racessa, ja pallo 
kierretään eri aikaan vuodesta. Niinpä tietoa 
ei ole valmiiksi juuri saatavilla.

- Kilpailun aikana saan kuunnella säätie-
dotuksia ja keskustella radiopuhelimella lä-
hellä kulkevien laivojen kanssa säästä. Kaikki 
kommunikaatio tulee sääntöjen mukaisesti 

kirjata lokikirjaan - ja myös se, mistä on pu-
huttu.

Lehtinen on purjehtinut maailman 
ympäri kerran aiemminkin. Kilpai-
lu oli 1981-1982 Whitbread Round 

the World Race, ja Lehtinen oli 23-vuotias 
Skopbank of Finlandin vahtipäällikkö. 37 
vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon, mut-
ta yksi on pysynyt.

- Rakastan purjehtimista. Tykkäsin ai-
kanaan niin paljon merillä olemisesta, että 
lähden mielelläni uudestaan. Tuolloin pur-
jehdin osana miehistöä, ja vene oli turval-
linen kuin panssarivaunu. Nyt olen yksin, 
ja paljon pienemmässä paatissa.

Skopbank vältti kilpailussa suuret vaa-
rat, mutta pelon hetkiäkin mahtui mat-
kaan. 

- Etelässä ei ollut reittipisteitä, ja menim-
me pidemmälle etelään kuin muut. Jäävuoria 
oli joka puolella. Kovassa kelissä seisoimme 
yöllä 20 minuutin vuoroissa tuijottamassa 
edessä murtuvia aaltoja. Vaarallisimpia olivat 
irronneet jäävuoren lohkareet, jotka olisi-
vat osuessaan rikkoneet veneen. Pimeässä 

Tapio Lehtinen, 60, starttaa heinäkuun 1. päivä 
purjehdukselle maailman ympäri. Yksin, 
keskeytyksettä ja ilman ulkopuolista apua.

Syntynyt: 19. tammikuuta 1958 
Perhe: Vaimo Vivi Fleming-Lehtinen. Esikoistytär Silja muistetaan Lontoon olympia-

pronssistaan ja poika Lauri Lontoon seitsemännestä sijastaan. Kuopus Vaije voitti 

Zoom8-joukkueessa MM-kultaa, mutta on nykyisin innokas kenttäratsastaja.

Purjehdusura: Aloitti 6-vuotiaana optimistijollassa. Toimi vahtipäällikkönä 1981-1982 

Whitbread Round The World Racessa Skopbank of Finlandissa. Kokenut avomeri- 

ja kuutospurjehtija. Toiminut HSS:n kommodorina ja lukuisissa purjehduksen järjes-

tö- ja luottamustehtävissä.

Golden Globe Race: osallistujat, historia ja reitti löytyvät osoitteesta 

www.goldengloberace.com

TAPIO LEHTINEN

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT TAPIO LEHTINEN JA ISTOCKPHOTO KUVAMANIPULAATIO ELINA RAJALA 
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”
OLEMME LAATINEET Tapion kanssa erilaisia ennakkoreitityksiä 

vanhaan säädataan pohjautuen ja laskeneet, mitkä olisivat niissä 

olosuhteissa olleet nopeimmat reitit. Kilpailun aikana Tapio ei saa 

ottaa vastaan ulkopuolista apua eikä käytettävissä ole moderneja 

sääennusteita. Hänen täytyy seurata sään kehitystä itse, vanhanai-

kaisin menetelmin. Vene on selvästi hitaampi kuin muissa maailman 

ympäri purjehdittavissa kilpailuissa, mikä vaikuttaa reititykseen ja 

taktiikkaan. Golden Globe Race on hieno kilpailu, koska se mittaa 

oikeasti purjehtijan merimiestaidot.” 

Martin Gahmberg, Suomen Purjehdus ja Veneilyn meteorologi

TREENISTÄ: ”Hiihdin talvella paljon ja kävin säännöllisesti uimassa. 

Lisäksi noudatan lääkärityttäreni Silja Frostin ja fysioterapeutti Pia 
Nirkon tekemää jumppaohjelmaa ja käyn pilateksessa.”

TERVEYDESTÄ: ”Urheilulääkäri Klaus Köhler Pihlajalinnasta on 

tutkinut minut perusteellisesti, ja myös hampaani on hoidettu 

kuntoon.”

RAVINNOSTA: ”Valitsen ravintoterapeutin avulla mukaan otetta-

vat ruoat. Se, että vedenpuhdistuskone ei ole kilpailussa sallittu, 

on positiivinen juttu sikäli, että nyt voin ottaa purkkiruokaa mu-

kaan. Kun neste pitää joka tapauksessa kantaa mukana, voi 

   se saman tien olla ruoassa. Näin saan vähän paremmat safkat.”

niitä oli lähes mahdoton huomata, Lehtinen 
muistelee.

Golden Globe Racessa reittipisteet ovat 
pohjoisempana, joten riskiä jäävuorista ei 
ole.

- Vaikka olimme tuolloin vaarallisilla 
vesillä, pääsimme todistamaan jotain ainut-
kertaista. Jäävuoret olivat auringonloisteessa 
huikean kauniita.

Turvallisuus on Lehtisen etukäteis-
valmistelujen kantava teema. Vaik-
ka kilpailu muuten etenee samassa, 

pelkistetyssä hengessä kuin 50 vuotta sitten, 
ovat hätälähettimet, satelliittipuhelin ja pe-
lastuslautat sallittuja.

- Tärkeintä on, että vene on niin vahva, 
että se voi tehdä kuperkeikan etu- tai 
sivuperin. Tietenkin se on asia, jota pyrin 
välttämään, mutta jos niin käy, veneen on 
noustava ehjänä pystyyn. 

Uuden-Seelannin ja Kap Hornin 
välinen osuus kestää kuudesta kahdeksaan 
viikkoa. Puolivälissä matka mantereelle 
on niin pitkä, että avaruusasematkin ovat 
lähempänä. 

 -Tuolloin on tärkeintä huolehtia, ettei 
ole viimeisenä. Jos on kovissa myötätuulissa 
muita perässä, on aika yksin. Me purjehtijat 
olemme toistemme ainoa turva, Lehtinen 
sanoo. 

Lehtisen paras kaveri noin kahdeksan 
kuukautta kestävällä purjehduksella 
on Asteriaksi 53 vuotta sitten ni-

metty vene. Golden Globe Racen säännöt 
määrittelevät tarkasti, millainen sen tulee 
olla: 32-36-jalkainen, pitkäkölinen, lasikui-
dusta sarjavalmistettu, suunniteltu ennen 
vuotta 1988 ja niitä tulee olla tehty vähin-
tään 20 kappaletta. 
Silti valinta oli lopulta helppo.

-  Sparkman & Stephensin suunnittelemia 
veneitä oli myynnissä tasan yksi. Se oli 
räkäisessä kunnossa ja lillunut Tiber-joessa 
20 vuotta. Tykkäsin kuitenkin heti siitä, 
miten vene merellä käyttäytyi.

Siirtopurjehdus Roomasta Kokkolaan 
vei kaksi kuukautta ja kulutti veneen lop-
puun. Perille saapuessa kone oli rikki, 
sähköt olivat loppu ja autopilotti ei toi-
minut. Purjeet lensivät saman tien roskik-
seen. Oli selvää, että vene on riisuttava 
raakapinnoille ja rakennettava lähes ko-
konaan uusiksi.

Suomalaisten venesuunnittelijoiden 
eliittiin kuuluva Kamu Stråhlman laati 
designin, Illy Brummer suunnitteli rikin 
ja Nordic Refit Centerin Jan Lindell 
vastasi rakennuksesta. Luodolta vene 
siirretään autolla Helsingin Lauttasaareen, 
jossa Elmar Mertensin valmistama masto 
nostetaan pystyyn. Toukokuun aikana 

Joakim Wileniuksen suunnittelemat 
WB-Sailsin dacron-purjeet, joita saa olla 
mukana 11 kappaletta, pääsevät Helsingin 
edustalla testiin. 

Mutta kuinka paljon Lehtinen ehtii 
testata tuliterää venettään vesillä ennen 
sen laivausta kohti Englannin Falmouthia?

- Toivon, että saan päiviä paljon ja pel-
kään, että saan vähän, purjehtija naurahtaa.

Lehtinen ja Asteria viettivät viime ke-
sänä kaksi viikkoa kaksin Atlantilla. 
Nuo päivät olivat arvokasta oppia 

siitä, mitä tuleman pitää. Tosin välillä mat-
kaan lyöttäytyi tervetulleita vieraita.

- Lauma sillivalaita kulki muuttoreitillään 
samaan suuntaan kolmen vuorokauden 
ajan. Se oli todella hieno kokemus!

Luonnon monimuotoisuus ja rauhoittava 
voima ovat Lehtiselle tärkeitä. Aaltojen kei-
nunnassa tulee unikin paremmin.

- Vaikka en kilpailussa ehdi nukkua kuin 
muutaman tunnin pätkissä, en murehdi 
unen tuloa. Siinä missä nukahtaminen tup-
paa maissa olemaan joskus vaikeaa, olen 
aina nukkunut veneessä hyvin. 

- Täytyy tosin varoa Knox-Johnstonin 
kohtaloa: hän vetäisi 7-8 tunnin unet ja 
huomasi herätessään, että tuuli oli käänty-
nyt 180 astetta ja vene menossa tasan vää-
rään suuntaan, Lehtinen virnistää.

Fysiikka kuntoon ennen starttia
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N
aispurjehtijoista koostuva 
Ocean Ladies starttaa 25. 
marraskuuta Atlantic 
Rally for Cruisers 
-kilpailuun ja tekee 

samalla suomalaista purjehdushistoriaa. 
Vaikka s/y Marimekko ylitti Atlantin 
ARC:in mukana menestyksekkäästi 1988, 
ei se ottanut osaa itse kilpailuun. 

Miten idea Atlantin 
ylitykseen syntyi? 
- Kaipasin haasteita purjehdustaitojeni 
kasvattamiseen. Lueskelin lokakuussa 2016 
illanratoksi kertomuksia valtamerien ylityk-
sistä - ja siinä se. Ehdotin Johannalle yöllis-
tä ideaani, ja hän syttyi heti. Haaste lähetet-
tiin valikoiduille naispurjehtijoille. Tiimi oli 
hetkessä kasassa, kippari ja projektinvetäjä 
Raija Alapeteri kertoo.

- Jännittävä oppimisen tie houkutti 
meitä. Halusimme todistaa itsellemme ja 
muille, että me tavalliset purjehtivat naiset 

pystymme tähän. Ehkäpä joku muukin saa 
siitä intoa ja uskoa omien unelmiensa to-
teuttamisessa, Alapeteri jatkaa.
 
Miten keksitte nimen 
projektillenne?
- Törmäsin amsterdamilaisessa pubissa 
postikorttiin, jossa luki Dream Dare Do! - 
ja kehotus kirjoittaa, mitä unelmaa alkaa 
toteuttaa vielä tänään. Poimin nipun kort-
teja mukaani ja lähettelin kavereille jouluk-
si. Ajatus jäi mietityttämään - kunnes tuo 
unelma tuli kohdalle Raijan sähköpostin 
muodossa. Tämän täyttäminen, jos jon-
kin, vaatii uskallusta ja toimintaa, ARC:issa 
kannella ja purjeiden parissa ahkeroiva Pia 
Siukosaari kertoo.
 
Mitä ARC:iin osallistuminen 
edellyttää teiltä 
taloudellisesti? 
- Itse kisaan osallistumisen kulut ovat meil-
lä varmaan samaa luokkaa kuin muillakin, 

Unelmoi, uskalla ja toteuta

mutta projektimme keston vuoksi kokonais-
budjetti on tietysti hieman toista luokkaa. On 
ollut mielettömän hienoa löytää matkallem-
me yhteistyökumppaneita, joihin arvomme, 
kuten päättäväisyys, uskallus ja itsensä ylittä-
minen, ovat kolahtaneet. Kumppaneita, joil-
la on omassa tekemisessään sama draivi. Ja 
mukaan mahtuu vielä, perämies ja taktikko 
Johanna Kölli vinkkaa.
 
Miten veneenne hiotaan 
kilpailukuntoon?
- Veneemme on avomerikelpoinen ja -kun-
toinen Swan, joten varsinaisia muutoksia 
veneeseen ei tarvitse tehdä. Runko ja läpi-
viennit on tarkastettu, ja osa sähköjohdoista 
ja -laitteistoista uusittu. Moottoriin on tehty 
perusteellinen huolto. Juokseva riki ja pur-
jeita on uusittu myös. Vene on huollettu 
yhdessä omistajan kanssa. Se on käytös-
sämme 4. kesäkuuta alkaen, navigoinnista ja 
teknisestä kunnossapidosta vastaava Tina 
Hellsten kertoo.

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT JOHANNA SANDIN

Ocean Ladiesien ARC-projekti on kerännyt runsaasti 
ihailua ja huomiota - eikä ihme.
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”

 
Entä millaista huoltoa 
kaipaavat purjehtijat?
- Olimme vuosi sitten ensimmäisen kerran 
fysioterapeutin lihaskuntotestissä. Testien 
jälkeen hän jakoi vinkit tulevalle. Siitä in-
nostuneina yksi hurahti kuntosaliharjoituk-
seen, ja toinen hiihtää niin, että hitaampia 
hirvittää. Joku rämpii metsät ja mannut 
eräoppaana. Kaikilla on jotain harjoitetta 
meneillään ja näin kaikkien peruskunto on 
kohdillaan, Sari Laukkanen kertoo.

- Hyvä fyysinen kunto auttaa esimer-
kiksi purjeiden reivaamisessa, mutta 
myös siinä, miten nukut. Käytetyt lihak-
set vaativat unta, ja se tulee pääsääntöi-
sesti kuin itsestään, kun lihaksia on tar-
peeksi käytetty. Hyvä kunto on myös tae 
valvomisen kestämiselle.
 
Mikä on kesän 
treenisuunnitelmanne?
- Kausi alkaa muutaman vuorokauden yh-
teisellä purjehduksella, ja pääsemme siinä 
vielä hiomaan roolejamme ja osaamistam-
me. Tutustumme veneeseen, sen suoritus-
kykyyn ja ominaisuuksiin sekä koko tiimin 
kanssa että pienemmissä porukoissa, sääs-
tä ja navigoinnista vastaava Maarit Suomi 
kertoo.

- Olemme alustavasti miettineet muuta-
mia kilpailuja kesälle, mutta niiden suhteen 
lopulliset suunnitelmat ovat vielä auki, Jo-
hanna Kölli jatkaa.

Mitä osa-alueita teidän tulee 
erityisesti opetella lisää? 
- Etenkin pimeässä tehtävät manööverit ja 
tilanteet, joita esimerkiksi kuuluisat pime-
än kuuropilvet saattavat aiheuttaa, vaativat 
meiltä vielä treeniä. Vuorovesialueella pur-
jehtimiseen olemme perehtyneet RYA:n 
kurssilla. Vahtivuorojen sisäisen työnjaon 
yhteenhiominen tulee vain tekemällä, ja sii-
hen panostamme, Kölli ja Suomi kertovat.

- Harjoittelemme myös venevauhtia eri-
laisissa tuulissa ja olosuhteissa. Veneen tu-
lee kulkea koko ajan mahdollisimman hyvin 
ja nopeasti. Emme ole kilpapurjehtijoita, jo-
ten tässä on vielä tiiminä harjoittelemista, 
toinen perämies Paula Rissanen pohtii.
 
Mikä on fiiliksenne 
kisan suhteen nyt, kun 
siirtopurjehdus Las Palmasiin 
ja itse ARC lähestyvät?
- Toista vuotta kestänyt, ajoittain aika abst-
raktilta tuntunut valmistautuminen alkaa 
olla päätöksessä. Vene on vedessä tuota 
pikaa ja kesän purjehdukset Itämerellä al-
kavat. Mahtavaa päästä tekemään sitä mistä 
pitää - ja ihan parhaassa seurassa, Atlantin 
elokuussa 2017 s/y Vahinella ylittänyt Petra 
Päivärinne sanoo.
Lokakuussa ilmestyvä Nautic 2/2018 ker-
too Ocean Ladiesin viime hetken valmis-
teluista, turvallisuudesta ja taktiikasta 
kilpailun aikana. Lue lisää naisiston mat-
kasta osoitteessa www.oceanladies.fi.

OLEMME PEREHTYNEET Ocean La-

diesin kanssa ARC:in mahdollisiin 

säätilanteisiin ja vaaroihin sekä niiden 

vaikutukseen reitityksessä. Kilpailussa 

on käytettävissä moderni teknologia 

ja säädata, joten purjehtijat voivat 

muuttaa taktiikkaa lähes ajantasaisen 

tiedon perusteella. He ovat ensikerta-

laisia ARC:issa, joten valmistautumi-

nen on tärkeä tehdä huolella - minkä 

he myös tekevät.”

Martin Gahmberg, Suomen Purjeh-
dus ja Veneilyn meteorologi
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Axiom Pro on suunniteltu aluksen päälliköille, jotka haluavat 
kaiken. Saatavilla olevat ominaisuudet – RealVision™ 3D, 1 kW:n 
CHIRP-kaikuluotain ja HybridTouch™ hallinta – tekevät Axiom 
Prosta all-in-one-laitteiden uuden standardin. Salamannopea 
4-ydinprosessori, erittäin kirkas ja tarkkapiirtoinen IPS-näyttö ja 
älykäs Lighthouse™ 3 -käyttöjärjestelmä mahdollistavat Axiom 
Pron tarjoaman nopean j a intuitiivisen navigointikokemuksen.

Lisätietoja www.raymarine.fi 

VALITSE AXIOM™ PRO

148 x 210 AXIOM Pro Generic Finland.indd   1 21/11/2017   13:58

www.moresailing.fi

PURJEHDUSMATKOJA KAIKILLE

BOATS

Oletko kiinnostunut ostamaan veneen vuokraukseen tai omaan käyttöön?

N

NORDIC
BOATHOUSE

NORDIC BOATHOUSE
Oletko kiinnostunut ostamaan purjeveneen More Boatsin telakasta Kroatiassa? Me autamme sinua 
siinä ja olemme mukanasi alusta loppuun. Haluatko kokea jotain unohtumatonta? Me järjestämme 
purjehdusmatkoja Kreikkaan, Kroatiaan sekä Karibialle jotka sisältävät kaiken, myös lennot. 
Sinun täytyy vain nauttia lomasta. Jos haluat nauttia Suomen kesästa ja hienosta saaristosta,
järjestämme upeita risteilyjä täynnä elämyksiä, yritystapahtumia ja kokemuksia pohjoismaisilla 
laatuveneillä kuten Targa, XO ja Nimbus. Meidän kautta voi myös laittaa veneensä vuokralle, 
me pidämme huolen kaikesta. Tarjoamme sinulle vaivatonta veneilyä ja hienoja elämyksiä.

