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Mercedes-Benz C 200 4MATIC A Business kokonaishinta alk. 43 356,92 €. Vapaa autoetu 820 €/kk, käyttöetu 655 €/kk. CO2-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 167 g/km,  
EU-keskikulutus 7,4 l/100 km. Mercedes-Benz C 200 4MATIC T A Business kokonaishinta alk. 46 290,31 €. Vapaa autoetu 860 €/kk, käyttöetu 695 €/kk.  
CO2-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 171 g/km, EU-keskikulutus 7,6 l/100 km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 34 €/kk.  
Hinnat sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €. Ajotietokoneen kieli: suomi. Kuvan autot lisävarustein. 

Never stop improving.  
Uusi C-sarja ja 4MATIC-neliveto.

Vakiovarusteina mm. 
Е Automaattivaihteisto (9-vaihteinen)
· Peruutuskamera 
· 10-puolaiset kevytmetallivanteet
· LED High Performance -ajovalot

· Thermatic-ilmastointiautomatiikka
· Sisätilan valopaketti
· Etuistuinten mukavuuspaketti

Voiko parasta parantaa? Uusi C-sarja on dynaamisempi ja urheilullisempi kuin koskaan. 
Älykkäällä 4MATIC-nelivedolla auton tinkimättömät ajo-ominaisuudet pääsevät parhaiten 
oikeuksiinsa. Yhdistyneenä uusimpiin Intelligent Drive -avustinjärjestelmiin, aina aktiivinen 
nelivetojärjestelmä parantaa ajovakautta ja turvallisuutta lumisilla ja jäisillä teillä.  
Lue lisää mercedes-benz.fi.

C 200 4MATIC A alk. 43 357 €
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Yhdessaä vuoteen 2019

Katja Rytkönen

Nauticin päätoimittaja

Nautic’s chefredaktör

V
iestintä- ja markkinoin-
titoimikunnan puheen-
johtajana olen toiminut 
jo jonkin aikaa Nauticin 
taustajoukoissa, ja nyt mi-

nulla on ilo jatkaa työtä lehden parissa vas-
taavana päätoimittajana. Tänä vuonna yksi 
lajiliittomme toiminnan tavoitteista on olla 
lähempänä jäseniä. Siinä jäsenseurojemme 
jokaisen jäsenen kotiin postitettavalla Nau-
ticilla on myös oma tärkeä roolinsa.

Vene 19 Båt -messut kerää perinteiseen 
tapaan laajan joukon veneilijöitä ja venei-
lystä kiinnostuneita Messukeskukseen - ja 
on samalla monille startti uuteen veneily-
kauteen. Mekin ajoitimme vuoden ensim-
mäisen Nauticin ilmestymisen tällä kertaa 
helmikuisille messuille ja kokosimme teitä 
lukijoita varten kattavan messuekstran. 
Huomaathan myös liiton sähköisen jäsen-
kortin Cardun tarjouksen, jolla pääset mes-
suille muita edullisemmin.

1 + 1 = 3. Yhteistyö luo yhteishenkeä, 

jossa toiset ihmiset ja yhteisöllinen tunne 
tuovat hyvää oloa. Yhdessä tekemällä saa-
daan usein enemmän aikaan kuin yksin. 
Oleellista hyvässä yhteistyössä on se, että 
ihmisten erilaiset tiedot ja taidot keskitty-
vät hetkellisesti yhteisen tavoitteen, tapah-
tuman tai projektin edistä m i seen. Yhteis-
työllä on merkittävä osansa myös seurojen 
välisessä toiminnassa. Olemme nostaneet 
esille muutamia hyviä jo olemassa olevia 
yhteistyömalleja alueellisen vaikuttamisen, 
junioritoiminnan, koulutuksen ja kilpa-
purjehduksen saralta. Toivottavasti niistä 
saat napattua mukaan hyviä toteuttamis-
kelpoisia ideoita omaan ja naapuriseuran-
kin väliseen yhteistyöhön.

Uuden vuoden myötä Suomen Purjeh-
dus ja Veneilyn ruoriin tarttui myös uusi 
puheenjohtaja Jan Jansson. Hänenkin miet-
teitään voit lukea tästä lehdestä sivulta 25.

Mainiota veneilykautta 2019!

Sinä ajat.  
Me turvaamme matkasi.
Yhdistämme huipputasoisen rengasteknologian 
ja autoteollisuuden tietotaidon.  
Tämä on yhdistelmä joka todistaa, että olet 
tehnyt oikean valinnan. 

www.continental-tyres.com

Vapaus
VAHVUUTENA SAKSALAINEN TEKNOLOGIA

www.continental-rengas.fi 

VikingContact™ 7
Kitkarenkaiden ykkönen!
Testivoittaja Tuulilasi 10/2018
Paras kitkarengas TM 17/2018
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E
fter att jag en längre tid 
verkat i Nautics bakgrund 
som ordförande för kom-
munikations- och mark-
nadsföringskommittéen, 

har jag nu glädjen att kunna fortsätta i 
egenskap av tidningens chefredaktör. En 
av årets målsättningar inom grenförbun-
det är att komma medlemmarna närmare. 
Här spelar Nautic, som delas ut till varje 
medlem av samtliga medelmsföreningar 
en viktig roll.

Vene 19 Båt -mässan samlar traditionellt 
en bred skara båtfolk och båtintresserade 
till Mässcentret och innebär samtidigt för 
många starten på en ny båtsäsong. Vi har 
i år tajmat årets första nummer av Nautic 
lämpligt till mässan i februari. I detta num-
mer har vi för er läsare sammanställt ett 
omfattande mässpaket. Observera också 
att med förbundets elektroniska Cardu-
medlemskort får du köpa inträdesbiljetten 
till förmånspris.

1 + 1 = 3. Samarbete skapar en anda 
av gemenskap där känslan av samhörighet 

människor emellan bringar välbefinnande 
för samtliga. Genom att göra saker tillsam-
mans får man ofta mera till stånd än ensam. 
Det väsentliga med samarbete är att män-
niskors kunnande och vetande för ett ögon-
blick riktas mot ett gemensamt mål, eve-
nemang eller projekt. Samarbete har också 
en betydelsefull roll i verksamheten klubbar 
emellan. Vi har lyft fram några beprövade 
samarbetsmodeller för regional påverkan, 
juniorverksamhet, utbildning och kapp-
segling. Förhoppningsvis finner du bland 
dessa goda och genomförbara idéer för ut-
veckling av samarbetet inom din egen klubb 
såväl som med grannklubben. 

 I och med det nya året fick Segling och 
Båtsport i Finland även en ny ordförande. 
Om hans tankar kan du läsa i detta num-
mer.

Trevlig båtsäsong 2019!

Tillsammans  till äaret  2019
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Tervetuloa kotisatamaamme
Vene 19 Båt -messuille! 

TEKSTI ANNI RAUNIO  KUVAT HELMI HOLLO JA HEIDI KOIVUNEN

Suomen Purjehdus ja Veneily näkyy ja kuuluu Helsingin Messukeskuksessa 
8.-17. helmikuuta osastolla 4a51.

V
ene 19 Båt -messut val-
loittavat Helsingin Mes-
sukeskuksen helmikuus-
sa. Olemme Suomen 
Purjehdus ja Veneilynä 

jälleen vahvasti mukana. Tänä vuonna 
kotisatamanamme toimii sama paikka 
kuin viimeksikin, hallin 4 osasto 4a51. 
Osastolta löytyy niin Yhdessä Vesille -Las-
tenmaailma, tapahtuma-allas, Veneilijän 
kamapörssi kuin palvelupisteetkin.

LASTENMAAILMASSA on rutkas-
ti hauskaa veneilyyn liittyvää tekemistä 
perheen pienimmille. Lapset pääsevät 
tutustumaan veneilyyn hauskojen toi-
minnallisten pisteiden kautta. He voivat 
testata taitojaan muun muassa suositulla 
trapetsilla, hengauskiikulla ja solmupis-
teellä. Solmujen parissa viihtyvät monesti 
myös aikuiset.

TAPAHTUMA-ALTAALLA voi kokeilla 
yhtä vetonauloistamme: radio-ohjattavia 
purjeveneitä. Miten olisi esimerkiksi no-
peuskilpailu kavereiden kesken? Luvassa 
on myös turvallisuusesityksiä.

SPV:N PALVELUPISTEISIIN voi puo-
lestaan tulla keskustelemaan niin seura-
toiminnasta, koulutuksista, veneilytur-
vallisuudesta kuin lajin aloittamisestakin. 
Autamme mielellämme!

VENEILIJÄN KAMAPÖRSSISSÄ voi 
kierrättää veneilytarvikkeita ja tehdä sa-
malla hyvää, sillä myyntiprovisiosta 30 
prosenttia menee Sailing Team Finlandin 
Nuoret huiput -ryhmän toimintaan. Lue 
lisää sivulta 12.

SM-SARJA RACEWKND!:N OSASTO 
sijaitsee  aivan osastomme vieressä. 
Siellä pääsee tutustumaan erilaisiin ra-

tamoottoriveneisiin ja lajiin yleensäkin. 
Jos nopeusveneily kiinnostaa, kannat-
taa ehdottomasti tulla keskustelemaan 
lajista ja sen aloittamisesta. Osastolla 
saattaa bongata myös Formula 1 -venei-
den kaksinkertaisen maailmanmestarin 
Sami Seliön.

KOTISATAMAMME vieressä on myös 
luokkaliittojen veneitä ja yhteyshenkilöi-
tä, jotka esittelevät mielellään venettä ja 
kertovat toiminnastaan.

VUODEN VIERASVENESATAMAÄÄ-
NESTYKSEN voittajat on perinteisesti 
julkistettu messujen ensimmäisenä per-

jantaina. Näin tehdään tänäkin vuonna. 
Vuoden 2019 vierasvenesatamat kruu-
nataan aivan kotisatamamme vieressä 
hallissa 4 perjantaina 8. helmikuuta kel-
lo 11. Kannattaa tulla paikan päälle, sillä 
saat varmasti ideoita ensi kesään. Löydät 
suomalaisten suosikkisatamia myös sivul-
ta 48.

VENESEURALIPPU täyttää messujen 
jälkeisenä maanantaina, 18. helmikuuta, 
100 vuotta. Tämän kunniaksi Messukes-
kuksen pääaulan Lasigalleriassa on lippu-
näyttely, jossa esitellään seurojen lippuja. 
Lipun historiasta voit lukea tämän lehden 
sivulta 26.

MESSU-

EKSTRA

SPV:n jäsenet messuille 
huikeaan alennushintaan

SPV:n Cardu-mobiilijäsenkortilla pääset 
messuille huokeaan hintaan: Aikuisten li-
pun voi ostaa hintaan 12 € (7.2. asti verk-
kokaupassa normaalihinta 16 €, messujen 
aikana normaalihinta ovella ja verkkokau-
passa 19 €) ja lasten lipun hintaan 8 € (7.2. 
asti verkkokaupasta normaalihinta 10 €, 
messujen aikana normaalihinta ovella ja 
verkkokaupassa 12 €). 

Oletko jo ladannut 
mobiilijäsenkorttisi? 
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? 
spv.fi/jasenedut

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

Tule haastamaan Sailing Team Finland 
radio-ohjattavien veneiden kisaan perjan-
taina 8. helmikuuta kello 15.00 tapahtuma-
altaallemme. 

Lastenmaailmassa voi 
liikkua ja levähtää. 
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V
i som representerar Segling och Båtsport i Finland är 
kraftigt med igen. I år är vår hemmahamn den samma 
som förra året, avdelning 4a51 i hall 4. På vår avdelning 
hittar du såväl barnens båtvärld, en bassäng för olika 

evenemang som prylbörsen, samt vår servicepunkt.

I BARNENS BÅTVÄRLD finns det gott om pyssel och aktiviteter 
för familjens minsta. Barnen får bekanta sig med båtfart genom 
rolig verksamhet vid olika aktivitetspunkter. De får pröva sina kun-
skaper i den omtyckta trapetsen och gungan samt vid punkterna för 
knopar och kastlina. Framför allt har knoppunkten visat sig vara 
populär även bland de vuxna.  

VID BASSÄNGEN FÅR MAN PRÖVA på ett av våra dragplås-
ter: de radiostyrda segelbåtarna. Hur skulle det till exempel vara 
med en liten tävling kompisar emellan? Vid bassängen kommer vi 
även att se säkerhetsdemonstrationer.

VID VÅR SERVICEPUNKT kan man diskutera om såväl för-
eningsverksamhet, skolningar, båtsäkerhet som information för 
nybörjare. Vi hjälper er gärna!

VID PRYLBÖRSEN byter båttillbehör ägare. Samtidigt bidrar 
man till de unga seglarna inom Sailing Team Finlands verksamhet, 
då 30 procent av försäljningsprovisionen tillfaller dem.

RACEWKND! SOM ÄR FM-SERIEN för rundbana befinner sig 
granne med vår avdelning. Vid RaceWKND! kan man bekanta sig 
med olika båtar i serien och allmänt med grenen. Om man känner 
för fartgrenar lönar det sig absolut att komma och diskutera sporten 
och hur man kommer igång med den. Med lite tur kan man stöta på 
Formel 1 –seriens tvåfaldiga världsmästare Sami Seliö.

BREDVID VÅR HEMMAHAMN finns också klassförbundens 
båtar och kontaktpersoner som gärna berättar om sina farkoster 
och verksamhet.

VINNARNA AV UTMÄRKELSEN ÅRETS GÄSTHAMN har 
traditionellt förkunnats under mässans första fredag. Så även i år. 
Prisutdelningen sker i hall 4, fredagen den 8 februari klockan 11. 
Kom med och låt dig inspireras inför sommarens båtfärder. 

VÅR KLUBBFLAGGA fyller 100 år veckan efter mässan. Vi firar 

den stora bemärkelsedagen med en utställning av klubbflaggor och 
klubbarnas historia i Glasgalleriet i Mässcentrets huvudlobby. Du 
kan läsa mera om klubbflaggans historia i detta nummer av Nautic 
på sidan 26.

MÄSS-

EKSTRA

Välkommen till vår hemmahamn på 
Vene 19 Båt -mässan
Vene 19 Båt -mässan hålls i Mässcentret i Helsingfors den 8-17 februari.  

Vuxenbiljetten kostar 12 € (fram till den 7.2 
är normalpriset 16 € och köpt under mäss-
san vid dörren 19 €) och barnbiljetten 8 € 
(fram till den 7.2 är normalpriset 10 € och 
köpt under mässan vid dörren 12 €). Om du 
inte redan har ditt eget Cardu-kort hittar du 
instruktioner för hur du får det på adressen 
sv.spv.fi/medlemsformaner/.

Har du redan laddat ner ditt 
mobilmedlemskort? 
Vårt mobilmedlemskort lanserades i fe-
bruari 2018 i samband med rabattkam-

Bra erbjudanden till båtmässan
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?  
sv.spv.fi/medlemsformaner/

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

I barnens båtvärld finns det 
gott om pyssel och aktiviteter
för familjens minsta.

TEXT ANNI RAUNIO ÖVERSÄTTNING FREDRIK ERIKSSON

10 11



  1 • 2019  P i n n a l l a

Toteutamme jälleen Veneilijän kamapörssin, joka 
myy ja kierrättää veneilytarvikkeita sekä -vaatteita 
8.-17. helmikuuta 2019. Tavaroitaan voivat tuoda 

myyntiin niin messukävijät kuin seurat ja luokkaliitotkin. 
Tuotemyynnistä perittävä 30 prosentin provisio ohjataan 
lyhentämättömänä Sailing Team Finlandin Nuorille hui-
puille, jotka ahkeroivat messujen ajan kamapörssissä.

Tavaraa otetaan vastaan 4. hallissa, aivan osastomme 
vieressä 8. helmikuuta kello 11 alkaen. Myyntiin voi tuo-
da ehjiä, puhtaita ja toimivia: takkeja, haalareita, housuja, 
kenkiä ja pelastusliivejä sekä veneilytarvikkeita: purjeita, 
pelastuslauttoja, ankkureita, skuutteja, nostoköysiä, jol-
latarvikkeita, elektroniikkaa, spriikeittimiä ja potkureita.

SPV ohjaa jokaisen tuotteen myyntihinnasta perittävän 
30 prosentin provision suoraan Sailing Team Finlandin 
Nuorille huipuille (kilpapurjehduksen tulevaisuudentoi-
voille). Nuoret Huiput hoitavat Veneilijän kamapörssin 
myyntityön yhdessä SPV:n kanssa. Myyjä voi myös tukea 
junioritoimintaa lahjoittamalla koko myydystä tavarasta 
saadun summan Nuorille huipuille.

- Mielestäni kamapörssi on juuri sitä mitä veneily-
maailma Suomessa on kaivannut. Vihdoin on yksi kana-
va, mistä käytetyt kamat löytävät uudet omistajat. Tämä 
helpottaa varmasti purjehtijoita alkutaipaleella. Ei tarvitse 
hirveällä vaivalla kysellä seuroilta tai muualta. Sain itse vii-
meksi hyvin myytyä ja tulen uudestaan heti kun on myytä-
vää. Toivottavasti tämä kanava tavoittaa kaikki veneilijät, 
purjehdusmaajoukkueen olympiamitalisti Mikaela Wulff 
pohtii.
spv.fi/venemessut

Aukioloajat:
Ma-to 11.-14.2.: 15-19
Pe 8.2. ja 15.2.: 11-19
La-su 9.-10.2. ja 16.-17.2.: 10-18
 
Tervetuloa!

MESSU-

EKSTRA

 

I likhet med senaste år har vi även i år en prylbörs för 
återanvändning av utrustning och kläder under mäss-
veckan den 8.-17.2.2019. Såväl mässbesökare som för-

eningar och grenförbund kan sälja sina grejer på Veneilijän 
kamapörssi. Av försäljningsvinsten tar vi ett arvode på 30 
procent som styrs oförkortat till de unga förmågorna i 
Sailing Team Finland. Ungdomarna deltar själva genom 
att jobba i Kamapörssi.

Varorna tas emot i hall 4 bredvid vår avdelning från 
och med klockan 11 den 8. februari. Till försäljning kan 
man hämta hela, rena och fungerande prylar och kläder. 
Vi tar emot jackor, overaller, byxor, skor och flytvästar. 
Vi tar också till försäljning annan utrustning såsom segel, 
räddningsflottar, ankare, skot, fall, tillbehör för jollar, elek-
tronik, spritkök och propellrar.

SBF styr oavkortat 30 procent av all försäljningsvinst till 
de unga seglarna i Sailing Team Finland (Nuoret huiput). 
De unga talangerna sköter försäljningsarbetet i Kamapö-
rssi i samarbete med SBFs personal. Den som säljer kan 
också donera hela sin vinst till ungdomsverksamheten.

-  Enligt min åsikt är Kamapörssi just vad båtvärld i Fin-
land har saknat. Äntligen har vi fått en kanal där hyggliga 
begagnade grejer byter ägare. Det hjälper säkert framför 
allt nybörjare då de inte måste fråga sig igenom samtliga 
klubbar eller andra instanser för att få det de behöver. Se-
nast sålde jag mycket och kommer säkert att återvända så 
fort jag har något att sälja. Hoppas infon om denna kanal 
når ut till hela båtfolket, säger seglingslandslagskvinnan 
och olympiska medaljören Mikaela Wulff.
spv.fi/venemessut

Öppetider:
Må-to 11.-14.2.: 15-19
Fr 8.2. och 15.2.: 11-19
Lö-sö 9.-10.2. och 16.-17.2.: 10-18
 
Välkommen!

