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

Beneteau Oceanis 40 -2007
Hinta: 109 000 EUR

Colin Archer 30 -2014
Hinta: 125 000 EUR

Colin Archer 40 -1998
Hinta: v195 000 EUR

Sealine SC 47 -2011
Hinta: 298 000 EUR

Targa 27 -2000
Hinta: 82 000 EUR

Finngulf 37 -2007
Hinta: 141 000 EUR

Jeanneau SO 35 Legende -2006
Hinta: 67 500 EUR

Laurin 32 Mk II -1979
Hinta: 32 000 EUR

Nauticat 32 -1990
Hinta: 79 500 EUR

Aquador 28C -2006
Hinta: 90 000 EUR

Aquador 30 HT -2018
Hinta: 187 000 EUR

Azimut 38 Fly – 2010
Hinta: 254 000 EUR

Nauticat 33 -1974
Hinta: 46 500 EUR

Nauticat 33 -1989
Hinta: 85 000 EUR

Aquador 25 WA -2004
Hinta: 44 000 EUR

Bertram 25 Sportfisher -1971
Hinta: 75 000 EUR

Targa 31 FB MkII -2003
Hinta: 126 000 EUR

Swan 37 -1970
Hinta: 69 000 EUR

Hallberg-Rassy 372
Hinta: 249 000 EUR

Wasa Atlantic 51 -1986
Hinta: 74 000 EUR

Minor 31 -2010
Hinta: 149 000 EUR

OSTAMASSA TAI
MYYMÄSSÄ VENETTÄ?

ANNA BÅTAGENTIN TEHDÄ TYÖ PUOLESTASI.
Xp 38 -2016
Hinta: 291 500 EUR

Tricat 25 -2018
Hinta: 64 000 EUR

Arcona 460 -2007
Hinta: 280 000 EUR

Arcona 410 -2012
Hinta: 260 000 EUR

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Etsimme jatkuvasti uusia toimeksiantoja ja uusia haasteita Suomessa.

Bavaria 30 Cruiser -2006
Hinta: 43 300 EUR

Beneteau Oceanis 36 CC -2001
Hinta: 670 700 EUR

Comfortina 35 -1997
Hinta: 77 400 EUR

OE 32 -1978
Hinta: 35 000 EUR

Arcona 380 - 2019
Hinta: 340 000 EUR

Maxi 1220 -1997
Hinta: 96 900 EUR

www.batagent.fi

Seascape 24 -2017
Hinta: 69 000 EUR

Hallberg-Rassy 42E -1988
Hinta: 148 500 EUR
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Painotuotteet
1234 5678
4041-0619

Suomen Purjehdus
ja Veneily ry
Suomen Purjehdus ja Veneily on suomalaisten veneseurojen etujärjestö. Liitto huolehtii
purjehdus- ja veneurheilun harjoittamis- ja
kehittämisedellytyksistä Suomessa sekä
osallistuu veneilyn kehittämiseen kansainvälisesti.
Liitto tukee toiminnallaan aktiivisia
seuroja ja luokkaliittoja, jotka tuottavat laadukkaita ja monipuolisia palveluja veneilyn
ja yhteiskunnan hyväksi – vesiturvallisuutta
ja ympäristöasioita edistäen. Tavoitteena on
innoittaa uusia harrastajia lajin pariin.
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Veneilyn iloa

T

änä veneilykautena me suomalaiset innostuimme veneilemään toden teolla. Suomessa onkin Uuden-Seelannin
ohella eniten veneitä asukasta

kohti.
Venetehtailla ja veneilytarvikkeita myyvillä kaupoilla on ollut jopa haastavaa vastata kasvaneeseen kysyntään. Myös veneliikkeiden myynti nousi keväällä ja kesällä
kymmeniä prosentteja viime vuoteen verrattuna. Parhaimmillaan myynti on lähes
tuplaantunut ja erilaiset veneilytarvikkeet
katosivat nopeasti kauppojen hyllyiltä.
Kesäkuun alussa voimaan tullut uusi
vesiliikennelaki helpotti veneiden vuokraamiseen liittyvää sääntelyä. Vuokrattavassa
veneessä ei tarvitse olla enää CE-merkintää
eikä sitä tarvitse katsastaa vuokraveneeksi.
Vuokravenettä käsitellään kuten huvive-

Pääkirjoitus • Ledare

nettä, kun siinä ei ole kuljettajaa mukana.
Tämä näkyi heti vuokravenemarkkinoilla.
Erityisesti veneilijältä veneilijälle tapahtuvan vertaisvuokraamisen tarjonta lisääntyi.
Poikkeuskevään jälkeen veneilyn pariin
löysi tiensä monta uutta vesillä liikkumisesta innostunutta. Juttelin taannoin erään
uunituoreen veneilijän kanssa, joka vuokraveneellään satamaan tullessaan hieman häpeillen totesi olevansa ”vain tällainen harrasteveneilijä”. Kukaan ei kuitenkaan synny
kaiken kokeneena ja osaavana veneilijänä,
joten on tärkeää, että veneilykulttuurimme on sellainen, jossa omaa alun vähäistä
osaamista ei tarvitse hävetä, vaan uskalletaan rohkeasti kysyä neuvoa, kannustetaan
osallistumaan järjestettyihin koulutuksiin ja
vaikka liittymään alueen veneseuraan, jossa vertaistukea on aina tarjolla. Tämä lisää
vastuullista veneilyä.

Gladje av bat turer

D

enna säsong har vi finländare blivit mycket aktiva till havs. Visste du att
efter Nya Zeeland finns
det i Finland flest båtar
per invånarantal?
Båtfabriker och båtbutiker har tidvis

haft det utmanande att bemöta den växande efterfrågan. Även båtförsäljningen ökade
med tiotals procent i jämförelse med förra året. Som bäst har försäljningen nästan
dubblats och olika båttillbehör försvunnit
snabbt från butikshyllorna.
Den nya lagen över vattentransport som
trädde i kraft i början av juni underlättade
regleringen av hyresbåtar. Hyresbåtar behöver numera inte ha en CE-bemärkning, eller vara besiktade som hyresbåtar. Hyresbåtar behandlas därmed som fritidsbåtar, då
de inte hyrs med förare. Denna förändring
blev omedelbart synligt på hyresmarknaderna och främst ökade peer to peer-hyrning mellan sjöfarare.
Efter våren som betingades av undantagstillstånd blev många inspirerade till att
röra sig ute till havs. Jag diskuterade nyligen med en hyresbåts båtförare som lite
skamset berättade vara ”en sån där hobby
båtförare”. Trots allt, ingen föds med all
Katja Rytkönen
Nauticin päätoimittaja
Nautic’s chefredaktör

Tämän lehden teemamme on hyvinvointia vesillä. Tiedetään, että vehreä luonto vaikuttaa myönteisesti ihmisen terveyteen. Uusimmat tutkimukset osoittavat,
että myös ”sinisellä” ympäristöllä (meri,
järvet ja joet) on merkittävä rooli ihmisen
hyvinvoinnin kannalta. Vesillä liikkuminen
vähentää stressiä ja pääsemme nauttimaan
raittiista ilmasta ja kokemaan tervettä fyysistä rasitusta.
Sinisestä ympäristöstä voimaa ammentaneena jaksamme paremmin kohta edessä
olevat talvikuukaudet. Syksyn veneilyyn
ehtii kuitenkin vielä napata lehteen kokoamamme vinkit hyvistä luonnonsatamista.
Virkeää syksyä!

kunskap och erfarenhet som krävs till havs,
och därmed är det viktigt att kulturen inom vår gren är sådan att nybörjare inte
behöver skämmas över sin kunskapsnivå.
Vi bör uppmana varandra till att delta på
skolningar, och skriva in oss som medlemmar i båtföreningar, så att alla kan njuta av
gemenskapen och det stödet som alltid är
tillgängligt. Detta ökar på det ansvarsfulla
båtlivet.
Som tema för detta nummer har vi valt
välmående till havs. Man vet att naturen påverkar positivt på människans hälsa. Nyaste
forskningar hävdar även att den ”blåa” naturen (hav, sjöar, floder) har en stor inverkan
på välmående. Att röra sig ute på vattnet
minskar på stressen, man får njuta av den
friska luften och känna av en hälsosam fysisk ansträngning.
Genom att hämta styrka ur den blåa
naturen orkar vi bättre bemöta vintermånaderna. Inför höstens båtfärder kan du
ännu ta tillvara tipsen över naturhamnar
som finns i detta nummer.
Hurtig höst!
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Hyvinvointia
vesilta
K

evät 2020 ei unohdu. Etätöiden ja kotikoulujen
kuormitus pisti perheet ja
parisuhteet lujille – ja nosti
samalla luonnon ja ulkoilun
arvostuksen ennätystasolle. Metsäkävelyt ja
raikkaat lenkit meren- tai järvenrannassa
olivat monelle päivän parhaita hetkiä.
Jäiden lähdettyä Suomi heräsi nopeasti
veneilemään. Turvavälejä ja hygieniasuosituksia noudattaen monet seurat saivat
käynnistettyä jopa harjoitustoimintansa
nopeasti ja turvallisesti.
Siinä missä veneenpohjankunnostus on
joskus tuntunut pakkopullalta, oli se monelle nyt lähes terapiaa – omaa aikaa kotikont-

torin seinien ulkopuolella.
Innostus näkyi myös Suomiveneilee.
fi-koeajopäivässä Helsingin Lauttasaaressa kesäkuun alussa. Jopa 75 prosenttia koeajolla käyneistä 700 henkilöstä oli
hankkimassa juuri nyt venettä joko yksin,
perheen kanssa tai kimpassa. Venekauppa
käy kuumana.
- Kevään koronashokin jälkeen venemyynti lähti poikkeuksellisen kovaan vauhtiin. Ihmiset panostavat tänä kesänä selkeästi koko perheen viihtymiseen Suomessa
joko mökillä tai vesillä. Ja molempiinhan
tarvitaan veneitä. Veneily kiinnostaa, Venealan keskusliitto Finnboatin toimitusjohtaja
Jarkko Pajusalo kertoo.

L

ajin noste näkyi myös Suomen Purjehdus ja Veneilyn talvella 20192020 toteuttamassa strategiakyselyssä ja seurahaastattelututkimuksessa.
Tutkimuksilla selvitettiin veneilijöiden
ja seuratoimijoiden ajatuksia lajin seuratoiminnasta, tulevaisuudesta ja SPV:stä. Kyselyyn vastasi 2 307 veneilijää. Seurahaastatteluihin osallistui 18 eri seuraa ja muita
sidosryhmiä.
- Suurimmaksi osaksi saimme vahvistettua ennakko-odotuksiamme, mutta tutkimuksista nousi myös uutta tietoa. Vastuullisuus niin ympäristön kuin veneilyturvallisuudenkin osalta, yhteistyö ja tulevaisuuden
trendien vaikutukset ovat aiheita, jotka ko-

Veneilyn tarjoama vapaus, Suomen kaunis luonto
ja raitis ilma nostivat lajimme arvostuksen poikkeuskevään myötä entistä korkeammalle. Mitä SPV:n jäsenet
rakastavat erityisesti purjehduksessa ja veneilyssä?
TEKSTI IINA AIRIO
KUVA MATTI PARRY

rostuvat molemmissa tutkimuksissa. Etenkin
ne olemme ottaneet huomioon strategian
toimeenpanossa, SPV:n toiminnanjohtaja Jan
Thorström kertoo.
- Vuokra- ja kimppaveneily lisääntyvät
varmasti. Nuoret aikuiset eivät ilmeisesti
halua omistaa enää venettä, vaan he haluavat osuuden jostakin veneestä. Se on sitten
varmaan tätä päivää, tiivistää ajatuksensa
eräs seuratutkimukseen osallistunut.

S

PV on yhdessä seurojen kanssa
avainasemassa lajin tulevaisuuden
suuntaviivojen luomisessa. Aktiiviset seurapalvelut, onnistunut jäsenhankinta, nuorten sitouttaminen lajiin ja va-

paaehtoistyöhön, koulutus sekä ympäristötekijöiden huomioiminen säilyttävät lajin
elinvoimaisuuden.
- Siis veneilyllä on ihan varmasti paikka,
sille on tilaus. Tutkimustenkin mukaan entistä suurempi osa ihmisistä haluaisi aloittaa veneilyn, mutta he eivät tiedä miten sen
voi tehdä, summaa eräs vastaaja osuvasti.
Myös tähän SPV lupaa jatkossa tarjota
seuroille entistä paremmin tukensa. Yhdessä kohti vireämpää veneilyä!
Lue seuraavilta aukeamilta purjehtivan ja
moottoriveneilevän perheen tarinat. Mikä
lajissa koukuttaa? Entä minne kannattaa
loppukesän viikonloppuina suunnata?

2 • 2020
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Perhepurjehdusta
luontoa kunnioittaen

Maaria ja Matti Parry nauttivat 5- ja 7-vuotiaiden lastensa kanssa alati vaihtuvista mökkimaisemista. Miten lomapurjehdus onnistuu pienten lasten kanssa
ja mahdollisimman ekologisesti?
TEKSTI IINA AIRIO KUVAT MAARIA JA MATTI PARRY

Pinnalla

Miten purjehdusharrastuksenne alkoi?
”Lapsuudenperheeni hankki ensimmäisen
purjeveneen, kun olin yksivuotias. Vietin
siitä lähtien kaikki kesät teini-ikään asti
Saaristomerellä purjehtien. Rakastin jo
lapsena merta ja vesillä liikkumista, mutta
purjehdus unohtui vuosiksi siinä vaiheessa, kun muutin pois kotoa.
Matti puolestaan aloitti purjehduksen muutettuaan Keski-Suomesta Helsinkiin opiskelemaan ja päätyi kilpailemaan Albin Expressillä. Haave viettää
aikaa merellä yhdisti meitä, ja kolmansilla
treffeillä olimmekin jo purjehtimassa.