Pakettimatkoja sis. lennot hinta: 1.500 €

Vuokraa unelma veneesi Suomessa
jonas@moreboats.fi

info@nordicboathouse.fi

YHDESSÄ VESILLE TULEE TAAS – 
VIE KAVERISI VESILLE 8.-10.6.

Yhdessä Vesille -kampanja kannustaa 
yksityishenkilöitä, seuroja ja luokkaliittoja 
viemään tuttuja ja tuntemattomia vesille 
ja innostamaan heitä upean lajin pariin. 
Tänä vuonna ajankohtana on 8.-10.6. 
Lisätietoa tulee pian! 

Pysy aallonharjalla seuraamalla 
Yhdessä Vesille Facebook -kanavaa 
ja www.spv.fi/yhdessavesille-sivustoa.
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MERETNIEMEN VIISIHENKINEN 
perhe purjehtii maailman ympäri vuosi-
na 2016-2022. Kahden vuoden jälkeen on 
selvää, mitkä välineet ovat yltäneet Riikka 
ja Tuomo Meretniemen viiden parhaan 
joukkoon.

1. Painekattila
Teräksinen painekattila automaatti-venttii-
lillä on ehdoton keittiön ykkönen. Sillä saa 
lihasta kuin lihasta herkullista nopeasti ja 
kaasua säästäen.  

2. Monitor-tuuliperäsin 
”Tuulikki" ohjaa venettämme 95 prosenttia 

KARI ”RUFFE” NURMI on purjehtinut 
samalla 30-jalkaisella Bavarialla kohta 
30 vuotta. 24-vuotiaana hänestä tuli 
nuorin, pienimmällä veneellä Atlantin 
molempiin suuntiin ylittänyt kippari. 
Hän on purjehtinut myös ensimmäisenä 
Huippuvuorten ympäri muoviveneellä.

Ruffen lempparit:

1. Isopurjeen preventteriköysi
Yksinkertainen köysiviritys puomista 
veneen keulaan on pelastanut monta 
vaaratilannetta ja todennäköisesti esti 
koko takilan hajoamisen pohjois-Atlantilla. 
Preventteriä käytän myös lyhyemmillä 
matkoilla.

2. Unikulman venepatjat
Laadukkaat ja kroppaa tukevat 
patjat parantavat unenlaatua pitkillä 
avomeripurjehduksilla, jolloin riittävä lepo 
on tärkeää varsinkin pienellä miehistöllä 
purjehdittaessa.

Tyrskyissä testatut suosikit
ajasta - tarkasti ilman sähköä myös kovilla 
avotuulilla.

3. Helly Hansenin 
purjehdusvarusteet
Hyvälaatuiset ja hengittävät vaatteet pitävät 
meidät kuivana. Ne eivät homehdu. 

4. Oceanvolt-sähkömoottori 
ja -aurinkopaneelit
Vihreä energia rules! Sähkömoottori 
tuottaa energiaa purjehdittaessa ja pelastaa, 
kun dieselmoottori pettää. Aurinkopaneelit 
tuottavat hurjan määrän energiaa 
päiväntasaajalla. 

nopeasti ja kätevästi saatavilla. Laadukkaalla 
kiikarilla näkee myös hämärässä.

5. B&G vene-elektroniikka
Laadukas laitteisto ja helposti luettavat mit-
tarit, joita voi räplätä myös hanskoilla.

Seuraavaksi Ruffe purjehtii Atlantin 
yli Itämerellä. Lue lisää tempauksesta:
www.kuukausiavomerella.fi

5. Schenker-vedentekokone
Vedentekokone on ehdoton kun satamissa 
käydään puolen vuoden välein.

Lue sivulta 63 Meretniemien syksyllä il-
mestyvästä Matka kotina -kirjasta.

Meretniemet 
peukuttavat myös 

näille: etikka, 
ruokasooda ja 

WD-40-
monitoimiöljy.

Mihin laitteisiin ja varusteisiin suomalaisveneilijät luottavat maailman merillä? 

3. Eberspächerin lämppäri
Eberin lämppäri on ollut varmatoiminen 
ja tehokas, erityisesti arktisilla alueilla 
purjehdittaessa.

4. Steinerin kiikarit
Kompassilla varustetut kiikarit roikkuvat 
aina ulkona ruoritolpassa, josta ne on 

JAN JANSSON on nähnyt ja kokenut 
kaikenlaista veneillessään yli 60 vuotta. 
Nykyään SPV:n hallituksen varapuheen-
johtajanakin tunnettu kuopiolainen nauttii 
veneilyn ilosta Saimaalla. Tietyt varusteet 
ovat nousseet eittämättä hyödyllisiksi.
 
1. Paperiset merikortit säh-
köisten navigaatiovälineiden 
lisäksi
Sähköiset välineet eivät aina toimi – koke-
musta on.
 
2. Saimaalla puhelin toimii 
kaikkialla, eli kännykkä
Älypuhelin on verraton kaveri Saimaalla.
 
3. Hyvät, vedenpitävät 
vaatteet rantautumisessa
Rantautuminen on hyvin vaativaa, kun tuulee. 
Silloin oikeanlaiset varusteet auttavat paljon.

 
4. Tarpeeksi polttoainetta
Ei ole varuste, mutta ehdottoman tärkeä 
asia moottoriveneessä.
 
5.  Autopilotti
Kovassa kelissä suunnan pitäminen on 

Jan Jansson viihtyy 
vesillä Storebro-ve-
neensä ja perheensä 
kanssa.

TEKSTIT ANNI RAUNIO JA IINA AIRIO  KUVAT HAASTATELTAVIEN KOTIALBUMI

Peukutusta 
saavat: ylimitoitetut 

kiinnitysköydet, 3. reivi ja 
tuplamäärä ratsastajia iso-
purjeeseen sekä tehokas 

moottori.

haastavaa – autopilotti hoitaa homman.
 
6. Sivupotkurit isossa 
veneessä
Rantautuminen on käytännössä mahdoton-
ta ilman sivupotkuria.
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S/Y MELINAN (Malö 43 Classic) kipparil-
la Ilkka Liukkosella on valtamerikokemusta 
melkein 30 vuoden ajalta. Hän on muun muassa 
ylittänyt kuusi kertaa Atlantin ja kiertänyt maa-
pallon reilussa kolmessa vuodessa. Sen jälkeen s/y 
Melina ja Ilkka ovat suunnanneet kylmille vesille, 
kuten Huippuvuorille ja Fennoskandialle.

Ilkan suosikki-
varusteet ovat:

1. Kaksi keularullaa
Kaksi keulapurjetta, molemmat puomeilla, il-
man isoa on helpoin ja turvallisin tapa seilata 
avotuulta valtamerillä.

2. AIS-järjestelmä
Näe ja tule nähdyksi on iso osa turvallisuutta, 
sillä tyhjän horisontin takana on yllättävän pal-
jon liikennettä.

3. Polttoaineen tuplasuodatus 
ja tankin sakkaimutyhjennys
Dieselmoottori tarvitsee puhdasta polttoai-
netta. Koneen sammuminen tuo paljon on-
gelmia.

4. Preventteri
Vahinkojiippiä ei saa tapahtua ja preve 
on välttämätön jo sivutuulesta alkaen es-
tämään puomin heilumisen aallokossa ja 
mainingissa.

Ilkka peukuttaa 
myös näille: 

useat tukikahvat, 
liukuestematto, led-

valot ja hyvät 
kiikarit.

Images for illustration purposes
Photo: iStockphoto

PARANNA TIETOISUUTTA 
YMPÄRISTÖSTÄSI

CHRIP TUTKALLA JA DOPPLER 
KOHTEIDEN TUNNISTAMISELLA

Axiom® ja uusi Quantum 2 Doppler 
mahdollistavat navigoinnin 
älykkäämmin värikoodaamalla 
lähestyvät kohteet punaisella 
ja loittonevat kohteet vihreällä 
tehden liikkuvien tutkakohteiden 
tunnistamisen helpoksi suuresti 
liikennöidyillä väylillä.

Täysin automaattisella MARPA-kohteiden 
seurannalla ja True Trails -kohdehistorialla 
Axiom ja Quantum 2 tuovat sinut tutkan 
tietoisuudessa uudelle tasolle.

210 x 145 Axiom with Quantum 2 Finland (18-0758-MAR).indd   1 11/04/2018   08:44

5. Tuulilasi ja biminiteltta
Istuinkaukalon suojaisuus tekee matkante-
on miellyttäväksi huonollakin säällä ja estää 
tehokkaasti suolaisen meriveden ja kosteu-
den pääsemisen aluksen sisätiloihin.

Kesän  
ja syksyn

parhaat viikot 

myydään nyt!

Ota yhteyttä ja

pyydä tarjous.

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

Purjehduskausi Kroatiassa 
jatkuu pitkälle lokakuuhun asti! Kesän ja syksyn parhaat  

viikot myydään nyt, 
VARAA OMASI!

Oletko jo ladannut mobiilijä-
senkorttisi? 
Mobiilijäsenkorttimme julkaistiin helmi-
kuussa 2018 Vene 18 Båt -tarjouskampan-
jan myötä. Puhelimeen ladattavasta Cardu-
sovelluksesta löydät kätevästi kaikki SPV:n 
pysyvät jäsenedut, kuukausittain vaihtuvat 
monipuoliset tarjoukset ja uusimmat uutis-
kirjeemme. Joko olet ladannut oman korttisi? 
www.spv.fi/jasenedut

SEUROILLE OMA MOBIILIJÄSEN-
KORTTI CARDUUN 
30 PROSENTIN ALENNUKSELLA
Ota yhteyttä: Sami Nousiainen, toimi-
tusjohtaja, Sunduka Oy, 040 773 6387,  
www.cardu.com

Har du redan laddat ner ditt 
mobilmedlemskort? 
Vårt mobilmedlemskort lanserades i fe-
bruari 2018 i samband med rabattkam-
panjen för Vene 18 Båt-mässan. Med 
Cardu-appen, som du laddar ner i din 
telefon, hittar du bekvämt alla SBF:s per-
manenta medlemsförmåner, dessutom 
mångsidiga månadserbjudanden och våra 
nyhetsbrev. Har du redan laddat ditt kort?  
www.sv.spv.fi/medlemsformaner/

OBS! ETT EGET CARDU MOBIL-
MEDLEMSKORT FÖR DIN FÖRE-
NING – MED 30 PROCENT RABATT
Kontakta Sami Nousiainen, vd, Sunduka 
Oy, 040- 7736387, www.cardu.com

Kesäksi herkullisia tarjouksia!
Bra erbjudanden till sommaren!
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S
uomenlinnassa toimiva Ve-
neveistämö Janne Pettersson 
Oy elää vuoden kiireisintä ai-
kaansa. Jäät ovat lähteneet ja 
veneilijät mielivät vesille.

-  Kesäkuussa veneiden omistajat alka-
vat olla jo malttamattomia, ja viime tingassa 
tilatut korjaukset pitäisi saada tehtyä heti, 
Janne Pettersson naurahtaa.

Pettersonilla ja hänen viidellä vakituisel-
la työntekijällään riittää töitä vuoden ym-
päri. Syksyllä kauden päätyttyä on jälleen 
paljon asiakkaita, mutta silloin kenelläkään 
ei kelien kylmetessä ole kiirettä töiden val-
mistumisessa.

- Vaikka olemme erikoistuneita klassi-
siin puuveneisiin, teemme kaikkea pienistä 
huolto- ja korjaustöistä aina jäänmurtajan 
kannen korjauksiin. Viime talvena teimme 
Merikeskus Vellamossa sijaitsevaan mu-
seojäänmurtaja Tarmoon 110 neliötä uutta 
kantta. Siihen vierähti toista tuhatta tuntia, 
Pettersson muistelee.

Tänä keväänä Suomenlinnassa ahkeroi-
daan muun muassa Kenneth Gahmbergin 
omistaman Baltic 43:n SeaGahmin korjaus-
töissä.

Uusi elämä veneelle

Suomalaisrakenteisen purjeveneen 
tiikkikansi uusittiin, ja lisäksi ve-
neeseen asennetaan uusi moottori 

ja ankkurivinssi. Lisäksi masto maalataan, ja 
ikkunat irrotettiin ja kiinnitettiin uudelleen.

- Täällä kansi on vaihdettu täysin käsi-
työnä ja koottu veneen päällä rima rimalta. 
Kansi on nyt valmis ja näyttää upealta. Se 
on tummunut jo paljon, ja ulkona tiikki 
muuttuu vähä vähältä harmaammaksi, 
Gahmberg kertoo.

Työ eteni seuraavasti: ensin vanhasta 
kannesta poistettiin helat, vinssit ja skuut-
tikiskot, vanha kansi purettiin pois, sitten 
hiottiin pohjat ja karhennettiin geelipinnat. 
Sen jälkeen alkoi näkyvä työ eli tiikkiri-
mojen sovitus. Liimaus tehtiin kolmessa 
vaiheessa niin, että ensin rakennettiin 30 
prosenttia sivukansista.

Kun kaikki rimat olivat paikallaan, sau-
mattiin massaurat ja annettiin niiden kui-
vua. Lopuksi kansi hiottiin kauttaaltaan ja 
asennettiin helat.

-  Baltic 43:ssa on valtavasti tiikkiä, ja 
veneen komeus perustuu kannen ulko-
muotoon.

- On tärkeää valita tiikkikannen vaih-

Remppaa vai myy? Mitä kannattaa tehdä itse ja missä luottaa  
ammattilaisiin? Nautic kertoo ammattilaisten vinkit.

toon yritys, joka ymmärtää hyvän kansi-
designin sekä laadukkaan puumateriaalin 
päälle. Hyvin tehty ja huollettu kansi kestää 
jopa 30 vuotta. Huonolaatuisesta materiaa-
lista tehty kansi yhdistettynä huonoon hoi-
toon saattaa pahimmillaan johtaa kannen 
uusimiseen 10 vuodessa. Loppujen lopuksi 
hintaero hyvin ja huolimattomasti tehdyn 
työn välillä on aika pieni, mutta ero kannen 
ulkonäössä ja kestävyydessä on suuri, Pet-
tersson sanoo.

Hoidoksi riittää yleensä vesipesu ja Bo-
racol-homeenestoaine.

SeaGahm on valmis vesille tou-
kokuun alkupuolella. Gahmberg 
suunnitteli ensin myyvänsä ve-

neensä, mutta nyt hän mielii purjehtia uu-
situlla paatillaan ainakin pari vuotta.

- Ainoa huono puoli tässä on se, että 
nälkä kasvaa syödessä. Nyt kaikki vanhat 
osat näyttävät entistä kuluneemmilta uusi-
en rinnalla, Gahmberg hymyilee.

TEKSTI IINA AIRIO   KUVAT JANNE PETTERSSON JA KENNETH GAHMBERG
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Miten yleisveneilijä voi 
kunnostaa venettänsä? 
Yleisimpiä toimenpiteitä mitä veneelleen 
voi jokainen tehdä on muun muassa pesu, 
kiillotus ja vahaus. Jotkut tykkäävät suorit-
taa myös moottorin huoltotoimenpiteet it-
se, esimerkiksi öljyn ja suodatinten vaihdon.

Tärkeimmät asiat, mitä 
tulee ottaa huomioon?
Vahauksessa ja kiillotuksessa tulee kiinnit-
tää huomiota ilman lämpötilaan. Vaha- ja 
kiillotustahnapurkkien kyljistä löytyy aina 
merkintä minimilämpötilasta, jossa vaha-
uksen voi suorittaa. Jos vene säilytetään 
talven ajan ulkona, hyvänä vinkkinä on suo-
rittaa kevyt vahaus myös syksyllä. Se suojaa 
veneen pintaa ilmansaasteilta, etenkin, jos 
talvisäilytyspaikka sijaitsee teiden varsilla. 
Keväällä on sitten helppo pestä noki ja muu 
lika vedellä, minkä jälkeen tarvitsee lisätä 
vain lisävaha pintaan ja laskea vene vesille.

Perämoottorien öljyt on hyvä laskea 
ulos jo syksyllä. Siten voi hyvissä ajoin var-
mistua siitä, että öljy on oikean väristä eikä 
sekaan ole joutunut vettä. 

Kun perusremonttiasiat 
luonnistuvat, mihin voi 
ryhtyä seuraavaksi?
Edellä mainittujen huoltotoimenpiteiden 
lisäksi voi suorittaa esimerkiksi veneen 
puuosien lakan poiston, uudelleen lakkauk-
sia, rungon GelCoat-korjauksia sekä poh-
jamaalin poiston ja maalauksen. Glykolien 
ajaminen sisämoottoriin syksyisin on myös 
yllättävän yksinkertaista, kun työn on ker-
taalleen suorittanut itse. Silti monet pääty-
vät ostamaan palvelun ulkoa.

Vinkkejä veneen huoltoon
VillenVene Oy:n toimitusjohtaja Ville Herukka kertoo, mitä omatoimi-
sessa veneen kunnostamisessa kannattaa ottaa huomioon. 

Veneenrakennusalan koulutusta 
tarjoavia oppilaitoksia Suomessa
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Hamina www.ekami.fi
Omnian ammattiopisto, Kirkkonummi www.omnia.fi
Savon ammattiopisto, Kuopio www.sakky.fi
Ammattiopisto SAMIedu, Savonlinna www.samiedu.fi
Turun ammattiopistosäätiö, Turku www.taos.fi
Eurajoen kristillinen opisto, Eurajoki www.eko.fi
Ammattiopisto Livia, Kirjala www.livia.fi

Veneen maalaamisen voi 
tehdä hyvin itsekin.

TEKSTI ANNI RAUNIO 

New Look!
Same trusted Quality.

hempelyacht.fi
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Saariston makuja 
kesäpöytään

S
nappertunassa sijaitsevan ti-
lausravintola Calliolan keit-
tiö luottaa eri vuodenaiko-
jen ja luonnonantimien tar-
joamaan makumaailmaan. 

Menut on rakennettu ammattitaidolla ja 
rakkaudella luonnon ja paikallisten tuotta-
jien raaka-aineista.

- Riista ja sienet tulevat ympäröivistä 
metsistä, kalat nousevat lähivesiltä ja leivät 
leivotaan raaseporilaisista jauhoista. Jopa 

hunaja saadaan ihan tuosta naapurista, 
Calliolan keittiössä taituroivat keittiömes-
tari Nick Victorzon ja Joachim Silfver 
kertovat.

