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Mercedes-Benz E 300 e A Business Edition EQ Power kokonaishinta alkaen 59 446,91 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €). Vapaa autoetu 
1 040 €/kk, käyttöetu 875 €/kk. CO₂-päästöt 41 g/km (WLTP), EU-keskikulutus 1,8 l/100 km. Ajotietokoneen kieli: suomi. Kuvan autot lisävarustein.

C- ja E-sarjoja täydentävät EQ Power ladattavat hybridit edustavat automaailman kehittyneintä teknologiaa. 
Sähkömoottorin avulla ajat lähes 50 km täysin päästöttömästi ja kun maantie alkaa, tehokas ja pienikulutuksinen 
bensiini tai dieselmoottori vie sinut perille saakka tarvitsematta huolehtia seuraavasta latauspisteestä. C-sarjan 
EQ Power ladattavat hybridit ovat saatavana sedanina ja farmarina joko bensiini tai dieselmoottorilla. E-sarjan  
EQ Power -ladattavat hybridit ovat saatavilla farmarina dieselmoottorilla ja sedanina diesel- ja bensiinimoottorilla.

Lue lisää mercedes-benz.fi

C- ja E-sarja nyt ladattavana hybridinä.

alk. 59 447 € 
E 300 e A Business Edition EQ Power

Kysy lisää Mercedes-Benz-jälleenmyyjäliikkeestä.

C-sarjan EQ Power

Nyt ennakkomyynnissä.
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Kaksi letkua!

 Laadukkaat tarvikkeet veneen huoltoon ja telakointiin – edullisesti!

Sopii hyvin ahtaisiin tiloihin,  

yksinkertainen toimintaperiaate.

Kipparilehti, lokakuu 2018.

Testattu!

Kansiteline 
25-691 

249,-

Moottorivenetuki 
Korkeudensäätö: 630–900 mm. 
Mitat aukitaitettuna: 600 x 415 x 415 mm. 
25-827 79,- 
Korkeudensäätö: 900–1200 mm. 
Mitat aukitaitettuna: 900 x 450 x 450 mm. 
25-828 89,- 

Venetuki
Pieni 15-877 34,90  
Iso 15-880 49,90 

3490

Muotoonommeltu venepeite 
Koko 5 x 7 m 25-697 84,90 
Koko 6 x 10 m 25-698 99,- 
Koko 7 x 12 m 25-699 149,- 

8490
Kuljetuskärry  
perämoottorille
Kantavuus Mitat (cm) Art. Hinta
50 kg 98 x 44 25-630 26,90
100 kg 100 x 55 25-631 38,90

Pilssipumppu,  
sisäinen pintakytkin
Upotettava. Käynnistyy automattisesti 
vedenpinnan noustessa 40 mm:iin 
ja sammuu, kun se on 15 mm.
25-9744 

2790

Vinssit 
Vinssi, 7,6 m x 50 mm hihna ja koukku. 
Vetovoima 540 kg.
30-056 29,90 
Vinssi, 7,6 m x 50 mm hihna ja koukku.
Vetovoima 1 130 kg.
30-066 54,90 

Vaihteistoöljy EP SAE-90 
500 ml 36-319 6,50 (13,00/l)

650
Öljynvaihtopumppu 
26-0006 

Dieselöljy sisämoottoreille 
15W-40 
4 l 30-569 34,90 (8,73/l)

Öljynvaihtopumppu 
25-977 

Huuhtelumuhvi
25-727 

1490
Glykoli 
1 kg 36-3532 6,90 
3 kg 36-3533 16,90 (5,63/kg)

690

79,-

159,-

2690

2990

1390

3490

Alk. Alk.

Alk.

Alk.

Alk.
Alk.

Kurvaa ostoksille lähimpään tavarataloon 
tai klikkaa verkkokauppaan!

Venepeite 
14–16-jalkaisiin 25-590 34,90 
17–19-jalkaisiin 25-591 44,90 
20–22-jalkaisiin 25-592 49,90 

3490
Alk.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin, hinnanmuutoksiin ja loppuunmyytyihin tuotteisiin. 
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Julkaisija ja kustantaja 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry 
Segling och Båtsport i Finland rf,  
Särkiniemientie 5 B 62 
00210 Helsinki 
Puhelin +358 (0)40 834 3407  
(kello 10–15) 
Sähköposti: toimisto@spv.fi 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry 
Suomen Purjehdus ja Veneily on suoma-
laisten veneseurojen etujärjestö. Liitto huo-
lehtii purjehdus- ja veneurheilun harjoitta-
mis- ja kehittämisedellytyksistä Suomessa 
sekä osallistuu veneilyn kehittämiseen 
kansainvälisesti.
    Liitto tukee toiminnallaan aktiivisia 
seuroja ja luokkaliittoja, jotka tuottavat laa-
dukkaita ja monipuolisia palveluja veneilyn 
ja yhteiskunnan hyväksi – vesiturvallisuutta 
ja ympäristöasioita edistäen. Tavoitteena 
on innoittaa uusia harrastajia lajin pariin.

WWW.NAUTIC.FI

Vastaava päätoimittaja 
Katja Rytkönen 
 
Toimituspäälliköt  
Iina Airio, Anni Raunio 
 
Toimitus 
Iina Airio, Martti Jaakkola, Joakim 
Nordström, Anni Raunio, Karolii-
na Rouhiainen 

Ulkoasu
Elina Rajala

Kannen kuva
Helmi Hollo 

Ilmoitusmyynti
ProMG Oy
Mika Lehtinen

Paino:  
Punamusta, Joensuu 2019
Painosmäärä: 46 000 kpl
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(verkkojulkaisu)

 

Painotuotteet
1234 5678
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Painotuotteet
4041-0619

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

Ahvenanmaa
Wemarin
Puh. 081 129 90

Hanko
KL-vene
Puh. 044 49 499 51

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

Top-Boat
(Jollas)
Puh. 010 229 6000

Iniö
Björklund Båtslip
Puh. 02 463 5343

Inkoo
Mainserv
Puh. 050 531 1805

Mekaniska Marin
Puh. 09 221 1014

Joensuu
Kopola
Puh. 050 355 5996

Jyväskylä
Autosähkötyöt Ahonen
Puh. 010 322 0160

Kotka
Veleiro
Puh. 05 210 9555

Kuopio
SkipService
Puh. 017 262 0990

Lahti
Vääksyn Konepiste
Puh. 010 271 7411

Lappeenranta
UK Koskimies
Puh. 05 612 9071

Loviisa
Tuomo Lempinen
Puh. 040 071 4049

Oulu
Fennomotors
Puh. 0400 279 925

Parainen
Damec
Puh. 0400 845 594

Pietarsaari
Kvarken Marin Service
Puh. 0500 669 220

Pori
Petäjäksen venepalvelu
Puh. 02 630 3700

Porvoo
Emsalö Båtuplag
Puh. 020 755 9340

Puumala
SaV Yachts
Puh. 050 364 3111

Raasepori
Nylund’s Boathouse
Puh. 044 987 8588

Rauma
Petäjäksen Telakka
Puh. 02 824 1041

Savonlinna
VS-Marin
Puh. 015 273 090

Sideby
Sideby Motor
Puh. 050 436 0786

Taalintehdas
Dalsbruks Båtservice
Puh. 02 466 1400

Tammisaari
Hydrolink Boatcenter
Puh. 050 378 6071

Tampere
WaveMotor
Puh. 010 325 7900

Tornio
Tatun Tarvike
Puh. 020 785 0840

Turku
S-Marin
Puh. 044 725 1065

Uusikaupunki
Salmeri
Puh. 02 842 3353

Vaasa
Hydrolink Boatcenter
Puh. 06 357 5070

Vääksy
Vääksyn Konepiste
Puh. 010 271 7412

volvo penta
-verkostomme

JÄLLEENMYYJÄ 

NYT MYÖS 

AHVENANMAALLA!

volvo penta SYYSKAMPANJA Alennukset ja tarjoukset ovat 
voimassa 31.10.2019 saakka.

Laske sopiva rahoitus moottorille, varaosille 
ja asennukselle osoitteessa:

Suv.fi/suv-rahoitus

D1-13 7 590 €  kk-erä* 129,90 €

D1-20 8 490 €  145,20 €

D1-30 9 290 €  158,80 €

D2-40 10 290 €  175,80 €

D2-50 10 990 €  187,70 €

Hinnat S-vetolaitteella. HS15-kytkimellä - 1 000 €

Kysy myös adaptereita Yanmar-moottoreiden tilalle.

Kysy myös tehokkaampia 300-430 hv moottoreita.

V6-200 Sx 15 290 €  kk-erä* 260,80 €

V6-240 Sx 17 290 €  294,80 €

V6-280 Sx 17 900 €  305,15 €

V6-200 dp 16 600 €  283,05 €

V6-240 dps 19 190 € (sis. teräspotkurit) 327,10 €

V6-280 dps 19 900 € (sis. teräspotkurit) 339,15 €

Moottorikohtainen toimitusmaksu: 150 €

* Rahoitus on kertaluotto, jonka todellinen vuosikorko 10 000 € luotolle on 9,17 %, kun luoton korko 
on OP-prime + 6,95 %, (7,20 % 06/19), perustamismaksu 50 € ja laskutuspalkkio 7 €/kk. Arvioitu 
luoton kokonaiskustannus on 13 114,15 €. Laskelma on tehty olettaen, että luotto on nostettu 
kokonaan, luoton korko sekä maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan 
takaisin 170,85 € minimilyhennyksin (1,7 % luoton määrästä) kuukauden välein, jolloin luottoaika on 
77 kk. Luoton myöntää OP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki.  Hakemasi luoton 
tarkat tiedot näet osoitteessa www.suv.fi/suv-rahoitus

D3-170 RE 17 900 €  kk-erä* 305,15 €

D3-200 RE 21 090 € käsiraha 1 090 € +  kk-erä* 340,85 €

D3-220 RE 23 690 € käsiraha 3 690 € + kk-erä* 340,85 €

Diesel

Bensa

D3 Repower 
adapterilla vanhaan 280/290 vetolaitteeseen 
30/40 -sarjan diesel- tai bensamoottorin tilalle

SAAT LISÄKSI 1 000 €
alennusta romutusmaksuna mikäli annat vanhan moottorisi (moottori vetolaitteella/vaih-
teella) vaihdossa ostaessasi Volvo Penta D1-20 - D2-75 -moottorin. D1-13 - 690 €
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WWW.AJOLAYACHTS.FI WWW.BENETEAU.COM

MAAHANTUONTI - MYYNTI - HUOLTO

A J O L A  YA C H T S     A jo lant ie  109 Rymätty lä
020 766 9969         veneet@ajo layachts . f i

BENETEAU 
on tul lut

takaisin 
Suomeen

Vastuullisesti veneillen

Katja Rytkönen

Nauticin päätoimittaja

Nautic’s chefredaktör

L
ajiliittomme haluaa kiinnit-
tää entistä enemmän huo-
miota veneilyvesiemme hy-
vinvointiin ja vastuulliseen 
veneilyyn.

Veneilykauden alussa Suomen Pur-
jehdus ja Veneily ja Pidä Saaristo Siisti-
nä ry haastoivat seurat ja niiden jäsenet 
veneilemään entistä vastuullisemmin. 
Ekoteko-haasteen ottivat vastaan muun 
muassa Nyländska Jaktklubben, Oulun 
Merenkävijät, Kuopion Pursiseura, Rau-
man Purjehdusseura ja Turun Pursiseura.  
Saimaan alueen seurat ovat puolestaan 
jo aiemmin tehneet hienon aloitteen ja 
kannustavat kommodoriensa johdolla 
antifouling-maaleista luopumiseen sisä-
vesillä. 

Tämän lehden Pinnalla-osio on omis-
tettu vesistöjemme suojeluun. Löydät sieltä 
muun muassa hyviä vinkkejä siihen, miten 
voit itse veneillä ympäristöä huomioiden. 
Lehdestä voit lukea myös Mikko Leppi-

lammen ajatuksia luonnosta ja jättämästään 
hiilijalanjäljestä.

 Vastuullinen veneily ei liity pelkästään 
ympäristöön ja sen huomioimiseen. Iso 
merkitys on veneiden katsastustoiminnalla, 
jossa tavoitteena on ylläpitää veneilyturval-
lisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneili-
jöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja 
varusteiden käyttötaitoa koskevissa asiois-
sa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden 
omaksumisessa. 

 Koulutuksella on myös merkittävä 
osansa Suomen Purjehdus ja Veneilyn toi-
minnassa. Tavoitteena on saada kasvatettua 
seurakouluttajaverkostoa, jolloin veneilyn 
osaamisen kehittämiseen liittyvää koulu-
tusta olisi helposti saatavilla omassa seuras-
sa. Tämän merkitys korostuu entisestään, 
kun hienon harrastuksemme pariin tulee 
yhä enemmän mukaan uusia veneilijöitä, 
jotka eivät ole oppineet taitoja nuoresta asti 
perheen kanssa veneillessään.
Valoisaa syysveneilyä kaikille!

V
årt grenförbund vill fästa 
ännu mera uppmärksam-
het på välmående av vatte-
nområden nära oss och till 
ett ansvarsfullt båtfarande.

I början av säsongen utmanade Segling 
och Båtsport i Finland och Håll Skärgården 
Ren r föreningar och deras medlemmar till 
att röra sig med båt ansvarsfullt.

Ekogärning-utmaningen togs emot av 
bland annat Nyländska Jaktklubben, Ou-
lun Merenkävijät, Kuopion Pursiseura, 
Rauman Purjehdusseura och Turun Pursi-
seura.  Föreningar kring Saimen har redan 
tidigare tagit initiativet och med stödet från 
sina kommodorer förespråkat för att sluta 
användningen av antifouling-målfärger på 
inlandsvatten. 

Tidningens Pinnalla-sektion är tillägnad 
till att skydda våra vattendrag. Där hittar du 

bra tips om hur du kan själv ta i beaktande 
miljön när du åker båt. Du kan även läsa Mik-
ko Leppilampis tankar kring naturen och det 
koldioxidavtryck han lämnar efter sig. 

 Ansvarsfullt båtfårande handlar inte 
bara om miljön och hur man beaktar den. 
En stor betydelse har besiktningsverksam-
heten som har som målsättning att upp-
rätthålla båtsäkerheten genom att styra och 
leda båtfarare angående frågor kring vård 
av båtar, utrustning och rätt användning av 
utrustningen men även genom en positiv 
inställning till säkerhetsfrågor.   

Utbildning är en betydande del av Seg-
ling och Båtsport i Finlands verksamhet. 
Som mål har man att utvidga förenings 
utbildar nätverket så att det skulle vara till-
gängligt på egna föreningen att få kunskap 
angående utveckling av sitt båtfarande. Be-
hovet och den viktiga roll detta spelar växer 
då mer och mer intresserade kommer med i 
vår gren som inte har lärt sig båtkunskaper 
sen liten genom att röra sig på vattnet med 
familjen.
 Trevlig höstbåtsäsong åt alla! 

 

Ansvarsfullt batfarande

  2 • 2019
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Vauhdikas kausi 2019
KESÄN

KOHOKOHDAT

Yhdessä Vesille viihdytti 
ympäri Suomen
Yhdessä Vesille -kampanjan 37 tapah-
tumaa keräsi useita suomalaisia naut-
timaan veneilystä. Avoimia lajitutustu-
mispäiviä, joissa osallistujat pääsivät 
vesille, järjestettiin jopa 16 kappaletta. 
Kampanjassa oli mukana 24 seuraa ja 
useita eri veneilytoimijoita. Tapahtumia 
järjestettiin 23 eri paikkakunnalla.

Starttiviikonloppua vietettiin 7.-9. 
kesäkuuta. Tuolloin järjestettiin 13 ta-
pahtumaa kahdeksalla paikkakunnalla. 
Viikonloppu huipentui Helsingin Yh-
dessä Vesille -tapahtumaan, joka keräsi 
Töölönlahdelle ja Kansalaistorille iloisen 
joukon veneilyn ystäviä.

P
ep

e 
K

o
rt

en
ie

m
i

V
es

a 
K

o
iv

un
en

Veneilyn iloa koeajotapahtumassa
Ensimmäistä kertaa järjestetty veneiden suuri koeajo-
päivä osoittautui menestykseksi. Suomiveneilee.fi Laut-
tasaaressa -tapahtumassa Helsingissä oli koeajettavana 
peräti 43 erilaista venettä. Kahden päivän aikana koe-
ajoja tehtiin yli 500 ja niissä oli mukana lähes 1 200 
henkeä.

- Koeajotilaisuus osoittautui oikeanlaiseksi tapah-
tumaksi oikeaan aikaan. Paikalle tuli sekä veneilystä 
kiinnostuneita ja haaveilevia että aktiivisia veneilijöitä, 
Venealan keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko 
Pajusalo toteaa.

Joka vuosi vesiliikenteessä hukkuu 
noin 50 ihmistä. Näistä jopa kahdek-
san kymmenestä olisi pelastunut, jos 
heillä olisi ollut asianmukaiset pelas-
tusliivit oikeaoppisesti puettuna.

Pelastusliivipäivän tarkoituksena on 
muistuttaa pelastusliivien tärkeydestä 
vesillä liikuttaessa ja jakaa tietoa pelas-
tusliivien oikeaoppisesta pukemisesta. 
Turvallisemman vesillä liikkumisen 
puolesta tempaistiin tänä vuonna sa-
manaikaisesti muiden Pohjoismaiden 
kanssa ja mukana viestimässä oli iso 
joukko eri järjestöjä, viranomaisia ja 
yhteistyökumppaneita.

Kulunut veneilykesä on tuonut mukanaan mitaleita, 
tapahtumia ja muita ikimuistoisia hetkiä.

Lightning-mestaruudet ratkottiin Espoossa 
Lightning-luokan Euroopan mestaruudesta, maailman-
mestaruudesta ja Master-purjehtijoiden maailmanmes-
taruudesta kilpailtiin kesäkuussa Espoon Nuottanie-
messä Espoon Pursiseuran isännöimänä. MM-kilpailus-
sa parhaaksi suomalaiseksi purjehti Akseli Keskinen/
Mainio Ormio/Eeva Hemming (sija 20) ja EM-kilpailun 
paras suomalaistiimi oli Matti Aalto/Pyry Aalto/Risto 
Pesola (sija 19).
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Pelastusliivipäivää 
vietettiin kesäkuussa
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Tapio Lehtinen saapui yksinpurjehdukselta maailman 
ympäri maaliin Ranskan Les Sables d’Olonneen 19. tou-
kokuuta. Lehtinen lähti matkaan 1. heinäkuuta 2018 osa-
na Golden Globe Race -kilpailua.

Kotikaupunkiinsa sankari palasi Asteriansa kanssa 27. 
kesäkuuta 2019 – ja sai Kauppatorin edustalla näyttävän 
vastaanoton. Myöhemmin illalla Lehtisen huimaa urak-
kaa juhlittiin Valkosaaressa.

– Olen todella otettu saamastani vastaanotosta niin ve-
sillä kuin rannassakin. Olin varautunut henkisesti siihen, et-
tä menen yksin bensa-asemalle kertomaan saapumisestani, 
Lehtinen naurahti saavuttuaan maaliin Ranskassa.

Myös Helsingissä häntä hurraamaan saapuneet ihmiset ja 
alukset nostivat hymyn konkaripurjehtijan huulille. Lehtinen 
oli vihdoin kotona.

Tapio Lehtinen saapui sankarina kotiin
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TARGA.
THE TRUE ORIGINAL. 

Useita Targa-veneitä esillä 
UIVA 2019 FLYTANDE 
Helsingissä 15.-18.8.2019 

Jälleenmyyjä:  Oy Targa Center Ab, Veneentekijäntie 1, 00210 Helsinki. 0207 641 499.  www.targacenter.fi
Valmistaja:  Oy Botnia Marin Ab, Pl 9, 66101 Maalahti.  www.targa.fi

T23.1               ǀ               T25.1              ǀ              T27.2               ǀ              T30.1             ǀ              T32              ǀ              T35              ǀ              T37             ǀ             T44             ǀ             T46

Kilpaveneilijöille MM-mitalisadetta
Kilpaveneilyn Offshore 3C -avomeriluokan MM-kilpailut käytiin 10.-
13. heinäkuuta Norjan Tvedestrandissa. Suomalaisista mukana olivat 
totuttuun tyyliin hallitsevina maailmanmestareina kisoihin matkan-
neet Marcus Johnsson navigaattorinsa Jussi Myllymäen kanssa. 
Johnsson on pitkällä urallaan saavuttanut peräti kuusi maailman-
mestaruutta. Tänä vuonna palkintokaappi täydentyi hopeisella mi-
talilla.

