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Suomen vireä
moottoriveneteollisuus

Q30 ekologinen
edelläkävijä

VENEILIJÄKSI MONELLA TAPAA
• SEUROJEN VENEILLÄ VESILLE • VUOKRAVENEET JA GASTIPÖRSSI • MERIPARTIO

Kiitos,
Samuli Salanterä!
YLÄKOULULEIRITYS ALKOI • SPV:N KOULUTUSVÄYLÄT • LIIKUNNAN ILOA KOULULAISILLE

Never stop improving.
Uusi C-sarja ja
Boost.
Voiko parasta parantaa? Uuden Mercedes-Benz C 200 -mallin bensiinimoottori
hyödyntää ensimmäistä kertaa 48 voltin sähköjärjestelmää ja EQ Boost -toimintoa, jonka
ansiosta moottori herää nopeammin toimintavalmiuteen ja joka tuo lisätehoa kiihdytyksiin.
Uusi C-sarja on dynaamisempi ja urheilullisempi kuin koskaan.
Lue lisää mercedes-benz.fi/uusi-c-sarja.
Vakiovarusteina mm.
Е Automaattivaihteisto (9-vaihteinen)
· Peruutuskamera
· 10-puolaiset kevytmetallivanteet
· LED High Performance -ajovalot

C-sarja alk. 39 935

· Thermatic-ilmastointiautomatiikka
· Sisätilan valopaketti
· Etuistuinten mukavuuspaketti

€

Mercedes-Benz C 160 A Business kokonaishinta alk. 39 934,83 €. Vapaa autoetu 755 €/kk, käyttöetu 605 €/kk. CO2-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 167 g/km,
EU-keskikulutus 7,4 l/100 km. Mercedes-Benz C 160 T A Business kokonaishinta alk. 42 687,61 €. Vapaa autoetu 795 €/kk, käyttöetu 645 €/kk.
CO2-päästöt uusi mittaustapa – WLTP 172 g/km, EU-keskikulutus 7,6 l/100 km. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 32 €/kk.
Hinnat sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €. Kuvan autot lisävarustein. Ajotietokoneen kieli: suomi.
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Veneilijäksi monella tapaa

Segling och båtssport

YM

Vahinkotilastojemme mukaan jopa kolmannes venevahingoista sattuu syyshuhtikuun aikana. Lue vinkit tyypillisimpien talvikauden venevahinkojen
välttämiseen ja varmista samalla, että olet tietoinen kaikista Suomen
Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenenä sinulle kuuluvista eduista.
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Suomen Purjehdus
ja Veneily ry
Suomen Purjehdus ja Veneily on suomalaisten veneseurojen etujärjestö. Liitto huolehtii
purjehdus- ja veneurheilun harjoittamis- ja
kehittämisedellytyksistä Suomessa sekä
osallistuu veneilyn kehittämiseen kansainvälisesti.
Liitto tukee toiminnallaan aktiivisia
seuroja ja luokkaliittoja, jotka tuottavat laadukkaita ja monipuolisia palveluja veneilyn
ja yhteiskunnan hyväksi – vesiturvallisuutta
ja ympäristöasioita edistäen. Tavoitteena on
innoittaa uusia harrastajia lajin pariin.
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Pääkirjoitus • Ledare

Kiitos ja näkemiin!

T

ämä on viimeinen Nauticlehden numero, jossa toimin
vastaavana päätoimittajana.
Olen ollut Suomen Purjehdus
ja Veneilyn liittohallituksen
puheenjohtajana sääntöjen sallimat maksimit kolme kautta eli yhteensä kuusi vuotta.
Päätoimittajuus on ollut mieluisa tehtävä. Vaikka viestintä siirtyy yhä vahvemmin
sähköiseksi, niin ainakin itselleni Nautic on
ollut muutakin kuin liiton virallista tiedottamista. Hyvälle paperille painetun, huolella taitetun ja mielenkiintoisia juttuja sisältävän aikakauslehden selaaminen on mukava
tapa rentoutua. (Vaikka olenkin lain edessä
vastuussa sisällöstä.)
Nautic on kanava, jolla liitto tavoittaa
seurojen jäsenet. Muutoin viestintä jää monesti liiton ja seurojen väliseksi eikä kanna
laitureille asti.

Teimme muutama vuosi sitten toimituksen kanssa Nauticille ison lehtiuudistuksen. Sen jälkeen palaute teiltä lukijoilta
on ollut valtaosin hyvin positiivista.
Omalta osaltani haluan kiittää lehden
koko toimituskuntaa. Nautic on hyvissä
käsissä. Maamme ehdottomasti laajalevikkisin veneilyn aikakauslehti kertoo jatkossakin, mitä alalla tapahtuu.
Tässä lehdessä esittelemme purjehduksen ja veneilyn suomalaisia menestyjiä
niin veneteollisuuden kuin kilpailuidenkin
saralta. Panostamme myös ruotsinkielisiin
juttuihin.
Nautinnollisia lukuelämyksiä toivottaen ja
yhteistyöstä kiittäen,
Samuli Salanterä
Vastaava päätoimittaja

Tack och på återseende!

F

öreliggande nummer av
Nautic blir det sista med mig
som ansvarig chefredaktör.
Jag har fungerat som ordförande för förbundsstyrelsen i
Segling och båtsport i Finland i stadgeenliga maximala tre perioder eller sammanlagt
sex år.
Min roll som chefredaktör har varit en
angenäm uppgift. Även om informationsflödet går mot en allt större grad av digitalisering, har Nautic alltid framstått för
mig som något mera än bara förbundets
officiella kanal. Att bläddra i en tidskrift
som är tryckt på kvalitetspapper, med omsorgsfull layout och intressanta artiklar har
alltid varit ett utmärkt sätt att koppla av.
(Även om jag själv juridiskt sett är ansvarig
för innehållet.)
Det är via Nautic som förbundet når
föreningarnas medlemmar. Med hjälp av
Nautic når budskapet ända ut till bryggän-

© Creamedia/Smart Communication
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dorna och förblir därigenom inte enbart en
länk mellan förbund och föreningar.
För ett antal år sedan gjorde vi en stor
förnyelse av tidningen. Responsen vi fått av
er läsare har varit positiv.
För min del vill jag tacka hela redaktionen. Tidningen är i goda händer. Nautic,
som är Finlands överlägset största båttidning då man ser till distributionssiffrorna,
kommer även i fortsättningen att hålla
läsarna informerade om vad som händer
inom branschen.
I detta nummer berättar vi om finska
framgångar inom segling och båtfart i såväl
gällande båtbyggeri som tävlingssport. Vi
satsar dessutom på svenskspråkiga artiklar.
Jag önskar er härliga lässtunder och tackar
för samarbetet.

SARGO EXPLORER - The only original explorer
SARGO on suunniteltu ja rakennettu joka
sään luotettavaksi meriveneeksi, joka on
kotonaan niin heinäkuun helteissä kuin
syksyn myrskyissä. Kun haluat veneeltäsi
vielä ripauksen lisää tyylikkyyttä ja
helppoa käytettävyyttä, silloin valintasi
on SARGO EXPLORER -mallisto.

Uutuus SARGO 31 Aft door!
!

uus

Uut

Samuli Salanterä
Ansvarig chefredaktör

Showroom rakentuu parhaillaan Saloon.Tervetuloa tutustumaan Sargon,
Grandezzan ja Arronetin kattavaan venenäyttelyyn!
Astrum Vene
Joensuunkatu 15, Salo

Palvelemme
ma-pe 9-18
la 10-14

Sargot myy
Kenneth Forsstrom
p. 040 733 1771
kenneth.forsstrom@konewuorio.fi

Ilkka Juva
p. 0400 327 887
ilkka.juva@astrum.fi
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MERCEDES-BENZ SAILING TOUR innosti lapsia
ja nuoria turvalliseen veneilyyn elokuussa. Koulukiertue vieraili Helsingissä, Turussa ja Uudessakaupungissa ja lisäksi kaikille avoin veneilytapahtuma järjestettiin edellä mainittujen lisäksi
Hangossa.

Helteisen kesän

Heidi Koivunen
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kohokohdat

Veneilykesä 2018 oli kuuma ja tapahtumarikas.
Näistä me sen muistamme.

Helmi Hollo

TUUKKA LEHTONEN ajoi hienon kauden
Formula 4 -luokassa. Espoolaiskuljettaja
saalisti palkintokaappiinsa EM-hopean
ja MM-pronssin.

MONIKA MIKKOLA sijoittui Århusin
MM-kisoissa hienosti neljänneksi.
Suomi saavutti maapaikat Tokion
olympialaisiin Laser radial- ja Laser
standard -luokissa.
MARCUS JOHNSSON ajoi Ruotsin Öregrundissa
Offshore 3C -luokan maailmanmestariksi yhdessä
Jussi Myllymäen kanssa. MM-kulta oli Johnssonille
jo uran kuudes.

Raceboard.org

Iina Airio
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Jesper Zander

OLYMPIALUOKISSA menestystä tuli nuorten arvokilpailuissa. Ronja Grönblom ja Sara
Ehrnrooth purjehtivat 49er FX -luokan alle 23-vuotiaiden MM-kilpailussa toiseksi.
Nooa Laukkanen (vas.) oli Laser standardin alle 19-vuotiaiden EM-kisoissa toinen ja
Aleksi Tapper (oik.) kolmas. Oskari Muhonen sijoittui Finnjollien alle 23-vuotiaiden
MM-kisoissa viidenneksi.

TAPIO LEHTINEN starttasi maineikkaaseen yksinpurjehduskilpailuun
maailman ympäri 1. heinäkuuta. Hän sai onnentoivotukset Golden
Globe Raceen toiselta yksinpurjehtijasankariltamme, Ari Huuselalta.
Lehtisen matkaa maailman merillä voit seurata osoitteessa
goldengloberace.com.
Iina Airio

ALEKSANDA BLINNIKKA juhli kesällä
kahta mestaruutta, kun hän voitti ensin
näytöstyyliin Raceboard-luokan
MM-kultaa ja tsemppasi myöhemmin
kaulaansa myös EM-kultaa.

Jukka Saarikorpi

Pirjo Lehtonen

YHDESSÄ VESILLE -kampanja innosti suomalaisia vesistöjen ääreen
8.-10. kesäkuuta. Tänä vuonna yksityisveneilijöiden, seurojen ja veneilyyn liittyvien organisaatioiden järjestämät 36 tempausta tarjosivat
niin veneilyreissuja kuin avoimia satamatapahtumiakin. Kampanjan
tarkoituksena on edistää veneilyä ja saada lisää jäseniä seuroihin.
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KOHTI PUHTAAMPAA VENEILYÄ
Suomalaisen veneteollisuuden innovatiivisin uutuus on Q-Yachtsin esikoinen
Q30. Se yhdistää Oceanvolt-sähköpropulsion ja muotoilun tavalla, joka haastaa
nykyisen käsityksemme moottoriveneilystä.

Pinnalla

2 • 2018
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TEKSTIT FREDRIK ERIKSSON KUVA Q-YACHTS

S

iinä missä sähköautot ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina, on veneilyn sähköistämisen rintamalla
toistaiseksi ollut hiljaisempaa. Erilaisia viritelmiä on
toki enemmän tai vähemmän säännöllisesti esitelty,
mutta tiettyjä pienempiä poikkeuksia lukuun ottamatta yksikään näistä ei ole laajempaa suosiota saavuttanut. Tähän
Q-Yachts pyrkii tekemään muutoksen.
- Meidän näkemyksemme on, että tämän hetkisellä tekniikalla
optimaalisin sähköllä kulkeva vene ei ole plaanaava. Toki tämäkin
on mahdollista, mutta silloin sähköntarpeet nousevat niin korkealle, ettei nykyisillä akkutehoilla kovin pitkälle pääse. Toinen ongelma muodostuu kovasta äänestä, joka häiritsee veneilijöiden lisäksi
myös ympäristöä, kertoo Q-Yachtsin myynti- ja markkinointipäällikkö Joakim Hildén.

Q

30 perustuu sarjaan kompromisseja, joissa kohtaavat
energiankulutuksen ja nopeuden asettamat vaatimukset.
Tämän lisäksi huomiota on kiinnitetty rungon linjoihin,
joista vastaavat monessa liemessä keitetty venemuotoilija Jarkko
Jämsén ja suunnittelutoimisto NAVIA. Vaikutteensa nykyaikaisista
kilpapurjeveneistä hakenut Jämsén soveltaa piirustuksissaan hydrodynamiikan oppeja.
Lopputulos on hämmästyttävän kaunis, yli yhdeksänmetrinen
daycruiser, joka yhdeksän solmun matkavauhdissa taittaa, akkutehosta riippuen, joko 42 tai 80 mailia. Joillekin tämä saattaa tuntua
hitaalta, mutta hieman kliseisin sanakääntein Q30:n taustafilosofia
lienee hiljaisen ja mukavan matkanteon korostamisessa määränpään saavuttamisen ohella.

K
Q30 syntyi kaipuusta puhtauteen ja hiljaisuuteen
Pituus: 9,3 metriä
Leveys: 2,2 metriä
Kulkunopeus: 9 solmua
Huippunopeus: 15 solmua
Moottori: Oceanvolt AXC20 -sähkömoottori (20 kW:n jatkuva teho)
Akku: Oceanvoltin 30 kWh:n akku (lisävarusteena 60 kWh)
Kantama: 42 merimailia (30 kWh) tai 80 merimailia (60 kWh)
Kantama huippunopeudella: 22 merimailia (30 kWh) tai 40 merimailia (60 kWh)

äytännössä olemattomalla markkinoinnilla Q30 on herättänyt kiitettävää huomiota myös kansainvälisesti ja kiinnostusta on ollut Ecuadoria ja Japania myöten.
- Tässä vaiheessa veneitä on tilattu Suomesta, Australiasta ja
Sveitsistä, mutta kyselyjä on laajasti tullut Yhdysvalloista Floridasta
Maineen. Lisäksi hollantilaiset ovat erityisen innoissaan veneestä,
Hildén kertoo.
Ensimmäinen Suomessa myyty vene on toimitettu Jare
“Cheek” Tiihoselle ja hänen ystävälleen pokeritähti Jens Kyllöselle.
- Törmäsin kansainvälisellä Hypebeastin Instagram-tilillä kuvaan Q30-veneestä. Aloin tutkia, mikä vene oli kyseessä, ja ilokseni
löysin tiedon, että se on suomalaisen Q-Yachtsin vene. Ei mennyt
montaa tuntia, kun olimme Jensin kanssa jo ensimmäisellä koeajelulla, Tiihonen kertoi Q-Yachtsin tiedotteessa.