Nauticin lukijat pääsevät nauttimaan 
makujen sinfoniasta joko vierailemalla Cal-
liolalassa tai juhlistamalla upeaa kesäiltaa 
kokkaamalla oheisten reseptien mukaisen 
kesämenun. 

Herkullista kesää!

 

 

Lähiruokaan luottavan Calliolan keittiömestari 
Nick Victorzon laati Nauticin lukijoille maistuvan 
kolmen ruokalajin kesämenun.

Paahdettua ahvenen 
pyrstöä ja juureksia

4 ahvenen pyrstöä (noin puolikas kala)

2 keltajuurta

2 palsternakkaa

2 punasipulia

100 g voita

suolaa

Pese juurekset hyvin ja kuori sipuli. Sula-
ta voi isossa paistinpannussa ja paahda 
kaikki ainekset yhdessä, kunnes ne ovat 
saaneet hyvin väriä. Vähennä lämpöä ja 
jatka paistamista, kunnes juurekset ovat 
pehmeitä ja kala kypsä. Lisää suolaa 
maun mukaan. Käytä pannussa synty-
nyttä nestettä kastikkeena.

Kokonaisena  
grillattu hauki
 

1 kokonainen hauki

1 katajan oksa

1 sitruuna

100 g voita

suolaa

 

Renssaa hauki ja suolaa hauki sisältä. Lisää voi ja sit-
ruuna paloina, ja paina lopuksi katajan oksa hauen 
sisään. Kypsennä grillissä. Aika riippuu kalan koosta 
ja grillin lämmöstä. Hauen lisukkeena tarjotaan uusia 
perunoita, tilliä ja smetanaa. 

Neljällehengelle

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT CALLIOLA  RESEPTIT NICK VICTORZON

Pääruoka

Alkuruoka
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Porkkanakakkua ja 
hillottua porkkanaa
 

3 munaa

3 dl sokeria

3 dl vehnäjauhoa

2 tl leivinjauhetta

3 tl kanelia

4 dl porkkanaraastetta

150 g voita

100 g hillosokeria
 

Näin löydät 
Calliolaan
Meren rannalla Raaseporin 

Snappertunassa sijaitseva 

kokous- ja tapahtumahotelli 

Calliola täyttyy vuoden ympäri 

juhla- ja kokousseurueista. Calli-

olan tilausravintolan aukioloajat 

ja lisätietoa toiminnasta löydät 

parhaiten täältä: 

www.calliola.com

Vatkaa sokeri ja munat vaahdoksi. Sekoita kuivat ainekset keskenään. Lisää varovasti 
vuorotellen kaikki vaahtoon. Siirrä pieneen vuokaaan ja paista 175-asteisessa uunissa 
noin 30 minuuttia.
Pilko porkkanasta ohuita siivuja ja keitä noin 10 minuuttia hillosokerissa. Anna jäähtyä 
ja koristele kakku ennen tarjoamista.

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

Kirja kuuluu tiettyjen veneiden katsastusvarustukseen.

59,30 € • ILMESTYNYT HELMIKUUSSA 2018.

Vesiliikenteen säädökset 2018 sisältää yleiset kaikkia vesilläliikkujia ja 
aluksia koskevat määräykset, vesikulkuväyliä ja niillä liikkumista sekä 
kalastusta koskevat määräykset.

Tarpeellinen opas 
kaikille veneilijöille!

Tilaa verkkokaupasta!
editapublishing.fi

Ari Huuselalla  
huikeat tavoitteet

Yksinpurjehtija Ari Huusela starttaa puolen vuoden päästä le-
gendaariseen Route du Rhumiin. Kilpailu käynnistyy Ranskan 
St. Malosta 4. marraskuuta 2018 ja päättyy Karibian Guade-

loupeen. Helsinkiläismiehen IMOCA60-vene Ariel 2 laskettiin veteen  
12. huhtikuuta Englannissa. Suomeen kaunokainen saapuu toukokuussa. 

Huusela on purjehtinut Route du Rhumin aiemminkin. Marraskuus-
sa 2014 hän ylitti maaliviivan ensimmäisenä pohjoismaalaisena. Koke-
neen yksinpurjehtijan varsinaisena päämääränä on maailman vaativin 
purjehduskilpailu Vendée Globe 2020.
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Freja Transport and Logistics Oy jatkaa purjehdusmaajouk-
kueen pääyhteistyökumppanina vuoden 2020 loppuun. 
Sailing Team Finland sai rinnalleen myös uuden kumppa-

nin, kun suomalainen kaivos- ja tunnelialan kansainvälinen osaaja 
Normet Oy solmi niin ikään yhteistyösopimuksen vuoden 2020 
loppuun.

- Olemme todella otettuja ja iloisia sekä Frejan että Normetin 
pitkäaikaisesta sitoutumisesta joukkueeseemme. Näiden yhteis-
työkumppanien ansiosta voimme maajoukkueena tukea purjeh-
tijoitamme entistä paremmin, SPV:n urheilutoimenjohtaja Jan 
Thorström sanoo.

- Freja kulkee logistiikka-alan yhtiönä kirjaimellisesti matkal-
lamme mukana ympäri maailman. Normet on puolestaan suoma-
lainen globaali menestyjä. On upeaa suunnata näiden kumppanien 
kanssa kohti Tokiota.

Freja ja Normet Sailing Team Finlandin kanssa Tokioon

S
uomen Purjehdus ja Veneily ry:n kevätliittokokous 
päätti yli 40 seuran ja luokkaliiton voimin lahjoittaa 
Alfred Bergin noin 210 000 euron rahasto-osuu-
tensa Säätiö L Stiftelsenin hallinnoitavaksi. 

Säätiön toimintaa ollaan kehittämässä tukemaan 
nimenomaan olympiapurjehdusta, ja sen tavoitteena on lähivuosi-
na kerätä merkittävästi uutta pääomaa esimerkiksi lahjoitusten ja 
gaalatapahtumien muodossa. 

Myös säätiön nimeen ja sääntöihin haetaan Patentti- ja rekis-
terihallituksessa muutosta. Syksyllä säätiö tunnettaneen nimellä 
Kilpapurjehduksen tukisäätiö.

- Siirron tarkoituksena on mahdollistaa purjehtijoidemme 
menestyminen tulevissakin olympialaisissa sekä vahvistaa sinne 
vievää purjehtijan polkua sen heikoimmassa kohdassa eli rahoituk-
sessa. Yhdistämällä pääomaa L-säätiön kanssa luomme uskottavan 
tahon purjehtijoille kohdistuvalle varainhankinnalle, SPV:n liitto-
hallituksen puheenjohtaja Samuli Salanterä sanoo. 

SPV:n rahasto-osuuksien alkuperä juontaa juurensa 
1980-luvulle, jolloin Veikkaus myytiin valtiolle. Useimmat 
osakkaana olleet lajiliitot sijoittivat myynnistä saadut va-

rat SVUL-taloon, mutta Suomen Purjehtijaliitto päätti sen sijaan 
sijoittaa varat tulevaisuuden varalle rahastoon.  

Vuonna 1937 perustetun Säätiö L Stiftelsenin tarkoituksena on 
edistää suomalaista huippukilpapurjehdusta jakamalla avustuksia 
niin yksittäisille purjehtijoille kuin venekunnillekin. 81-vuotiaan 

Purjehtijaliiton perintö olympiapurjehdukselle

säätiön varallisuus on noin 280 000 euroa, ja SPV:n lahjoituksen myötä 
summa kasvaa noin 210 000 eurolla.

SPV:n lahjoittamaa pääomaa ei saa vähentää, ja sen varat on si-
joitettava varmalla ja tuottavalla tavalla. Säätiö saa jakaa avustuksia 
purjehtijoille vain tämän pääoman tuotoista.

- L-säätiö on jakanut vuosittain 8 000-11 000 euron avustuksia lähinnä 
seuraaviin olympialaisiin osallistuville huippupurjehtijoille. Stipendin saa-
jat näkyvät verkkosivuillamme. Tänä vuonna avustuksia jaetaan noin 10 
000 eurolla, L-Säätiön puheenjohtaja Patrik Ulfves kertoo.

Säätiön tukena toimii SPV:n vaikuttajaryhmä, joka koostuu eri alo-
jen yritysjohtajista ja asiantuntijoista.

- Tuomme kokemuksia luottamusta ja läpinäkyvyyttä herättävistä 
varainhankinnan, varojen tuottavan hallinnoinnin sekä varojen koh-
dentamisen keinoista, SPV:n vaikuttajaryhmän puheenjohtaja Ville-
Veikko Laukkanen sanoo. 

Lisäksi SPV:llä tulee jatkossa olemaan oma edustajansa säätiön halli-
tuksessa. Ensimmäiseksi edustajaksi SPV on valinnut Lontoon olym-
piapronssimitalisti, lakimies Silja Kanervan.

- On todella hienoa, että SPV:stä löytyy tahtoa tukea huippupurjeh-
dusta, ja että olympiamenestystä mahdollistetaan näin myös jatkossa. 
Kilpailu kiristyy, ja purjehtijamme tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen 
matkalla olympialaisiin, Silja Kanerva sanoo. 

- Omasta kokemuksestani tiedän, että mitä vähemmän aikaa tar-
vitsee käyttää talouden miettimiseen, sitä enemmän aikaa jää käytettä-
väksi huippu-urheilijan päätyöhön eli urheiluun, Kanerva jatkaa.

SPV lahjoittaa Purjehtijaliitolta jääneet yli 200 000 euron rahasto-osuudet 
Säätiö L Stiftelsenille. 

Kolmevuotinen yhteistyö Normetin 
kanssa julkistettiin Vene 18 Båt -mes-
suilla. Mikrofonin ääressä Normet 
International Ltd:n toimitusjohtaja 
Robin Lindahl.

Freja Transport and Logistics 
Oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas 
ja SPV:n puheenjohtaja Samuli 
Salanterä iloitsevat yhteistyön 
jatkumisesta.

SIINÄ MISSÄ HUIPPUYLEISURHEILIJA tai -maastohiihtäjä 
suuntaa treenimatkalle maajoukkueen kanssa kohti valmiiksi buu-
kattua hotellia ja ravintola-aterioita, aloittaa maajoukkuepurjehtija 
reissun suunnittelun googlaamalla läpi kalustetut vuokrakämpät. 
Lopulta hän joutuu ehkä tinkimään sijainnista hinnan sinetöidessä 
valinnan. Perillä purjehtija suuntaa ruokakauppaan ja valmistautuu 
niin leirillä kuin kilpailuissakin huolehtimaan itse aterioistaan aa-
mupalasta illalliseen ja välipaloista lounasbokseihin. Tässäkin raha 
ratkaisee - toki terveellisyydestä tinkimättä.

Lisäksi purjehtija viettää ajan ennen ja jälkeen vesitreenin vii-
laten venettään, johon uppoaa useimmiten melkoinen omaisuus. 
Reissun päätteeksi hän todennäköisesti ajaa purje- ja kumiveneiden 
kuorman seuraavaan kohteeseen; esimerkiksi Ranskasta Tanskaan. 
(Tässä kohtaa yleisurheilija lentää piikkarit matkalaukussa kotiin).

VAIKKA PURJEHDUS ON ARVOSTETTU Olympiakomitean 
investointilajeissa toiseksi korkeimmalle sijalle, ei purjehtijana pääse 

olympialuokissa rikastumaan - päin vastoin. 
10 maajoukkuepurjehtijan yhteenlaskettu vuosibudjetti Tokio-olym-

piadilla on noin 1 100 000 euroa. SPV:n, Opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä Olympiakomitean tuet riittävät kattamaan summasta vain noin puo-
let. Vuositasolla siis yli 500 000 euroa jää purjehtijoiden henkilökohtaisilla 
kumppanuuksilla katettavaksi.

SPV:n lahjoituksen, L-Säätiön stipendien ja monipuolistuneen varain-
hankinnan avulla tietä voidaan siloittaa jo Tokio-olympiadilla. Suuri kiitos 
siitä kuuluu myös Frejalle ja Normetille, jotka ja-
kavat matkamme Japaniin.

P.S. Purjeissa on vielä tilaa.

IINA AIRIO

KIRJOITTAJA VASTAA SAILING TEAM 

FINLANDIN VIESTINNÄSTÄ 

JA MARKKINOINNISTA.

Näkökulma: Menestys ei tule ilmaiseksi

”Mitä vähemmän 
aikaa tarvitsee käyttää 
talouden miettimiseen, 
sitä enemmän aikaa jää 
käytettäväksi huippu-

urheilijan päätyöhön eli 
urheiluun.” Silja Kanerva

TEKSTI IINA AIRIO  KUVA JUKKA SAARIKORPI

32 33



K i l p a p u r j e h d u s K i l p a p u r j e h d u s

Purjehdusmaajoukkueen päätavoitteena 
kaudella 2018 on menestyä Tanskan 
Århusissa elokuussa järjestettävissä 

olympialuokkien yhteisissä MM-kilpailuissa.
- Kaikkiaan maajoukkueen tilanne näyttää 

vakaalta. Suuntaamme kohti Århusin MM-
kilpailuita ja samalla Tokion olympialaisten 
ensimmäistä maapaikkakarsintaa kovalla vii-
den paikan tavoitteella, päävalmentaja Joakim 
Wilenius sanoo.

MAAJOUKKUE 2018: 

• Tuula Tenkanen, Laser radial

• Monika Mikkola, Laser radial

• Tuuli Petäjä-Sirén, RS:X

• Kaarle Tapper, Laser standard

• Tapio Nirkko, Finnjolla

• Oskari Muhonen, Finnjolla

• Noora Ruskola & Mikaela Wulff, 

  49er FX

• Sinem Kurtbay & Janne Järvinen, 

   Nacra17

• Niko Salomaa, 2.4mR

HAASTAJAT 2018:

• Mikael Hyryläinen, Finnjolla

• Victor Silén ja Christoffer Silén, 49er

• Aleksi Tapper, Laser standard

• Nooa Laukkanen, Laser standard

SAILING TEAM

YHDESSÄ TOKIOON 2020

Normet on kasvava ja innovatiivinen suomalainen teknologiayritys. Kehi-
tämme jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa kaivos- ja tunnelinraken-
nusprosesseja paremman turvallisuuden, tuottavuuden ja kannattavuuden 
saavuttamiseksi. Normetilla on laaja tarjoama maanalaiseen rakentamiseen 
ja kaivostoimintaan: laitteita ja ajoneuvoja, rakennus-kemikaaleja, kallioluji-
tustuotteita sekä tuotteisiin ja prosesseihin liittyviä palveluja. Normet työllis-
tää yli 1200 alansa ammattilaista ja sillä on yli 50 myynti- ja palvelupistettä 30 
maassa. www.normet.com

UNDERGROUND EXPERTISE

Kuva: Jukka Saarikorpi

Tavoitteena viisi olympia-
maapaikkaa Århusista

Lontoon olympiahopeamitalisti Tuuli 
Petäjä-Sirén ja hänen miehensä Ville 
Sirén odottavat perheenlisäystä. Neli-

vuotias Isla-tytto saa pikkusisaruksen touko-
kuussa.

- Toivottavasti kaikki menee hyvin, ja pää-
sen mahdollisimman pian alkukesästä laudan 
päälle. Tavoitteenani on olla Århusissa tavoit-
telemassa Suomelle maapaikkaa Tokion olym-
pialaisiin, Petäjä-Sirén kommentoi.

RS:X-naisille on Tanskassa jaossa 11 maa-
paikkaa.

- Näen ihan mahdollisena sen, että nappai-
sin paikan jo tänä vuonna, Petäjä-Sirén sanoo.

Tuuli Petäjä-Sirén äitiyslomalta Århusiin

SUOMEN 
SUURIN UIVA 
VENENÄYTTELY
LAUTTASAARI HSK 16.–19.8.2018
Enemmän elämyksiä vesillä. Osta ennakkoliput, 
katso kulkuyhteydet ja messutarjonta.

F L Y T A N D E

Yhteistyössä
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N
uoret Huiput -toiminnan 
runko muodostuu Akate-
miaryhmän ohjelmasta, 
joka pitää sisällään 100 
harjoitustapahtumaa ja 

Nuorilla Huipuilla 
lupaava tulevaisuus
Joko tunnet Akatemiaryhmän purjehtijat ja valmentajat?

asiantuntijamoduulit kouluvuoden aikana.
- Akatemiaryhmän tärkein tavoite on 

luoda urheilijoille hyvät olosuhteet täysipai-
noiselle harjoittelulle ja osaamisen kehitty-
miselle. Monipuolisella harjoittelulla ja laa-

”Vastaan Akatemiaryhmän kokonaisuudesta ja toimin 
vuosittain vastuuvalmentajana nuorten MM-kilpailuissa 
(Youth Worlds). Henkilökohtaisiin valmennettaviini kuu-
luu Nacra 15 -tiimi Filip Store ja Vilma Rikala.  

Nacra 15 -tiimi on päässyt hyvin sisään kansainväli-
siin harjoitusryhmiin. Venevauhti alkaa riittää taisteluun 
kansainvälisten kilpailujen kärkisijoituksista. Vaikeissa olo-
suhteissa, kuten kovassa ja kevyessä tuulessa sekä isossa 
aallokossa, riittää vielä harjoiteltavaa. Kauden päätavoite 
on Youth Worldsissä USA:ssa sekä luokkakohtaisissa MM-
kilpailuissa Espanjassa, joista karsitaan maapaikkoja loka-
kuussa käytäviin nuorten Olympialaisiin Argentiinassa.” 

Nuorten olympiavalmentaja Vili Kaijansinkko

”49er FX -valmennusryhmääni kuuluvat tiimit Sirre 
Kronlöf/Selma Valjus ja Ronja Grönblom/Sara 
Ehrnrooth. Myös 49er-nuoret Martin Mikkola ja 
Markus Ihamuotila harjoittelevat aina kun sopii 
ryhmämme mukana.

Kaikki tiimit ovat hyvin lahjakkaita ja menesty-
neitä omissa junioriluokissaan. 49er ja FX tarjoavat 
todella haastavaa purjehdusta; joka päivä saa nauttia 
oppimisesta ja vauhdista. 

Tänä vuonna panostamme kisastrategiaan ja 
taktiikkaan. Ensi vuonna tytöt pääsevät haastamaan 
maailman huiput. Sen mukaan harjoitellaan.” 

Nuorten olympiavalmentaja Jan Gahmberg

dukkaalla valmennuksella pyrimme siihen, 
että meillä olisi mahdollisimman valmiita 
urheilijoita Haastaja- ja Maajoukkue-ta-
solla, SPV:n valmennuspäällikkö Thomas 
Hacklin sanoo.