Kierrätä 
varusteitasi 
Veneilijän 
kamapörssissä

”TOIMIN TERVEEMMÄN 
ITÄMEREN PUOLESTA”

• Itämerikortti on valmistettu biohajoavasta materiaalista

• Kortti on liitetty ympäristövaikutuksista kertovaan Åland Indexiin

• Kortin avulla voit seurata ostostesi ympäristövaikutuksia

Kiinnostuitko Itämerikortista? Kerromme mielellämme sinulle lisää Itämerikortista ja miten voit tilata sen käyttöösi.
Tavoitat meidät puhelimitse, vaihde: 0204 29 011*)
www.alandsbanken.fi/itamerikortti

”TOIMIN TERVEEMMÄN 

GOLD

Signature background

Pantone 5555 C

Magstripe Green  

First badge  

Pantone 7728C

Second badge  

Pantone 3308 C

Line
Green  
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Ålandsbanken balticseaproject card
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OrrOW TOM

MeMber 543211
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Credit/Debit

Ålandsbanken + 358 204 29011, Gemalto sGP - U0000000a - 06/15 
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12/19
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5412 1234 5678 1234
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OrrOW TOM

Credit/Debit

Ålandsbanken + 358 204 29011, Gemalto sGP - U0000000a - 06/15 
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Tuuli Petäjä-Sirén, kilpapurjelautailija

*) Puhelumaksut 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (alv 24 %). Puhelut nauhoitetaan.

Återanvänd 
din utrustning 
i Veneilijän 
kamapörssi
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V
eneily on mukavinta sil-
loin, kun alus on kunnos-
sa ja tarvittavat välineet 
ovat turvallisia. Suuri osa 
viihtyvyydestä muodostuu 

myös kipparin ja miehistön osaamisesta se-
kä tietenkin säästä.

Petri Takala on eräs maamme tunne-
tuimmista merisään asiantuntijoista. Ta-
kalan kiinnostus tuulia kohtaan kumpuaa 
hänelle rakkaasta surffauksesta, jossa tuul-
ten ymmärtäminen ja ennakointi on kaikki 
kaikessa. 

Takala kertoo, että avomeri- ja rannik-
kopurjehduksessa vallitsevat hieman toi-
sistaan poikkeavat lainalaisuudet. Tämä 
johtuu siitä, että rannikolla kesäiset paikal-
lisilmiöt muuntavat perustuulta huomatta-
vasti. Avomerellä suurimmat säämuutok-
set aiheuttavat sen sijaan rintamat. Takala 
korostaa, että nämä ovat kuitenkin asioita, 
joita kuka tahansa voi oppia.  

 - Erityisesti rannikolla liikkuvan venei-
lijän kannattaa huomioida, että juuri kesäi-
sin vuorokauden ajalla on suurta merkitystä 
tuulen käyttäytymiseen. Parhaimman  pai-
kallisennusteen omalle alueelle saa, kun it-
se opettelee, mitä tyypillisesti tapahtuu eri 
tuulensuunnilla. 

Kilpapurjehduksen taustalla operoivan 
säägurun Martin Gahmbergin mukaan 
niin matkaveneilijän kuin kilpapurjehtijan-
kin olisi syytä tunnistaa, milloin todelliset 
tuulet voivat olla laskennallisia säämalleja ja 
ennusteita huomattavasti voimakkaampia.

Tuulen 
kanssa 
tutuksi

Sää puhuttaa niin rannalla kuin vesilläkin. 
Nautic jututti veneilyyn erikoistuneita 
meteorologeja Petri Takalaa ja Martin 
Gahmbergia muun muassa tuulesta.

TEKSTI  FREDRIK ERIKSSON  

KUVAT KAROLIINA ROUHIAINEN JA HEIDI KOIVUNEN

Martin Gahmbergin ansioluettelo on melkoi-
sen vaikuttava. Työuransa purjehduksen parissa 
Gahmberg aloitti jo 14-vuotiaana purjeentekijänä 
ja -suunnittelijana. Myöhemmin hän pääsi opiske-
lemaan meteorologiaa Helsingin yliopistoon, josta 
tie jatkui muun muassa Forecalle. Gahmberg tun-
netaan myös purjehdusvalmentajana, jona hän on 
saavuttanut olympiakultaa ja -pronssia.

”Matkapurjehduksessa 
tärkeintä on turvallisuus 

ja reitin suunnittelu 
sääennusteen perusteella. 
Kilpapurjehduksessa sen 
sijaan mennään paljon 
pienemmän skaalan 

ilmiöihin.”
Martin Gahmberg

 - Kannattaa myös verrata eri säämalleja 
keskenään. Jos ne ovat samankaltaisia, voi-
daan olettaa, että ennuste on todennäköi-
nen, mutta jos ne poikkeavat toisistaan, en-
nustettavuus heikkenee, Gahmberg toteaa. 

Matkaveneilyssä ja kilpapurjehduk-
sessa kiinnitetään pääasiassa huomiota 
samoihin tekijöihin, mutta keskeisiä ero-
jakin löytyy.

- Matkapurjehduksessa tärkeintä on 
turvallisuus ja reitin suunnittelu sääennus-
teen perusteella. Kilpapurjehduksessa ja 
etenkin ratapurjehduksessa sen sijaan men-
nään paljon pienemmän skaalan ilmiöihin. 
Tällöin kiinnostus kohdistuu korostetum-
min merituuleen, rannan vaikutuksiin ja 
turbulenssiin eli puuskiin ja tuulenkään-
tymiin. Hyvin pienet tuulenkääntymät tai 
erot voimakkuudessa ovat kilpapurjehduk-
sessa aivan ratkaisevia, Gahmberg kertoo.  

Martin Gahmbergs resumé är imponerande. Hans 
arbetskarriär inom segling började redan som 
14-åring som segelmakare och senare designer. 
Efter att ha studerat meteorologi vid Helsingfors 
universitet fick Gahmberg bland annat anställning 
på Foreca. Framförallt i seglingskretsar är han känd 
för sitt arbete som tränare. I egenskap av coach har 
han vunnit olympiskt guld och brons.
 

Martinin suosittelee/Martin rekommenderar:
ilmatieteenlaitos.fi/saa-ja-meri
www.foreca.fi/Finland/Helsinki/veneilysaa/tuuliennuste/itameri
www.metoffice.gov.uk/public/weather/surface-pressure/
testbed.fmi.fi/
www.windy.com
Ota yhteyttä/ Kontakta Martin: martin.gahmberg@gmail.com/0407716996

Martin Gahmberg
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L
ivet på havet är som bäst när båten fungerar och 
utrustningen ombord är trygg. Utöver dessa består 
trivseln av kaptenens och besättningens vetande 
och kunnande om omgivningen.

Petri Takala är en av våra mest framstående 
specialister inom havsväder. Sitt intresse för väder och vind 
utvecklade han ursprungligen i samband med sin kära hobby 
surfing, som kräver god kunskap och förmåga att förutse vindar.

Takala berättar att det finns en del skillnader mellan havs- 
och kustsegling. Detta beror på att vid kusten påverkas de nor-
mala vindarna av de lokala omständigheterna  om somrarna. På 
det öppna havet är det däremot de stora väderfronterna som 
definierar vädret. Han betonar samtidigt att detta är kunskaper 
var och en kan skaffa sig.

- Framförallt vid kusten bör båtfararen observera att uttryckli-
gen på sommaren spelar tiden på dygnet en stor roll då det gäller 
vinden.  Den bästa lokalprognosen får man då man själv studerar 
vad det typiskt händer då vinden blåser från en viss riktning. 

Enligt Martin Gahmberg som jobbar med väderlek för 
kappsegling, borde såväl långfärds- som kappseglaren känna till 
när de verkliga vindarna riskerar att vara kraftigare än de beräk-
nade vädermodellerna och prognoserna anger.

- Det lönar sig också att jämföra olika vädermodeller sinse-
mellan. Om de liknar varandra kan man förmoda att prognosen 
är rätt så sannolik. Däremot försämras förutsägbarheten om 
modellerna skiljer sig ifrån varandra, konstaterar Gahmberg.

I nöjes- och kappsegling fäster man uppmärksamhet hu-
vudsakligen vid samma saker. Samtidigt finns det ändå en del 
väsentliga skillnader. 

- För nöjesseglaren är säkerheten samt rutten, som garante-
ras genom god planering med hjälp av väderprognoserna, det 
viktigaste. Ser man på kappsegling och framförallt bankappseg-
ling måste man kolla på fenomenen på en mycket mindre skala. 
Då ser man överlag hellre på sjöbrisen, kustens påverkan och 
turbulensen det vill säga vindpustar och shift. Riktigt små för-
ändringar i vindriktningen eller -styrkan spelar således en helt 
avgörande roll i kappsegling, berättar Gahmberg.
 

 

Bekanta dig med vädret
Väderleken är ett populärt diskussionsämne både på stranden och havet. 

Nautic talade med Petri Takala och Martin Gahmberg, bägge meteorologer 

specialiserade på båtfart.

TEKSTI FREDRIK ERIKSSON

”Framförallt vid kusten
bör båtfararen observera att 
uttryckligen på sommaren 
spelar tiden på dygnet en 

stor roll då det gäller vinden.” 
Petri Takala

Petri Takala

Meteorologi Petri Takala kiinnostui alun pitäen säästä ja eri-
tyisesti tuulista harrastuksensa surffauksen ansiosta. Harrastus 
johti opintoihin ja niiden kautta hyvin nopeasti ammattiin Il-
matieteenlaitokselle, kun Takalasta tuli kyseisen instituution 
merisäävastaava. Vuodesta 1998 Takala toimi MTV:n meteo-
rologina 13 vuotta ennen siirtymistään Forecalle päämeteoro-
logiksi. Tänään hän toimii yksityisyrittäjänä tarjoten koulutusta 
ja konsulttiapua.

Meteorolog Petri Takala intresserade sig ursprungligen för väder 
och särskilt för vind via sin kära hobby surfandet. Hobbyn ledde 
till studier och vidare till en tjänst på meteorologiska institutet. 
Från och med år 2000 jobbade Takala som meteorolog på MTV 
i 13 år varifrån han fortsatte till Foreca där han verkade som 
huvudmeteorolog. I dag erbjuder han utbildnings- och konsult-
tjänster som privatföretagare. 

Petri suosittelee/Petri rekommenderar:
www.sääneuvos.fi/meteorologia-petri-takala/venei-
ly-ja-purjehdussaa 
www.sääneuvos.fi/purjelautailu-petri-takala/purjelautai-
lijan-tuulet  
Ota yhteyttä: info@saaneuvos.fi
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Y
hdessä Vesille -kampan-
jan tarkoituksena on tuoda 
veneilyn ilosanomaa esiin 
erilaisten tempausten ja ta-
pahtumien  avulla, ja saada 

sitä kautta lisää jäseniä seuroihin. Yksityis-
henkilöt voivat viedä kavereita vesille ja 
seurat järjestää esimerkiksi lajitutustumis-
päivän, reissun saaritukikohtaan, katsastus-
päivän, avoimet harjoitukset, kilpailun tai 
koulutustapahtuman. Etenkin maksuttomat 
tutustumispäivät ovat olleet suosittuja.  

Tempauksista voi ilmoittaa meille sivustol-
la www.yhdessävesille.fi. Ilmoittamalla 
tapahtuman, tempausjärjestäjä saa Yhdes-
sä Vesille -materiaaleja käyttöönsä ja me 
SPV:ssä voimme viestiä tapahtumasta. 

Tänä vuonna tapahtuma-
konsepti muuttuu hieman: 
Tällä kertaa kampanjaa muutetaan siten, 
että Yhdessä Vesille -starttiviikonlop-

7.-9.6.2019 suunnataan 

Yhdessä Vesille!
A

n
u
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tr

en
g

Vuonna 2017 Kari ”Ruffe” Nurmi 
toteutti 100 vesille -kampanjan ja 
vei 100 ihmistä purjehtimaan. 

Lapset pääsivät tutus-
tumaan veneilyyn ja 
vesiturvallisuuteen viime 
kesänä Hangossa. 

Kotkassa vietettiin viime 
vuonna Hyppää kyytiin 
-veneilypäivää. 

Yhdessä Vesille -kampanja kannustaa yksityishenkilöitä, 

seuroja ja luokkaliittoja viemään tuttuja ja tuntemattomia 

vesille.

pu  järjestetään 7.-9.6. Tähän viikonlop-
puun otetaan mieluusti mukaan erilaisia 
veneilyaiheisia tapahtumia. Lisäksi SPV 
järjestää tuolloin tapahtumia yhdessä seu-
rojen kanssa. Starttiviikonlopun jälkeen 
seurat/tempausjärjestäjät voivat toteuttaa 
tapahtumiansa Yhdessä Vesille -sateenvar-
jon alla. Me SPV:ssä keräämme tapahtumat 
kampanjakalenteriin ja viestimme niistä 
mediassa. Autamme mahdollisuuksien 
mukaan myös tapahtuman järjestämisessä. 

Ole mukana somessa!
Kampanjaan voi osallistua myös somessa 
#yhdessävesille kera. Kampanjaan Instag-
ram-kuvin osallistuneiden ja tempausjär-
jestäjien kesken arvotaan palkintoja!

Pysy aallonharjalla seuraamalla sivustoa 
yhdessävesille.fi ja Yhdessä Vesille -Face-
book-kanavaa.

Tillsammans 
t ill Sjöss!
Den 7.-9.6.2019 styr vi

Tillsammans till Sjöss -kampanjen 
uppmuntrar föreningar och klassför-
bund att ta ut vänner och främlingar 
till sjöss. 

S
yftet med kampanjen är att öka klubbarnas 
medlemsantal  genom att sprida båtlivets 
glädjebudskap med olika jippon och evene-
mang. Privatpersoner kan delta genom att 
ta ut kompisar på havet och klubbarna kan 

till exempel ordna tillställningar där den stora publiken får 
bekanta sig med olika grenar, utfärder till skärgårdshamnar, 
fiskedagar, övningar som är öppna för allmänheten, tävlingar 
eller skolningsdagar. Framför allt har de kostnadsfria tillställ-
ningarna visat sig vara populära. 

Känner man för att ordna en tillställning inom kampanjen 
kan man anmäla sitt intresse på sidan www.yhdessavesille.fi, 
varpå vi skickar er vårt Tillsammans till Sjöss -material och 
informerar om evenemanget i media. 

I år görs små förändringar i konceptet: 
Till skillnad från senaste år hålls det inledande veckoslutet 
för Tillsammans till Sjöss -kampanjen den 7.-9.6. Inför detta 
veckoslut tar vi gärna emot idéer för olika evenemang med 
båttema. Utöver detta ordnar även SBF olika tillställningar i 
samarbete med klubbarna. Efter det inledande veckoslutet 
kan klubbarna och de olika arrangörerna ordna sina tillställ-
ningar under Tillsammans till Sjöss -kampanjens paraply. Vi 
på SBF kommer att samla de olika evenemangen i händelse-
kalendern och informera om dem i media. I mån av möjlighet 
kan vi också hjälpa till med att organisera tillställningarna. 

Var närvarande i sociala medier!
Man kan även delta i kampanjen i sociala medier via has-
htaggen #yhdessävesille. Bland dem som deltar med 
Instagram-bilder och arrangerar evenemang lottar vi ut 
priser!

Håll dig informerad genom att följa med   
yhdessävesille.fi och Facebook-kanalen Yhdessä Vesille.

ClearCruise™ AR Augmented Reality
Lisätty todellisuus, ClearCruise™ AR, tuo veneen 

kipparille tietoa ympäristöstä aivan uudella tavalla 
Raymarinen Axiom® monitoiminäytölle. Kartan 

objektit, AIS-kohteet ja reittipisteet tuotetaan HD-
videosyöttönä  ja ne näkyvät näytöllä selkeästi 

graaffisina päällekkäiskuvina ja hyvin  
korostettuna ympäristöstä.

Lisätietoja www.raymarine.fi/augmentedreality/

VIISAAMPIEN 
PÄÄTÖSTEN

APUNA

90 x 260 ClearCruise AR Power (18-2865-MAR) Finland.indd   1 17/12/2018   12:22
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V
iimeistään viime kesän 
sinilevämassat herättivät 
perusveneilijänkin pohti-
maan Itämeren puhtautta 
- ja mitä sen eteen voisi 

tehdä. Yksi pieni mutta merkittävä askel 
on myrkkymaalien käytön vähentäminen 
tai välttäminen.

Ruotsalaisen Rentunder Ab:n kehittä-
mällä venepesurilla voi keventää ympäris-
tökuormaa, jonka myrkkypohjamaalit ai-
heuttavat esimerkiksi matalille ja suojaisille 
satamille.

Veneen pohjan harjapesua suosittelevat 
muun muassa Maailman Luonnonsäätiö 
WWF ja Ruotsin ympäristöviranomaiset. 
Ensimmäinen Rentunderin pesuri Drive-in 

Ahvenanmaa
Wemarin
Puh. 081 129 90

Hanko
KL-vene
Puh. 044 49 499 51

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

Top-Boat
(Jollas)
Puh. 010 229 6000

Iniö
Björklund Båtslip
Puh. 02 463 5343

Inkoo
Mainserv
Puh. 050 531 1805

Mekaniska Marin
Puh. 09 221 1014

Joensuu
Kopola
Puh. 050 355 5996

Jyväskylä
Autosähkötyöt Ahonen
Puh. 010 322 0160

Kotka
Veleiro
Puh. 05 210 9555

Kuopio
SkipService
Puh. 017 262 0990

Lahti
Vääksyn Konepiste
Puh. 010 271 7411

Lappeenranta
UK Koskimies
Puh. 05 612 9071

Loviisa
Tuomo Lempinen
Puh. 040 071 4049

Oulu
Fennomotors
Puh. 0400 279 017/-16

Parainen
Damec
Puh. 0400 845 594

Pietarsaari
Kvarken Marin Service
Puh. 0500 669 220

Pori
Petäjäksen venepalvelu
Puh. 02 630 3700

Porvoo
Emsalö Båtuplag
Puh. 020 755 9340

Puumala
SaV Yachts
Puh. 050 364 3111

Raasepori
Nylund’s Boathouse
Puh. 044 987 8588

Rauma
Petäjäksen Telakka
Puh. 02 824 1041

Savonlinna
VS-Marin
Puh. 015 273 090

Sideby
Sideby Motor
Puh. 050 436 0786

Taalintehdas
Dalsbruks Båtservice
Puh. 02 466 1400

Tammisaari
Hydrolink Boatcenter
Puh. 050 378 6071

Tampere
WaveMotor
Puh. 010 325 7900

Tornio
Tatun Tarvike
Puh. 020 785 0840

Turku
S-Marin
Puh. 044 725 1065

Uusikaupunki
Salmeri
Puh. 02 842 3353

Vaasa
Hydrolink Boatcenter
Puh. 06 357 5070

Vääksy
Vääksyn Konepiste
Puh. 010 271 7412

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

volvo penta
huolto verkostomme

Alkuperäiset varaosat ja 
luotettava huolto 

asennetuilla varaosilla on 
nyt

2 vuoden takuu

JÄLLEENMYYJÄ NYT

MYÖS AHVENANMAALLA!

Puhdas pohja ilman 
myrkkymaaleja
Hangon Itäsatamaan sijoitettu pohjapesuri putsaa suuretkin 

köliveneet ekologisesti kesäkaudesta 2019 alkaen.

Boatwash™ Bigwash-16 Wide on saatu nyt 
Suomeen, Hankoon. Se on valmiina pese-
mään jopa 16-metristen moottori- ja purjeve-
neiden pohjat heti kauden 2019 alusta alkaen. 
Maksimisyväys veneille on 2,4 metriä.

Pohjapesuria tuo maahan Marina Net-
working Oy ja sitä operoi ST1 Hanko Itä-
satama.

- Kun pesee veneen muutaman kerran 
kesässä, pohja pysyy puhtaana ilman myrk-
kymaaleja. Moottoriveneillä on todistetusti 
saavutettu huomattavia säästöjä polttoaine-
kustannuksissa. Myös työmäärä vähenee 
niin moottori- kuin purjeveneidenkin koh-
dalla, kun pohjaa ei enää tarvitse maalata. 
Veneiden kulkunopeuskin paranee huo-
mattavasti, maahantuoja Erkki Kaurin-

koski Marina Networking Oy:stä kertoo.
Pidä Saaristo Siistinä ry on mukana 

pohjapesurihankkeessa ja parantaa lisäksi 
veneilijöiden palveluita Tammisaaren saa-
ristoon sijoitettavalla 10 kuutiometrin kel-
luvalla imutyhjennyslaitteella.