Millaisilla veneillä olette
purjehtineet?
”Purjehdimme pitkään lainaveneillä, joskus
myös kisamiehistönä. Upein näistä veneistä on ehdottomasti ollut klassinen 8mR
s/y Sagitta, jonka siirtopurjehdus Saksan
Flensburgista pidetyistä MM-kisoista takaisin Helsinkiin oli unohtumaton elämys.
Olemme pari kertaa myös vuokranneet veneen Kreikassa.
Esikoisemme Hugon synnyttyä vuonna
2013 totesimme, että emme edelleenkään
tarvitse autoa, mutta tarvitsemme veneen.
Ostimme oman Albin Expressin nimeltä
Alibi ja lähdimme parin viikon kesälomapurjehdukselle, kun Hugo oli vain 2,5
kuukautta vanha. Alibi on meillä edelleen,
mutta perhe on kasvanut 2015 syntyneellä
Axa-neidillä.”

Mikä purjehduksessa
viehättää?
”Nautin suuresti siitä, että liikumme tuulen
voimalla alati muuttuvassa luonnonympä-

Maaria Parry on purjehtinut
yksivuotiaasta lähtien. Nyt
perheen veneenä on Albin
Express.

Hugo, 7, ja Axa, 5, nauttivat luonnon
ihmeistä ja purjehduksen vauhdista.

ristössä. Heikolla tuulella voi ottaa rennosti ja rauhoittua, reippaammalla kelillä on
puolestaan keskityttävä veneeseen ja navigointiin tarkemmin. Sekin voi olla hyvin
meditatiivista, irrottautumista esimerkiksi
työhön ja muuhun arkielämään liittyvistä
ajatuksista. Meri on kiehtova elementti, ja
minusta on mukavaa, että ”mökkimaisema”
vaihtuu joka päivä, kun matka jatkuu saaresta toiseen. Kesäloma on parhaimmillaan
yhtä seikkailua; aina löytyy uusia saaria ja
tutuista paikoista jotain uutta ihmeteltävää.
Purjehdus on kaiken kaikkiaan hyvin monipuolista ja siinä on valtavasti opittavaa.”

Miten suunnittelette lomapurjehduksenne? Missä
olette käyneet?
”Emme yleensä suunnittele niitä kovin tarkasti. Käytössä oleva aika vaikuttaa siihen,
miten pitkälle ehdimme. Meillä ei toistaiseksi ole ollut kolmea viikkoa pidempiä
lomapurjehduksia. Niistä seitsemästä kesästä, jotka Alibi on meillä ollut, olemme
neljänä asuneet ulkomailla ja päässeet Suomeen kesäisin vain pariksi viikoksi. Kiitos
sukulaisten ja ystävien, vene on ollut odottamassa laiturissa rikattuna, joten olemme
voineet lähteä reissuun helposti.
Olemme tähän asti purjehtineet Saaristomerellä. Alibilla on käyty eteläisimpänä
Tallinnassa ja itäisimpänä ystävien saaressa
Ahvenanmaan Degerbyssä. Traditiona on
ollut purjehtia joka kesä muutama päivä
yhtä matkaa tietyn ystäväperheen kanssa.
Tänä kesänä kuljetimme Alibin Saimaalle. Ajatus kypsyi, kun olimme kyntäneet paksussa sinilevässä emmekä voineet
päästä lapsia uimaan. Vaikka merelle on
jatkuva kaipuu, oli Saimaa hauska kokea.”

Älskarenilla aurinkopaneelit nostettiin rannalle. Niistä riittää virtaa jääkaapillekin.
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Miten purjehdus lasten
kanssa on sujunut?
”Se on mennyt mainiosti. Erityisesti vauvojen
kanssa on ollut helppoa – vene kiikuttaa kivasti
uneen. Parivuotiaiden kanssa on ehkä haastavinta, koska sen ikäinen lentelee helposti laidalta toiselle ja vaatii jatkuvaa valvontaa.
Lapset ovat tähän asti olleet aina kannella ollessaan veneessä kiinni, kun olemme liikkeellä. Käden ulottuvilla on hyvä
olla pieniä eväitä. Rantautumisrusinat ovat
tietysti klassikko! Lapsen kiinnostukseen
purjehdusta ja kaikkea ympärillä olevaa
kohtaan on hyvä tarttua ja osallistaa lasta
touhuun niin paljon kuin se vain hänestä
tuntuu kivalta.”

Miten perhepurjehdus
onnistuu mahdollisimman
ekologisesti?
"Minulle tuo mielenrauhaa se, että liikumme tuulivoimalla, mahdollisimman vähän
fossiilisia polttoaineita käyttäen. Sähkön
saamme puolestaan auringosta, sillä hankimme viime vuonna aurinkopaneelit.
Olemme omavaraisia sähkön suhteen ja
paneeleista riittää virtaa jääkaapillekin, mikä on luksusta aiempiin kesiin verrattuna.
Monet veneeseen tehtävistä valinnoista
ovat pitkälti samoja kuin kotiin kannettavat:
syömme kala- ja kasvisruokaa ja suosimme
kasvipohjaisia tuotteita maitotuotteiden
sijaan. Kertakäyttöastioita ei käytetä, ja tiskivedet kannamme maalle.
Roskien lajittelu ja jätepisteisiin vieminen on meille itsestäänselvyys. Huvitti kun
huomasin, että lapset tekivät samaa kuin
minä aikoinaan: etsivät laitureilla kävellessään veneistä PSS ry:n Roope-tarroja.”

Matti Parry aloitti purjehduksen parikymppisenä ja innostui heti kilpailemisesta.
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Sosiaalisesti tai
omassa rauhassa

Missä ja milloin aloitit
veneilyn?
”Vietin pikkupoikana 1970-luvulla kesiä
isovanhempien mökillä Vaasan saaristossa.
Aloitin veneilyn tietysti soutuveneellä, ja
mitä isommat aallot sitä parempi. Ohiajavien kalastusveneiden aaltoihin ryntäsin
vaikka suoraan ruokapöydästä.
Ensimmäinen pulpettivene meille tuli,
kun olin 12, ja sillä sitten kolusinkin ahkerasti saariston sokkeloita.
Matkaveneilyn aloitin 1990-luvun alussa
10-metrisellä ”fiskarilla”, johon piti tietysti
rakentaa myös uudet hytit.”

Vaasalainen Ari Tammi nauttii veneilyn riippumattomuudesta.
Vesillä on vapaus valita seura ja seuraava kohde.
TEKSTI IINA AIRIO KUVAT ARI TAMMEN PERHEALBUMI

Millä veneillä ja kenen kanssa
veneilet?

Kroatian-purjehdusloma oli Tammille elämys.

Ruotsin Höga Kusten on kestosuosikki.

Saimaan kanavan vipinää.

”Erilaiset veneilytarpeet hoituvat tällä hetkellä kolmella veneellä; Fjord 880AC toimii
varsinaisena matkaveneenä, Yamarin 74C
on uutena ”trailerimatkaveneenä” ja Silver
Hawkilla hoidan ihan alkukauden ”jääajelut” sekä tutkimusmatkat kaikkein hankalimmissa kivikoissa.
Olisi hienoa, kun selviäisimme kahdella veneellä, mutta toistaiseksi se ei ole
onnistunut veneilyn monimuotoisuudesta
johtuen.
Vaimoni sekä 20- ja 17-vuotiaiden poikiemme kanssa on ollut hienoa viettää yh-

teistä aikaa vesillä. 2000-luvun alussa kiertelimme Saaristomerellä ja Tukholmankin
saaristossa. Viimeiset kymmenen vuotta
pääkohteena on ollut Ruotsin Höga Kusten, mikä on mukavan lähellä vaasalaisille.”

Mikä veneilyssä viehättää?
”Nautimme veneilyn tuomasta riippumattomuudesta ja omavaraisuudesta. Rantautumis- tai oleskelupaikan voi valita siten,
että on suojassa tuulelta ja toisaalta vaikka
löytää täydellisen ilta-auringon. Voi myös
valita oman rauhan luonnonsatamassa tai
sosiaalisemman vaihtoehdon muiden kanssa. Vaasan rikkonaisen saariston etuna on
loputon määrä hyviä luonnonsatamia, kunhan ei liikaa kiviä pelkää. Veneessä parasta
on myös se, että kaikki on mukana ja lähellä
– usein kädenojennuksen päässä. Porukalla
liikkuessa ei olla kenenkään nurkissa vaivoina, vaan kaikki omillaan.”

Minne lomamatkanne
suuntautuvat?

2 • 2020

listaa veneilyn upeilla järvillämme. Olemme
kolunneet Saimaan Lappeenrannasta Kuopioon (reilu 400 meripeninkulmaa seitsemässä päivässä) ja Porkkala-Parainen-välin
samaan tyyliin.
Saimaa jätti lähtemättömän vaikutuksen monellakin tapaa. Kaikkien veneilijöiden pitäisi ainakin kerran kokea Saimaan
kauneus, veneilyn helppous ja monimuotoisuus. Suosittelen erityisesti Savonlinnan
eteläpuolen saaristoa. Suurin osa kesälomasta kuluu vesillä tavalla tai toisella.”

Oletteko kokeilleet
purjehdusta?
”Olemme käyneet venekerhon porukalla
Kroatiassa purjehtimassa. Se on loistava
tapa kokea purjehdus. Kroatiassa riittää
lämmintä vielä syyskuun lopullakin, kun
kotimaan kelit viilenevät. Hyvällä suunnittelulla kustannukset eivät ole sen korkeammat kuin normaalilla etelän lomalla.”

”Tyypillisesti teemme noin parin viikon
reissun Höga Kustenille perheen voimin –
ja usein meitä on useampi vene liikkeellä
yhdessä. Viime vuosina lisäsimme repertuaariin ”trailerimatkaveneilyn”, mikä ratkaisee matka-ajan ongelman ja lisäksi mahdol-

Arin vinkit veneilylomalle
• Yksi yö yhdessä paikassa riittää, eli vaihtelua on mukava saada.
• Karuille ulkoluodoille ei useinkaan voi jäädä yöksi, mutta tyynenä päivänä kannattaa pysähtyä vaikka
lounaalle ulkoluodolle.
• Valitse yöpymispaikka tuulelta suojassa. Suomessa kun tuuli on yleensä synonyymi kylmälle. Toki
sataman palvelutkin on hyvä tarkistaa omien mieltymysten mukaisesti.
• Jos omistat pulpettiveneen, vuokraa mökki mielenkiintoiselta alueelta ja käy kiertelemässä pikkuveneellä
lähivesillä (esimerkiksi meriveneilijälle Saimaa).
• Luo ikimuistoisia hetkiä, kuten käymällä telttasaunassa kavereiden kanssa kauniissa luonnonsatamassa
tai Jopojen vuokrausta Hangon satamasta.
• Nappaa ilmalla täytettävä SUP-lauta mukaan matkaveneeseen. Sillä on helppo käydä tutkimassa reitti
ja sopiva rantautumispaikka tuntemattomaan luonnonsatamaan – ja samalla se käy kuntoilusta. Seisten
meloen pohjan näkee paljon paremmin kuin kumiveneestä ja matka taittuu monta kertaa nopeammin.
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Välmående av havet
Friheten i samband med båtliv, Finlands vackra natur och den friska luften
resulterade i en ökad respekt gentemot vår gren under våren med undantagstillstånd. Vad är det som Segling och Båtsport i Finlands medlemmar
älskar allra mest inom grenen?
ÖVERSÄTTNING PINJA HARJUNPÄÄ

V

åren 2020 kommer inte att
glömmas. Den belastning
som distansarbete och –
skola hade på både familjer
och förhållanden, förstärkte även respekten för natur och friluftsliv.
Promenader och löpning i skogen och vid
sjö- och havsstränder var för många dagens
bästa stund.
Efter att isen smultit vaknade sjöfarten i
Finland snabbt i liv. Genom att följa säkerhetsavstånd och hygienrekommendationer
kunde många föreningar starta sin verksamhet tryggt.
Det som tidigare kunnat upplevas som
tvång, bl.a. rengöring av båtens botten, blev
för många en form av terapi som erbjöd
egen tid utanför hemkontorets väggar.
Ivern syntes även vid suomiveneilee.
fi-provkörnings tillfället som ordnades på
Drumsö (Helsingfors) i början av juni. Av
de cirka. 700 besökare angav 75 procent att
de skulle köpa båt, antingen ensamma, tillsammans med familjen eller med vänner.
Båthandeln är i god fart just nu.
- Efter vårens corona chock blev båt-

marknaden oförväntat aktiv. Människor
satsar tydligt i år på familjens trivsel i Finland, antingen på stugan eller till sjöss, och
man behöver båt för båda ändamålen. Båtlivet intresserar allt fler, berättar Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf:s verkställande direktör Jarkko Pajusalo.