Heinäkuun lopussa Benjamin Vuorihovi ja Filemon Sundberg 
saavuttivat MM-pronssia 3J-avomeriluokassa.

KESÄN

KOHOKOHDAT
Oskari Muhonen 

voitti heinäkuussa niin 
universiadit kuin nuorten 

maailmanmestaruudenkin. 
Ville Korhonen ja Edvard 

Bremer juhlivat puolestaan 
Youth Worldsin MM-hopeaa.

Lue lisää sivulta 29.
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www.qsail.fi     info@qsail.fi     040 552 5111

Lokakuun 
viimeiset viikot

-40%

SUOMALAISOMISTEISET  
PURJEVENEET KROATIASSA!

Ensi kevään viikkoja varataan jo! 
Kysy nopean varaajan etua!
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Nautic omistaa tämän lehden Pinnalla-osion vesistöjemme  
suojeluun. Meistä jokainen voi tehdä asian eteen paljon –  
niin kotona kuin veneillessä, rannassa kävellessä ja venettä  
huoltaessakin. Olethan mukana taistelussa terveemmän  
luonnon puolesta? 

Perinnoksi 
puhtaammat vedet

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

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

La 17.8. ja su 18.8. klo 10–18

PÄÄSYLIPUT
Aikuiset 15 €
(ennakkolippu 13 €)

Lapset 7–15 v 5 €

Lapset alle 7 v vanhempien
seurassa ilmaiseksi

       facebook.com/uivafl ytande

Osta ennakkoliput,
katso kulkuyhteydet 
ja messutarjonta
uiva.fi 

Osta ennakkoliput,

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

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

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

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

ILMAINEN MESSUBUSSI PÄIVITTÄIN KAUPPAKESKUS LAUTTIKSEN EDESTÄ OTAVANTIEN JA LAUTTASAARENTIEN KULMASTA.

LAUTTASAAREN HSK • VATTUNIEMEN PUISTOTIE 1 • 00210 HELSINKI

YhteistyössäJärjestäjä: Finnboat ry

Iin
a 

A
ir

io



17 2 • 2019  P i n n a l l a

TEKSTI JA KUVA IINA AIRIO

W
WF julkisti kesäkuun alussa Newcastlen yliopistolta tilaamansa tutki-
muksen, jonka tulokset pysäyttivät. Meriin ja järviin päätynyt muoviros-
ka jauhautuu mikromuoviksi, jota kulkeutuu ravinnon myötä ihmisiin 
uskomattomia määriä. Viikossa muovia voi päätyä kehoon jopa viisi 
grammaa. Se on järkyttävää.

- Tietoisuus mikromuoveista ja niiden vaikutuksesta ympäristöön on lisääntynyt, ja tämä 
raportti antaa huolestuttavan esimerkin muoviroskaantumisen laajemmista vaikutuksista. Muo-
vi ei vain turmele meri- ja maaluontoa, vaan kulkeutuu syömämme ruoan ja juoman mukana 
myös ihmisten elimistöön, WWF Suomen meriasiantuntija Anna Soirinsuo kertoi tiedotteessa.

Vaikka Yhdysvaltojen ja Intian juomavedestä löytyi kaksinkertaiset määrät mikromuovia 
verrattuna Euroopan tilanteeseen, emme me Suomessakaan hyvästä vedenpuhdistuksesta huo-
limatta saa puhtaita papereita. Vain neljäsosa Suomessa kulutetuista muovipakkauksista päätyy 
kierrätykseen, ja rantamme ovat Itämeren muoviroskaisimmat. 

- Myös järvivesistä, joista juomavetemme valmistetaan, on löydetty mikromuoveja yhtä 
paljon kuin Itämerestä. Vesilaitosten valmistaman juomaveden muovipitoisuutta tutkitaan 
parhaillaan. On tärkeää, että Suomi yhdessä EU:n kanssa näyttää esimerkkiä muoviroskan vä-
hentämisestä ja sen nykyistä paremmasta kierrätyksestä, Soirinsuo muistutti.

Nielemme mikromuovia sekä hana- että pulloveden mukana. Elintarvikkeista mikromuovia 
löytyi tutkimuksen mukaan eniten merenelävistä, oluesta ja suolasta.

LÄHDE WWF SUOMEN TIEDOTE

JUOTKO MUOVIA?

”Muovi ei vain turmele 
meri- ja maaluontoa, vaan 

kulkeutuu syömämme ruoan 
ja juoman mukana myös 

ihmisten elimistöön.” 
Anna Soirinsuo, WWF Suomi

250 grammaa. Niin paljon mikromuovia 
voi päätyä ihmisen kehoon vuodessa. 
Se on yhden pankkikortin verran.

Huolehdi jätteistäsi  
veneillessä
Veneillessä on tärkeää pyrkiä ehkäise-
mään turhan jätteen syntyä. Aloita jät-
teen vähentäminen jo kaupassa valitse-
malla mahdollisimman vähän pakattuja 
tuotteita. Pakkaa elintarvikkeet mahdol-
lisuuksien mukaan kestäviin ja pestäviin 
rasioihin. Jätteiden lajittelu onnistuu vai-
vattomasti veneessäkin, ja monessa sata-
massa on jätteiden lajittelumahdollisuus. 

PSS ry:n Roope-jätepisteissä lajitellaan 
yleensä lasi-, metalli- ja paperijäte. Bio-
jätettä kerätään vasta harvassa paikassa, 
mutta ne ovat yleistymässä. Biojätettä ei 
saa laittaa kuivakäymälään.

Tyhjennä käymäläjätteet 
imutyhjennyslaitteeseen
Veneilijöiden käymäläjätteet aiheuttavat 
pistekuormitusta erityisesti satamissa ja 
matalissa lahdissa. Virtsa sisältää run-

Seilaa sinäkin 
siististi!
Ympäristöystävällinen veneily ja vesilläliikkuminen ovat meistä jokaisen 
vastuulla. Pidä Saaristo Siistinä ry muistuttaa tärkeistä asioista, joista 
jokainen voi huolehtia liikkuessaan vesillä. 

saasti typpeä ja fosforia ja sen sisältämät 
ravinteet ovat kasveille käyttökelpoises-
sa muodossa. Älä siis laske käymäläjät-
teitäsi veteen lisäämään rehevöitymistä, 
vaan käytä imutyhjennyslaitetta. Pää-
sääntöisesti vierasvenesatamista löytyy 
imutyhjennyslaite. PSS ry:llä on yhteen-
sä noin 30 kelluvaa imutyhjennyslaitet-
ta, jotka löydät yhdistyksen nettisivuilta 
Roope-palvelut-kartasta: pidasaaristo-
siistina.fi/roope-palvelut.

TEKSTI JA KUVAT PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY
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Ta hand om dina 
sopor ombord
När man rör sig till sjöss är det viktigt att 
försöka förhindra uppkomsten av onödigt 
avfall. Börja minska uppkomsten av avfall 
redan i affären genom att välja produk-
ter som är så lite förpackade som möjligt. 
Använd så långt som möjligt hållbara och 
tvättbara askar för att packa livsmedel. Det 
går lätt att sortera sina sopor även ombord 
på båten och många hamnar erbjuder möj-
ligheter till sopsortering. Vid HSR rf:s Säl-
le-sopstationer kan man i allmänhet sortera 
glas-, metall- och pappersavfall. Bioavfall 
samlas bara in på ett fåtal ställen, men det 
håller på att bli vanligare. Man får inte lägga 
bioavfall i torrtoaletten.

Töm toalettavfallet vid 
en sugtömningsanläggning
Båtfararnas toalettavlopp orsakar punkt-
belastning i synnerhet i hamnar och 
i grunda vikar. Urin innehåller stora 
mängder kväve och fosfor och näringen i 
urinen är i en form som växter kan använ-
da. Släpp alltså inte ut ditt toalettavfall i 
vattnet där det ökar övergödningen, utan 
använd dig av en sugtömningsanläggning. 
Sugtömningsanläggningar finns i regel i 
gästhamnarna. HSR rf har sammanlagt 
cirka 30 flytande sugtömningsanlägg-
ningar, som du hittar på föreningens 
webbplats på kartan över Sälletjänster: 
www.hallskargardenren.fi/sv/sal-
le-tjanster.

Undvik att använda 
giftfärger på båtbottnen
I de antifoulingfärger som används på båt-
bottnar är de aktiva substanserna bland an-
nat koppar-, zink- och organiska föreningar. 

Dessa är skadliga för Östersjöns organismer 
och i synnerhet för några nyckelorganismer 
och därmed för Östersjöns hela ekosystem. 
Det finns alternativ till giftfärgerna, bland 
annat att använda sig av bottentvätt och att 
lyfta upp båten när den inte används. Båt-
bottnen kan tvättas med trycktvätt, på en 
särskild båtbottentvättplats eller med borst-
tvätt. Tvätt två eller tre gånger per sommar 
räcker för att hålla bottnen ren. I Östra 
hamnen i Hangö finns nu en ny fast borst-
tvätt, som också lämpar sig för segelbåtar! 
Bekanta dig också med bottentvättar av 
trailertyp: venepesu.fi.

Använd miljövänliga 
tvättmedel
När du städar, diskar och tvättar dig om-
bord på båten bör du tänka på hur tvätt-
medlen påverkar miljön. Välj alltid ett 

Vältä myrkkymaalien käyttöä 
veneen pohjassa
Veneen pohjassa käytettävien antifouling-
maalien eli myrkkymaalien tehoaineita ovat 
muun muassa kupari- sinkki- ja orgaaniset 
yhdisteet. Ne ovat haitallisia Itämeren eliös-
tölle ja erityisesti muutamalle avaineliölle ja 
sitä myöden koko Itämeren ekosysteemille. 
Maaleille on olemassa vaihtoehtoja, kuten 
pohjapesu ja veneen nosto ylös silloin, kun 
se ei ole käytössä. Veneen pohja voidaan 
pestä joko painepesurilla, erityisellä poh-
japesupaikalla tai harjapesurilla. Kaksi tai 
kolme pesukertaa kesässä riittää pitämään 
pohjan puhtaana. Hangon Itäsatamassa on 

nyt uusi, kiinteä harjapesuri, joka soveltuu 
myös purjeveneille! 
Tutustu myös trailerityyppiseen pohjapesu-
riin: venepesu.fi.

Käytä ympäristöystävällisiä 
pesuaineita
Veneen siivouksessa, astioiden pesussa ja 
henkilökohtaisissa pesuaineissa on syytä 
kiinnittää huomiota aineiden ympäristövai-
kutuksiin. Valitse aina fosfaatiton pesuaine 
veneillessä, sillä fosfaatit rehevöittävät ve-
sistöjä. Pese astiat maissa ja kaada pesuvesi 
maahan, jotta ravinteet suodattuvat eivätkä 
valu suoraan veteen. Älä myöskään pesey-

dy suoraan meressä tai järvessä saippuan tai 
shampoon kanssa.

Liity Pidä Saaristo Siistinä 
ry:n jäseneksi 
PSS ry ylläpitää muun muassa kattavaa 
jätepiste- ja kuivakäymäläverkostoa sekä 
imutyhjennyslaitteita saaristossa ja järvil-
lä. Lisäksi yhdistys työskentelee vesistöjen 
roskaantumisen, kemikalisoitumisen ja re-
hevöitymisen estämiseksi. Liity jäseneksi, 
niin olet osaltasi mahdollistamassa veneily-
ympäristömme suojelua: pidasaaristosiis-
tina.fi/liityjaseneksi.

Gör vad du kan för 
ett renare båtliv!

TEXT HÅLL SKÄRGÅRDEN REN RF

fosfatfritt tvättmedel ombord, för fosfater 
bidrar till övergödningen av vattendragen. 
Diska på land och häll ut diskvattnet på 
marken så att näringsämnena filtreras och 
inte rinner rakt ut i vattnet. Tvätta dig inte 
heller med tvål eller schampo direkt i havet 
eller sjön.

Bli medlem i Håll 
Skärgården Ren rf! 
HSR rf upprätthåller bland annat ett täck-
ande nätverk av sopstationer och torrto-
aletter samt sugtömningsanläggningar i 
skärgården och på insjöarna. Dessutom 
arbetar föreningen för att förhindra ned-
skräpningen, kemikaliseringen och över-
gödningen av vattendragen. Bli medlem så 
är du med och skyddar vår båtmiljö: halls-
kargardenren.fi/bli_medlem.

Vi ansvarar alla för att båt- och friluftslivet är miljövänligt. Håll Skärgården 
Ren rf påminner om en del viktiga saker som var och en kan tänka på när 
man rör sig till sjöss. 
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V
eneilyä harrastava ja avomeripurjehdukseen At-
lantin yli -tv-ohjelman myötä ihastunut Mikko 
Leppilampi viihtyy veden äärellä. Merten ja jär-
vien kauneus lumoaa, mutta samalla Leppilampi 
tiedostaa, mitä siloisen pinnan alla piilee.

- Meren saastumisen havaitseminen on siinä mielessä haas-
tavaa, että merellä liikkuessa roskan määrää ei näe kuten 

maalla. Täytyy nähdä rantaan kasautuneet roskakasat 
tai paksut sinilevälautat, jotka haittaavat omaa me-

rellä liikkumisen nautintoa tai vaikka uimista, 
ymmärtääkseen, millainen ongelma meillä 

käsillämme on, Leppilampi pohtii.
- Mitä emme näe, sitä ei ikään kuin sil-

loin ole. Siinä se dilemma piilee. Oman 
osansa näissä ehdottoman elintärkeissä 
talkoissa voi helposti tehdä vaikka poi-
mimalla sen pinnassa kelluvan muovi-
pussin kyytiin.

Oman tyttärensä, nyt jo 13-vuotiaan 
Lilian, kanssa Leppilampi on leikkinyt 
veneillessä leikkiä, jossa bongataan ve-

dessä kelluvia roskia ja lasketaan pisteitä, 
kuinka monta saa kerättyä kyytiin. 

- Leikin kautta viesti ja tavat istahtavat par-
haiten lapsiin, Leppilampi tietää.

Leppilampi näkeekin nuorten ajatusmaailmassa tapahtu-
neen muutoksen.

- Teini-ikäisen isänä on ollut huojentavaa ja jopa ihail-
tavaa huomata, kuinka valveutunutta uusi sukupolvi on ja kuinka 
vastuullisuudesta on muodostunut nuorille lähes itsestäänselvyys. 

Lilia ystävineen puhuu aktiivisesti liiallisesta tavaran määrästä 
ja kierrättää vaatteita kaveripiirissään sen sijaan, että ostaisi jatku-
vasti uusia.

- On coolia ilmoittaa ääneen, ettei tarvitse mitään, Leppilampi 
sanoo.

- Siksi en ole kovin huolissani ainakaan lähipiirini nuorten ekolo-
gisesta vastuullisuudentajusta. Enemmän minua huolestuttaa oma 
sukupolvemme, jolle tosiasiat merten saastumisesta eivät ole sisään-
rakennettuja. Se on ennemminkin niin päin, että nuorten suhtau-
tuminen näihin asioihin inspiroi itseäni toimimaan yhä paremmin 
ja heidän esimerkkinsä mukaan.

”Mitä emme näe, sitä ei ole”
Näyttelijä-juontaja Mikko Leppilampi on huolissaan oman sukupolvensa  
hiilijalanjäljestä. Tyttärensä kaveripiirin ekotietoisuudesta Leppilampi on ylpeä.

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT AMANDA AHO JA PEPE KORTENIEMI
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SWEET DREAMS 
ARE MADE OF cheese

Le Saint Mont des Alpes
Juustotarjottimelle ja 
ruoan valmistukseen.

Raclette
Raclettepannuun ja uuniin

”PURJEHTIJOILLE MERI ON ELÄMÄN LÄHDE, mutta me 
olemme nähneet elämän hiipuvan. Kirkkaiden vesien sijaan 
kellumme roskameressä. Satamat ja rannat ovat täynnä 
muovijätettä, peräsimeen ei enää tartu merilevää, vaan ros-
kia. Me emme enää voi ummistaa silmiämme. Zer°emission 
– kilpapurjehdus merten saastumista vastaan on alkanut.”
Näin kirjoittaa X Sail Racing Team Facebook-sivullaan tänä 
keväänä lanseeratusta Zer°emissionista, jonka yksi tiimin 
jäsen on Mikko Leppilampi.
Suomalaissyntyisen projektin lippulaiva on komea TP52, 
jolla Samuli Leistin vetämä miehistö osallistuu vuosien 2019 
ja 2020 aikana lukuisiin kilpailuihin Itämeren alueelta aina 
projektin päätöskilpailuun Sydney-Hobartiin saakka.
- Teemme yhteistyötä 14 isäntäkaupungin kanssa, jot-
ta voimme kilpailujen aikana vaikuttaa niin rannoilla kuin 
paikallisessa mediassakin merten kestävään kehitykseen. 
Tuomme mukanamme Wärtsilän tukemana Seabin-meri-
roskiksen, joka kerää satamasta meriroskaa ja sen lisäksi 
järjestämme roskienkeräystalkoita paikkakunnilla, projektin 
ideoinut Leisti kertoo.

Zer°emission  
saastumista vastaan
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SEURASTA

MALLIA

S
uomen Purjehdus ja Veneily ja 
Pidä Saaristo Siistinä ry haas-
tavat seurat ja niiden jäsenet 
veneilemään entistä vastuul-
lisemmin. Jo pienillä muu-

toksilla seura voi vaikuttaa suuresti siihen, 
millaisen jäljen oma satama jättää luontoon, 
miten se viestii jäsenilleen ympäristöasiois-

ta ja miten sen jäsenistö kantaa vastuunsa 
yhteisen luontomme puhtaudesta.

Veneilijän ekoteko -somehaasteella 
aktivoidaan suomalaiset veneseurat esit-
telemään ja jakamaan ympäristötekojaan 
muille seuroille sekä jäsenistölleen – ja 
haastamaan seuraavan seuran mukaan.

Haasteeseen osallistuneiden ja Faceboo-

#veneilijänekoteko
Veneilijän ekoteko -somekampanja kannustaa seuroja 
ympäristöystävällisempään veneilyyn.
 

1. Miettikää seurassanne, mitä seuranne tekee ympäristön puh-
tauden eteen (muun muassa tämä Nautic-lehti tarjoaa ideoita 
siihen)? Löytyykö satamastanne tai saaristanne jo entuudestaan 
hyviä käytäntöjä, joita haluaisitte jakaa muille seuroille?

2. Luo seurasi Facebook-sivulle kuva tai video sekä ytimekäs 
teksti ympäristöä huomioivasta toiminnastanne/teostanne. Haas-
ta lähiseura mukaan Veneilijän ekotekoon merkitsemällä seura 
päivitykseen: @naapuriseuran nimi.

3. Kannusta jäseniänne liittymään haasteeseen ja panostamaan 
ekologisuuteen jakamalla linkki Seilaa siististi -oppaaseen: www.
pidasaaristosiistina.fi/viestinta/julkaisut/ymparistooppaat.

4. Lisää julkaisusi perään #veneilijänekoteko, ja merkitse SPV 
ja PSS mukaan: @Suomen Purjehdus ja Veneily & @Pidä Saa-
risto Siistinä ry.