- Sekä pohjapesuri että Tammisaaren 
saaristoon tuleva imutyhjennyslaite on 
hankittu erillisillä rahoituksilla, joista suu-
ri kiitos kuuluu tukijoillemme, erityisesti 
Weisell-säätiölle ja Ålandsbankenille, ker-
too Pidä Saaristo Siistinä ry:n pääsihteeri 
Aija Kaski.

Tammisaaren saaristoon tulevan Pidä 
Saaristo Siistinä ry:n imutyhjennyslaitteen 
on valmistanut Oy HL-Metal Ab. Siihen 
voi kiinnittyä kaksi venettä samanaikaisesti.

TEKSTI IINA AIRIO

LUONTO-

YSTÄVÄLLISTÄ
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S
äynätsalon Juurikkasaaressa 
on mietitty masto- ja vene-
nosturia kuumeisesti reilun 
kolmen vuoden ajan. Kun 
Jyväskylän Veneseuraa lähes 

30 vuotta palvellut vanha nosturi alkoi olla 
aikansa elänyt, alkoi seuran hallitus asiaan 
nimetyn toimikunnan johdolla pohtia uu-
teen investoimista. 

Mastonosturihankkeen vetäjä Samppa 
J. Salminen apureineen kierteli Eurooppaa 
runsaan parin vuoden ajan kuvaamassa 
nostureita, mutta mieleistä ei löytynyt. 
Suunnittelupuuhiin päätettiin siis ryhtyä 
itse. Pääsuunnittelijaksi valittiin tekniseen 
laskentaan erikoistunut Timo Siltala.

Tällä nousee jopa 
kahdeksantonninen paatti!
Jyväskylän Veneseura suunnitteli kevääksi valmistuvan satamanosturinsa itse. 

Kustannukset pysyivät kohtuullisina talkootyön ja seuran asiantuntijoiden ansiosta.

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT MARKKU PÖYHÖNEN

Suunnittelutyön lähtökohtana toimi jä-
senistöltä tullut palaute.

- Tuloksena on 18 metriä korkea, 4,7 
tonnia painava ja mastojen ohessa jopa 
kahdeksan tonnin painoisia veneitä nostava 
nosturi, Siltala kertoo.

Nosturi vihitään käyttöön keväällä. 
Ideana on, että se palvelee kaikkia 
Pohjois-Päijänteelle veneileviä. 

Venenosturia saa kuitenkin käyttää vain Jy-
väskylän Veneseuran tehtävään kouluttama 
henkilö.

Mastonosturi on suunniteltu luonnol-
lisesti erittäin turvalliseksi ja rakenteet 
tarkastetaan huolellisesti. Nosturin runko-

rakenne painaa noin 100 tonnia, ja maan 
alla on teräspalkkien lisäksi noin 20 tonnin 
vastapaino. Paalut on isketty osittain pe-
ruskallion sisään noin kymmenen metrin 
syvyyteen.

Jyväskylän Veneseuran kommodori 
Olli Porkholm on syystäkin tyytyväinen 
seuransa hankkeeseen. 

- Uusi mastonosturi on yksi toimintam-
me tukipilareista. Hankintamme mahdollis-
ti EU:n Manner-Suomen maaseudun kehit-
tämisohjelmasta Jyväs-Riihen kautta saatu 
avustus. Kokonaiskustannukset ovat noin 
80 000 euroa, josta puolet saamme katettua 
avustuksella, Porkholm kiittelee.

SEURASTA

MALLIA

SARGO EXPLORER - The only original EXPLORER
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Kattava Showroom avoinna 
Astrum Vene 
Joensuunkatu 15, Salo  

Soita ja tule tutustumaan! 
Kenneth Forsstrom  
p. 040 733 1771 
kenneth@astrum.fi

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

Palvelemme  
ma-pe 9-17, la 10-14 
astrum.fi 
 

SARGO on suunniteltu ja rakennettu joka sään  
luotettavaksi meriveneeksi, joka on kotonaan niin 
heinäkuun helteissä kuin syksyn myrskyissäkin. 

Kun haluat veneeltäsi vielä ripauksen lisää  
tyylikkyyttä ja helppoa käytettävyyttä, silloin  
valintasi on SARGO EXPLORER -mallisto. 

Uutuus SARGO 31 Aft door!

Olemme mukana Vene Båt 2019 messuilla 8.-17.2. Helsingin Messukeskuksessa.  
Esillä Sargo 25, 28 Explorer, uutuus 31 Aft Door Explorer, 33 Explorer sekä 36. 

Tervetuloa tutustumaan mallistoon! 
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A
loitin liittohallituksen puheenjohtajana vuoden 
alussa ja sitouduin viemään liittoa määrätietoi-
sesti eteenpäin yhdessä toimien. Kehittämistar-
peita on liitossa edelleen runsaasti. Työ jatkuu, 
iso laiva kääntyy hitaasti ja tulosten arviointi on 

vielä kaukana horisontissa. Yksi tärkeimmistä ankkureistani on 
ympäristöasiat. Ympäristötietoisuuden parantaminen voisi alkaa 
seurojen parhaiden käytäntöjen jakamisella yhteistyössä aluejoh-
tajien kanssa.

SPV:n toimintasuunnitelma on uudistettu ja on ankkureita 
täynnä. Painopisteenä vuoden 2019 tekemiselle on ”lä-
hemmäksi jäseniä”. Jäsenetuja ovat tämän Nautic-lehden 

lisäksi DigiNautic, mobiilijäsenkortti Cardu, tapaturmavakuutus 
ja paljon, paljon muuta. Näiden etujen arvo ylittää jäsenmak-
sun moninkertaisesti. Seurapalveluihin kuuluvat muun muassa 
aluejohtajien palvelut, koulutukset, katsastukset, tapahtumat ja 
materiaalit. Koulutusmateriaalin uudistaminen on yksi tämän 

Ankkureita ja uudet tuulet

I början av året började min period som ordförande för SBF:s 
förbundsstyrelse. Jag vill målmedvetet  och i samarbete fö-
ra förbundet framåt. Det finns fortsättningsvis mycket att 
göra. Arbetet fortsätter, ett fartyg svänger sakta och utvär-
deringen är långt borta i horisonten. Ett av mina viktigaste 

ankare är omgivningen. Vi kan med fördel förbättra vår kunskap 
i omgivningsärenden genom att dela ”best practises” via våra re-
gionala chefer.

SBF:s verksamhetsplan har förnyats och har många ankare. 
Den viktigaste verksamheten år 2019 är ”närmare våra 
medlemmar”. Våra medlemsförmåner är förutom denna 

tidning, DigiNautic, det mobila medlemskortet Cardu, olycks-
fallsförsäkringen och mycket, mycket mera. Värdet av dessa för-
måner överstiger flerfalt medlemsavgiften. Tjänster åt föreningar 
är bland annat regionala chefer, skolningar, båtbesiktning, evene-
mang och material. Förnyande av skolningsmaterial är ett av årets 

vuoden suurimmista panostuksista. Kannattaa käydä luke-
massa toimintasuunnitelma ankkureineen sekä tutustu-
massa jäsen- ja seuraetuihin liiton kotisivuilta (spv.fi). 

Vuoden ensimmäinen Nautic-lehti ilmestyy 
Vene 2019 messujen alla. Siitä alkaa ke-
sän veneilysuunnitelmien teko vauhdilla. 

Suomen Purjehdus ja Veneily on vahvasti muka-
na messuilla palveluillaan sekä nuorille että ai-
kuisille, perheille. Osastomme ovat tutustumi-
sen arvoiset, kamapörssistä löytyy kiinnostavia 
tuotteita. Messuilta voi kenties löytyä uusi ve-
ne, tarvikkeita tai palveluja uudelle kaudelle. 

Erinomaista veneilykesää, nähdään!

JAN JANSSON

Liittohallituksen puheenjohtaja

HALLITUKSEN

TERVEISIÄ

Ankare och nya vindar
största satsningar. Det lönar sig att logga in på SBF:s hemsida 
och läsa verksamhetsplanen samt bekanta sig med medlems- och 
föreningsförmånerna (spv.fi).

Årets första Nautic utkommer starx innan Båtmässan 
2019. Här börjar planeringen av sommarens båtturer på 
allvar. Segling och Båtsport i Finland är kraftfullt med 

på mässan med sina tjänster för både unga, vuxna och familjer. 
Våra avdelningar är värda ett besök och på Kamapörssi kan man 
hitta intressanta produkter. En ny båt, produkter eller tjänster för 
den nya säsongen väntar kanske på mässan.

Jag önskar er en utmärkt båtsäsong.
 
JAN JANSSON

Förbundsstyrelsens ordförande

Kesän merkit Pohjois-Euroopan  
suurimmassa veneilytapahtumassa.

Osta liput ja katso ohjelma:
venemessut.fi

8.          17.2.2019WB-Sails 
Itälahdenkatu 22 b B, 00210 Helsinki
info@wb-sails.fi       www.wb-sails.fi

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

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

P
alataanpa aluksi hieman suomalaisen veneseuralipun 
historiaan itsenäisyyden ajalta.

Suuriruhtinaskunnan ajalla ollut veneiden siniris-
tilippu ei enää synkronoitunut uuden, vuonna 1918 
käyttöönotetun Suomen lipun kanssa. Veneiden siniris-

tilippu oli malliltaan liian lähellä maamme lippua, eikä erikoismerk-
kiä voinut Suomen lippuun laittaa. Sinisen ristin keskelle tehtiin 
näin ollen vielä valkoinen risti. Uusi veneseuralippu sai täten jäädä  
veneen tunnistusmerkiksi. Tästä lipusta annettiin asetus 18. helmi-
kuuta 1919. Vanhat merkit jäivät voimaan. 

Itsenäisessä Suomessa veneseuralippujen erikoismerkit  
noudattivat aikakauden tunnussuunnittelun tyylisuuntia. Kirjaimia 
viljeltiin, oli kansallisromantiikkaa, jugend-tyyliä ja niin edelleen. 
Tärkeintä oli, ettei samanlaista merkkiä ollut jo toisella kerholla. 
Suuri osa meri- ja sisävesikaupunkien vaakunoista oli jo otettu käyt-
töön, muutamat jo useampinakin tunnuksina – vain eri kirjaimilla 
varustettuina.

Valtion heraldinen toimikunta tuli lausunnon antajaksi, eri-
tyisesti kun kyseessä olivat 1940-luvun lopun jälkeen laaditut uu-
det kuntien vaakunat. Monet niistäkin ovat päätyneet paikallisen  
veneseuran lippuun.

Valtion heraldinen toimikunta muuttui pian valtion heraldiseksi 
lautakunnaksi, joka oli sijoittuneena Valtionarkistoon, josta siitä-
kin tuli sittemmin Kansallisarkisto. Vuoden 1983 jälkeen ryhdyttiin 
veneseuralipun erikoismerkin heraldiikasta pitämään huolta muu-
toinkin kuin kunnanvaakunoiden kohdalla. Olihan kyseessä kuiten-
kin Suomen lipun veroinen tunnus. Silloiset asetuksen viittaamat 
veneilyliitot perustivat 1992 erillisen lippukomitean, joka alkoi jo 
erikoismerkin hakuprosessin alussa antaa ohjeita hyväksyttävän 
lopputuloksen saamiseksi. Se käsitti heraldiikkaa koskevan neu-
vonnan – jopa puhtaaksi piirtämisen ja suunnittelunkin. Samalla  
annettiin liputusta koskevaa neuvontaa, valistusta ja laadittiin oh-
jeita.

Liittojen välinen Lippukomitea tuli Suomen Purjehdus ja  
Veneilyn perustamisen jälkeen osaksi sen organisaatiota. 
Komitea on kuitenkin myös liiton ulkopuolisten seurojen 

osalta samassa asemassa kuin SPV:n omiin seuroihin nähden.  
Viranomaisyhteistyö vakiintui Lippukomitean kanssa.

Suomen itsenäistyessä oli seuroja ehditty perustaa jo 47, joista 

muutamat olivat jo sammuneetkin.
Nykyään vahvistettuja veneseuralippuja on 356, joista neljä 

viidesosaa on SPV:n seuroilla. Veneilyn seurojen lisääntyminen ja 
niiden lipunhankinta on heijastunut Lippukomitean työskentelyyn 
vuosien varrella. Nousukaudella, esim. 1980-luvun alkupuolella 
merkkejä vahvistettiin kahdeksasta kymmeneen vuodessa, nykyään 
kolmesta neljään vuosittain.

Suomalaiset veneseuraliput ovat nykyään omaa luokkaansa 
maailman mittakaavassa. Ei ainoastaan määränsä suhteen, vaan 
myös merkkiheraldiikan osalta. Tunnukset ovat heraldisesti seli-
tettyjä viimeisten vuosikymmenten kohdalla, selkeitä visuaalisesti 
ja usein kertovat paikkakunnan tai veneilyseuran erityispiirteestä.

Suomalaisen veneen perässä liehunut lippu viettää tänä 
vuonna satavuotisjuhliaan – tyylikkäänä ja ilahdut-
tavana.

100 vuotta
Suomen lippu vietti viime vuonna 100-vuotisjuhlaansa. 

Nyt on veneseuralipun vuoro. 

TEKSTI HANNU HILLO

I
nledningsvis blickar vi tillbaka på den finska båtklubbflag-
gans historia under självständighetstiden.
Klubbflaggan med blått kors på vitt botten som användes 
under storfurstendömets tid är mycket lik det självständi-
ga Finlands nya flagga. Emellertid liknade flaggorna var-

andra helt enkelt alltför mycket och det gick inte för sig att sy in  
specialmärken på den nationella symbolen. Problemet löstes  
genom att man infogade ett vitt kors på det blåa korset. Därmed 
förblev klubbflaggan båtarnas identifikationstecken, vilket bestyrk-

tes genom en förordning den 18 februari 1919. Samtidigt inne-
bar detta att de gamla klubbspecifika emblemen överlevde  

förändringarna.  
I det självständiga Finland följde designen av klubb-

flaggornas emblem de dåtida allmänna trenderna 
inom formgivningen. Det var gott om bokstäver, 

nationalromantik, jugend och så vidare. Det 
viktigaste var att ingen annan klubb skulle 

ha ett liknande emblem. En stor del av 
kust- och insjöstädernas vapen togs i 

bruk. Vissa av vapnen förekom dess-

BÅTKLUBBFLAGGAN

Finlands flagga fyllde senaste år 100 år. I år firar vi båtklubbflaggan.

utom i flera olika varianter med olika bokstäver. 
Sedan slutet av 1940-talet var det främst statens heraldiska kom-

mité som godkänner nya kommunvapen. Många av dessa vapen har 
också hamnat på lokala båtklubbars klubbflaggor. Statens heraldiska 
kommitté blev senare statens heraldiska nämnd som verkar i an-
slutning till Riksarkivet, som tidigare gick under namnet Nationa-
larkivet. År 1983 intresserade man sig också för heraldiken kring 
de klubbflaggors emblem som inte baserar sig på kommunvapen. 
Det var ju trots allt frågan en symbol likvärdig med Finlands flagga. 
Omkring tio år senare grundade de dåvarande båtförbunden en 
särskild flaggkommittée som redan från och med de första stegen 
i ansökningsprocessen bidrog med anvisningar för att uppnå ett 
godkännbart resultat. Dessa anvisningar omfattade såväl rådgivning 
gällande heraldiken som hjälp med planering och design. Samti-
digt bidrog man med information om korrekt flaggning, råd och 
anvisningar. 

Efter att Segling och Båtsport i Finland rf grundades integre-
rades den sk flaggkommittén i förbundet. Då det gäller de klubbar 
som står utanför förbundet har kommittén en likadan position SBFs 
medlemsklubbar. Man kan även notera att flaggkommittén etable-
rade samarbetet med myndigheterna. 

Före självständigheten hade man redan hunnit grunda 47 klub-
bar, av vilka somliga inte längre finns. Idag har vi 356 lagfästa 
klubbflaggor som till största delen hör till SBFs medlemsklub-

bar. Att antalet båtklubbar och därmed behovet av nya klubbflaggor 
ökat under årens lopp återspeglas också i flaggkommitténs arbete. 
Under högkonjunkturen, till exempel i början av 1980-talet, lagfäs-
tes åtta till tio flaggor årligen. Nuförtiden är motsvarande tal tre till 
fyra. Idag är de finländska officiella klubbflaggorna unika ur ett in-
ternationellt perspektiv. Utöver det stora antalet är även heraldiken 
vi ser på emblemen speciell. Emblemen från de senaste årtiondena 
går att förklara heraldiskt, de är visuellt tydliga och berättar ofta om 
ortens eller båtklubbens särart.

Den flagga som så stolt och glatt vajar i de finska fritidsbåtarnas 
akter fyller hundra år i år.

TEXT HANNU HILLO  ÖVERSÄTTNING FREDRIK ERIKSSON

 
JUHLAVUOSI

JUBILEUMSÅR

fyller 100 år
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Luota asiantuntijaan, joka on 
kehittänyt ratkaisun jokaiselle 
venetyypille ja pinnalle         

Hanki Hempel tuotteet                                            
lähimmältä jälleenmyyjältä

hempelyacht.fi

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

2019 01 Hempel Nautic Advert 210x280+3mm_FI_final.indd   1 11/01/2019   12:00

V
esillä liikkuessa vastaan tulee monenlaista viiriä, lip-
pua ja liputtajaa. Veneissä voi nähdä viesti- ja koh-
teliaisuuslippuja, jäsenyys- ja pätevyysviirejä sekä 
paljon muita lippuja, jotka kertovat jotain veneestä 
tai sen miehityksestä. 

Toiset kipparit nostavat lippunsa vain viestiäkseen muille me-
renkulkijoille. Toisissa aluksissa liehuvat symbolit ovat esillä, koska 
ne koetaan merkityksellisiksi omalle miehistölle. Joissakin veneissä 
ei sitten taas nouse lippuja muuten kuin protestin merkiksi. Jokai-
sella veneen lipulla on kuitenkin merkitys sekä jokin syy sen nos-
tamiselle.

Alkavalla purjehduskaudella pursien perään laitetaan tuttuja 
veneseuralippuja kertomaan veneensä katsastaneesta vas-
tuullisesta veneilijästä, aluksen kansallisuudesta ja seurasta. 

Saalinkiin nostetaan tavanmukaiset viirit kertomaan vaikkapa harras-
tusyhteisöön kuulumisesta tai retkisataman käyttöoikeudesta. Monelle 

Liput liehuen kesään

pelkkä perälippu riittää, ja toiset haluavat viestiä tai huomioida enem-
män. Amerikan serkun vierailua saatetaan juhlistaa nostamalla Tähti-
lippu vasempaan saalinkiin. Punkan alle lasten snorkkelien kaveriksi 
hommatun A-lipun päivittäinen nosto on toisten lomarutiinia. Kutsu 
kesähäihin seuran paviljongille saattaa tietää koko viestilippusarjan 
hankintaa asiaankuuluvaa juhlaliputusta varten.

Liputuskulttuuri vesillä on rikkaampaa ja monimuotoisempaa 
kuin koskaan. Se on vapaata, muttei villiä. Suomessa suomalaisilla 
veneillä on oikeus vapaasti liputtaa hyvien tapojen mukaisesti. Vie-
raammilla vesillä kansainvälinen tapa ja paikalliset käytännöt voi-
vat myös velvoittaa veneilijää liputtamaan perinteiden mukaisesti. 
Kansainvälisen tavan mukaisia perussääntöjä rikkova lipunkäyttö 
on toki hyvän merimiestavan vastaista kotivesilläkin. 

Lippunostimeen tarttumista on turha arkailla. Perusasiat on 
helppo muistaa ja harvinaisemmat tilanteet voi nopeasti tarkistaa 
liputusohjeesta. Lippukomitean laatima liputusohje on ladattavissa 
liiton nettisivuilta www.spv.fi/liputus.

Joko tunnet liputusohjeen? Ei hätää, jos et. 
Veneilijän Lippukirja on myynnissä jo Vene 19 Båt -messuilla.

TEKSTI JYRI LEHTINEN  KUVA LASSE LINDSTRÖM
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TARGA.
THE TRUE ORIGINAL.