- Nuorten olympiavalmentajamme Vili 
Kaijansinkko ja Janne Gahmberg ovat fy-
siikkavalmentaja Kimmo Kourusen kanssa 
tehneet laadukasta työtä Akatemiaryhmäs-
sä. Tulokset näyttäytyvät pienellä viiveellä, 
mutta lupaavalta näyttää.

Nacra 15-, 49er FX- ja 49er-purjehti-
joiden lisäksi Nuoret Huiput -toimintaan 
osallistuu seitsemän Laser standard -pur-
jehtijaa.

Nuorten olympiavalmentaja 
Jan Gahmbergin ryhmään 
kuuluvat Sirre Kronlöf, Selma 
Valjus, Ronja Grönblom, Sara 
Ehrnrooth, Martin Mikkola ja 
Markus Ihamuotila.

S
ailing Team Finlandin paino-
pisteenä matkalla Tokioon 
on urheilijoiden kokonais-
valtainen kehittäminen. 
- Yhtenä osana sitä haluam-

me kehittää lääkärin, fysiikkavalmentajan, 
purjehdusvalmentajan ja urheilijan välistä 
tiedonkulkua ja hahmottaa näin paremmin 
purjehtijoiden kokonaistilannetta, purjeh-
dusmaajoukkueen fysiikkavalmentaja Mi-
ka Saari sanoo. 

Sailing Team Finlandin maaliskuussa 
järjestetyssä terveysillassa olikin koolla 
vaikuttava joukko suomalaista lliikunta-
lääketieteen osaamista, kun alan erikois-
lääkärit Petri Helenius ja Stefan von 
Knorring sekä ortopedi Jammu Öunap 
tapasivat Olympiakomitean vastuulää-
käri Maarit Valtosen ja purjehduksen 
vastuulääkärin Klaus Köhlerin johdolla 
purjehtijoita, ravintoasiantuntijoita ja fy-
siikkavalmentajia.

- On tärkeää, että lääkärit pääsevät teke-

mään työtä valmentajien kanssa ja tuntevat 
lajin luonteen. Moni vamma ja sairastumi-
nen johtuu kuormituksesta, ja infektiokier-
re voi olla usean syyn summa, Valtonen 
kertoo.

Köhler painottaa perusasioiden merki-
tystä. Riittävä unensaanti on paitsi kehi-
tyksen myös vammojen ennaltaehkäisyn 
kannalta merkittävässä roolissa.

- Tutkimukset osoittavat, että urheili-
joilla, jotka nukkuvat alle kahdeksan tuntia 
yössä, on 1,7-kertainen riski loukkaantua 
verrattuna niihin, jotka nukkuvat vähintään 
kahdeksan tuntia.

- Perusasiat ovat tylsiä mutta tehokkaita, 
Köhler naurahtaa. 

Ravinnon laatu ja määrä vaikuttavat 
myös vastustuskykyyn ja jaksamiseen. 
Vaikka urheilija ottaisikin edellämainitut 
seikat huomioon kotona ollessaan, voivat 
treeni- ja kisamatkojen olosuhteet horjut-
taa tasapainoa.

- Olen huomannut, että etenkin nuoret 

”Perusasiat tylsiä 
mutta tehokkaita”
Terveys on tärkeässä roolissa, kun puntaroidaan niin fysiikkaharjoittelun 
kuin itse kilpailuidenkin tuloksia.

Urheilijan 
matkaeväät
- Käsihuuhde desinfioi ihon ja pinnat. 
Käsidesi ei kuitenkaan korvaa saippuapesua.
- Maitohappobakteeri tasapainottamaan 
suoliston bakteeristoa.
- A-vitamiininenäsuihke ehkäisemään kuivan 
ilman aiheuttamaa nenän limakalvojen kuivu-
mista.
- Sinkkiä, C-vitamiinia ja D-vitamiinia sisäl-
tämät imeskelytabletit vahvistamaan vastus-
tuskykyä.

Tiesitkö, että…
…KÄSIÄ tulee pestä saippualla huolellisesti, 
ranteita myöten jopa 20 sekuntia kerrallaan? 
Käsidesi ei tehoa esimerkiksi norovirukseen.
 
…HOTELLIHUONEEN likaisin kohta on kaukosäädin? 
Entä että mobiililaitteesi näyttö on varsinainen 
bakteeripesäke? Desinfioivalla aineella putsaaminen 
auttaa.
 
…PITKÄT LENNOT lisäävät infektioalttiutta? Yksi syy 
tähän on lentokoneen kuiva ilma. Käytä kosteuttavaa 
nenäsprayta ja nauti nestettä jopa puoli litraa jokaista 
lentotuntia kohden. 
 
…HOTELLIHUONEEN ilmastointia kannattaa käyttää 
vain päivisin ja kääntää yöksi päältä pois?

urheilijat saattavat matkoilla jopa laihtua, 
kun energiankulutus ylittää energiansaan-
nin. Kannattaa siis tarkkailla painoa ennen 
ja jälkeen reissun, ja lisätä aterioita, mikäli 
paino tippuu, Urhean ravitsemusvalmenta-
ja Mari Lahti sanoo.

PÖPÖT POIS

TEKSTI IINA AIRIO

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT JUKKA SAARIKORPI JA VILI KAIJANSINKKO
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V
uoden 2017 Purjehduslii-
ga oli kova, mutta tämän 
vuoden liigasta odotetaan 
entistä vauhdikkaampaa. 
Mukana on jopa 18 jouk-

kuetta. Kisaamassa nähdään niin vanhoja 
konkareita, kuten viime vuoden mestari 
Åländska Segelsällskapet ja kaksinkertai-
nen voittaja Nyländska Jaktklubben, kuin 
innokkaita ensikertalaisia. 

Vuoden 2018 kilpailupaikoiksi valikoi-
tuivat Maarianhamina, Vaasa ja Helsinki. 

– Maarianhaminassa satama on hyvä ja 
tunnelma aina erinomainen. Rata-alue on 
aivan laiturin lähellä, joten yleisö pääsee 
seuraamaan kisaa mainiosti. Vaasassa vie-
tetään samaan aikaan Wasa Segelförenin-
gin 140-vuotisjuhlia. Helsingin Lauttasaa-
ressa on puolestaan viimeisen osakilpailun 
aikaan Uiva-venenäyttely. Liiga tuo var-
masti entistä enemmän säpinää rannalle, 
kilpailupäällikkö Tusse Tallberg kertoo. 

Suomen Purjehdusliiga on loistava, 
kehittyvä konsepti. Tänä vuonna uutuu-
tena ovat naisten ja junioreiden karsinnat. 
He purjehtivat paikasta Purjehdusliigaan 
19.–20. toukokuuta.  

– On ollut uskomattoman hienoa näh-
dä, miten Suomen Purjehdusliiga on kas-
vanut tällaiseksi mitä se nyt on. Tämä on 
luultavasti ainoa yksittäinen, mullistava 
purjehdusprojekti 2000-luvulla, mikä yh-
distää koko maata. Tänä päivänä olemme 
tapahtumana samalla viivalla muiden kan-
sallisten liigojen kanssa, ja pystymme tarjo-
amaan osallistujille yhä paremmat puitteet 
kisata. Koko Purjehdusliiga-konsepti on 
kauttaaltaan erinomainen, ja sen positiivi-
set vaikutukset ovat valtavat. Sama asia on 
havaittu myös muissa 17 liigamaassa, pro-
jektipäällikkö Gedi Lindahl iloitsee. 

Konseptista hyvän tekee myös se, että 
Suomen neljä parasta joukkuetta pääsee ki-
saamaan kansainväliseen Sailing Champi-
ons leagueen. Kaksi nuorten ja kaksi naisten 
joukkuetta purjehtii omissa finaaleissaan.

– Liiga houkuttelee parhaat purjehtijat 
kilpailemaan paremmuudestaan. Jokaisen 
maan voittajat pääsevät Sailing Champions 
leagueen taistelemaan siitä, mikä on Euroo-
pan paras seura. Finaalissa on jopa 30 seu-
raa ja vauhti on kovaa. Sailing Champions 
leaguea voisi verrata hiihdon maailmancu-
piin – eli taso on kova, Lindahl kiteyttää.

K
ampen om segern i förra 
årets Seglingsliga var hård, 
men detta år kommer 
att bli ännu tuffare. Hela 
18 lag deltar. Bland dem 

finns kända namn, som senaste års vinna-
re Åländska Segelsällskapet och Nyländ-
ska Jaktklubben som vann de två första 
ligaupplagorna, men också många ivriga 
debutanter.
Tävlingsorter 2018 är Mariehamn, Vasa och 
Helsingfors.

– I Mariehamn är hamnen fin och stäm-
ningen alltid ypperlig. Banområdet är pre-
cis utanför kajen så publken kan följa med 
tävlingarna på parkettplats. I Vasa firar man 
samtidigt Wasa Segelförenings 140-årsjubi-

leum och den sista deltävlingen i Helsing-
fors går utanför Drumsö under Flytande 
båtutställningen. Att Ligan skapar aktivitet 
och stämning på stranden är helt säkert, sä-
ger tävlingschefen Tusse Tallberg.

Finska Seglingsligan är ett lysande kon-
cept, som utvecklas för varje säsong. Ny 
för i år är en gallringstävling för damer och 
juniorer. De seglar 19–20 maj om varsin 
plats i ligan.

– Det har varit otroligt fint att se, hur 
Finska Seglingsligan har vuxit till det den 
är idag. Vi talar om det troligen enda seg-
lingsprojektet under 2000-talet, som fören-
ar hela landet. I dag har vi kommit lika långt 
som de övriga nationella ligorna och vi kan 
erbjuda deltagarna allt bättre tävlingsförhål-

PURJEHDUSLIIGA 
sykähdyttää
Suomen Purjehdusliigan 4. kausi starttaa 
kesäkuussa. Voitosta taistelee 18 joukkuetta. 

TEKSTI ANNI RAUNIO KUVA PEPE KORTENIEMI

SEGLINGSLIGAN 
faschinerar
Den fjärde säsongen för Finska Seglingsligan startar 
i juni. 18 lag kämpar om segern.

TEXT ANNI RAUNIO ÖVERSÄTTNING PATRICK ANDERSSON BILDER PEPE KORTENIEMI

landen. Hela konceptet med Seglingsligan 
är utomordentligt fint och ligans positiva 
verkningar är enorma. Samma sak har man 
märkt också i de övriga 17 ligaländerna, 
menar projektchefen Gedi Lindahl.

Positivt med konceptet är också, att de 
fyra bästa lagen i Finland får delta i den 
internationella Sailing Champions league 
-tävlingen. Två ungdomslag och två damlag 
tävlar i sina egna finaler.

– Ligan lockar de bästa seglarna att tävla 
om vem som är bäst. Vinnarna i varje land 
får i Sailing Champions League kämpa om 
vilken förening som är bäst i Europa. I fina-
len deltar upp till 30 lag och nivån är hård 
– den kan jämföras med Världscupen i ex-
empelvis skidning, sammanfattar Lindahl.

OSAKILPAILUT 2018/
DELTÄVLINGAR 2018
15.–17.6.  Maarianhamina
20.–22.7.  Vaasa
17.–19.8.  Helsinki, Lauttasaari

JOUKKUEET/LAGEN 
Airisto Segelsällskap, ASS
Brändö Seglare, BS
Espoon Pursiseura, EPS
Esbo Segelförening, ESF
Finnish Navy Sailing Team, FNST
Helsingfors Segelsällskap, HSS
Itämeren Purjehtijat, IP
Mariehamns Seglarförening, MSF
Rauman Purjehdusseura, RPS
Turun Pursiseura, TPS
Helsingfors Segelklubb, HSK
Nyländska Jaktklubben, NJK
Suomalainen Pursiseura, SPS
Vaasan Merenkyntäjät, VM
Wasa Segelförening, WSF
Åländska Segelsällskapet, ÅSS
Lisäksi nais- ja juniorijoukkue. /
Dessutom ett dam- och ett juniorlag.

Seuraa Facebookissa kesän 
osakilpailuja ja kannusta seu-
rasi joukkue voittoon: Suomen 
Purjehdusliiga – Finska Se-
glingsligan, @purjehdusliiga

Följ med deltävlingarna i Face-
book och heja fram ditt lag till 
mästerskapet: Suomen Purjeh-
dusliiga – Finska Seglingsligan, 
@purjehdusliiga
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S
ektionen för klassförbund och trä-
ning: Till denna sektions uppgifter 
hör att hjälpa klubbarna med deras 
träningsverksamhet. KPT har inte 
resurser att sända tränare till klub-

barna men vi hjälper att finna tränare för klubbar-
nas behov.

Klassförbunds sektionen fungerar som kontakt 
mellan förbundet och klassförbunden, bl.a. genom 
att godkänna FM status. 

Sektionen för klassförbund uppgör även FM 
reglar i samråd med KSL.

Tävlingssektionen: Kappseglings sektionens vikti-
gaste uppgift är att ansvara för att det ordnas bra och 
lyckade kappseglingar allt från små klubbars mäster-
skap till internationella VM regattor. Det görs genom 
att ordna skolning för funktionärer för olika kappseg-
lingsnivåer samt genom att hålla kappseglingsregler-
na upp to date, detta görs i samarbete med KSL då 
man tolkar aktuella regler och analyser.

Kappseglingsligan: Man har seglat ligan i tre år. 
I början seglade man med de båtar arrangörerna 
kunde ställa upp med, men år 2017 fick ligan J70 
båtar till förfogande. Detta har möjliggjorts av ett 
fördelaktigt sponsor avtal.  Kappseglingsligan är 
ett internationellt fenomen som ökat kraftig i hela 
världen.

Internationella verksamheten: Till KPT:s an-
svarsområde hör att deltaga i World Sailings Grupp 
G som består av Nordiska Kappseglingsförbundet 
utökat med de tre Baltiska länderna. Under nuva-
rande olympiad har Finland ingen representant 

i World Sailings Counsil men 
Danmark och Island har var sin 
representant i Counsil. Därför är 
det viktigt att vi samarbetar inom 
Grupp G. 
Handicap segling: Till KPT verk-
samhetsområde hör även Handi-
cap segling för bl.a. rörelsehämma-
de. Där är Finland ett föregångs-
land med möjligheter för handicap 
seglare att träna på olika klubbar.

L
uokkaliittojaosto toimii yhteyssi-
teenä KPT:n ja luokkaliittojen vä-
lissä muun muassa hyväksymällä 
seurojen ja luokkaliittojen SM-
hakemukset. Luokkaliittojaosto 

hyväksyy ja laatii myös yleiset SM-säännöt yh-
teistyössä KSL:n kanssa.

Kilpailujaos: Kilpailujaoksen päätehtävä on 
huolehtia siitä että järjestetään hyviä ja onnis-
tuneita purjehduskilpailuja aivan pienten seu-
rojen omasta mestaruudesta kansainvälisiin 
MM-kisoihin. Tämä tapahtuu pitämällä pur-
jehduskilpailusäännöt ajan tasalla ja koulutta-
malla eritasoiset kilpapurjehdustoimitsijat. Kil-
pailujaos tekee tiivisti yhteistyötä KSL:n kanssa 
koskien muun muassa ajankohtaisia sääntöjä ja 
sääntötulkintoja.

Purjehdusliiga: Liigaa on nyt purjehdittu 
kolme vuotta. Aluksi purjehdittiin niillä veneil-
lä, mitä järjestävillä seuroilla oli tarjota, mutta 
vuonna 2017 onnistuimme saamaan kilpailu-
kalustoksi J70-veneitä. Tämän on mahdollis-
tanut hyvä sponsorisopimus. Purjehdusliiga 
toimii nykyisin useassa maassa ja meillä on hy-
vät mahdollisuudet seurata miten liiga toimii 
muissa maissa. 

Kansainvälinen toiminta KPT:n piiriin 
kuuluu myöskin osallistuminen Ryhmä G:n 
toimintaan. Ryhmä G on World Sailing ryhmit-
telyn mukaisesti Pohjoismaat lisättynä Baltian 
mailla. Nyt menossa olevan olympiadin aikana 
Suomella ei ole yhtään jäsentä WS:n Counsilis-
sa, mutta Ryhmä G:llä on kaksi 
edustajaa Tanskasta ja Islannista 
ja nämä kaksi ovat meidän linkki 
WS Counsiliin ja näin ollen tär-
keitä yhteyshenkilöitä meille. 

Vammaispurjehdus KPT:n  
piiriin kuuluu myöskin vam-
maispurjehdustoiminta, joka 
meillä on hyvin aktiivista, ja 
meillä on järjestetty mahdolli-
suuksia harrastaa vammaispur-
jehdusta eri seuroissa. 

LOGISTICS SOLUTIONS 
FOR A WORLD IN MOTION

Nopein reitti Eurooppaan.
FREJA tarjoaa nopeimman maareitin kaikkialle Eurooppaan. Me 

pidämme huolen siitä, että kuljetuksesi saapuu täsmällisesti perille.  
Tie Eurooppaan aukeaa osoitteesta:

FREJA.FI

FREJA tarjoaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä, joustavia ja kannattavia 
kuljetusratkaisuja maitse, meritse ja lentoteitse. FREJA on Pohjoismaiden 
suurimpia yksityisessä omistuksessa olevia kuljetus- ja logistiikkayrityksiä, 
jolla on toimipisteitä Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. FREJA 
perustettiin v. 1985.  Lue lisää osoitteessa freja.fi

Freja-print-Suomi.indd   1 27/10/15   11:47

Kilpapurjehdus-

toimikunta

TOIMIKUNTA

ESITTÄYTYY

Kappseglings-

kommittén

FREYR RISKA

Kirjoittaja on SPV:n 

Kilpapurjehdustoimikunnan puheenjohtaja.
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R
atamoottoriveneilyn Suo-
men mestaruudet ratkais-
taan kesällä Race WKND! 
nimen alla. SM-sarjan uu-
distukset eivät rajoitu pel-

kästään uuteen nimeen. Suomen Purjehdus 
ja Veneily solmi kolmivuotisen yhteistyöso-
pimuksen Liquid Level Promotionsin kans-
sa. Uusi promoottori tuo kisajärjestelyihin 
uudenlaista näkökulmaa ja sisältöä. 

Liquid Level Promotions pyrkii panos-
tamaan kisatapahtumien yleisöystävälli-
syyteen ja tekemään kilpailutapahtumista 

kansainvälisen tarkastelun kestäviä koko-
naisuuksia. Promoottorin rooli on rakentaa 
kukin kilpailu yhdessä järjestävän seuran 
kanssa ammattimaiseksi ja samalla haus-
kaksi tapahtumaksi. 