Q

-Yachts on onnistunut asemoimaan itsensä segmentissä,
jonka kasvun mahdollisuudet tulevaisuudessa tuntuvat
valtavilta. Alan kilpailu tulee epäilemättä kasvamaan
hurjasti, mutta tässä vaiheessa lienee turvallista todeta, että Q30
toimii jonkinlaisena johtotähtenä. Hildén kertoo, että pöydällä on
tällä hetkellä kansainvälisen jälleenmyyntiverkoston rakentaminen
sekä globaalin markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen.
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Moottoriveneteollisuutta

ympäri maan
XO Boatsin vienti vetää:

America’s Cup avasi ovet Yhdysvaltoihin

I

nnovatiivisella muotoilulla ja erinomaisilla ajo-ominaisuuksilla
varustetut XO:t ovat viime aikoina saaneet osakseen kielteistä
huomiota, kun eräissä malliston veneissä todettiin valmistusvirhe. Tällä hetkellä XO takaisinkutsuu veneitä ja suorittaa niihin
tarvittavat korjaukset veloituksetta.
Virheistä raportoitaessa valtamedia on kuitenkin jättänyt
vähemmälle huomiolle sen työn, jonka XO tekee suomalaisen
veneteollisuuden näkyvyydelle. Veneitä myydään vuosittain noin
100 kappaletta, joista vain noin neljäsosa jää Suomeen. Muut
XO:t päätyvät pääasiassa Norjaan, Ruotsiin ja Venäjälle. Vertailun vuoksi mainittakoon, että samoista asiakkaista kilpaileva,
nykyisin ruotsalaisen Nimbuksen omistama Paragon, jää XO:n
luvuista kauas taakse.
XO-veneiden ulkonäkö ei jätä ketään kylmäksi. Terävälinjaiset
veneet muistuttavat monelta osin erikoisjoukkojen syöksyveneitä,

SARINS BÅTAR KOKKOLASSA
Valmistaa Sargo-tuotenimillä lujatekoisia veneitä. Sargo kulki nimellä
Minor aina vuoteen 2015 saakka.
Räätälöi valmistamansa veneet asiakkaiden toivomusten mukaan.

eikä testosteronipitoista vaikutelmaa vähennä mattamusta tai tummanharmaa väri.
- Tumma värimaailma on täysin asiakaslähtöinen. Yhä useampi
ostaja on halunnut veneensä mustana tai harmaana. Toki veneitä saa edelleen myös valkoisina, toimitusjohtaja Dan Colliander
toteaa.

BOTNIA MARIN
UUSIKAARLEPYYSSÄ
Merten neliveto lienee kansainvälisesti tunnetuin suomalainen moottorivene. Laajasti myös viranomaiskäytössä.
Esimerkiksi Lontoon Metropolitan
River Police luottaa Targaan partioidessaan Thamesilla.

V

eistämölle suotiin suuri kunnia, kun maailman arvovaltaisimpiin purjehduskilpailuihin kuuluva America’s Cup valitsi XO:t
virallisiksi media- ja tuomariveneiksi. Tämä toi suomalaiselle
venevalmistajalle rutkasti näkyvyyttä, joka heijastui kiinnostuksena
myös rapakon takana.
- Saimme lyhyessä ajassa enemmän yhteydenottoja Yhdysvalloista kuin pystyimme käsittelemään, Colliander kertoo America’s
Cupin aiheuttamista positiivisista ongelmista.

Alumiiniveneet valtaavat alaa

V

esillä liikkuvat ovat viime vuosina saattaneet huomata, että alumiinirunkoisten veneiden suosio on kasvanut valtavasti. Vanhojen tuttujen Bustereiden ja Fastereiden lisäksi
samoilla markkinoilla tungeksivat nykyään esimerkiksi ruotsalaiset
Anytecit sekä aiemmin lasikuituveneistään tunnettujen valmistajien
uudet alumiiniset aluevaltaukset.
Viimeksi mainittuun joukkoon liittyi viime vuonna kotimainen
Bella-veneet esitellessään uuden Falcon-nimellä kulkevan aluumiinivenemallistonsa.

FINN-MARIN KOKKOLASSA
JA KALAJOELLA Vuonna 1990
perustettu Finn-Marin valmistaa
Finnmastereiden lisäksi aluumiinirunkoisia Huskyja ja suosittuja
Grandezza-matkaveneitä.

LINEX-BOAT OY KÄLVIÄLLÄ
Valmistaa samoilla markkinoilla
Targojen ja Sargojen kisailevia
Nord Stareja. Perinteikäs yritys
jonka syvät Pohjanmaalaiset juuret
ulottuvat aina 1920-luvulle.

YAMAHA MOTORSIN INHAN
TEHTAAT ÄHTÄRISSÄ
Valmistaa kahta todellista kestosuosikkia: Yamarinia ja Busteria. Vuodesta
2011 myös Yamarinilla on alumiinirunkoisia veneitä mallistossaan.

- Toisin kuin usein ajatellaan, alumiinivene ei ole täysin huoltovapaa. Lasikuituveneisiin verrattuna se on kuitenkin huomattavan
helppohoitoinen, ja tähän sen suosio perustunee. Se kestää tietysti
kolhuja ja kovaa käyttöä aivan eri tavalla kuin lasikuituvene, jonka
pinnoissa pienetkin kolhut ovat ikäviä vähintäänkin esteettisesti,
Bella-veneiden toimitusjohtaja Raimo Sonninen pohtii.
Erityisen suosittuja aluuminirunkoiset veneet tuntuvat olevan
mökkikansan ja vapaa-ajan kalastajien keskuudessa, eli joukossa,
jolle vene on ennen kaikkea käytännön hyödyke.
Bella
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TERHI TEC RYMÄTTYLÄSSÄ
Tuottaa vuosittain noin 5 000 venettä,
joita myydään kahdessakymmenessä
eri maassa. Valmistaa Terhi-veneiden
lisäksi alumiinirunkoisia Silvereitä
ja hieman isompia lasikuituisia Sea
Stareja.

MARINO SIPOOSSA
Perheyrityksenä toimiva Marino on
tuottanut veneitä vuodesta 1955.
Todellinen klassikko on pieni Marino
Swing, jota valmistettiin 1972-1998, ja
joka palasi tuotantoon vuonna 2006
yleisön pyynnöstä.

AMT BOATS KONTIOLAHDELLA
Valmistaa vuosittain 1 600 venettä,
joista merkittävä osa menee vientiin
esimerkiksi Ruotsiin, Venäjälle, Saksaan
ja Norjaan.

BELLA-VENEET KUOPIOSSA
Suomen ja Pohjoismaiden johtava lasikuitumoottoriveneiden valmistaja, joka perustettiin 1970. Veneitä valmistetaan Suomessa viidellä tehtaalla. Tuotannosta noin
75 prosenttia menee vientiin. Bella-veneiden tuoteperheeseen kuuluvat Bellojen lisäksi Aquadorit, Flipperit ja
Falconit.

EM GROUPIN XO BOATS HELSINGISSÄ
Uuden aallon suunnittelun edustaja XO Boats valmistaa noin
100 venettä vuodessa. Tummanpuhuva värimaailma ja kovaakin
keliä kestävät ajo-ominaisuudet mobilisoivat asiakkaita Suomen
lisäksi ainakin Pohjoismaissa ja Venäjällä. XO:t valmistetaan
Puolassa.

Q-YACHTS HELSINGISSÄ
Ensimmäinen varteenotettava menestyjä
sähkövenemarkkinoilla. Q-Yachtsin tarina
on vasta alkamassa, mutta veistämön
toistaiseksi ainoa malli Q30 lupaa todella
hyvää jatkoa ajatellen.
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Merellistä
lukemista talveen

Kirjat
jäsenhintaan

SPV:n jäsenenä tilaat nämä uutuuskirjat alennettuun hintaan.
Alennuskoodit löydät SPV:n mobiilijäsenkortista Cardusta ja ohjeet
kortin lataukseen osoitteesta www.spv.fi/jasenedut.

-2 0 %

HURMAAVAN HAUSKA
IHMISKOE

John Nurmisen säätiön toinen uutuuskirja, Valtameret
raakapurjein, kertoo niin ikään merimieselämän iloista suruista, mutta toisin kuin Riosta Amsterdamiin se
pohjautuu yhden maailman meriä seilanneen suomalaiseen kirjeenvaihtoon lähipiirinsä kanssa.
Lahtelaisen Yrjö Niemisen yli 40-vuotinen ura
merioppilaasta merikapteeniksi heräsi henkiin merimiesarkussa, johon oli arkistoitu Niemisen kirjeenvaihto äitinsä ja vaimonsa kanssa vuosilta 19271969.
Erkki Lauhon kokoama ja toimittaja kirja esittelee Niemisen elämän myrskyä ja tyventä koskettavien kirjeiden lisäksi vaikuttavin valokuvin.

Kevään Nautic vinkkasi jo ennakkoon tästä Meretniemen perheen kuvaamasta ja toimittamasta kirjasta. Nyt se on ilmestynyt - ja kauniina kuin karkki.
Kirja sopii silloin tällöin selattavaksi sohvapöydälle, iltalukemiseksi koko perheen kesken tai vaikka
arjen unelmointihetkiin ruuhkabussiin.
Meretniemien lämmöllä toimittama kirja kertoo niin täydellisistä auringonlaskuista, jättimäisistä mokista kuin kaiken anteeksiantavista halauksistakin. Eli kaikista niistä hetkistä, joita yhteen
purjeveneeseen pakkautunut viisihenkinen perhe
kokee maailman merillä.

Kirjailija: Erkki Lauho
Kustantaja: John Nurmisen säätiö
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 320
jnsshop.fi

-2 0 %

-5€

KAIPUUTA MAAILMAN
ÄÄRILTÄ TOISELLE

Kirjailijat: Riikka ja Tuomo
Meretniemi
Julkaisija: Clear Sky Oy
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 248
sailforgood.org
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Talveksi kiehtovia tarjouksia!
Bra erbjudanden till vintern!
Oletko jo ladannut
mobiilijäsenkorttisi?

Har du redan laddat ner ditt
mobilmedlemskort?

Mobiilijäsenkorttimme julkaistiin helmikuussa 2018 Vene 18 Båt -tarjouskampanjan myötä. Puhelimeen ladattavasta Cardusovelluksesta löydät kätevästi kaikki SPV:n
pysyvät jäsenedut, kuukausittain vaihtuvat
monipuoliset tarjoukset ja uusimmat uutiskirjeemme. Joko olet ladannut oman korttisi?
www.spv.fi/jasenedut

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

SEUROILLE OMA MOBIILIJÄSENKORTTI CARDUUN
30 PROSENTIN ALENNUKSELLA
Ota yhteyttä: Sami Nousiainen, toimitusjohtaja, Sunduka Oy, 040 773 6387,
www.cardu.com

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

52-jalkaisella nautit
loputtomasta vapaudesta.
FOLLOW THE CALL.

USKOMATTOMIA
MERIMIESTARINOITA
Pitkän linjan toimittaja ja tietokirjailija
Rauli Virtanen on koonnut suomalaisten merimiesten huikeita seikkailuita
kirjaan Riosta Rotterdamiin.
- Merimiehet olivat 1800- ja
1900-luvuilla kirjeineen, tarinoineen ja
tuliaisineen meidän ulkomaankirjeenvaihtajien edeltäjinä avartamassa suomalaisten maailmankuvaa, Virtanen
kirjoittaa.

Suomalaisille merimiehille tulivat
maailmalla tutuiksi niin sotavankius,
sairaudet, ihmepelastumiset, kapakat
kuin rikastuminenkin.
Kirja tarjoilee värikästä lukemista
joko itselle tai joulupukinkonttiin.
Kirjailija: Rauli Virtanen
Kustantaja: John Nurmisen säätiö
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 242
jnsshop.fi

19. - 27.1. 2019

Edustaja Suomessa:
Messukeskus, INTERFAIR
PL 21 – 00521 Helsinki
P. 040 450 3250 – interfair@messukeskus.com

www.messukeskus.com
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Pinnalla

Pinnalla
mataan vasta ongelmatilanteissa. Veneveron
lopputulos oli toki liitolle mieleinen, mutta vähintään yhtä iloinen olin huomatessani, miten
paljon osaavia ja innostuneita vapaaehtoisia
meillä oli työskentelemässä yhteisen päämäärän eteen, Salanterä kertoo.
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Rion olympialaisissa
2016 Suomea kannustivat
niin SPV:n ensimmäinen
puheenjohtaja Juhani
Kaskeala kuin toinen
puheenjohtaja Samuli
Salanteräkin.

H

Läs
artikeln
på sven
ska
spv.fi/ :
nautic

Arvokas perintö
Samuli Salanterä on luotsannut SPV:tä kuusi vuotta vankalla mutta lempeällä
otteella. Puheenjohtaja jättää jälkeensä hyvinvoivan liiton.

S

ro nousee ensimmäisten joukossa mieleen.
Ilman liittoa ja yhteen järjestäytyneitä seuroja meillä todennäköisesti olisi Suomessa
nyt venevero. Ja se olisi monelle jäsenelle
korkeampi summa maksettavaksi kuin liitolle vuosittain kohdistuva 12,50 euron jäsenmaksu, Salanterä sanoo.
Veneveroa valmistelevat viranomaiset olivat jo todenneet veron säätämisen
kannattamattomaksi, kun hallituksen poliittinen ohjaus määräsi vuodenvaihteessa

SPV:n toimiston sekä hallituksen väliseen
yhteistyöhön.
- Meillä oli juuri yhteinen suunnittelupäivä, jossa hahmottelimme toimintamme
tulevien vuosien painopisteitä. Lähemmäs
seuroja on SPV:n ankkuri vuodelle 2019.
Haluamme vahvistaa yhdessä tekemisen
meininkiä ja olla entistä vahvemmin seurojen tukena, Salanterä sanoo.
- On hyvä kysyä aina välillä, miksi
liitto on olemassa ja mikä on liiton tehtävä. Vaikka SPV:n monipuolinen ja laajaalainen toiminta on haaste, on se myös
valtava mahdollisuus. Priorisoimalla ja
positiivisella asenteella pääsemme yhdessä pitkälle.

S

alanterä voisi listata useita hankkeita, jotka jäävät hänen väistyessään
puheenjohtajan paikalta kesken.
Paljon on kuitenkin kuudessa vuodessa

Tiesitkö, että…
…Samuli Salanterä kuuluu neljään seuraan: Turun
Pursiseuraan, Esbo Segelföreningiin, Airisto Segelsällskapiin
ja Hangö Segelföreningiin?