I

ntresset syntes även strategi- och sällskapsintervju enkäten som Segling och
Båtsport i Finland gjorde under vintern
2019-2020.
I forskningen undersöktes båtförares
och medlemmars tankar över klubbverksamhet, framtiden och om Segling och
Båtsport i Finland, och den besvarades av
2307 personer. I intervjun deltog 18 olika
föreningar samt andra intressenter.
- Främst så förstärkte vi hypoteser, men
undersökningen belyste även ny information. Ansvar om naturen och säkerheten till
sjöss, samarbete och påverkan av framtidens trender är teman som betonades i båda undersökningarna. Bland annat dem har
man tagit i beaktan i samband med den nya
strategin för Segling och Båtsport i Finland,

berättar Jan Thorström, verksamhetsledaren för Segling och Båtsport i Finland.
- Hyresbåtar och kollektivt ägda båtar
kommer säkert att öka i antal. Det verkar
som om unga vuxna inte vill äga båt, utan
föredrar en andel ur en gemensam båt. Det
är kanske nuläget, summerar en person sina
tankar som deltagit i undersökningen.

S

egling och Båtsport i Finland är
tillsammans med föreningar i en
central roll att utveckla grenen i
framtiden. Aktiva föreningstjänster, ökning av medlemmar, engagerade av unga i
grenen och volontärarbete, utbildning och
observerandet av omgivningen, behåller
livskraften i grenen.
- Båtliv har alltså en efterfrågan och ett
behov. Enligt undersökningar har allt fler
människor ett intresse för att börja med det,
men de vet inte hur, summerar en deltagare.
Segling och Båtsport i Finland lovar att
de kommer i fortsättningen erbjuda föreningar mer stöd inför detta. Tillsammans
mot piggare båtliv!

”TOIMIN TERVEEMMÄN
ITÄMEREN PUOLESTA”
Tuuli Petäjä-Sirén, kilpapurjelautailija
• Itämerikortti on valmistettu biohajoavasta materiaalista
• Perinteisten maksuominaisuuksien lisäksi kortti on liitetty Åland Index -laskelmaan
• Laskelman ansiosta seuraat vaivatta ostostesi hiilijalanjälkeä.
Kiinnostuitko Itämerikortista?
Kerromme mielellämme sinulle lisää Itämerikortista ja miten voit tilata sen käyttöösi.
Tavoitat meidät puhelimitse, vaihde: 0204 29 011*)
www.alandsbanken.fi/itamerikortti
*) Puhelumaksut 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (alv 24 %). Puhelut tallennetaan.

Finland_Annons_taloussanomat_#3059.indd 1

02-07-2020 09:45:36
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Vetreän veneilijän jumppa
Hyvä liikkuvuus ja vireä kroppa edesauttavat hyvinvointia ja turvallisuutta
vesillä. Sailing Team Finlandin fysioterapeutti Pia Nirkon ohjeilla venyttely
onnistuu niin yksin rantakalliolla kuin kimpassa seuran satamassa.
TEKSTI IINA AIRIO OHJEET PIA NIRKKO KUVAT TAPIO NIRKKO

YLÄSELÄN KIERROT

ETEENTAIVUTUS SUORALLA SELÄLLÄ

Tee tämä liike polvet koukussa niin, että polvet ja lan-

Tästä liikkeestä on kaksi vaihtoehtoa: voit tehdä sen joko kahdella

tio pysyvät paikallaan. Nosta kädet kannatukseen ja

jalalla tai yhdellä jalalla seisten. Hae venytystä takareiteen pitä-

lähde kiertämään ylävartaloa puolelta toiselle melko

mällä selkä ihan suorana ja hyvä kannatus keskivartalossa. Pysy

reippaalla liikkeellä. Tarkkaile, että lantio ei lähde kier-

venytyksessä noin viisi sekuntia ja palaa sitten takareisiä käyttäen

toon mukaan. Venytys tulee rintarankaan (yläselkään).

ylös. Toista liikettä noin 10 kertaa.

Tee liikettä 10 kertaa per puoli.

LONKANKOUKISTAJAN VENYTYS
Laita toinen jalka taakse ja pidä hyvä
kannatus keskivartalossa. Nosta kädet
suoraan ylös ja taivuta lantiosta lähtien
laajassa kaaressa taakse päin. Venytys
tuntuu takajalan lonkankoukistajassa.
Pysy asennossa muutama sekunti ja
vaihda jalkaa. Toista liikettä seitsemästä kymmeneen kertaan per puoli.

17
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SIVUTAIVUTUS LAAJALLA
KAARELLA
Seiso lähtöasennossa kädet sivulle
ojennettuina ja lähde taivuttamaan

Tervetuloa Uivaan
13.-16.8.2020!

puolelta toiselle sitkeään, kyljessä tuntuvaan pitkään venytykseen. Toista molemmille puolille viidestä kymmeneen
kertaan.

LANTION AVAUS
Ota syvä askelkyykkyasento ja tuo
toinen käsi maahan polven sisäpuolel-

TARGA.
THE TRUE ORIGINAL.

le. Kurota toisella kädellä ylös taakse.
Toista liikettä viidestä seitsemään kertaan per puoli.

T23.1

ǀ

T25.1

ǀ

T27.2

ǀ

T30.1

ǀ

T32

ǀ

T35

ǀ

T37

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

ǀ

T44

ǀ

T46
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lautaselle
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Siika-cheviche
1-2 tuoretta siikaa
(tai kuhaa)
2 valkosipulinkynttä
1 ison sitruunan mehu

oliiviöljyä
suolaa

TEKSTI IINA AIRIO
RESEPTIT LENNART PETTERSSON
KUVAT IISA JUVA JA IINA AIRIO

21

NELJÄ ANNOSTA

1 punainen chili silputtuna

Saariston ruoassa maistuvat
meren, metsän ja oman
perunamaan maut.

2 • 2020

korianteria

1. Perkaa siika (tai vastaava vaalea kala kuten kuha) ruodottomaksi fileiksi ja pilko paloiksi.
2. Sekoita loput ainekset keskenään kulhossa ja mausta
makusi mukaan. Lisää siika, sekoita ja anna maustua
kylmässä useampi tunti.
3. Tarjoa kala esimerkiksi grillattujen perunoiden kera.
Keitä perunat napakoiksi, pyöritä öljyssä ja paista sen
jälkeen grillissä rapeiksi. Voit asetella annoksista pienet
alkupalat tai isomman pääruoka-annoksen.

NELJÄ ANNOSTA

Maailman paras kalakeitto
2-3 kokonaista ahventa
1-2 sipulia
1 kg perunaa

1. Fileoi (tai pyydä kalakauppiasta) fileoimaan ahvenet.
Laita kalan perkeet kylmään veteen ja kiehauta kuorittujen ja halkaistujen sipulien kanssa. Kuori syntyvä vaahto
reikäkauhalla liemen pinnalta. Keitä hiljalleen noin 20
minuuttia.

voita
suolaa

2. Siivilöi valmis liemi toiseen kattilaan. Laita kuuman
kalaliemen joukkoon pilkotut perunat kiehumaan.

1 sitruuna
tilliä

3. Perunoiden kiehuessa paista ahvenfileet voissa. Mausta suolalla.

Noin 1,2 l vettä
4. Kun perunat ovat kypsiä, mausta keitto suolalla ja
sitruunan mehulla. Kruunaa keittoannos tuoreella tillillä.

Saalis määrittää saaristomenun
Lennart Pettersson on viettänyt lap-

lit ovat suosikkejani, Pettersson sanoo.

suudesta asti kesiään saaristossa – niin

- Siika-cheviche saa chilistä potkua,

purjehtien kuin suvun mökilläkin. On-

mutta sen voi tehdä maun mukaan

get kulkevat perheen purjeveneessä

miedompanakin. Chevichen kanssa

mukana, ja mökillä lasketaan iltaisin

sopii grillatut perunat tai raikas salaat-

verkot. Seuraavan päivän ruoka syntyy

ti. Suosittelen kokeilemaan juomaksi

saaliin mukaan.

avomeripurjehtijoiden kanssa kehi-

Tähän lehteen Petterson kertoi kaksi
suosikkireseptiään.
- Ahvenista ja oman maan perunois-

tettyä Fat Lizardin Salty Beach Gose
-olutta, jossa maistuu meren suola ja
sitruuna.

ta syntyy maailman paras kalakeitto,

Saarien aarteet, kuten sienet ja marjat

joka ei kaipaa kaverikseen kuin viipa-

kuuluvat Petterssonien kesäaterioihin.

leen saaristolaisleipää. Perunoista siik-

Lapset poimivat piirakkaan mustikat

takapihan metsästä.
- Saaristossa ollaan perusasioiden
äärellä.
Henri Sinisalmi/Foto Henri
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Från naturen
till tallriken
Skärgårdens sommarmat med smak från
hav, skog och det egna potatislandet.
TEXT IINA AIRIO ÖVERSÄTTNING MIKAELA DUNDERFELT
RECEPT LENNART PETTERSSON BILDER IISA JUVA OCH IINA AIRIO

FYRA PORTIONER

Sikceviche
2 vitlöksklyfta

1. Rensa samt filéa den benfria siken (alternativt
annan ljus fisk som tex gös) och skär sen upp
filéerna i mindre bitar.

1 saft av en stor citron
1 hackad röd chili
olivolja
salt
koriander

2. Blanda övriga ingredienser i en skål och krydda enligt din egen smak. Lägg i siken och låt den
smaksättas i kylen i några timmar.
3. Servera fisken med tex grillad nypotatis. Koka
nypotatisen, blanda den med olja och grilla sedan
potatisen krispig. Du kan lägga upp rätten som en
liten aptitretare eller som en huvudrätt.

Världens bästa fisksoppa
1-2 lök
1 kg potatis
smör
salt
1 citron
dill

Lennart Pettersson har fördrivit sina somrar ända sen barnsben i skärgården – såväl seglande som på stugan. Mätspö följer med honom i familjen segelbåt och på stugan läggs näten
ut under sommarkvällarna. Följande dags meny skapas enligt
fångsten.
Till denna tidning delade Petterson med sig två av sina favoritrecept.
- Av abborre och potatis från eget land får man världens
godaste fisksoppa. Soppan kräver inget annat än möjligen en

FYRA PORTIONER

2-3 hel abborre

Fångsten bestämmer
skärgårdsmenyn

1. Filéa abboren (eller be fiskmästaren i butiken
om hjälp). Lägg fiskrenset i kalt vatten i en kastrull
tillsammans med de skalade och halverade lökarna. Låt koka på låg värme i ca 20 min, skumma
buljongen under kokningen.
2. Sila den färdiga buljongen till en ren kastrull.
Lägg i de delade potatisarna i den heta buljongen
och låt dem koka.
3. Stek abborrfiléer i smör medan potatisen kokar.
Krydda med salt.
4. Då potatisen är lagom mjuk smaksätts soppan
med salt, citronsaft och färsk dill.

skiva skärgårdslimpa. Sikli är Petterssons favorit potatis.
- Sikceviche får det lilla stinget av chili men den kan tillredas
enligt smak också mildare. Tillsammans med cevichen passar
grillade potatisar eller en fräsch sallad. Som måltidsdryck kan
jag varmt rekommendera att pröva Fat Lizardin Salty Beach
Gose-ölen som är tagits fram tillsammans med offshoreseglare, med en smak av havssalt och citron.
Öskatter som svamp
och bär är en del av
Petterssons sommarmåltider. Från skogen
bakom huset plockar
barnen blåbär till pajen.
- I skärgården lever vi
nära naturen.

Henri Sinisalmi/Foto Henri

1-2 färsk sik (eller gös)

0,2l 4,87€ • 0,375 l 8,98€ • 0,75 l 14,98€ • 1,5 l 32,89€ • 3 l 79,99€
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Äänestä suosikkisatamaasi

Itämerta juhlitaan
elokuussa

uomen vierassatamat ovat jälleen mukana kilpailemassa Vuoden vierasvenesatama -titteleistä. Kisassa
palkitaan edellisvuosien tapaan erikseen rannikkoalueen ja Järvi-Suomen suosikit. Voittajasatamat saavat Suomen
Messusäätiön myöntämän 2 500 euron palkinnon, joka on
tarkoitettu sataman kehittämiseen. Kaikkien äänestäjien kesken arvotaan 300 euron veneilytuotelahjakortti ja 10 kahden
henkilön lippupakettia
Vene 21 Båt -messuille.
Äänestä lempisatamaasi
30. syyskuuta mennessä
osoitteessa satamassa.fi.

usi kesätapahtuma, Itämeripäivä, valloittaa Suomen
kaupungit 27. elokuuta. John Nurmisen Säätiön lanseeraama juhlapäivä tarjoaa monipuolista ohjelmaa
eri-ikäisille. Päivän aikana järjestetään muun muassa opastettuja
kävelyretkiä muinaisen meren rannalla, uimarin hengenpelastusneuvontaa sekä erilaisia merellisiä museo-, teatteri- ja musiikkielämyksiä. Tapahtumat ovat pääasiassa maksuttomia.

S

Uusille imutyhjennysasemille kiitosta

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

Osta ennakkoliput,
katso kulkuyhteydet
ja messutarjonta
uiva.fi
AUKIOLOAJAT

Lue lisää: itämeripäivä.fi

Vuoden kiinnostavin tarina!