Tavoitteena on, että niin kuljettajat kuin 
katsojatkin viihtyvät. Uusi promoottori 
pyrkii myös yhdenmukaistamaan sarjan 
osakilpailut puitteiltaan ja palveluiltaan sa-
mankaltaisiksi.

SM-sarja on nyt myös ensimmäistä ker-
taa täysin avoin mestaruussarja. Suomen 
kansalaisuus ei siis ole enää vaatimus. Race 

Kansallinen rataveneilykausi

PYÖRÄHTÄÄ KÄYNTIIN UUDISTUNEENA 

TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM  KUVA MARKO MÄKINEN

N o p e u s k i l p a i l u

WKND! -mestaruussarjan kilpailuluokat 
ovat SJ10, GT15, GT30 ja Formula 4.

SJ10 on loistava lähtöalusta 
lapselle
Mestaruussarjan neljästä luokasta SJ10 toi-
mii erinomaisena totutteluna nuorille lah-
jakkuuksille. Uusittu luokka mahdollistaa 
kilpaveneilyn aloittamisen jo 8-vuotiaana. 
SJ10-luokassa on yksityyppiveneet, joita 
liikuttavat kymmenellä hevosvoimalla val-
jastetut vakio nelitahtiset moottorit. 

Ennen kaikkea SJ10-luokka perehdyttää 

lapset lajin ja kilpailemisen pariin. Moot-
torit ovat tehoiltaan turvallisella tasolla ja 
huippunopeudet eivät ylitä 50 kilometriä 
tunnissa. Suomen Purjehdus ja Veneily jär-
jestää uuteen kansalliseen nuorisoluokkaan 
myös kokeilupäiviä, joissa veneisiin pääsee 
tutustumaan kilpailutapahtumien ulkopuo-
lella. SJ10-luokassa oppii niin säännöt kuin 
ajamisen perusteet. 

Kausi 2018
Race WKND! -mestaruussarja käsittää viisi 
osakilpailua. Mestaruussarjan ensimmäi-
nen kilpailu on luvassa 7.–8. heinäkuuta. 
Tuolloin ajetaan Tammelan Veneseuran 
järjestämä Kuivajärvi Race. Tämän jälkeen 
kisataan Hirvensalmella 21.–22. heinäkuu-
ta. Kolmas osakilpailu mitellään Imatralla 

Max Blomberg ajoi viime kesän 
GT30-luokan MM-kisoissa upeasti 
pronssille.

SJ10-luokka tarjoaa mahtavan 
startin nuoren kilpaveneilijän 
uralle.

4.–5. elokuuta. Viimeistä edeltävä ja ainoa 
yksipäiväinen tapahtuma on vuorossa 25. 
elokuuta, kun ratkaistaan Karjalohja Race. 
Mestaruussarjan päätöskilpailu käydään 
Hollolassa syyskuun puolivälissä.

N o p e u s k i l p a i l u

Kilpailukauden suurin uudistus on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ja Liquid 
Level Promotions ry:n välinen yhteistyösopimus. Rataveneilyn SM-sarja sai sa-
malla uuden nimen.
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O
ffshore-veneiden kan-
sallinen mestaruussar-
ja alkaa kesällä vahvas-
ti uudistuneena. Toista 
sesonkiaan aloitteleva 

luokkaliitto on nyt saanut toimintansa 
tehokkaasti käyntiin. Lisäksi SM-sarjaan 
tuodaan ensi kaudeksi web-tulosseuran-
ta. 

Suomen vauhtiveneilijät ry on vuonna 
2016 perustettu yhdistys. Viime kaudesta al-
kaen se on toiminut luokkaliittona. Suomen 
vauhtiveneilijät pyrkii tekemään kilpavenei-

Offshore-kesän 
kohokohdat TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM   KUVA PICKLA.SE

Kilpamoottoriveneilyn Offshore-avomeriluokkien SM-sarja starttaa kesä-
kuussa uudistuneena ja entistä mielenkiintoisempana. Vahvistunut luokka-
liitto helpottaa kilpailemisen aloittamista.

lyn helpommin lähestyttäväksi ja madalta-
maan kynnystä aloittaa veneilyharrastus.

Luokkaliitto järjestää veneilytapahtumia 
ja mahdollistaa alustan veneilyihmisille ja-
kaa omia kokemuksiaan. Suomen vauhtive-
neilijöiden Facebook-sivuilla jäsenet voivat 
kysyä myös neuvoja toisiltaan sekä liiton 
edustajilta askarruttavista aiheista. 

Sivusto toimii lisäksi kauppaforumina 
veneilytarvikkeille. Ruohonjuuritasolta läh-
tevä toiminta ei edellytä huippuosaamista, 
vaan mukaan pääsevät kaikki vauhtivenei-
lystä kiinnostuneet.

Offshore-veneilyn makuun 
V60-luokan kautta
Kaikki huippukuljettajat aloittavat jostain. 
Offshore-kilpaveneilyn pääsee aloittamaan 
sujuvasti V60-luokassa. Pohjoismainen 
veneluokka sopii erinomaisesti nuorille 
kuskeille, jotka haluavat päästä kisaamaan. 
Luokassa ajetaan yksirunkoveneillä ja kul-
jettajan tulee olla vähintään 15-vuotias. 
Navigaattorin vähimmäisikä luokkaan on 
13 vuotta. 

V60-veneissä voimanlähteenä toimi-
vat 60 hevosvoimaiset tehdasvalmisteiset 

vakiomoottorit. Luokan veneiden huippu-
nopeudet liikkuvat noin 80 km/h tienoilla. 
Ennen kaikkea V60 on täysin valmis itsenäi-
nen Offshore-luokka, joka on luonteeltaan 
verrattain edullinen. V60-luokka on varsin 
helppo paikka aloittaa kilpaileminen. Sieltä 
haettu oppi Offshore-veneilystä ja kilpai-
lemisesta ylipäätään siirtyy luonnollisesti 
mukana suurempiin luokkiin.

Web-tulosseuranta
Offshore-veneilyn SM-sarja ottaa alkavalla 
kaudella mallia rakkaasta länsinaapuris-
tamme ja verkossa tapahtuva tulosseuranta 
löytyy jatkossa myös Suomen kisatapahtu-

mista. Ruotsissa käytössä ollut ja paljolti 
kiitosta saanut järjestelmä siirtyy Suomeen 
lähes sellaisenaan. 

Palvelun käyttäjät pääsevät seuraamaan 
kartalta reaaliaikaisesti veneiden matkaa 
kunkin kilpailulähdön saralla. Eri värein 
nuolena näkyvät veneet liikkuvat kartta-
pohjassa sen mukaan, missä ne sillä hetkellä 
todellisuudessa ovat. Kilpailulinkit löytyvät 
SPV kilpaveneilyn kalenterista.

Kausi 2018
Mestaruussarjan viralliset kilpailuluokat 
koostuvat kahdesta pohjoismaalaisesta ja 
kahdesta kansainvälisestä Offshore-vene-

luokasta. Pohjoismaiset luokat ovat V60 
ja V150. Kansainvälisistä luokista Suomen 
mestaruus ratkaistaan 3B-luokassa sekä 3C-
luokassa. Yksittäisissä kilpailuissa on mui-
takin veneluokkia, jotka esiintyvät sarjan 
aikana vaihtelevasti kisasta riippuen.

Mestaruussarja alkaa Sipoon Kalkki-
rannan vesillä 9. kesäkuuta. Tämän jälkeen 
kilpailukaravaani matkaa Kotkan rannikol-
le. 28. heinäkuuta ajetaan perinteiset Ruot-
sinsalmen ajot. Kilpailukalenterin kolmas 
etappi on Pellingissä 11. elokuuta, kun on 
vuorossa Guarana Boat Race. Offshore-ve-
neiden SM-sarja huipentuu Imatran Saimaa 
Race 2018 tapahtumaan.

.

U
usi kilpaveneilykausi odotte-
lee jo kulman takana. Talven 
aikana Forssan suunnalla kyp-
syi rohkea päätös sarjan vaih-

tamisesta. Kalle Viippo lähti vuosi sitten 
kovin odotuksin F4-veneiden MM-sarjaan. 
Kausi oli menestyksekäs, mutta pienet vas-
toinkäymiset vesittivät Viipon haaveet tais-
tella maailmanmestaruudesta. Alun perin 
hänen oli tarkoitus ajaa F2-luokkaa jo viime 
kaudella.

- Tilanne tuntui jo vuosi sitten siltä, että 
Formula 4 -luokka ei enää riitä. Halusin ajaa 
kovempaa luokkaa ja kehittyä. Tavoitteeni 
on edetä urallani, saavuttaa menestystä ja 
tehdä tästä ammatti, Viippo sanoo.

Hänen valmistautumisensa kauteen 
on sujunut mallikkaasti ja talli on saanut 
kilpailukykyisen kaluston alleen sekä vara-
osia pilttuuseen. Uusi vene on kaksi vuotta 

Kalle Viippo  
Formula 2 -luokkaan

vanha. Sillä on voitettu muun muassa MM-
hopeaa sekä Euroopan mestaruus, joten ka-
lusto on nopeaksi todettu.

- Aluksi oli tarkoitus ostaa täysin uusi 
vene, mutta hyvällä käytetyllä veneellä on 
helpompi lähteä uuteen luokkaan, Viippo 
kertoo.

Kuljettajan ja tallin pääasiallinen tavoite 
on ajaa ehjä kausi ja totutella uuteen sar-
jaan. Viippo toteaa kuitenkin, että haluaisi 
päästä ajoittain kisaamaan voitoista jo alka-
valla kaudella.

- Kunhan nyt saisi yhden hyvän kauden 
alle, niin seuraavana voi tosissaan lähteä 
mitalijahtiin.

Hän kuvailee harppausta F4-luokasta 
F2-luokkaan suuremmaksi miltä se saattaa 
kuulostaa. Viippo on silti luottavainen tule-
vasta. Hän tiedostaa olevansa varma kuljet-
taja, joka ei sorru yliyrittämiseen, vaan ajaa 

TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM  KUVA PIA VIIPPO

Formula 4 -veneluokan MM-pronssimitalisti 
Kalle Viipon tavoitteet ovat korkealla.

Viippo juhlatunnelmissa viime 
kauden Formula 4 -luokan 
MM-sarjan päätösosakilpailun 
jälkeen.

tasaisesti maaliin.
Formula 2 -luokan MM-sarja alkaa Liet-

tuan Kaunasin vesillä 25. toukokuuta. Sen 
jälkeen ovat vuorossa Tanskan, Norjan ja 
Portugalin kilpailut. MM-sarja huipentuu 
eksoottisissa maisemissa Sri Lankan Co-
lombossa 1. joulukuuta.

Offshore 3C -luokan kestomenesty-
jä Marcus Johnsson pokkasi viime 
kaudella muun muassa Euroopan 
mestaruuden Norjan Tvedestrandin 
vesillä.
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S
uomen Purjehdus ja Veneily 
ry ja Veho Oy ovat solmineet  
jatkosopimuksen. Uuden 
sopimuksen myötä yhteis-
työssä keskitytään juniori-

toiminnan kehittämiseen. Samalla se akti-
voi seuratoimintaa ja tuo uusia harrastajia 
veneilyn pariin. Uutuutena on Mercedes-
Benz Sailing Tour. 

– Olen todella tyytyväinen, että yhteis-
työmme Vehon ja Mercedes-Benzin kanssa 
jatkuu nyt jo kolmatta vuotta. Yhteistyö on 
meille tärkeää, koska sen avulla voimme 
toteuttaa erilaisia kampanjoita, jotka hyö-
dyttävät koko veneilyä ja seurakenttää, 
Suomen Purjehdus ja Veneilyn toiminnan-
johtaja Tom Ek kertoo. 

Viiden tapahtuman kiertue 
opettaa veneilytaitoja
Suomen Purjehdus ja Veneily käynnistää 
yhteistyössä Mercedes-Benzin kanssa 
neljä paikkakuntaa kiertävän Mercedes-
Benz Sailing Tourin, jonka tavoitteena on 
lisätä lasten liikkumista ja veneilyturval-
lisuutta sekä saada uusia harrastajia lajin 
pariin. Ensimmäisenä päivänä ja toisen 
päivän aamuna kiertue vierailee kou-

Mercedes-Benz Sailing Tour kaartaa 
elokuussa kouluihin ja seuroille
Tule viihtymään maksuttomiin tapahtumiimme koko perheen voimin! TEKSTI ANNI RAUNIO   KUVAT HELMI HOLLO JA HEIDI KOIVUNEN

luissa. Toisena päivänä seuran satamassa 
järjestetään kaikille avoin ja maksuton 
iltatapahtuma.

Kiertue käynnistyy Hangossa 2. elokuu-
ta ja päättyy Uuteenkaupunkiin 30. elokuu-
ta. Välietappeina ovat Helsingin Kulosaari 
ja Lauttasaari sekä Turku. Iltatapahtumia 
vietetään Hangö Segelföreningin, Brändö 
Seglaren, Helsingfors Segelklubbin, Turun 
Pursiseuran sekä Uudenkaupungin Pursi-
seuran satamissa tai niiden läheisyydessä. 

Puuhaa lapsille, koeajoa 
vanhemmille
Luvassa on hauskoja aktiviteetteja koko 
perheelle sekä rannassa että merellä. Lapset 
voivat kokeilla muun muassa navigointia, 
purjehdussimulaattoria, pelastautumisen 
kuivaharjoittelua, purjehduksessa tarvitta-
vaa hengausta sekä tasapainoilua liukkaat 
rantakivet -radalla. Lapsilla on mahdolli-
suus päästä vesille kumi- ja purjehdusve-
neillä. Kaikille jaetaan veneilyaiheiset puu-
havihkot. 

Samalla kun perheen pienimmät tutus-
tuvat veneilyyn erilaisissa toiminnallisissa 
pisteissä, aikuiset voivat tutustua Merce-
des-Benzin uusiin malleihin koeajoin.

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

Hanko, 2.8. (vain iltatapahtuma)
Helsinki, Kulosaari, 20.-21.8. 
Helsinki, Lauttasaari, 22.-23.8.

SPV:n ja Vehon yhteistyö jatkuu:

PAIKKAKUNNAT JA AIKATAULU

Turku, Ruissalo, 27.-28.8.
Uusikaupunki, 29.-30.8.
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P
yyteetön yhteistyö luo ai-
heesta ja alasta riippumatta 
uusia näkökulmia ja ideoita 
pöydälle. Urheiluseuro-
jen välinen seurayhteistyö 

mahdollistaa usein laadukkaamman arjen 
ja toiminnan konkreettisen kehittämisen. 

Raaseporin kaksi seuraa Ekenäs Se-
gelsällskap (ESS) ja Raseborgs segelklubb 
(RSF) päättivät viime syksynä yhdistää voi-
mansa Hangö Udds Segelsällskapin (HUS) 
sekä Hangö segelföreningin (HSF) kanssa.

Naapurikuntien neljä seuraa tekivät 
omien hallitustensa puitteissa sopimuk-
sen, että talven aikana rakennetaan raa-
mit seurayhteistyölle. Päätavoitteena oli 
yhteinen junioripurjehdusohjelma kau-
delle 2018.

Puheista tekoihin
Neljän seuran nimetyt edustajat ovat tal-
ven ja kevään aikana kokoontuneet useam-
pia kertoja hiomaan ajatuksesta toimivaa 
kokonaisuutta. Kaikki on tällä saralla nyt 
valmista ja seurayhteistyön lanseeraus ja 
markkinointi ovat nyt ajankohtaisia. Esi-
merkiksi seurojen järjestämiä leirimuotoi-
sia alkeis- ja jatkokursseja markkinoidaan 
tällä hetkellä.

Ekenäs Segelsällskapin junioripäällikkö 
Frej Werner kertoo, että ohjelma tullaan 
käynnistämään täysipainoisesti huhtikuun 
lopulla.

– Konkreettisesti asia tapahtuu niin, et-
tä seurat antavat kukin mahdollisuuksiensa 
mukaan parhaan tukensa hankkeelle. Käy-
tännössä se tarkoittaa kalustoresurssien, 
tilojen ja valmentajaosaamisen jakamista, 
Werner sanoo.

Seurat ovat sopineet myös puitteet viik-
koharjoituksille. Harjoituksia tullaan järjes-
tämään kahdesta kolmeen kertaa viikossa. 
Jaettujen ohjaajaresurssien avulla esimer-

kiksi alkeiskurssit pyritään järjestämään 
kunkin ryhmän kotisatamassa. Sen sijaan 
esimerkiksi Tammisaaren kokeneemmat 
purjehtijat pääsevät kerran viikossa har-
joittelemaan Hangon vesille.

Taloudellinen aspekti
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää 
seuratoiminnan kehittämistukea, joka tun-

Seurakehitysprojektilla lentoa toimintaan
TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM   KUVAT HELMI HOLLO

Raasepori ja Hanko aloittivat suuren junioritoiminnan 
seurayhteistyöhankkeen, josta hyötyvät koko alue ja jokainen seura.

netaan lyhyemmin myös seuratukena. Sen 
tarkoituksena on lasten ja nuorten liikunta-
harrastusten lisääminen sekä monipuolisen 
organisoidun liikunnan kehittäminen. Raa-
seporin ja Hangon seurat ovat hakeneet tätä 
taloudellista tukiverkkoa, mutta päätöstä he 
eivät vielä tiedä.

– Kyse on erittäin tärkeästä asiasta. Seu-
rat voivat antaa täyden tukensa agendalle, 

mutta tällainen hanke vaatii ylimääräisiä 
ponnistuksia ihan kaikilta. Luonnollisesti 
tämä tarkoittaa myös taloudellisten kulujen 
kasvua, kertoo Werner.

Kalusto ja markkinointi kuuluvat meno-
erään luonnollisesti, mutta oleellisimpana 
Werner pitää mahdollisuutta palkata ohjaa-
jia. He päättivät kaikesta huolimatta palka-
ta kaksi vanhaa junioriaan ohjaajiksi, mutta 
mahdollinen seuratuki tekisi kokonaisuu-
desta laadukkaamman. Silloin ohjaajien 
työmäärää pystyisi nostamaan, mikä näkyisi 

automaattisesti myös lopputuloksessa.
Werner tähdentää, että he eivät ole jät-

täneet itseään täysin seuratuesta riippuvai-
seksi. Kaikki se mahdollinen rahallinen tuki 
olisi bonusta. He ovat valmiita panostamaan 
seurakehitykseen entistä enemmän tulevana 
vuonna ja vielä paremmalla suunnitelmalla.