5. Voit lisätä julkaisuun myös somehaasteen ohjeet, jotka löyty-
vät osoitteesta www.spv.fi/veneilija-ja-ymparisto/
 
Muun muassa Kuopion Pursiseura, Turun Pursiseura ja Ny-
ländska Jaktklubben ovat ottaneet haasteen vastaan ja haastaneet 
muita seuroja. Mitä sinun seurasi aikoo tehdä tai tekee puhtaam-
man ympäristön eteen? Entä minkä seuran haastatte seuraavaksi? 
Liity mukaan Veneilijän ekotekoon – pidetään ympäristöstämme 
yhdessä huolta!

kissa hashtagia #veneilijänekoteko käyttä-
neiden seurojen kesken arvotaan Siisti Biitsi 
-paketti, johon sisältyy roskapihdit, hansko-
ja, Siisti Biitsi -roskapusseja, talkoo-ohjeet 
ja palkittu Roskakala-juliste. Arvonta suori-
tetaan 1. lokakuuta 2019.

 

Näin Veneilijän ekoteko 
-somehaaste toimii:

Voit ottaa mallia näistä seuroista:

AUKIOLOAJAT TO-PE 13-19, LA-SU 10-18

WWW.VENEXPO.FI

MAKSUTON 
SISÄÄNPÄÄSY!
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NAUTIC-

UUTISIA

SBiosidisten antifouling-valmisteiden, eli niin sanottujen myrk-
kymaalien käyttö on ollut kielletty sisävesillä jo 2000-luvun puo-
livälistä lähtien. Yllättävän moni sisävesien veneilijöistä käyttää 

kuitenkin yhä merialueille hyväksyttyjä biosidisia AF-valmisteita. Tilanne, 
jossa maaleja käytetään sisävesillä tai pesuvedet imeytetään suoraan sata-
man maaperään, on laitonta.

Viime keväänä Saimaan pursiseurat ryhtyivät edistämään ympäris-
töystävällisempää veneilyä etenkin myrkkymaalien osalta ja pyrkivät saa-
maan muutosta aikaan aluetapaamisten ja ohjeistusten avulla. Alkukesästä 
seurat jakoivat innokkaasti Tukesin opasta, jossa kerrotaan tärkeää tietoa 
myrkkymaaleista ja vaihtoehtoisista menetelmistä. Toivottavasti Saimaalla 
seilataan jatkossa vastuullisemmin. 

Tutustu sinäkin oppaaseen, jotta veneilet myrkyttömästi: www.tukes.fi 
(Eroon näkistä ilman myrkkymaalia). Seura voi tilata opasta maksutto-
masti Tukesilta: oskari.hanninen@tukes.fi.

Puhtaammin Saimaalla

Luopumalla 
myrkkymaaleista 
suojelet luontoa. Veneseuroilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa ja edistää ym-

päristöystävällistä veneilyä. Myrkkymaalien käytöstä luopumi-
nen on myös veneseuran oman edun mukaista. Silloin vältytään 

maaperän pilaantumiselta ja sen kustannuksilta. Halutessaan veneseura 
voi esimerkiksi kieltää myrkkymaalien käytön omassa satamassaan. Kielto 
voidaan kirjata muun muassa venepaikan vuokrasopimuksiin.

Jos täyskieltoon ei haluta ryhtyä, voi seura kannustaa jäseniään luopu-
maan myrkkymaaleista esimerkiksi alentamalla maalaamattomien venei-
den venepaikkamaksuja tai omistajien jäsenmaksuja. Hyvänä kannustime-
na voi toimia myös puitteet myrkyttömälle veneilylle, kuten harjapesurin 
hankinta seuran satamaan.

LÄHDE TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTO

Veneseura voi vaikuttaa

Tee lahjoituksella hyvää
Vesistöjen puhtautta voi edistää myös tukemalla eri organisaatioden toi-
mintaa. Esimerkiksi merkkipäivänä sankari voi toivoa lahjojen sijaan hyvää 
tekevien tahojen muistamista. Erisuuruisia lahjoituksia voi toki tehdä myös 
muuten vaan – tai vaikka säännöllisesti. Alla muutamia vinkkejä: 

WWF:n Itämeri-kummi: wwf.fi/itamerikummiksi/ 
Pidä Saaristo Siistinä: www.pidasaaristosiistina.fi 
John Nurmisen Säätiö/Puhdas Itämeri: www.puhdasmeri.fi 
Baltic Sea Action Group: www.bsag.fi/fi/osallistu/lahjoita-itamerelle/ 
Suomen Luonnonsuojelun Säätiö: luonnonsuojelunsaatio.fi/lahjoita/ 
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Näe kuten haluat 

IKÄNÄÖSTÄ EROON  
LINSSILEIKKAUKSELLA

LINSSILEIKK AUS: 
Yksiteho alk. 1 695 €/silmä  
(sisältää aina hajataiton korjauksen)

Moniteho alk. 2395 €/silmä

Voit maksaa myös korottomasti  
12 kuukauden maksuajalla.  
Katso paikkakuntakohtaiset  
hinnat ja lue lisää:  
silmäasema.fi

MAINOS

MAINOS

VARAA MAKSUTON  
HOITOARVIO

SILMÄASEMA.FI 
TAI  

010 190 200     (mpm/pvm)

Linssi- eli ikänäköleikkaus on nopea ja vaivaton  
toimenpide, jolla voi päästä kerralla eroon 
kauko- ja lähilaseista sekä kaihin aiheutta-
masta näköhaitasta. Leikkaus sopii erityisesti 
yli 45-vuoti aille moniteholaseja käyttäville.  
Se maksaa itsensä muutamassa vuodessa 
takaisin, kun silmälaseja ei enää tarvitse uusia.

Linssileikkaus on helppo ja turvallinen toimenpide, jolla  
voidaan korjata kauko- ja lähinäköä sekä hajataittoa. Toisin  
kuin perinteinen laserleikkaus, linssileikkaus auttaa ikä-
näköön, jossa silmän oma linssi ei jaksa tarkentaa lähelle. 
Toimenpiteen jälkeen ei voi myöskään sairastua kaihiin. 

Linssileikkauksessa silmän oma ikääntynyt linssi kor-
vataan keinotekoisella yksi- tai moniteholinssillä. Toimen-
pide teki läpimurron 2010-luvulla, ja on tätä nykyä erittäin 
tehokas ja turvallinen, kertoo yli 14 000 silmäleikkausta 
tehnyt Silmäaseman silmäkirurgi Juha Lehtosalo. ”Lins-
sien laatu ja silmien mittausmenetelmät ovat kehittyneet 
aivan uudelle tasolle, joten ikänäkö voidaan lopultakin kor-
jata tehokkaasti leikkauksella.” 

Huolellinen pohjatyö, turvallinen toimenpide 
Esitutkimuksessa selvitetään linssileikkauksen sopivuus  
ja varmistetaan, että asiakkaan silmät ovat terveet. Lää-
käri valitsee asiakkaan tarpeisiin sopivan linssin tarkko-
jen mittausten perusteella, asiakkaan toiveet ja näkövaa-
timukset huomioiden. Itse toimenpide vie vain hetken ja 
siitä toipuminen on nopeaa. Vapaammasta näkemisestä 
pääsee nauttimaan heti, ilman pitkää toipilasaikaa. 

Silmäasemalla linssileikkauk sen jälkeen asiakas 
saa mukaansa lääkärin puhelinnumeron, johon voi 
soittaa, jos jokin askarruttaa tai huolestuttaa. Leik-
kauksen tulokset tut kitaan myös jälkitarkastuksissa.  

”Paras palkinto tässä työssä on todeta, että asiakas näkee 
leikkauksen jälkeen hyvin ja voi jatkaa elämäänsä ilman 
silmälaseja. Silmä kirurgille se on suurin lahja”, Lehtosalo 
hymyilee. 

Haluatko eroon moni
teholaseista ja ikä
näöstä? Ota yhteyttä 
tai varaa maksuton 
hoito arvio lähimmältä  
Silmäasemalta!
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R
ion olympialaisten jälkimainingeissa ja katseiden 
suuntautuessa Tokioon syntyi ajatus koota maa-
joukkueen yhteinen tietopankki. Paikka, jonne 
säilötään olympialuokkien huippujen eri paikka-
kunnilla ja eri olosuhteissa omaksumat tärkeät 

opit. Vuosien työn synnyttämä ja jatkuvasti täydentyvä pankki 
sai nimekseen Playbook, sillä tekstit ovat englanniksi.

Playbook alkoi rakentua ensin maajoukkueen meteorologin ja 
pitkäaikaisen valmentajan Martin Gahmbergin sekä maajouk-
kueen päävalmentaja Joakim Wileniuksen ideoiden pohjalta. Jo 
varsin varhaisessa vaiheessa mukaan otettiin maajoukkueen koti- ja 
ulkomaalaiset valmentajat sekä heidät, joilla käytännöntieto on ja 
joita varten sitä kerätään. Siis purjehtijat.

- Aiemmissa olympiapaikoissa on ollut välttämätöntä tuntea nii-
den haastavat olosuhteet. Rion, Weymouthin, Qingdaon ja Ateenan 
kisojen alla kokosimme merivirrat ja vallitsevan topografian vaiku-
tukset tuuliin omiin pelikirjoihinsa. Japanin Enoshimassa rantaviiva 
on vähän yksinkertaisempi ja virrat yleensä suhteellisen tasaisia, 
jolloin taktiikkataidot ovat ratkaisevassa roolissa, Gahmberg sanoo.

- Näin syntyi ajatus pelikirjasta, jonka avulla voimme nostaa 
yleistä taktiikkatasoa ja ymmärrystä keräämällä maajoukkueen tie-
totaito yksiin kansiin. Jo alusta asti oli selvää, että haluamme jakaa 
tiedon paitsi maajoukkueen ja Nuorten huippujen käyttöön, myös 
suomalaiseen seura- ja luokkaliittovalmennukseen mahdollisim-
man avoimesti, Wilenius jatkaa.

Pelikirjan materiaalinkeruu on ollut aikaa vievää ja aivonys-
tyröitä aktivoivaa. Valmis Playbook ei ole vieläkään, sillä 
uutta oppia ja tietoa tulee koko ajan. Pdf-muotoiseen, verk-

koon säilöttävään tietopankkiin jatkuva päivitys on mahdollista.
- Aiemmin tieto ja taito on ollut yksittäisten huippupurjehti-

joiden ja valmentajien mielissä, eikä sitä ole jaettu juurikaan muil-

le – edes maajoukkueen sisällä. Kun huiput ovat lopettaneet, on 
tuo osaaminen kadonnut aktiivipurjehduksen parista, Gahmberg 
kommentoi.

- Playbookin ansiosta havainnot ja vinkit eivät jää vain purjehti-
joiden välisen pintapuolisen keskustelun tasolle, vaan näkökulmia 
on kerätty ja dokumentoitu syvällisesti ja perusteellisesti. Näin nuo-
remmille, seuraaville purjehtijasukupolville jää käytännönläheistä 
materiaalia, josta on toivon mukaan apua päätöksenteon ja riskien-
hallinnan kehittämisessä, Finnjolla-konkari Tapio Nirkko sanoo.

Playbook yhdistää ajatusmalleja ja tarjoilee informaatiota niin 
ison linjan strategisiin asioihin kuin pienemmän skaalan kikkoihin.

- Kaikki purjehtijat pyrkivät oppimaan uudenlaisia ajatusmalleja 
ja yhdistelemään niistä toimivimman strategian juuri senhetkiseen 
kilpailutilanteeseen. Pelikirjan ideana on myös auttaa purjehtijaa 
ja valmentajaa yhdistämään strategiset ajatusmallit sää- ja muihin 
taustatietolähteisiin, Nirkko pohtii.

Playbook on esitelty ja käytössä Suomen Purjehdus ja Ve-
neilyn valmennusryhmistä niin Sailing Team Finlandil-
la, Haastajilla, Nuorilla Huipuilla (akatemiaryhmä) kuin 

Prospect Teamilläkin (yläkoululeiritys). Sen lisäksi SPV on järjes-
tänyt kolme Playbook-tilaisuutta seurojen valmennusvastaaville 
ja valmentajille sekä Kevätregatan yhteydessä yhden purjehtijoille 
ja heidän valmentajilleen sekä vanhemmilleen.

SPV:n valmennuspäällikkö Vili Kaijansinkko on tyytyväinen 
Playbookin aikaansaamaan kiinnostukseen.

- Seuroilta saamamme palaute materiaalista ja sen laadusta on 
ollut erittäin hyvää. Tavoiteemme on niin lasten ja nuorten toi-
minnassa kuin huipullakin päästä lähemmäs seuroja, ja Playbook 
on tähän yksi hyvä kanava. Tarjoamme asiantuntijatuen maailman 
huipulta seurojen käyttöön, Kaijansinkko kertoo.

- Valmennuksen yhteisen ymmärryksen rakentaminen on erin-

Pelikirja kokoaa 
tietotaidon yhteen

Sailing Team Finlandin Playbook on olympiapurjehtijoiden 

perintö nuoremmille sukupolville.

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT IINA AIRIO JA PLAYBOOK/MARTIN GAHMBERG

”Pelikirjan yhtenä 
ideana on auttaa 

purjehtijaa ja valmentajaa 
yhdistämään strategiset 

ajatusmallit sää- ja muihin 
taustatietolähteisiin.” 

Tapio Nirkko
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omainen pohja suomalaisen kilpapurjeh-
duksen kasvulle ja tuloksen kehittämiselle. 
Playbook on tiedon taltioinnin ja jakamisen 
sekä valmentajien koulutuksen ytimessä.

Luentojen ja materiaalien lisäksi 
SPV panostaa kilpapurjehduksen 
seura- ja luokkaliittoyhteistyöhön 

myös käytännössä. Liiton valmentajat oli-
vat vahvasti mukana kesäleireillä. Huhti-

kuussa järjestetyllä 56 optimistijollapur-
jehtijan ja 12 valmentajan yhteisleirillä 
saatiin innostunut alku yhdessä tekemisen 
kaudelle.

SPV:ltä leireillä olivat mukana valmen-
nuspäällikkö Kaijansinkko, nuorten olym-
piavalmentaja Jan Gahmberg, lasten ja 
nuorten veneilytoiminnan koordinaattori 
Laura Santala ja meteorologi/valmentaja 
Martin Gahmberg.

- Leireillä pääsemme tuntemaan nuo-
ria lupauksia ja voimme tutustuttaa heidät 
valmentajiimme, jotta mahdollinen yhteis-
työ on myöhemmissä vaiheissa ketteräm-
pää. Myös seuravalmentajien ja lajiliiton 
valmentajien välinen sparraus on tärkeää. 
Avoin keskusteluyhteys ja tiedonjako on ke-
hityksen A ja O, leirin vastuuvalmentajana 
toiminut Kaijansinkko sanoo.

Suomen Olympiakomitea on tukenut vahvasti pelikirjaa ja muita maajoukkueen kehitysprojekteja. 
Vuoden viimeinen Playbook-tilaisuus järjestetään 9. marraskuuta Helsingissä. 

THE DRILLBOOK
01-2019

THE PLAYBOOK

O
skari Muhonen var-
misti uransa toisen alle 
23-vuotiaiden maail-
manmestaruuden Finn-
jollissa jo ennen päätös-

päivää perjantaina 19. heinäkuuta Italiassa. 
Aiemmin samana päivänä Ville Korhonen 
ja Edvard Bremer varmistivat Puolassa alle 
19-vuotiaiden MM-hopean 29er-luokassa.

Nuorten suomalaispurjehtijoiden tuu-
letuksia nähtiin myös viikkoa aiemmin 
Italiassa, kun suomalaisvenekunta Oskari 
Muhonen, Catharina Sandman, Cecilia 
Sandman ja Alexander Grönblom voitti 
universiadikultaa RS21 -luokassa.

Suomen valmentajana universiadeissa  
ja joukkueenjohtajana Youth Worldseissä 
toiminut SPV:n valmennuspäällikkö Vili 
Kaijansinkko iloitsee menestyksestä.

- Oskarilla on ollut aivan upea kesä, joka 
näyttää hänen monipuolisuutensa purjeh-
tijana. On todella kova suoritus purjehtia 
kaksi erilaista kisaa peräkanaa ja selviytyä 
molemmista voittajana, Kaijansinkko kom-
mentoi.

- Youth Worlds -menestys puolestaan 

oli ansaittu jatkumo Korhosen ja Bremerin 
onnistuneille kilpailuille. Suomen tiimissä 
oli muutenkin paljon potentiaalia ja ur-
heilijoita, joista tulemme vielä kuulemaan 
paljon hyvää.

Toiveissa Tokio
Muhonen voitti alle 23-vuotiaiden maailman-
mestaruuden Finnjollissa myös vuonna 2017.

- Ihan jees tunnelmat. Tuloksellisesti 
perjantai ei ollut minulle hyvä, mutta kun 
kärkiryhmästä muillakin oli haasteita, var-
mistin jo voittoni. Oli hienoa viimeistellä 
kisa onnistumisella, virnisti Muhonen.

Hänen päätähtäimensä siintää Tokion 
2020 olympialaisissa, joihin Suomella ei ole 
vielä Finnjollassa maapaikkaa. 

Oskarin pikkuveli Ilari Muhonen vei 
E-jollien EM-kisoissa kultaa sekä yleises-
sä että U17-sarjassa, ja seuratoveri Daniel 
Kario purjehti pronssille U17-sarjassa. 
Sofia Held menestyi puolestaan jälleen 
Zoom8-luokan MM-kilpailuissa hopean 
arvoisesti. 

Lämpimät onnittelut kaikille kesän 
nuorille menestyjille!

Nuorten mitalikesä
Oskari Muhonen voitti heinäkuussa niin universiadit kuin 
nuorten maailmanmestaruudenkin. Ville Korhonen ja Edvard 
Bremer juhlivat puolestaan Youth Worldsin MM-hopeaa.

TEKSTI IINA AIRIO 

Karttakeskus on uivassa
•  Merikartat
•  Säänkestävät veneilykartat
•  Veneilyseinäkartat
•  Loisto Windows PC 
 navigointiohjelmapaketit
•  Loisto Mariner 
 mobiililaitteisiin esittelyssä
•  Muita karttatuotteita

Kaikilla 
suoraan 

messuilta 
ostettavilla 
tuotteilla on 

messuhinnat!

Oskari Muhonen juhli uransa toista Finnjollien alle 23-vuotiaiden maail-manmestaruutta.

Oskari Muhonen, Catharina 
Sandman, Cecilia Sandman 
ja Alexander Grönblom 
purjehtivat Suomelle 
universiadikultaa.

Ville Korhonen ja Edvard Bremer onnistuivat Youth Worldsissä MM-hopean arvoisesti.
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Kiitos Frejan luotettavien maa-, 
meri- ja ilmakuljetusten, ovat 
purjehtijoiden veneet ja kontit 

saapuneet aina ajoissa perille sinne, 
minne kilpailut maajoukkuepurjehtijoi-
ta vievätkään.

Logistiikan ammattilaisten vahvaa 
osaamista tarvitaan kipeästi tänäkin vuon-
na. Maailman meriä risteilee kaksi purje- 
ja kumiveneitä täynnä olevaa konttia, jot-
ka suuntaavat Euroopasta Aasian kautta 
Oseaniaan. Myös Euroopan sisäisissä kul-
jetuksissa maajoukkue käyttää toisinaan 
Frejan apua, mikä vähentää purjehtijoiden 
ajomatkoja raskaiden venekuormien kans-
sa ja jättää enemmän aikaa palautumiseen 
ja harjoitteluun.

- Se, että meillä on Frejan kaltainen 
kumppani, on meille todella merkittävä 

Yhdessä maailman ympäri

apu. Jo pelkkä paperityö eri maiden välillä 
on iso urakka, ja Frejan asiantuntemuksel-
la kaikki on sujuvaa. Myös taloudellisesti 
Frejan tuki on arvokasta. Veneiden lähettä-
minen kontilla Japaniin, Uuteen-Seelantiin 
ja Australiaan on todella kallista. Yhteistyö 
mahdollistaa osallistumisemme kaikkiin 
kilpailuihin ja sen, että voimme keskittyä 
itse purjehdukseen, Noora Ruskola ja Mi-
kaela Wulff kiittävät.

- Haluamme olla mukana tukemassa 
suomalaista huippu-urheilua. Kuten kai-
kissa asiakassuhteissamme, uskomme 
purjehduksen tukemisessakin pitkäai-
kaiseen kumppanuuteen. Vain luotetta-
vien kumppanuuksien avulla saavutetaan 
parhaat tulokset kuljetuksissakin, FRE-
JA Finlandin toimitusjohtaja Matti Urmas 
sanoo.