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT SAMULI SALANTERÄN KOTIALBUMI

amuli Salanterä laskee kännykkänsä pöydälle. Juuri
päättyneessä
puhelussa
SPV:n liittohallituksen puheenjohtaja on jälleen perustellut jäsenseuran luottamushenkilölle,
miksi seuran kannattaa kuulua liittoon.
Päästäänkin suoraan Salanterän lempiteemaan.
- Kun mietin näitä kuutta vuottani
SPV:n puheenjohtajana, niin kyllä veneve-

allituskumppanit, seuraedustajat
ja SPV:n toimiston väki tuntevat
Salanterän toimeentarttuvana ja
käytännönläheisenä puheenjohtajana, joka
hallitsee liiton toiminnot päästä varpaisiin.
Hän taitaa niin huippu-urheilun kuin junioritoiminnankin maailman ja harrastaa itse sekä moottoriveneilyä että purjehdusta.
Turun Pursiseuran kommodorina Salanterä
osaa peilata SPV:n toimintaa seuranäkökulmasta.
- Hoidin liiton toiminnanjohtajan päivittäisiä tehtäviä puolisen vuotta puheenjohtajuuteni ohessa 2015. Samaan ajanjaksoon sijoittui myös Nautic-lehden uudistus. Lehden sisältö ja ulkonäkö kuvaavat
nykyään hienosti monipuolista ja aktiivista
liittoamme. Oli opettavaista olla hetken aikaa tiiviisti liiton käytännöntyössä mukana,
Salanterä muistelee.
Siviilityö kunnallisten työterveyspalveluiden kehittämisen johdossa KeskiUudellamaalla on pitänyt Salanterän viime
vuodet kiireisenä. Puheenjohtajanakin Salanterä on panostanut työhyvinvointiin ja

…Salantera on toiminut katsastajana vuodesta 1983
2016-2017 valmistelun jatkettavaksi. SPV
puheenjohtajan johdolla kääri hihat ja ryhtyi hommiin.
- Oli haastava mutta mielenkiintoinen
työ saada asianosaiset ymmärtämään, että
vero olisi ollut maallemme taloudellisesti
todella tappiollinen eikä se muutenkaan
täyttänyt hyvän verolainsäädännön vaatimuksia.
- Onnistunut edunvalvonta on sellaista,
joka ei juuri kentälle näy. Sen merkitys huo-

ja purjehdusopettajana 1984 lähtien?
…Salanterä on italialaisomisteisen Nautor’s Swanin hallituksen
jäsen?
…Salanterä ajaa moottoriveneellä noin 1 000 mpk ja purjehtii
500-1 000 mpk vuodessa?
…Salanterä purjehtii vähintään yhden kilpailun vuodessa
ja toimii myös kansallisena kilpailupäällikkönä?

mennyt eteenpäin.
- Liiton talous on kunnossa, SPV:n työntekijät ovat osaavia ja tekemisessä on hyvä
fiilis. Huippu-urheilussa menestymme sekä nopeuskilpailussa että olympialuokissa,
koulutusväylämme on toimiva ja junioritoimintamme vahvaa. Uskon, että tästä on
seuraavan puheenjohtajan ihan hyvä jatkaa,
Salanterä miettii.
Purjehdus ja veneily eivät katoa Salanterän elämästä - päinvastoin aikaa
jäänee tulevaisuudessa vesilläoloon entistä enemmän. Yksi tulevien vuosien
kohokohdista on Swan European Regatta,
joka järjestetään Suomessa joko vuonna
2020 tai 2021.
- Suuren ja arvostetun kilpailun siirtyminen Englannin Cowes’ista Suomeen ja
Ruotsiin on todella iso juttu. Olisi hienoa
olla siellä itse kilpailijana mukana, Salanterä
sanoo.
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TERVETULOA
SUPERVIIKONLOPPUUN
24.-25.11.!

VÄLKOMMEN TILL
SUPERVECKOSLUTET
24.-25.11.

Yhdessä Vesille -seuraseminaari

Tillsammans till Sjöss
-föreningsseminariet

Seuran aktiivijäsenille suunnattu seminaari tarjoaa neuvoja seuran toiminnan
kehittämiseksi niin koulutuksen, junioritoiminnan, nopeusveneilyn kuin kilpapurjehduksenkin saralla. Seminaarissa tartutaan hyviin yhteistyömalleihin ja
konkreettisiin kehitysideoihin. Lisäksi seminaari antaa oivan mahdollisuuden
verkostoitua. Tilaisuus pidetään lauantaina 24.11. kello 12-17 Kalastajatorpalla.

Ohjelma

Seminariet erbjuder idéer för hur man utvecklar föreningsverksamheten inom olika områden: utbildning, juniorverksamhet, motorbåtstävlingar, kappsegling. Samarbetsmodeller och konkreta
utvecklingsidéer diskuteras. Tidpunkt för seminariet: lördagen
24.11 kl 12-17.

12.00 		Tilaisuuden avaus/SPV:n toimisto esittäytyy liittohallituksen

Program (seminariet är på finska)

12.30-13.30

12.00

13.30-14.00

14.00-14.20
			

14.20-14.30
14.30-16.00
			

16.15-17.00

puheenjohtaja Samuli Salanterän johdolla.
Seurayhteistyöllä vahvemmaksi -paneelikeskustelu/Sailing
Team Oulun, South Sailing Academyn, Saimaan pursiseurojen ja RaceWKND!:in edustajat keskustelevat seurayhteistyön vahvuuksista, malleista ja toimivista käytännöistä.
Koulutus jäsenhankinnan tukena/Vuoden 2017 kouluttajaseura Espoon Pursiseuran ja Espoon merikoulun malli.
Koulutustoiminnon puheenjohtaja Ari Aronniemi ja koulutuspäällikkö Mirja Rosenberg esittelevät koulutusväylän.
Kahvitauko. Tauon aikana on mahdollisuus verrytellä SPV:n
junioritoiminnan aktiviteeteissä,
tutustua mobiilijäsenkortti Carduun ja ostaa SPV:n kirjoja.
SPV seurojen tukena/Viestinnän ja junioritoiminnan työkalut jäsenistölle.
Seuratoiminnan työpaja ryhmissä/Aiheina esimerkiksi:
alueellinen yhteistyö ja toimiva juniorityö. 			
Aiheet muotoutuvat osallistujien mukaan.
Ratamoottoriveneilyn tulevaisuus/RaceWKND!

12.30-13.30

13.30-14.00

14.00-14.20
14.20-14.30

Gaala

Veneilykauden päätöstä juhlitaan lauantaina 24. marraskuuta kello 18 alkaen.
Gaalaan ovat tervetulleita kaikki SPV:n seurojen jäsenet. Luvassa on hyvää
ruokaa, livemusiikkia ja mukavaa seuraa. Myös vuoden tekijät palkitaan ja kauden saavutuksia juhlitaan. Ota veneilykaverit mukaan ja tule juhlimaan!

14.30-16.00

16.15-17.00
			

Syysliittokokous

Liittokokous pidetään Helsingin Kalastajatorpalla sunnuntaina 25.11. kello 10
alkaen. Vaihtuviin luottamushenkilötehtäviin valitaan jälleen pätevät henkilöt
ja päätetään tärkeistä liiton asioista. Vaihtovuorossa on muun muassa hallituksen puheenjohtaja.

Lisätietoa, hinnat ja ilmoittautumiset:
spv.fi/superviikonloppu

Tämä ka
ikk
Helsingin i
Kalastaja
to
(Kalasta rpalla
jatorpantie 1,
00330
Helsinki)

Seminariet öppnas/SBF:s kansli presenterar sig
under ledning av styrelseordförande Samuli Salanterä
Starkare genom samarbete-paneldiskussion/
Representanter för Sailing Team Oulu, South
Sailing Academy, Saimen-föreningarna och RaceWKND! diskuterar samarbete: styrkor, modeller och fungerande samarbetssätt.
Utbildning som stöd för medlemsrekrytering/
Modellen för samarbetet mellan utbildningsföreningen 2017, Espoon Pursiseura, och Espoon
merikoulu. Ordförande för utbildningskommittén Ari Aronniemi och utbildningschef Mirja Rosenberg presenterar en roadmap för utbildningen.
Kaffepaus. Under pausen möjlighet att bekanta
sig med SBF:s juniorverksamhet och mobilmedlemskortet Cardu och att köpa SBF:s böcker.
SBF stöder föreningarna/Verktyg för föreningarnas juniorverksamhet och kommunikation.
Workshop om föreningsverksamhet i grupper/
Teman exempelvis regionalt samarbete och fungerande juniorarbete. Teman kan modifieras enligt deltagarnas önskemål.
Framtidsutsikter för motorbåtstävlingar på
bana/RaceWKND!

Galan

Avslutningen av båtsäsongen firas lördagen 24 november med
början kl. 18. God mat, levande musik och trevligt sällskap utlovas.
De som har varit framgångsrika belönas och vi firar säsongens
prestationer. Alla medlemmar i SBF:s medlemsföreningar är välkomna på galan. Ta med dina föreningskompisar och kom på fest!

Höstförbundsmötet

Förbundsmötet hålls på Fiskartorpet i Helsingfors söndagen 25.11
med början kl. 10. Till de förtroendeposter som blir lediga väljs igen
kompetenta personer. Bland annat väljs en ny styrelseordförande.
Beslut fattas i ärenden, som är viktiga för förbundet.

Tilläggsuppgifter, priser och anmälningar:
sv.spv.fi/superveckosluten

ANNA TROSSI
JOULULAHJAKSI
Meripelastusseuran Trossi-jäsenpalvelu
hinaa kaverin veneen maksutta leppoisasti turvaan silloinkin, kun ei ole hengenvaaraa. Keskimääräinen hinta hinaukselle
ilman Trossia oli 306 € vuonna 2017.

VARMISTA, ETTEI VENEILYKAUSI
MENE PIPARIKSI.
MERIPELASTUS.FI/TROSSILAHJAKSI
TROSSI VAIN 80 €/VUOSI.

NAUTIC 2 • 2018

KK ii ll pp aa pp uu rr jj ee hh dd uu ss

Kilpapurjehdus

Vastuullisesti vesillä

tenkin on, että menneiden vuosikymmenten saasteet näkyvät vielä
pitkän aikaa Itämeren kunnossa, Petäjä-Sirén sanoo.

B

Olympiapurjehtijat Tuuli Petäjä-Sirén ja Tuula Tenkanen taistelevat
arjen valinnoilla luonnon saastumista vastaan.
TEKSTI IINA AIRIO

M

eri pääkaupunkiseudun edustalla lainehti kesällä laiskasti vihreässä puurossa. Paikoin vedessä
näkyi vain hippusia, mutta siellä sitä kuitenkin
oli: sinilevää.
- Toki jo Rion olympialaiset olivat herätys
merien saastumisesta ja roskaantumisesta, mutta ehkä vielä enemmän kolahti viime kesän sinilevätilanne. Jouduin heinäkuussa miettimään, voinko mennä Itämereen treenaamaan. Lopulta menin, mutta
pidin suun visusti kiinni ja vältin slöörejä, jolloin säästyin isommilta
kylvyiltä meressä, Laser radial -purjehtija Tuula Tenkanen sanoo.

Purjelautailija Tuuli Petäjä-Sirén nyökkäilee vieressä.
- Itse suuntasin treenien jälkeen ensin suihkuun ja pistin vasta
sitten rannassa kamat kasaan. Lasten kanssa tilanne oli myös kurja,
sillä kuumassa kelissä olisi usein kaivannut vilvoittelua lähijärvessä,
Petäjä-Sirén kertoo.
Itämeri on molemmille suomalaispurjehtijoille rakas ja ympäristöasiat muutenkin lähellä sydäntä.
- Viime kesä näytti levän muodossa tilanteen surullisuuden, kun
lämmin jakso kärjisti ongelmaa. Kylmempinä kesinä totuus ei ole
samalla tavalla näkynyt, kun levää on ollut vähemmän. Fakta kui-

Jukka Saarikorpi/spv
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iotekniikkaa Aalto-yliopistossa opiskeleva Tenkanen ja
arkkitehtinä työskentelevä Petäjä-Sirén ovat löytäneet yhteistyökumppaneikseen ympäristövastuullisia yrityksiä.
Tenkasen purjeessa on muovittomia pakkauksia valmistavan Kotkamillsin ja Petäjä-Sirénin Itämeren puhtauden puolesta liputtavan
Ålandsbankenin logo.
- Ålandsbankenin Itämeriprojekti rahoittaa innovaatioita ja projekteja, jotka parantavat meren hyvinvointia. Pankilla on myös Itämeritili
ja -kortti, jotka auttavat seuraamaan omaa hiilijalanjälkeä ja ohjaavat
ympäristövastuullisempaan kuluttamiseen, Petäjä-Sirén kertoo.
Muoviroska on yksi maailman suurimmista ympäristöongelmista, ja suuri osa roskasta kertyy maailman meriin. Suomalainen Kotkamills on kehittänyt muovittoman ja kierrätettävän pakkauskartongin, josta se tekee pakkauksia muun muassa ruokateollisuuteen.
- Kun muovin osuus pakkauksissa vähenee, päätyy myös meriin
vähemmän roskaa. Esimerkiksi Rion rannoilla muovia näkyi järkyttävän paljon. Mikromuovi on vielä asia erikseen, sillä sitä ei silmin
havaitse, Tenkanen kommentoi.
- On hienoa, että yritykset, kuten Kotkamills, ovat lähteneet ennakkoluulottomasti haastamaan muovia. Yhteistyökumppanillani
GANT:illa on puolestaan mallisto, jonka paidat sisältävät merestä
kerättyä kierrätettyä muovia.

P

urjehtijat pyrkivät ottamaan ympäristön huomioon myös
arkisissa valinnoissaan. Molemmat lajittelevat roskansa
ahkerasti, syövät vähemmän lihaa kuin ennen, välttelevät
ruoan hävikkiä ja karsivat turhia lentomaileja.
- Veikkaan, että kun purjehdusurani joskus päättyy, ei ole kovin
suurta poltetta lennellä maailman ympäri. Toki asiaan voi vaikuttaa jo
nyt: maksan mielelläni pikkuisen ekstraa siitä, että pääsen mahdollisimman suorilla lennoilla perille enkä kerrytä lentomaileja välipysähdyksillä. Siihen vaikuttaa ilman muuta sekin, että nykyään reissuilta on entistä
kovempi polte päästä kotiin, kahden lapsen äiti Petäjä-Sirén hymyilee.
Tenkanen viettää vuoden vähät lomansa mielellään kotimaassa,
esimerkiksi Lapin tuntureilla. Vapaa-aikaa ei kuitenkaan liiemmin
ole, sillä kun Tenkanen ei purjehdi, hän panostaa opintoihinsa
Aalto-yliopistossa.
- Tavoitteenani on valmistua Tokion olympialaisten jälkeen.
Biotekniikkaa voi hyödyntää monella ympäristöön liittyvällä alalla,
muun muassa vedenpuhdistuksessa. Olisi hienoa voida tulevaisuudessa työskennellä esimerkiksi ympäristön tai sairauksien diagnostiikan parissa, Tenkanen pohtii.
Myös Petäjä-Sirén miettii ekologisuutta työssään arkkitehtina.
Hän suunnittelee Honkarakenteella muun muassa omakotitaloja
ja kesämökkejä.
- Puu on rakennusmateriaalina huomattavasti ympäristöystävällisempi kuin moni luonnonvaroja syövä materiaali. Siksi rakensimme myös oman talomme hirrestä. Pyrin työssäni myös siihen, että
rakennukset palvelisivat mahdollisimman pitkään ja muuntautuisivat muuttuviin tarpeisiin.
Sailing Team Finland haastaa jokaisen purjehtijan ja veneilijän pohtimaan, miten omasta arjesta saisi luontoa vähemmän
kuormittavan.