Esillä T25.1, T27.2, T30.1, 
T37 & T46

Tervetuloa osastollemme
VENE 19 BÅT messuille
8.-17.2.2019    

Venevakuutuksesta -20%
Jäsenseuramme jäsenenä sinut on vakuutettu If Vahinko-
vakuutus Oy:n tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa 
veneilytoiminnassa, johon kuuluvat: vesillä veneily, veneen 
syys- ja kevätkunnostus sekä korjaus maissa. Lisäksi saat 
20 % lisäalennuksen venevakuutuksesta, jos olet katsasta-

nut veneesi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n 
katsastusmääräysten mukaisesti 1-, 2- tai 

3-luokkaan tai olet suorittanut SPV:n teo-
ria- ja käytäntökurssit veneilyyn tai sinul-
la on Traficomin kansainvälinen huvive-

neenkuljettajankirja. Tutustu jäsenetuihisi: 
if.fi/spv.

Tunnethan etusi, 
SPV:n jäsen?
Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran jäsenenä  

nautit monista rahanarvoisista alennuksista ja eduista.

Alennuksia Karttakeskuksen 
karttakauppa.fi:ssä
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseurojen 
jäsenet saavat 10–20 % alennuksen Karttakeskuk-
sen karttatuotteista. Katso tarjoukset Karttakaupasta: 
karttakauppa.fi/spv. 

Finnlinesin laivamatkat jopa 
35 % alennuksella
Finnlines tarjoaa Suomen Purjehdus ja Ve-
neilyn jäsenille alennusta matkustajaliiken-
teen laivamatkoista reiteillä Helsinki–Tra-
vemünde ja Naantali–Långnäs–Kapellskär. 
Saat vähintään 20 % alennuksen Standard-
hinnoista. Liittymällä Finnlinesin Star Club 
-kanta-asiakkaaksi saat vielä 3 % lisäedun 
tarjoushinnoista sekä etuja laivalla. Jäsen-
seurojen on myös mahdollista neuvotella 
matkaetu seuran järjestämiin kilpailuihin. 
Tutustu tarkemmin jäsenetuihin ja matkus-
tusajankohtiin osoitteessa finnlines.fi/spv.

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

Tutustu kaikkiin etuihin: spv.fi/jasenedut

Trossijäsenyys etuhintaan
Trossin vuosimaksu SPV:n jäsenille 70 euroa (normaalisti 80 
euroa). Etu sisältää jäsenen valitseman meri- tai järvipelas-
tusyhdistyksen jäsenmaksun. Alennusta ei voi yhdistää muihin 
mahdollisiin Trossi-jäsenpalvelusta myönnettäviin alennuk-
siin. Trossi-palvelua voi hyödyntää, jos matkasi vesillä keskey-
tyy yllättäen. Tällöin saat hinauksen lähimpään satamaan, mi-
hin on saatavissa korjauspalveluja 
sekä tarvittaessa apua korjaajan ja 
veneen väliaikaisen säilytyspaikan 
hankkimisessa.
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S
ilja Frost (omaa sukua Leh-
tinen), Silja Kanerva ja Sari 
Multala ovat suomalaiselle 
penkkiurheilukansalle tut-
tuja nimiä. Kolmikko kilpaili 

viimeisen kerran olympialaisissa vuonna 
2012, jolloin Kanerva ja silloinen Lehtinen 
juhlivat yhdessä Mikaela Wulffin kanssa 
olympiapronssia. Multala muistetaan pit-
kästä urastaan, jolla hän voitti kaikkiaan 13 
arvokilpailumitalia.

Menestyksekkäiden urheilu-uriensa 
ohessa purjehtijat ahkeroivat opinnoissa. 
Frost valmistui uransa päätyttyä lääkäriksi 
ja Kanerva juristiksi. Multala sai kauppatie-
teiden maisterin paperit jo urheilu-uransa 
aikana ja tunnetaan nykyään kansanedus-
tajana.

Ovatko purjehtijat keskimääräistä fik-
sumpaa jengiä vai miksi korkeakouluopin-
not sujuvat urheilun ohessakin? 

Syitä opintoahkeruuteen on 
varmasti monia, ja ehkä sat-
tumallakin osansa. Olympi-

apurjehtijat ovat kuitenkin jo ennen 
edellä mainittuja esimerkkejä varus-
tautuneet urheilun jälkeiseen elä-
mään opinnoin - ja myös menesty-
neet työelämässä mainiosti. Vuoden 
1980 Finnjollan olympiavoittaja Esko 
Rechardt on esimerkiksi arvostettu sillan-
rakennusinsinööri ja diplomi-insinööriksi 
kouluttautunut vuoden 2000 olympiavoit-
taja Thomas Johanson toimii myyntijoh-
tajana.

- Lajissamme ei ole ollut Suomessa pe-
rinnettä, että purjehduksesta voisi ainakaan 

naisille tulla ammatti. Harvemmin kyllä 
miehillekään. Se on syy, että kaikki hank-
kivat jonkinlaisen koulutuksen itselleen jo 
purjehdusuran aikana, Multala pohtii.

Nykymaajoukkueesta Tuuli Pe-
täjä-Sirén on jo valmistunut 
arkkitehdiksi ja työskennellytkin 

urheilun ohessa ammatissa. Tapio Nirkko 
on sekä tradenomi  ammattikorkeakoulus-
ta että liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän 
yliopistosta.

- Parhaimmillaan urheilu ja opinnot 
tukevat toisiaan mainiosti. Opintopaikka 
sanelee paljon, kuinka hyvin yhdistäminen 
sujuu. Tasapainon löytäminen on tärkeää, 
sillä urheilija vertaa helposti itseään koko-
päiväiseen opiskelijaan, Nirkko sanoo.

Hänen tapauksessaan ajankäyttöön on 
vaikuttanut myös lapsiperheen arki.

- Itselleni sopi parhaiten se, että puskin 
kaikki kouluhommat kotona ollessa ja kes-
kityin reissussa vain purjehdukseen, Nirkko 
jatkaa.

Maajoukkueen toinen Finnjolla-purjeh-
tija Oskari Muhonen opiskelee Aalto-yli-
opistossa tuotantotaloutta. Kirjat kulkevat 

Maistereita 
ja mestareita

Maajoukkuepurjehtijat puurtavat kunnianhimoisesti niin vesillä kuin 

koulunpenkilläkin. Miten korkeakouluopintojen ja huippu-urheilun 

yhdistäminen onnistuu?

mukana treenileireillä, mutta eivät kilpai-
lumatkoilla.

- Koen, että opiskelusta on urheilu-
uralleni hyötyä, sillä koulun kautta saan 
uudenlaisia ärsykkeitä aivoilleni. Opiskelu 
kehittää ajatteluani myös purjehduksessa ja 
pitää minut vireänä, Muhonen sanoo.

- Opiskelen sen verran kuin urheilun 
ohessa ehdin. En ota liikaa stressiä. On sel-
vää, että en tule valmistumaan tavoitellussa 
viidessä vuodessa, mutta kaikki ajallaan.

Myyntiä ja johtamista Haaga-
Helian ammattikorkeakoulussa 
opiskeleva Mikaela Wulff on 

virtuaalikurssien ansiosta onnistunut osal-
listumaan opintoihin ulkomailtakin käsin. 
Opinto-ohjelma on kuitenkin suunniteltu 
täysin purjehduksen ehdoilla - kiitos jous-
tavien opettajien.

- Purjehduksen eteen en ole 
joutunut tekemään kompromisseja, 
mutta vapaa-aikani suhteen kyllä. 
Elokuun Tokion reissun jälkeen otin 
kasan iltakursseja. Kun treenasin 
päivällä fysiikkaa ja istuin illat kou-
lussa, ei aikaa kavereille jäänyt. Toi-
saalta oli palkitsevaa, miten hienosti 
sain kursseja kasaan, Wulff kertoo.

Wulffin kanssa 49er FX:ää pur-
jehtiva Noora Ruskola ahkeroi niin 

ikään syksyisin. Hän opiskelee Svenska 
Handelshögskolanissa pääaineenaan mark-
kinointi.

- Tavoitteenani on saada syksyisin mini-
mimäärä eli 25 opintopistettä tehtyä, jotta 
saan toimeentulolleni tärkeää opintotukea 
ja -lainaa. Keväisin suoritan pari kurssia. 

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT JUKKA SAARIKORPI/SPV

”Urheiluminän 
vaihtaminen joksikin 

muuksi - edes hetkeksi - 
tekee hyvää.”  

Tapio Nirkko

Kauppatieteet: Kaarle Tapper Kauppatieteet: Noora Ruskola ja Mikaela Wulff

Kauppatieteet: Janne Järvinen ja Sinem Kurtbay

BIotekniikka: Tuula Tenkanen, Arkkitehtuuri: Tuuli Petäjä-Sirén Urheilupsykologia: Monika Mikkola

Tuotantotalous: Oskari Muhonen
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Lähestyvät olympialaiset vähentävät tänä 
ja ensi vuonna opintoihin jäävää aikaa, 
Ruskola pohtii.

Sinem Kurtbay on suorittanut Köö-
penhaminan Business Schoolissa Informa-
tion Managementin kandidaatin paperit. 
Maisteriopinnot hän päätti pistää tauolle 
huomattuaan, että täysipäiväisen urheilun 
ja opintojen yhdistäminen toi liikaa tun-
nontuskia.

- Kun purjehdin, mietin, että minun 
pitäisi tehdä yliopistojuttuja, ja kun opis-
kelin, minusta tuntui, että olisi pitänyt olla 
purjehtimassa. Koska olin jo valmistunut 
kandiksi koin, että voin neljän täysipainoi-
sen opiskeluvuoden jälkeen pitää taukoa, 
Nacra17-kippari Kurtbay kertoo.

Laser radial -purjehtijat Tuula Ten-
kanen ja Monika Mikkola opiske-
levat niin ikään yliopistossa. Ten-

kanen suorittaa Aalto-yliopistossa biotek-
niikan opintoja ja Mikkola aloitti syksyllä 

Monika Mikkola, Laser radial
Tuula Tenkanen, Laser radial

Kaarle Tapper, Laser standard
Tuuli Petäjä-Sirén, RS:X
Tapio Nirkko, Finnjolla

Oskari Muhonen, Finnjolla
Sinem Kurtbay/Janne Järvinen, 

Nacra17
Noora Ruskola/Mikaela Wulff, 49er FX

Haastajat 2019

Nooa Laukkanen, Laser standard
Aleksi Tapper, Laser standard

Ronja Grönblom/Veera Hokka, 49er FX
Sirre Kronlöf/Selma Valjus, 49er FX

www.sailingteamfinland.com

Maajoukkue 2019

Psychology with Sport Science -opinnot 
Englannin Exeterissä.

- Muutin treeniseurapulan vuoksi Suo-
mesta pois, ja muutto oli helppo yhdistää 
opiskeluun. Opintomateriaalit ovat netissä, 
joten ne kulkevat reissuillani hyvin mukana. 
Toistaiseksi en ole joutunut tekemään mi-
tään kompromissejä, Mikkola kommentoi.

- Opiskelu tuo arkeen muutakin ajatelta-
vaa kuin urheilun. Minulle on tärkeää myös 
se, että urheilu-urani jälkeen saan tehdä töi-
tä alalla, joka kiinnostaa minua. Urheilu ei 
kestä ikuisesti, Tenkanen miettii.

Laser standardissa huiman harppauk-
sen viime vuonna ottanut Kaarle Tapper 
opiskelee kauppatieteitä Aalto-yliopistossa.

-Toisinaan koulun yhdistäminen urhei-
luun on haastavaa, kun leiri- ja kisapäivät 
ovat pitkiä. En ehdi tai jaksa paneutua opis-
keluun. Ainakin Tokioon asti satsaan pur-
jehdukseen täysillä, joten hyväksyn sen, ett-
en etene opinnoissani samaan tahtiin kuin 
muut, Tapper kertoo.

Suomen purjehdusmaajoukkue luottaa kansainvälisissä logistiikkatarpeissaan 
FREJAan. Välineiden ja varusteiden kuljettaminen oikeaan paikkaan 
oikeaan aikaan vaatii huippuluokan logistiikkaosaamista. FREJA tarjoaa 
kokonaisvaltaiset logistiset ratkaisut maalla, merellä ja ilmassa. 
Asiakkaat kuvailevat FREJAa joustavaksi, täsmälliseksi ja luotettavaksi 
kumppaniksi, siksi FREJA on myös purjehdusmaajoukkueen valinta. 
Tutustu tarkemmin www.freja.com/fi/

YHTEISELLÄ 
MATKALLA

SAILING TEAM

Kuva: Jukka Saarikorpi

Moni maajoukkueurheilija on teh-
nyt uransa ohessa myös töitä; 
osa oman opintoalansa hommia, 

osa esimerkiksi nuorten valmennusta. Osa 
on tehnyt matkoilla mukana kulkevaa työ-
tä, kuten nettisivuja suunnitteleva Sinem 
Kurtbay.

Nirkko päätti viime syksynä kokeilla 
työntekoa purjeneulomo WB-Sailsissä, jo-
ka valmistaa hänen käyttämänsä Finnjolla-
purjeet.

- On ollut tosi antoisaa oppia uusia 
taitoja ja tutustua uusiin ihmisiin. Toimin-
taympäristön vaihdos on ollut piristävää, 
samalla tavalla kuin opinnot aiemmin ur-
heilun ohessa. Urheiluminän vaihtaminen 
joksikin muuksi - edes hetkeksi - tekee hy-
vää, Nirkko sanoo.

- Jos on utelias ja omaa halun oppia uut-
ta, niin todennäköisesti siinä onnistuukin. 
Hyväksi oppiminen niin opinnoissa, duu-
nissa kuin purjehduksessakin on pitkälti 
asennekysymys.

Urheilujohtaminen: Tapio Nirkko
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U
ni on kenen tahansa ke-
holle elintärkeää eliksiiriä, 
mutta erityisen paljon hy-
vä nukkuminen vaikuttaa 
huippu-urheilijan kehi-

tykseen, suoritukseen ja palautumiseen.
- Aivotutkimuksissa on saatu lisääntyvää 
näyttöä siitä, miten uni edesauttaa aivojen 
elpymistä; energiantuotantoa ja kuona-ainei-
den hävittämistä aivoista. Unella on toki mer-
kittävä vaikutus myös elimistön ja lihasten pa-
lautumisessa, unitutkija, professori Markku 
Partinen Helsingin Uniklinikalta kertoo.

- Syvä N3-uni on tärkeää, koska silloin 
aivojen energiavaraston täyttyvät ja valveen 
aikana kertyneet haitalliset aineenvaihdun-
tatuotteet poistuvat aivojen glymfaattisen 
kierron kautta. Toisaalta REM-univaihe 
on erityisen tärkeä taitomuistin kannalta 
varsinkin purjehduksen kaltaisissa lajeis-
sa, joissa korostuu fyysisen voiman lisäksi 
taidon ja tekniikan merkitys. Jos aivot eivät 
toimi, ei purjehduksessa pärjää.

PARTISEN TYÖRYHMÄ on kartoittanut 

Tehotorkuilla 
puhtia purjehdukseen
Helsingin Uniklinikan professori Markku Partinen ohjaa 
maajoukkuepurjehtijoita syvemmän unen saloihin.

TEKSTI IINA AIRIO

useamman maajoukkuepurjehtijan nukku-
mista ja luotsannut heitä kohti parempaa 
unta. Matkustelu, aikaerot, kilpailutilanteet 
ja vaihtuvat olosuhteet aiheuttavat monelle 
haasteita unensaantiin. Joku nukahtaa hel-
posti illalla, mutta heräilee aamuyöllä. Toiselle 
taas unensaanti on illalla vaikeaa.

- Ensinnäkin lohdutuksen sana: yksi 
huonosti nukuttu yö ei tutkitusti vaikuta 
urheilusuoritukseen, kun on muuten fyysi-
sesti hyvässä kunnossa. Päin vastoin: vaikka 
olo aamulla olisi sellainen, että on nukkunut 
levottomasti ja pätkissä, ovat aivot saatta-
neet hyvinkin valmistautua tulevan päivän 
koitoksiin. Kilpailun aikana kannattaa mie-
luummin nukkua ”kehnommin” ja ilman 
unilääkettä kuin ottaa lääkettä, jolloin unen 
laadulle tärkeät REM- ja syvän unen vaiheet 
jäävät pois, Partinen sanoo.

- Aiemmin annettiin virheellisesti ohjei-
ta, että ennen kilpailusuoritusta tai varhais-
ta lentoa kannattaa käydä aiemmin nukku-
maan. Nukkumaan kannattaa mennä vasta 
silloin, kun uni on tullakseen. Jos ajatukset 
pyörivät päässä, kannattaa lukea sängyssä 

tai vaikka pelailla pasianssia. Unensaannista 
ei tule tehdä ongelmaa.

UNIKLINIKAN VALMENNUKSEEN 
luottaa myös yksinpurjehtija Ari Huusela. 
Siinä missä maajoukkuepurjehtijan tulisi nuk-
kua noin kahdeksan tunnin yöunet, joutuu 
Huusela valtameriä halkoessaan pärjäämään 
huomattavasti lyhyemmillä pätkillä.

- Olemme treenanneet Aria itsehyp-
noottiseen nukahtamiseen, jonka avulla 
hän pystyy vaipumaan nopeasti lepotilaan. 
Yksinpurjehduksilla on tärkeää saada pian 
unen päästä kiinni, sillä herätykseen ei ole 
pitkä aika, Partinen sanoo.

Torkut hyvän yöunen tukena ovat toi-
vottavia myös ratapurjehtijoille. 

- Treenikaudella päiväunet ovat erityi-
sen suositeltavia, koska REM-uni kehittää 
päivälläkin pysyvää taitomuistia. Myös 
lapsilla ja nuorilla päiväunien on todettu 
parantavan oppimista. Kilpailutilanteissa 
tehonokoset (powernaps) ovat paikallaan, 
mikäli vain mahdollista, noin 2-3 tuntia 
ennen starttia.

MILLOIN UNILLE? Noudata mahdollisimman säännöllisiä 
nukkumaanmenoaikoja; mene nukkumaan mieluummin 
aikaisemmin kuin myöhemmin. Jos kaipaat nukahtamisen 
tueksi melatoniinia, se kannattaa ottaa jo kello 21, vaikka 
menisitkin nukkumaan vasta 23-24 aikaan. Melatoniini an-
taa keholle viestin, että nyt on ilta. Siksi se toimii hyvin 
myös aikaeroihin totuttelussa. Suomalaisesta apteekista 
ostettava melatoniini on turvallista myös huippu-urheilijalle.

MITÄ PUUHAKSI? Sähköposteja ei kannata lukea enää 
kello 22 aikaan, vaan iltapuuhien tulisi olla rentouttavia ja 
rauhoittavia. Katsele elokuvaa, lue tai pelaa vaikka pasians-
sia padillä. Kun ruudun sinivalon säätää pois päältä, ei se 
ole haitallista unelle. Tärkeintä on, että puuha unettaa - ei 
aktivoi.

MILLOIN LIIKKUMAAN? Hikiliikuntaa ei kannata harras-
taa pariin tuntiin ennen nukkumaanmenoa, sillä aivojen ja 
kehon tulee viilentyä ensin. Rauhallinen liikunta sen sijaan 
auttaa unensaantia. 

MITÄ SYÖDÄ JA JUODA? Jo pieni olutpullollinen huonon-

Olit sitten kilpa- tai matkapurjehtija, 

toimistotyöläinen tai lomalainen, ovat 

päiväunet kannattava investointi. Näil-

lä Markku Partisen ohjeilla tehonoko-

set onnistuvat:

• Juo kuppi vahvaa kahvia (esimerkiksi 

tuplaespresso), aseta herätys 20 mi-

nuutin päähän ja käy mahdollisimman 

rentona pitkäkseen. Voit jopa pujahtaa 

Vinkit parempaan uneen

Tuplaespresso ja nokosille!
peiton alle. Jo 11 minuutin unien on to-

dettu virkistävän, mutta monilla 20-45 

minuutin torkut ovat tehokkaimmat. 