Seurakehityksen merkitys
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n lasten ja 
nuorten veneilytoiminnan koordinaattori 
Mika Hollo pitää seurojen yhteistoimintaa 

ensiarvoisen tärkeänä. Hänen mielestä juuri 
tällaisissa Raaseporin ja Hangon seurakehi-
tysprojektin kaltaisissa yhteyksissä kannattaa 
hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön seu-
ratukea. Hollon mukaan lopputulos on silti 
pelkästään hyvä, vaikka tuki jäisi saamatta.

– Koko alue hyötyy yhteistyöstä ja en-
nen kaikkea seurat hyötyvät, Hollo sanoo.

Jos taloudellinen tuki osuu vielä yhteis-
työn piiriin, niin se mahdollistaa Hollon 
mukaan entistä laadukkaamman toimin-
nan. Yhdessä tekemällä oppii.
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urjehduksen alueleirejä jär-
jestetään ensi kesänä jälleen 
useita. Niitä voi järjestää 
mikä tahansa purjehdusseu-
ra. Leiritoiminta tähtää kil-

papurjehduksen aloittamiseen. Nuoren lei-
reilijän ei tarvitse vielä olla kilpapurjehtija, 
mutta hänen lähitulevaisuuden tavoitteena 
on ensimmäisen kilpailun purjehtiminen.

Alueleiri voidaan järjestää yhden seu-
ran puitteissa, mutta siellä tulee olla nuoria 
purjehtijoita vähintään muutamasta alueen 
seurasta. Myös ohjaajia ja muita toimihen-
kilöitä on tultava järjestävän seuran ulko-
puolelta. Kyseessä on yhteistoimintaleiri, 
jota liitto tukee rahallisesti ja kutsuttavissa 
olevien valmentajien kautta. 

Alueleiri voidaan toteuttaa mille tahan-

sa luokalle ja leirien yhteydessä voi kokeilla 
eri luokkien veneitä. Luokkaa vaihtanut 
nuori pääsee alueleireillä myös uuden luok-
kansa intensiivikurssille.

Kadettisarja
Alueleirien yhteyteen pyritään sovittamaan 
yleensä kadettisarjan kilpailu. Kadettisarja 
on suunnattu nuorille Suomen Optimisti-
jollaliiton jäsenille, jotka ovat harjoitelleet 
kilpailemista haastajasarjan kisoissa, mutta 
eivät vielä kierrä ranking-sarjaa. 

Optimistijollaliiton hallituksen jäsen 
Mikko Kylävainio pitää alueleirien ja ka-
dettikisojen yhteensovittamista erinomai-
sena ratkaisuna. 

– Alueleirin sisältö on normaalisti sel-
lainen, että käydään kisassa tarvittavat eri 

osa-alueet läpi. Kyllähän se madaltaa kyn-
nystä lähteä kilpailemaan myös, Kylävainio 
sanoo.

Hänen mielestään lapset saavat alue-
leireistä ja kadettisarjasta paljon. Purjeh-
dustaitojen lisäksi tapahtumista saa paljon 
uusia kavereita.

– Alueleirit ovat hyvä tapa tutustua 
luokkiin ja yhdessä tekemisestä hyötyy. Sii-
tä on selvä apu, kun purjehtijoita on paljon. 
Silloin jokaiselle löytyy tasosta riippumat-
ta sopivan tasoista sparrausseuraa, kertoo 
Kylävainio.

Kadettisarja ja alueleirit valmistavat kil-
pailemiseen hauskuutta unohtamatta.

Alueleirit ja kadettikisat löytyvät osoitteesta 
www.spv.fi/lapset-ja-nuoret/ 

ALUELEIRITOIMINTA  
tähtää kilpapurjehduksen aloittamiseen

Alueleirit ja kadettisarja palvelevat toinen toisiaan. Aloitteleva 
nuori purjehtija saa kadettikisoista konkreettista kilpailukokemusta.

TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM

Kemin Työväen Pursiseuran ja Sailing Team 
Oulun junioripurjehtijat viihtyivät alueleirillä. 
Purjehduksen lomassa pelattiin muun muassa 
golfia.

if.fi /miksivenevakuutus

venevakuu-
tukse� a

VAKIONA

Jos veneillessä tapahtuu jotain yllättävää, saat apua vuorokauden ympäri. 
Maksuton If Apu -palvelu on aina turvanasi, kun sinulla on Ifin veneva-
kuutus. Lisäksi saat mm. täyden 60 % bonuksen Täyskaskoon, korvauk-
set ilman myrskyrajoja sekä markkinoiden alhaisimman, 100 euron oma-
vastuun varkauksien, ilkivaltavahinkojen ja tulipalojen varalle. Tutustu

If Venevakuutukseen ja maksuttomaan If Apu -palveluumme osoitteessa

IF APU 24/7 AUTTAA
vesillä ja satamissa

if.fi 
010 19 19 19
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Barnfamiljens 
favorithamnar

Lapsiperheen 
lempisatamat

Nauti saaristoelämästä 

AHVENANMAALLA
Ahvenanmaa on tuhansien saarien ihana sekamelska. Veneile 
saaresta toiseen, hyppää maihin ja osallistu tarjolla oleviin rientoihin. 

MSF, Mariehamn, 
60°06,00´N, 19°57,10´E
Noin 320 paikkaa.
Kiinnität veneesi vain kivenheiton päähän  Maarianhaminan 
kävelykadulta. Naapurissa,  Lilla Holmenissa, on lapsille sopiva 
uimaranta, uimalaituri sekä kiipeily-ystävällinen leikkilaiva. Lin-
nuilla ja kaneilla on omat talonsa. Kylpylä Marienbad on kävely-
matkan päässä, ja se tarjoaa sisä-ja ulkoaltaita sekä seikkailuosas-
ton jännittävine vesiliukumäkineen.

ÅSS, Mariehamn, 
60°05,90´N, 19°55,65´E
Noin 160 paikkaa.
ÅSS:in naapureina ovat Ahvenanmaan tunnetuimmat nähtävyy-
det  Merenkulkumuseo ja museolaiva Pommern. Museo tarjoaa 
hauskoja elämyksiä nuorille vierailijoille. Kiipeä mastoon, aja ta-
kaa  laivarotta Rubya ja tutki vedenalaista maailmaa. Pommern 
on tänä kesänä eri paikassa, mutta se on aina yhtä kiinnostava. 
Kierrä laivaa, näe missä laitettiin ruokaa  ja miten miehistö asui.

Sandvik, Kökar, 
59° 56,4’N,  20° 53,0’ E
Noin 50 paikkaa.
Tässä nautit leppoisesta kesäelämästä – voit uida meressä, käy-

dä rantasaunassa, keinua leikkipaikalla tai pelata palloa. Voit 
vuokrata pyörän ja ajella Kökarin rauhallisia teitä pitkin tutus-
tua eri kyliin. Karlbyn leipomo ja Hamnön kirkko ovat mukavia 
kohteita. Kävelijälle löytyy hieno merkitty seitsemän kilometrin 
pituinen reitti.

Glada Laxen, Bärö, 
60°18,25´N, 20°44,80´E
Noin 30 paikkaa.
170 porrasaskelta, ja sitten  olet huipulla. Vanhasta merivartio-
tornista on mahtava näköala kaikkiin ilmansuuntiin. Kauniiseen 
luontoon on merkitty viiden kilometrin pituinen polku. Enklin-
gen naapurisaaressa sijaitsee vanha saaristotalo Hermas. Kierrä 
rakennuksia ja nauti menneen ajan tunnelmasta.

Lappo, 
60°19,03´N, 20°59,90´E
Noin 80 paikkaa.
Lappo on pieni saaristolaiskylä. Sen tervantuoksuiseen museoon 
on kerätty talteen eri kokoisia vanhoja saaristolaisveneitä. Ky-
lässä on Ahvenanmaan ainoa frisbeegolf-rata. Haasta perheesi 
jäsenet ja kierrä koko yhdeksän reiän rata! Sataman kupeessa 
on myös uusi boule-rata. Varusteet voit vuokrata vierassataman 
toimistosta.

TEKSTI VISIT ÅLAND   KUVAT TIINA TAHVANAINEN JA VISIT ÅLAND

Lilla Holmen

ÖVERSÄTTNINGAR PATRICK ANDERSSON
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Wasahamn
Tukholman satamien ahtaudesta huoli-
matta Wasahamn on koko perheen suosik-
ki. Grönalund, upea Wasa-laiva ja keskusta 
ovat ylivoimaisen lähellä.

Björkö
Mälaren järvellä sijaitsee hieman suojaton 
satama Birka (Björkö). Vehreässä viikinki-
saaressa riittää tutkittavaa ja ihasteltavaa.

Wasahamn
Trots att hamnarna i Stockholm är trånga 
är Wasahamn hela familjens favorit: Gröna 
Lund, det ståtliga fartyget Wasa och Stock-
holms centrum är nära inpå.

Björkö
Den inte så väl skyddade hamnen Birka 
(Björkö) ligger i Mälaren. Den här grönsk-

Viihdyttävä 
RUOTSI

Upptäck SVERIGE

TEKSTI JA KUVAT JANNE KUUSINEN

Mariefred
Mariefredista (tunnettu myös nimellä 
Mälaren) löytyy mahtava linna. Sataman 
vieressä on iso nurmikko, jossa voi pelata 
vaikka jalkapalloa koko perheen voimin. 
Minigolfia ja muuta tekemistä on aivan sa-
taman tuntumassa. 

Smådalarö
Tukholman saariston Smådalarö on rauhal-

ande vikingaholmen bjuder på mycket att 
se och beundra.

Mariefred
I Mariefred (som också kallas Mälaren) 
finns ett ståtligt slott. Invid hamnen finns 
en stor gräsmatta, där hela familjen kan 
spela fotboll. Minigolf och andra aktiviteter 
helt nära hamnen.

Smådalarö
Smådalarö i Stockholms skärgård är en lugn vilo-
plats. I den lilla skyddade hamnen finns en trevlig 
bastu, där man kan värma sig mellan vattenlekar-
na.

Sandhamn
Sandhamn är det livliga centrumområdet för 
Stockholms skärgård. Byn är vacker och erbjuder 
bra service. På Lökholmen mittemot finns hamn-
platser ifall Sandhamn är fullbelagt.

linen levähdyspaikka. Suojaisessa pienessä 
satamassa on  mukava sauna, jossa voi läm-
mitellä vesileikkien välillä. 

Sandhamn
Sandhamn on saariston vilkas keskus. Kylä 
on kaunis ja tarjoaa loistavat palvelut. Lök-
homenin puolelta löytyy lisää laituritilaa.  

TEXT OCH BILDER JANNE KUUSINEN

Tutustu lapsiperheiden 
ykkössatamiin Ruotsissa.

De bästa 
hamnarna 
i Sverige 
för barnfamiljer.

Mariefred

BirkaNjut av skärgårdslivet på ÅLAND
Åland är tusen öar i ett härligt myller. Åk båt  
mellan dem, ta i land och njut av olika aktiviteter.

MSF, Mariehamn, 
60°06,00´N, 19°57,10´E
Cirka 320 platser.
Här förtöjer man endast ett stenkast från gågatan i Mariehamn. 
Badön Lilla Holmen med en barnvänlig sandstrand, badbrygga och 
klättervänlig lekskepp ligger intill. Se fåglar och kaniner i egna hus! 
Mariebad ligger också på gångavstånd, ett badhus med pooler inne 
och ute och en äventyrsavdelning med en spännande vattenrutsch-
bana.

ÅSS, Mariehamn, 
60°05,90´N, 19°55,65´E
Cirka 160 platser.
ÅSS är granne till Ålands främsta sevärdheter – Ålands sjöfartsmu-
seum och museifartyget Pommern. Museet har roliga aktiviteter för 
unga besökare. Klättra i en mast, jaga skeppsråttan Ruby och un-
dersök ett havsrum! Pommern, som i sommar ligger på en tillfällig 
plats, är alltid intressant. Gå runt och se var maten kokades och hur 
besättningen bodde.

Sandvik, Kökar, 
59° 56,4’N,  20° 53,0’ E
Cirka 50 platser.
Här njuter man av kravlöst sommarliv – badar i havet, kanske efter 

ett besök i strandbastun, gungar på lekplatsen eller spelar boll. 
Cyklar finns att hyra om man vill cykla på lugna vägar och 
utforskade olika byarna. Besök bageriet i Karlby och kyrkan 
på Hamnö! Vill man vandra finns en utmärkt led på 7 km.

Glada Laxen, Bärö, 
60°18,25´N, 20°44,80´E
Cirka 30 platser. 
Över 170 trappsteg men sedan är man högst uppe i det forna 
sjöbevakningstornet som finns på ön och härifrån ser över 
en stor del av skärgården. En stig på 5 km är utmärkt i den 
vackra naturen. På grannön Enklinge finns Hermas, ett gam-
malt skärgårdshemman. Vandra runt bland alla hus, titta på 
föremålen och njut av atmosfären från förr.

Lappo, 
60°19,03´N, 20°59,90´E
Cirka 80 platser. 
En liten skärgårdsby med ett tjärdoftande museum där man 
samlat gamla allmogebåtar i olika storlekar. På Lappo finns 
Ålands enda frisbeegolfbana. Utmana varandra i familjen 
längs de nio hålen!Byns nya boulebana ligger nära hamnen. 
Det som behövs för både frisbee och boule kan hyras i gäst-
hamnen.

Ahvenanmaan 
merenkulkumuseo 
Ålands sjöfartsmuseum

TEXT VISIT ÅLAND  BILDER TIINA TAHVANAINEN OCH VISIT ÅLAND
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Kärdla, Hiidenmaa 
Kärdlan 2014 avatussa satamassa kannattaa 
olla enemmän kuin päivän ja vuokrata pol-
kupyöriä tai auton, joilla voi tutustua koko 
Hiidenmaahan. Saarelta löytyy ainutlaatui-
nen yhden miehen rakentama ihmemaa, 
jossa on muun muassa puinen Eiffelin tor-
ni ja hassunhauskoja rakennuksia. Muuta 
nähtävää ja koettavaa: Köpun, Tahkunan ja 
Ristnan kävijöille avoimet majakat, toimiva 
Villavabrik-villatehdasmuseo, luonnon-
puistot ja Surf Paradiis.

Kuivastu, Muhu 
Uusi satama on siisti ja suojainen, ja esi-
merkiksi auton vuokraamalla pääsee tutus-
tumaan mieleenpainuvaan saareen. Saarelta 

Kärdla, Dagö
Hamnen i Kärdla öppnades 2014. Det är 
värt att spendera mera än en dag där och 
då hyra cyklar eller en bil för att bekanta sig 
med hela Dagö. På ön finns bland annat en 
speciell nöjespark, byggd av en man, med 
bland annat ett Eiffeltorn av trä och många 
skojiga byggnader. Övrigt att se och göra: 
Fyrarna Köpu, Tahkuna och Ristna är öpp-
na för besökare – också yllefabriksmuseet 
Villavabrik, naturparkerna och SurfParadiis 
är sevärda.

Kuivastu, Muhu
Den nya hamnen är prydlig och skyddad. 
Du kan hyra bil för att bekanta dig med den 

Persoonallinen 
RIIANLAHTI

TEKSTI KALEVI WESTERSUND

löytyy muun muassa kotiseutu- ja ulkoilma-
museo sekä strutsifarmi, jossa koko perhe 
voi ihmetellä strutseja, kenguruita seeproja 
ja alpakoita. 

Kihnu
Eksoottisella Kihnun saarella on lähes le-
gendaarinen maine etenkin mahtavien 
juhannus- ja kansallispukuperinteidensä 
johdosta. Koettavaa ja nähtävää: mukava 
uimaranta sataman vieressä ja länsirannan 
majakka. Yleisin kulkupeli: sivuvaunulliset 
moottoripyörät. 

Pärnu
Viron virallinen kesäpääkaupunki tarjoaa 
paljon tekemistä. Lasten vetonauloina toi-

mivat Lottemaa-elämyspuisto, Valgerannan 
seikkailupuisto sekä upea hiekkaranta edul-
lisine kylpylöineen.  

Riika 
Latvian pääkaupungissa sijaitsee kuuluisat 
Jurmalan hiekkarannat, jotka muodostavat 
lähes 30 kilometrin pituisen hiekkaisen 
rantaviivan. Pääkylä Majorin kävelykaduilla 
lapset voivat ihmetellä pieniä illalla valais-
tuja vesisuihkuja. Riiassa sijaitsevat myös 
Liivin vesipuisto, Dzintarin metsäpuisto se-
kä 400 lajin eläintarha.   

intressanta ön, där  det bland annat finns 
ett hembygds- och friluftsmuseum och en 
strutsfarm där hela familjen kan beundra 
strutsar, kängurur, zebror och alpaccor.

Kihnu
Ön Kihnu är legendarisk för sina midsom-
marfester och sina nationaldräkter. Att se 
och göra: fin badstrand nära hamnen, fyren 
på västsidan. Vanligaste fortskaffningsmed-
let: motorcykel med sidovagn.

Pärnu
Pärnu är Estlands inofficiella sommarhu-
vudstad med mycket aktiviteter. Speciellt 
för barn finns Lottemaa- upplevelsepar-

ken, 
även-
tyrsparken 
Valgeranna och den fina 
sandstranden med förmånliga badan-
stalter.

Riga 
Invid Lettlands huvudstad finns Jurma-
las berömda sandstränder, som bildar en 
nästan 30 kilometer lång strandlinje av 
sand. På gågatan i huvudbyn Major kan 
barnen på kvällarna beundra upplysta 
fontäner. I Riga finns också vattenparken 
Liivi, skogsparken Dzintar och ett zoo 
med 400 olika djurarter.

Den personliga 

RIGABUKTEN
I närheten av varje gästhamn finns fina sandstränder 
och goda möjligheter till aktiviteter. Också naturen 
med djur, som rör sig fritt, är värd att se.

Hienohiekkaisia uimarantoja on jokaisen vierassataman 
läheisyydessä ja tekemistä riittää. Jo itse luonto usein 
vapaana liikkuvine eläimineen on näkemisen arvoista.

TEKSTI KALEVI WESTERSUND

Kärdlassa sijaitsee 
erikoinen ihmemaa.
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O
letko huomannut, miten terveellinen laji veneily on? Se edistää hy-
vinvointia, liikkuvuutta ja ketteryyttä. Yksi hienoimmista asioista 
on se, että veneen avulla pääsee reippailemaan paikkoihin, joista 
mantereella liikkuvat voivat vain unelmoida. 