La 15.8. ja su 16.8. klo 10–18
PÄÄSYLIPUT

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

Lapset 7–15 v 5 €

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

P

idä Saaristo Siistinä ry:n uudet septiasemat sijoitettiin tänä vuonna Seiliin, Aspöhön, Björköhön sekä
Saimaalle Ruuhonsaaren ja Satamosaareen. Kaikki
kohteet ovat erittäin suosittuja veneilijöiden keskuudessa.
Uudet imutyhjennysasemat on suunniteltu veneilijöiden
toiveita kuunnellen. Isolle, laiturimalliselle imutyhjennyslaitteelle mahtuu kaksikin venettä samanaikaisesti, ja laite on myös
varustettu kahdella pumpulla. Käymäläjätettä laitteeseen mahtuu mallista riippuen 6-10 kuutiota. Laitteet on valmistanut
paraislainen HL-Metal.

U

To 13.8. ja pe 14.8. klo 12–20

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

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

2 • 2020

24,95

Aikuiset 15 €
(ennakkolippu 13 €)
Lapset alle 7 v vanhempien
seurassa ilmaiseksi
facebook.com/uivaflytande

Järjestäjä: Finnboat ry

Yhteistyössä

ILMAINEN MESSUBUSSI PÄIVITTÄIN KAUPPAKESKUS LAUTTIKSEN EDESTÄ OTAVANTIEN JA LAUTTASAARENTIEN KULMASTA.
LAUTTASAAREN HSK • VATTUNIEMEN PUISTOTIE 1 • 00210 HELSINKI

Tapio Lehtinen, Ari Pusa

Yksin seitsemällä merellä

Purjehdusseikkailu vailla vertaa! Maapallon
ympäri yksin ja pysähtymättä.
Saatavilla myös e- ja
äänikirjana kaikista
digikirjapalveluista!

25

26

EK
N
E
V

IR

TO
S
A
J

2 • 2020

Pinnalla

Loppukesän
lukuvinkit
Nautic esittelee vuoden 2020 mielenkiintoisia kirjauutuuksia.
TEKSTIT IINA AIRIO JA KUSTANTAJAT KUVAT KUSTANTAJAT

Yksin seitsemällä merellä
YKSINPURJEHTIJA TAPIO LEHTINEN ja Helsingin
Sanomien urheilutoimittaja Ari Pusa keräsivät Lehtisen ikimuistoisen maailmanympäripurjehduksen tarinat yksiin kansiin. Yksin
seitsemällä merellä (Docendo 2020) kertoo tarinoita, muistoja
ja kuvauksia seikkailusta, jolta ei vastoinkäymisiä ja haasteita
puuttunut.
SPV:n jäsenistä suuri osa seurasi Lehtisen valmistautumista
maailmanympäripurjehdukseen Nauticin sivuilta, jännitti 1. heinäkuuta 2018 koittanutta starttia, kuunteli Lehtisen radioamatöörien välityksellä lähettämää nauhoitetta Yhdessä Vesille -gaalassa
ja harmitteli somepalstoilla barnakkelien hidastavaa vaikutusta.
Kun Lehtinen saapui maaliin 322 päivän mittaisen purjehduksen
päätteeksi, riemuitsi Suomen veneilevä kanssa yhdessä sankaritekoa.
Vaikka Lehtisen askeettisesta matkasta on tiedetty paljon, on
paljon jäänyt myös kertomatta. Yksin seitsemällä merellä sukeltaa
nyt sinne, minne ei ennen ole päästy kurkkaamaan; Eteläisen

valtameren loputtomuuteen, toistuviin sähkö- ja välineongelmiin,
Lehtisen ruoka- ja kirjavarastoihin ja niihin vaikeisiin päätöksiin, joiden johdattelemana Lehtinen selvisi Golden Globe Race
-kilpailussa maaliin.
Miltä tuntui saada uutisia kilpakumppanien hengenvaarallisista
onnettomuuksista? Mistä Lehtinen ammensi rohkeutta ja sisua
jatkaa? Millaista oli kuulla rakkaiden ääni rätisevien linjojen kautta
maailman toiselle puolen?
Yksin seitsemällä merellä on kauniisti kuvitettu ja elävästi
kirjoitettu lokikirja, joka piirtää myös Tapio Lehtisen henkilöstä
ja hänen purjehtivasta perheestään kuvan.

Tekijä: Tapio Lehtinen, Ari Pusa
Sivumäärä: 240
Kustantaja: Docendo

Mereen kadonneet
VARHAIN LAUANTAIAAMUNA 18.9.1948 moottorikaljaasi
Verna irrottaa kaikessa hiljaisuudessa köydet Uudessakaupungissa
ja suuntaa ulkomerelle. Kyydissä on yhteensä 25 aikuista ja lasta.
Seuraavana aamuna Ahvenanmaan rannikolla sijaitsevan
Getan vesiltä tehdään karmea löytö. Merestä löytyy nuoren pojan
ruumis ja pian kaksi lasta lisää. Vellova vesi tuo rantaan myös
hylkytavaraa, jonka todetaan kuuluneen kaljaasi Vernalle. Meri
on kätkenyt 22 ruumista, laivan pirstoutuneen hylyn ja paljon
salaisuuksia.
Miksi 25 ihmistä hankki laivan, jolla lähteä vaaralliselle merimatkalle? Keitä lähtijät olivat? Miksi kaikki tapahtui salassa?
Missä on hylky ja matkustajat?
Kirja pureutuu Vernan traagiseen kohtaloon ja sotien jälkeiseen
aikakauteen, jolloin tavalliset suomalaiset monista eri syistä päättivät jättää Suomen taakseen ja aloittaa elämän alusta muualla.
Osalla lähtöhalukkaista ei ollut kunnossa olevia asiakirjoja, eikä
lähtö näin ollut luvallinen. Siksi moni poistui maasta salaa.
Matka Suomesta Amerikkaan edellytti osakkuutta laivaan
ja maksoi noin 160 000 markkaa matkustajaa kohden. Monista
perheistä vain perheen pää lähti matkaan aikomuksenaan ansaita
rahaa, jotta muu perhe voisi tulla myöhemmin perässä.
Kirja on pitkän tutkimustyön tulos tapahtumista, joista kukaan ei jäänyt kertomaan.
Vernan ainutlaatuinen tarina pohjautuu
tekijän kymmenen vuoden tutkimuksiin,
lähtijöiden sukulaisten haastatteluihin,
Valtiollisen poliisin ja Suojelupoliisin
arkistoihin sekä onnettomuudesta
kertoviin uutisiin.

Useita vuosia isänpäiväviikonloppuna järjestetty
Venexpo järjestetään tänä vuonna syyskuussa,
kauden loppupuolella. Kolmipäiväisen tapahtuman
pääroolissa ovat tietenkin veneet ja venetarvikkeet,
mutta tällä kertaa samalla lipulla voit
tutustua myös mökkeilyn ja golﬁn
viimeisimpiin trendeihin ja varusteisiin.

TURUN MESSUKESKUS
25.-27.9.2020

Tekijä: Johanna Pakola
Sivumäärä: 186
Kustantaja: Minerva

Moottorivene – 100 vuotta
huvi- ja kilpaveneilyä
UUTUUSKIRJA on todellinen veneilijän tietopaketti moottoriveneen toistasataa vuotta vanhasta historiasta ja nykypäivästä.
Siinä kuvataan moottoriveneen tuloa Suomeen, leviämistä ja
yleistymistä, kieltolain vaikutusta veneiden kehittymiseen, salonkiveneiden aikaa, vapaa-ajan lisääntymisen
ja kesämökkien yleistymisen merkitystä
veneilylle sotien jälkeen, ja lasikuidun ja
alumiinin tuloa puun tilalle veneiden
rakentamisessa. Lopuksi katsotaan kristallipalloon ja ennustetaan uudenlaisille
moottoriveneille valoisaa tulevaisuutta.

Täynnä merellisiä
aiheita mökkeilystä kalastukseen.

Tekijä: Jorma Rautapää
Sivumäärä: 300
Kustantaja: Readme.fi

Kentät, välineet, tarvikkeet – jokaiselle
golﬀarille jotakin!
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”Olympialaisten
siirtyminen
hyväkin juttu”

Leikkauksesta
treenipaussia

Tuula Tenkanen on jakanut
tietotaitoaan nuoremmille
Laser radial -purjehtijoille.
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Suomi hioo iskukuntoa Tokioon tehokkailla kotimaan treeneillä.
TEKSTIT IINA AIRIO KUVAT TAPIO NIRKKO

J

os vuosi 2020 olisi sujunut
suunnitellusti, olisivat Tokion
olympialaiset juuri päättyneet
– toivon mukaan suomalaiseen
mitalijuhlaan. Koronapandemia siirsi kuitenkin kisoja vuodella.
Suunnitelmien muokkaaminen ja
peruminen olivat monille urheilijoille
harmin paikka, ehkä jopa uran loppu.
Sailing Team Finlandin osalta tilanne on
jopa positiivinen. Paikkansa Tokiossa
varmistaneet Tuuli Petäjä-Sirén, Kaarle
Tapper ja Tuula Tenkanen jatkavat
uraansa ensi vuoteen, ja nuoret purjehtijat
saavat tarpeellisen lisävuoden harjoitteluun.
- Monien purjehtijoiden iän ja kehityksen kannalta olympialaisten siirtyminen

oli hyväkin juttu. Korona ei vaikuttanut
myöskään purjehtijoidemme harjoitteluun
merkittävästi, sillä saimme heti keväällä
treeniryhmät pyörimään hyvin kotimaassa, päävalmentaja Joakim Wilenius sanoo.
- Erityisen ilahduttavaa on, että nuoret haastajamme ovat päässeet harjoittelemaan tiiviisti konkarien kanssa esimerkiksi purjelaudoissa, Laserissa ja 49er
FX:ssä. Kaikkien kehitys on ollut treenien
perusteella hyvää.

K

esän alkaessa Laserien nuorten
olympiavalmentaja, itävaltalainen
Andreas Geritzer pääsi matkustamaan Suomeen, samoin kuin purjelautavalmentaja, espanjalainen Borja Carracedo.

Oskari Muhonen on treenannut
onnistuneesti Pohjoismaissa.

Oskari Muhonen pääsi heinäkuussa
harjoittelemaan Etelä-Ruotsiin MM-voittaja Max Salmisen kanssa, Nacra 17 -tiimi
matkasi Espanjan Santanderiin ja Kaarle
Tapper pääsi kansainvälisen treeniryhmänsä luo Norjaan. Samoin nuoret Laserpurjehtijat Aleksi Tapper, Nooa Laukkanen ja Valtteri Uusitalo ovat harjoitelleet
Norjassa.
- Seuraamme tiiviisti tilanteen etenemistä Euroopassa ja etenkin Japanissa. Mikäli saisimme matkustusluvan, suuntaisivat
Tuula ja Kaarle todennäköisesti vielä elokuussa Enoshimaan harjoittelemaan. Sen
jälkeen Japanissa alkaa syksy, ja sää muuttuu
olennaisesti kesään ja olympia-ajankohtaan
nähden, Wilenius kertoo.

O

skari Muhonen pääsee kisaamisen makuun jo 17. elokuuta,
kun Finnjollien Silver Cup eli
alle 23-vuotiaiden MM-regatta alkaa Ranskassa. Muhonen puolustaa kilpailussa
viimevuotista maailmanmestaruuttaan,
ja hän oli nuorten ykkönen myös vuonna
2017.
- Kolmas kulta olisi kova! Olen treenannut Ranskassa pariin kertaan, kun valmentajani Paul McKenzie asuu ihan lähellä.
Keli voi olla aika haastava; joko kevyttä
merituulta tai kovaa maatuulta. Aallokko
on vinoa, Muhonen ennakoi.
Ranskasta matka jatkuu Finnjollien
EM-kilpailuihin Puolaan. Muhosen olo
on hyvän harjoituskauden jälkeen luotta-
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vainen ja tähtäin vahvasti Tokion olympialaisissa.
- Ainakin pystyn olemaan olympialaisissa paremmassa kunnossa, kun sain vuoden
lisäaikaa treenata, Muhonen virnistää.
Maajoukkueesta monen ohjelmassa on
syyskuussa Kielin regatta ja myöhemmin
EM-kilpailuita. Tilanne elää koronan suhteen kuitenkin jatkuvasti.
- Ensi talven osalta kaikki on vielä auki.
Jos tilanne pysyy nykyisenlaisena, pääsemme treenaamaan hyvin ulkomaille, mutta
jos koronatilanne pahenee, muuttuu tilanne
Pohjoismaissa sään kylmetessä haastavaksi,
Wilenius pohtii.

er FX -luokassa Noora
Ruskolan gastina purjehtiva Mikaela Wulff joutui
heinäkuun alkupuolella peukaloleikkaukseen loukattuaan sormensa vakavasti harjoitustilanteessa. Nyt peukalosta on jo poistettu tikit ja lähipäivinä röntgenissä selviää,
onko luutuminen sujunut toivotusti.
Wulff on voinut tehdä lihaskuntoharjoittelua heinäkuun lopusta lähtien, mutta
vasta pian hän voi aloittaa treenit painolla
ja kättä käyttäen.
- Vasta sitten nähdään, miten voimat
ja liike palautuvat sekä sattuuko peukalon
sisään laitettu titaani. Toivon mukaan mitään kipuja ei ilmene. Jotta pääsisimme kilpailemaan Kieliin syyskuussa, pitäisi kaiken
mennä todella putkeen, Wulff sanoo.
Tokion olympialaisten siirtymiseen
Wulff ja Ruskola suhtautuvat maltilla.
- Nyt meillä on vuosi lisää aikaa treenata
ja kehittyä, eli yritämme nähdä tilanteessa
ne hyvät puolet. Koronatilanteen kanssa
pitää vain elää hetkessä ja olla stressaamatta turhia. Eihän se helppoa ole, mutta sillä
mennään.
Suomella ei ole vielä maapaikkaa Tokioon 49er FX -luokassa. Paikkaa tavoittelevat Suomesta myös Ronja Grönblom/
Veera Hokka ja Sirre Kronlöf/Selma
Valjus.