Sitä pidempi uni voi aiheuttaa niin sa-

nottua unikitkaa tai -humalaa, josta 

heräämiseen voi kulua etenkin 

alkuillasta useampi tunti.”

• Toinen kikka on käyttää 

herätyskellon sijaan avain-

nippua tai lusikkaa. Toimi muuten sa-

moin, mutta aseta makuulla ollessasi 

käsi hieman sängynreunan yli ja laita 

avaimet tai lusikka käteen. Kun vaivut 

ykkösuneen, pysyy lihasjän-

teys vielä, mutta kakko-

suneen siirtyessäsi ote 

herpaantuu ja esine 

putoaa. Näin heräät 

sopivassa kohtaa unta.

taa unenlaatua ja siten seuraavan päivän urheilusuoritusta. 
Alkoholi ei siis kuulu kilpailupäiviin. Hyvänä nyrkkisääntö-
nä voi pitää sitä, että yhdenkin alkoholiannoksen jälkeen 
kannattaa odottaa 2-3 tuntia ennen nukkumaanmenoa. 
Iltapalan tulisi olla suhteellisen kevyttä, eikä tuntia ennen 
nukkumaanmenoa kannata enää syödä tukevasti. Näin väl-
tetään närästysoireet.

MITEN MINIMOIDA AIKAERO? Länteen matkustaminen 
on unen kannalta helpompaa, itään vaikeampaa. Esimer-
kiksi Pohjois-Amerikkaan matkustaessa ei kannata nukkua 
lennolla ja perillä tulee sinnitellä paikalliseen iltaan (kello 
22-23) asti hereillä. Moni herää aamulla suhteellisen aikai-
sin, jolloin kannattaa suunnata ulos aurinkoon. Keskimäärin 
keholla kuluu vuorokausi kolmen tunnin aikeroon sopeutu-
miseen. Kotiin palatessa tai esimerkiksi Japaniin lentäes-
sä lennot lähtevät usein illalla, jolloin koneessa kannattaa 
yrittää nukkua. Tarvittaessa voi ottaa jopa unilääkettä, sillä 
perille saavutaan usein aamulla. Jälleen kannattaa välttää 
päiväunia perillä ja pysyä hereillä iltaan asti. Näin keho pää-
see vähitelleen uuteen rytmiin.
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S
iinä missä suomalaiset osal-
listuivat kilvan Whitbread 
Round the World Raceen 
(nykyinen Volvo Ocean Ra-
ce) 1980- ja 1990-luvuilla, 

eivät sinivalkoiset ole viime vuosina ol-
leet mukana nimekkäimmissä kilpailuis-
sa. Thomas ”Tompe” Johanson purjehti 
Ericsson 3 -veneen miehistössä ”Volvossa” 
2008-2009 - eli vuosikymmen sitten. Vuon-
na 2012 hän oli mukana yhdellä etapilla Pu-
ma Ocean Racingin matkassa.

Nyt suomalainen avomeripurjehdus 
nousee pitkästä aikaa säännöllisesti valta-
kunnallisiin medioihin. Tapio Lehtisen 
Golden Globe Racesta, Ari Huuselan Ro-
ute du Rhumista ja Ocean Ladiesin Atlantic 
Rally for Cruisersista on voinut lukea muun 
muassa Helsingin Sanomista. 

Lisäksi venekunnat tiedottavat itse ak-
tiivisesti kilpailuistaan. Esimerkiksi Xtra 
Staerk Ocean Racing Societyn menestys-
tunnelmista on päässyt nauttimaan kippari 
Arto Linnervuon elävästi kirjoitetuissa 
Facebook-päivityksissä. Kuvia, videoita 
ja tekstejä on sadellut monelta muultakin 
purjehtijalta sosiaaliseen mediaan lähes re-
aaliaikaisesti.

Jopa valtamerten ylityksestä on tullut 
yleisöystävällistä.

Elääkö avomeripurjehdus Suomessa 
nyt uutta huumaansa? Vai näkyykö 
se vain enemmän?

Avomeripurjehtijat ry:n puheenjohtaja 
Heikki Räisänen pohjaa arvionsa fiilik-
seen, sillä lukuja suomalaisten purjehduk-
sista maailmalla ei ole tiedossa.

- Näppituntumani on, että avomeripur-
jehdus ja kilpailuihin osallistuminen maail-
malla olisi pikkuisen lisääntynyt. Toisaalta 

Valtamerten  taikaa
Suomalainen valtameripurjehdus elää uutta huumaansa. 

Yksinpurjehtijat haastavat itsensä pallon ympäri ja venekunnat 

menestyvät avomerikilpailuissa. Mikä avomerissä kiehtoo?

koen, että suomalaisia on aina ollut mukana 
kilpailuissa, mutta kun veneet ovat kallistu-
neet ja sponsoreita on tarvittu enemmän, 
on näkyvyyttä haluttu ja saatu enemmän, 
Räisänen sanoo.

- Esimerkiksi ARC:iin osallistuu vuosit-
tain kolmesta viiteen suomalaismiehistöä, 
mutta eivät he useimmiten näy eivätkä kuu-
lu lainkaan. On hienoa, että palstatilaa on 
viime aikoina löytynyt avomeripurjehduk-
selle näinkin hyvin.

Monia avomerikisoja voi nyt seurata kä-
tevästi livenä puhelimesta. Myös Avomeri-
purjehtijat ry pyrkii siihen, että sen lähes 30 
ranking-kisaa on tänä vuonna seurattavissa 
kännykästä.

Yksinpurjehtijoista Ari Huusela täh-
tää Vendée Globeen 2020 ja Tapio 
Lehtinen on parhaillaankin taitta-

massa matkaa maapallon ympäri. Lehtinen 
oli mukana jo Skopbank of Finlandissa lähes 
40 vuotta sitten, samoin kuin yksin maapal-
lon 1986-1987 kiertänyt Harry Harkimo. 

Lehtinen, 61, ei kamppaile enää Golden 
Globe Racen voitosta, mutta hän on nous-
sut kansainväliseksi suosikiksi sinnikkään 
asenteensa, satelliittiviestiensä ja huumo-
rinpilkahdustensa ansiosta.

- Suurin yllätys kilpailun aikana lienee 
ollut kilpailun saama suuri positiivinen 
huomio ja isolta joukolta ihmisiä saamani 
kannustus. Erityisesti radioamatöörit Suo-
messa ja maailmalla ovat korvaamaton apu 
sekä suoraan että välittämällä tietoa, Leh-
tinen kertoo radioamatöörien välityksellä.

Siinä missä Golden Globe Racen kärki saa-
puu Ranskaan ehkä jo ennen tämän lehden 
ilmestymistä, lipunee merirokon hidastama 
Lehtinen perille vasta toukokuussa. Mutta se 
ei suomalaista tunnu haittaavan.

- Antoisinta on merellä olo ja purjehdus 
- tämä on oikeasti ihanaa, Lehtinen kom-
mentoi.

Yön totaalinen pimeys. Kuu, joka 
ensimmäisellä viikolla johdattaa 
yksinäisiä veneitä kohti maaliaan ja 

toiseksi katoaa palatakseen taas pikkuhiljaa 
valaisemaan kolmatta viikkoa. Siriuksen ja 
Venuksen tähdensilta. Tutkasta näkyvät 
lähestyvät myrskypilvet. Reitillä nukkuvat 
valaat.

Näin kuvailee öisen Atlantin jännitystä 
Ocean Ladiesin Pia Siukosaari. Naisisto 
ylitti valtameren ARC:in mukana - turvalli-
sesti ja järkevästi. 

- Rajat eivät tulleet vastaan, sillä emme 
kokeneet ääriolosuhteita emmekä ajaneet 
riskillä. Meillä matka oli monelle enemmän 
henkinen; piti päästää yhdestä rannasta irti 
päästäkseen toiselle. Merellä oli aikaa aja-
tella ja nauttia ympäröivästä luonnosta, 
Siukosaari sanoo.

Sama viehätys tuntui myös samaan 
aikaan järjestetyssä, kilpailullisemmassa 
RORC:issa. Xtra Staerkin miehistö odotti 
kahden ja puolen viikon jälkeen turkoosin-
sinisestä merestä kohoavia Grenadiinien 
saaria innolla ja samalla haikeudella. Paluu 
maaliin tarkoittaisi kännykättömän ja eris-
tetyn elämänvaiheen päättymistä. Loputto-
mien keskustelujen ja rauhallisen pohdiske-
lun tilalle tulisivat arjen kiireet - hyvässä ja 
pahassa.

Linnervuo kirjoitti aiheesta Xtra Sta-
erkin Facebook-sivulle noin vuorokausi 
ennen maalia: ”Vaikka maaliin pääsy ja 
yhteisen päämäärän saavuttaminen tuntuu 
hienolta, on samalla nyt iskenyt päälle pieni 
haikeuden tunne siitä, että joko tämä maa-
ginen purjehdus loppuu?”

Ari Huuselan päätähtäin on 
2020 starttaava Vendée Globe.

Golden Globe Race -kilpailija Tapio 
Lehtinen on yllättynyt saamansa 
kannustuksen määrästä.

TEKSTI IINA AIRIO

MERTEN

SANKARIT
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Ocean Ladies nautti 
Atlantin rauhasta.
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OSTAMASSA TAI 
MYYMÄSSÄ VENETTÄ?
ANNA BÅTAGENTIN TEHDÄ TYÖ PUOLESTASI.

OLEMME 100% 
VENEVÄLITTÄJIÄ
Båtagentit ovat venevälittäjiä, jotka 
paneutuvat 100% kaikkiin kohteiseen, 
jotka ovat myynnissä. Teemme työn 
samalla periaatteella kuin 
kiinteistövälittäjät.
Meillä ei ole muita tehtäviä, kuin myydä 
niitä veneitä, jotka meille on 
luottamuksella annettu myyntiin.
Meitä ei häiritä uusveneen edustuksilla 
tai huoltotoimeksiannoilla.
Tämä antaa meille mahdollisuuden 
keskittyä 100% myyntitoimeksiannoille.

KOKEILE MEITÄ 
HAKUKONEESSA!
Etsi Googlesta venettä, joka meillä on 
myynnissä. Kirjoita vain hakuruutuun 

venemallin ja kokeile. Suurella 
todennäköisyydellä tulet löytämään 
linkin veneestä Båtagentille 
varhaisessa vaiheessa. Usein top 10 
joukossa kaikista myynnissä olevista 
veneistä maailmalla. 
Vertaa meitä mielellään muihin 
välittäjiin!

VAHVANA INTERNETISSÄ - 
ANTAA MONTA OSUMAA
Båtagentin johtajilla on taustana 
kokemusta media- ja internettoimia-
loilta sekä vankka kiinnostus veneisiin. 
Olemme vahvasti esillä, kun 
kysymyksessä on; markkinointia, 
mainontaa sekä liikenteen ohjaamista 
jokaiselle yksittäiselle veneelle, joka 
meillä on myynnissä.

Nettivälittäjä 
kattavalla venekohtaisella markkinoinnilla.

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

Kansainvälinen
kattava mainonta Suomen rajojen ulkopuolella.

Purjehdusammattilaisia
jotka myös osaavat moottoriveneet.

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

Sinulla on vene käytettävissä 
koko myyntiprosessin aikana.

Välitämme
rahoitusta, vakuutuksia sekä puolueettomia 
kuntotarkistajia.

20 000 – 40 000 kävijää kuukaudessa
riippuen vuoden ajasta.

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

Veneilmoitukset ovat 
helposti katsottavissa. 
Olemme kaikilla digitaalisilla 
alustoilla. 

BÅTAGENT 
LYHYESTI

www.batagent.fi

Voittoja ja mitaleita avomerellä

M
yös menestyksestä on päästy nauttimaan, 
kuten Xtra Staerkin Round Ireland Yacht 
Racen luokkavoitto ja RORC Transatlantic 
Racen kokonaiskilpailun neljäs sija täysin 
suomalaisella miehistöllä osoittivat. Suomen 

Purjehdus ja Veneily valitsi Arto Linnervuon 2018 Vuoden avo-
meripurjehtijaksi.

Toissa vuonna suomalaiset juhlivat Euroopan mestaruutta 
ORC:issa kahdessa luokassa. A-luokassa Tea Ekengren-Sauré-
nin kipparoima Blue Nights purjehti tyylikkäästi mestaruuteen 
ja B-luokassa Xini Freedom kipparinaan Martin Estlander ylsi 
samaan.  

Ari Känsäkoski miehistöineen voitti 2017 Class40-luokan 
Vintage-kategorian Euroopan- ja maailmanmestaruudet. Myös 
vuonna 2018 Känsäkosken Finnish Ocean Racing Association 
(FORA) kilpaili ahkerasti, mutta miehistössä oli mukana myös 
ranskalaisia ja englantilaisia.

- Class40-purjehdus on loistava alusta, jossa Vintage-luokka 
mahdollistaa kestävän vuodesta toiseen jatkuvan purjehtimisen 
suuressa fleetissä ja maailman upeimmissa valtamerikilpailuissa. 
Tarkoituksenamme on kasvattaa jäsen- ja miehistöpohjaa Suo-
messa ja kouluttaa vaikka alkeista alkaen. Rohkeasti mukaan 
vaan, Känsäkoski kannustaa.

- Ensi kauden vene on ensi kertaa Suomessa, ja tarkoitukse-
namme on ajaa ainakin IRC-rankingsarja, Espoo Suursaari Race, 
Gotland Runt ja Helsinki Tallinna Race. Suomessa olon aikana 
venettä myös varustellaan seuraaviin pitkiin kilpailuihin, Jan 
Paukkunen jatkaa.
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Xtra Staerk (Arto Linnervuo, 
Pasi Palmu, Ville-Veikko 
Niskanen, Mikko Jaatinen, 
Tuomas Honkinen, Jussi 
Nieminen, Jussi Kallasvuo 
ja Mikael De Meulder) voitti 
RORC Transatlantic Racen 
IRC I -luokan.
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avomeripurjehtijat.org, class40.fi, facebook.com/xtrastaerksailracing/, facebook.com/tapiolehtinensailing/, arihuusela.com ja oceanladies.fi

Ari Känsäkoski rohkaisee 
innokkaita purjehtijoita otta-
maan yhteyttä Finnish Ocean 
Racing Associationiin.
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O
ffshore 3C -avomeri-
luokka on tarjonnut 
suomalaisille kilpave-
neilyn ystäville lukuisia 
onnen hetkiä viimeisten 

vuosien aikana. Johnsson ja Myllymäki suo-
rastaan dominoivat luokkaa myös kaudella 
2018. Heille sesonki oli kuitenkin lähinnä 
odotustenmukainen, ei mikään yllätyksel-
linen jättipotti. 

Kaksikon yhteinen taival alkoi jo vuonna 
2013. Johnsson oli jo edellisvuonna kysynyt 
Myllymäen halua lähteä hänen kartturik-
seen Norjan MM-kisoihin. Napolin vuoden 
2013 MM-kisoista alkanut arvokisataival on 
tähän päivään mennessä tuottanut Johns-
sonille ja Myllymäelle kaksi MM-kultaa, 
kaksi EM-kultaa, kaksi MM-pronssia sekä 
kaksi EM-hopeaa. 

Myllymäki pitää heidän yhteistyötään 
varsin saumattomana. 

– Kaikki on sujunut vuosien varrella 
erittäin hyvin. Käytännössä joka vuosi on 
tullut joku arvokisamitali. Parhaimpana 
vuotena niitä tuli kolme, Myllymäki sanoo.

Hän pitää Johnssonia periksiantamat-
tomana kuljettajana, joka osaa hahmottaa 
kokonaisuuksia. Myllymäen mukaan Johns-
son pystyy kilpailun aikana poikkeuksellisen 
hyvin laskelmoimaan, että mikä sija riittää 
kokonaiskilpailun voittoon, mutta tarpeen 
tullen hän ei anna periksi niin kauan kuin 
teoreettinenkin mahdollisuus vielä elää.

Johnsson ja Myllymäki ajoivat vii-
me kaudella Ruotsin Öregrundissa 
hallittuun maailmanmestaruuteen. 

MM-kultaa edelsi EM-hopea, jota Mylly-

Kilpaveneilyn
luokkavaihtoja
Useampi nuori suomalaiskuljettaja vaihtaa ensi 

kaudeksi suurempaan kilpaluokkaan. Muun muassa 

GT30-luokassa kovaa jälkeä tehnyt Jarno Vilmunen 

nähdään ensi kaudella Formula 4 -veneen ratissa.

TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM KUVAT MIKA HURRI

Talvi on vasta aluillaan, mutta kotimaisen kilpaveneilyn 
kulisseissa tapahtuu. Moni suomalaiskuljettaja näh-
dään tulevana kesänä erilaisen kilpaveneen ohjaamossa. 

GT30-rataveneluokka on yksi kotimaisen kilpailuveneilyn ko-
vatasoisimmista luokista. Viime kaudella SM-sarjaa kiertäneis-
tä kuljettajista ainakin kolme vaihtaa Formula 4 -luokkaan. He 
ovat Vilmunen, Totti Kemppainen ja Saku Rautiainen. Myös  
Roope Virtanen ajaa ensi kaudella F4:ssa.

Päättyneellä kaudella ylivoimaiseen Suomen mestaruuteen 
ajanut Vilmunen näkee luokkavaihdon mielekkäänä haasteena. 

– Luokanvaihto tekee erittäin hyvää motivaatiolle. Ensim-
mäinen vuosi menee varmasti harjoitellessa, mutta täysillä aje-
taan aina, kertoo Vilmunen.

Hän sanoo keskittyvänsä lähinnä SM-sarjaan, mutta Vilmu-
nen nähdään Kotkassa myös MM-sarjan osakilpailun lähtövii-
valla. 

Vilmunen on päässyt jo kokeilemaan Formula 4 -venettä, 
mutta hänen ensikauden kilpurinsa on vielä Italiassa. Nuoren 
kilpaveneilijän odotus talviaikaan on pitkä, mutta Vilmunen kat-
selee positiivisena kevättä kohden. 

– Keväällä lumien sulettua pääsen sitten vihdoin omalla ve-
neelläni ajelemaan.

GT15-luokan nuori lupaus Arttu Saari 
Myös GT15-luokassa viime kaudella ajanut Arttu Saari vaih-
taa luokkaa tulevaksi kaudeksi. Ensi kaudella Saari ajaa GT30-
luokkaa. 

Hän lähtee tulevaan kauteen innostuneena ja hyvillä mielin, 
mutta mitään suurempia sijoitustavoitteita Saarella ei ole. Hän 
toivoo saavansa useita onnistuneita startteja kauden aikana, jotta 
varsinaisen huippuvauhdin löytäminen kaudelle 2020 onnistuisi 
sujuvasti.

mäki pitää pienoisena tilastotappiona. 
– Emme halunneet riskeerata mitään 

kaluston suhteen, koska kauden päätavoit-
teemme oli MM-kisat, kertoo Myllymäki.

Hän arvostaa heidän saavuttamansa 
MM-kullan hyvin korkealle, koska luokan 
taso on Myllymäen mukaan kohonnut val-
tavasti viime vuosina.

– Ruotsissa on useita nuoria, joilla on 
nopeuden lisäksi tahtotila tehdä asiat oikein 
ja järkevästi. Tulevalla kaudella joudumme 
varmasti antamaan kaikkemme, jos halu-
amme saavuttaa hyvät sijoitukset, Mylly-
mäki sanoo. 

Tämän vuoden MM-kisat ajetaan Nor-
jassa, jossa sääolosuhteet ovat usein han-
kalat. Myllymäki näkee mahdolliset vaikeat 
olosuhteet heille vankan kokemuksen myö-
tä kilpailueduksi. 

Parivaljakko palkittiin vuotuisessa 
SPV-gaalassa vuoden nopeusve-
neilijöiksi ja he pokkasivat myös 

Kilpaveneilijöiden pokaalin, joka jae-
taan parhaiten ulkomailla menestyneelle 
Offshore-tiimille.

– Onhan se aina upeaa saada tunnustus-
ta tehdystä työstä. Ehkä sellainen asia, joka 
puuttuu jopa Marcuksen meriittilistalta, on 
kutsu Linnanjuhliin. Itselläni nyt on kaksi 
maailmanmestaruutta, mutta hänellä niitä 
on peräti kuusi kappaletta, Myllymäki sa-
noo.