Maajoukkueen
kestävät kumppanit
”Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme prosesseistamme tehokkaampia ja vähentääksemme ympäristövaikutuksia. Samalla pidämme
yllä palvelujemme korkeaa laatua.”
Freja Transport and Logistics Oy:n
toimitusjohtaja Matti Urmas
“Autamme asiakkaitamme rakentamaan turvallisimpia paikkoja maan
alla. Samalla johdamme muutosta
kohti entistä kestävämpää digitaalista maanalaisen rakentamisen
tulevaisuutta.”
Normet Oy:n toimitusjohtaja
Robin Lindahl
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Kilpapurjehdus

Olympiamaapaikkajahti jatkuu 2019

S

uomi saavutti 2018 MM-kilpailuissa Tanskan Århusissa kaksi maapaikkaa Tokion olympialaisiin. Monika Mikkolan neljäs sija ja Tuula Tenkasen 14:s sija oikeuttivat maapaikkaan Laser radialissa, ja Kaarle Tapperin 12:s
sija toi paikan Laser standard -luokassa.
– Nelossija on aika paljon enemmän kuin mitä odotin kilpailulta. Olen todella tyytyväinen. Oli tosi tärkeää saavuttaa
maapaikka Suomelle nyt, vaikka luvassa onkin vielä tiukka maansisäinen karsinta (Tenkasta vastaan). Mutta ainakin
voimme nyt karsia, kun se paikka on, Mikkola sanoo.
– Nuoret purjehtijat tekivät tuloksemme tällä kertaa. Århusissa jaettiin aika vähän maapaikkoja suhteessa aiempiin
olympialuokkien yhteisiin MM-kilpailuihin, joten jokainen paikka oli tiukassa. Olen luottavainen, että saamme maapaikkoja lisää ensi vuoden MM-kisoissa, päävalmentaja Joakim Wilenius sanoo.
Seuraava maapaikkajahti käydään Finnjollien EM-kilpailuissa toukokuussa. Muissa luokissa vuoden 2019 karsintamahdollisuudet sijoittuvat loppuvuoden luokkakohtaisiin MM-kilpailuihin.
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”Tärkeintä on päästä
ehjänä maaliin”
Ari Huusela starttaa 4. marraskuuta ensimmäisenä
pohjoismaalaisena Route du Rhumin IMOCA60-luokkaan.
TEKSTI IINA AIRIO KUVA JARI SALO

Y

ksinpurjehtija Ari Huuselalla on edessään tiukat
kilpailuvuodet. Unelma
IMOCA60-veneestä on toteutunut, ja 4. marraskuuta
Huusela starttaa sillä legendaariseen Route
du Rhumiin. 40-vuotisjuhlaansa viettävän
kilpailun reitti kulkee pysähdyksettä Ranskasta Karibialle.
Ariel2-niminen vene saa loppusilauksen
Saint Malossa lokakuun lopussa.
- Veneeni oli Gosportissa huollossa, ja
sen jälkeen vielä ranskalainen spesialisti
tsekkaa kisapaikalla rikin. Kipparikokoukset
ja katsastukset täyttävät viimeiset päivät ennen starttia. Hommaa riittää loputtomiin,
kun aina jotain voi parannella, Huusela

”

Ocean Ladies valmiina ARC:iin:
”Kaveriin voi aina luottaa”

naurahtaa.
- Minulla on viime kerran perusteella
hyvät tunnelmat lähteä kisaan. Viimeksi oli
hirveä keli. Toiveenani on päästä Biskajanlahden yli tällä kertaa vähän inhimillisemmissa olosuhteissa. Viimeksi kolme venettä
upposi ja 26 keskeytti ensimmäisen viikon
aikana. Lisäksi minulla on nyt tosi ammattimainen tiimi ympärilläni.
Varastoon nukkuminen ei ennen suurta urakkaa ole mahdollista, mutta Huusela
yrittää lähtökiireen keskellä löytää aikaa
lepoon. Myös ravinnon merkitys on jaksamiselle suuri.
- Kisa on äärimmäisen rankka. Meitä on
22 IMOCAA startissa, ja kaikki purjehtijat
ovat kovia nimiä ja nopeita. Tärkeintä on

ROUTE DU RHUM on todella haastava, koska se lähtee niin pohjoisesta. Reitti alkaa Englannin kanaalista ja jatkuu Biskajanlahden
yli. Alussa merivirrat ja matalapaineiden aiheuttamat kovat tuulet
voivat olla haasteena. Loppumatka etenee myötä- ja pasaatituulien

TEKSTI IINA AIRIO KUVA TUULA ADESSA HEIKKINEN

N

aispurjehtijoista koostuva Ocean
Ladies starttaa 25. marraskuuta
Atlantic Rally for Cruisers -kilpailuun ja tekee samalla suomalaista purjehdushistoriaa.
Millaisissa vahtivuoroissa Atlantti ylittyy?
Kippari Raija Alapeteri kertoo.
”ARC:issa purjehditaan yötä päivää, joten
kolmen hengen vahtiryhmissä mennään
kolmen tunnin vaihdoilla. Silti kippari on
kippari, vaikka onkin yhden vahtiryhmän
vahtipäällikkö. Osaamista tässä tiimissä on
riittävästi, ja vahtiryhmät on muodostettu
niin, että osaamisvaatimukset täyttyvät.

Tarvittaessa tietenkin hypitään yli vahtiryhmien.”
Miten olette varautuneet hätätilanteisiin?
"Olemme varautuneet pahimpiin skenaarioihin ja niiden välttämiseen treenaamalla
yhdessä valtamerikonkareiden sekä Meriturvan ja Meripelastusseuran kanssa. Tiimissämme on lääkäri ja sairaanhoitaja sekä
kaikilla on ensiaputaidot hallussa.
Turvallisuutta luo myös naisistossa vallitseva ymmärrys siitä, että tätä tehdään
yhdessä ja että kaveriin voi aina luottaa. Ykkösasioita on liivien ja turvavaljaiden käyttäminen aina, kun luukusta on tulossa ulos.”

merkeissä. Taktiikka on kisassa isossa roolissa.
Martin Gahmberg, Suomen Purjehdus ja Veneilyn meteorologi

Veneen siirtopurjehdus Helsinki-Cuxhaven-Portsmouth-La Coruna-Lissabon-Madeira-Las Palmas
oli tärkeä osa harjaantumista valtameriolosuhteisiin niin naisiston kuin veneenkin osalta.

muistaa maltti ja päästä maaliin ehjänä.
Minulla ei ole varaa rikkoa mitään - ja tarvitsen kaikki kilpailun tuomat mailit jatkoa
ajatellen, Huusela sanoo.
Ensi vuonna Huusela jatkaa
Ariel2:llaan Imoca Globe Series -kilpailua. Toukokuussa 2019 starttaa Espanjan Valenciasta kaksiosainen kilpailu,
joka päättyy Irlantiin. Syksyllä Huusela
osallistuu Transat Jacques Vabreen, joka
purjehditaan kahden hengen miehistöllä
Ranskasta Brasiliaan. Keväällä 2020 kalenterissa on yksinpurjehduskisat The
Transat Englannista pohjoista reittiä New
Yorkiin ja paluukisa New York – Vendée.
Sen jälkeen kruununa on maailmanympäripurjehduskilpailu Vendée Globe.

Kilpapurjehdus

Kilpapurjehdus
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PURJEHDUSLIIGA
kiehtoo huippupurjehtijoita

Nopein reitti Eurooppaan.
FREJA tarjoaa nopeimman maareitin kaikkialle Eurooppaan. Me
pidämme huolen siitä, että kuljetuksesi saapuu täsmällisesti perille.
Tie Eurooppaan aukeaa osoitteesta:

FREJA.FI

TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM KUVA PEPE KORTENIEMI

K

otimainen Purjehdusliiga
on kovatasoinen ja elokuussa päättynyt neljäs kausi oli
erittäin tasaväkinen. Voittajaksi kohosi toista kertaa
peräkkäin Åländska Segelsällskapet, joka
pääsee ensi vuonna uudestaan edustamaan
Suomea Nord Stream Race -avomeripurjehdukseen.
Suomalaispurjehtijoita kiehtoo liigassa
erityisesti konsepti ja osallistumisen helppous. Seurat pitävät mahdollisuudesta saapua osakilpailuihin purjehtimaan, ilman
oman kaluston kuljettamista paikalle. Purjehdusliigassa jokainen seura kilpailee liigan
tarjoamilla J70-veneillä.
Laadukas taso, seurojen määrä ja lukuisat lyhyet lähdöt ovat suomalaiskilpailijoiden

mieleen. Purjehdusliigan osakilpailujen järjestelyitä ja henkeä kehutaan myös avoimesti.
Kaiken taustalla häämöttää unohtumaton mahdollisuus päästä purjehtimaan
kovatasoisia kansainvälisiä purjehduksia
Sailing Champions Leaguen puolelle, jos
seura pärjää liigassa hyvin.

”Lyhyitä sähäköitä lähtöjä, paljon
kilpailijoita ja tasaväkiset veneet.
Käsittämättömän hyvä sapluuna.”
Ville Turunen,
Tampereen Pursiseura

”Erinomaisia purjehtijoita ja kova taso. Veneet ovat laadukkaita, ja ne tarjotaan liigan taholta
purjehtijoiden käyttöön.”
Johan Neovius,
Wasa Segelförening

Suomalaisia
purjeita
Niin Maailmanmestareille ja Olympiavoittajille kuin tavallisille matkapurjehtijoillekin.
WB-purjeet suunnitellaan ja valmistetaan Helsingin Lauttasaaressa:
vuosikymmenien kokemuksella, aina
parhaista materiaaleista ja laadusta
tinkimättä. Purjeet ovat pitkäkestoinen sijoitus - laatu on oikeaa
taloudellisuutta.

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

LOGISTICS SOLUTIONS
FOR A WORLD IN MOTION
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Nopeuskilpailu

Palkintokorokekuva Liettuasta 2017.
Osakilpailun voittoon ajoi Juho-Matti
Manninen (kesk.), toiseksi sijoittui Tuukka
Lehtonen (vas.) ja kolmanneksi Kalle Viippo.

Formula 4 -veneillä
on voitettu monta
arvokisamitalia.

S

Formula 4

– suomalainen menestysluokka
Pieni pohjoinen maa on haalinut poikkeuksellisen paljon
arvokisamenestystä Formula 4 -luokassa viimeisten
vuosikymmenten varrella.
TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM KUVAT PIRJO LEHTONEN JA SANDRA ROMS
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uomalaiset
kilpaveneilyä
seuraavat ihmiset muistavat
varmasti viimeisten vuosien
riemumarssin, jonka suomalaiskuljettajat ovat Formula
4 -luokassa järjestäneet. Viimeisimpänä espoolaiskuljettaja Tuukka Lehtonen, joka
pokkasi päättyneellä kaudella
EM-hopean ja MM-pronssin.
Arvometallin hohtoinen menneisyys
tekee luokan suomalaismenestyksestä silti
omintakeisen. Vuonna 1975 Jorma Salomaa saalisti EM-kisoista pronssia. Yhdeksän vuotta myöhemmin hänen poikansa
Sami Salomaa sijoittui toiseksi MM-kisoissa. Tuosta vuoden 1975 pronssista alkanut mitalisade on tähän päivään mennessä
tuottanut peräti 41 arvokisamitalia, joiden
takana on 21 eri kuljettajaa.
Suomalaiset dominoivat F4-luokkaa
1980-luvun lopulta 2000-luvun alkupuolelle.
Maailmanmestaruusmitaleita suomalaiskuljettajat ovat keränneet 31 ja EM-mitaleita 10 kappaletta. Jo yli 20 vuotta sitten
ensimmäistä kertaa luokan kilpailua selostanut Tapio Korpaeus näkee, että jakauman taustalta löytyy taloudellinen aspekti.
Silloin, kun suomalaiset hallitsivat
luokkaa mielin määrin, ajettiin EM-kisat
sarjamuotoisena ja maailmanmestaruus
ratkaistiin yhden viikonlopun aikana eli
päinvastoin kuin nykyisin. Korpaeuksen
mukaan kalliin EM-sarjan kiertäminen ei

ollut suomalaishuipuille mielekäs vaihtoehto, vaan tähtäimet asetettiin yhteen MMviikonloppuun.