Näin Sailing Team 
Finlandin veneet matkaavat 
mannerten välillä 2019:

Kontti 1: Saapui Japanista Miamiin tammikuussa 
(3 x Laser, 2 x Finnjolla, 1 x 49er, 3 x kumivene) – 
saapui Suomeen maaliskuussa (sama lasti) – lähti 
huhtikuussa Japanin Sakaiminato Cityyn (Lase-
reita ja kumiveneitä, MM 2019) – jatkoi heinäkuun 
lopussa Enoshimaan – lähtee syyskuun alussa 
Enoshimasta Australian Melbourneen (Laserien 
MM-kilpailut).

Kontti 2: Lähti toukokuun lopussa Rotterdamista 
Enoshimaan (3 x 49er, 1 x Nacra 17 ja 2 x kumivene) 
– jatkaa syyskuussa Enoshimasta Uuden-Seelannin 
Aucklandiin (MM ja maapaikkakarsinta 2019) - siir-
tyy joulukuussa Australian Melbourneen (MM 2020).

Sailing Team Finlandin ja Freja Transport & Logistics Oy:n 
yhteistyö jatkuu jo toista olympiadia.

TEKSTI IINA AIRIO  KUVA JON EMMETT

T
uula Tenkanen oli kiinni MM-mitalissa vielä ennen vii-
meistä lähtöä, mutta oikukkaisssa olosuhteissa otettu epä-
onnistunut startti ja väärä reitinvalinta tiputtivat hänet kah-
deksanneksi. Japanin Sakaiminaton edustalla puhaltanut 
maatuuli haastoi purjehtijat päivittäin tuulenkääntymillään 

ja paine-eroillaan.
- Olen luonnollisesti pettynyt siihen, että purjehdin finaaleissa kaksi 

huonoa lähtöä, jotka maksoivat minulle sijoja kokonaistilanteessa. Yritän 
nyt oppia tekemistäni virheistä, Tenkanen kommentoi.

Monika Mikkola oli lopputuloksissa 13:s.
- Tulokseni vaikeissa olosuhteissa käydyssä kilpailussa olisi voinut olla 

parempi, mutta myös paljon huonompi, Mikkola kommentoi.

Laser radial -luokan MM-kilpailu oli samalla Mikkolan ja Tenkasen 
välisen maansisäisen olympiakarsinnan ensimmäinen osa, ja ensi 
helmikuussa Australian Melbournessa kilpailtava MM-regatta on 

karsinnan toinen osa. Karsinnassa otetaan huomioon molempien kilpai-
lujen sijoitukset.

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

- Ero on nyt Tuulan hyväksi kahdeksan pistettä. Se ei ole vielä ratkai-
sevan suuri, vaan on otettavissa Melbournessa kiinni. Mitalimenestys 
huomioidaan pisteissä korostetusti, joten menestyksestä palkitaan, pää-
valmentaja Joakim Wilenius sanoo.

Molemmat suomalaiset osallistuvat seuraavaksi Tokion olympialais-
ten esikisoihin, jotka kilpaillaan Enoshimassa 15.-22. elokuuta. Heti pe-
rään tulevilla olympiavesillä mitellään maailmancupin pisteistä.

RS:X-luokan MM-kilpailut käydään Italian Garda-järvellä syyskuun 
lopussa ja Nacra 17- sekä 49er FX -luokkien MM-regatta Uuden-See-
lannin Aucklandissä marras-joulukuun vaihteessa. Suomella ei ole vielä 
maapaikkoja edellä mainituissa luokissa.

Tuula Tenkanen oli mitalissa kiinni viimeiseen lähtöön 
asti.

Oikukkaat MM-kisat
Tuula Tenkanen nousi olympiakarsinnas-
sa lievään johtoon Monika Mikkolasta.
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Hyvällä päällä Tokioon
Maajoukkuetta luotsaavat menestykseen myös henkisen ja fyysisen 
valmennuksen ammattilaiset. Nauticin esittelyssä psykologi Niilo Konttinen.

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT JOAKIM WILENIUS JA IINA AIRIO

K
ilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskuksen (KI-
HU) ja Pääkaupunkiseu-
dun urheiluakatemian 
(URHEA) asiantuntijat toi-

mivat purjehtijoiden ja valmentajien tukena 
matkalla Tokion 2020 olympialaisiin. 

KIHU:n urheilupsykologian johtava 
asiantuntija, psykologi Niilo Konttinen 
työskenteli purjehtijoiden kanssa jo ennen 
Lontoon 2012 menestyksekkäitä olym-
pialaisia ja palasi lajin pariin viime syksy-
nä päävalmentaja Joakim Wileniuksen 
pyynnöstä.

Urheilupsykologisen tukitoiminnan 
osalta Konttinen työskentelee vuosittain 
10-15 eri lajin parissa.

Minkälaista työsi purjehtijoiden kanssa on?
- Tällä kaudella olen työskennellyt pur-

jehduksessa eräänlaisena ”kisapsykologina”. 
Tietysti myös kisojen välissä olen ollut ja 
olen tavoitettavissa. Monella purjehtijalla 
on oma psyykkinen valmentaja, ja siten 
”toimenkuvaani” kuuluu myös pitää yhteyt-
tä heidän kanssaan. 

Minkälainen roolisi on kilpailumatkoilla?
- Pyrin seuraamaan mahdollisimman 

yllättää, kun pääsee näkemään läheltä, 
miten vaativasta ja monipuolisesta lajisuo-
rituksesta purjehduksessa on kyse. Totta 
kai kunnioitusta purjehtijoita kohtaan on 
lisännyt myös se, kun on päässyt sivusta 
seuraamaan, kuinka fyysisen ja henkisen 
jaksamisen kannalta katsottuna haastavasta 
lajista on kyse: kisaviikko rakentuu pitkistä 
päivistä, ja kisan jälkeenkin energiaa tarvi-
taan vielä kaluston huoltamiseen ja pakkaa-
miseen sekä matkustamisiin.

Mitkä ovat henkisen valmentautumisen 
painopisteet olympiadin loppusuoralla?

- On tärkeä pystyä hyödyntämään kaikki 
mahdolliset oppimiskokemukset (oma toi-
minta, vene, olosuhteet) matkalla Tokioon, ja 
rakentamaan itselleen mahdollisimman vah-
va perusta äärimmäisen kilpailupaineen sekä 
ulkoisten ja sisäisten odotusten kohtaamiselle 
olympialaisissa. Tämä tarkoittaa sitä, että ur-
heilijaa on pyrittävä tukemaan monipuolisesti 
niin, että hän kykenisi rohkeasti menemään 
aina paineita päin. Tärkeä osa tätä tukitoi-
mintaa on myös huolehtia muun muassa 
asiantuntijatoiminnan muodossa urheilijan 
jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

...”Purjehtijalta vaaditaan 
yhtäältä epävarmuuden 
sietokykyä ja toisaalta 

valmiutta rakentaa oma 
suoritustila hyvinkin 

nopeasti.” 
Niilo Konttinen

tiiviisti kilpailusuorituksia yhdessä pääval-
mentajan kanssa. Pyrin kuitenkin ennen 
kaikkea sparraamaan urheilijaa oman toi-
minnan analysoimisessa sekä analyysien 
hyödyntämisessä hänen valmistautuessaan 
uuteen kisapäivään. Luonnollisesti myös 
valmentajien kanssa käytävät keskustelut 
ovat tärkeä osa työtäni.

Millaiset lajinomaiset tekijät nousevat 
työssäsi purjehduksesta esiin?

- Purjehtijan on kilpailusuorituksen 
aikana kyettävä huomioimaan todella mo-
nia suoritukseen vaikuttavia tekijöitä. Niin 
ikään kilpailutilanteissa hänen on kyettävä 
erittäinkin nopeaan päätöksentekoon. Päi-
vät ovat pitkiä, ja aikataulut eivät läheskään 
aina pidä paikkansa, joten purjehtijalta vaa-
ditaan yhtäältä epävarmuuden sietokykyä ja 
toisaalta valmiutta rakentaa oma suoritus-
tila tilanteen vaatiessa hyvinkin nopeasti.

Onko jokin purjehduksessa yllättänyt 
sinut?

- Ei varsinaisesti, sillä jonkinlainen kuva 
minulla on ollut lajista aikaisempien ko-
kemusten pohjalta. Aina se tietysti vähän 

Päävalmentaja Joakim Wilenius, Olympiakomitean 
vastuulääkäri Maarit Valtonen ja maajoukkueen pitkä-
aikainen fysioterapeutti Pia Nirkko kokoontuivat Palma 
de Mallorcalla huhtikuussa. 

Yhteistyössä kohti 
Tokiota!

NORMET.COM
SECURING A SAFE & SUSTAINABLE FUTURE
Building the safest places underground

NORMET SMARTDRIVE battery electric vehicles:
Designed to optimize energy consumption and performance in underground mining 

and tunneling
0% local emissions

Energy recuperation in downhill driving

NOR_190731_Nautic August 2019_ad_w210xh280.indd   1 31.7.2019   14:30:00
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S
uomen Purjehdus ja Venei-
ly toimii puhtaan urheilun 
lähtökohdista ja korostaa 
toiminnassaan yhdessä te-
kemistä, yhdenvertaisuutta, 

vastuullista veneilyä sekä eettisesti kestä-
vää huippu-urheilua ja lajikulttuuria. 

SPV on sitoutunut säännöissään kul-
loinkin voimassa olevaan Suomen anti-
dopingsäännöstöön, Maailman antido-
pingsäännöstöön sekä Kansainvälisen 
Purjehdusliiton (WS), Kansainvälisen 
moottoriveneilyliiton (UIM) ja Kansainvä-
lisen Olympiakomitean antidopingsääntöi-
hin. 
 
Testaus ja säännöt
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry 
vastaa dopingvalvonnasta Suomessa.

Dopingvalvonnan piiriin kuuluvat Suo-
men antidopingsäännöstön mukaan hen-
kilöt, jotka osallistuvat järjestettyyn urhei-
lutoimintaan. Tämä pitää sisällään muun 
muassa SPV:n alaisten luokkaliittojen ja 
seurojen järjestämät harjoitukset, leirit ja 
SM-kilpailut.

Dopingtestaukselle ei ole ikärajaa. Ur-
heilija voidaan testata missä ja milloin 
tahansa. Dopingtestaus suoritetaan Kan-
sainvälisen testaus- ja tutkintastandardin 
mukaisesti.
LISÄTIETOA 

WWW.SUEK.FI/DOPINGVALVONTA 

Tunnethan antidopingsäännöt?

 
Kielletyt aineet ja  
menetelmät
Urheilijan tulee varmistaa aina ennen lää-
kityksen aloittamista, onko tuote tai mene-
telmä sallittu urheilussa. Ajantasaisin tieto 
kielletyistä aineista ja menetelmistä on 
Suomen urheilun eettisen keskuksen SU-
EKin internetsivuilla. SUEK on julkaissut 
Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa 
eli KAMU-mobiilisovelluksen suomeksi ja 
ruotsiksi. Haku koskee vain Suomesta saa-
tavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. 
Suomessa ja ulkomailla saattaa olla saman-
nimisiä lääkevalmisteita, jotka sisältävät eri 
lääkeaineita. KAMU-lääkehausta ei siksi 
tule tarkistaa ulkomailta hankittujen lääk-
keiden sallittavuutta.
LISÄTIETOA  WWW.SUEK.FI/KIELLE-

TYT-AINEET-JA-MENETELMAT[SS1]  JA 

KAMU.SUEK.FI/#!/

Erivapaus urheilijan 
lääkityksessä
Erivapauskäytäntö on tarkoitettu urheili-
joille, joilla on jokin sairaus, joka vaatii kiel-
letyksi määritellyn aineen tai menetelmän 
käyttöä. Kielletyille aineille on mahdollista 
saada kirjallisesta hakemuksesta erivapaus, 
jos lääkitykselle on olemassa tarvittavat pe-
rusteet.

Kansallisen ja kansainvälisen 
tason urheilijoita koskevat 
erilaiset menettelytavat
SUEKin lajikohtainen tasomäärittely koskee 
kansallisen tason urheilijoita ja kansallisen 
tason kilpailuja Suomessa. Se kertoo kunkin 
lajin kohdalla tason, jonka saavuttaneiden 
urheilijoiden tulee hakea tarvitsemansa 
erivapaudet SUEKilta etukäteismenettelyllä 
iästään riippumatta. Purjehduksessa tämä 
tarkoittaa yleisen sarjan SM-kilpailuihin 
osallistuvia. Lääkärin kirjoittama resepti 
tai lääkärintodistus ei riitä.

Hätätilanteita lukuun ottamatta ta-
somäärittelyn piiriin kuuluvien urheili-
joiden ei tule aloittaa urheilussa kiellettyä 
lääkitystä tai hoitoa ennen kuin sille on 
myönnetty erivapaus. 
LISÄTIETOA  WWW.SUEK.FI/ERIVAPAUS  

Dopingrikkomuksen 
seuraamuksia voivat olla:
• kilpailutuloksen hylkääminen
• urheilun toimintakielto 
• kirjallinen varoitus

SPV toimii yhteistyössä SUEKin (Suomen 
urheilun eettisen keskuksen) kanssa kaikis-
sa dopingrikkomuksiin liittyvissä asioissa 
sekä dopingrikkomusten käsittelyssä. SUE-
Killa on oikeus testata urheilijoita kaikissa 
SPV:n alaisissa kilpailuissa sekä kilpailujen 
ulkopuolella. 

Kaikki järjestäytyneeseen toimintaan, esimerkiksi harjoituksiin tai leireille, 
osallistuvat urheilijat kuuluvat Suomessa dopingtestauksen piiriin.

EI KOMPROMISSEJA. HUIPPU.
Huippusuunnittelijoiden design, huipputekniikka, 
huippujäykkä, huippukevyt. Jeanneau Sun Fast on 
täydellisen sopiva sekä yhden hengen että täyden 
kilpamiehistön käyttöön. 

Pyydä tarkempia tietoja tai tarjous:  
veneet@aquastore.fi | 0400 939 484 (Kaurinkoski)

Aquastore | Tapiontori 1, 02100 Espoo | aquastore.fi

Sun Fast 3300
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P
urjehdusliiga pyörähtää käyntiin syyskuussa 24 seu-
rajoukkueen voimin. Tänä vuonna joukkueet on 
jaettu kahteen karsintalohkoon, joista kustakin viisi 
parasta tiimiä nähdään Maarianhamissa käytävissä 
finaaleissa. Lisäksi loppukilpailuun pääsevät junnu-

karsinnan kautta MSF:n ja ESF:n juniorijoukkkueet.
- Purjehdusliigan taso on tänä vuonna ennätyskova. Joukkuei-

den nimilistoja ei ole vielä julkaistu, mutta laiturihuhut kertovat, 

Kuuma kamppailu 
mestaruudesta
Purjehdusliiga 2019 testaa 24 seurajoukkueen taidot. 

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT PEPE KORTENIEMI/SPV  ÖVERSÄTTNING EMILIA WINQVIST

Purjehdusliiga-joukkueet/
Seglingsligalagen: 
Airisto Segelsällskap, ASS
Brändö Seglare 1 & 2, BS
Esbo Segelförening, ESF
Esbo Segelförening Youth, ESF Youth
Helsingfors Segelklubb 1 & 2, HSK
Helsingfors Segelsällskap 1 & 2, HSS
Mariehamns Seglarförening, MSF
Mariehamns Seglarförening, MSF Youth
Naantalin Purjehdusseura, NPS
Nyländska Jaktklubben 1 & 2, NJK
Nyländska Jaktklubben Women, NJK
Näsijärven Purjehdusseura, N
Turun Pursiseura, TPS
Tuusulan Purjehtijat, TP
Vaasan Merenkyntäjät, VM
Wasa Segelförening, WSF
WaWe Sailing Academy, WaWe
Xtra Stærk Ocean Racing Society 1 & 2, XS
Åländska Segelsällskapet 1 & 2, ÅSS
Åländska Segelsällskapet Women, ÅSS Women

13.-15.9.2019  20.-22.9.2019

ESF NPS

ÅSS 1 WSF

NJK     MSF

BS 1 TPS

ESF ASS

HSK VM

HSS 2 HSS 1

ÅSS W ÅSS 2

BS 2 NJK 2

XS 1 NPS

WaWe HSK 2

TP NJK W

N XS 2

Purjehdusliigan osakilpailut:
13.-15.9.  Helsinki, BS – karsintakilpailu
20.-22.9.  Naantali, NPS – karsintakilpailu
11.-13.10.  Maarianhamina, ÅSS – finaali

Osallistujat on jaettu kahteen karsintalohkoon. 
Molemmista lohkoista viisi (5) parasta joukkuetta 
etenee finaaliin.

että monessa joukkueessa on hyviä kokeneita ja taitavia purjehtijoi-
ta, Suomen Purjehdus ja Veneilyn Purjehdusliiga-vastaava Thomas 
Hacklin kertoo.

Pääkaupunkiseutu, Turun alue, Vaasa, Tampere ja Ahvenanmaa 
ovat hyvin edustettuina tänäkin vuonna.

- On ilahduttavaa, että mukana on myös kaksi naisistoa sekä 
finaalissa junnujoukkueet. Kannattaa tulla paikan päälle kannusta-
maan tai seurata kilpailua SAP Sailingin trackingin kautta.

Finska Seglingsligans deltävlingar: 
13.-15.9. Helsingfors, BS – kvaltävling
20.-22.9.  Nådendal, NPS – kvaltävling
11.-13.10.  Mariehamn, ÅSS – final

Deltagarna är uppdelade i två kvalgrupper. Från båda 
grupperna kommer de fem (5) bästa vidare till finalen.

S
eglingsligan kör igång i september med 24 tävlande 
lag från olika föreningar. I år är lagen uppdelat i två 
kvalgrupper, från dessa grupper kommer de fem bäs-
ta lagen vidare till finalen som seglas i Mariehamn. 
Utöver dessa lag kommer även i finalen ses MSF:s 

och ESF:s juniorlag som kvalat en plats åt sig från juniorkvalen. 
- Seglingsligans nivå är i år rekordhård. Lagens namnlistor har 

inte ännu publicerats men rykten i hamnar talar om att i flera lag 
kommer det finnas erfarna och kunniga seglare, berättar Segling 
och Båtsport i Finlands Seglingsliga-ansvariga Thomas Hacklin.

Huvudstadsregionen. Åboland, Vasa, Tammerfors och Åland är 
starkt representerade även i år. 

- Det glädjer mig att se att vi även har med oss två damlag och 
i finalen juniorlag. Det lönar sig att komma på plats och heja eller 
följa tävlingen i realtid på SAP Sailing Tracking.

Hård kamp om 
mästerskapet
Seglingsligan 2019 utmanar 24 lag från olika föreningar.
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V
uonna 1986 tapahtui eräs 
suomalaiselle kilpavenei-
lylle historiallinen käänne-
kohta, jossa sattumallakin 
oli osansa. Sami Pen-

nanen lähti korjaamaan mökkiveneensä 
moottoria Jussi Lampisen tallin viereen. 
Elettiin syksyä ja Lampisen pihalla oli  
S-550-luokan kilpavene. Lampinen voitti 
samaisella veneellä luokkansa MM-prons-
sia samana vuonna. Hän oli siirtymässä 
ylempään luokkaan, Formula 4 -veneisiin, 
jotka tuolloin kulkivat myös nimellä S-850. 

Pennaselle aukesi mahdollisuus pääs-
tä kokeilemaan Lampisen venettä. Hänen 
perheellään oli kesämökki saaressa, joten 
kaikenlaiset veden pinnalla liikkuvat lait-
teet olivat hänelle tuttuja, mutta kilpave-
nettä hän ei ollut päässyt kokeilemaan 
aiemmin. 