Edelleen menestysnälkäisen kaksikon 
kausi alkaa perinteisesti Lohjan Meriturvan 
Immersion-testillä keväällä. Ensimmäinen 
kilpailu on Myllymäen mukaan Kalkkiran-
nan SM-sarjan avauskilpailu.

Tunnustusta huippukaudesta
Offshore 3C -avomeriluokassa kilpailevat Marcus Johnsson 

ja Jussi Myllymäki ajoivat lähes täydellisen kauden. SPV-

gaalassa kaksikko palkittiin vuoden aikana tehdystä työstä.

TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM  KUVAT JESPER ZANDER JA KOIVUNEN PHOTOGRAPHY

Arvokkaat tunnus-
tukset nostavat aina 
hymyn huulille, vaikka 
palkintokaappi olisi 
jo täynnä.

GT30-luokassa lähes kaiken voittanut Jarno Vilmu-
nen lähtee opettelemaan suuremman luokan salat.

Johnsson ja Myllymäki 
kultajahdissa Ruotsissa 
vuonna 2018.
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TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM  KUVAT LINDHOLMIN KOTIALBUMI JA PIRJO LEHTONEN 

Nuori porvoolainen poika kiin-
nostui veneistä jo kauan ennen 
kouluikää. Lindholmin ollessa 

10-vuotias, hän rakensi ensimmäisen ka-
jakkinsa. Tämän jälkeen Lindholm rakensi 
veneen tai kaksi joka vuosi. Pienet vaneriset 
veneet valmistuivat perheen autotallissa.

Lukioikäisenä Lindholm sai ensimmäi-
sen kilpavenetilauksensa. Veneen tilannut 
henkilö sai haluamansa, mutta ei maksanut 

Porvoolainen Jan-Erik Lindholm aloitti veneiden rakentamisen jo nuorena. 
Hän kilpaili Formula 4 -luokassa menestyksekkäästi rakentamillaan veneillä.

Kilpailijasta 
veneenrakentajaksi

veneestä lupaamaansa summaa. Seuraava-
na vuonna sama kaveri tilasi uuden veneen. 
Lindholm kertoo, että kilttinä poikana hän 
alkoi sitä rakentamaan. Veneen valmistut-
tua hän ei ollut edelleenkään saanut maksua 
ensimmäisestäkään veneestä.

– Ajattelin, että helkatti, tätä se ei saa. 
Menin siitä sitten Harry Lindellin pajalle 
hakemaan Volvo Penta -moottorin ja pää-
tin, että alan sitten itse ajamaan. Siitä se 

sitten lähti, Lindholm sanoo.
Lindholmin kilpaveneilyura alkoi Kot-

kassa vuonna 1982. Hän kävi tuohon aikaan 
lukion viimeistä vuottaan. Luokkana oli SC 
eli alle 500-kuutioiset vakiokoneet. Luokas-
ta tuli lopulta S550.

Lindholmin kilpaveneilyuran alku oli 
tahmea. Hän ajoi koko uransa omatekoisilla 
veneillä ja Lindholmin mukaan meni neljä 
tai viisi vuotta, että ajo alkoi kulkemaan.

Hänen uransa kulta-aikaa oli 1980-luvun loppupuoli. Tuol-
loin Formula 4 -luokassa ajanut Lindholm kuului luokan eh-
dottomiin kärkinimiin maailmassa. Hän voitti vuosina 1988 
ja 1989 Suomen mestaruudet. Samoina vuosina hän saalisti 
uransa ainoat arvokisamitalit. Kumpikin vuosi toi mukanaan 
MM-hopean.

– Hyviä muistoja on paljon, mutta kenties paras muisto 
ja samalla paras saavutukseni oli MM-hopea Amsterdamissa 
vuonna 1988. Siellä oli 41 venettä laiturissa valmiina ensim-
mäiseen erään, kertoo Lindholm.

1990-luvun alun hän ajoi F3000-luokkaa. Tämän jälkeen 
Lindholmin tarkoituksena oli siirtyä Formula 1 -luokkaan.

– Hankin koneenkin jo, mutta tuhosin veneeni harjoituk-
sissa. Siitä ei sitten tullut mitään ja lopetin periaatteessa urani 
tuohon, Lindholm sanoo.

Hän siirtyi uransa päätyttyä hetkeksi lajin ulkopuolelle, eikä 
edes seurannut kisoja. Lindholm palasi lajin pariin kilpailujär-
jestäjän ominaisuudessa vuonna 1995. Hän oli perustamassa 
Porvooseen POMO:a ja toimi sen puheenjohtajana vuoteen 
1999 asti.

Tänä päivänä Lindholm on palannut lähes täysipäiväises-
ti kilpaveneilyn pariin. Hänen poikansa Alexander rakentaa 
omaa uraansa isänsä jalanjäljissä Formula 4 -luokassa. Jan-Erik 
rakentaa luonnollisesti myös poikansa veneet. Heillä on taka-
naan nyt kolme kautta luokassa.

– Alexanderin viime vuoden veneeseen teimme vain pieniä 
muutoksia. Täksi vuodeksikaan tuskin teemme suuria muu-
toksia. Se alkaa olla jo aika hyvä. Potkuripuolella on vielä kehi-
tettävää ja siihen on nyt satsattu, kertoo Lindholm.

Kilpaveneilyn lisäksi Lindholmin kalenteria täydentää hä-
nen oma yhden hengen tuotekehitysyrityksensä. Hän suunnit-
telee ja piirtää alumiinisia työveneitä.
 

Alexander 
Lindholm 
seuraa isänsä 
jalanjälkiä. Jan Erik-Lindholm on viettänyt lähes 

koko elämänsä veneiden parissa. 
Parhaimmaksi muistokseen hän mai-
nitsee Formula 4 -luokan MM-hopean 
vuonna 1988.

SWEET DREAMS 
ARE MADE OF cheese

Le Saint Mont des Alpes
Juustotarjottimelle ja 
ruoan valmistukseen.

Raclette
Paistinpannuun, grilliin ja uuniin

Testaa myös gratinointiin, hampurilaisiin, 
uunivuokiin ja lämpimiin voileipiin
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L
oppuvuodesta 2018 Suomen 
Purjehdus ja Veneilyn jär-
jestämät junioritoiminnan 
aluetapaamiset keräsivät 
alueellisesti yhteen seurojen 

junioritoimijat. Tapaamisten tavoitteena 
oli tutustua seurojen junioripäälliköihin, 
ohjaajiin ja muihin aktiivisiin junioritoimi-
joihin sekä auttaa ja edistää lähiseurojen 

välistä yhteistyötä junioritoiminnan osalta. 
Seurojen mielenkiinto juniorityön yh-

teistyötoimintaan on selvästi kasvussa. 
Yhdessä tekemällä seurat pystyvät yhdis-
tämään niin ohjaaja- kuin myös kalusto-
resurssit - ja harrastajaryhmien koot ovat 
luonnollisesti suuremmat kuin yhdellä seu-
ralla yksin. 

Junioritoiminnan aluetapaamisissa jo 

toiminnassa olevat ja hyväksi todetut seu-
rayhteistyömallit herättivät paljon kiinnos-
tusta. Tapaamisissa esiteltiin myös Suomen 
Purjehdus ja Veneilyn lasten ja nuorten toi-
minnan palveluja seuroille. 

Oulussa, Kuopiossa, Vaasassa, 
Tampereella, Turussa, Helsin-
gissä ja Kotkassa järjestetyissä 

Koulukiertueilla 
ja yhteistyöllä potkua 
juniorityöhön

SPV panostaa seurojen lasten ja nuorten toiminnan tukemiseen muun muassa 

aluetapaamisten, materiaalipankin ja valmennuksen tukemisen avulla. 

KUVAT HEIDI KOIVUNEN JA HELMI HOLLO

Tule tutustumaanLasten- maailmaamme Vene 19 Båt -messuille osastolle 4a51.

 

Koulukiertueet ovat toiminnallisia lajiesittelytilaisuuksia lähi-

alueen koulujen oppilaille, joiden tarkoituksena on lisätä tie-

toutta purjehduksen ja veneilyn harrastusmahdollisuudesta. 

1. Selvittäkää resurssit kouluvierailuiden järjestämiseen.    

Yksi lajiesittelykerta vie noin 30-45 minuuttia/ryhmä ja 

ohjaajia on hyvä varata kahdesta neljään. 

2. Ota yhteyttä lähialueen kouluihin ja varaa sopivat ajat 

lajiesittelylle. Sopiva ryhmäkoko on maksimissaan 25 op-

pilasta. Tilaksi käy esimerkiksi liikuntasali tai koulun piha. 

3. Suunnittele lajiesittelyn sisältö ja varmista tarvittavi-

en varusteiden saatavuus ja kunto. Ideoita lajiesittelyn 

toimintapisteisiin löydät Suomen Purjehdus ja Veneilyn 

nettisivuilta lasten ja nuorten materiaalipankista. Kou-

luissa tapahtuvat lajiesittelyt toimivat hyvin neljällä toi-

mintapisteellä. 

Vinkkejä koulukiertueiden toteuttamiseen
4. Toteuta kouluvierailu esimerkiksi näin: 

     Aloitus - toiminnan esittely kuvin tai videoin (esimerkiksi padilta).

Toimintapisteet: 
 1.  Hengaus – hengauskiikku/trapetsi/voimistelupenkki ja puolapuut 

 2. Liivien pukeminen ja merimerkit – 

 merimerkit kuvina ja navigointirata/tasapainorata 

 3. Vesipelastus – heittoliinan heitto 

 4. Solmut – noin metrin mittaisia köyden pätkiä ja tulostettuja ohjeita 

solmuihin 

 5. Simulaattori - Koko ryhmälle yhteisesti jollaan tutustuminen simu-

laattorissa. 

 6. Järjestä iltatapahtuma. Kouluvierailut on hyvä yhdistää seuralla jär-

jestettävään iltatapahtumaan, jossa kokeiltuja taitoja pääsee harjoit-

telemaan käytännössä esimerkiksi optarilla tai kumiveneellä vesillä. 

Hyviä ajankohtia ovat esimerkiksi toukokuun loppu ja elokuu koulujen 

alettua, jolloin seura voi mainostaa myös omaa kesätoimintaansa.

Kirjoittaja Laura Santala 

on lasten ja nuorten 

veneilytoiminnan  

koordinaattori. 

tapaamisissa osallistujille esiteltiin ve-
neilykoulun välineitä, jaettiin vinkkejä 
erilaisten lajiesittelytilaisuuksien, kuten 
koulukiertueiden toteuttamiseen, sekä 
tutustuttiin päivitettyihin materiaaleihin. 
Veneilykoulun välineisiin voi tulla tutus-
tumaan Vene 19 Båt -messuille SPV:n 
Lasten maailmaan. 

Päivitetyt materiaalit, kuten junioripur-

jehtijan ja -veneilijän harjoituskirja, lisätään 
www.spv.fi-sivuille lasten ja nuorten mate-
riaalipankkiin kevään aikana. 

Tulevalla kaudella SPV on vahvasti mu-
kana kehittämässä alueiden junioritoimin-
taa muun muassa kouluttamalla seurojen 
ohjaajia eri puolella Suomea sekä tarjo-
amalla valmennusosaamista alueleireille. 
Alkavalla kaudella ohjaajakoulutukset jär-

jestetään huhti-toukokuussa, alueleirejä ke-
sän aikana ja seuraavat junioritoimijoiden 
aluetapaamiset järjestetään marraskuussa. 
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R
eidet polttelevat ja vatsalihakset hyytyvät, 30 met-
riä ylämerkin kiertoon ja vielä pitäisi jaksaa. Näin 
aikuispurjehdukseen innostuneena aloittelijana 
olen päässyt kokemaan lajin fyysisiä vaatimuksia 
ja myös sen, kuinka paljon kehitettävää itselläni vie-

lä on. Tasoni ei tietenkään ole vielä kovin korkealla, mutta uusien 
taitojen oppiminen on erittäin inspiroivaa ja kannustavaa.

Olen toiminut purjehdusmaajoukkueen fysioterapeuttina nyt 
yhdeksän vuoden ajan ja sinä aikana päässyt seuraamaan olympia-
luokkia hyvin läheltä. Yhdessä fysiikka- ja lajivalmentajien kanssa 
olemme pohtineet lajin fyysisyyttä ja siinä vaadittavia ominaisuuksia 
eri luokissa. Laji on useista muista lajeista melko poikkeava, muun 
muassa kisan kokonaiskeston ja sään arvaamattomuuden vuoksi. 
Siksi kehon ja mielen on oltava valmis melkeinpä mihin tahansa.

Lapsena ja nuorena fyysiset ominaisuudet kehittyvät nopeasti ja 
helposti, kun ylipäätään harjoittelee riittävästi. Liian yksipuolinen 
harjoittelu (esimerkiksi purjehdus suhteessa muuhun harjoitteluun) 
saattaa lyhyellä aikavälillä tuottaa nopeaakin kehitystä, mutta voi 
pidemmällä aikavälillä johtaa rasitusperäisiin vammoihin. 

Yleisimpiä vammoja purjehduksessa ovat alaselän ja polven-
seudun vaivat. Kehon rakentuminen nuorena riittävän vahvaksi 
kaikilla fysiikan eri osa-alueilla vaatii monipuolista harjoittelua 
sisältäen vaihtelevia ärsykkeitä ja jatkuvasti kehittyviä harjoitteita. 

Eikä myöskään pidä unohtaa hyötyliikunnan merkitystä, sillä sitä 
kautta harjoitusmäärää etenkin kestävyyden osalta saadaan tehok-
kaasti lisättyä. 

Lapsen ja nuoren kasvu ja siihen liittyvät herkkyyskaudet ovat 
otollista aikaa kehittää fyysisiä ominaisuuksia, mutta myös aikaa, 
jolloin harjoittelun kuormitusta on tarkkailtava tarkasti rasitusvam-
mojen ennaltaehkäisemiseksi. Kasvava luusto on hauras ja herkkä 
esimerkiksi alaselän murtumille, jotka usein johtuvat virheellisistä 
voimaharjoituksista ja liian yksipuolisesta lajiharjoittelusta. 

Näin fysioterapeutin näkökulmasta monipuolinen fyysinen 
harjoittelu läpi vuoden on purjehtijalle ehdottoman tärkeä osa ko-
konaisvaltaista kehittymistä ja terveenä pysymistä. Jo nuorena luo-
daan siis edellytykset huippu-urheilu-uralle - ja myös sen kestolle.

Hauskaa treenikevättä!

if.fi 
010 19 19 19

if.fi /spv

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

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

TURVAA YMPÄRI VUODEN

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

Varaa 28.2. 
mennessä 

ja saat 

-10 %
alennuksen!

KROATIASSA PÄÄSET 
PURJEHTIMAAN JO 

ENNEN VAPPUA! 

Kevään ja kesän parhaat 
viikot varataan nyt!

Terve purjehtija optarista olympialaisiin

Kirjoittaja Pia Nirkko on 

Sailing Team Finlandin 

fysioterapeutti.
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Mathildan Marina 
N 60°13’1” E 22°54’0

Mathildedalin 42-paikkainen vierasvenesatama tarjoaa moni-
puoliset palvelut: muun muassa veneilijöiden peruspalvelut, 
rantalentopallokentän, lasten leikkipaikan, kaupan ja ulko-
kuntosalin. Satamaa kuullaan usein kehuttavan ystävällisestä 
asiakaspalvelustaan ja ravintolan herkullisista ruoista. Satama 
sijaitsee upeissa maisemissa, Teijon kansallispuiston kupees-
sa. Lisäksi Mathildedalin kylältä löytyy rutkasti nähtävää ja 
koettavaa. 
mathildanmarina.fi 

Nämä ovat 
suomalaisten 
suosikkisatamat
Kesä ja venereissut lähestyvät. Ota vinkit talteen, niin voit 
suunnata veneilijöiden äänestämiin satamiin. 

TEKSTI ANNI RAUNIO

Bodö
N 59°54,5’ E 21°45,0’

Suojainen Bodön satama sijaitsee eteläisellä Saaristomerellä, Bodön ja Bergholmin välillä kulkevan väylän itä-
puolella. Satama saa usein kiitosta lapsiystävällisyydestään ja loistavasta palvelustaan. Satamasta löytyy maukasta 
purtavaa tarjoava BistroCafé Bodö ja siistien, perinteisten saunatilojen lisäksi kelluva lauttasauna. Satamasta voi 
vuokrata kajakkeja ja SUP-lautoja. 
bodo.fi 

Iniö Norrby 
N 60°23.8’E,21° 23.4’

Iniö Norrbyn vierassatama on idyllinen, viihtyisä ja toimiva ko-
konaisuus. Palvelut ja kirkonkylä ovat lähietäisyydellä ja ravintola 
mainio. Satamaa kehutaan siisteydestään, hyväkuntoisuudestaan 
ja aurinkoisesta asiakaspalvelustaan. 40-paikkainen satama sijait-
see vilkkaiden pienveneväylien läheisyydessä.   
inionorrbyhamn.fi

 Iniö Norrby
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Kuhmoisten
Sahanranta
N 61°33,7’ E 25°11,3’

Viihtyisä Kuhmoisten Sahanranta sijaitsee Päijänteen rannalla. Venei-
lijät toivotetaan tervetulleiksi jo laituriin lipuessa, kun rantautumisa-
pua tarjotaan. Hyvän palvelun lisäksi satamasta löytyy leikkipuisto, 
lauttakioski, sauna, minigolf, veneenhuoltomahdollisuus ja vanhaan 
sahan pajarakennukseen kunnostettu ravintola. Muut tarvittavat pal-
velut ovat kävelymatkan päässä. 
paijanmarine.fi

Saariston ranta
N 62°26,1’ E 29°37,5’

Saariston ranta sijaitsee Liperin Tutjunniemessä. Vaikka satama on 
suhteellisen pieni, on se erittäin toimiva. Kaunis ympäristö ja iloinen 
henkilöstö tekee satamasta monen veneilijän vuosittaisen vierailukoh-
teen. Sataman yhteydessä on Saariston Puoti, jossa saman katon alla 
ovat kauppa, kahvila ja anniskeluravintola. 
saaristonpuoti.fi
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Korpilahti
Marina
N 62°00,8’ E 25°33,4’ 
Pohjois-Päijänteellä sijaitsevaan Korpilahden 
satamaan on helppo veneillä ja Korpilahden 
keskustan palvelut ovat välittömässä lähei-
syydessä. Satamassa on huomioitu kaikki 
oleellinen, mitä veneilijä tarvitsee. Lisäksi 
kahvila-ravintola Satamakapteeni takaa, ettei 
vatsojen tarvitse kurnia. Kesäisin veneilijöitä 
viihdyttää monenlaiset tapahtumat, kuten 
Päijänteen Palvipäivät ja Satama Blues. 
satamakapteeni.fi
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Vuoden vierassatamatpalkitaan8.2. klo 11hallissa 4.

M
at

h
ild

an
 M

ar
in

a

50 51



  1 • 2019 V e n e i l yV e n e i l y

Ostitte Ilkka Herlinin kanssa vuonna 
2008 suljetun vierasvenesataman, Nau-
vossa sijaitsevan Gullkronan kaksi vuot-
ta sitten. Mitä saari merkitsee teille?
- Itämeren pelastus on yhdistänyt meidät 
alunperinkin. Olemme menneet naimisiin 
Gullkronassa, koska se on yksi kauneim-
mista paikoista mitä on. Maisemaan kuuluu 
pieniä ympäröiviä saaria ja avonaista merta. 
Kasvillisuus on ikivihreä ja runsaampi kuin 
ihan ulkosaaristossa, mutta kuitenkin erilai-
nen kuin mantereella. Sammaleet ja korkeat 
kalliot ovat osa lumoa. 

Kun satamaa tarjottiin meille ostetta-
vaksi, se tuntui luottamuksen osoituksel-

ta. Edellinen omistaja tiesi, ettemme pilko 
saarta tonteiksi vaan haluamme säilyttää 
sen kaikkien käytössä ja vaalia perinteitä.