E

nsimmäinen suomalainen maailmanmestari F4-luokassa oli Sami
Pennanen, joka voitti S-550 luokassa ensin kolme mestaruutta ja siirtyi sitten
S-850-luokkaan eli nykyiseen F4-luokkaan.
Hän voitti heti kahtena ensimmäisenä kautenaan mestaruudet.
Seuraava suomalaismestari oli Roger
Lönnberg, joka voitti MM-kultaa vuonna
1997. Hän on sittemmin kunnostautunut
veneenrakentajana Motor Mix -tallissa.
Muun muassa vuosien 2016 ja 2017 maailmanmestari Juho-Matti Manninen ajoi
alun perin Lönnbergin rakentamilla veneillä.
Korpaeus kutsuu vuosia 1999–2006
Sipoon mafian -valtakaudeksi. Tuona ajanjaksona jaettiin yhteensä 24 MM-mitalia,
joista suomalaiset pokkasivat peräti 13
kappaletta. Korpaeus pitää kenties koko
luokan hurjimpana suomalaisnäytöksenä
vuoden 2002 Nottinghamin MM-kisoja.
Tuolloin suomalaiset ottivat neloisvoiton.
Anders Forsström voitti, Roger Lönnberg
oli toinen ja Joachim Brunila sijoittui kolmanneksi. Niukasti mitalien ulkopuolelle
neljänneksi jäi Olle Martin.
Sipoon alueen kuljettajien menestyksen
taustalta löytyy Korpaeuksen mielestä yksinkertainen selitys.
Kalkkirannan seudulla sijainnut har-

joitusrata mahdollisti hänen mukaansa
kuljettajien päivittäisen harjoittelun ja testauksen. He pääsivät ajamaan todella kovatasoisia harjoituksia, koska kukin heistä oli
maailman eliittiä, Korpaeus sanoo.
Hän vertaa Formula 4 -luokan tuota
ajankohtaa rallin MM-sarjan menneisyyteen, kun SM-sarja oli melkeinpä kovatasoisempi kuin MM-sarja.
Lopulta sarja uudistui ja koneiden tehoja karsittiin. Suomalaishuipuista osa lopetti
ajamisen ja mukana olleilla oli useampia
vuosia vaikeuksia totutella uusittuun luokkaan. Christoffer Eriksson voitti maailmanmestaruuden vielä vuonna 2006. Sitten alkoivat laihat vuodet. Vuonna 2013
suomalaismenestys palasi, kun Olle Martin
voitti EM-kultaa.
Tämän jälkeen sarja on kulkenut jälleen
suomalaisittain upeasti. Manninen voitti
neljä perättäistä arvokisakultaa, kunnes jättäytyi kauden 2017 jälkeen pois. Kaksinkertainen MM-mitalisti Kalle Viippo vaihtoi
Formula 2 -luokkaan.
Päättyneellä kaudella Tuukka Lehtonen
oli sarjan ainoa suomalaiskuljettaja menestyksekkään historian painolasti harteillaan.
Hän ajoi loistavan kauden. Hänen takanaan
on tulossa muun muassa Alexander Lindholm. Suomalaisten menestysluokka on
palannut pysyäkseen.
LÄHTEET:
STARS OF POWERBOATING
TAPIO KORPAEUS

Nopeuskilpailu
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Onnistunut RaceWKND!
Uudistunut SM-sarja saa avauskaudestaan kuljettajilta kehuja.
TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM KUVA MARJO SELIÖ

R

atamoottoriveneiden SM-sarja sai kaudelle 2018
uuden promoottorin, ja SM-sarja kulkee nykyään
nimellä RaceWKND!. Uuden konseptin alla jaettiin
SM-mitalit luokissa SJ10, GT15, GT30 ja Formula
4.
Formula 4 -luokassa hallitsevana Suomen mestarina kauteen
lähtenyt Lauri Landen vaikuttui varsinkin tapahtumien visuaalisesta ilmeestä.
– Virallisista RaceWKND!-asuista erotti henkilökunnan, näkyi
lippuja ja palkintokorokkeilla oli sponsorien mainostauluja. Näillä
keinoin yleisöäkin saanee paremmin paikalle, Landen sanoo.
Hänen oma kautensa meni urheilullisesti alle odotusten. Sarjan
avauksessa Kotkassa Landen ajoi katolleen ja huono startti kauteen
seurasi häntä myös seuraavaan kisaan. Kausi loppui Landenin osalta
kesken, mutta RaceWKND! saa häneltä suitsutusta.

– Tapahtumien suhteen mentiin selvästi parempaan suuntaan.
Näkyvästi suurempi porukka oli tekemässä töitä sarjan eteen, kertoo Landen.
Tapahtumien taso ja järjestelyt olivat hänen mukaansa vakioluokkaa kisapaikasta riippumatta. Landen sanoo aiempina vuosina
olleen selvästi suurempaa heilahtelua eri tapahtumien välillä. Kehitettävää hän näkee ainoastaan sosiaalisen median ja markkinoinnin
saralla sekä tapahtumien aikataulutuksessa.
GT30-luokassa suorastaan ylivoimaiseen mestaruuteen ajanut
Jarno Vilmunen yhtyy Landenin näkemykseen visuaalisesta harppauksesta.
– Visuaalinen puoli tapahtumissa erottui ehdottomasti edukseen. Oli paljon mainoksia ja logoja. Suorat lähetykset kisapaikoilta
oli myös suuri askel eteenpäin, Vilmunen sanoo.
Hänen mielestään sarja meni kokonaisuudessaan paljon eteenpäin edellisvuodesta. Vilmunen ei keksi RaceWKND! -avauskaudesta mitään moitittavaa, mutta uskoo kaiken paranevan ensi kaudella
entisestään. Hänen mielestään on hienoa, että jotkut jaksavat nähdä
vaivaa lajin eteen.
– Mennyt kausi oli varsin onnistunut. Suurin kiitos kuuluu kuljettajille ja heidän tiimeilleen, jotka luottivat uuteen meininkiin.
Paljon tuli opittua ja ymmärrettyä missä kohdin lajia ja etenkin
RaceWKND!:iä voi jatkossa kehittää, RaceWKND!:n promoottori
Kurt Möller kertoo.

SJ10-kuljettajat tuulettivat
hyviä suorituksiaan Imatran
osakilpailun jälkeen.

KUNTOKARTOITETTU VENE ON TURVALLISEMPI
OSTAA JA HELPOMPI MYYDÄ.
Kuntokartoitus on asiantuntijalausunto veneesi
yleiskunnosta ja merikelpoisuudesta.
Kartoitus sopii kaikentyyppisille veneille ja siitä annetaan kirjallinen raportti. Kartoitusta voi käyttää vaikka
myynti- tai ostotilanteessa. Jos teetät kartoituksen
vuosittain, saat vakuutusalennusta pääosalta vakuutusyhtiöitä. Kysy omalta yhtiöltäsi lisää.

PERUSKARTOITUKSEEN SISÄLTYVÄT:
• rungon ja rakenteiden tarkastus (säilytyspukki, pohja,
kyljet, peräsin, sinkit, köli, kölisauma)
• kannen kunto ja tiiveys (kansi, heloitus, vanttiruuvit,
kiinnityspisteet, luukut, ikkunat)
• läpiviennit (raakaveden otto, pesuveden poisto)
• asennukset (kaidetulpat, vaijerit, kahvat, ohjaus, koneasennus, kaasuasennus, lämmityslaite, liesi, kölipultit)
• lain vaatimat varusteet
• muut varusteet
Tarvittaessa konsultointia myös erityisasiantuntijoilta esim. moottorin kunnosta.

Kysy edullinen hinta lähimmältä kuntokartoittajaltasi. Katso yhteystiedot: suomiveneilee.fi
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Kilpaveneilyn junioriluokat

noususuhdanteessa
Suomalaiset junioriluokat ovat nostaneet päätään
päättyneellä kaudella. Varsinkin ratapuolella
tapahtuu paljon hyviä asioita.

S

TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM KUVAT MIKAELA DUNDERFELT JA ARTTU SAARI

uomalaisessa kilpaveneilyssä
on viime vuodet ollut käynnissä sukupolvenvaihdos.
Useiden kilpaluokkien kansainvälisen tason huippukuljettajat ovat siirtyneet muiden haasteiden pariin, osa jatkaa edelleen kilpailemista
nuoret haastajat rinnallaan.
Tilanne Suomen kilpaveneilyssä on tällä hetkellä mainio. Suurissa kansainvälisissä luokissa on useita nuoria huippulahjakkuuksia, mutta millaiselta tilanne näyttää
heitä seuraavan sukupolven osalta?
Varsin hyvältä. Ratapuolella junioriluokissa on erinomainen kehityskaari. Nuoria
kuljettajalupauksia saapuu lajin pariin hyvällä syklillä ja päättyneellä kaudella junioriluokissa oli selvästi enemmän kuljettajia
kuin edellisvuonna.

Myös tulospuolella otettiin aimo harppaus parempaan suuntaan. Suomalaiset
juniorit esiintyivät kansainvälisissä kisoissa
edellisvuotta tasaisemmin ja eroa luokkien
huippumaihin on saatu kurottua kiinni.
Muun muassa GT15-luokan MM-kisoissa Suomi oli suurella joukkueella mukana ja kuljettajat esiintyivät edukseen. Kullakin heistä on vielä paljon matkaa suurempien luokkien kansainvälisille näyttämöille,
mutta oletusarvoisesti ainakin joku heistä
edustaa tulevaisuudessa Suomea vähintään
Formula 4 -luokan MM-sarjassa.
Kilpaveneilyn aloittaminen ei ole halpaa,
mutta kustannukset pysyvät kohtuullisempina kuin moni kuvittelee. Kilpaveneily vaatii nuorelta kykyä toimia yksilönä veneessä
ja havainnoida ajonsa aikana myös ympäristöään ja kanssakilpailijoita. Kaiken taustalla

on kuitenkin tukiverkosto. Tulokset ovat tiimin yhteisen työn aikaansaamia.
Myös nuorten Offshore-puolella on
tällä hetkellä positiivinen vire päällä. V60luokassa on paljon nuoria lupaavia kuljettajia, vaikka luokka itsessään ei ole täysiverinen nuorisoluokka. Kauden aikana
nähtiin 15-vuotiaita kuljettajia sekä sitäkin
nuorempia navigaattoreita edustamassa
omaa seuraansa tai maataan kansainvälisillä vesillä.
Uuden promoottorin mahdollistama
RaceWKND! tuo lajin SM-sarjalle paremman näkyvyyden ja vie sarjan uudelle tasolle.
Nuorelle kuljettajalle se on varmasti myös
motivoiva voimavara. Innostus lajia kohtaan
on kasvussa ja suomalaisen kilpaveneilyn tulevaisuudesta voi povata valoisaa.

Kun hinnan ja
laadun suhde
ratkaisee!
LähiTapiola Private Banking keskittyy olennaiseen
– eli Sinuun, sillä yksilöllinen varainhoito on palvelu, ei tuote.
Onnistumistamme mitataan yhdessä sovittujen tavoitteiden
lisäksi keskinäisellä luottamuksella, kuten työsuhteissakin.
Sijoittajat vaativat yksityispankkipalveluilta selkeää lisäarvoa.
Yksityispankki 2018 –tutkimuksessa sijoittajat arvioivatkin
LähiTapiola Private Bankingin hinta-laatusuhteeltaan
Suomen parhaaksi.
Keskitymme laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin
sijoittamisen palveluihin kaikissa omaisuusluokissa
sekä palvelulupauksiin, jotka pidämme.

LÄHDE MIKAELA DUNDERFELT

Lue lisää ja sovitaan tapaaminen.
lahitapiola.fi/private
Arttu Saari oli Suomen
viides kuljettaja Viron
MM-kisoissa.

Loppukesästä Viron GT15luokan MM-kisoihin osallistuneita kuljettajia. Wilhelm
Sundberg (vas.), Arthur
Sundbäck, Jonathan Nyman
ja Oliver Martin (ylh.)
Palveluntarjoajat: Säästö- ja sijoitusvakuutukset myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Omaisuudenhoito, sijoitusneuvonta ja
toimeksiantojen välittäminen: LähiTapiola Varainhoito Oy. Tutkimus: Tutkimuksen suunnitteli ja toteutti Sanamanteri. Tutkimuksen teknisestä
toteutuksesta vastasi Infontain Oy. Tutkimuksen tuloksia käsiteltiin Viisas Raha –lehden numerossa 6/2018.
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Lapset ja nuoret

Zoom8

-ponnahduslauta jatkoluokkiin
Lohjalla järjestetyt Zoom8-luokan MM-kilpailut olivat suomalaismenestys. Mistä luokassa on kyse? Ja miksi se on niin suosittu?
TEKSTI EMILIA WINQVIST

Z

oom8-luokan MM-kisat
käytiin 17.-21. heinäkuuta
Lohjalla vaihtelevassa säässä. Purjehtijat pääsivät nauttimaan helteisestä ja kevyttuulisesta mutta myös rankkasateisesta ja
tuulettomasta Lohjan järvestä.
Kisojen viimeisenä päivänä ei kilpailtu,
joten MM-kisat ratkesivat pojille kahdeksan
ja tytöille yhdeksän lähdön perusteella.
Suomelle kisat olivat onnistuneet. Lasse
Lindell purjehti MM-kultaa ja Simon Karlemo -hopeaa. 10 parhaan joukkoon ylsivät

myös Sebastian Feodoroff (5.) ja Jaakko
Haataja (6.).
Sofia Held juhli MM-hopeaa tytöissä
ja Suomen joukkueessa purjehtinut mutta
Kiinaa edustanut Xiaojian Keinänen sai
-pronssia. 10 parhaan joukkoon purjehtivat myös Janette Korkeamäki (5.) ja Hanna
Lehtinen (8.).
Zoom8-luokan EM-joukkuekilpailusta
tytöt toivat kultaa ja pojat hopeaa.
- On hienoa, että suomalaiset pärjäävät
Zoom8:ssa näin laajalla rintamalla. Uskon,
että monet näistä purjehtijoista tulevat pär-

jäämään myös jatkoluokissa, SPV:n lasten
ja nuorten veneilytoiminnan koordinaattori
Laura Santala sanoo.

Z

oom8 on Suomessa suunniteltu
yhden hengen jolla, joka ajateltiin
alun perin jatkoluokaksi optimistijollan jälkeen. Zoom8 soveltuu kuitenkin
myös aloitusluokaksi. Suomessa luokan
harrastajamäärä on ollut aina tasainen - ja
välillä jopa mukavassa kasvussa.
Harrastajien määrä ja laatu ovat näkyneet myös arvokilpailuissa, joista Suomi on

voittanut 10 vuoden aikana 20 mitalia.
Suomen lisäksi luokkaan panostetaan
vahvasti myös Tanskassa ja Itävallassa.
- Suurin osa tämän hetken olympiapurjehtijoistamme on purjehtinut nuorena
Zoom8-venettä. Se on optimistijollan ohella yksi parhaista opetusluokista, sillä siinä
saa harjoiteltua venetuntumaa ja tekniikkaa
hyvin, Itävallassa olympiavalmennuksen ja
lasten ja nuorten toiminnan parissa yli 35
vuotta toiminut Stefan Hess kertoo.
Hess toivoo Zoom8-luokan saavan suosiota myös Espanjassa, Italiassa, Ranskassa
ja Saksassa, joissa hän järjestää talven aikana esittelypurjehduksia.
Yli 10 vuotta Zoom8-valmentajana toiminut tanskalainen Bo Jarvig on samoilla
linjoilla.
- Tämä on erittäin hyvä luokka junioreille ja mainio askel ennen isompia veneitä.
Optimistijollaan verrattuna Zoom8:n edut
ovat mielestäni purjehtijoiden psyykkinen
kypsyys ja jollan herkkyyden tuoma ”oikean” veneen tuntu. Zoom8 ei ole mikään
este jatkoluokkamenestykselle - vaan pikemminkin suuri apu, Jarvig pohtii.
LISÄTIETOA ZOOM8.FI
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Nuorilla purjehtijoilla
mitalinmakuinen kesä

S

uomen Purjehdus ja Veneily ry muisti Jatkoluokkaregatan ja SM-kisojen aluksi
kesän hienoa nuorten arvokilpailumenestystä Zoom8-, E-jolla-, Laser standard- ja 49er FX -luokissa.
Palkinnot jakoivat SPV:n puheenjohtaja Samuli Salanterä, Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunnan puheenjohtaja Henrik Andersson, olympiavoittaja
ja VHT:n jäsen Esko Rechardt sekä 13-kertainen purjehduksen arvokisamitalisti,
Olympiakomitean hallituksen jäsen Sari Multala.