SAARET tarjoavat ainutlaatuisia liikkumisympäristöjä luontopolkuineen ja met-
säreitteineen. Lenkkarit vaan jalkaan ja tutustumaan ympäristöön joko kävellen tai 
juosten – niin helppoa se on. Upeita luontopolkuja on toki mantereellakin. 

VIERASSATAMISTA ja niiden läheisyydestä löytyy usein erilaisia liikkumismah-
dollisuuksia: rantalentopallokenttiä, kanootinvuokrausta, lenkkipolkuja, fisbeegol-
fratoja ja niin edelleen. Kaupunkisatamista on myös helpot yhteydet esimerkiksi 
yleisurheilu-, mailapeli- ja jalkapallokentille. Ja liikunnan jälkeen on kiva mennä 
sataman saunaan.

Veneilijän 
sporttivinkit
Himoliikkuja tai reippailija, kaikille löytyy jotakin. 

TEKSTI ANNI RAUNIO JA HELMI HOLLO   KUVAT VISIT PUNKAHARJU 

JA ANNI RAUNIO

Punkaharju on todellinen luontolomakohde. Ulkoilijat saavat ihail-
la ainutlaatuista kansallismaisemaa lumoavilla harjureiteillä ja 
tunnelmallisilla metsäpoluilla liikkuen. Reittiehdotuksia on mo-

nia. Vuoden retkikohteeksi 2017 valitusta paikasta löytyy muun muas-
sa sauvakävelypuisto. Punkaharju tarjoaa runsaasti muitakin aktiviteetteja.  
Lisätietoa: visitpunkaharju.fi 

Puumalassa pääsee käsiksi moniin kesäisiin aktiviteetteihin melonnasta ten-
nikseen. Liikkujan kohokohta on viime vuonna avattu henkeäsalpaavan kaunis 
ja hyvän vastaanoton saanut Puumalan saaristoreitti. Lietveden kiertävästä 60 
kilometrin reitistä voi nauttia pyöräillen. Myös Puumalan lähellä sijaitsevaan Sa-
hanlahteen kannattaa veneillä. Sieltä löytyy loistavat puitteet aktiiviseen lomaan. 

Lappeenranta tarjoaa veneilijälle suunnattomasti erilaisia aktiviteettimahdolli-
suuksia. Etelä-Karjalan maakuntakeskuksesta löytyy tekemistä niin himoliikkujal-
le kuin pientä reippailua haluavallekin. Tutustu Lappeenrannan aktiviteetteihin: 
visitlappeenranta.fi/fi/Aktiviteetit

Kannattaa pysyä
 liikkeessä, jotta veneilyssä 

tarvittavat asiat, kuten kyykkää-
minen, polville meneminen 
ja hyppääminen onnistuvat, 

ja ylävartalon liikkuvuus 
sekä voima säilyvät. Näin 

nautit veneilystä 
pidempään.

Korppoon ulkosaaristossa sijaitseva Björkön luonnonsatama on suosiossa 
ainutlaatuisen ympäristönsä vuoksi. Saaren eteläosan keskellä on 10,5 hehtaa-
rin kokoinen, makea sisäjärvi, jota ympäröi korkeat kalliot. Järvi mahdollistaa 
täydellisen uimapaikan pidemmillekin lenkeille. Sisäjärveä kiertää yksi suo-
situimmista luontopoluista, joka tarjoaa upeiden näkymien lisäksi loistavan 
lenkkiympäristön maastonvaihteluidensa vuoksi.

Örön vierasvenesatama sijaitsee Kemiönsaaren kunnassa. Sieltä löytyy pitkiä 
hiekkateitä; muun muassa Pitkäikävä, jota käytettiin sotilastukikohdan aikana 
Cooper-testin suorituspaikkana. Saaressa on mahdollisuus vuokrata kanoot-
teja ja polkupyöriä. Lisätietoa: visitoro.fi

Maarianhamina on Ahvenanmaan kaupunki, jossa saa nauttia urheilijan ja 
liikkujan kaikista herkuista. Sieltä löytää täydellisesti varustellut yleisurheilu- 
ja jalkapallokentät. Kunnon yleisurheilurataa ei olekaan muissa lähisaariston 
saarissa. Maarianhaminasta kannattaa lähteä pidemmälle pyöräilyretkelle, 
koska lautoilla pääsee helposti lähikyliin ja saariin. Maarianhaminan rannassa 
sijaitsevassa Mariebadin kylpylässä voi uida 25 metrin altaassa.
Katso Maarianhaminan aktiviteetit: visitaland.com  
 
Tutustu myös näihin: Oravi, Järvisydän, Kuopio, 
Joensuu, Utö, Kasnäs ja Uusikaupunki.

Liikkujan lempikohteita

Saimaalla...

Pienellä mielikuvituksella 
saa hyvän treenin aikaan 
lähes missä tahansa.  
Veneen mukana kulkee helposti siirrettäviä urheiluvälineitä, joiden 
avulla voi hikoilla erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi laiturilla tai 
kalliolla. Viiden kilon painolla saa tehtyä lähes mitä vaan ja jump-
pakuminauhoilla voi harjoitella esimerkiksi sitomalla sen puun tai 
maston ympärille. Veneessä kulkee helposti mukana myös erilaiset 
mailat ja pallot. 

Hyvän treenin saa tehtyä kehonpainollakin tai veneestä löytyvillä 
varusteilla, kuten lepuuttajilla. Katso treenivinkkejä SPV Vapaa-ajan-
veneilyn YouTube-kanavalta, josta löytyy opastavia Liikunnallinen 
veneilykesä -videoita. 

...ja merelläSuomen luonto tarjoaa loistavia 
liikkumismahdollisuuksia.

Punkaharjun upeissa maise-
missa kelpaa reippailla.
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P
idä Saaristo Siistinä ry (PSS 
ry) on toiminut Saimaalla 
80-luvun puolivälistä, ja se 
on yhdistyksen toiminta-
alueista maantieteellisesti 

laajin. Alueen virkistysalueyhdistyksen, 
säätiön, kaupunkien ja kuntien omistamia 
retkisatamia voi kuka vain käyttää virkistys-
tarkoituksiin, ja PSS ry toimii satamien niin 
sanottuna talonmiehenä. 

PSS ry:n tutulla Roope-logolla varus-
tetuissa satamissa retkeilijän on aina mah-
dollista rantautua turvallisesti, jättää roskat 
niille varattuihin paikkoihin sekä käyttää 
kuivakäymälöitä ja nuotiopaikkoja. Lisäksi 
osasta kohteista löytyy myös astianpesu-
paikka ja sauna. 

– Huoltoalus on tärkein työkalumme. 

Sillä pääsemme kunnostamaan jäiden rik-
komia laitureita, siivoamaan kuivakäymä-
löitä ja saunoja, tuomaan vessapaperia ja 
polttopuita sekä tyhjentämään jätepisteitä, 
kuvailee M/S Roope-Saimaan kippari Jaak-
ko Kulmala.

Jotta Saimaan ainutlaatuinen retkisata-
maverkosto ja puhdas luonto palvelisivat 
veneilijöitä ja retkeilijöitä kestävästi tule-
vaisuudessakin, tulee huoltokaluston olla 
kunnossa. Nykyinen alus on tehnyt raskasta 
työtä jo lähes 40 vuoden ajan ja se on tullut 
tiensä päähän.

Kalusto kuntoon -kampanja 
haastaa kaikki mukaan!

Vuonna 2015 PSS ry käynnisti Kalusto 
kuntoon -varainkeruukampanjan yhdis-

tyksen huoltoalusten uusimiseksi. Se on 
tuottanut tulosta, ja kampanjan avulla 
Saaristomeren toiminta-alue sai uuden 
huoltoaluksen, M/S Roopen, kesäkuussa 
2017. Nyt kampanjan uutena tavoitteena 
on kerätä rahaa tiloiltaan ja toimintavar-
muudeltaan juuri Saimaan retkisatamien 
huoltoon ja järviluonnon puhtaanapi-
toon soveltuvaan uuteen alukseen. Uu-
den aluksen hankintahinta on noin 1,2 
miljoonaa ja se on yhdistykselle suuri 
ponnistus.

– Emme tee tätä työtä itsellemme, 
vaan tuotamme palveluja vesilläliikkujille. 
Haastankin kaikki puhtaiden järvien ystä-
vät lahjoittamaan Kalusto kuntoon -kerä-
ykseen, kannustaa PSS ry:n Järvi-Suomen 
aluepäällikkö Eeva Taimisto.

TEKSTI  VEERA SÄILÄ   KUVAT PSS RY

Uusi huoltoalus välttämättömyys 
Saimaan retkisatamaverkostolle 

Saimaan yli 70 sataman huollosta vastaa Pidä Saaristo 
Siistinä ry:n M/S Roope-Saimaa miehistöineen.

Tee 
lahjoitus 
kampanjasivujen kautta 

www.kalustokuntoon.fi tai lähettämällä 
tekstiviesti numeroon 16588. Kirjoita 
viestiin haluamasi summa muodossa 

”SUMMA E ALUS”, esimerkiksi ”10E ALUS”. 
Viestin hinta on sama kuin valitsemasi 

summa. (Rahankeräyslupa 1.1.2018 
alkaen RA/2017/1180)

licensing         merchandising promotion

shop.moreon.fi
www.moreon.fi

09-6844 9920
moreon@moreon.fi

Kynät veneilijälle 
palvelevasta verkkokaupasta. 

Kysy myös miehistön 
vaatetusta!
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Vaahtopäät 
innostaa 
lapset vesille 
VAAHTOPÄÄT PURJEHDUSLEIRIL-
LÄ on uusi, hauska lastenkirja monipuolises-
ta purjehdusleiristä. Kirjan innostava tarina 
kuudesta Vaahtopäästä opettaa lapsille pur-
jehduksen alkeet kuin vahingossa. Se hou-
kuttelee maakravut vesille ja auttaa jollapur-
jehtijoita kertaamaan lajin perusteita. Kirjan 
on kirjoitanut Lissu Suursalmi ja kuvittanut 

Pekka Rahkonen.

Våghalsarna inspirerar 
barnen till sjöss
VÅGHALSARNA PÅ SEGLINGSLÄGER är en ny, rolig 
barnbok om ett mångsidigt seglingsläger. Bokens inspirerande be-
rättelse om sex våghalsar lär barnen grunderna i segling lekan-
de lätt. Den lockar landkrabbor till sjöss och hjälper jolleseglare 
repetera grunderna i segling.

64 sivua/64 sidor. www.holvi.com/shop/Vaahtopaat/  

 
Nostalgisten laulujen kirja
HELMIKUUSSA JULKAISTU HIIOHOI! Lauluja mereltä on 
lauluintoisen seilaajan unelma.  
   Meri- ja merimiesaiheiset laulut johdattelevat historian havi-
naan ja tarinoiden tyrskyihin. Kirja kokoaa yhteen niin ikivihreät 
suosikit kuin vähemmän tunnetutkin laulut.
Esko Rahikaisen kokoama ja toimittama, Juha Töyrylän nuo-
tinnoksilla varustettu ja Mari Hyypiän kustannustoimittama Hii-
ohoi! Lauluja mereltä on John Nurmisen Säätiön kustantama.

208 sivua, 86 laulua. Koko 210 X 240 mm. Hinta 19,90 euroa. 
www.jnsshop.fi

 

Venekirjaston 
uutuudet
Näistä veneilykirjoista löydät paitsi tärkeää  
oppia myös tunnetta ja seikkailua.

Kurssi-kirjojenparhaat

PURJEHDUSTAIDOT-KIRJA on tarkoitettu kurssikirjaksi ja jo-
kaisen veneen kirjastoon, erityisesti gastille. Se opastaa myös aloit-
televia purjehtijoita uuden lajin pariin. Isopurje, fokka, falli. Miten 
otan purjeveneen ja purjehtimisen haltuun? 

Selkeässä Purjehdustaidot-kirjassa käydään läpi kaikki perusasi-
at: veneen sisä- ja ulkotilat, käytössä olevat laitteet, kuten VHF ja 
veneen turvallisuusvarusteet, vinssien käyttö sekä köysistö ja ank-
kurointi, jotka esitellään myös havainnollisesti.

Kirjassa kerrotaan keskeiset asiat purjeiden käsittelystä, niiden 
nostamisesta, laskemisesta ja säätämisestä kuvin ja yksityiskohtaisin 
ohjein – myös eri sääolosuhteissa.

Veneen käsittely ahtaassa satamassa vaatii suunnittelua ja huo-
lellisuutta. Miten vene kääntyy helposti myös lähes paikallaan tai 

miten ankkurikettinkiä vinsseineen tulee 
käyttää oikein?

Kirja opettaa rauhalliset ja turvalliset ta-
vat rantautua satamiin niin Suomessa kuin 
muualla maailmallakin. Kirjan lopussa on 
aiheen mukainen sanasto. 

Suomenkielisen kirjan on kustantanut 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry. Alkupe-
räisteoksen RYA Yacht Sailing Techniques 
on julkaissut Royal Yachting Association.  

Purjehdustaidot kurssikirjaksi tai gastin avuksi

Tulossa myös:
NAVIGOINTI 2 -KIRJASSA kerro-
taan monipuolisesti navigoinnista. Sitä 
käytetään SPV:n Venepäällikkökurssin 
navigointi- ja vuorovesiosaamisen kurs-
sikirjana. Osaamista tarvitaan muun 
muassa haettaessa kansainvälistä huvi-
veneenkuljettajakirjaa. 

LUE MERI VHF -RADIOPUHELI-
MEN KÄYTÖSTÄ. Suomen Purjeh-
dus ja Veneily suosittelee, että merillä 
liikkuvissa veneissä on DSC:llä varus-
tettu Meri VHF -radiopuhelin.  VHF:n 
käyttö edellyttää lupaa ja pätevyystodis-
tusta.

Rapu korvassa 
ja muita huimia 
tositarinoita
MATKA KOTINA -KIRJA kertoo kauniiden kuvien 
kera Meretniemen kolmelapsisen perheen seikkailusta 
Välimereltä Tyynellemerelle.

Miten perhe alkoi unelmoida kuuden vuoden ir-
tiotosta maailman merillä? Millainen ihmiskoe viiden 
hengen elo Panacea-veneessä on ollut? 

”Maailmanluokan mokia. Miekkavalaita. Rapu kor-
vassa. Kiehuvia akkuja. Törmäys hylkyyn. Halauksia. 
Anteeksipyyntöjä. Luottamusta.”

Näin perheen äiti ja isä, Riikka ja Tuomo Me-
retniemi, luonnehtivat matkansa ensimmäistä kahta 
vuotta. Pariskunnan kirjoittama Matka kotina ilmestyy 
syyskuussa 2018. 

264 sivua. Koko 240 X 220 mm. www.holvi.com/
shop/Sailforgood/

Purjehdustaidot     29

3

RIKI

KEULAPURJEEN SKUUTTIKISKO

Keulapurjeen skuuttiköydet ohjataan alumiini
kiskoihin kiinnitettyjen plokien kautta avotilaan 
vinsseille. Näitä plokeja voidaan siirtää kiskoja 
pitkin, minkä vuoksi niitä kutsutaan myös 
skuuttivaunuiksi. Liikuttamalla niitä muutat 
purjeen skuuttipistettä.
n Plokin siirtäminen eteenpäin lisää purjeen 
takareunaan kohdistuvaa jännitystä ja vähen
tää jännitystä purjeen alareunassa.
n Plokin siirtäminen taaksepäin vähentää jän
nitystä purjeen takareunassa ja lisää jännitystä 
sen alareunassa. Jännityksen tasaaminen 
purjeen taka ja alareunan välillä on tarpeen, 
kun purjeen kokoa pienennetään kovassa 
 tuulessa tai muuten purjetta trimmatessa. 

RULLAN SÄÄTÖKÖYSI ON SAMALLA KEULAPURJEEN REIVIKÖYSI

Tässä veneessä keulapurjeen reiviköysi kulkee kajuutan kattoa pitkin ohjaimelle ja siitä vinssille.

SkuuttikiskoSkuuttivaunu

Köysi, jolla keulapurjetta rullataan sisään ja ulos, ohjataan yleensä kannen sivua pitkin ohjaimelle, 
joka sijaitsee avotilassa aivan kulkuaukon vieressä. Ohjaimessa on lukituslaite, jonka avulla purje 
pysyy kokonaan auki tai kokonaan kiinni tai, jolla se voidaan säätää halutun kokoiseksi.

224 sivua. Koko 170 X 245 mm. 
Kirja on myynnissä myös kaupoissa. www.spv.purjehdustaidotkirja

HUOMIO!
SPV:n jäsenenä 
saat Hiio hoi! -kirjasta
10 prosentin alennuksen.
Katso lisätiedot SPV:n
mobiilijäsenkortistasi 
Cardusta.
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DIGINAUTIC-

UUTISIA

VENEILYN
JA AUTOILUN 

HUIPPU 
UUTUUDET

Loistava 
UHD-pinta ja -suojaus 
joka kestää pitkään.

Saatavana Autoglym jällenmyyjiltä
 

AutoKem oy
info@autokem.fi

Autokem_90x260.indd   1 20.4.2018   11.38

Turvallisesti vesille
Vene 18 Båt -messujen turvallisuuspäivä tarjosi kuulijoille aimo annoksen 
tärkeää turvallisuusasiaa. Tutustu niihin DigiNauticissa: www.spv.fi/nautic
 

Segelsport under stormakstid
Båtsportens och segelklubbarnas tillkomst i Finland, under medlet och 
slutet av 1800-talet, är intressant då förhållandena då var så exceptionella.  
Läs mera: www.spv.fi/nautic

Veneen kevätkunnostus
Kaikki veneet vaativat huoltoa. Lue, mitä ennen veneen vesille laskemis-
ta kannattaa tehdä ja ottaa huomioon etenkin turvallisuuden kannalta:  
www.spv.fi/nautic  
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12 vuotta sitten kolme 
vierekkäin sijaitsevaa 
espoolaisseuraa – Ki-
venlahden-, Laurin-
lahden- ja Soukan Ve-

nekerho – ryhtyivät pohtimaan yhteistyön 
mahdollisuuksia. Tavoitteena oli tarjota jä-
senille monipuolisempaa koulutusta, saada 
enemmän osallistujia kursseille ja samalla 
helpottaa kouluttajien työtä.