Sille tielle Pennanen jäi. Kilpaveneen 
ohjaimissa hän oli kuin kotonaan. 
Seuraavana vuonna Pennanen ajoi 
jo kilpaa. Hänen isänsä toimi hänen 
päämekaanikkonaan ja tarkoituksena 
oli kokeilla kilpaveneilyä pari vuotta. 
Ensimmäisessä kisassaan Lohjalla 1987 
Pennanen sijoittui kolmanneksi. Kauden 
päätöskilpailusta Espoosta hän haki jo 
uransa ensimmäisen osakilpailuvoiton. 

Seuraavana vuonna Pennanen nousi lajin-
sa absoluuttiselle huipulle voittamalla S-550 
luokan maailmanmestaruuden. Hän uusi 
temppunsa vielä kahtena seuraavana kaute-
na. Kolminkertaisena maailmanmestarina 
Pennanen siirtyi Formula 4 -veneisiin. 

Pennasen uran todellinen huip-
puhetki syntyi vuonna 1991, kun 
hän ajoi ensimmäistä kauttaan F4-

veneissä. 
– Urani ehdoton kohokohta ja suurin 

hetki oli ensimmäinen F4-luokan maail-
manmestaruus vuonna 1991. Se varmistui 
Espanjan Leonissa. Kyseessä oli myös Suo-
men ensimmäinen maailmanmestaruus 
kyseisessä luokassa, kertoo Pennanen.

Hän haki taustajoukkoineen veneensä 
Tanskasta matkalla Espanjaan. Tehtaalla 

Menestystarina nimeltä

SAMI PENNANEN
Formula 4 -veneiden maailmanmestari Sami Pennanen toimi tienraivaajana 
suomalaisten menestysluokassa. Viisinkertainen maailmanmestari jätti 
pysyvät jäljet suomalaiseen kilpaveneilyyn.

TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM   KUVAT SAMI PENNANEN

Tanskassa he kasasivat veneen siihen kun-
toon, että sitä pääsisi kokeilemaan. Vene oli 
täysosuma ja sopi Pennasen käsiin täydelli-
sesti. 

Perillä Espanjassa useat ihmiset naures-
kelivat Pennaselle ja hänen tiimilleen, jotka 
maalailivat venettä puun varjossa arvokil-
pailua varten.

– Kyllähän se hymy aika pian hyytyi. 
Voitin ensin aika-ajot ja sitten kolme peräk-
käistä kilpailustarttia. Neljättä ei tarvinnut 
sitten ajaakaan, Pennanen sanoo.

Pennanen oli viiden aktiivivuotensa aikana 
saavuttanut tässä kohtaa neljä maailmanmes-
taruutta, joiden kruununa täysin ylivoimainen 

F4-luokan maailmanmestaruus. 
Seuraavana vuonna hän ajoi kuitenkin 

uransa parhaan kilpailun. Kotimaan kama-
ralla Jyväskylässä Pennanen saavutti peräti 
viidennen perättäisen maailmanmestaruu-
tensa hurjan taistelun jälkeen. Varsinkin 
norjalaiset kilpakumppanit olivat hurjassa 
vedossa, mutta niin vain Pennanen kohosi 
joukon keulille tälläkin kertaa. 

Hän kohtasi uransa aikana useita 
todella kovia kuljettajia. Penna-
nen toteaa, että on vaikea lähteä 

nimeämään yksittäisiä suuria vastustajia, 
mutta suostuu nimeämään lopulta muun 

muassa kotimaiset Anders Forsström, 
Frank Johansson ja Roger Lönnberg erit-
täin vaikuttaviksi kilpaveneilijöiksi.

Uransa ehkä kaikkein vaikeimmaksi 
vastustajaksi Pennanen valitsee norjalaisen 
Rolf Magne Sunden.

Kahdessa eri luokassa saavutettujen kai-
ken kaikkiaan viiden perättäisen maailman-
mestaruuden putken katkaisi vuoden 1993 
Italian F4-luokan MM-kisat. Pennanen ko-
laroi ja keskeytti. Seuraavana vuonna me-
nestykseen tottunut kuljettaja saavutti Nor-
jan MM-kisoissa vielä pronssisen mitalin. 

Nykyisin Pennanen on yrittäjänä Käpy-
län Merkki Oy:ssä. Keräilyalan erikoisliike 
keskittyy muun muassa postimerkkeihin, 
harvinaisiin rahoihin ja kunniamerkkeihin. 
Kaiken kaikkiaan vähemmän vauhdikkaissa 
merkeissä kulkevaa toimintaa kuin kilpau-
ran aikana, mutta Pennanen on tyytyväi-

nen tilanteeseen. 
– Veneilyä tuli harrasteltua täyspäi-

väisesti sen kymmenen vuotta. Se kyllä 
riitti, ei ole tehnyt missään kohtaa mieli 
lajin pariin enää, ainakaan kuljettajana, 

kertoo Pennanen.
Hän oli pitkään käymättä kilpailuissa 

edes katsojana, mutta viime vuodet Penna-
nen on käynyt kisoissa tapaamassa tuttavi-
aan ja seuraamassa kisatapahtumia.  

Pennanen sanoo sääntöjen muuttuneen 
omista ajoistaan sen verran, että sarjan 
luonne on muuttunut hieman. Hän toteaa 
moottorien olevan nelitahtisia, joiden tehot 
ovat pienempiä. Rehellisesti sanoen hän 
kokee luokan hohdon hieman haihtuneen, 
mutta isänmaalliset arvot ovat säilyneet.

– Hienoa on ollut silti seurata suoma-
laisten suorituksia. Todella hyvin ovat aja-
neet viime vuodetkin, kertoo Pennanen.

Kesä on veneilijän parasta aikaa. Penna-
sen mielestä Suomen kesässä parasta ovat 
lämpö ja aurinko. Rentouttavaa kesäpäi-
väänsä hän viettää mieluiten grilliruoan ja 
oluen parissa.

Pennasella on viesti myös Nauticin lu-
kijoille.

– Olkaa turvallisesti vesillä ja nauttikaa 
kesästä, koska se on lyhyt!

Pennanen elää nykyisin
onnellista arkea yrittäjänä.
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Rataveneilyn Formula 4 -luokasta on vuosien saatossa muo-
dostunut suomalaisittain todellinen kultakaivos. Luokassa 
on myös totuttu näkemään useita suomalaiskuljettajia. 

Vuosi sitten MM-sarjaan valmistautui kuitenkin vain yksi kotimaan 
toivo, Tuukka Lehtonen.

Juho-Matti Manninen oli kahdella edellisellä kaudella ajanut 
maailmanmestaruuteen, mutta Lehtonen ei kokenut kantavansa 
suuria menestyspaineita. 

Hän lähti sarjan päätöskilpailuun Ranskan Maconiin MM-sarjan 
johdossa, mutta epäonni ja tekniset ongelmat johtivat lopulta kes-
keytykseen. Mestaruuteen ajoi Ruotsin Morgan Jernfast ja hope-
alle sijoittui Latvian Nikita Lijcs. Lehtonen lähti Ranskasta kotiin 
pronssisen MM-mitalin kanssa.

– Viime kausi oli varmasti urani paras. Loppukausi tai oikeas-
taan viimeinen kisa jätti aika karvaan maun suuhun. Muutaman 
viikon päästä osasin kuitenkin jo nähdä kauden kokonaisuudessaan 

Tuukka Lehtonen 
matkalla mestariksi
Formula 4 -veneiden MM-sarja on ollut suomalaisille huippumenestyksekäs. Viime kaudella Suomen  

värejä edusti Tuukka Lehtonen, joka ajoi MM-pronssille. Tänä vuonna tavoitteet ovat korkeammalla.

onnistuneena, Lehtonen sanoo.
Hän toteaa unohtaneensa koko touhun vähäksi aikaa päätöskil-

pailun jälkeen, mutta pian alkoi kuitenkin veneen korjaaminen ja 
rakentaminen alkavaa kautta varten. Lehtonen aloitti talvella myös 
yhteistyön F1LIP Junior Teamin kanssa. Formula 1 -luokassa ajavan 
Filip Romsin nimeä kantava tiimi kiertää muun muassa SM-sarjaa, 
joka kulkee nimellä RaceWKND!.

– Tavoitteet ovat korkealla ja viime kauden sijoitusta lähden 
parantamaan. Valmistautuminen on sujunut oikein hyvin, mutta 
ensimmäisessä SM-sarjan osakilpailussa vene koki vähän kovia. 
Vauhti itsessään on kyllä hyvällä tasolla, kertoo Lehtonen.

Suomalaisten valtavaa menestystä juuri F4-luokassa Lehtonen 
sanoo pohtineensa joskus itsekin. Mitään varsinaista syytä hänkään 
ei keksi, mutta epäilee pitkän talven auttavan esimerkiksi kaluston 
hiomisessa ja suunnittelussa. Paras asia kesässä Lehtosen mielestä 
onkin hyvin kulkeva vene.

TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM  KUVA PIRJO LEHTONEN

Esport Bristol • Esport Center • Esport Arena • Esport Aalto 
Esport Express Mankkaa • Esport Express Liila • Extreme Esport 

Olemme Pohjoismaiden suurin sisäliikuntakeskus ja tarjoamme liikunta- sekä hyvinvointipalveluita Espoossa ja Helsingissä, 
yhteensä kuudessa liikuntakeskuksessa. Tutustu erittäin laajaan liikunnalliseen valikoimaamme osoitteessa esport.fi 

ja löydä oma lajisi myös ensi kesän ranta- ja veneilykunnon varmistamiseksi. Nähdään Esportissa!

Uusi laajennettu kuntosali Esport Centerissä 
The Trip saapui myös Centeriin 

Kaikissa täyden palvelun saleissa nyt Spinning / TRIP 
UUTTA! Jäsenille maksuton lapsiparkki Centerissä

RANTAKUNNOSSA 
MYÖS ENSI KESÄNÄ?

Esport_Nautic_.indd   1 2.8.2019   10.09
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Kilpaveneily elää vahvaa nousukautta ja 
harrastajamäärät ovat vahvassa kasvussa.

TEKSTI RACEWKND!  KUVAT MARKO MÄKINEN

RATAMOOTTORIVENEILY – 
koko perheen hauska ja 
vauhdikas harrastus

M
onessa perinteisessä 
venekerhossa sekä pur-
siseurassa purjehdus 
on saanut kaveriksi 
myös ratamoottorive-

neilyn. Laji on helppo ja edullinen aloittaa 
joko oman seuran kautta tai osallistumalla 
SPV:n ja RaceWKND!:n järjestämille kokei-
lupäiville ympäri Suomen.

Kilpailemisen ratamoottoriveneillä voi 
aloittaa 8-vuotiaana eikä yläikärajaa ole. 
Kaikissa venesarjoissa ajetaan vakiomoot-
toreilla, joita ei saa virittää. Tämä tekee la-
jista tasapuolisen sekä myös reilun kaikille 
osaamistaustasta riippumatta.

Lajin harrastaminen ei vaadi ympäri-
vuotista sitoutumista, mikä mahdollistaa 
hyvin myös muut aktiviteetit ja harras-
tukset nuorten ja miksei vanhempienkin 
elämässä.

Ratamoottoriveneilyn kantavia ar-
voja ovat turvallisuus, hauskuus, 
yhteisöllisyys, itsensä kehittämi-

nen sekä reilu ja rehti kilpailu.
Tasapuolisten ja turvallisten lähtökoh-

tien varmistamiseksi, tulee jokaisella kuljet-
tajalla olla lisenssi. Lisenssin saa käymällä 
SPV:n määrittelemän sääntökoulutuksen, 
joita järjestävät aktiivisesti ratamoottori-
veneilyn parissa toimivat seurat sekä liitto 
itse. Peruskoulutus on vähän kuin ”Green 
Card” golfissa eikä se ole mitenkään vai-
keaa, mutta varmistaa kaikille kuljettajille 
ainakin teoreettisella tasolla riittävän val-
miuden sääntöjen tuntemiseen sekä turval-
liseen veneen hallintaan.

Ratamoottoriveneilystä saa parhaan 
käsityksen tulemalla katsomaan kilpailuja 
paikan päällä. Kaikki kisatapahtumat ovat 

katsojille ilmaisia ja ne kestävät aina koko 
viikonlopun lauantaista sunnuntai-iltapäi-
vään. Tänä vuonna on jäljellä vielä kauden 
päätösosakilpailu, joka ajetaan elokuun 
viimeisenä viikonloppuna legendaarisella 
Soutustadionilla, Helsingin Töölössä ja rat-
kotaan lähes kaikkien luokkien pohjoismai-
set mestaruudet. Niin katsomo kuin varik-
kokin ovat kaikille avoimia ja jokainen tiimi 
sekä lajin parissa toimiva on aina mielellään 
kertomassa niin itse lajista kuin kalustosta 
ja kilpailemisesta yleisestikin.

Kaikki osakilpailut näkyvät aina suo-
rana osoitteessa www.haven.fi/live, josta 
voi myös käydä katsomassa kilpailut jälki-
käteen.

Jos uusi ja vauhdikas harrastus kiin-
nostaa ja haluat olla mukana vaikka 
koko perheen voimin nauttimassa 

hauskasta ja rehdistä racing-meiningistä 
sekä kisaamassa mestaruuksista niin koti-
maassa kuin ulkomaillakin, ole rohkeasti 
yhteydessä joko omaan seuraasi tai suo-
raan sarjan promoottoriin Kurt Mölleriin, 
kurt@racewknd.fi.

Tervetuloa tutustumaan vauhdikkaa-
seen lajiin Helsingin Uivassa venenäyttelys-
sä 14.-17.8.2019 sekä itse kisatapahtumaan 
Helsingin Soutustadionille 31.8-1.9.2019.

Kaikki mukaan! Toivottavat ratamoot-
toriveneilyn kaksinkertainen F1 maail-
manmestari Sami Seliö sekä SM-sarja 
RaceWKND!:n promoottori Kurt Möller.

LISÄTIETOA  

SPV.FI/KILPAURHEILU/KILPAVENEILY/  JA

WWW.RACEWKND.FI.
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K
aiken ammattimaisen kil-
pailutoiminnan perustana 
toimii aktiivinen nuori-
sotyö. Suomi on kilpa-
veneilykansaa, lyhyestä 

kesäkaudesta huolimatta. Silti absoluutti-
sella huipputasolla olevien kilpakuljettajien 
määrä useassa luokassa on vähentynyt tai 
pysynyt vakiona. Juniorityön merkityksel-
lisyyteen on kuitenkin havahduttu.

Formula 1 -veneiden maailmanmestari 
ja SPV:n hallituksen jäsen Sami Seliö sa-
noo, että veneilyharrastuksen aloittaminen 
on viime vuosina muuttunut haasteellisek-
si. Harrastajamäärät ovat hänen mukaansa 
vähäisiä ja seurojen kuljettajien sekä edus-
tajien määrät ovat olleet laskussa.

Hän näkee nykyisen SM-sarjan, 
RaceWKND!:n roolin ensiarvoisen tärkeä-
nä. Seliö toteaa, että promoottoritaso on 
tehnyt kovasti töitä sen eteen, että he saisi-
vat värvättyä lisää seuroja, ihmisiä ja ennen 
kaikkea nuoria lajin pariin.

– Nyt olemme menossa oikeaan suun-
taan ja varsin nopeasti tilanne on alkanut 
paranemaan. Yksi tärkeimmistä kehitys-
suunnista on ollut, että veneilyseurat ovat 
alkaneet toden teolla ymmärtämään junio-

rityön merkityksen, sanoo Seliö.
Hän kertoo, että muinoin veneilyhar-

rastus vaati suoran lähikontaktin lajiin. 
Sukulaiset, ystävät tai naapurit olivat ve-
neilijöitä ja sitä kautta laji tuli tutuksi. Ny-
kyinen trendi on Seliön mukaan sellainen, 
että nuoria tulee veneilyn piiriin kokonaan 
lajin ulkopuolelta, mikä on pelkästään ter-
vetullut ilmiö. 

Seliön mielestä Suomessa on esi-
merkiksi liittotasolla vähän epäon-
nistuttu lisäämään tietoisuutta ju-

nioriveneilyn kustannuksista kenttätasolla. 
– Kilpaveneilyharrastuksen aloittami-

nen lapselle on kustannuksiltaan positiivi-
nen yllätys ja täysin vertailukelpoinen mo-
niin halvempana pidettyihin harrastuksiin. 
Investoinnit ovat kertaluontoisia. Ihmisillä 
on käsitys, että kaikki moottoriurheilu on 
kallista, mikä on väärä mielikuva, Seliö 
kertoo.

Hän uskoo valoisampaan tulevaisuu-
teen. RaceWKND! on hänen mukaansa läh-
tenyt todella hyvin käyntiin. Kilpailut ovat 
palanneet suuriin kaupunkeihin ja katsojia 
on ollut paljon. 

Toinen pitkän linjan veneilijä Ilkka Va-

Sami Seliön tytär Stella seuraa 
isänsä jalanjälkiä kilpaveneilyn 
huipulle..

”Suunta on oikea”
Kilpaveneily on nostamassa asemaansa lasten ja nuorten keskuudessa. 
Järjestelmällisyys ja yhteishenki tuovat lajia helpommin lähestyttäväksi.

TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM  KUVAT MARKO MÄKINEN JA ILKKA VAPAAVUORI

paavuori korostaa myös vanhempien ja 
tukiverkoston roolia.

– Kilpaveneily on myös taustajoukoille 
aktiiviharrastus. Se, että vanhemmat tietä-
vät jotain veneilystä, auttaa todella paljon, 
sanoo Vapaavuori.

Hänen tyttärensä Viveka kävi Ruotsissa 
harjoittelemassa kielitaitonsa ansiosta. Ilk-
ka Vapaavuori korostaa harrastuksen alun 
tärkeyttä. 

– Tapahtumassa oli ensimmäisenä 
päivänä teoriaa ja toisena päivänä ajettiin. 
Kaikki nuoret olivat käytännössä vasta-al-
kajia, joten he olivat samalla viivalla. Varsin-
kin lapsilla alussa se ei varmasti motivoisi, 
jos jäisi heti valtavasti jälkeen muista, vaik-
ka he olisivatkin kokeneempia lajin parissa, 
Vapaavuori kertoo.

Hänellä on nykyisin myös oma juni-
oritiimi. Vapaavuoren mukaan tärkeintä 
on yhteisöllisyyden tunne. Aivan kuten 
Seliö, myös Vapaavuori korostaa yhteisen 
agendan merkitystä. Hänen tiimillään on 
samanlaiset ajohaalarit, joukkuehenki ja 
tunne, että tehdään jotain yhteistä. Lapsilla 
kaikki lähtee kuitenkin hauskuuden ja ystä-
vyyden kautta. 

Viveka Vapaavuori harjoit-
telee päämäärätietoisesti 
huippukuljettajaksi.

Nettivälittäjä 
kattavalla venekohtaisella markkinoinnilla.

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

Kansainvälinen
kattava mainonta Suomen rajojen ulkopuolella.

Purjehdusammattilaisia
jotka myös osaavat moottoriveneet.

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

Sinulla on vene käytettävissä 
koko myyntiprosessin aikana.

Välitämme
rahoitusta, vakuutuksia sekä puolueettomia 
kuntotarkistajia.

20 000 – 40 000 kävijää kuukaudessa
riippuen vuoden ajasta.

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

Veneilmoitukset ovat 
helposti katsottavissa. 
Olemme kaikilla digitaalisilla 
alustoilla. 

BÅTAGENT 
LYHYESTI

www.batagent.fi

BÅTAGENTILLA USEITA 
VENEITÄ MYYNNISSÄ
- katso www.batagent.fi

Beneteau Oceanis 37 -2008
Hinta: 99 000 EUR

Elan 37 -2007  
Hinta: 82 000 EUR

Dehler 34 -1989
Hinta: 39 500 EUR

Avance 318 -1989
Hinta: 29 500 EUR

Swan 371 -1980   
Hinta: 57 800 EUR

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

Deher 36 CWS -1992
Hinta: 56 000 EUR

Vindö 45     
Hinta: 49 000 EUR

Aquador 28 C -2006  
Hinta: 90 000 EUR

Maxi 1050 -2006  
Hinta: 98 000 EUR

Nimbus 250 R -2008 
Hinta: 65 000 EUR

Bavaria 30 Cruiser -2006
Hinta: 44 000 EUR

Drake -1958  
Hinta: 65 000 EUR

Sparkman & Stephens -1961 
Hinta: 65 000 EUR

Hallberg- Rassy 372 -2010
Hinta: 270 000 EUR

Nauticat 42 -2006 
Hinta: 345 000 EUR

Sweden Yacht 390 -1995 
Hinta: 149 000 EUR

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

OTA MEIHIN 
YHTEYTTÄ

Etsimme jatkuvasti 
uusia toimeksiantoja 

ja uusia haasteita 
Suomessa.