Ronja Grönblom (vas.)
ja Sara Ehrnrooth kiitivät 49er FX:llään alle
23-vuotiaiden MM-hopeaa.
Valmentaja Jan Gahmberg
on syystäkin tyytyväinen
tyttöjen kehitykseen.

Nooa Laukkanen (oik.)
voitti Laser standardin alle 19-vuotiaiden
EM-kisoissa hopeaa ja
Aleksi Tapper (vas.)
pronssia. Kaksikkoa
valmensi Thomas
Hacklin.

Ilari Muhonen (oik.)
voitti alle 18-vuotiaiden
Euroopan mestaruuden
E-jollissa ja Axel Laine
sai samassa luokassa
nuorten PM-pronssia.

Zoom8-luokan EM-joukkuekisassa Suomen pojat
sijoittuivat toiseksi ja tytöt
toivat kultaa.

Sofia Held, Xiaojian Keinänen,
Lasse Lindell ja Simon Karlemo
purjehtivat upeasti mitaleille.

Zoom8-luokan MM-kisoissa Suomi juhli kesällä tyttöjen hopeaa ja pronssia ja
poikien hopeaa ja kultaa.
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Uudistettu maajoukkuepolku
johtaa huipulle
Haastajat (18-22-vuotiaat)

Yläkoululeiritys ja päivitetyt nuorten ryhmät polkaistaan
käyntiin Vili Kaijansinkon ja Laura Santalan johdolla.
TEKSTI IINA AIRIO KUVAT VILI KAIJANSINKKO

S

PV:n nuorten toiminnassa
tapahtui syksyllä muutoksia,
kun lasten ja nuorten veneilytoiminnan koordinaattorina toiminut Mika Hollo
siirtyi Golfliittoon ja Laura Santala aloitti
uutena koordinaattorina. Nuorten olympiavalmentaja Vili Kaijansinkko nimitettiin
puolestaan valmennuspäälliköksi.
Kaijansinkko tarttui heti töihin ja loi
uudistetun maajoukkuepolun, joka ulottuu
13-vuotiaista noin 22-vuotiaisiin. Nuorin
ryhmä tunnetaan jatkossa nimellä Prospect Team, ja se koostuu yläkouluikäisistä
purjehtijoista.
Kisakallion urheiluopiston yhdessä
Suomen Olympiakomitean kanssa järjestämä yläkoululeiritys alkoi lokakuun toisella
viikolla.

- Meillä on 22 purjehtijaa ryhmässä, ja
20 heistä oli nyt leirillä mukana. Kaikki olivat todella innostuneita ja motivoituneita.
Tunnelma oli hyvä, vaikka päivät olivat pitkiä. Treenien lomassa opiskeltiin valvotusti,
joten myös koulu huomioitiin ohjelmassa
tarkasti, ryhmää johtava Santala sanoo.

P

syykkistä ja ravintovalmennusta,
taitotestejä, pallopelejä, lajiteoriaa ja liikkuvuus-, hallinta- sekä
koordinaatioharjoituksia sisältäneet päivät
luotsasivat nuoria kykyjä kohti huippu-urheilijan elämäntapaa. Finnjolla-purjehtija
Tapio Nirkon vierailu loi linkin maajoukkuetasolle.
- Leirillä oli mukana myös taistelulajien,
ammunnan, voimistelun ja jääkiekon nuoria urheilijoita, joten purjehtijat pääsivät

• Vuoteen 2020 mennessä ryhmään noussee noin 10 uutta olympialuokkien
urheilijaa.
• Painopisteenä resurssien lisääminen kansainväliseen toimintaan, tehostettu
ja ohjattu lajiharjoittelu Suomessa kilpailukauden jälkeen sekä kansainvälinen
yhteistyö.

Nuoret huiput (16-20-vuotiaat)
näkemään eri lajien tekemistä. Vanhemmat
olivat mukana yhden illan, jolloin kerroimme tarkemmin toiminnastamme ja keskustelimme vanhempien roolista nuoren
urheilijan tukena. Tavoitteenamme on saada kodin ymmärrys ja tuki tälle prosessille,
Kaijansinkko sanoo.
Uudistettu maajoukkuepolku muotoutuu loppuvuoden aikana niin toiminnan
kuin ryhmienkin osalta. Polkua kehitetään johdonmukaisesti myös tulevaisuudessa.
- Ensi vuonna uudistetun maajoukkuepolun tulisi olla täydessä toiminnassa niin
sisältöjen kuin ryhmienkin puolesta. Siihen
tarvitsemme sujuvaa yhteistyötä seurojen ja
luokkaliittojen kanssa, valmennuspäällikkö
jatkaa.

• Mäkelänrinteen urheilulukion ja Brändö Gymnasiumin muodostama
akatemiaryhmä, jonka painopisteenä on Youth Sailing World Championships
-kilpailuissa menestyminen, sekä luokkakohtaisissa kansainvälisissä kilpailuissa.

Prospect Team (13-15-vuotiaat)
• Uusi ryhmä, jolla on nyt käynnissä pilottivuosi. Varsinainen toiminta käynnistyy
2019 syyskuussa. Haku ryhmään toukokuussa 2019.
• Lokakuussa alkoi jo yläkoululeiritys, joka koostuu neljästä jaksosta. Niiden lisäksi
1-2 lajipainotteista harjoitusviikonloppua.

LOPPUIKO KAUSI
SUOMESSA KESKEN?
Kroatian kauniilla vesillä
purjehtimaan pääsee jo
maaliskuussa. Mikset ottaisi
varaslähtöä tulevaan kauteen?
Aloita
sesonki
purjehdussa!
ajois
ä ja
Ota yhteytt us.
pyydä tarjo
www.qsail.fi

info@qsail.fi

040 552 5111
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Mercedes-Benz Sailing Tour
tutustutti yli 1 600 lasta veneilyyn
Elokuussa Hangossa, Helsingissä, Turussa ja
Uudessakaupungissa vieraillut kiertue oli menestys.
TEKSTI IINA AIRIO KUVAT HEIDI KOIVUNEN/SPV

S

uomen Purjehdus ja Veneily ry:n, Veho Oy Ab:n
ja paikallisten seurojen yhdessä järjestämä MercedesBenz Sailing Tour opetti
elokuussa turvallisen veneilyn taitoja yli
1 600 lapselle. Kiertue vieraili kahden viikon aikana seitsemällä alakoululla kolmella paikkakunnalla ja perehdytti kouluilla
1 170 lasta muun muassa pelastusliivien
pukemisen, meripelastamisen, solmujen
teon ja purjehduksen saloihin.
- Koululaiset pitivät toiminnallisista
pisteistä. Ohjausta oli sopivasti, ja tilaa jäi
myös lasten omalle oivallukselle ja ihmettelylle. Seurojen, liiton ja koulun yhteistyö
on todella tärkeää lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseksi, liikunnanopettaja Tytti
Mecklin Helsingin Elias-koulusta sanoo.
Lisäksi Mercedes-Benz Sailing Tourin
maksuttomiin satamatapahtumiin Han-

gossa, Helsingin Kulosaaressa ja Lauttasaaressa, Turun Ruissalossa ja Uudessakaupungissa osallistui yli 600 lasta ja aikuista.
Perheillä oli mahdollisuus kokeilla muun
muassa jollapurjehdusta ja kokea vauhdin
huumaa kumiveneajelulla.
- Olimme erittäin tyytyväisiä tapahtumaan kouluissa sekä Pakkahuoneen
rannassa. Koulukiertueilla on tiedotettu
tänä vuonna turvallisesta veneilystä, veneilyopista ja liikunnasta noin 450 lapselle
Uudenkaupungin alueella. Jatkumoa tälle,
kiitos, Uudenkaupungin Purjehdusseuran
varakommodori Seppo Ylä-Himanka
kommentoi.
Suomen Purjehdus ja Veneily kiittää mukana olleita seuroja Hangö Segelföreningia,
Brändö Seglarea, Helsingfors Segelklubbia,
Nyländska Jaktklubbenia, Turun Pursiseuraa ja Uudenkaupungin Purjehdusseuraa
sekä kouluja onnistuneesta kiertueesta.

- Lasten iloiset ilmeet kouluilla ja satamatapahtumissa ovat paras palaute, jonka
voimme saada. Tulemme ehdottomasti panostamaan koulukiertueisiin jatkossakin,
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toiminnanjohtaja Jan Thorström sanoo.
- Oli ilo olla mukana tuottamassa elämyksiä ja opastusta veneilystä kiinnostuneille perheille. On äärimmäisen tärkeää,
että lapset ja nuoret oppivat liikkumaan
ja toimimaan turvallisesti veden äärellä.
Samalla halusimme tarjota koko perheelle
mahdollisuuden koeajaa uusimmat Mercedes-Benz-mallimme, jotka osaltaan tuovat
äärimmäistä turvallisuutta, tekniikkaa ja
käytännöllisyyttä liikkumiseen tien päällä,
Mercedes-Benz-henkilöautojen maahantuonnin markkinointipäällikkö Kasper
Jansson kertoo.
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Veneilijäksi monella tapaa

Palo vesille, mutta ei omaa venettä? Ei hätää, veneilemään pääsee ilmankin.
Nautic poimi seurojen ja veneilypalveluiden vinkit talteen.
TEKSTI ANNI RAUNIO

Borgå Segelsällskap:
H-veneellä aallonharjalle

Espoon Pursiseura:
Laser-iltoja aikuisille

Borgå Segelsällskap tarjoaa seuran osaaville veneilijöille mahdollisuuden vuokrata H-venettä. Se on hankittu ensisijaisesti
koulutuksia varten, mutta tarkoituksena on tarjota veneilymahdollisuuksia myös niille, joilla omaa venettä ei ole. Venettä saa
käyttää retkipurjehdukseen lähivesillä ja seuran kölivenekilpailuissa. Sitä käytetään myös junioritoiminnassa.

Bss

Espoon Pursiseuran Laser-ryhmissä aikuiset pääsevät purjehtimaan
seuran Laser-veneillä. Ryhmät koostuvat reippaista ja ennakkoluulottomista aikuisista. Kaikilla on erilaiset taustat ja taitotaso mutta
yhteinen into oppia uutta merellä. Jenni Miettinen on yksi harrastukseen hurahtaneista.
- Olen oppinut aikuisten ryhmässä kaikki purjehduksen perusteet
jollan kokoamisesta vesille lähtöön, radan kiertämiseen ja kilpapurjehduksen alkeisiin. Uusista taidoista saa välittömän palautteen onnistumisina ja itsensä voittamisena. Purjehdusryhmä on raikas tuulahdus aikuisten perinteisiin liikuntaharrastuksiin. Parasta on, että
aikuisenakin voi löytää ihan uuden lajin; innostua, kehittyä ja koukuttua, Miettinen iloitsee ja kehottaa lähtemään kokeilemaan vastaavaa.

Meripartio: toimintaa
maalla ja vesillä

Meripartiossa opetellaan yleisten partiolaistaitojen lisäksi muun muassa purjeiden käsittelyä, navigointia, ohjausta, merenkulkulaitteiden käsittelyä sekä merenkulun sääntöjä. Toimintaan ovat tervetulleita niin ala-asteikäiset kuin parikymppisetkin. Meripartiotoimintaa
harrastetaan erilaisilla ja erikokoisilla aluksilla. Helsingin Kulosaaren
Sjöscoutkåren Sailorsissa purjehditaan 35-jalkaisella köliveneellä.
- Tavoitteena on, että kesäisin purjehditaan vähän pidempiä reissuja, viikonlopusta jopa viikon mittaiseen reissuun. Toiminta on mukavaa, sillä meripartiossa pääsee tekemään ja oppimaan asioita yhdessä niin metsässä kuin purjehduksen parissakin. Meillä partio-ohjelma on sama kuin perinteisessä partiossa, mutta lisänä on vesielementti. Olemme kuitenkin paljon myös metsässä, etenkin keväällä ja
syksyllä, Sjöscoutkåren Sailorsin venevastaava Mattias Lindfors kertoo.

Julia Lövegren
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Turun Pursiseuralla on neljä 606-venettä, joita seuran jäsenet
saavat käyttää maksuttomasti. Niillä purjehtiminen on helppoa:
täytyy vain kysyä toimistolta, onko veneitä vapaana. Edellytyksenä on, että veneitä osaa käyttää ja ne osataan laittaa veteen.
Lisäksi TPS järjestää kerran viikossa ohjattuja 606-harjoituksia
kohtuulliseen hintaan. Osa uusista jäsenistä on liittynyt seuraan
juuri tämän edun johdosta.

Siihen tarvitaan vain asennetta ja tahtoa.

K

yykkäystä, kumartelua,
kiertoliikkeitä,
vetoja,
joskus työntöjäkin, lihasvoimaa, ketteryyttä, tasapainoa, kestävyyttä. Näitä
ominaisuuksia tarvitaan veneilyssä. Olitpa
sitten moottori- tai purjeveneilijä, nuori
tai vanha, mies tai nainen. Mutta mitäs se
veneily sitten on? Istumista, istumista ja
istumista. Pitkien legien aikana ei juuri liikuta. Laituriparlamentissa istutaan, saunareissuilla istutaan, veneen sitloorassa tai
takatilassa istutaan nauttien aamukahvista
ja auringon laskuista.
Veneily on elämäntapa, ja me kaikki haluamme harrastaa tätä rakasta harrastusta
mahdollisimman pitkään. Jokainen veneilijä voi ylläpitää omaa suorituskykyään

Vuokraa vene Skipperistä

Skipperi on suomalainen veneiden vuokravälityspalvelu. Yksityishenkilöt ja yritykset voivat ilmoittaa veneensä vuokralle ilmaiseksi, jolloin vesille haluava pystyy vuokraamaan sen. Veneenomistaja päättää kenelle, koska ja millä hinnalla vuokraa veneensä.
Tutustu Skipperiin: skipperi.fi

Soutuveneillä Espoon
saaristoon

Skipperi aloitti viime kesänä Espoon kaupungin kanssa soutuvenepalvelun. Terhi 440 -veneitä sai vuokrata Keilalahdessa, Matinkylässä, Haukilahdessa ja Tapiolassa.
- Homma lähti liikkeelle siitä, että halusimme antaa sellaisille ihmisille, kenellä ei ole venettä, mahdollisuuden mennä saaristoon muutenkin kuin saaristoliikenteellä. Palvelu on ollut tosi
suosittua. Ensi vuodesta on päätetty, että jatketaan. Toivotaan,
että tämä laajenee myös muihin kaupunkeihin, Espoon rantaraitin kehittämisprojekti Lennart Petterson kertoo.
Lue lisää: skipperi.fi/kaupunkiveneet

Purjehdusseuraa Facebookista

Kivojen tyyppien gastipörssi -Facebook-ryhmä tarjoaa oivan mahdollisuuden lähteä purjehtimaan. Ryhmässä veneenomistaja voi pyytää
väkeä vesille tai innokas seilori etsiä purjehdusseuraa. Suurin osa purjehdusreissuista keskittyy Suomen vesille, mutta matkaseuraa kysellään jopa Atlantin yli -matkalle. Gastipörssi sopii myös aloittelijalle, sillä vaihtoehtoja löytyy.
Liity ryhmään Facebookissa: Kivojen tyyppien gastipörssi

Bout: Tilaa itsellesi venekyyti!