Milloin ja millaisena Gullkrona avataan 
veneilijöille?
- Avaamme toukokuun lopulla sataman. 
Asiakaspaikkoja on 40. Tavoitteena on, 
että satamassa olisi tarjolla yksinkertainen 
päivän annos. Kauppaa emme tee, sillä Kir-
jaisissa on hyvä kauppa. Saunat löytyvät, ja 
luontopolku kunnostetaan. Evan museo, 
luotsitupa ja lasten lossi ovat ennallaan - 
näistä meiltä kysytään ensimmäisenä. 

Hengeltään saari on enemmän luon-

Luonnon ja 
perinteiden lumoa

Suosittu Gullkrona avautuu jälleen veneilijöille. Saara Kankaanrinta ja Ilkka Herlin 

ovat kunnostaneet vierasvenesataman Itämerta ja saaristoelämää kunnioittaen.

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT SAARA KANKAANRINTA JA ILKKA HERLIN

nonystävän retkisatama kuin viimeisen 
päälle palvelukeskus. Paikalle pääsee myös 
ilman omaa venettä!

Olemme saaneet mielettömästi palau-
tetta siitä, miten hienoksi paikka on aina 
koettu; olemme olleet hyvin varovaisia 
ettemme hosumisella pilaa mitään ainut-
laatuista. Satama on pitkälti siinä kunnossa 
kuin se oli aiemminkin, ja ensimmäinen 
kesä on testikesä, jonka jälkeen olemme 
viisaampia. 

Kuinka suuri satamamaksu tulee ole-
maan?
- Se on linjassa muiden lähisatamien kanssa.

”Kun satamaa tarjottiin meille 
ostettavaksi, se tuntui luotta-

muksen osoitukselta. Edellinen 
omistaja tiesi, että haluamme 
säilyttää saaren kaikkien käy-

tössä ja vaalia perinteitä.” 
Saara Kankaanrinta

posti Itämeren pelastustyöhön. Kerromme 
Gullkronassa Baltic Sea Action Groupin 
(BSAG) tehokkaasta työstä, jolla torjutaan 
ravinnepäästöjä ja hillitään ilmastonmuu-
tosta. Siihen voi halutessaan osallistua lah-
joituksella.

Miten kestävä kehitys ja ekologisuus nä-
kyvät Gullkronassa? 
- Saari on siitä hieno ja ehdoton paikka, että 
ekologiset reunaehdot eivät ole kierrettävis-
sä. Kaikki mitä on, näkyy ja jää. Ylikuormi-
tus eli liian suuri ihmismäärä saisi aikaan 
luonnon kulumisen, hallitsemattoman jä-
tevuoren, veden loppumisen ja ahtauden 
saunoissa. 
Ekologisuuden ytimessä on siis kohtuulli-
suus. 

Kierrätys, kuivavessat ja kompostiin 
menevät ravinnevirrat näistä sekä päästö-
jen hallinta ovat tietenkin Itämeri-ihmisille 
tärkeitä - samoin kuin luonnon koskemat-
tomuus ja saaren luontainen monimuotoi-
suus. 

Teillä on kaksi maatilaa, joissa harjoitat-
te päästöjä vähentävää maataloutta. Tul-
laanko Gullkronassa nauttimaan omien 
maatilojenne herkuista?
- Kyllä. Toiveenamme on, että saamme 
yhdistettyä päivän tarjoilun hiiltä sitovaan 
ja luonnon monimuotoisuutta vaalivaan 
Qvidjan koetilaamme Paraisilla. 

Millaista veneilykesää 2019 odotatte 
Gullkronaan?
- Luulemme, että kiinnostus on suurta 10 
vuoden kiinniolon jälkeen. Saattaa tulla 
ruuhkaakin parhaina viikonloppuina. On-
neksi lähistöllä on upeita kohteita kuten 
Brännskär, Stenskär ja Pensar. 

Toivomme veneilijöiltä ymmärrystä sil-
le, että ensimmäisenä kesänä moni asia on 
vielä testissä - ja yhdessä voimme kehittää 
satamaa seuraaville vuosille. 

Haluamme tarjota meren- ja luonnon-
ystävien ulottuville saaren, jossa on ripaus 
ikuisuutta. Toivomme, että Gullkronassa 
näkyvät arvomme eli rakkaus ja luonto. 

Millaista uudistusta satamassa ja saarel-
la on tehty?
- Olemme hankkineet uuden jämäkän lai-
turin ja poijut. Järjestämme kierrätyksen ja 
hankimme lisää kuivavessoja. Laitureille 
tulee sähkö mutta ei vettä, koska saari on 
kokonaan oman kaivon varassa. Ekologiset 
reunaehdot määrittävät palvelut ja asiakas-
määrän. 
Lasten uimalaituri tulee seuraavana kesä-
nä, samoin kuin mahdollisesti lisäsauna. 

Mietitte saarta ostaessanne ystävienne 
kanssa asioita, joita muissa vierassata-
missa olette jääneet kaipaamaan. Mitä 
ne ovat olleet?
- Ne ovat ihan pieniä ja isompia asioita. Kyl-
tit, asioiden taustojen kertominen ja vies-
tintä muodostavat yhden kokonaisuuden. 
Kierrätyspiste. Riittävä vessojen määrä ja 
toimiva jätöslogistiikka - katsotaan onnis-
tummeko tässä Gullkronassa!

Lisäksi moni kaipaa sinilevätuskan ol-
lessa pahimmillaan voivansa osallistua hel-

”Saari on siitä hieno ja ehdo-
ton paikka, että ekologiset 
reunaehdot eivät ole kierret-
tävissä”, Saara Kankaanrinta 
kertoo.
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A
rvioidaan, että jopa 80 % 
meriroskasta on muovia, 
joka on vesistölle erityi-
sen haitallista. Muovi ei 
maadu vedessä, vaan se 

jauhautuu pienemmiksi palasiksi, mikro-
muoviksi. Sitä on mahdotonta poistaa 
vesistöstä. Yleisimpiä muoviroskia ovat 
kertakäyttöiset take away -kulutuskäyttäy-
misestä ja ihmisten huolimattomuudesta 
kertovat roskat, kuten kääreet, korkit ja 
kannet. Nämä ovat yksittäisten kuluttajien 
aiheuttamia roskia eivätkä esimerkiksi lai-
valiikenteen tai rakennustyömaiden.

Yleisin roskatyyppi kaikilla maailman 
merillä ja rannoilla on tupakantumppi, joka 

Mistä on 
meriroska
tehty?
Pidä Saaristo Siistinä ry on perustamis-
vuodestaan 1969 lähtien työskennellyt 
vesistöjen roskaantumisen ehkäisemiseksi. 

TEKSTI IDA SANDBERG KUVA PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY

sekin sisältää muovia. Filtteri on selluloosa-
asetaattia, jonka hajoaminen mikromuo-
viksi voi kestää olosuhteista riippuen yli 10 
vuotta. Filtteri sisältää tupakassa olevia läpi-
imettyjä kemikaaleja, kuten arseenia ja lyi-
jyä, jotka liukenevat vesistöön. Tuhkakupin 
puuttuessa voi tumpin pistää esimerkiksi 
Pidä Saaristo Siistinä ry:n uudelleenkäytet-
tävään taskutuhkikseen, jonka voi tarpeen 
tullen tyhjentää roskikseen.

Tue taisteluamme 
meriroskaa vastaan
Pidä Saaristo Siistinä ry on perustamis-
vuodestaan 1969 lähtien työskennellyt 
vesistöjen roskaantumisen ehkäisemisek-

si ja ylläpitää kattavaa jätepisteverkostoa 
saaristossa ja järvialueilla. Viime vuosina 
yhdistys on keskittynyt myös tutkimaan 
rannoilta löytyvän roskan määrää, laatua 
ja reittejä vesistöihin. Rantaroskaseuran-
nan lisäksi PSS ry lanseerasi vuonna 2014 
valtakunnallisen Siisti Biitsi -ohjelman, 
joka kannustaa kaikkia kansalaisia ranto-
jensiivoustalkoisiin.

PSS ry:n Suomen roskakalat -juliste esit-
telee vesistöistämme löytyvät yleisimmät 
roskat. Julisteen hinta on 10 € (+ postitus-
kulut) ja koko A2. Julisteesta löytyy myös 
oma versionsa sisävesille. Tilaa juliste verk-
kokaupastamme: roope-tuotteet.fi.

ONNEA 50-

VUOTIAALLE!

SUOMEN SUURIN 
UIVA VENENÄYTTELY 
15.–18.8.2019
ENEMMÄN ELÄMYKSIÄ VESILLÄ.

AUKIOLOAJAT
To 15.8. ja pe 16.8. klo 12–20

La 17.8. ja su 18.8. klo 10–18

PÄÄSYLIPUT
Aikuiset 15 €
(ennakkolippu 13 €)

Lapset 7–15 v 5 €

Lapset alle 7 v vanhempien
seurassa ilmaiseksi

       facebook.com/uivafl ytande

Osta ennakkoliput,
katso kulkuyhteydet 
ja messutarjonta
uiva.fi 

Osta ennakkoliput,

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

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

Uiva on myös Pohjois-Euroopan suurin koeajotapahtuma, jossa on pe 16.8. 
entistäkin runsaammin koeajettavaa.

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

ILMAINEN MESSUBUSSI PÄIVITTÄIN KAUPPAKESKUS LAUTTIKSEN EDESTÄ OTAVANTIEN JA LAUTTASAARENTIEN KULMASTA.

LAUTTASAAREN HSK • VATTUNIEMEN PUISTOTIE 1 • 00210 HELSINKI

YhteistyössäJärjestäjä: Finnboat ry
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Vuonna 2016 perustettu Agapi Club 
tarjoaa huoletonta veneilyä niille, 
jotka haluavat keskittyä viettämään 

enemmän aikaa vesillä ja vähemmän ai-
kaa veneen omistamiseen liittyvien asioi-
den parissa. Jäsenen ei tarvitse murehtia 
veneen huollosta ja säilytyksestä, vaan ne 
kuuluvat satamapalveluiden ohella Club-
jäsenyyteen.

Agapi Boating syntyi ajatuksesta luoda 
venemalli, jossa yhdistyvät ensiluokkainen 
suorituskyky, polttoainetehokkuus, toimiva 
ruotsalainen suunnittelu ja ainutlaatuinen 
monipuolisuus. Perusteet, joilla voi nousta 
veneilijöiden suosikiksi. Agapi-veneet ovat-
kin onnistuneet vakuuttamaan veneasian-
tuntijat ympäri maailman.

”Agapi tarjoaa vaihtoehdon, jossa huo-
mio ei ole veneen omistamisessa ja huolta-
misessa vaan ainoastaan veneilyn parissa 

Huoletonta veneilyä Suomessa ja ulkomailla
Suomeen rantautunut Agapi Boating tarjoaa ruotsalaissuunnitteiset veneet 
Club-jäsenten käyttöön helposti, turvallisesti ja polttoainetehokkaasti.

saatavissa mukavissa kokemuksissa. Kas-
vava joukko veneilijöitä jakaa kanssamme 
tämän ajatusmallin veneilyn kehityksestä”, 
Helsingin Agapi Centeristä vastaava Eevert 
Mahlamäki sanoo. 

Rajallisten luonnonvarojen säästä-
minen on yksi Agapi Boatingin liikeidean 
keskeisistä ajatuksista. Ruotsissa veneen 
keskimääräinen käyttöaika on vain viisi päi-
vää vuodessa. 

”Sen sijaan, että rakennamme 10 000 
venettä vähemmälle käytölle, rakennamme 
murto-osan määrästä Agapi Club -jäsen-
ten aktiiviseen käyttöön. Tällä ympäristöys-
tävällisellä strategialla toimien annamme 
oman panoksemme kestävään kehityk-
seen”, Mahlamäki jatkaa.

Agapi Boating on sitoutunut huomioi-
maan ympäristökysymykset mahdollisim-
man hyvin veneiden valmistuksessa – suo-

rituskyvystä tinkimättä. Agapi-veneiden 
kevyt rakenne yhdistettynä Rigid Inflatable 
Boat -konseptiin (RIB) saavat aikaan ke-
vyemmät ja kuitenkin erittäin turvalliset 
veneet.

Ympäristörasituksen pienenemisen 
kannalta katsottuna on huomioitavaa, että 
kevyempien veneiden polttoainekulutus on 
vähäisempi, niitä on mahdollista varastoi-
da ympäri vuoden trailerin päällä ja niiden 
siirtäminen on helpompaa. Lisäksi venei-
den alhaisempi paino on eduksi tulevaisuu-
dessa, kun uudet sähkö- ja hybridiratkaisut 
yleistyvät veneilyssä.

”Visiomme on tulla ”merien Teslaksi”, 
perheille suunnattujen suorituskykyisten 
veneiden ympäristöystävällisimmäksi rat-
kaisuksi”, Mahlamäki kertoo.

Vene 19 Båt -messuilla osastomme on 6m80.

Pidempi veneilykausi
Sinulla on mahdollisuus hyödyntää Club-jäsenyyttäsi ympäri vuoden. Silloin kun pohjoismainen veneilykausi Suomessa 
ja Ruotsissa on laitettu talviteloille, voit siirtyä lämpimään Mallorcalle, Välimeren vesille.

Uusille vesille
Jäsenillämme on mahdollisuus saada Agapin veneitä käyttöönsä kaikista 
satamista, joissa toimintamme on edustettuna, ja näin päästä veneile-
mään myös uusille vesille.

Huoletonta veneilyä
Huolehdimme veneistä laitureissa, talvisäilytyksestä, huolloista, korjauk-
sista, pesuista ja vakuutuksista. Tarjoamme sinulle siis mahdollisuutta 
huolettomaan veneilyyn!

Laadukas palvelu
Palvelutarjontamme Club-jäsenille on laaja ja varausjärjestelmän kautta 
voit tilata lisäpalveluja, esimerkiksi veneen siivouksen tai tankkauspal-
velun.

Liity Agapi Clubiin: www.agapiboating.com

ETUSI AGAPI CLUB -JÄSENENÄ:

MAINOS MAINOS

Jo yli 100 tyytyväistä asiakasta Ruotsissa

Agapi Club -konsepti sopii minulle 
erittäin hyvin, koska matkustan paljon 
ja vietän hyvin aktiivista elämää. Voin 
käyttää venettä kun olen Tukholmas-
sa, eikä minun tarvitse huolehtia sen 

ylläpitoon liittyvistä asioista - huoletonta 
ja kätevää! Voin keskittyä veneilystä 

nauttimiseen. Aion jatkaa Club-jäsenenä 
ja suosittelen liittymistä muillekin, koska 

ensimmäisen vuoden kokemukseni 
ovat olleet vielä paremmat kuin osasin 

odottaakaan.

Mattias Hargin

Agapi Club on meille täydellinen tapa 
veneillä. Boat-to-go on todennäköisesti 

helpoin keino päästä nauttimaan huolet-
tomasta vesillä olosta - riittää että itse 
päätät, mihin päin ihanassa saaristossa 

haluat suunnistaa. Agapi 950 on juuri 
oikea vene nelihenkisen perheemme 

matkoihin viikonloppuisin, koska se on 
nopea, käytännöllinen ja turvallinen.

Thomas Ekman

Minulle Agapi Club merkitsee 
mahdollisuutta veneillä nauttimassa 

Ruotsin kauniista saaristosta modernilla 
veneellä – jopa aurinkoisena päivänä 

lokakuussa.

Angelique Angervall

Koulutammemyös uusiaveneilijöitä!
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J
okainen meistä tietää, että yhteistyöllä saa yleensä 
enemmän aikaiseksi kuin yksin puurtamalla. Suomen 
Purjehdus ja Veneilyyn kuuluu yli 300 veneseuraa. Sa-
massa kaupungissa on usein enemmän kuin yksi seura, 
ja jos ei samassa kaupungissa, niin ainakin lähistöllä. 

Mitä, jos seurat lisäisivät yhteistyötä – edes jonkin toiminnan osal-
ta?

Nauticin toimitus esittelee onnistuneita yhteistyömalleja niin 
junioritoiminnan, koulutuksen, vaikuttamisen kuin kilpailunjärjes-
tämisenkin osalta, jotta muutkin seurat saisivat ideoita yhteistyön 
aloittamiseksi.

Seurayhteistyöllä 
vahvemmaksi
Yhteistyö mahdollistaa laajemman ja tehokkaamman toiminnan.

Seuratoimija,  ota vinkit talteen!

South Sailing Academy järjestää 
lapsille erilaista veneilytoimintaa. 
Kuva kesän Yhdessä Vesille -tapah-
tumasta.

Espoon Merikoulu on viiden espoolaisseuran koulutus-
yhtymä, jonka tavoitteena on tarjota monipuolisempaa 
koulutusta jäsenille, saada enemmän osallistujia kursseil-

le ja samalla helpottaa kouluttajien työtä. Suuri ja monipuolinen 
kurssivalikoima onnistuu Kivenlahden, Laurinlahden ja Soukan 
Venekerhon sekä Espoon Pursiseuran ja Espoon Merenkävijöiden 
koulutusvastaavien yhteistyöllä. 

Kivenlahden Venekerhon koulutuspäällikkö  Tuomas Huik-
ko kertoo seurojen välisen yhteistyön olevan erittäin merkittävää, 
koska se mahdollistaa kattavat palvelut seurojen jäsenille.

– Merikoulun avulla pystymme tarjoamaan kaikille jotakin – 
niin vasta-alkajille kuin kokeneemmillekin. Lisäksi yhteistyöllä saa 
enemmän aikaan ja enemmän jäseniä tavoitettua. Kymmenien kou-
lutusten ja kurssien tarjoaminen näin suurelle joukolle ei onnistuisi 
yhden kerhon voimavaroilla. Ja jos kurssit saataisiin pystyyn, osal-
listujia ei olisi tarpeeksi, Huikko sanoo.

Yhteistyö mahdollistaa sen, ettei yhden seuran tarvitse vas-
tata kaikesta. Merikoulussa tehtävät on jaettu: esimerkiksi 
Kivenlahden Venekerho keskittyy enemmän aikuisten pur-

Saimaan Pursiseurojen yhteistyö on ihailtavaa. Mukana 
olevien seurojen lukumäärä vaihtelee hieman kulloisenkin 
yhteistyön sisällön mukaisesti. Saimaan alueen noin 25 seu-

rasta yhteistyössä on yleisellä tasolla aktiivisena noin 20 seuraa. Sai-
maan alueen kaikki pursiseurat ovat aina tervetulleita yhteistyöhön 
omilla vahvuuksillaan sekä yhteistyöehdotuksillaan. 

- Seuroilla on mahdollisuus osallistua yhteistyöhön niiltä osin 
kuin se koetaan seurassa tarpeelliseksi. Kuitenkin yhteiskunnallises-
ti merkittävissä yhteistyöprojekteissa on havaittavissa kiitettävästi 
myös halua kantaa osaltaan yhteiskuntavastuuta vaikka yhteistyö ei 
suoranaisesti hyödyttäisikään seuraa. Tämä ei kuitenkaan tarkoi-
ta, että seura joka ei osallistu yhteistyöhön ei kantaisi vastuutaan 
asiasta muuten tai toimisi vastuuttomasti, Saimaan aluejohtaja ja 
Savonlinnan Pursiseuran Antti Kaipainen kertoo. 

Yhteistyöhön osallistumiseen vaikuttavat esimerkiksi seuran 
sijainti suhteessa toimintaan, käytössä olevat resurssit seurassa tai 
menossa olevat seuran omat projektit, jotka syövät resursseja. 

Tällä hetkellä tukikohtayhteistyö on Kaipaisen mukaan tärkein 
ja eniten käytetty yhteistyömuoto. Sen arvoa ei voi mitata ainakaan 
rahassa mutta yhteisöllisyyden ja syntyneiden verkostojen sekä ys-
tävyyssuhteiden määrä on erittäin merkittävä.