Bella Falcon Fantino 26 -2008
Hinta: 52 500 EUR
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S
PV:n kevät ja kesä ovat olleet 
vauhdikkaita, kun lapsille ja 
nuorille on järjestetty usei-
ta purjehdusleirejä ympäri 
Suomen. Lasten ja nuorten 

veneilytoiminnan koordinaattori Lau-
ra Santala järjesti tämän kauden aikana 
seurojen kanssa neljä kadettitasoisille pur-
jehtijoille suunnattua alueleiriä, joiden tar-
koituksena on opettaa alueen harrastajille 
kilpapurjehdustaitoja.

Leirejä pidettiin Kotkassa, Kalajoella, 
Lahdessa ja Vaasassa. Lisäksi eri seurojen 
kadettipurjehtijat harjoittelivat Turussa 
Optimistijollien SM-kilpailujen yhteydessä. 

- Vaikka alueleirien päätarkoituksena on 
tarjota alueen purjehtijoille kilpapurjehdus-
taitoja edistäviä treenejä, on tärkeässä osas-
sa myös seurojen ja liiton välinen yhteistyö 
sekä valmentajien ja ohjaajien sparraami-
nen. Valmentajat ja ohjaavat näkevät, miten 
toimintaa ja valmennusmetodeja voisi ke-
hittää ja liitto puolestaan saa kehitysideoita 
heiltä – tietotaito leviää molemmin puolin, 
mikä on hienoa, Santala kertoo. 

Sailing Team Oulun vastuuvalmentaja 
Juulia Tammelin oli tyytyväinen Kalajoen 
leirin antiin.

- Alueleirit ovat tärkeitä, koska alueen 
purjehtijat näkevät toisiaan ja tutustuvat 
tosiinsa ihan eri tasolla kuin esimerkiksi 
kisoissa. Samalla pystytään hahmottamaan 
yleinen taitotaso ja mahdollinen lisäkoulu-
tuksen tarve niin valmentajien kuin purjeh-
tijoidenkin osalta. On myös erittäin muka-
vaa päästä treenaamaan isommalla fleetillä, 
kun Pohjois-Suomessa on niin harvoin sii-
hen tilaisuus, Tammelin kertoo. 

Myös SPV:n valmennuspäällikkö 
Vili Kaijansinkko on ottanut 
askeleen kohti tiiviimpää seura- 

ja luokkaliittoyhteistyötä. Nuoret purjehti-
jat ovat päässeet harjoittelemaan osaavien 
valmentajien luotsaamana ja valmentajat 
saaneet uusia ideoita toisiltansa. 

Huhtikuinen optimistijollien karsinta-
leiri keräsi Helsingfors Segelklubbille 56 
purjehtijaa ja 12 valmentajaa. Kaksipäiväi-
nen leiri piti sisällään 19 tuntia ohjelmaa, jo-
hon sisältyi purjehdusta, aamuaktivointeja 
ja meteoluentoja. 

Kesäkuussa Laser 4.7-, Laser radial-, E-
jolla, Zoom8- ja optimistijollapurjehtijat se-
kä valmentajat viettivät onnistuneen leirin 
Hangossa. Arvokilpailuihin valmistautumi-

Leirien-
täyteinen
kesä
Purjehdusleirit ovat parhaimmillaan antoisia 
niin purjehtijoille, valmentajille, seuroille, 
luokkaliitoille kuin lajiliitollekin. 

Vauhtia ja iloa 
29er-kokeilupäivässä
KULOSAAREN BRÄNDÖ SEGLARESSA JÄRJESTETTIIN toukokuussa on-
nistunut 29er-kokeilupäivä. Maksimimäärä osallistujia (16) pääsi tutustu-
maan vauhdikkaaseen veneluokkaan.

Kokeilupäivänä keli oli suotuisa (5-8 m/s tuulessa), ja kaikki purjehtijat 
pääsivät nauttimaan vauhdista. Nuoret kokeilijat viettivät osan päivästä 
köli ylöspäin, mutta naurua ja hauskanpitoa riitti.

– Oli mahtavaa nähdä, kuinka nuoret purjehtijat innostuivat 29er-
kokeilusta. Tämä oli monella tapaa hyvä harjoitus, koska haastetta riitti 
kaikille. Se näkyi isona motivaatiopiikkinä. Myös dynamiikka on erilainen 
kahden hengen veneessä, eikä monella ollut kokemusta tämänkaltaisesta 
yhteistyöstä kaverin kanssa. Täytyy järjestää uusi kokeilupäivä syyskau-
della, SPV:n valmennuspäällikkö Vili Kaijansinkko sanoo.

Maailman suosituimpien nuorten luokkien joukkoon kuuluva 29er on 
tärkeä osa Sailing Team Finlandin maajoukkuepolkua. Vauhdikasta ja 
modernia venettä purjehditaan kahden hengen miehistöllä. 

Suomessa 29er-valmennusta tarjoavat muun muassa Brändö Seglare 
ja Helsingfors Segelklubb.

Perämeren alueen purjehti-
jat pääsivät harjoittelemaan 
kilpapurjehdusta Kalajoella. 

”Kiitos kaikille seuroille ja luokka-
liitoille, jotka ovat olleet mahdol-
listamassa leirien onnistumista. 

Yhteistyössä on voimaa 
ja ensi kesänä jatketaan.”  

Laura Santala ja Vili Kaijansinkko

HSK:n Helmi Vauhkonen sai uutta oppia Hangon leiriltä. 29er-purjehtijat treenasivat Helsingfors 
Segelsällskapilla kesäkuussa.

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

seen keskittynyt leiri keräsi Hankoon yli 60 
purjehtijaa ja 12 valmentajaa. 

 

Kesäkuussa pidettiin myös Laser- 
ja 29er-purjehtijoiden, seurojen 
ja luokkaliittojen yhteisleiri Hel-

singfors Segelsällskapilla. Molemmat vene-
luokat treenasivat kolme päivää. Noin 20 
veneen purjehtijat harjoittelivat useimmi-
ten kerran päivässä vesillä ja oppivat lajin 
teoriaa luennoilla.

– Junioripurjehtijat ja heidän sidos-
ryhmänsä ovat meille todella tärkeä koh-
deryhmä. Haluamme olla jatkossa tiiviissä 
yhteistyössä luokkaliittojen kanssa, jotta 
tiedämme entistä paremmin, mitä las-

ten ja nuorten kentällä tapahtuu. Leireillä 
pääsemme tuntemaan nuoria lupauksia ja 
voimme tutustuttaa heidät valmentajiim-
me, jotta mahdollinen yhteistyö on myö-
hemmissä vaiheissa ketterämpää. Myös 
seuravalmentajien ja lajiliiton valmentajien 
välinen sparraus on tärkeää, Kaijansinkko 
toteaa.

– Näemme leireillä paljon potentiaalisia 
ja motivoituneita purjehtijoita, mutta sitou-
tuminen tekemiseen niin rannassa kuin ve-
silläkin vaatii vielä pientä ryhtiliikettä, mi-
käli tähtäin on kansainvälisissä kilpailuissa. 
On myös tärkeä suunnitella jatkoluokan 
valinta huolella, Kaijansinkko jatkaa. 

TEKSTI ANNI RAUNIO  

L a p s e t  j a  n u o r e t
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Tervetuloa koko perheen voimin!

 

Mercedes-Benz Sailing
Tour tulee taas!

TEKSTI ANNI RAUNIO  KUVAT HEIDI KOIVUNEN/SPV

S
uomen Purjehdus ja Venei-
lyn, Veho Oy Ab:n ja pai-
kallisten seurojen tuottama 
Mercedes-Benz Sailing Tour 
tutustutti viime vuonna yli  

1 600 lasta turvallisen veneilyn pariin. Kier-
tue vieraili seitsemällä alakoululla, neljäl-
lä paikkakunnalla ja viidessä eri seurassa. 
Maksuttomia satamatapahtumia järjestet-
tiin viisi. 

Mercedes-Benz Sailing Tour tavoitti sa-
toja iloisia lapsia ja aikuisia, ja seurat saivat 
uusia purjehtijoita toimintansa pariin. 

- Kiertueiltana osallistujat pääsivät ko-
keilemaan purjehdusta seuran 606-veneillä. 
Kokeilu innosti muutamaa osallistujaa niin 
paljon, että he aloittivat purjehdusharras-
tuksen meidän iltatreeneissä, joissa omaa 
venettä ei tarvita. Lisäksi ilta onnistui sy-
tyttämään vanhan kipinän ja yli 20 vuotta 
sitten kilpaa optareilla purjehtinut innostui 
palaamaan takaisin vanhan harrastuksensa 
pariin, Turun Pursiseuran toiminnanjohtaja 
Katja Rytkönen kertoo. 

Myös Uudessakaupungissa huomattiin 
kiertueen positiivinen vaikutus.

- Innostusta osallistua junioritoimintaan 
on ollut tänä vuonna enemmän kuin parina 
aiempana vuotena, eli varmasti nuo viime 
vuonna järjestetyt tapahtumat ja noin 450 
lapselle Uudessakaupungissa annettu liik-
kumisen, veneilytaitojen sekä turvallisen 
veneilyn tietoisku ja kokeilumahdollisuus 
lisäsivät lajitunnettuutta. Veneilyleirille on 
ollut enemmän halukkaita kuin voimme ot-
taa ja alkeiskurssille osallistui tänä vuonna 
kahdeksan uutta junioria, joista seitsemän 
jatkaa harjoituksissa, Uudenkaupungin Pur-
jehdusseuran varakommodori Seppo Ylä-
Himanka iloitsee. 

Tänä vuonna Mercedes-Benz Sailing 
Tour suuntaa Kuopioon, Lahteen, 
Porvooseen ja Helsinkiin. Se toteu-

tetaan yhdessä Kuopion Pursiseuran, Lah-
den Purjehdusseuran ja Borgå Segelsällska-
pin kanssa. 

Mercedes-Benz Sailing Tour starttaa 
Kuopiossa 27. elokuuta, minkä jälkeen se 
kaartaa Lahteen. 4. syyskuuta kiertue vie-
railee Porvoossa ja 7. syyskuuta Helsingis-
sä. Kuopiossa, Lahdessa ja Porvoossa päivät 
koostuvat sekä koulu- että satamatapahtu-
mista. Lauttasaaren tapahtumaa vietetään 
suositun Lauttasaari-päivän yhteydessä.

Kouluissa lapsille opetetaan muun mu-
assa pelastusliivien pukemista, meripelas-
tustaitoja ja solmujen saloja. Kaikille avoi-
missa satamatapahtumissa lapset pääsevät 
kokeilemaan purjehdusta ja nauttimaan 
vauhdin huumasta kumiveneajelulla sekä 
testaamaan taitojansa esimerkiksi trapet-
silla, hengauskiikulla ja vesipelastusliinan 
heittopisteellä. Aikuisilla on upea tilaisuus 
koeajaa Mercedes-Benzin uusia EQC 400 
4MATIC ja E-sarjan 300 de -mallien autoja 
ja nauttia veneilystä yhdessä lasten kanssa. 

Aikataulu: 
27.8., Kuopio
28.8., Lahti
4.9., Porvoo
7.9., Helsinki

LISÄTIETOA: SPV.FI/MERCEDES-

BENZSAILINGTOUR

Kiertue kaartaa seurojen satamiin 
ja kouluihin elo-syyskuussa

M
ercedes-Benz Sailing 
tour som ordnas av 
Segling och Båtsport i 
Finland, Veho Oy Ab 
och med de lokala för-

eningarna gav ifjol över 1 600 barn chansen 
att bekanta sig med hur man rör sig säkert 
till sjöss. Turnén stannade vid sju lågstadie-
skolor, på fyra orter och på fem föreningar. 
Gratis evenemang i de olika hamnarna ord-
nades fem gånger.   

Mercedes-Benz Sailing Tour nådde 
hundratals glada barn och vuxna och för-
eningar fick nya seglare i deras verksamhet. 

- Under turné kvällen fick deltagarna 
testa på segling med föreningens 606or. 
Detta inspirerade vissa att börja segla på 
klubbens kvällsträningar var man inte be-
höver egen båt. Under samma kväll lycka-
des man även tända en gammal gnista för 
segling, därmed återvände någon som för 
över 20 år sedan kappseglat med optimist 
till seglingen igen, berättar Turun Pursi-
seura:s verksamhetsledare Katja Rytkö-
nen. 

Även i Nystad märkte man en positiv 
effet från turnen.

 - Iver för att delta i juniorverksamheten 
har varit i år högre än under de senaste 
åren. Det har säkert påverkats av evene-
mangen som ordnades förra året och de för 
ca. 450 barn ordnade program angående att 
röra på sig, båtkunskaper och hur man rör 
sig säkert till sjöss syns en ökade intresse 
för grenen. Till vårt båtkunskapsläger fanns 
de mera intresserade än vad vi hade plats 
för och på vår nybörjarkurs deltog åtta nya 
juniorer varav sju fortsätter på veckoträ-
ningar. Berättar en glad vicekommodor för 
Uudenkaupungin Purjehdusseura, Seppo 
Ylä-Himanka. 

Mercedes-Benz Sailing 
Tour kommer igen!

Under augusti och september kommer 
turnén till hamnar och skolor. 

TEXT ANNI RAUNIO  BILDER HEIDI KOIVUNEN/SPV  ÖVERSÄTTNING EMILIA WINQVIST

I år tar sig Mercedes-Benz Sailing Tour 
till Kuopio, Lahtis, Borgå och Helsingfors. 
Turnén ordnas i samarbete med Kuopion 
Pursiseura, Lahden Purjehdusseura och 
Borgå Segelsällskap.

Mercedes-Benz Sailing Tour börjar i 
Kuopio 27 augusti varefter den åker söde-
rut till Lahtis. Den 4 september är turnén i 
Borgå och den 7. September avslutas den 
i Helsingfors. Dagarna är fyllda med skol- 
och hamnevenemang. 

Under programmen i skolorna lär man 
barnen hur man klär på sig flytvästen, sjör-
äddningskunskaper och olika knopar. I de 
åt alla öppna hamnevenemang får barnen 
chansen att pröva på segling, njuta av far-
ten ombord en gummibåt på en motorbåts 
tur och utöver det får de testa på sina kun-
skaper på trapets, hängbänk och genom att 
kasta räddningslina. De vuxna kommer ha 
en utmärkt chans att provköra på Merce-
des-Benz splitternya EQC 400 4MATIC 
och E-seriens 300 de, vid sidan om att njuta 
av att vara vid vattnet med barnen. 

Tidtabell: 
27.8., Kuopio
28.8., Lahtis
4.9., Borgå
7.9., Helsingfors

MER INFORMATION: SPV.FI/MERCEDES-

BENZSAILINGTOUR
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M
arinepalvelun huoltopäällikkö Pietari Karhila suosittelee jatkuvaa perussiisteyden yllä-
pitoa ja ennakointia pitkin kautta, jotta viat voidaan ennaltaehkäistä.

– Suurin syy veneiden vikaantumiseen on se, että laiminlyödään perussiisteyttä. 
Siisteydestä tulisi huolehtia ihan kuten kotonakin. Sielläkin tehdään lattiakaivojen puh-
distuksia ynnä muuta. Veneessä, jossa vesiputkistot ovat ahtaampia, pitää tehdä samoja 

toimenpiteitä. Riippuen tietysti veneen koosta, sen varusteista sekä säilytysolosuhteista, niin puhtaanapito 
on erityisen tärkeää, Karhila toteaa.

– Tekemällä järjestelmällisesti samat työt joka vuosi, ennaltaehkäistään veneen kuntoa ja tulevia 
huoltoja, Karhila jatkaa.

Vältä viat – pidä 
vene siistinä

TEKSTI ANNI RAUNIO KUVAT HELMI HOLLO

Pietari Karhila kannustaa 
pitämään veneestä hyvää 
huolta. 

Pidä avotilat siistinä
”Puiden lehdet sekä siemenet tukkivat 
helposti vedenpoistoja esimerkiksi moot-
tori- ja purjeveneiden avotiloissa, joten 
avotilojen puhtaanapito on tärkeää. Se yllä-
pitää myös veneen kuomujen kuntoa sekä 
tiikkikansia.”

Huuhtele vene
”Kerran viikossa olisi hyvä huuhdella koko 
vene kauttaaltaan, jotta pöly ja lika eivät 
pääse pinttymään. Lähes mustunut tiikki-
kansi ei ole mitenkään harvinainen näky 
syksyisin.”

Kuivata varusteita
”Välillä syyshuoltoon tulleita veneitä joudu-
taan kuivattamaan suuren kosteuden takia 
jopa viikon – sammaltakin on havaittavis-
sa. Jotta näin ei käy, veneen kaikkia luuk-
kutiloja ei kannata täyttää märillä köysillä 
ja fendareilla, jotka tuovat kosteutta. Olisi 
hyvä, että varusteet ehtisivät kuivahtaa ke-
sän aikana edes välillä.”

Käytä laitteita
”Teknisten laitteiden ylläpitoon hyvä vinkki 
kauden aikana on käyttää niitä aina välillä. 
On kyse sitten lämmittimestä, pyyhkijöis-
tä, vesipumpuista, WC:stä, avattavista ik-
kunoista tai erilaisista venttiileistä, on niitä 
hyvä käyttää välillä, jotta tiedostetaan nii-
den toimintakunto. Yleisin vianaiheuttaja 
meillä täällä kylmässä pohjolassa on pitkä 
talvisäilytysaika, jolloin laitteita ei käytetä.”

Näiden lisäksi kannattaa kiinnittää huo-
mioita muun muassa materiaalien ja va-
rusteiden kunnossapitoon. Yllä mainituin 
keinoin pääsee kuitenkin jo pitkälle ja ve-
neilystä voi nauttia huolettomammin.

Håll öppna områden rena
”Trädens löv och frön täpper lätt till 
vattentömningsställen i till exempel 
motor- och segelbåtens öppna områ-
den och därmed är det viktigt att hålla 
dessa områden rena. Det upprätthåller 
även båtens huvor och teak-däck i bätt-
re skick.”

Skölj båten
”En gång i veckan borde man skölja hela 
båten så att damm och smuts inte hinner 
fastna. Ett nästan helt svart teak-däck på 
hösten är inte en sällsynt syn.”

Torka utrustningen
”Ibland måste man torka båtar som kom-
mer till höstservice i till och med en vecka 
på grund av fuktighet. Ibland kan även 
mossa finnas. Så att detta inte skulle ske 
bör man inte fylla alla båtens luckor med 
blöta rep och fendertar som hämtar fukt 
med sig. Det vore bra om all utrustning 
skulle under sommaren ibland kunna tor-
ka helt.”

Använd dig av maskiner 
”Ett gott tips för att upprätthålla de tekniska 
hjälpmedlen är att använda dem alltid nu 

Undvik fel – 
håll båten ren

och då. Vare sig det handlar om värmare, 
vindrutetorkare, vattenpumpar Wc:n, föns-
ter som går att öppna eller olika sorts ven-
tiler är det bra att använda dem så att man 
kan se deras skick.  Det vanligaste orsaken 
till felen här hos oss i kalla norden är den 
långa vinterförvaringen då man inte använ-
der sig av hjälpmedlen.”

Förutom dessa tips bör man ta i beak-
tande bland annat de olika materialens och 
utrustningens underhåll. Med de ovan-
nämnda sätten kommer man redan långt 
med och man kan mer avslappnat njuta av 
att vara ute på vattnet.

TEXT ANNI RAUNIO 

ÖVERSÄTTNING EMILIA WINQVIST

Puhtaanapidon ABC

ABC för en ren båt

M
arinepalvelus under-
hållschef Pietari Karhi-
la rekommenderar att 
konstant upprätthålla 
en grundläggande ren-

het och att jobba förebyggande genom hela 
säsongen så att man kan undvika större fel.