Bout on ensimmäinen P2P-venekyytipalvelu, joka yhdistää kyytiä tarvitsevat ja tarjoavat. Se tarjoaa alustan, jonka avulla voi tilata venekyytejä ennalta määrättyjen nouto- ja jättöpisteiden avulla. Palvelua testattiin tänä syksynä, ja se julkaistaan kunnolla ensi kesänä Espoossa ja Helsingissä.
Lue lisää Boutista: bout.fi
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HYVÄKUNTOISENA
VENEILET PIDEMPÄÄN

Turun Pursiseura:
606-veneitä ja -harjoituksia

Skipperi
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TEKSTI IIRIS HYPPÄNEN

myös veneillessä, eikä se ole edes vaikeaa!
Ei tarvita erityisiä härpäkkeitä, vempeleitä
tai varusteita. Tarvitaan vain asennetta ja
tahtotilaa!
Veneessä ja laiturilla voi jumpata SPV:n
liikuntavideoiden avulla, jotka löytyvät
YouTubesta (Liikunnallinen veneilykesä).
Vesijumppa ja -juoksu järvessä yhdessä
muiden veneilijöiden kanssa on mukavaa
ajanvietettä. Sieni- ja marjareissut saarissa tuottavat liikunnan lisäksi mukavaa
vaihtelua venesapuskaan, ja kauppakeikka
kävellen vierasvenesatamassa voi olla antoisa kokemus.
Veneseuralaiset ovat tunnetusti näppärää väkeä. On rakennettu laitureita, vierasmajoja, grillikatoksia. Mitäpä jos ensi
kesänä rakennetaan tukikohtaan vähän

liikuntavälineitä? Punnerruspenkin rakentaminen onnistuu varmasti, leuanvetoa ja
riippumista varten voi asentaa tangon sopivaan paikkaan. Voisiko seura käyttää rahaa,
ja ostaa kahvakuulat tai käsipainoja? Eikä
unohdeta seuran junioreita, yhdessä tekeminen, myös kuntoilu, on mukavaa puuhaa.
Mitäs olette mieltä, voisiko ennen naisten ja
miesten saunavuoroa olla 10 minuutin yhteinen liikuntasessio, mukavalla ja rennolla
otteella suunniteltu? Tässäkin voi käyttää
hyödyksi SPV:n liikuntavideoita.
On aivan sama, miten liikutaan, pääasia
on että liikutaan. Tavoitehan on pysyä kunnossa ja veneillä mahdollisimman pitkään.
Kipparin ystävällisestä kehotuksesta koko
miehistö liikkumaan, kippari itse etunenässä!
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Osaamisen
kehittäminen
kannattaa
Suunnittele sopiva koulutuksen reitti, jolla koko venekunnan taidot karttuvat.
TEKSTI ARI ARONNIEMI JA ANNI RAUNIO

J

otta veneily on harmitonta ja mukavaa, veneilyä kannattaa opetella. Suomen Purjehdus ja Veneilyn koulutusväylän avulla jokainen voi saada tarvittavat tiedot
ja taidot. Reitti muodostuu toisiinsa liittyvistä koulutuskokonaisuuksista, joihin liittyy sekä teoriaa että
harjoituksia vesillä. Ankkurina on osaamisen näyttö tai suoritettu
tutkinto.

Koulutusta antavia järjestöjä on monia. Kaikki koulutus on aina hyväksi. SPV:n koulutusväylän reitillä on myös liittymäkohtia muiden järjestöjen, kuten Suomen Navigoinninopettajien, Purjehduksenopettajat
PORY:n ja Suomen Navigaatioliiton koulutuksiin. Tämä tarkoittaa,
että muualla suoritettu näyttö tai tutkinto voidaan hyväksyä osaksi
SPV:n koulutusta. Samoin SPV:n koulutusväylältä voi poiketa ja
jatkaa osaamisen kartuttamista toisen järjestön kursseille.

SPV:n koulutusväylät:
Aloitteleva veneilijä:
Sinulle sopii parhaiten SPV:n Veneilijä-kurssi, joita järjestetään
eri veneseuroissa. Kurssi antaa valmiudet hallittuun ja itsenäiseen
harjoitteluun sekä kokemuksen kartuttamiseen. Kurssilla opetetaan
keskeisimmät tiedot ja taidot muun muassa veneen käsittelyyn,
navigointiin, sääntöihin, turvallisuuteen ja säähän liittyen. Erityistä kurssilla on, että siihen sisältyy teorian soveltaminen veneessä
tapahtuvassa käytännön koulutuksessa. Veneilijä-kurssi soveltuu
myös peruskurssina kaikille veneen vasta vähän aikaa omistaneille
tai veneessä pitkään mukana olleille henkilöille. Käytännön osuuteen voivat tulla myös jo aiemmin muissa järjestöissä vastaavan

perustason navigointiosuuden suorittaneet.
Myös katsastusta voidaan pitää osana veneilijän koulutusta.
Katsastuksessa veneilijöitä opastetaan venekatsastukseen kuuluvien välineiden toimivuuteen ja käyttöön. Se on kaikille seuroihin
kuuluville veneilijöille vuosittainen koulutusreitin osa.
Katsastuksessa on vähennetty pyroteknisten hätävälineiden
määrää tarjoamalla vaihtoehdoksi parempi VHF/DSC-puhelin.
Tästä johtuen veneen omistajan kannattaa poiketa koulutusreitille,
joka johtaa SRC-tutkinnon suorittamiseen, joka on edellytys aluksen radioluvan saamiseksi. Tutkinnon pitää Viestintävirasto.

Ve n e i l y
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Seiloriksi haluava:
Kun veneilijäkurssin käytyäsi hallitset navigoinnin ja satamissa
tarvittavat manööverit, voit syventää purjehdustaitojasi Purjehtijakurssilla. Siinä keskitytään purjehduksen perusteiden hallintaan
vesillä teoriatiedoin täydennettynä. SPV:n kustantama Purjehdustaidot-kirja on kurssin oppikirja. Kirjan voi ostaa jo ennen kurssille
menoa, sillä se sisältää kaikki purjehduksessa tarvittavat perustiedot
ja esittelee niitä selkein kuvin (spv.fi/purjehdustaidotkirja). Taitojen kartuttua, vaativampia kursseja voi suorittaa Purjehduksenopettajat PORY:n päällikkökursseilla. Monessa seurassa on myös
pienempiä purjeveneitä, joilla käytännön taitoja voi harjoitella.

Ulkomaille janoava:
Kun vuosia vesillä on kertynyt jo paljon ja roolisi veneessä on ollut
kippari tai vähintään vastuullinen kakkonen, on Venepäällikkökurssin vuoro. Opetus kattaa vaativamman osuuden navigoinnista
ja erityisesti vuorovesialueiden navigoinnin, käytännön taitojen
harjoittelun sekä ulkomerellä ja kansainvälisillä vesillä tarvittavan
teoria- ja sääntötuntemuksen.
Kurssilla korostetaan erityisesti venepäällikön vastuiden ymmärtämistä. Kurssin suoritettuaan henkilö voi hakea Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa. Se
oikeuttaa kipparoimaan vapaa-ajan venettä kansainvälisillä vesillä.
Niin kutsutun KV-kirjahakemuksen voi jättää myös SPV:lle (spv.fi/

kansainvalinen-huviveneenkuljettajankirja). Useimmat, jotka
kv-kirjaa haluavat, tarvitsevat sitä veneen vuokraamiseen ulkomailla. Joskus KV-kirjaa tarvitaan kahdeltakin miehistön jäseneltä.
Hakeakseen kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa kokenut
veneenomistaja voi myös tenttiä Venepäällikkö-kurssin sisällöt ja
hyväksyttää muun osaamisen kouluttajan allekirjoittamalla todistuksella käytännön veneilytaidoista.
Jos Euroopan sisävedet houkuttelevat, kannattaa pätevyys
hankkia myös siihen. Tämän voi suorittaa SPV:n CEVNI-kurssilla.
Mahdollinen suoritus näkyy KV-kirjassa ja kurssin voi tehdä omassa seurassa. Kurssi kannattaa käydä ennen KV-kirjan hakemista.
Lisäyksen voi saada myöhemminkin, mutta Trafi perii muutoksen
kirjaamisesta pienen hinnan.
Lisäksi VHF/DSC-koulutus on ensiarvoisen tärkeä ulkomaan
veneilyssä. Vähänkin kauemmaksi mentäessä on VHF-kulttuuri
aivan toisenlainen.

Kysy
koulutusSPV:n
v
lisää om äylästä
a
rasi koul n seuu
päälliköl tustä.

Ryhdy katsastajaksi tai kouluttajaksi

SPV:n tarjoamat kouluttaja- ja katsastajakurssit on tarkoitettu seuratoimijoille, jotka haluavat
kouluttaa edellä mainittuja kursseja seurayhteisössä tai toimia katsastajana. Kouluttautumalla
katsastajaksi voit osallistua tärkeään seuratyöhön sekä opastaa turvalliseen veneilyharrastukseen.
Samalla opit itsekin lisää veneilyturvallisuudesta.
Kouluttaja- ja katsastajakursseille päästään seuran suosituksesta, jolloin kurssit ovat osallistujalle maksuttomia, koska seura maksaa kurssin. Kouluttajakurssille perustasovaatimus on kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja tai vastaavat taidot. Jos kiinnostuit asiasta, kannattaa olla
yhteydessä seuran koulutus- tai katsastuspäällikköön.
Lisäksi voit suorittaa erilaisia ohjaaja- ja pätevöitymiskursseja lasten ja nuorten, kilpapurjehduksen
ja valmennuksen saralla. Voit tutustua näihin kotisivuillamme, osoitteessa spv.fi/seurat/koulutus
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MOT EN RENARE
BÅTFÄRD

Finländsk motorbåtsindustri
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Den mest innovativa nyheten inom finsk motorbåtsindustri
tillverkas av Q-Yachts och heter Q30.

S

amtidigt som elbilsindustrin
på allvar börjar blomma har
det varit rätt tyst då det gäller eldrivna båtar. I och för
sig har vi nog sett en del mer
eller mindre lyckade koncept, men de uppfinningar som uppnått större försäljningssiffror har sist och slutligen varit enskilda
undantag. Det är här Q-Yachts strävar till
att göra en radikal förändring.
-Vår uppfattning är att med den teknik
vi förfogar över idag skall den optimala
eldrivna motorbåten inte vara planande.
Naturligtvis är det möjligt att bygga en planande elbåt men med dagens batterikapacitet kommer man nog inte särdeles långt
då. Ett annat betydande problem är att oljudet från elmotorn vid höga varv, stör både
passagerare och omgivning, säger Q-Yachts
försäljnings- och marknadsföringschef Joakim Hildén.
Q30 resultatet av en serie avväganden
mellan dels krav på energiförbrukningen
och dels en önskad marschfart.

TEXT FREDRIK ERIKSSON BILD Q-YACHTS

U

töver detta har man fäst uppmärksamhet på skrovets linjer,
som den erfarne båtdesignern
Jarkko Jämsén och hans designbyrå NAVIA tagit fram. Linjerna är kraftigt inspirerade av modena kappseglingsbåtar och de
tillämpar hydrodynamikens läror.
Resultatet är en enastående vacker daycruiser på nio meter som i nio knops hastighet klarar av 42 eller 80 sjömil, beroende
på batteriets kapacitet. Somliga kan anse att
båten går för långsamt men filosofin bakom Q30 lär vara den att själva resan är lika
viktig som målet.

T

rots att Q-Yachts i praktiken inte
ännu gjort någon som helst marknadsföring har båten väckt stor uppmärksamhet även internationellt. Hildén
har fått förfrågningar från till exempel Japan och Ecuador.
-Vi har beställningar från Finland, Australien och Schweiz. Dessutom har Q30 väckt
intresse på i Holland och på USA:s östkust

från Florida till Maine, berättar Hildén.
Den första sålda båten köptes av Jare
“Cheek” Tiihonen och hans kompis pokerstjärnan Jens Kyllönen.
-Jag stötte på ett fotografi av båten på
Hypebeasts Instagram-konto. Båtens utseende tilltalade mig och jag började genast
reda ut vilken båt det är frågan om. Till min
stora glädje upptäckte jag att Q-Yachts är
ett finskt bolag och det tog inte många timmar innan vi var ute och provkörde, säger
Tiihonen i Q-Yachts pressmeddelande.

Q

-Yachts har lyckats placera sig
i ett segment som antagligen
kommer att växa enormt under
de kommande åren. Detta innebär att konkurrensen också kommer att öka, men så
som det ser ut för tillfället kommer Q30 att
framstå som en ledstjärna. Hildén berättar
att det på hans arbetsbord för tillfället ligger uppgiften att skissa upp ett internationellt nätverk av återförsäljare och en global
marknadsföringsstrategi.
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SARINS BÅTAR I KARLEBY
De robusta Sargo-båtarna gick fram
till år 2015 under produktnamnet
Minor. Båtarna skräddarsys enligt
kundernas önskemål under hela
tillverkningsprocessen.

BOTNIA MARIN I NYKARLEBY
Targa som är känt som havets
fyrhjulsdrift är förmodligen Finlands
internationellt sett mest kända
motorbåt. Det är inte helt ovanligt att
se Targor i myndighetsbruk. Till exempel Londons Metropolitan River Police
patrullerar Thamesen med
dessa sjöjeepar.

FINN-MARIN I KARLEBY
Finn-Marin som grundades 1990
tillverkar, utöver Finnmaster, också
aluminiumbåtarna Husky och de
mycket populära kabinbåtarna
Grandezza.

LINEX-BOAT I KÄLVIÄ
Opererar på samma marknad som
Targa och Sargo med sin synnerligen
sjödugliga Nord Star. Ett företag
med nordiska anor som sträcker sig
ända till 1920-talet.

YAMAHA MOTORS INHAN
TEHTAAT I ÄHTÄRI
Tillverkar två verkliga klassiker:
Yamarin och Buster. Utbudet av olika
modeller är stort. Noteras kan att
Yamarin sedan 2011 även tillverkar
båtar i aluminum.