- Yhteistyö perustuu täysin jäsenten tarpeisiin ja yhteisen har-
rastuksen kehittämiseen. Yhteistyön hyödyt eivät ole kalvosarjoja 
tai numeroita taulukoissa vaan konkreettisia asioita, joilla pursiseu-
rojen jäsenet voivat saada harrastuksestaan enemmän irti ja helpot-
taa omaa veneilyään, Kaipainen toteaa.  

jehduskursseihin, Laurinlahden Venekerho veneilijäkursseihin, Es-
poon Pursiseura lasten purjehdustoimintaan ja Soukan Venekerho 
venepäällikkökursseihin. Apua saadaan tarvittaessa yhteistyöseu-
roilta ja toiminta menee ristiinkin.

Voit lukea lisää Merikoulun toiminnasta Nautic 1/2018 -lehdestä 
tai DigiNauticista (spv.fi/nautic).

Ekenäs Segelsällskap, Hangö Segelförening, Hangö Udds 
Segelsällskap ja Raseborgs Segelklubb yhdistivät voimansa 
keväällä 2018 ja perustivat South Sailing Academyn. Seu-

rayhteistyön tarkoituksena on antaa valmennusta ja monipuolista 
purjehdus- ja veneilyopetusta nuorille. Se mahdollistaa myös toi-
minnan jatkuvuuden.

Miten yhteistyö alkoi?
- Kyseiset seurat olivat todenneet jo aikaisemmin, että toimin-

nan jatkuvuuden turvaaminen on haastavaa ja siihen tarvittaisiin 
useampia jalkoja kantamaan. Toivottiin, että olemassa olevia re-
sursseja pystyttäisiin hyödyntämään paremmin, jotta järkevän 
kokoisia harjoitusryhmiä saataisiin helpommin kasaan, Ekenäs 
Segelsällskapin junioripäällikkö Frej Werner kertoo.

Werner toteaa, että yhteistyö on poikinut paljon hyvää ja toi-
minta on laajentunut. 

- Yhteistyö on tuonut jo nyt seurat läheisemmiksi usealla ta-
solla. Tiedonvaihdanta on helpottunut ja pystymme järjestämään 
helpommin harjoitusryhmiä, kun on useampia henkilöitä mukana 
vetämässä. Olemme saaneet runsaasti lisää näkyvyyttä lajille ja 
enemmän harrastajia kuin edellisvuosina. Toiminnan laajentumi-
sen kautta on saatu lisätuloja toimintaan. Myös kalusto- ja valmen-
tajaresurssit ovat tehokkaammassa käytössä. 
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Yhteiskunnallisesti merkittävää on Saimaan pursiseurojen se-
kä Metsähallituksen välinen yhteistyö, jonka tulokset hyödyntävät 
seurojen jäsenistön lisäksi yleisesti veneilyä ja vesistömatkailua Sai-
maan alueella sekä ympäristöä suosituissa rantautumispaikoissa. 
Ympäristöön liittyvä yhteistyö kohdistuu nimenomaisesti Saimaan 
alueen vesistöympäristön ylläpitoon ja kehittymiseen.

- Kaikki lähtee liikkeelle jäsenistöstä. Jokaista yksittäistä jäsentä 
kiinnostaa toiminta, mikäli hän voi kehittää omaa harrastustaan ja 
hyötyä myös itse, Kaipainen muistuttaa.

South Sailing Academy: 
laajempaa junnutoimintaa

Saimaalla vaikutetaan ja tehdään yhdessä

Espoon Merikoulu tarjoaa koulutuksia yli seurarajojen

Tu
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TEKSTIT ANNI RAUNIO
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Onnistuneita kilpailuja

Seurayhteistyötä tehdään luultavasti eniten kilpailutoiminnan parissa. 
Yhtenä hyvänä esimerkkinä on Airisto Regatta, joka on kerännyt Tur-
kuun ison joukon purjehtijoita jo monen vuoden ajan. Sen taustalla 

on nykyään neljä seuraa: Airisto Segelsällskap, Gullkrona Kryssarklubb, Turun 
Pursiseura ja Turun Työväen Pursiseura. Yhteistyö näiden seurojen välillä alkoi 
jo vuonna 2006, kun Turun Pursiseuran satavuotisjuhlallisuuksien osana jär-
jestettiin junioreiden PM-kilpailut. Yhteistyö on ollut seurojen mielestä hyvin 
sujuvaa ja toiminta vakiintunutta, eikä suurempia haasteita ole ollut. Kun kaikki 
tuomarit ja kilpailunjärjestäjät lasketaan yhteen, osallistuu regatan tuottamiseen 
yhteensä noin 70 vapaaehtoista. 

- Päätös järjestää yksi suuri kilpailutapahtuma kaudessa syntyi tilanteessa, 
jossa järjestimme kilpailuja melkein joka viikonloppu. Tässä ei ollut oikein mi-
tään järkeä ja uuvutti vähät tekijät aina kauden loppua kohden. Kokoamalla 
kilpailut ja lähialueen seurat yhteen regattaan, saimme resurssimme paljon 
tehokkaampaan käyttöön. Me kaikki olemme olleet sitä mieltä, että Airisto Re-
gatta on erittäin mieluinen tapa tavata tuttuja yli seurarajojen. Lisäksi olemme 
voineet tehokkaasti jakaa kokemuksia ja oppimaamme järjestelytehtävistä, Tu-
run Pursiseuran Mikael Maksimow kertoo. 

Miten muita seuroja kannattaisi kannustaa tällaiseen yhteistyöhön?
- Uskon että kaikilla seuroilla on vaikeuksia saada riittävä määrä järjestäjiä 

ja kalustoa tekemään korkealaatuiset kilpailut purjehtijoille, joten tämä on var-
masti yksi tärkeimmistä syistä. Lisäksi kilpailujen järjestäminen yhteistyössä on 
madaltanut kynnystä myös muissa asioissa, kuten koulutuksissa ja valmennuk-
sessa. Uskon myös että tämä on lähentänyt vapaaehtoisia aivan yksilötasollakin.

 • Selvitä ja varmista resurssit.

 • Panosta toiminnan suunnitteluun.

 • Hoida sopimus- ja raha-asiat hyvin.

 • Kysy muilta – älä keksi jokaista pyörää uudelleen.

 • Hoida tiedottaminen ja muu viestintä kunnolla.

 • Muista, että yhteistyö on luottamusta ja yhteistä onnistumisen tunnetta – ”Me-henkeä”

 • Seurojen autonomiaa tulee kunnioittaa ja toimia seurojen ehdoilla. Yhteistyöhön ei voi   

  pakottaa, mutta on tärkeää saada aikaan myös keskustelua ja sitä kautta osallistumista.

 • Alueyhteistyössä kannattaa etsiä jo heti alussa yhteiset nimittäjät, jotka ovat asetettavissa  

  myös realistiseksi tavoitteeksi. Jokainen seura voi hyödyntää tulosta omassa seurassaan.

 • Yhteistyön kehittyminen on pitkä prosessi ja se lähtee vähitellen liikkeelle. 

  Yhteistyötoiminnassa kannattaa käyttää aluejohtajaa suunnannäyttäjänä ja 

  koordinaattorina.

 • Erityisen tärkeää on kuunnella seurojen ja seurojen jäsenten tarpeita, jotta niihin 

  osataan vastata.
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Vinkkejä toimivaan yhteistyöhön:

Suosituin kohteemme on Kroatia. 
Voit varata Nautika Centar Navasta
vaikka 4 X-Yachts  venettä
ja järjestää oman regatan.

ASIANTUNTIJASI MAAILMAN MERILLÄ 

Varaa kauttamme unelmaveneesi, 
oli se sitten Bavaria, Beneteau, 
Jeanneau, X-Yachts, Fountaine-Pajot, 
Lagoon tai joku muu.

Valitse kalenteristasi sopiva aika 
unelmiesi lomapurjehdukselle. 
Tee varaus ennen messuja, tai 
messujen aikana, niin saat 
purjehdusloman messuhintaan.
Etusi voi olla jopa 20 %.

Kaikki YachtsAgentin asiakkaat 
saavat lisäksi SPA -paketin Yyterin 
Virkistyshotelliin.

Uutuutena tarjoamme sinulle kotimaisessa 
omistuksessa olevat Lagoon 50 ja Lagoon 450 F 
veneet kirkkaissa Kroatian vesissä. 

PURJEHDUSLOMALLE MESSUHINTAAN!

Lisää tietoa löydät osoitteesta:
lagooncharter.�/messutarjous

Ole yhteydessä:
Timo Salminen
tel. +358 400 465 050
timo@yachtsagent.com

60



  1 • 2019 V e n e i l y

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

Käyttömukavuutta Hokka-liivillä 
myös purjehtijalle, 

turvallisuudesta tinkimättä!

Käyttökokemukset 
Markku Siljamäki
0400 968 774

ProBoating
• Integroidulla turvavaljaalla

Uutuus!

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

Testi-
voittaja

Vene 2017

Vene 2019
osasto 5H35

Huom!

Kirja kuuluu tiettyjen veneiden katsastusvarustukseen.

Tarpeellinen
opas  kaikille
veneilijöille!

62,00 € • ILMESTYNYT 2019.

Vesiliikenteen säädökset 2019 sisältää yleiset kaikkia vesillä-
liikkujia ja aluksia koskevat määräykset, vesikulkuväyliä ja niil-
lä liikkumista sekä kalastusta koskevat määräykset.

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

Tilaa verkkokaupasta!
editapublishing.fi

V
eneilyturvallisuus venekunnassa paranee parhaiten, kun koko 
miehistön tiedot ja taidot karttuvat. Perheveneilyssä eivät kaik-
ki miehistön jäsenet halua osallistua koko kursseille ja suorittaa 
tutkintoja. 

Osaamisen kasvattaminen voidaan aloittaa seurassa järjestettävissä ker-
hoilloissa, koska ne ovat tarkoitukseen sopivia osia varsinaisista kursseista. 
Seuran kouluttaja voi siis valita aiheet seuran jäsenten kiinnostuksen pe-
rusteella. Kouluttaja voi myös koota näistä osista yhden talven kerhoiltojen 
koulutuspaketin. Työkalut ja opastus niiden käyttöön on saatavissa SPV:stä. 

Kun seurassa on tehty päätös lähteä mukaan seurakoulutuksen järjestä-
miseen, niin sitten vain lähettämään aiheesta kiinnostuneita seura-aktiiveja 
SPV:n kouluttajakurssille. Näin SPV:n laaja koulutusaineisto on seuran käy-
tössä. Mikäli seura kaipaa lisää tietoa SPV:n antamasta tuesta koulutuksen 
järjestämiseen, niin aluejohtaja järjestää mielellään alueensa seuroille yh-
teisen tapaamisen.

Myös katsastustilaisuudet toimivat koulutustapahtumina. Niihin voi ot-
taa koko miehistön mukaan, lapsetkin. Tällöin hyvää turvallisuuskoulutusta 
saa ilmaiseksi.

Koulutus kaikissa muodoissaan voi olla myös osa seuran jäsenhankintaa. 
Tiedossani on muutama seura, jotka antavat uusille jäsenilleen Veneilijä-
kurssin ilmaiseksi. Tämä kertoo seuran asenteesta veneilyturvallisuuden 
parantamiseen. Tällöin perälippu kertoo jotain myös kipparinkin taidoista. 

Jos haaste koulutuksen aloittamiseen jostain syystä seurassa tuntuu liian 
haastavalta, niin asiaa kannattaa pohtia yhdessä naapuriseurojen kanssa. 
Tästä on olemassa jo useampi hyvä esimerkki. Järjestämällä koulutusta ja 
kerhoiltoja yhdessä useamman seuran kanssa, avautuu kokonaan uusia yh-
teistyön mahdollisuuksia. 

Seurojen hallitusten jäsenet ja seurakoulutuksesta kiinnostuneet ovat 
tervetulleita Vene 19 Båt -messuille SPV:n osastolle (4a51) kuulemaan 
lisää tästä aiheesta. 

Seurakoulutusta 
kevääksi
Paranna veneilyturvallisuustaitoja 

tarjoamalla seuran jäsenille koulutuksia. 

TEKSTI ARI ARONNIEMI

GoldenEye on erilainen. Ja se näkyy.

Rakennamme upean kullanhohtoisen asunto-osakeyhtiön Jätkäsaareen Karibiankadun ja Karibianrannan kulmaukseen. 
Osa kodeista sijoittuu suoraan uuden, rakennettavan Saukonkanavan varrelle. Näiden kotien parvekkeilta ja terasseilta 

avautuu upeita näkymiä kanavalle ja jopa merelle saakka!

GoldenEyen kodit alkavat tilatehokkaista yksiöistä ja ulottuvat vaikuttaviin terassi asuntoihin. Lisäksi tulevat modernit yhteis-
käyttötilat, kuten kuntosali, etätyöhuone, sauna osasto ja pesula. Yhtiön kajakeilla pääset tutustumaan merelliseen Helsinkiin.

Katso netistä upeat visualisoinnit! 

peabkoti.fi/goldeneye
Tee unelmista totta – varaa nyt huippukoti.

Tiedustelut: 
Peab Asuntomyynti
Puh. 040 8019 900

asuntomyynti.helsinki@peab.fi

Rakkautta ensisilmäyksellä
IHASTU  JA VARAA!
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Merikaupasta kesään!

Linnankatu 37b, Turku
Puh. 040 761 8484

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

Merihenkiset vaatteet, lahjat,
sisustus, veneastiat ja

Roope-tuotteet

Fiksuja venetarvikkeita!
Myös suoraan maahantuojan verkkokaupasta.

Katso valikoimamme ja tuoreet tarjoukset.

              www.joonaslokki.fi

Charterveneet edullises
ja luoteavas. Yli 8.000 
korkealuokkaista vuokra-
veneä Välimereltä Karibialle.

varaukset@mizzen.fi

varaukset@mizzen.
WWW.MIZZEN.FI

Kansainvälinen venevuokraus
Meiltäparashinta!

30MILES-hanke on edistänyt Itäisen Suomenlahden vesistö-
matkailua 30 merimailin välein sijoitetuin pienvenesatamin. 

SPV on ollut mukana hankkeen alusta asti. Ison EU-ra-
han saaminen Suomeen tuskin olisi onnistunut ilman SPV:n roolia. Talou-
delliset ja työvoimalliset panostukset ovat suoraan satamissa ja pienvenesa-
taminen palvelukonseptien puolella. Epäsuora hyöty veneilijöille on suuri, 
koska kaikki tulokset ovat kaikkien seurojen ja satamien hyödynnettävissä.

30MILES on tuottanut paljon mielenkiintoista veneilyturvallisuuteen 
liittyvää digimateriaalia. Sivustolle 30miles.info on koottu turvallisuuspa-
ketti, josta löytyy muun muassa videoita pelastus- ja alkusammutusharjoi-
tuksista, pelastusliivien huollosta, hätäilmoitusvälineistä sekä turvallisesta 
lähestymisestä satamiin.

Tiedätkö esimerkiksi, miten veden varaan joutunut henkilö kannattaa 
pelastaa? Entä miten raskasta on nostaa toinen takaisin veneeseen? Se 
selviää Turvallinen satama -videosarjaa katsomalla. Sarjaan kuuluu jopa 
29 koulutusvideota.

Turvallisuustyöpaketin on toteuttanut Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulun (XAMK) Logistiikka ja merenkulku -yksikkö osana 30MILES-
hanketta.

Lähestymisvideoiden lisäksi satamista on todella kauniit ilmakuvavideot, 
jotka löydät myös suoraan SPV:n sivuilta, osoitteesta spv.fi/satamat.

 

Veneilyturvallisuutta videoin

kokeneemmallekin
MERIKARHULLE
SATTUU JA TAPAHTUU.
ONNEKSI ON TROSSI.

LUE LISÄÄ JA LIITY: TROSSI.FI

TROSSI VAIN 70 €/VUOSI.

Trossi-jäsenenä saat
» hinauksen lähimpään satamaan, johon on saatavissa 

korjauspalveluita
» apua korjaajan ja veneen väliaikaisen säilytyspaikan 

hankkimisessa
» vastaavan palvelun Ruotsissa, Norjassa ja osin Tanskassa.  

LISÄKSI saat
» valitsemasi meri- tai järvipelastusyhdistyksen 

jäsenyyden
» neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Meripelastaja-lehden
»
 
hyvän mielen tukiessasi vapaaehtoista meripelastus-
toimintaa.

Meripelastusseuran Trossi-
jäsenpalvelu takaa ongelma-
tilanteissa vesillä maksuttoman avun 
veneellesi silloinkin, kun ihmisiä ei 
ole vaarassa. Keskimääräinen hinta 
veneen hinaukselle ilman Trossia oli 

SPV:n jäsenille

336 € vuonna 2018.

Trossi-palvelunumero: 0800 30 22 30

“Voi            ”

ARIFIN OY, puh. 09 2214536, INKOO

Degerö Yachts  
onnittelee  

80-vuotiasta  
Merikarhut ry:tä

Degerö Boat Oy, FIN-10210 Inkoo, tel. +358 9 2214 502, fax. +358 9 2219 4858
www.degeroyachts.fi, e-mail: info@degeroyachts.fi, 

U U D E T  D E G E R Ö  - V E N E E T  2 8 - 3 8  J A L K A A 

T A L V I S Ä I L Y T Y S    I   K O R J A U K S E T  &  H U O L L O T   ( M Y Ö S  P U U V E N E E T )  I   T A L V I S Ä I L Y T Y S 

Degerö Yachts  
onnittelee  

80-vuotiasta  
Merikarhut ry:tä

Degerö Boat Oy, FIN-10210 Inkoo, tel. +358 9 2214 502, fax. +358 9 2219 4858
www.degeroyachts.fi, e-mail: info@degeroyachts.fi, 

U U D E T  D E G E R Ö  - V E N E E T  2 8 - 3 8  J A L K A A 

T A L V I S Ä I L Y T Y S    I   K O R J A U K S E T  &  H U O L L O T   ( M Y Ö S  P U U V E N E E T )  I   T A L V I S Ä I L Y T Y S 
UUDET DEGERÖ -VENEET 28-38 JALKAA

TALVISÄILYTYS    KORJAUKSET & HUOLLOT (MYÖS PUUVENEET)

TEKSTI HARRI SANE

Digimateriaalista löytyy muun muassa videoita pelastau-
tumisesta.

P a l ve l u h a ke m i s to
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Päävalmentaja
Joakim Wilenius

Veneilykoordinaattori 
ja koulutuspäällikkö

Mirja Rosenberg

Vt. toiminnanjohtaja 
ja urheilu-

toimenjohtaja
Jan Thorström

Järjestökoordinaattori
Karoliina Rouhiainen

Kilpapurjehdus-
toiminnan 

koordinaattori
Thomas Hacklin

Lasten ja nuorten  
veneilytoiminnan

koordinaattori
Laura Santala 

Nuorten
olympiavalmentaja

Jan Gahmberg

Maajoukkuetiedotus,
tapahtumat ja 
markkinointi

Iina Airio

Viestintä- ja tapahtuma-
koordinaattori
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 ja 
veneilyturvallisuus

Marika 
Bister-Sandström

Näin löydät aluejohtajasi

@spv_vesilla

Valmennuspäällikkö
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

Espoon 
aluejohtaja haussa!
Ehdotuksia otetaan 

vastaan: 
toimisto@spv.fi

Nopeusveneilyn 
koordinaattori

Mikaela Dunderfelt

 
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

 

www.captainsshop.fi

store.captainsshop.fi

Tervetuloa uudistuneeseen verkkokauppaamme!

toimitukset suoraan Espoon ja Helsingin 
varastoistamme

Verkkokauppa

699,-
695,-

149,-

Ankaroboj liinakela 56m
varakammella

Walker Bay 8 soutuvene LEHR 2.5hp
kaasuperämoottori



Purjekuvaus... Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum.X-Drive®

HigH Performance, Durable, fast!

UK Sailmakers appreciates that racing sails are a major 
investment; therefore, we create sails that will help you  
win season-after-season, not just one or two years.  
UK Sailmakers’ X-Drive® sails can win for 3–5 years  
followed by years of life left for daysailing and deliveries.

Sailmaking is what we do... 
Sharing our passion is why we do it.                UKSAILS.FI
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