– Största orsaken till att båtar får fel är 
att man försummar grundläggande ren-
heten av båtar. Man borde sköta det helt 
som i hemmet.  Där gör man även olika 
ingrepp som att rengöra golvbrunnar. I bå-
tar var rören är trångare borde man göra 
samma saker. Beroende på båtens storlek, 

dess utrustning och väderförhållanden är 
upprätthållandet av renheten speciellt vik-
tigt, konstaterar Karhila.

– Genom att systematisk göra samma 
saker årligen kan man förbättra båtens skick 
och förebygga kommande behov av att föra 
den på service, fortsätter Karhila.

Monet veneilijät keskittyvät kevät- ja syyshuoltoihin. Veneen 
siisteyteen ja pieniin huoltotoimenpiteisiin kannattaa kuiten-
kin kiinnittää huomiota koko kesän ajan.

Många fokuserar på vår- och vinterunderhåll av båtar. Men 
man borde fästa uppmärksamhet till båtens renhet och små 
underhålls ingrepp under hela sommaren.
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Näin peset veneen pohjan 
ympäristöä kuormittamatta
Veneilykauden päättyessä vene nostetaan 
ylös ja veneen pohja pestään. Useimmi-
ten vesiä ei johdeta erilliseen puhdistus-
järjestelmään, vaan ne joko imeytyvät 
maaperään, menevät asfaltoidulta ken-
tältä viemäriin sellaisinaan tai päätyvät 
vesistöön.

Veneiden pesuvedet sisältävät yleensä 
kuitenkin suuria määriä antifouling-maa-
lien kemikaaleja, esimerkiksi kuparia ja 
sinkkiä. Turussa vuosina 2014–2015 teh-
dyn selvityksen mukaan pesuvesistä löytyi 
myös paljon tinayhdisteitä, tinaa sekä lyijyä, 
eli aineita joita maaleissa ei enää saa käyt-
tää, mutta joita historiallisen taakan vuoksi 
edelleen löytyy veneiden pohjista. Tämän 
vuoksi veneiden pohjia pestessä tulee kiin-
nittää erityistä huomiota siihen, miten 
pohjien pesu suoritetaan ja miten vedet 
käsitellään.

Pese mieluummin käsin 
kuin painepesurilla
Veneen pohjan syyspesun moni on tottunut 
suorittamaan kemikaaleilla ja painepesurilla. 
Painepesuri kuitenkin irrottaa helposti poh-
jasta suuria määriä eliönestomaaleja ympä-
ristöön, jotka ovat haitallisia maaperälle ja 
vesistöille. Lisäksi veneen maalipinta kärsii, 
jolloin kevään huoltotyöt lisääntyvät.

Suosittelemme käyttämään pesun yh-
teydessä pientä vesimäärää sekä harjaa ja 
raappaa. Niillä kohdistat pesun vain tar-
peellisin kohtiin. Kostea harjausjäte on 

Näin teet veneen
huoltotyöt oikein
Veneiden tarpeelliset huoltotyöt sekä telakointi ja 
talvisäilytys kuormittavat ympäristöä. Teethän ne 
mahdollisimman ekologisesti?

TEKSTI JA KUVA PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY

helppo pyyhkiä pois rätillä, joka vähentää 
huuhtelun yhteydessä myrkkyjen valumi-
sen ympäristöön. 

Työskentelyn ajaksi kannattaa maahan 
levittää pressu roiskeita keräämään. Me-
kaaninen puhdistus säästää myös veneilijää 
ja luontoa, kun myrkylliset puhdistuskemi-
kaalit eivät pöllyä ilmassa. Mikäli kotisata-
massasi on pesuvedet suodattava pohjape-
supaikka, pese vene ehdottomasti siinä.

Siirry käyttämään myrkyttö-
miä menetelmiä
Mikäli et maalaa veneen pohjaa lainkaan, 
vaan käytät myrkyttömiä menetelmiä, voit 
pestä veneen huoletta myös painepesurilla 
tai käydä veneen pohjan harjapesurissa. Poh-
di, tarvitsetko pohjan pesuun lainkaan pesuai-
netta, vai riittäisikö pelkkä vesi ja harja. 

Suomen ensimmäinen köliveneille 
soveltuva harjapesuri aloitti toimintansa 
kesällä 2019 Hangon Itäsatamassa. Tä-
män lisäksi on kölittömille veneille tarjolla 
harjapesupalveluita, joissa pesuri tuodaan 
satamaan trailerin päällä.

Vaarallisia jätteitä syntyy 
huoltotöiden yhteydessä
Veneiden huollon yhteydessä syntyy run-
saasti vaarallista jätettä, kuten käytettyjä ak-
kuja, jäteöljyä, liuottimia, jäähdytysnesteitä 
ja maaleja. Myöskään öljyisiä pilssivesiä ei 
saa päästä vesistöihin, vaan ne kuuluvat 
vaarallisten jätteiden keräykseen. Satamis-
sa vaaralliset jätteet tulee kerätä ja säilyttää 
selkeästi erillään muista jätteistä.

Veneenpohjan voi 
pestä käsin harjaa-
malla tai käyttäen  
harjapesuria.
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KOLME SEURAA,

KOLME TARINAA

Hei, mita kuuluu?
Suomen Purjehdus ja Veneilyyn kuuluu yli 300 seuraa, jotka tarjoavat pal-
jon erilaista toimintaa. Tällä kertaa tutustumme Kemijärven Tunturipursiin, 
Gallträsk Segelsällskapiin ja Mikkelin Pursiseuraan.

M
ikkelin Pursiseura on 
yksi Suomen vanhim-
mista veneilyseuroista. 
Tässä saimaalaisseu-
rassa panostetaan kat-

sastusten, koulutusten ja junioritoiminnan 
lisäksi myös turvallisuuteen.

”Parasta seurassamme ovat jäsentem-
me käytössä olevat neljä saaritukikohtaa 
Saimaalla. Tukikohdista on pidetty hyvää 
huolta ja osa niiden rakennuksista on lä-
hes uusia. Niissä voi yöpyä, laittaa ruokaa, 
saunoa, uida, kalastaa tai vaikka bongata 
saimaannorpan.

Vuonna 2017 rakensimme uuden pur-

Gallträsk 
Segelsällskap
Kotisatama: Kauniainen
Perustamisvuosi: 1982
Jäsenmäärä: 171
Moottoriveneitä: 10
Optimistijollia: 18 
Kotisivut: www.gss.fi

Kemijärven Tunturipurret
Kotisatama: Kemijärvi
Perustamisvuosi: 1990
Jäsenmäärä: 60
Moottoriveneitä: 48
Purjeveneitä: 3

H
arrastuspohjainen venei-
lytoiminta aktivoitui na-
papiirillä jo vuonna 1977, 
jolloin 30 purjehtijan voi-
min perustettiin Kemi-

järven Veneilijät ry. Yhdistyksen toiminta 
kuitenkin hiipui vähitellen, mutta se aloi-
tettiin uudestaan myöhemmin Kemijärven 
Tunturipurret ry:nä, joka on Suomen poh-
joisin seura.

”Erityinen saavutus seurallemme oli 
takavuosikymmeninä ikäihmisten kulje-
tus veneillämme kauniin Ailankaniemen 
tuntumaan. Myöhemmin turvasimme 

Yöttömän Yön soututapahtumissa melojia 
ja soutajia. Seurasimme heitä usean kesän 
ajan ”kuin hai laivaa” ja huolehdimme tur-
vallisuudesta.

Erityispiirteenä keskellä Kemijärveä 
on Salmensaari Luuksinsalmessa. Saari on 
useiden pursiseuraan kuuluvien jäsenten 
osakasomistuksessa. Seuramme on saanut 
pitää tuossa saaressa monet iloiset purjeh-
duskauden avajaiset ja päättäjäiset. Myös 
muita tapahtumia on järjestetty. Ensi vuon-
na juhlistamme rentoon tapaamme kolmen 
vuosikymmenen mittaista toimintaamme.

Koulutus ja turvallisuustoiminta on 
ollut ohjelmassa koko historiamme ajan. 

Seuramme hyvät katsastusmahdollisuudet 
Kemijärvellä ovat toimineet erinomaisesti. 
Kemijärvi on hieno monipolvinen vesistö, 
jossa yhteen suuntaan voi veneillä parhaim-
millaan eteläosan Luusuasta tai Räisälästä 
noin 90 kilometriä pohjoiseen Pelkosennie-
men kauniille Keminsaarille. Kun laituri- ja 
satamapaikat ovat hyvät ja monipuoliset, 
voidaan tehdä todellisia vesistöretkiä. Oma-
kohtaisena kokemuksena voin kertoa miten 
mukavaa on yöpyä hytillisessä veneessä ja 
tehdä useamman päivän matkoja kauniissa 
maisemissa. Niitä täällä todella riittää.”

Mauri Monto, kommodori

Kemijärven keskellä Luuksinsalmessa on pieni kaunis Salmen-
saari, jossa seuran jäsenet ovat viettäneet monta hyvää hetkeä. 
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G
allträsk Segelsällskap on 
kasvattajaseura, jossa pa-
nostetaan purjehdushar-
rastuksen aloittamisen 
helppouteen ja hauskuu-

teen. Pienet purjehtijat ilahduttavat ohikul-
kijoita Gallträskin järven rannalla. 

”Purjehtijamme ovat pääasiassa 
7-12-vuotiaita, aloittelevia junioreita. Tou-
ko-syyskuussa purjehdimme kerran viikos-
sa Gallträskillä Kauniaisissa. Järjestämme 
vuosittain kaatumisharjoituksen Kauni-
aisten uimahallissa sekä muutamat seu-
rakisat. Osallistumme ystäväseura NJK:n 
optaritapahtumiin ja heidän junioreita on 
käynyt Kauniaisissa varsinkin kaatumishar-
joituksessa ja leikkimielisissä kisoissamme. 

”Tuuliolosuhteet ovat usein 
haasteellisia 180 asteisine 

shifteineen ja moni 
huippupurjehtija onkin 

aloittanut uransa Gallträskillä.”

Järjestämme myös vuosittain muutaman 
”purjehduseftiksen”, jossa uudet tulokkaat 
pääsevät tutustumaan purjehduksen saloi-
hin. Tavoitteena on, että lapset viihtyvät ja 
kaikilla on hauskaa. Kaikki saavat kisojem-
me päätteeksi mitalin kaulaansa ja mitali-
kolmikko vielä pokaalit kotiin vietäväksi. 
Pieni kustannus seuralle, mutta lapset ar-
vostavat sitä suuresti.

Seuralta saa lainaan optarin ja pelastus-
liivin, itse ei tarvitse hankkia mitään varus-
teita, jos ei halua. Seuran jäsenmaksu on 45 
euroa, johon sisältyy myös treenit. Alhaisen 
jäsenmaksun mahdollistavat Kauniaisten 
kaupungin sekä muutaman säätiön myön-
tämä tuki.

Jatkossa seuran toiminta tulee olemaan 
hyvin samankaltaista kuin nyt. Panostam-

me aloitteleviin junnuihin ja ohjaamme 
heidät kiinnostuksen herättyä pääkaupun-
kiseudun merenrannalla toimiviin seuroi-
hin, joissa voi oikeasti panostaa kilpapur-
jehdukseen, jos haluaa. Purjehdus on hieno 
taito, jonka oppiminen ei aina ole helppoa 
mutta jokainen onnistuminen näkyy ilona 
junnujen kasvoilla.”

Johan Sundberg, kommodori

Mikkelin Pursiseura
Kotisatama: Mikkeli
Perustamisvuosi: 1905
Jäsenmäärä: 399
Moottoriveneitä: 101
Purjeveneitä: 13
Kotisivut: www.mikkelinpursiseura.fi

jehdustukikohdan Mikkelin Kenkäveron-
niemeen. Siellä järjestetään purjehduskou-
lun alkeiskurssit ja leirit, viikkoharjoituk-
set ja muuta junioritoimintaa. Vuosittain 
elokuussa järjestämme Ristisaaren Malja 
-kilpailun, joka on osa Saimaa ranking-
kilpailusarjaa.

Veneen siirtäminen mereltä tai muilta 
järviltä Saimaalle on helppoa. Vesillelasku-
luiskia löytyy trailereille ja isoille laveteille-
kin ympäri Saimaata. Myös Kenkäveron-
niemen tukikohdassamme on vesillelasku-
luiska. Tervetuloa Saimaalle!”

Teuvo Särkkä, kommodori
Reijo Tyrväinen, varakommodori

Ristisaari on MPS:n saaritukikohta 
Yövedellä Ristiinassa.
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Loppukesän lähikohteet

Perämeri, Kemijoki, 
Oulunjoki ja Lappi
MATTI YLIPIESSA
Luulajan saaristossa on 1 312 saarta ja siellä paistaa aina aurinko. 
Saaristo hiljenee, kun lomakausi on ohi, mutta on vielä lämmintä. 
Matka Kemistä tai Torniosta taittuu mukavasti suojaista rannik-
koväylää pitkin. 

Suomenlahden keskiosa
JUHA VUORINEN
Vallisaari, Isosaari ja Suomenlinnan historia ovat omaa luokkaansa. 
Näihin kohteisiin pääsee hyvin omalla veneellä ja niissä voi hyvin 
vierailla myös syksymmällä.

Läntinen Suomenlahti
FREJ WERNER
Luonnonhiljaisuus Modermaganin saarilla, Tammisaaren saariston 
kansallispuistossa on nautinnollinen.  Modermaganilla sijaitsee pie-
ni järvi, johon kannattaa tutustua. Byxholmenissa on saunallinen 
retkisatama, jossa on septityhjennys sekä Rödjanin kalastajatorppa.

Ahvenanmaa 
BJÖRN TENNSTRÖM 
Rödhamn on idyllinen saari, joka sijaitsee noin 10 merimailia Maa-
rianhaminasta. Saarella on lajitteluasema, WC sekä vuokrattavissa 
oleva puusauna. Venepaikkoja on 60. Rödhamn on suojainen sata-
ma, jossa on kirkas vesi sekä ihana kahvila.

Perämeren eteläosa
JOHAN NYBERG
Tankarin majakkasaari Kokkolan edustalla on ulkosaaristossa näillä 
leveysasteilla parhaita suojapaikkoja kovan tuulen yllättäessä. Saa-
rella sijaitsee majakan lisäksi muun muassa tunnelmallinen puukirk-
ko sekä sopimuksesta avoinna oleva hylkeenpyyntimuseo. Saaren 
historia on tutustumisen arvoinen. 

Länsi-Turunmaan keskiosa, 
saaristokunnat 
ERIK NORDENSWAN 
Paraisten Portin vierasvenesataman ravintolassa on erinomainen 
ruoka, palvelu sekä tilat. Viime syksyn käynnin aikaan ulkona ulvoi 
syysmyrsky ja sisällä oli lämmin tunnelma. Autollakin pääsee perille, 
jos vene on nostettu talviteloille.

Keitele – Päijänne
ISMO GLANS 
Keitele-Päijänne-alueella katsastetulla veneellä saa vierailla myös 
muiden kuin oman seuran tukikohdassa. Seurojen tukikohdissa on 
aina hyvä vastaanotto ja mukava ilmapiiri, se Päijänteen kuuluisa 
hyvä henki. Pohjoiseen mentäessä vastaan tuleva Korpilahden sata-
ma löytyy tämän aluejohtajan jokakesäiseltä vierailulistalta.

Turun veneilyalue 
KATJA RYTKÖNEN 
Aspön idyllisessä saaristosatamassa on viihtyisä kylätunnelma. Sa-
tama on suojaisa ja koulujen alettua rauhallinen. Veneilijöitä hou-
kuttelevat kaunis kirkko, luontopolku ja sauna.

Veneilijät pääsevät nykyään kiehtovaan Seiliin, kun saarelle on 
avattu Kirkkoniemestä etelään, saaren itäpuolella Lembergsvike-
nin rannalla sijaitseva, aiemmin Turun yliopiston yksityiskäytössä 
ollut asemalaituri. Saarella on kiinnostava historia ja opastettuja 
kierroksia.

Itäinen Suomenlahti
MARTTI LAISI
Ulko-Tammio on saari, josta sään salliessa näkee Somerin saaren 
Venäjän puolelta. Siellä on pitkä tunneli, joka on entinen miinojen 
kuljetusreitti. Laisi suosittelee tutustumaan saaren upeaan luon-
toon ja historiaan.

Läntinen Suomenlahti
ANDERS GRANDELL
Elisaari on ainutlaatuinen saaristolaismaisema Suomen suurim-
milla tammilehdoilla ja luontopoluilla. Saarella palvelut ovat mo-
nipuoliset.

Merellisen Inkoon kirkonkylällä on mielenkiintoinen histo-
ria ja paljon tapahtumia. Inkoon vierasvenesatama tarjoaa hyvät 
puitteet vieraileville veneilijöille. 

Suomen Purjehdus ja Veneilyn aluejohtajat kertovat omat suosikkinsa 

loppukesän retkiin. Poimi vinkit talteen! 

TEKSTI KAROLIINA ROUHIAINEN 

Lue alue-johtajien vinkeistä lisää DigiNauticista (spv.fi/nautic). 
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Pohjanlahden keskiosa
PETER REMAHL 
Fäliskäret on Rönnskärin saariston keskipiste. Sieltä saa 
vuokrata huoneita saaren vanhoista asuinti-
loista päivävuokralla. Saariston linnusto 
on hyvin monipuolinen. Syksyn eh-
dottamaan kokemuksiin kuuluu 
Tyrnien keruu tai puristus sekä 
siian kalastus. 

Selkämeren
vesistöalue
MATTI VIRTANEN 
Kylmäpihlajan majakkasaaressa kannattaa 
piipahtaa. Satamaan pääsee varsin suojaisaa 
väylää pitkin. Myös Långskär Åvan korkeu-
della Kihdin itäpuolella on hyvä retkikohde 
syksyllä. 

Saimaan vesistöalue 
ANTTI KAIPAINEN 
Saimaalla syysveneily on edelleen täyttä veneilyaikaa. Satamosaaren ran-
nalla on tilava sauna sekä grillikatos ja nuotiopaikka. Satama on myös 
varustettu liikuntaesteisten tarpeisiin.

Vuorolahdessa sijaitseva Tynkkylän loma on mukava paikka viettää 
syysiltaa. Saunassa on saatavilla lämmintä suihkuvettä, kun vesi järvessä 
on jo liian kylmää. Tynkkylän maalaismaisemissa on paljon nähtävää.

Rönnskärin saaristossa 
pääsee keräilemään 
tyrnejä. 

Upea auringonlasku 
Merenkurkun saariston 
maailmanperintöalueella.
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Tynkkylän saunasta on lyhyt matka järveen.   
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Naispurjehtijat lähtivät purjehtimaan Bet-
tina Sågbomin ja Sara Rosenstedtin joh-
dolla Skotlannin Sisä-Hebrideille syksyllä 
2018. Rosenstedt oli veneillyt aiemmin alu-
eella ja sai muut innostumaan asiasta.

- Sara kävi luennoimassa seurassamme 
Skotlannissa purjehtimisesta, mistä jäi elä-
mään ajatus sinne lähtemisestä. Pidimme 
Skotlantia houkuttelevana, koska se on vil-
limpi paikka kuin esimerkiksi Kroatia – sää 
vaihtuu nopeasti, vuorovedet vaikuttavat ja 
maisemat ovat uskomattoman hienot, Såg-
bom kertoo.

Matkaan lähti 45 purjehtijaa. Naisisto oli 
valmistautunut purjehdukseen tutkimalla 
muun muassa vuorovesiä ja alueen histo-
riaa, heille pidettiin myös luentoja aiheista.