TERHI TEC I RYMÄTTYLÄ
Producerar årligen runt 5000 båtar,
som säljs i tjugo olika länder. Utöver
Terhi-båtar tillverkar Terhi Tecs fabriker
även Silver i aluminium och de lite
större Sea Stars i glasfiber.

MARINO I SIBBO
Familjeföretaget Marino har producerat
båtar sedan 1955. En verklig liten klassiker är Marino Swingen som tillverkades
1972-1998. År 2006 togs Swing-båten
på allmänhetens begäran i nyproduktion.

AMT BOATS I KONTIOLAHTI
Tillverkar årligen 1600 båtar varav
majoriteten går på export till bl a
Sverige, Ryssland, Tyskland och Norge.

BELLA-VENEET I KUOPIO
Finlands och Nordens ledande tillverkare av motordrivna
glasfiberbåtar grundades 1970. Av båtarna, som tillverkas
i fem olika fabriker i Finland, säljs omkring 75 procent
utomlands. Utöver Bella-båtarna omfattar koncernens
produktfamilj även Aquador, Flipper och Falcon.

EM GROUPS XO BOATS I HELSINGFORS
XO Boats, som representerar den nya vågen av båtdesign,
tillverkar runt 100 båtar om året. Med mörka färger och skrov
som tål hårt väder attraherar XO Boats kunder såväl i Finland
som i övriga Norden och Ryssland. XO-båtarna tillverkas i Polen.

Q-YACHTS I HELSINGFORS
En stark öppning på elbåtsmarknaden.
Q-Yachts historia har knappt börjat men
när man ser på deras första modell Q30
kan man förutspå en mycket ljus framtid.
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TURUSSA ON JO ENSI KESÄ.
JA ENSI KESÄN VENEET.
Mercedes-Benz Sailing Tour
besökte fyra orter i augusti
TEXT IINA AIRIO BILDER HEIDI KOIVUNEN/SPV ÖVERSÄTTNING PATRICK ANDERSSON

M

ercedes-Benz Sailing
Tour, som ordnades av
Segling och Båtsport i
Finland och Veho tillsammans med de lokala
föreningarna, lärde i augusti ut sjömanskap
åt över 1 600 barn.
Turnén besökte under två veckor sju
lågstadier på tre orter och visade i skolorna
åt 1 170 barn bland annat hur man använder flytväst, hur man gör knopar och grunderna i sjöräddning och segling.
– Eleverna tyckte om de olika aktiviteterna. De fick tillräckligt mycket stöd men
också utrymme för sina egna funderingar
och idéer. Samarbetet mellan föreningarna,
förbundet och skolan är verkligen viktigt för
att barnen och ungdomarna skall inspireras
att röra på sig mera, säger gymnastiklärare
Tytti Mecklin i Helsingin Elias-koulu.

BÅTEXPO
8.–11.11.2018 TURUN MESSUKESKUS
Suosittu Venexpo on kohta taas täällä! Ota
varaslähtö veneilykauteen 2019 ja sukella
messutunnelmaan, luvassa on tuotelöytöjä
ja toimintaa koko perheelle. Mukana jälleen
myös upeat puiset klassikkoveneet.
Aukioloajat to–pe 13–19, la–su 10–18
Lisätietoja: www.venexpo.fi

MAKS
SISÄÄ UTON
NPÄÄ
SY!
Halutessasi
voit lahjoittaa
pääsylippuun varatut
rahat Saaristomeren
suojelemiseen!

Dessutom deltog över 600 barn och
vuxna i de gratisevenemang,som ingick
i Mercedes-Benz Sailing Tour och hölls i
Hangö, Brändö och Drumsö i Helsingfors,
Runsala i Åbo och i Nystad. Familjerna
kunde bland annat pröva på jollesegling
och på fartens tjusning i gummibåtar.
– Vi är ytterst nöjda med evenemangen
i skolan och på stranden vid Pakkahuone. Under skolturnén har cirka 450 barn
i Nystadsområdet fått en introduktion i
båtsport och motion och i hur man rör sig
tryggt på sjön. Vi hoppas på en fortsättning, kommenterar Seppo Ylä-Himanka,
vicekommodor för Uudenkaupungin Purjehdusseura.
Segling och Båtsport i Finland tackar de
skolor och segelklubbar, som medverkade i
den lyckade turnén. Klubbarna var: Hangö
Segelförening, Brändö Seglare, Helsingfors

Segelklubb, Nyländska Jaktklubben, Turun
Pursiseura och Uudenkaupungin Purjehdusseura.
– De deltagande barnens glada uppsyn
i skolorna och hamnarna var den bästa
feedback vi kunde få. Vi kommer definitivt
att satsa på skolturnéer också i framtiden,
säger Jan Thorström, tf verksamhetsledare
för Segling och Båtsport i Finland.
– Det var ett nöje att medverka i att ge
upplevelser och en introduktion i båtsport
åt intresserade familjer. Det är ytterst viktigt, att barn och unga lär sig att röra sig
tryggt till sjöss och vid vattnet. Samtidigt
ville vi ge hela familjen en möjlighet att
provköra de senaste Mercedes-Benz-modellerna, de tillför bilkörningen extrem
säkerhet, teknik och praktisk utformning,
säger Kasper Jansson, marknadschef för
Mercedes-Benz personbilsimporten.
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Formula 4
Ve n e i l y

SEGLINGSLIGAN LOCKAR

– en klass med finska framgångar

Finlands elitseglare
TEXT JOAKIM NORDSTRÖM BILDER PEPE KORTENIEMI ÖVERSÄTTNING PATRICK ANDERSSON

N

ivån på den finländska
Seglingsligan är hög och
den fjärde säsongen, som
avslutades i augusti, var
ytterst jämn. Vinnare blev
för andra gången i rad Åländska Segelsällskapet, som nästa år igen får representera
Finland i havskappseglingen Nord Stream
Race
Seglarna uppskattar ligakonceptet
framför allt att för att det är så lätt att delta.

Föreningarna gillar möjligheten att komma till tävlingen för att segla, utan att behöva transportera sin egen utrustning till
tävlingsplatsen. I Seglingsligan seglar alla
föreningar J70- båtar, som ligan ställer till
förfogande.
Den höga nivån, det stora antalet föreningar och många korta tävlingar uppskattas
av de finländska seglarna. Arrangemangen
för delseglingarna i Ligan och den fina
stämningen får beröm.

I bakgrunden skymtar också möjligheten till en oförglömlig upplevelse, nämligen
att få segla hårda internationella seglingar
i Sailing Champions League ifall den egna
föreningen är framgångsrik i den finländska
ligan.
Delseglingarna i Seglingsligan är kanske
också de mest åskådarvänliga kappseglingarna i Finland. De korta banorna ligger nära land, inom synhåll för åskådarna.

TEXT JOAKIM NORDSTRÖM BILD PIRJO LEHTONEN ÖVERSÄTTNING FREDRIK ERIKSSON

D

e finländare som följer
med båtsport kommer säkert ihåg det segertåg våra
inhemska förare ordnat i
Formula 4 -klassen under
de senaste åren. Bland de senaste framgångarna finner vi Tuukka Lehtonen från
Esbo, som under den avslutade säsongen
kammade hem både EM-silver och VMbrons.
Den fina finska framgången i klassen
börjar med Jorma Salonens EM-brons år
1975. Nio år senare steg Jormas son Sami
Salomaa fram och tog en andraplats i VM.
Det finländska medaljregnet som började
1975 har lett till sammanlagt 41 medaljer
av 21 olika förare i diverse stormästerskap.
Av dessa medaljer kommer 31 från EM och
resten från VM.
Vår första världsmästare i Formula 4

var Sami Pennanen som, efter att ha vunnit tre mästerskap i S-550, tog steget upp
och vann även S-850 -klassen som sedermera kommit att heta Formel 4. Pennanen
nöjde sig inte med endast ett mästerskap i
den nya klassen, då han tog hem den klaraste medaljen även följande år.
Vår nästa finska mästare var Roger
Lönnberg som vann VM-titeln år 1997.
Lönnberg profilerade sig senare som båtbyggare i stallet Motor Mix. Juho-Matti
Manninen, som i sin tur vann VM åren
2016 och 2017, tävlade ursprungligen med
båtar som var byggda av Lönnberg.
Slutligen förnyades hela serien. Förändringarna var stora och bland annat ströps
motoreffekten. En del av de finska toppförarna lade av och flera av de som bestämde
sig för att fortsätta hade länge problem med
att anpassa sig till de nya förhållandena.

Ännu år 2006 fick vi se en finsk VM-etta,
Christoffer Eriksson, men sedan började
de magra åren. Framgången lät vänta på sig
ända till år 2013 då vi fick en ny inhemsk
EM-vinnare i Olle Martin.
Efter Martins mästerskap har medaljerna duggat tätt. Manninen vann fyra stormästerskap i rad innan han slutade tävla år
2017. Samtidigt flyttade VM-bronsmedaljören i Formula 4, Kalle Viippo, en klass
uppåt till Formula 2.
Under den nu avsultade säsongen representerades Finland av Tuukka Lehtonen
som klarade sig lysande. Bakom Lehtonen
ser vi en rad nya förmågor på kommande.
Framför allt Alexander Lindholm har visat goda takter på racingbanorna. Därmed
ser det lovande ut för en fortsatt finländsk
dominans i Formula 4.

”Ligaseglingarna är ytterst åskådarvänliga.
Vi seglar nära hamnen och åskådarna kan
faktiskt följa med seglingarna på ort och
ställe.”
Staffan Lindberg,
Åländska Segelsällskapet

Degerö
Yachts
Degerö
Yachts
onnittelee
”Skickliga seglare och hög nivå. Båtarna
är fina och de ställs till ligaseglarnas förfogande. Man behöver bara komma till tävlingsplatsen, det är fantastiskt.”
Johan Neovius,
Wasa Segelförening

onnittelee
80-vuotiasta
80-vuotiasta
Merikarhut
ry:tä
Merikarhut ry:tä

Palveluhakemisto

“Voi

”

”Ett trevligt koncept. Avviker från det normala. Korta seglingar och många seglare.
Stämningen är fin under tävlingarna och
det är intressant att segla mot många andra föreningar.”
Mattias Lindfors, Brändö Seglare

Merikauppa
UUDET DEGERÖ -VENEET 28-38 JALKAA

TA LV I S Ä I LY T Y S

UI UKDUUDET
EL LNOETE T( M28-38
2Y 8Ö -S3 P8JALKAA
K EAEAT ) I
OERTJ AD
UE
K DEGERÖ
SGEET R&Ö H -UVO
U JUAV L
EN
-VENEET

TA LV I S Ä I LY T Y S

T A L V I S Ä I L Y T Y S TALVISÄILYTYS
I K O R J A U K S EKORJAUKSET
T & H U O L L O&T HUOLLOT
(MYÖS P
U U V EPUUVENEET)
N E E T ) I TA LV I S Ä I LY T Y S
(MYÖS
Degerö Boat Oy, FIN-10210 Inkoo, tel. +358 9 2214 502, fax. +358 9 2219 4858
www.degeroyachts.fi, e-mail: info@degeroyachts.fi,

ARIFIN OY, puh. 09 2214536, INKOO

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

Myymälä: Linnankatu 37b, Turku

(Lähellä Turun vierasvenesatamaa, Martin- ja Myllysillan välissä)

www.merikauppa.fi
www.oceanspirit.fi
www.roope-tuotteet.fi

Katso Batelan ja Roope-tuotteiden jälleenmyyjät netistä.

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

Vt. toiminnanjohtaja
ja urheilutoimenjohtaja
Jan Thorström

Veneilykoordinaattori
ja koulutuspäällikkö
Mirja Rosenberg

Lasten ja nuorten
veneilytoiminnan
koordinaattori
Laura Santala

Suomenpurjehdusjaveneily

Hallinto ja
veneilyturvallisuus
Marika
Bister-Sandström

@spv_vesilla

Askeleen edellä tulevaisuutesi hyväksi

Sija 2 Suomessa, TNS Sifo Prospera Private Banking 2017.
Sija 1 Suomessa, TNS Sifo Prospera Private Banking
2016 & 2015.

Järjestökoordinaattori
Karoliina Rouhiainen

Menestyksekkään Private Banking -palvelun perustana on suuri luottamus, hyvä
ymmärrys ja tavanomaista aktiivisempi ote. On ollut hienoa huomata, että olemme
asiakkaidemme mielestä onnistuneet. Teemme töitä sen eteen, että voimme myös
tulevaisuudessa täyttää korkeat odotuksenne. Olisitko kiinnostunut kuulemaan,
mitä voimme tarjota juuri sinulle? Sovi kanssamme tapaaminen 0204 29 011*
tai osoitteessa www.alandsbanken.fi/private

Maajoukkuetiedotus,
tapahtumat ja
markkinointi
Iina Airio
Viestintä- ja tapahtumakoordinaattori
Anni Raunio

Valmennuspäällikkö
Vili Kaijansinkko

Päävalmentaja
Joakim Wilenius

Kilpapurjehdustoiminnan
koordinaattori
Thomas Hacklin

Nuorten
olympiavalmentaja
Jan Gahmberg

Nopeusveneilyn
koordinaattori
Mikaela Dunderfelt

Nopeuskilpailutiedotus
Joakim Nordström

Yhteistyössä

Näin löydät aluejohtajasi
Suomenlahden itäosan vesistöalue
(Virolahti-Sipoo)
Martti Laisi (KPS/KSS)
martti@laisi.net
Suomenlahden keskiosan vesistöalue
(Helsinki)
Juha Vuorinen (HSK)
juha.vuorinen@paperdreams.fi

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)
Länsiturunmaan keskiosan vesistöalue
Peter Remahl (VMK)
(Västra Åboland), saaristokunnat
050 526 2802
Erik Nordenswan (GK)
remahl@mac.com
eriktnordenswan@gmail.com
Perämeren, Kemijoen ja
Läntisen Suomenlahden vesistöalue
Oulunjoen vesistöalue ja Lappi
(Hyvinkää, Kauniainen, Kirkkonummi,
Matti Ylipiessa (KePS)
Vantaa)
info@nordbooks.fi
Anders E. Grandell (BåV)
anders.grandell@kolumbus.fi
Hämeen vesistöalue
Reijo Manninen (TaNS)
Saimaan vesistöalue
reijo.manninen@tans.fi
Antti Kaipainen (SIPS)
antti@anttikaipainen.fi
Selkämeren vesistöalue
Jani Konsi (RMVK)
Läntisen Suomenlahden vesistöalue
jani.konsi@mvs.fi
(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

Tervetuloa konttoriimme tai mene osoitteeseen www.alandsbanken.fi/private
* Puhelut: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (alv 24%). Asiakaspuhelut tallennetaan.

Kuljemme omaa tietämme

Purjekuvaus... Excepteur sint

X-Drive

occaecat cupidatat non proident,

®

sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

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