Kilpapurjehdus
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Lentäen Pariisiin 2024
RS:X-purjelauta nähdään vielä ensi kesänä Tokiossa,
mutta Pariisissa 2024 kilpaillaan iQFoililla.
TEKSTI IINA AIRIO KUVA BORJA CARRACEDO

L

auttasaaren HSK:lla treenaa
pirteä ja innostunut purjelautaryhmä, Windsurf Team
Finland. Ennen treenilautoina
olivat lähinnä RS:X:t, mutta
kesäkuun alussa tiimi sai upouudet, lentävät
iQFoilit, joilla kilpaillaan Pariisin olympialaisissa 2024.
Tokion olympialaisiin valitun Tuuli
Petäjä-Sirénin painopiste on yhä RS:X:ssä
ja ensi kesän kisoissa, mutta myös hän on
kiitänyt foilaavalla laudalla.
- Treenaamme suunnilleen puolet ja
puolet kummallakin laudalla. Meillä on ollut
mahtava meininki ja huipputreeniryhmä
viimeisen puolen vuoden ajan Suomessa.
Ei lajitreenin osuus ole ollut ainakaan
vähäisempi nyt korona-aikana kuin mitä
olin tälle vuodelle ennakkoon suunnitellut,
Petäjä-Sirén sanoo.

Petäjä-Sirénin syksyn päätähtäin on
Ateenassa, jossa toivon mukaan päästään
mittelemään marraskuussa RS:X-luokan
EM-mitaleista.
- Saimme 10 lautaa mukaan RS:X:n
SM-kisoihin heinäkuussa, ja elokuun
14.-16. pääsemme kisaamaan iQFoilin
Suomen mestaruuksista. Toki kaipaan jo
kansainvälisiä kisoja ja maailman huippuja
vastaan kilpailemista, mutta hyvin
olemme saaneet homman toimimaan
kotimaassakin.

- Positiivista on myös se, ettei ole
kulunut turhaa aikaa matkoihin tai
aikaeroista toipumisiin. Myös sairasteluja
on lapsiperheessämme ollut selvästi
vähemmän kuin muina vuosina, PetäjäSirén iloitsee.
Entä nähdäänkö Lontoon hopeamitalisti
vielä iQFoililla Pariisissa?
- En ole tehnyt suunnitelmia sinne asti,
mutta ainakin uuden luokan perusteet
haluan ottaa haltuun tämän ja ensi kesän
aikana.

Kansainvälinen
kuljetuskumppanisi
Olemme tutkitusti alan paras
kansainvälisissä kuljetuksissa*

M

ikäli koronatilanne sallii, harjoittelevat ja kisaavat lautailijat
lokakuuhun asti kotimaassa ja
suuntaavat kohti Italian Garda-järveä lokakuussa. Gardalla järjestetään iQFoilin
MM-kisat.

Tervetuloa maksuttomille Laser 4.7 -leireille ja 29er-harjoituspäivään!
SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY toivottaa yhdessä järjestävien seurojen kanssa kaikki alle
19-vuotiaat purjehtijat tervetulleiksi maksuttomille Laser 4.7 -harjoitusleireille sekä 29er-harjoituspäivään. Valmennuksesta vastaavat SPV:n ja seurojen ammattitaitoiset valmentajat.
Osallistujat saavat vahvistusviestin heti ilmoittautumisen jälkeen ja tarkemmat ohjeet harjoitusleiristä sähköpostiin päivää ennen tapahtumaa. Ilmoittautuminen tapahtuu linkistä ja se umpeutuu
kaksi päivää ennen kutakin leiritapahtumaa.
Laser 4.7 -harjoitusleiri 1: 29.-28.8.2020, 10-16, HSS: lyyti.fi/reg/Laser_47_harjoitusleiri_1327
Laser 4.7 -harjoitusleiri 2: 5.-6.9.2020, 10-16, HSK: lyyti.fi/reg/Laser_47_harjoitusleiri_2_9818
Laser 4.7 -harjoitusleiri 3: 26.-27.9.2020, 10-16, NJK: lyyti.fi/reg/Laser_47_harjoitusleiri_3_0335
29er-harjoituspäivä: 27.9.2020, 10-16, BS: lyyti.fi/reg/29er_harjoituspaiva_9197

Olemme luotettava kumppani
kansainvälisiin kuljetuksiin
*Taloustutkimuksen huolinnan ja kansainvälisten kuljetusten
toimialan asiakastyytyväisyystutkimuksessa FREJA sai toimialan
parhaan yleisarvosanan jo toisena vuonna peräkkäin.

www.freja.fi
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Urheilusta potkua
opiskeluun
Purjehdusmenestys voi avata ovet korkeakouluun ja menestyksekkääseen
kaksoisuraan. SPV ja Urhea tukevat urheilijoita polulla.
TEKSTI IINA AIRIO KUVAT JUKKA SAARIKORPI JA MARTIN GAHMBERG

P

urjehduksessa on vahva
kokemus korkeakouluopintojen ja menestyksekkään
urheilu-uran yhdistämisestä. Lähes kaikki maajoukkuepurjehtijat opiskelevat tai ovat valmistuneet urheilun ohella yliopistosta tai ammattikorkeasta.
Ronja Grönblom (49er FX), Nooa
Laukkanen, Aleksi Tapper (Laser standard) ja Robin Berner (49er) ovat esimerkkejä nuorista purjehtijoita, jotka lunastivat
keväällä 2020 opiskelupaikan Hankenista

urheilullisten ansioidensa avulla.
– Urheilulliset meriitit, suositukset ja
vähintään 8.0:n keskiarvo lukion päättötodistuksessa voivat avata ovet Hankeniin.
Olen todella iloinen siitä, että pääsin sisään,
Grönblom sanoo.
– On opintojen ja olympiaprojektin
yhdistämisessä varmasti omat haasteensa,
mutta uskon selviäväni niistä hyvällä suunnittelulla ja koordinoinnilla koulun kanssa,
kevään 2019 ylioppilas lisää.
Berner odottaa innolla opintojen alkua.
– Tehokas ja suunnitelmallinen työs-

kentely auttavat menestymään sekä urheilussa että opinnoissa – uskon niin. Ainakin
aiemmin näiden yhdistäminen on sujunut
minulta hyvin.

P

ääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea) auttaa eri lajien urheilijoita löytämään tasapainoa
huippu-urheilun ja opintojen välille.
– Pyrimme yhdessä lajien valmennuksen kanssa löytämään kullekin urheilijalle
sopivan tavan toteuttaa kaksoisuraa, niin
että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee
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urheilijana kehittymistä ja urheilutulosta.
Urheilun ja opiskelun yhdistämistä Urhea
tukee tekemällä tiivistä yhteistyötä kumppanuuskorkeakoulujen ja toisen asteen
oppilaitosten kanssa, jotta niillä olisi hyvä
valmius ja osaaminen tukea urheilijoiden
kaksoisuraa, Urhean huippu-urheilukoordinaattori Juha Dahlström sanoo.
Urhea pyrkii myös kannustamaan eri
lajien urheilijoita todentamaan urheilusta
opittua osaamista pääomaksi.
– Urheilu on oppimisalusta monille taidoille ja tavoille, joita voi hyödyntää seuraavissa urissa. Urhea auttaa urheilijoita myös
sanoittamaan urheilusta opittua osaamista
työelämäkielelle, jotta urheilu-uran jälkeen
he ovat vahvoilla alati uudistuvilla ja muuttuvilla työmarkkinoilla, Dahlström jatkaa.
Vastuullinen urheilijanpolku on yksi
Suomen Purjehdus ja Veneilyn tärkeimmistä kulmakivistä.
– Se luo meille lisää kasvun mahdollisuuksia. Keihäänkärkenä ovat korkealaatuinen valmennus sekä kaksoisuramahdollisuus. Mikäli tulevat olympiapurjehtijamme uskaltavat kollektiivisesti valita urheilun
ensimmäiseksi ammatikseen, säilyy piskuisella Suomella mahdollisuudet taistella jatkossakin olympiamitaleista, SPV:n valmennuspäällikkö Vili Kaijansinkko kertoo.
– Tämä vaatii muun muassa entisestään
huippu-urheilun arvostuksen nostamista yhteiskunnassa sekä johdonmukaisen
opintoväylän tavoitteellisen kilpaurheilun
ohessa, jotta urheilun avulla voi purjehtia
elämänpolkua eteenpäin aina yliopistoon
asti ja aloittaa toisen uran kilpaurheilun
jälkeen.

Uusi arki Urheilukoulussa
TEKSTI EEMIL PASANEN

P

urjehdusmaajoukkueen Haastajaryhmän edustajat Aleksi Tapper,
Nooa Laukkanen sekä Filip Store
valmistuivat ylioppilaiksi keväällä. Urheilun ja
koulun yhdistäminen sujui ja tuoreet ylioppilaat olivatkin tyytyväisiä saavutuksiinsa.
– Onnistuin yhdistämään lukion ja tiukan purjehdusaikataulun. Olen tyytyväinen
tuloksiin sekä kirjoituksissa, että purjeh-

duksessa, Laukkanen kommentoi.
– Kirjoitukset menivät hyvin. Oli kiva
valmistua vihdoin ylioppilaaksi, Tapper
sanoo.
Syksyllä purjehtijoita odottaa uudenlainen arki, kun he aloittavat Puolustusvoimien Urheilukoulussa yhdessä nuorten
MM-hopeamitalisti Ville Korhosen ja
maajoukkueen Nacra 17 -purjehtija Akseli

Keskisen kanssa.
– Odotan Urheilukoulun alkua innokkaasti. Mielenkiintoinen ja erilainen syksy on
edessä. Urheilukoulu tuo varmasti uudenlaista tekemistä arkeeni, Laukkanen pohtii.
Samoilla linjoilla on myös Korhonen.
– Olen menossa Urheilukouluun hyvillä
mielin. Odotan innolla uusia kokemuksia ja
haasteita, hän kertoo.

2 • 2020
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V niin kuin
Vendée Globe
Ari Huusela starttaa ensimmäisenä skandinaavina
yksinpurjehduskilpailu Vendée Globeen. Nautic kysyi,
mitä seuraavat sanat merkitsevät hänelle.
TEKSTI IINA AIRIO KUVAT JARI SALO

Vendée Globe

Yksi kovimmista yksinpurjehduskisoista
ja äärimmäinen haaste. Se on kilpailu, josta olen unelmoinut pitkään. Vuonna 2017
huomasin, että Vendée Globen maaliin
voi päästä tiukallakin budjetilla, joten se
on mahdollista myös minulle. Uskon, että
meitä starttaa kisaan kolmisenkymmentä
venettä. Aion ottaa mallia Tapio Lehtisen
asenteesta: purjehtia sitkeästi ja selviytyä
maaliin.

Valmistautuminen

Kaikista tärkein asia. Yli 80 prosenttia työstä tehdään ennen starttia, ja se kattaa niin
veneen kuin omankin valmistautumisen.
Nyt on jäljellä kölin evän viimeistely elokuun lopussa ja itse vaihto syyskuun alussa.
Masto otetaan samalla alas ja tarkastatetaan
koko riki sekä vene Ranskassa. Kun vene on
tsekattu, niin teen koepurjehdukset ja siirrän veneen Sables d’Olonneen, josta kisa
starttaa.

Vene

Imoca 60 on äärimmäinen vene kaikessa
suhteessa. Se on teknisesti ja suorituskyvyltään äärimmilleen viety kilpapursi. Veneeni
on foilaavia malleja muutamia sukupolvia
vanhempi, mutta luotettava ja nopea. Veneen etsiminen, löytyminen, tarkistaminen
ja ostopäätöksen tekeminen oli valtavan
iso prosessi. Ensin hankin omalla rahalla
veneen, ja sitten vasta pääsin hakemaan
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Vaimo

Vaimoni Niina on iso osa projektiani ja sen
onnistumista.

Vaara

Vaaran tunne on jatkuvasti mukana ja läsnä, mutta hyvä valmistautuminen ja riskien eliminoiminen auttavat pärjäämään sen
kanssa. Route du Rhumissa 2018 kokemani
kolari oli aika traumaattinen kokemus ja
varoitus siitä, mihin tilanteet voivat johtaa.
Uni ei tule stressin alla kovin helposti, mutta harjoittelen tätäkin Partisen klinikalla.

Voima
tukijoita projektiin. Uutena veneeni olisi
maksanut neljä miljoonaa vuonna 2007.
Vene oli ostohetkellä ihan raato ja ollut
maissa kuusi vuotta. Sitä rassattiin neljä
kuukautta kuntoon Englannissa, minkä
jälkeen tehtiin Imoca-luokan mittaukset.
Huoltoja ja parannuksia tehdään koko ajan.

viimeisillä voimillani sitloodaan ja ajatellut,
että toivottavasti nyt ei tapahdu mitään.
Kroppa on tärissyt ja sydän hakannut – en
ole pystynyt liikauttamaan evääkään.
Sellainen hetki on opettanut, että energiaa pitää jäädä myös yllättävien tilanteiden
varalle. Lepo pitää suunnitella paremmin.