Toiminta otti nopeasti tuulta alleen, ja 
ensimmäisen yhteisen koulutuskalenterin 
ilmestyttyä vuonna 2006 lanseerattiin Es-
poonlahden Merikoulu. Vähän ajan päästä 
nämä kolme matkapurjehdukseen painot-
tuvaa seuraa havahtuivat siihen, ettei oma 
lasten jollakoulu anna tarpeeksi hyviä jatko-
mahdollisuuksia. Ei aikaakaan, kun Espoon 
Pursiseura (EPS) liittyi mukaan toimintaan 
mahdollistaen purjehduksen lapsesta olym-

pialaisiin saakka. Neljännen seuran liityttyä 
mukaan, nimi muuttui Espoon Merikou-
luksi. Viime vuodesta lähtien Merikoulua 
on täydentänyt Espoon Merenkävijät. 

Mitä kaikkea Espoon 
Merikoulu tarjoaa?
Viime vuonna Merikoulu järjesti jopa 35 ta-
pahtumaa. Tarjonnasta löytyi muun muassa 
seuraavat kurssit: Ensiavun perusteet venei-
lijöille, Köysityöpaja, Purjeiden säätö, VHF/
DSC-kurssi, Perhekurssi 606-veneillä ja Ve-
nedieselin huolto sekä veneilijä-, purjehti-
ja-, venepäällikkö- ja CEVNI-tutkinnot. Li-
säksi valikoimassa oli useita koulutuksellisia 
kerhoiltoja, joissa käsiteltiin esimerkiksi 
paukkuliivien huoltoa ja kunnossapitoa tai 
veneapteekin sisältöä. 

Suurin osa kursseista on tarkoitettu vain 
Merikoulu-seurojen jäsenille mutta monel-

Yhteistyössä 
on voimaa

Viiden seuran Espoon Merikoulu kouluttaa yli 600 veneilijää vuodessa.

TEKSTI ANNI RAUNIO  KUVAT TUOMAS HUIKKO

le kurssille kaikki ovat tervetulleita.

Miksi?
Suuri ja monipuolinen kurssivalikoima 
onnistuu viiden seuran koulutusvastaavi-
en yhteistyöllä. Kivenlahden Venekerhon 
koulutuspäällikkö Tuomas Huikko kertoo 
seurojen välisen yhteistyön olevan erittäin 
merkittävää, koska se mahdollistaa kattavat 
palvelut seurojen jäsenille. 

- Merikoulun avulla pystymme tarjoa-
maan kaikille jotakin – niin vasta-alkajille 
kuin kokeneemmillekin. Lisäksi yhteistyöllä 
saa enemmän aikaan ja enemmän jäseniä 
tavoitettua, Huikko sanoo. 

- Laskimme, että viime vuonna tapah-
tumiimme lasten jollakouluja lukuun otta-
matta osallistui noin 600 ihmistä. Tällaisen 
paketin tarjoaminen näin suurelle joukolle 
ei onnistuisi yhden kerhon voimavaroilla. 
Ja jos kurssit saataisiin pystyyn, osallistujia 
ei olisi tarpeeksi. Onhan se kivempaa, että 
on enemmän kuin kolme ihmistä kuunte-
lemassa. Kouluttajallakin on mukavampaa, 
kun luokkatila on täynnä innokkaita kuu-
lijoita.

Miten?
Yhteistyö mahdollistaa sen, ettei yhden seu-
ran tarvitse vastata kaikesta. Merikoulussa 
tehtävät on jaettu: esimerkiksi Kivenlahden 
Venekerho keskittyy enemmän aikuisten 
purjehduskursseihin, Laurinlahden Vene-
kerho veneilijäkursseihin, Espoon Pursiseu-
ra lasten purjehdustoimintaan ja Soukan 
Venekerho venepäällikkökursseihin. Apua 
saadaan tarvittaessa yhteistyöseuroilta ja 
toiminta menee ristiinkin. 

- Järjestävän seuran kurssilla voi hyvin 
käydä muiden seurojen kouluttajia kou-

Näin pääset alkuun
1.  Kerää aktiiviset ja ammattitaitoiset tekijät yhteen. 

2. Istu alas pohtimaan, mitä voisitte tehdä yhdessä. 

3. Kopioi konsepti ja kysy apua niiltä, jotka tietävät jo asiasta. 

4. Tee kotisivut. Se helpottaa kommunikointia – niin sisäisesti        

     kuin ulkoisestikin. 

Lisätietoa Merikoulusta: www.espoonmerikoulu.fi/ 

luttamassa. Se on myös tämän toiminnan 
rikkaus: Jos tiettyä ammattitaitoa löytyy 
toisesta seurasta, kannattaa sitä hyödyntää.

Huikko kertoo, että suurimmat haas-
teet ovat olleet kommunikoinnissa, mutta 
siihenkin on löytynyt ratkaisu. 

- Kun meitä oli viisi seuraa toteuttamas-
sa tätä kaikkea, huomasimme ettei kommu-
nikointi toimi tarpeeksi hyvin. Pohdinnan 
jälkeen päädyimme perustamaan omat 
verkkosivut, josta löytyy muun muassa kou-
lutuskalenteri. Merikoululla on myös oma 
Facebook-sivu ja sähköpostilista, johon voi 

HYVÄKSI 

HAVAITTUA Seuratoimija, ota toimivankonseptin vinkit talteen! 

vapaaehtoisesti ilmoittautua. Tällä tavalla 
saimme tiedon levityksen omiin käsiimme, 
mikä helpottaa kommunikointia ja tiedon 
jakamista. Tämä on mielestämme ainakin 
meille ainoa oikea tapa.

Huikko muistuttaa, että konsepti kan-
nattaa pitää hallinnollisesti mahdollisim-
man kevyenä ja yksinkertaisena.

Tee sinäkin!
Huikko kehottaa seuroja alueelliseen yh-
teistyöhön. 

- Toivomme konseptin leviävän. 

Suosittelen katsomaan, pystyisikö naa-
puriseuran kanssa tekemään yhteistyö-
tä. Yksin on paljon haastavampaa kuin 
toisten kanssa. Olemme valmiita autta-
maan esimerkiksi konseptin luomisessa, 
markkinoimisessa, hyvän verkkoalustan 
valitsemisessa sekä alkuun pääsemises-
sä. Kerromme mielellämme lisää siitä, 
mitä olemme toteuttaneet ja miten – ja 
mitkä olemme todenneet toimiviksi. 
Tällainen konsepti myös lisää muuhun-
kin kuin koulutukseen liittyvää yhteis-
työtä.

Purjehduskursseilla osallistujat pääsevät kehittämään taitojansa vesillä.

Merikoulu tarjoaa 
solmu- ja köysiopetusta.

• Proportional control
• Unlimited run-time
• Brushless
• Highly efficient (up to 93%)
• Safe
• Easy to install
• Reliable
• THE solution for charters

FROM VETUS
(R)EVOLUTION

BOW PRO THRUSTERBOW PRO KEULAPOTKURI

MULLISTAVA UUTUUS
VETUKSELTA

• Portaaton säätö
• Rajoittamaton käyttöaika
• Hiiliharjaton moottori

• Suuri hyötysuhde 
• Turvallinen ja luotettava
• Helppo asentaa

• Hiljainen
• Myös ammattikäyttöön
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Merikauppa

Myymälä: Linnankatu 37b, Turku
(Lähellä Turun vierasvenesatamaa, Martin- ja Myllysillan välissä)

www.merikauppa.�
 www.oceanspirit.�

www.roope-tuotteet.�
Katso Batelan ja Roope-tuotteiden jälleenmyyjät netistä.

TILAA NYT - KOTIOVELLE TOIMITETTUNA

AIRREX AH-22
Pöydälle tai pöydän alle, jolloin 
lämpö leviää koko kehoon.

• Lämpöä jo 1 sekunnissa
• Lämmittimen ritilä ei ole  

polttavan kuuma, joten se on 
erittäin lapsi- ja eläinturvallinen

• Virta katkeaa automaattisesti  
jos lämmitin kaatuu

• 2-asentoinen lämpötilansäädin
• Lämmitysteho: 1050w

AIRREX AH-22
Pienempää mallia vastaava,  
mutta tuplasti tehokkaampi.

• Lämpöä jo 1 sekunnissa
• Lämmittimen ritilä ei ole  

polttavan kuuma, joten se on 
erittäin lapsi- ja eläinturvallinen

• Virta katkeaa automaattisesti 
jos lämmitin kaatuu

• 4-asentoinen lämpötilansäädin
• Lämmitysteho: 2200w

AIRREX AH-720
Airrex AH-720 soveltuu  
esimerkiksi terassien,  
autotallien, kesämökkien,  
miellyttävään  
lämmittämiseen. 

• Varustettu puhaltimella
• Kaukosäädin
• Lämmitysteho: 2,8kW

119€ 159€ 370€

LAPSI- JA ELÄINYSTÄVÄLLISET
AIRREX INFRAPUNALÄMMITTIMET

LAADUKKAIMMAT LÄMMITTIMET!
LÄMPÖÄ JO SEKUNNISSA

ASIAKASPALVELU 
040 180 11 11 REXNORDIC.COM

199€
(sis. alv24%)

JÄRJETTÖMÄN TEHOKAS

15V/1A 610g 224 87 29mm18000mAh (66.6Wh)

Kapasiteetti Syöttö Lähdöt Käynnistysvirta Paino Koko5V/1A (puhelin)
5V/2A (tabletti, ym)
12V/10A (12V autolaitteet) 
19V/3.5A (kannettava tietokone)
12V apukäynnistin

300A / peak 600A

• Käynnistää jopa 8,5L V8-bensakoneen
• Pitää varaustason yllä jopa 12kk
• Yli 20 käynnistystä yhdellä latauksella!
• 12V, 600A apukäynnistin
• 18000mAh Litiumpolymeeri akku
• Älykäs apukäynnistyskaapeli
• Virtapankki 12V laitteille, puhelimille,
    tietokoneille, tableteille... 
• Tehokas LED-taskulamppu, SOS-toiminnolla

Hyytyneen veneen, auton, traktorin, moottoripyörän, moottorikelkan, ym. käynnistämiseen!

APUKÄYNNISTIN

KATSO LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI
TAI OSTA VERKOSTA:
www.rexnordic.com

Airrex_Rexener_210x280.indd   1 19.4.2018   15.25

Osaatko toimia 
vesillä oikein?

HELPE:n koulutus SPV:n 
jäsenille alennushintaan

 
Helsingin Pelastusliiton Hätäensiapu- ja paloturvallisuuskoulu-
tus pitää sisällään elvytysharjoituksen Anne-nukella ja deffan 

käytön yms. hätäensiapu- ja alkusammutustaitojen harjoittelun. 
Kouluttajina on pelastuslaitoksen henkilöstöä, joille nämä asiat 
ovat tuttua päivittäisestä työstään sekä HELPE:n turvallisuus-

kouluttajia.
 

Koulutuksen (3h) hinta SPV:n jäsenille 650 €/10 henkilön ryhmä 
ja 850 €/11-30 henkilön ryhmä. Tarjous on voimassa 30.9. asti. 

Tilaukset: koulutuspäällikkö Jaana Kivistö, 
Helsingin.Pelastusliitto@helpe.fi.

 
Lisätietoa HELPE:n kursseista: www.helpe.fi

 

Muutama vuosi sitten Håkan Mitts huomasi, ettei venei-
lystä ole tarpeeksi tietoa englanniksi, ja digitaalisia pal-
veluita tulisi parantaa. Ei aikaakaan, kun syntyi sivusto 

nimeltä Sail in Finland, jonka tarkoituksena on houkutella ulko-
maalaisia veneilijöitä Suomeen ja helpottaa heidän matkantekoaan 
erilaisin tiedoin.

Sail in Finland koostuu monipuolisesti pysyvämmästä ja in-
formatiivisemmasta verkkosivustosta, kevyemmistä Facebook- ja 
Twitter-tileistä sekä lähes 100 videota tarjoavasta YouTube-tilistä. 
Jokaisen kanavan tarkoituksena on helpottaa veneilyä Suomessa ja 
kertoa kotimaamme ainutlaatuisista veneilymahdollisuuksista. 

Sail in Finlandin myötä Mitts alkoi saamaan kysymyksiä mah-
dollisista venereissuista. Siitä syntyi ajatus Dokkista. Vuonna 2015 
perustettu Dokk tarjoaa veneilyelämyksiä oman kipparin kanssa. 
Samalla sivusto tukee suomalaisia venepalvelu- ja vuokraveneyri-
tyksiä.

- Tavoitteena on auttaa pieniä suomalaisyrityksiä, joilla ei ole 
aikaa panostaa palvelutarjontansa näkyvyyteen. Dokk auttaa yri-
tystä onlinenäkyvyyden, asiakaspalvelun ja maksuliikenteen kanssa, 
jolloin yrittäjän ei tarvitse huolehtia niistä, Mitts kertoo.

Intohimoisen purjehtijan toiminta on arvostettavaa: Mitts on 
tuottanut, kehittänyt ja ylläpitänyt molempia palveluita yksin, täysin 
vapaaehtoisesti ja harrastuspohjalta.

- Parasta Suomi-veneilyssä on monipuolisuus. Vaikka olenkin 
veneillyt lähes 60 vuotta, joka vuosi löytää jotain uutta tekemistä. 
Haluan, että myös ulkomaalaisilla tai Suomeen asettuneilla ulko-
maalaisilla on samanlaiset mahdollisuudet tutustua upeisiin vesis-
töihimme.

 

 

Tunnetko Sail in 
Finlandin ja Dokkin?

Tutustu Sail in 
Finlandiin ja Dokkiin,

 ja vinkkaa englannin-
kieliselle tutullesi: 
SAIL IN FINLAND: 

Facebookissa, Twitterissä ja 
YouTubessa Sail in Finland
DOKK: Facebookissa Dokk ja 

Twitterissä Dokk_fi



Päävalmentaja
Joakim Wilenius

Veneilykoordinaattori, 
koulutuspäällikkö
Mirja Rosenberg

Toiminnanjohtaja
Tom Ek

Järjestökoordinaattori
Karoliina Rouhiainen

Valmennuspäällikkö
Thomas Hacklin

Lasten ja nuorten  
veneilytoiminnan

koordinaattori
Mika Hollo

Urheilutoimenjohtaja
Jan Thorström

Valmentaja
Jan Gahmberg

Maajoukkuetiedotus,
tapahtumat ja 
markkinointi

Iina Airio

Veneilytiedotus
Anni Raunio

Nopeuskilpailutiedotus
Joakim Nordström

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  

Suomenpurjehdusjaveneily

Hallinto, 
veneilyturvallisuus

Marika 
Bister-Sandström

Näin löydät aluejohtajasi

@spv_vesilla

Valmentaja
Vili Kaijansinkko

Suomenlahden itäosan vesistöalue 
(Virolahti-Sipoo)

Martti Laisi (KPS/KSS)
martti@laisi.net

 
Suomenlahden keskiosan vesistöalue 

(Helsinki)
Juha Vuorinen (HSK)

juha.vuorinen@paperdreams.fi
 

Länsiturunmaan keskiosan vesistöalue 
(Västra Åboland), saaristokunnat

Erik Nordenswan (GK)
eriktnordenswan@gmail.com

 
Läntisen Suomenlahden vesistöalue 
(Hyvinkää, Kauniainen, Kirkkonummi, 

Vantaa)
Anders E. Grandell (BåV)

anders.grandell@kolumbus.fi
 

Saimaan vesistöalue
Antti Kaipainen (SIPS)
antti@anttikaipainen.fi

 
Läntisen Suomenlahden vesistöalue 

(Inkoo-Perniö)
Frej Werner (ESS)

frej.werner@gmail.com
 

Turun veneilyalue
Katja Rytkönen (TPS)

katja.rytkonen@turunpursiseura.fi
 

Ahvenanmaa
Björn Tennström (ÅSS)

bjorn.tennstrom@aland.net

 
Perämeren eteläosan vesistöalue

Johan Nyberg (GSF)
johan.nyberg@anvianet.fi

 
Keitele–Päijänteen vesistöalue

Ismo Glans (TePS)
ismo.glans@gmail.com

 
Pohjanlahden keskiosan vesistöalue 

(Merenkurkun veneilyalue)
Peter Remahl (VMK)

050 526 2802
remahl@mac.com

 
Perämeren, Kemijoen ja 

Oulunjoen vesistöalue ja Lappi
Matti Ylipiessa (KePS)

info@nordbooks.fi
 

Hämeen vesistöalue
Reijo Manninen (TaNS)
reijo.manninen@tans.fi

 
Selkämeren vesistöalue

Jani Konsi (RMVK)
jani.konsi@mvs.fi

 

Espoon 
aluejohtaja haussa!
Ehdotuksia otetaan 

vastaan: 
toimisto@spv.fi

www.captainsshop.fi

Varustaudu ikimuistoiseen kesään!
Lauttasaari, Veneentekijäntie 11
(09) 682 2512, lauttasaari@captainsshop.fi

Espoo, Suomenojan venesatama
(09) 804 1102, espoo@captainsshop.fi

Oy VESTEK Ab, Espoo, Martinkuja 4
(09) 887 0120, vene@vestek.fi, www.vestek.fi

Verkkokauppamme palvelee teitä osoitteessa:

Yli 12.500 venetarviketuote-
nimikettä suoraan varastostamme!

vaatteet

Gill varusteilla olet valmis 
kohtaamaan kaikki sääolo-
suhteet, joissa purjehdus ja 
veneily ovat mahdollisia.

RS Feva - maailmalla nopeiten 
yleistyvä kahden hengen juniorivene.
RS Aero - moderni yksityyppivene 
hiili- ja lasikuidusta kolmella rikivaih-
toehdolla.



Vuonna 1948 perustettu UK Sailmakers on 50 itsenäisen purjeneulomon 
maailmanlaajuinen ketju, jonka osaaminen ulottuu optimistista yli sadan 
jalan jahteihin. Yhtenä neulomona tässä maineikkaassa ketjussa Meripurje 
yhdistää 40 vuoden paikallisen kokemuksensa ja osaamisensa tietokantaan, 
joka kattaa kaiken nykyaikaisesta purjesuunnittelusta sekä materiaaleista.

Nyt sinäkin voit Suomessa hyötyä ympärivuorokautisesta ja globaalista 
kehitystyöstä ja saada samalla osaavaa paikallista palvelua. Kun hankit  
UK-purjeen, saat tuotteen, joka vastaa kaikkein kovimpia laatuvaatimuksia.

Tutustu purjemallistoon www.uksailmakers.com  
ja pyydä tarjous: myynti@uksails.fi

UK SailmaKerS Finland 
Helsingin Meripurje Oy, Suomenlinnan Telakka, 00190 Helsinki 
Puhelin (09) 668 311, sähköposti: myynti@uksails.fi 
www.uksails.fi | www.uksailmakers.com 

Globaalia kokemusta ja paikallista osaamista
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