Purjehtimisen osalta matkan alkujär-
jestelyt sujuivat suunnitellusti. Haasteelli-

Pohjois-Puolassa sijaitseva Masurian 
järvialue on kuin oma maailmansa, jossa 
elämä on huoletonta ja kevyttä ja ihmiset 
ovat aina hyvällä tuulella. 2 600 järves-
tä koostuva vesistö on täynnä purjehti-
joita ja muita vesiurheilijoita ja rannat 
täyttyvät uimareista. Monipuoliselta 
alueelta löytyy paljon hotelleja, mökkejä 
ja kaupunkikeskuksia, jotka toimivat eri 

Ulkomailla voi veneillä monin eri tavoin. Lue seurojen 

jäsenten vinkit Puolasta, Skotlannista ja Kroatiasta.

Vieraiden vesien lumoa

semmaksi ilmeni naisten yhteislentojen ja 
ensimmäisen illallisen varaus. Venevuok-
raamolle piti lisäksi lähettää iso pino kan-
sainvälisiä pätevyyskirjoja, sillä 45 purjeh-
tivaa naista oli vuokraamolle uusi kokemus.

Kun naisisto saapui Skotlannin Obanin 
satamaan, oli näky osalle karvas: Seitsemäs-
tä veneestä yksi ei ollut kaunotar. Highland 
Sealordin rungossa oli paljon naarmuja ja 
jälkiä törmäyksistä. Salongin vuoraus rep-
sotti ja roikkui kuhmuraisena sieltä tääl-
tä. Syvän punaiset samettiset patjat olivat 
nuhruisia. Matkan aikana lämmitys lakkasi 
toimimasta. Yöllä kosteus tiivistyi ja valui 
pitkin seiniä, katosta tippui vettä. Mootto-
rikin reistaili.

Vaikka Highland Sealordin naisisto 
joutui kokemaan vastoinkäymisiä veneen 
kanssa, oli ympäristö sitä hienompaa ja 

vene purjehdusominaisuuksiltaan sopiva 
maan vesille. Vuoret olivat mahtavia ja valo 
maagista. Linnut lentelivät veneiden lähel-
lä ja kesyt hylkeet keskustelivat toistensa 
kanssa kovaäänisesti. Naiset tutustuivat toi-
siinsa syvemmin; vitsit muuttuivat koviksi 
mutta sydämellisiksi ja vakavimmistakin 
aiheista keskusteltiin.

Skotlannin-purjehdus oli sen verran 
hieno kokemus, että Naispurjehtijat to-
teuttavat syyskuussa uuden matkan samaan 
maahan, mutta hieman eri paikkaan: Firt 
of Clydeen. Syyskuun purjehdukselle on 
ilmoittautunut yli 40 naista.

Teksti pohjautuu Purje-lehdessä 6/2018 
julkaistuun Bettina Sågbomin kirjoitta-
maan artikkeliin. 
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Veneet ankkuroituna 
Skotlannin ulkosaaristoon.

urheilulajien leirikohteina. Järvien välit 
kuhisevat pyöräilijöitä.

SPV:n harjoittelijana toiminut Sylvia 
Szantyr työskentelee nykyään Puolan 
veneilyliitossa ja nauttii purjehduksesta 
Masurian järvillä.

- Puolalaiset ovat kehittäneet aivan 
oman purjehduskulttuurinsa, joka on todel-
la upea. Parasta on, että se yhdistää suku-

Masurian järvet ovat matalia, 
joten auringossa vesi näyttää 
usein kirkkaalta.

Masurian ainutlaatuiset järvet

Skotlannin kauneudessa

polvia, luokkia ja ihmisiä, Szantyr iloitsee.
Satamissa nautitaan rennosta yhdessä-

olosta purjehduslaulujen soidessa.
- Jokaisella satamalla on oma sielunsa 

ja historiansa, joten niitä on vaikea verrata. 
Yksi lemppareistani on Popielno, jonka lä-
heisyydessä sijaitsee villieläinten luonnon-
mukainen tarha, Szantyr kertoo.
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S
/y Asterix (S&S 6,6. AA-Boat 
1970) purjehdittiin jo vuon-
na 1977 Välimerelle. Siellä 
se on viihtynyt yli 40 vuotta 
perheen lomanvieton väli-

neenä ja purjehtinut Espanjan, Ranskan 
Italian, Kreikan ja Jugoslavian eli nykyisen 
Kroatian vesillä. 

Viimeisten yli 30 vuoden aikana Adri-
anmerellä liikkuessaan on Asterix perhe-
miehistöineen tullut tutuksi etenkin itä-
valtalaisten purjehtijoiden kanssa. Nämä 
tuttavuudet johtivat jo 90-luvulla osallis-
tumaan muutamiin heidän järjestämiinsä 
“maakuntakilpailuihin”. Se yhteydenpito 
johti vuonna 2003 kipparin valitsemiseen 

YCA (Yacht Club Austria) seuran kunniajä-
seneksi. Tämä jäsenyys mahdollisti osallis-
tumisen Itävallan kansallisiin kilpailuihin jo 
2000-luvun alkupuolella. 

Niukasti voittoon
Tänä vuonna Asterix osallistui toukokuussa 
Alpe Adria Sailing Weekin 30-vuotisjuhla-
kilpailuihin Krk-saaren vesillä Kroatian 
pohjoisrannikolla. Lahjana YCA:lle annet-
tiin SPV:n pöytästandaari. Purjehdittuaan 
neljän päivän aikana kaikkiaan kahdeksassa 
startissa, saavutti Asterix viimeisessä ORC-
luokan kilpailussa voiton seitsemän sekun-
nin turvin.

AASW:n loppugaalassa, ennen varsi-

naisen palkintojenjaon alkamista, palkittiin 
Asterix ja sen miehistö erikoispalkinnolla. 
Palkintoa luovuttaessaan mainitsi kommo-
dori Fritz Abl perusteluna muun muassa 
huomattavan pitkän kilpailumatkan. Vaik-
ka lentomatkaa Suomesta ei laskettaisikaan, 
niin Asterixin talvisäilytyspaikasta Trogir 
Marinasta tuli matkaa kilpailupaikalle yli 
150 meripeninkulmaa. Takaisin saman 
verrran.

Osallistuvia veneitä oli yhteensä 15, 
joista yksi vaurioitui yhteentörmäyksessä 
niin pahoin, että joutui keskeyttämään. 
Asterixin ikävuodet – yhtä vaille 50 – oli 
korkein kilpailevien veneiden joukossa. As-
terixin miehistön keski-ikä, vaikka oli vain 

Asterix seikkailee 
Välimerellä
Sparkman & Stephensin suunnittelema s/y Asterix suuntasi Keski-
Eurooppaan yli 40 vuotta sitten. Siellä se on palvellut Jaakkolan 
perhettä tunnollisesti niin loma- kuin kisapurjehduksissakin.

TEKSTI MARTTI JAAKKOLA  KUVAT UDO REICHMANN

72 vuotta, oli korkein osallistuvien miehis-
töjen joukossa. 

Kaikista edellämainituista haittatekijöis-
tä huolimatta Asterix miehistöineen pystyi 
edustamaan Suomea varsin ansiokkaasti. 
ORC-luokan kokonaiskilpailussa sijoitus 
oli neljäs.

Näin pääset mukaan
YCA on nyttemmin muuttanut AASW-
osallistumisen ehtoja siten, että ajankoh-
taisen mittakirjan omaavilla veneillä on 
osallistumisoikeus ORC-luokan kilpailui-
hin. On myös kilpailusarja, jossa osallistu-
misoikeus vielä edellyttää YCA-jäsenyyttä 
ja asuinpaikkaa Itävallassa. 

AASW järjestää kilpailut myös yksi-
tyyppiveneille, jotka ovat viime vuosina 
olleet First 35 -tyyppisiä vuokraveneitä. 
Niillä purjehtivat tosimielellä useat “am-
mattilaismiehistöt”. Hyvälle suomalaismie-
histölle voisi olla hyvinkin mielenkiintoista 
järjestää lomapurjehdus kerran Kroatiassa 
ja jopa AASW:n aikana. 

Sama pätee luonnollisesti niiden suo-
malaisveneiden osalta, jotka purjehtivat 
Välimerellä, vaikkapa vain lyhyemmillä 
vierailuilla.

AASW:n osallistumismaksut ovat hen-
kilön osalta 240 euroa ja oman veneen 
osalta 290 euroa. First 35:n vuokraushinta 
vaihtelee vuosittain, mutta noin 1 500 euroa 
riittänee. Maksut sisältävät päivittäin aami-
aisen ja päivällisen sekä hieman muutakin 
ohjelmaa. 

LISÄTIETOA: YCA.AT JA KROATIASSA 

PURJEHTIMISESTA SEKÄ SATAMAPAI-

KOISTA ACI.MARINAS.COM.

Asterixin kippari Martti Jaakkola (kesk.) on Merenkävijät ry:n 
jäsen ja kokenut avomeripurjehtija. Mukana kilpailussa olivat 
myös Klaus Himberg ja Jussi Ollila.
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if.fi 
010 19 19 19

if.fi /spv

Tiesitkö, että jopa kolmannes venevahingoista sattuu syys- ja talvi-
kauden aikana? Lue vinkit veneen nostoon ja venevahinkojen 

välttämiseen. Samalla voit varmistaa, että olet tietoinen kaikista Suomen 
Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenenä sinulle kuuluvista eduista.

HUOLETTOMUUTTA 
YMPÄRI VUODEN

Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1. kesäkuuta 2020. 
Se ajanmukaistaa ja kokoaa yhteen vesiliikenteen 
liikennesäännöt ja liikennemerkit. Uudistuksen ta-

voitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista 
veneilyä sekä mahdollistaa vesiliikenteen automaatio.

Merkittävä uudistus on lakiin sisältyvä uusi huviveneen 
päällikköä koskeva sääntely. Jatkossa huviveneellä tai muulla 
vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa 
sen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Veneen päällikkö 
on se, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallitsee venettä. Päällikkö 
voi siten olla muukin henkilö kuin se, joka venettä kuljettaa.

Uuden lain myötä vuokravenesääntely kevenee ja sanktio-
järjestelmä ajanmukaistuu. Näiden muutosten tavoitteena on 
helpottaa veneen vuokrausta ja jakamistaloutta.
LÄHDE LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

LUE LISÄÄ SPV.FI/NAUTIC

Uusien  
vesikulkuneuvojen 
määrä kasvussa

Suomi on edelleen yksi maailman venetiheimmistä 
maista. Vesikulkuneuvojen ensirekisteröintien mää-
rä kasvoi alkuvuonna 11 prosenttia edellisvuoteen 

verrattuna. Suosituin kulkuneuvo vesillä liikkumiseen on 
yhä moottorivene, joita ensirekisteröitiin alkuvuonna 2 012 
kappaletta. Myös vesiskoottereiden suosio on kasvussa. Eni-
ten uusia veneitä rekisteröitiin Uudellamaalla ja Varsinais-
Suomessa: kunnista kolmen kärjessä ovat Helsinki, Turku ja 
Espoo.
LÄHDE TRAFICOM

Äänestä 
suosikkisatamaasi

Suomen vierasvenesatamat kisaavat jälleen Vuoden 
vierasvenesatama -titteleistä. Tänäkin vuonna palki-
taan erikseen rannikkoalueen ja Järvi-Suomen suo-

sikki. Kilpailulla innostetaan vierasvenesatamia lisäämään ja 
parantamaan palveluntarjontaansa.

Vuoden vierasvenesatamat saavat kunnialaatan ja Suomen 
Messusäätiön myöntämän 2 500 euron palkinnon, joka on 
tarkoitettu vierasvenesataman kehittämiseen.

Kaikkien äänestäjien kesken arvotaan 300 euron veneily-
tuotelahjakortti ja 10 kahden henkilön lippupakettia Vene 20 
Båt -messuille.

Äänestä lempisatamaasi 30. syyskuuta mennessä osoit-
teessa www.satamassa.fi.

Uusi vesiliikennelaki 
lisää turvallisuutta

SPV mukana:
KÄYTETYT VENEET 

ESILLÄ RUISSALOSSA 

Suomen suurin käytettyjen veneiden 
myyntinäyttely järjestetään 23.-25. 

elokuuta Turussa Ruissalon 
Tapahtumatelakalla. 

A
ikaisemmin Veneet Esillä -myyntinäyttely on  järjes-
tetty 10 kertaa Naantalin vierasvenesatamassa.

- Ruissalon Tapahtumatelakka tarjoaa loistavat 
puitteet käytettyjen  veneiden myyntinäyttelylle. Lai-
tureihin mahtuu noin 100 venettä.  

Esillä tulee olemaan kaiken kokoisia ja hintaisia veneitä. Ruissalossa 
pystymme hyödyntämään myös Telakan rannassa olevia rakennuksia 
näyttelyn tarpeisiin. Rantaan tulee yritysten maaosastoja esimerkiksi 
vanhan makasiinin tiloihin, tapahtuman toimitusjohtaja Tuomas Le-
vanto kertoo.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry sekä lähialueen seurat ovat mukana 
tapahtumassa lauantaina. Kokeneilta katsastajilta ja osaavilta seura-
toimijoilta löytyy vastaus niin veneen huoltoon, turvallisuuteen kuin 
matkaveneilyynkin liittyviin kysymyksiin. SPV:ltä paikalla ovat järjes-
tökoordinaattori Karoliina Rouhiainen ja Turun alueen aluejohtaja 
Katja Rytkönen.

Veneet Esillä -myyntinäyttely on lähinnä yksityisten käytettyjen  
veneiden myyntitapahtuma, mutta mukana on myös yritysten vaih-
toveneitä. Aikaisempina vuosina näyttely on ollut Naantalissa aina 
loppuunmyyty. 

- Tällä rannalla on vuosina 1889-1954 laskettu vesille yli 5 000 uu-
disrakennetta. Ison veneilytapahtuman tukikohtana toimiminen on si-
käli hyvin luonnollinen jatkumo legendaarisen Turun Veneveistämön 
perintöä ajatellen, Ruissalon Telakan markkinointipäällikkö Eero Leh-
tinen kommentoi.

Veneet Esillä 2019 –myyntinäyttely Turussa, Ruissalon Tapahtumatela-
kalla 23.-25.8.2019. Yleisöllä on vapaa sisäänpääsy. www.veneetesilla.fi

NAUTIC-

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

20 % lisäalennuksen venevakuutuksesta, jos olet 
katsastanut veneesi Suomen Purjehdus ja Ve-

neily ry:n katsastusmääräysten mukaisesti 
1-, 2- tai 3-luokkaan tai olet suorittanut 
SPV:n teoria- ja käytäntökurssit veneilyyn 
tai sinulla on Traficomin kansainvälinen 

huviveneenkuljettajankirja. Tutustu jäsene-
tuihisi: if.fi/spv.

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

nautit monista rahanarvoisista alennuksista ja eduista.

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

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

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

Tutustu kaikkiin etuihin: spv.fi/jasenedut

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

SPV:N JÄsenille Trossi 

vain 70 €/vuosi.

Meripelastusseuran Trossi-jäsenpalvelu 
takaa ongelmatilanteissa vesillä 
maksuttoman avun veneellesi 
silloinkin, kun ihmisiä ei ole vaarassa. 
Keskimääräinen hinta veneen hinaukselle 
ilman Trossia oli 336 € vuonna 2018.

Lue lisää ja liity: trossi.fi Trossi-palvelunumero: 0800 30 22 30

KOKENEELLEKIN KIPPARILLE SATTUU. ONNEKSI ON TROSSI.
Trossi-jäsenenä saat Lisäksi saat
 » hinauksen lähimpään satamaan, johon on saatavissa 
korjauspalveluita
 » apua korjaajan ja veneen väliaikaisen säilytyspaikan 
hankkimisessa
 » vastaavan palvelun Ruotsissa, Norjassa ja osin Tanskassa.

 » valitsemasi meri- tai järvipelastusyhdistyksen 
jäsenyyden
 » Meripelastaja-lehden ja mobiilit Trossi-jäsenedut
 » hyvän mielen tukiessasi vapaaehtoista meripelastus-
toimintaa.

TALVISÄILYTYS JA HUOLLOT
Lämmin ja turvallinen vuokra- sekä osakehalli Hangossa. 

Autamme kaikissa venettäsi koskevissa asioissa ympäri vuoden!

BOAT YARD

 Andy Nyström, 0500 851 585, andy.nystrom@hby.fi      
Georg Berger, 0400 445 555, georg.berger@hby.fi     

 info@hby.fi, 010 5833 760, www.hby.fi

Linnankatu 37b, Turku
Puh. 040 761 8484

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

Merihenkiset vaatteet, lahjat,
sisustus, veneastiat ja

Roope-tuotteet



Päävalmentaja
Joakim Wilenius

Veneilykoordinaattori 
ja koulutuspäällikkö

Mirja Rosenberg

Toiminnanjohtaja
Jan Thorström

Järjestökoordinaattori
Karoliina Rouhiainen

Kilpapurjehdus-
toiminnan 

koordinaattori
Thomas Hacklin

Lasten ja nuorten  
veneilytoiminnan

koordinaattori
Laura Santala 

Nuorten
olympiavalmentaja

Jan Gahmberg

Maajoukkuetiedotus
ja Nautic
Iina Airio

Viestintä- ja tapahtuma-
koordinaattori
Anni Raunio

Kilpaveneilytiedotus
Joakim Nordström

Y h te i s työ s s ä

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

Suomen Purjehdus 
ja Veneily

Hallinto ja 
veneilyturvallisuus

Marika 
Bister-Sandström

Näin löydät aluejohtajasi

@suomenpurjehdusjaveneily

Valmennuspäällikkö
Vili Kaijansinkko

Suomenlahden itäosan vesistöalue 
(Virolahti-Sipoo)

Martti Laisi
martti@laisi.net

 
Suomenlahden keskiosan vesistöalue 

(Helsinki)
Juha Vuorinen

juha.vuorinen@paperdreams.fi
 

Länsiturunmaan keskiosan vesistöalue 
(Västra Åboland), saaristokunnat

Erik Nordenswan
eriktnordenswan@gmail.com

 
Läntisen Suomenlahden vesistöalue 
(Hyvinkää, Kauniainen, Kirkkonummi, 

Vantaa)
Anders E. Grandell

anders.grandell@kolumbus.fi
 

Saimaan vesistöalue
Antti Kaipainen

antti@anttikaipainen.fi
 

Läntisen Suomenlahden vesistöalue 
(Inkoo-Perniö)

Frej Werner
frej.werner@gmail.com

 
Turun veneilyalue

Katja Rytkönen
katja.rytkonen@turunpursiseura.fi

 
Ahvenanmaa

Björn Tennström
bjorn.tennstrom@aland.net

Nopeusveneilyn 
koordinaattori

Mikaela Dunderfelt

 
Perämeren eteläosan vesistöalue

Johan Nyberg
johan.nyberg@anvianet.fi

 
Keitele–Päijänteen vesistöalue

Ismo Glans
ismo.glans@gmail.com

 
Pohjanlahden keskiosan vesistöalue 

(Merenkurkun veneilyalue)
Peter Remahl

remahl@mac.com
 

Perämeren, Kemijoen ja 
Oulunjoen vesistöalue ja Lappi

Matti Ylipiessa
info@nordbooks.fi

 
Selkämeren vesistöalue

Martti Virtanen
martti.virtanen@gmail.com

 

Keleistä riippumatta SARGO All Season -veneellä kaikki hyvin!

SARGO ON MYÖS PURJEHTIJAN MOOTTORIVENE!

ASTRUM VENE, SALO 
Joensuunkatu 15, Salo  
astrum.fi

ASTRUM VENE, KEMIÖ 
Arkadiantie 13, Kemiö

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

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

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

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

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

joka ei jätä sinua pulaa - missä ikinä veneiletkään.  
 

Luotettavuutta, turvallisuutta ja käytännöllisyyttä - säällä kuin säällä. 

Olemme mukana UIVA VENENÄYTTELYSSÄ 15.–18.8.2019 
Helsingin Lauttasaaressa, löydät meidät HSK:n penkereeltä - 

tervetuloa tutustumaan mallistoon!
Koeajomahdollisuus pe 16.8. ja ma 19.8.
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Espoon ja 
Hämeen aluejohtaja 
haussa! Ehdotuksia 

otetaan vastaan: 
toimisto@spv.fi



Purjekuvaus... Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, 

sunt in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum.X-Drive®

HigH Performance, Durable, fast!

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

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