Valvominen

Valppaus

En koe sitä ongelmaksi. Olen harjoitellut
Uniklinikan Markku Partisen kanssa nukkumista vuodesta 2002 lähtien, ja edelleen
treenaamme sitä aktiivisesti. Olen lentänyt 13 vuotta kaukoliikenteessä ja päässyt
treenaamaan torkkujen tehoa myös töissä.
Meillä on kolme ohjaajaa ja lepovuorot pyörivät, joten voin ottaa koneessa tunnin tai
puolentoista unet. Veneessä on kovempi
stressitaso ja meteli. Siellä voin nukkua vain
vartista kolmeen varttiin kerrallaan.
Korona-aikana minulla oli pitkästä aikaa
mahdollisuus nukkua normaaleita yöunia
omassa sängyssä. Se oli ylellistä.

Väsymys

Sen hallinta on tärkeää. Pienet torkut helpottavat oloa, ja otan tarpeen mukaan niitä useampia peräkkäin. Merellä on tärkeä
huolehtia siitä, ettei väsymys mene yli ja
kontrolli säilyy. Fyysisen väsymyksen huomaa esimerkiksi reivatessa tai purjetta vaihtaessa. Se pitää vain tehdä loppuun, vaikka
ei milläään jaksaisi. Joskus olen ollut sen
jälkeen niin poikki, että olen raahautunut

Nokoset auttavat säilyttämään valppauden.
Valppaus tarkoittaa myös sitä, etten vaivu
apatiaan tai hälläväliä-meininkiin.

Vyöhyke

Kilpailuorganisaatio määrittelee etelävyöhykkeen, jonka toiselle puolelle ei saa mennä. Näin pysymme jäävuorien suhteen turvallisella alueella. Sitä on kritisoitu, koska se
vaikuttaa taktisiin päätöksiin, mutta minun
mielestäni sääntö on hyvä.

Viivästys

Erilaisia viivästyksiä tulee vastaan koko
ajan. Yksi hyvä esimerkki on köliprojekti,
jonka kanssa elämme kriittisessä vaiheessa.
Oikeanlaista terästä ei meinannut löytyä
mistään, ja koronatilanne vaikeutti asioita. Onneksi toukokuun alussa sain tilattua
4 500 kilon rautakappaleen Ranskasta. Siitä
kaivetaan esiin 950-kiloinen evä.
Viivästyksissä pitää hyväksyä tosiasiat,
tehdä niiden mukaan suunnitelmat ja seurata, että aikataulut varmasti myös pitävät.

Vaikka voimaa joskus tarvitaankin, tämä ei
ole voimalaji. Nyt kisaan on lähdössä mukaan kuusi naiskipparia, joten fyysinen voima ei ole määrittävä tekijä. Henkinen voima
on. Itse veneessä on kyllä voimaa todella
paljon, ja myös luonnonvoimien kanssa on
selvittävä.

Vesi

Nautin vesillä olemisesta tietysti purjehtien
ja käyn myös uimassa mielelläni. Saan tehtyä merivedestä juomavettä kisan aikana
neljästä kuuteen litraa päivässä. Juomiseen
sitä riittää hyvin, mutta suihkusta voin vain
unelmoida.

Veijari

Kilpakumppaneinani on aika veijareita tapauksia. Yritän myös itse pitää hyvää fiilistä yllä ja olla rento, etenkin tukijoukkojeni
kanssa. Purjehdus ei saa olla liian vakavaa,
eikä saa puristaa liikaa.

Valo

Siitä minulle tulee mieleen Suomen kesä ja
millainen etuoikeus valo meille täällä Itämerellä on. Sen määrä tekee elämästä niin
paljon mukavampaa. Saavumme Etelämerelle marraskuun lopulla, kun siellä on kesä, joten valoa on luvassa jälleen enemmän.
Kyllä sitä pitkinä ja pimeinä öinä kaipaa.
Otsalamppu on valoni veneessä ja yksinpurjehtijan tärkeä työkalu.

Kilpapurjehdus
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Valtameri

Odotan Etelämerta ja sen kokemista. Se on
jännittävä ja vähän pelottavakin, enkä ole
koskaan ollut siellä. Alex Thomson on sanonut: ”Sitten kun sinne on päässyt, sieltä
haluaa pois.”

Vauhti

Tämän veneen vauhti on aina yhtä kiehtovaa. Imoca plaanaa koko ajan ja ennätykseni
on 29 solmua. Suhteellisen helposti tällä pitäisi päästä 300 mailin vuorokausivauhtiin.
Alex Thomsonin ennätys on yli 536 mailia
24 tunnin aikana.

Varoitus

Varoitussummeri alkaa soida, jos autopilottiin tulee vikatilanne tai on liikennettä
lähellä. Silloin summeri herättää kovalla
äänellään syvästäkin unesta.

Vastuullisuus

Se on läsnä koko ajan ja hyvin aktiivinen
osa Imoca-luokan toimintaa. Meillä on
vain tämä yksi maapallo. Jokainen voi teoillaan näyttää esimerkkiä, jotta meremme
ja ilmastomme jaksaisivat myös tuleville
sukupolville. Esimerkiksi John Nurmisen
Säätiön sivuilta löytyy helppoja käytännön

vinkkejä rakkaan Itämeremme voinnin
parantamiseksi. Juuri tällä hetkellä haen
kumppania UNESCOn tutkimuspoijun
rahoittamiseksi. On tärkeää, että mahdollisimman moni Vendée Globe -kippari saa
kisan aikana jätettyä ilmastonmuutoksen
analysointiin kipeästi tarvittavaa dataa
lähettävän poijun merialueelle, jossa niin
harvoin kukaan käy.

Voittaminen

Jokainen määrittelee oman menestyksensä ja
tavoitteensa. Minulle voitto on olla mukana
kisassa, välttää riskejä ja saapua ehjänä maaliin. Kisahistorian aikana lähes puolet on keskeyttänyt, joten maaliintulo on suuri voitto.

Ari Huusela &
Vendée Globe 2020
• 58-vuotias Ari Huusela on lentokapteeni ja kokenut
yksinpurjehtija.
• Hän oli 1999 paras pohjoismaalainen Atlantin ylittävässä
Mini-Transat-kilpailussa 6,5-metrisellä Pomilla. Hän
osallistui Transat 6,50:een myös 2007.
• 2014 Huuselasta tuli ensimmäinen pohjoismaalainen
Route du Rhum yksinpurjehduskilpailun maaliin päässyt
purjehtija (Class40).
• 2017 Huusela siirtyi Imoca 60 -luokkaan ja hänestä tuli
2018 Route du Rhumiin osallistuttuaan kaikkien aikojen
ensimmäinen Imoca Globe Seriesin kilpailuun startannut
ja sen maaliin päässyt pohjoismaalaiskippari.
• Keväällä 2019 Huusela pääsi maaliin Imoca Globe Seriesin
Bermudes 1000 Racessa (2 000 merimailia).
• Syksyllä 2019 Huuselasta tuli ensimmäinen kaksin
purjehdittavaan Transat Jacques Vabreen startannut
ja maaliinpäässyt pohjoismaalaispurjehtija. Hänen
co-skipperinsä oli irlantilainen Mikey Ferguson.
• Historian yhdeksäs Vendée Globe -maailmanympäripurjehdus starttaa Ranskan Sables d’Olonnesta
8. marraskuuta 2020.
• Viimeksi kilpailu käytiin 2016-2017. Lähtölinjalle
odotetaan noin 35 osallistujaa. Vendée Globe kilpaillaan
pysäytyksettä ja yksin ilman ulkopuolista apua.

Mika Tommola
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Purjehdusliiga
starttaa syyskuussa
TEKSTI IINA AIRIO

S

uomen Purjehdusliiga kilpaillaan syys- ja lokakuussa viimevuotiseen tapaan.
Semifinaalit järjestetään
Naantalissa ja Helsingin Kulosaaressa, ja 12 parasta joukkuetta yltää
kamppailemaan seurojen SM-mitaleista
Maarianhaminaan.
Mukaan osakilpailuihin mahtuu yhteensä 24 joukkuetta – ja jonoa olisi ollut vielä
lisäpaikoille.
- Meidän oli ensi kertaa valitettavasti

rajoitettava osallistujien määrää. Nyt, kun
suunta on kasvava, pyrimme ensi vuonna
ilman muuta vastaamaan kysyntään, Gedi
Lindahl Purjehdusliigasta kertoo.
Naisjoukkueet taistelevat Naantalissa
paikasta kansainväliseen Sailing Champions League -kisaan, joka järjestetään
lokakuussa Portugalin Cascais’issa. Kaikkiaan Purjehdusliigassa mitellään Suomen
mestaruuden lisäksi myös edustuspaikoista
vuoden 2021 Sailing Champions Leaguessa
sekä Nord Stream Racessa.
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Seglingsligan
startar i September

F

Osakilpailut 2020/
Deltävlingar 2020

inska Seglingsligan seglas
som ifjol i September och
Oktober. Semifinalerna seglas i Nådendal och på Brändö i Helsingfors. De 12 bästa
lagen från semifinalerna kämpar i Mariehamn om FM-medaljer för finska seglingsklubbar.
- Det ryms 24 lag med i ligans deltävlingar och vi har lag ännu på vänteslistan.
För första gången så behövde vi begränsa

12.-13.9.2020 Semi 1, NPS, Naantali/
Nådendal, treeni/träning 11.9.
19.-20.9.2020 Semi 2, BS, Helsinki/
Helsingfors, treeni/träning 18.9.
2.-4.10.2020 Finaali/Final, ÅSS,

antalet deltagare. Nu, när riktningen är
växande, kommer vi nästa säsong att svara på efterfrågan, säger Gedi Lindahl från
Seglingsligan.
Kvinnolagen seglar i Nådendal också
om en plats i Women’s Sailing Champions
League som anordnas i Portugal i Oktober.
I Finska Seglingsligan seglar man vid sidan
om finskt mästerskap även om representationsplatser till Sailing Champions League
och Nord Stream Race år 2021.

Seura
osakilpa a
il
suorana uita
Sailingin SAP
kautta.
Följ med
tävlinga
rn
direkt på
nätsidan a
SAP Sail
ing.

Maarianhamina/Mariehamn

Pepe Korteniemi/SPV
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Wb Sails

Kun matka voi kestää,

Lorem Ipsum

Purjehdusliiga-joukkueet/
Lagen i Seglingsligan
Airisto Segelsällskap, ASS

Naantalin Purjehdusseura, NPS

Brändö Seglare, BS 1

Turun Pursiseura, TPS

Brändö Seglare, BS 2

Turun Pursiseura, TPS Youth

Brändö Seglare, BS Women

Vaasan Merenkyntäjät, VM

Esbo Segelförening, ESF 1

WaWe Sailing Academy, WaWe

Esbo Segelförening, ESF 2

West Nyland Yacht Club, WNYC

Helsingfors Segelklubb, HSK 1

Wasa Segelförening, WSF

Helsingfors Segelklubb, HSK Women

Xtra Stærk Ocean Racing Society, XS Defender

Mariehamns Seglarförening, MSF 1

Xtra Stærk Ocean Racing Society, XS Challenger

Nyländska Jaktklubben, NJK 1

Åländska Segelsällskapet, ÅSS 1

Nyländska Jaktklubben, NJK 2

Åländska Segelsällskapet, ÅSS 2

Nyländska Jaktklubben, NJK Women

Åländska Segelsällskapet, ÅSS Women

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

Paras hinta-laatu-vauhti-suhde!

WB-Sails

Itälahdenkatu 22 b B, 00210 Helsinki
info@wb-sails.fi
www.wb-sails.fi
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Tuikitärkeät
taustajoukot
Kuljettaja kerää yleensä kaiken huomion ja palstatilan, mutta myös
maailmanmestarin takana on aina laadukas ja vankka tukiverkosto.
TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM KUVAT PIRJO LEHTONEN

Menestyminen kansainvälisesti kilpaveneilyssä
vaatii saumatonta yhteistyötä koko tiimiltä.
Kuvassa vasemmalta Tuukka Lehtonen, Jari
Lehtonen ja Marcus Roms.

Kilpaveneily

S

uomella on viime vuosilta
useita kansainvälisesti menestyneitä kilpaveneilijöitä
ennen kaikkea ratapuolella.
Formula 1 -luokassa ajaa
kaksinkertainen maailmanmestari Sami
Seliö ja Filip Roms. Formula 4 -luokassa
Juho-Matti Manninen dominoi omaa sarjaansa aikansa ja nyt jo Formula 1 -luokkaan
asti edennyt Kalle Viippo kantoi Suomen
värejä menestyksekkäästi hänen rinnallaan.
Tuukka Lehtonen alkoi heidän aikanaan
nousta kohti luokkansa eliittiä ja viime
vuonna hänet kruunattiin Formula 4 -luokan maailmanmestariksi.
Yhteistä kaikille edellä mainituille on
luonnollisesti heidän lahjakkuutensa ja
vauhtinsa veneidensä ohjaimissa, mutta
myös heidän liki monarkkinen asemansa
näkyvyyden suhteen. Menestyvän kilpaveneilijän taustalla on aina yhteen hitsautunut
tiimi ja taustajoukot.
Hallitseva maailmanmestari Lehtonen
pitää taustajoukkojaan jopa itseään tärkeämmässä roolissa. Esimerkiksi hän nostaa taloudelliset tekijät.
– Todella harva kuljettaja maailmassa

pystyy ylipäätään rahoittamaan itse oman
toimintansa. Sponsorit ja junioritasolla
omat vanhemmat luovat perustan koko
toiminnalle, sanoo Lehtonen.

H

än kohottaa ennen kaikkea isänsä Jarin ja äitinsä Pirjon merkityksen äärimmäisen korkealle.
Lehtonen tiedostaa, että hänen uransa
alkumetrit ovat laittaneet vanhempien
kesälomien rakenteet koetukselle. Raha
luonnollisesti on toinen iso tekijä, vaikka
moottoriurheilulajien saralla kilpaveneily
ei olekaan kalleimmasta päästä.
Lehtosen, kuten varmasti monien muiden kilpaveneilijöiden taustajoukoista suuri osa koostuu siviilielämän lähipiiristä. Isä
toimii tiimipäällikkönä ja päämekaanikkona. Äiti huolehtii kuvaamisen ja huolehtii
yleisesti hyvinvoinnista esimerkiksi ravintopuolella. Avopuoliso Sandra Roms omaa
merkittävän kokemuksen kilpaveneilystä ja
pystyy auttamaan Lehtosen mukaan liki
kaikessa.
Tiimiin kuuluu myös Lehtosen hyvä
ystävä Henry Grahn, jonka panosta hän
arvostaa myös suuresti.
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– Henkka on todella tärkeä apu itselleni.
Hän on mukana laiturilla ja jälkikatsastuksessa isäni kanssa, Lehtonen kertoo.
Taustajoukkojen voimavarat näkyvät
hyvin arkisinakin tekoina. Kyse voi olla
kisatoimistossa käymisestä, polttoaineen
tai veden hakemisesta tai ravitsemuksesta huolehtimisesta. Kuljettajan tulee
Lehtosen mukaan pystyä keskittymään
kisaviikonloppuina mahdollisimman paljon omaan työhönsä. Esimerkiksi Italiassa
ajettavat kilpailut ovat Lehtosen mukaan
sääoloiltaan todella kuluttavia. Tiimin jäsenet huolehtivat toistensa nesteytyksestä
tarkasti.
Lehtonen kuuluu myös Formula 1 -luokassa ajavan Filip Romsin F1LIP Junior teamiin. Tämän ansiosta hänellä on käytössään
ensiluokkaiset tilat kaluston ja toiminnan
rakentamiseen sekä suunnitteluun.
Taustajoukot ovat Lehtoselle todella
tärkeät.
– Totta kai arvostan kaikkia omia ja
tiimini sponsoreita, jotka mahdollistavat
ajamiseni, mutta kaikista tärkeintä minulle
on, että ympärilläni on juuri minulle niin
merkityksekäs porukka, Lehtonen sanoo.

Tuukka Lehtosen Formula 4 -vene, jolla hän ajoi vuoden 2019 maailmanmestariksi.
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Kilpailunjohtajan
suuret saappaat
Kilpaveneilykisassa on kuljettajien ja tiimien takana suuri
organisaatio. Kilpailunjohtaja kantaa vastuun koko tapahtumasta.

1

990-luvun puolivälissä porvoolainen
kaveriporukka laittoi pystyyn oman
moottorivenekerhonsa. Pari kilpaa
ajanutta henkilöä oli 80-luvun lopulla houkutellut mukaansa muutamia
sellaisiakin ystäviään, joita varsinainen ajaminen ei kiinnostanut. Yksi heistä oli Frank
Blomqvist.
58-vuotias Blomqvist työskentelee nykyisin moduulirakennusyrityksessä johtotehtävissä ja on yksi maan kokeneimmista
moottoriveneilyn kilpailunjohtajista.

Kolme vinkkiä
kilpailunjohtamiseen
1.

Pitää olla jämpti ja sääntöjen tulee
olla täysin samat jokaiselle.

2.

TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM KUVA MARJO SELIÖ JA JANI TAURÉN
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Avoimuus on tärkeää. Aina pitää
kyetä kuuntelemaan muita,

Hän toteaa naurahtaen päätyneensä
rooliin muinoin pitkälti siksi, että toista
tarpeeksi tyhmää ei löytynyt. Blomqvist
jatkaa kuitenkin, ettei rehellisesti sanoen
osaa sanoa syytä kilpailunjohtajaksi päätymiselleen. Se pitkälti vain tapahtui omalla
painollaan.
Ensimmäistä kertaa Blomqvist toimi
kilpailunjohtajana seuransa järjestämässä
T400-luokan EM-kisassa Haikkoon vesillä
vuonna 1995. T400 vastaa nykyistä GT30rataveneluokkaa.

Kansainvälisestikin meritoituneen
Blomqvistin uran mieleenpainuvin kisa
löytyy kotimaan vesiltä.
– Helsingin ensimmäinen Formula 1
-luokan MM-osakilpailu vuonna 2002 on
jäänyt mieleeni. Toimin kilpailunjohtajana
tuolloin ja monen mutkan jälkeen saimme
järjestettyä hienon kilpailun maamme pääkaupungissa, kertoo Blomqvist.
Hän oli välissä peräti seitsemän vuotta
kokonaan poissa kilpaveneilytoiminnasta erinäisistä syistä, mutta palasi uusitun

Frank Blomqvist toimi viime vuonna
RaceWKND!-SM-sarjan jokaisessa
osakilpailussa kilpailunjohtajana.

vaikka olisi eri mieltä. Näiden
keskusteluiden aika on ennen
		

tai jälkeen kilpailun, ei koskaan
sen aikana.

3.

Kilpailujohtaja on vastuussa kaikista
paikallaolijoista. Turvallisuus tulee
miettiä ja taata kaikille yleisöstä
kuljettajiin.

Frank Blomqvist haluaa huomioida
kunkin radan ja vesistön erityispiirteet sekä käydä ne tarkasti läpi
järjestäjien ja tiimien kanssa.

RaceWKND!-nimellä kulkevan SM-sarjan
myötä kilpailunjohtajan rooliin. Blomqvist
kertoo, että häntä pyydettiin mukaan sarjan lanseerauksen yhteydessä ja hän päätti
lähteä auttamaan. Blomqvist on erittäin
tyytyväinen sarjan tuomasta nosteesta koko lajille.

T

urvallisuudesta
huolehtimista
Blomqvist korostaa kerta toisensa
jälkeen. Hän täsmentää, että kyse
ei ole pelkästään kuljettajien, vaan kaikkien
läsnäolijoiden turvallisuudesta. Blomqvist
kertoo aloittavansa kisaan valmistautumisen jo edellisellä viikolla käymällä läpi kisapaikkaa ja mahdollisia skenaarioita. Hän
haluaa myös hyvissä ajoin ennen kisaa nähdä kisapaikan omin silmin.
Etukäteisvalmisteluissa suuressa roolissa on myös kisaorganisaation valinta ja siihen tutustuminen. Blomqvist haluaa tietää,
että ihmisiä on varmasti tarpeeksi ja oppia
tuntemaan kunkin osaamisalueet mahdollisimman tarkasti. Kilpailun laadukas ja

turvallinen järjestäminen vaatii hänen mukaansa vähintään 50 henkilöä eri rooleihin,
mieluiten vielä enemmän.
– Kysehän ei ole pelkästään siitä, että
mitä tapahtuu vaan pitää ottaa huomioon
todella huolellisesti mitä kaikkea voi tapahtua, Blomqvist sanoo.
Hän kertoo, että johtamissaan kisoissa
on vuosien saatossa ollut kuljettajien joukossa useita hänen tuttujaan ja jopa erittäin hyviä ystäviään. Blomqvist painottaa,
että se ei ikinä saa vaikuttaa kilpailunjohtajan työhön. Siksi hän näkee kaikki
kuljettajat vain lähtö- ja venenumeroina.
Absoluuttinen objektiivisuus ja oikeudenmukaisuus ovat elinehtoja kilpailunjohtajana toimimiselle.
Muita työnkuvaan kuuluvia tehtäviä on
muun muassa ohjaajakokoukset kisojen yhteydessä. Blomqvist ei koe, että hänen tulisi käydä detaljitasolla niissä kaikkea läpi,
koska hänen mielestään kaikkien paikallaolijoiden tulisi ennestään osata sääntökirja
liki täydellisesti. Sen sijaan hän haluaa kes-

kittyä kokouksissa kyseisen alueen ja radan
erityispiirteisiin.

K

ilpailun päätyttyä Blomqvistin
katseet kohdistuvat tuloksiin ja
mahdollisten protestien sekä hylkäysten tutkimiseen. Viimeksi mainittua
hän ei pidä koskaan mukavana, mutta ei
koe sitä silti erityisen epämiellyttäväksi lieveilmiöksi.
– Eihän koskaan ole mukavaa hylätä
ketään, mutta jos joku on tehnyt väärin ja
rikkonut sääntöjä niin se kuuluu lajiin sekä
omaan työhöni. Säännöt ovat tehty noudatettaviksi, kertoo Blomqvist.
Lopulliset tulokset ja mahdolliset toimenpiteet hän laittaa lopulta eteenpäin
liittotasolla joko kansallisesti tai kansainvälisesti. Virallisten tehtäviensä päätteeksi
Blomqvist kertoo aina käyvänsä koko kisaviikonlopun yksityiskohtaisesti mielessään
läpi. Tarkoituksenaan hänellä on keksiä
mahdollisia parannuksia ja kehitettävää tulevaisuutta ajatellen.
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RaceWKND! on valopilkku
poikkeusaikojen keskellä
Kilpaveneilyn SM-sarja, RaceWKND! on alkanut vauhdikkaasti. ISTV
välittää kisatunnelmat suorana myös Kuopiosta 28. elokuuta.
TEKSTI JOAKIM NORDSTRÖM KUVA PIRJO LEHTONEN

K

ilpaveneily on luonnollisesti
joutunut myös kohtaamaan
koronaviruksen aiheuttamat suorat vaikutukset.
Kansainvälisiä kisoja on
peruttu ja kilpailukalenterit ammottavat
monilla kotimaisilla kuljettajilla tyhjyyttään.
RaceWKND! on kuitenkin palannut
vauhdikkaasti niin kuljettajien kuin lajin
ystävienkin riemuksi. Kausi käynnistyi
Raumalla 27. kesäkuuta. Kesän toinen kisaviikonloppu ajettiin Kotkassa 25.–26.
heinäkuuta. RaceWKND!-sarjan päätös on
vuorossa Kuopiossa 28. elokuuta alkaen.
Sarjassa mukana olevat rataluokat ovat
SJ10, GT15, GT30 ja Formula 4.
Suurena uudistuksena tälle kaudelle on
Ilta-Sanomien mukaantulo. ISTV on näyttänyt kaikki kisatapahtumat selostettuina
niin Rauman kuin Kotkan kilpailuviikon-

loppuina. ISTV on luonnollisesti mukana
myös Kuopiossa.
Kaikissa luokissa on nähty paljon tiukkoja lähtöjä ja kuljettajien joukossa lukuisia
onnistujia. Yksi heistä on Formula 4 -luokassa toista kauttaan ajava Totti Kemppainen, 19.
Hän kertoo poikkeusolojen vaikuttaneen hänen kauteen valmistautumiseensa
ainoastaan marginaalisesti, jos ollenkaan,
mutta kisojen lukumäärään konkreettisesti.
– Viisi kisaa oli suunniteltuna, mutta se
kutistui nyt kolmeen SM-osakilpailuun. Yksi MM-osakilpailuhan olisi ollut Helsingissä, mutta sekin peruttiin. Olemme kuulolla
tässä, jos johonkin ulkomaille pääsisi vielä
ajamaan, Kemppainen sanoo.
RaceWKND! on alkanut Kemppaisen
osalta liki täydellisesti. Hän voitti niin Rauman kuin Kotkan kilpailut ollen yhteensä

kahdeksassa startissa viidesti nopein ja kolmesti toinen.
– Onhan tämä alkanut loistavasti. Tavoitteeni on ajaa kovaa ja turvallisesti sekä
tehdä tästä paras kauteni tähän asti, kertoo
Kemppainen.
Hän on ajanut kilpaa nuoresta iästään
huolimatta jo yhdeksän vuotta. Viime
kaudella Kemppainen oli F4-luokan SMsarjassa toinen ja MM-sarjassa hän sijoittui
komeasti neljänneksi.
Kemppainen pitää RaceWKND!-kisoja
hyvin järjestettyinä tapahtumina, joissa
tiedotus pelaa. Hänen mielestään ISTV:n
mukaantulo on ehdottoman hyvä asia koko lajille.
Kemppaisen ja muiden kuljettajien
RaceWKND!-kausi vuosimallia 2020 huipentuu siis elokuun viimeisenä viikonloppuna Kuopion vesillä.

Totti Kemppainen (#8) taisteli Kotkasta
jo kauden toisen F4-osakilpailuvoittonsa.

Huuhtele merivesijärjestelmä
Vaihda öljyt ja suodattimet
Patjat ja tekstiilit pois veneestä
Asenna veneeseen
kosteudenpoistajat
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Lapset ja nuoret
Ensio Leppänen, 6

Vauhdikas
starttikesä

Kuopion Pursiseura

”Erityisen kivaa on ollut
se, että olen oppinut
uusia asioita ja päässyt purjehtimaan.
Haluaisin jatkaa
purjehdusta,
koska täällä on
hauskaa!”

Elli Pirilä, 7
Turun Pursiseura

”On kivaa, kun olen
saanut uusia ystäviä ja
olen päässyt purjehtimaan. Haluaisin jatkaa
purjehdusta, koska se
on kivaa ja joskus voi
käydä uimassa, kun
tippuu veneestä. Oppii
temppuja ja kaikkea.”

Lasten purjehduskoulu pyörähti onnistuneesti
käyntiin yli 30 pursiseurassa.
TEKSTI ANNI RAUNIO KUVAT LASTEN PURJEHDUSKOULU -SEURAT

S

adat noin 7–13-vuotiaat
ovat päässeet opettelemaan
purjehduksen alkeita, kun
Lasten
purjehduskoulu käynnistyi kesäkuussa.
Kursseja ja viikkoharjoituksia on järjestetty
jopa 24 eri paikkakunnalla.
Lasten purjehduskoulun osallistujat
harjoittelevat muun muassa veneessä liikkumista, veneen ohjaamista ja erilaisten
käännösten tekemistä koulutettujen ohjaajien opastuksella. Osallistujat oppivat myös
muita vesillä liikkumisen taitoja, kuten erilaisten solmujen tekoa ja vesiturvallisuutta.
Uusi konsepti on saanut positiivista
palautetta niin osallistujilta kuin ohjaajiltakin.
– Lasten purjehduskoulu on huippujuttu, koska siellä opitaan purjehduksen
lisäksi myös taitoja toimia ryhmässä ja
toisten huomioon ottamista. Ohjaajana
toimiminen on ollut mukavaa. Meillä on
ollut tosi hyviä ryhmiä ja lapset ovat olleet
innokkaita oppimaan uutta, Kuopion Pursiseuran ohjaaja Alvar Kuustonen kertoo.

Osa seuroista järjestää Lasten purjehduskoulua vielä syksylläkin. Kannattaa
tutustua seurojen tarjontaan lastenpurjehduskoulu.fi-sivuston kautta. Näet hinnat,
ajankohdat ja ilmoittautumislinkit seurojen sivuilta.

Kummeina huippupurjehtijat
Lasten purjehduskoulun kummeina toimivat olympiahopeamitalisti, uransa neljänsiin olympialaisiin valittu Tuuli Petäjä-Sirén sekä entinen Finnjolla-purjehtija,
kolminkertainen olympiaedustaja Tapio
Nirkko. Molemmat tutustuivat veneilyyn
lapsuuden lomapurjehduksilla ja suuntasivat jollakurssille kuusivuotiaina.
– Osallistuin ensimmäiseen purjehduskouluun kuusivuotiaana ja jatkoin siitä optarileirille Espoon Pursiseuraan. Muistan,
miten jännää ja samalla kivaa oli olla yksin
veneessä ja leirillä yön yli. Aika moni meistä leiriläisistä jatkoi purjehdusta, ja sain
paljon uusia kavereita. Nykyiset parhaat
kaverini ovat sellaisia, joiden kanssa olen
purjehtinut optareilla, Nirkko muistelee.
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Kumpikin Lasten purjehduskoulu
-kummi nauttii purjehduksessa raikkaasta
ulkoilmasta ja vesillä liikkumisen ilosta.
– Purjehduksessa parasta on ulkonaolo, kisailun mukanaan tuoma jännitys ja
itsensä haastaminen – sekä toki myös välillä voittaminen. Äitinä haluaisin siirtää lapsilleni sitä iloa ja taitoa, joita vesillä liikkuminen minulle antaa, Petäjä-Sirén pohtii.
Lasten purjehduskoulun suojelija on
maailmanympäripurjehtija Tapio Lehtinen, jonka sydän sykkii vahvasti junioripurjehdukselle.
– Paras tapa aloittaa laji on lähteä mukaan Lasten purjehduskouluun. Siellä kokeneet ja koulutetut ohjaajat varmistavat,
että oppiminen etenee turvallisesti ja palkitsevasti. Tavoitteena on pitää hauskaa,
saada uusia kavereita ja oppia koko ajan
lisää purjehtimisesta, Lehtinen toteaa.

Lasse Nikola, 11
Raahen Purjehdusseura
”On ollut kivaa,
koska saa ottaa
rennosti purjeveneessä. Aion
jatkaa purjehdusta, jos äiti
antaa luvan.”

Angelica Johansson, 13
Nyländska Jaktklubben

”On ollut hauskaa ja olen oppinut uutta. Vaihtelevaa
ohjelmaa on ollut paljon ja purjehtiminen on ollut
hauskaa, mutta on ollut kiva myös uida ja käyttää
SUP-lautoja. Haluaisin jatkaa purjehdusta, koska
merellä on kiva olla ja purjehtia. Tykkään vauhdista!”

Teo Stén, 9

Wasa Segelförening

”Det har varit kul. Särskilt att kapsejsa jollen
var kul och vara med
kompisar. Jag skulle
vilja fortsätta med segling därför att det har
varit roligt att segla.”

Pinja Herler, 10
Wasa Segelförening

”Kivaa ja hauskaa on ollut, koska olen päässyt
purjehtimaan ja saanut uusia kavereita. On ollut
myös kivaa oppia uusia asioita. Haluaisin jatkaa
purjehdusta. Meillä on vene, ja mun mielestä on
tosi kiva purjehtia.”

Lapset ja nuoret
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Lapset ja nuoret

Oma tapa harrastaa

U

uden oppiminen, kivat valmentajat, kaverit ja vapauden tunne vesillä. Nämä ovat ensimmäisiä asioita, joita minulle tulee mieleen, kun palaan muistoissani taaksepäin oman purjehdusharrastuksen
ensimmäisiin kesiin. Nyt kaksikymmentä vuotta
myöhemmin omat purjehdukseni ovat vaihtuneet aktiivisesta kilpapurjehduksesta retkeilyyn köliveneellä ja junioripurjehduksen
valmennukseen.
Kuitenkin, yhä edelleen, lajissa minua kiehtoo uuden oppiminen
ja tunne vapaudesta, kun köydet irtoavat laiturista. Nykyään pyrin
jäämään junioreille mieleen kivana valmentajana, ja monista omista
treenikavereistani on tullut kollegani valmennuspuolella.
Yksi lajin hienouksista onkin sen monipuolisuus; polkuja harrastaa on useita eikä aluksi valittu polku sulje pois muita vaihtoehtoja.
Samasta purjehduskoulusta voi alkaa matka esimerkiksi aktiiviseksi
veneilijäksi ja seuratoimijaksi tai olympialaisiin tähtääväksi huippuurheilijaksi.
Yhtä kaikki, aluksi täytyy opetella veneessä liikkumista, veneen
ohjaamista ja erilaisia käännöksiä. Lasten purjehduskoulu onkin
loistava tapa päästä purjehdusharrastuksen alkuun. Purjehduskoulussa opitaan lajin perusteet, ja sen jälkeen harjoittelua voi jatkaa
seuran viikkoharjoituksissa.
On oma polku harrastuksen parissa minkälainen tahansa, opettaa junioripurjehdus harrastajalleen paljon elämässä yleisestikin

60 %

heti
bonus!

Huolettomuutta
ympäri vuoden

on SPV:n Lasten ja nuorten
veneilytoiminnan koordinaattori.

Hyvä veneilijä,
me lahjoitamme kaiken vapaa-aikamme
vesillä liikkujien turvallisuuden
parantamiseksi. Auta sinä meitä
pitämään pelastusveneet vesillä.
Pienikin tuki on iso ilo. Vapaaehtoisia
meripelastajia voit tukea myös
kuukausilahjoittajana.

Vahinkotilastojemme mukaan jopa kolmannes venevahingoista sattuu syyshuhtikuun aikana. Lue vinkit tyypillisimpien talvikauden venevahinkojen
välttämiseen ja varmista samalla, että olet tietoinen kaikista Suomen Purjehdus
ja Veneily ry:n jäsenenä sinulle kuuluvista eduista.

010 19 19 19

Kirjoittaja Laura Santala

seisotko
rinnallamme?

Täyskaskoon

if.fi/spv

tarvittavia taitoja. Yksin jollassa, oman veneensä kipparina on tehtävä päätöksiä veneen liikkumisesta ja kannettava vastuu omista
päätöksistä. Veneestä ja varusteista on pidettävä huolta, jotta ne
toimivat ja ovat turvallisia.
Joskus tuulta odotellaan pitkäänkin, ja tällöin tarvitaan kärsivällisyyttä. Toimivan yhteistyön merkitys korostuu puolestaan veneitä pakatessa kuljetusta varten. Päätöksenteko, omista tavaroista
huolehtiminen, kärsivällisyys ja toimiva yhteistyö ovat esimerkkejä
juuri tällaisista taidoista, joita opitaan lajiharjoittelun ohessa harrastuksen edetessä.
Toivon, että mahdollisimman moni tämän kesän purjehduskoululainen löytää saman ilon kuin minä aikanaan.
Purjehduksessa parasta on se,
että se mukautuu vaihtuviin
elämäntilanteisiin ja jokainen
voi löytää oman tapansa harrastaa.

Näytä, että välität – tue työtämme.

meripelastus.fi/lahjoita
Rahankeräyslupa nro RA/2019/609 on voimassa
15.9.2019-14.9.2021 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
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Suo jellaan vesistöjä
P

idetään yhdessä huolta ainutlaatuisesta saa-

Älä koskaan pissaa veteen. Pissan sisältämät ravintoaineet

ristostamme, merestä, järvistä ja kaikista niissä

rehevöittävät vesistöjä.

asuvista eläimistä.
Älä pese hiuksiasi meressä tai järvessä. Pesuaineet eivät kuulu
Aaltojen mukana rantaan huuhtoutuu monenlaista

luonnonvesiin.

roskaa: muovia, metallin kappaleita, pahvia ja lasia.
Roskat vedessä ja rannoilla aiheuttavat ongelmia

Älä koskaan heitä veneestä mitään veteen,

eläimille ja ihmisille.

vaan vie aina roskasi rantaan

Lue lisää: siistibiitsi.fi

ja roskikseen.
Haasta itsesi ja ystäväsi

ETSI EROAVAISUUDET

Etsi kuvista 11 eroavaisuutta.

Lapset ja nuoret

Lapset ja nuoret

Skydda vat tenomroden
T

illsammans bör vi ta hand om vår skärgård, hav,
sjöar och de djur som bor där.

Med vågorna sköljs det upp mycket skräp: plast, metall
bitar, papp och glas. Skräpet både på land och i vattnet

Kissa aldrig i havet. Kiss innehåller näring som bidrar till
övergödning av vattendraget.
Tvätta inte ditt hår i sjön eller i havet. Tvättmedlen hör inte

orsakar skada till både djur och människor.

hemma i naturen.

Läs mer: siistibiitsi.fi/sv

Kasta aldrig skräp i vattnet, ta alltid skräpet med till stranden

FINN FELEN
Finn de elva skillnader i bilderna.

Utmana din kompis och städa en

och lägg det i soporna.

strand tillsammans. Ta med er

siivoamaan rantoja. Ottakaa

en påse och samla upp allt

pussi mukaan ja kerätkää

skräp ni hittar då ni går

rannoilla kulkiessanne pussiin

på stranden.

roskia.
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Matkaveneily

Luonnonsatamien lumoa
Suomi on pullollaan täyden palvelun vierassatamia, mutta myös
luonnonsatamissa on nähtävää ja koettavaa. Kolme veneilijää
kertoo omista lempikohteistaan.
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Vålö (Vålöfladan)
N 59° 59,4’ E 20° 12,9’
merikarttalehti C 753
Kaunis, mutta lähes käyttämätön luonnonsatama
Lemlandetin kaakkoiskulmassa. Sisäänajo vaikuttaa
haastavalta ja merikarttaa katsoessa saattaa hirvittää.
Kohteeseen pääsee kuitenkin hyvin, kun tietää, mistä
mennä.

Matin maistiaiset Saaristomereltä

P

itkänlinjan veneilijä Matti
Törmä on purjehtinut
ympäri
Suomea
ja
ollut vahvasti mukana
toteuttamassa Turun PartioSissien Suuri Satamakirja -kirjasarjaa.
Törmä seilaa niin tuttuihin kuin
tuntemattomiinkin helmiin ja kerää niistä
tietoa satamakirjoja ja muita veneilijöitä
varten. Nyt saamme syventyä hänen
Ahvenanmaan saariston vinkkeihinsä.

Mikä luonnonsatamissa
viehättää?
”Luonnonsatamissa minua kiehtovat koskematon luonto, karut kalliot, ikimetsät,
erämaa ja mahdollinen historiallisuus.
Talvisin teen ilmakuvien avulla omia kart-

toja ja etsin niistä potentiaalisia kohteita:
hyvää ankkuri-paikkaa tai maihin kiinnittymispaikkaa. Hyvä luonnonsatama
on suojainen tuulelta ja aallokolta sekä
hieman syrjäinen ja tuntematon. Lähestymisen pitää olla selkeää ja karitonta, eikä
mökkejä ole liian lähellä – muita veneilijöitä saa toki olla.
Minusta paras aika uusiin luonnonsatamiin tutustumiseen on touko-kesäkuun
vaihde. Se on hyvää aikaa löytöretkeilyyn,
kun luonnonrauhaa on joka puolella,
eikä ruuhkia ole. Ilmat ovat lämpimiä,
muuttolinnut ovat saapuneet ja vesi on
kirkasta. Valoisaa on pitkään ja tuulikin on
usein maltillinen. Eläkeläisellä ei ole kiire, ja
kun sopivan kohteen löytää, niin siihen voi
jäädä pidemmäksikin aikaa.”

Mikä on suosikkiluonnonsatamasi?
”Lempikohteeni luonnonsatamista on se,
mitä en ole vielä kokenut – toistaiseksi löytämätön, seuraavan matkapurjehduksen
kohde. Erinomaisia on tullut nähtyä runsaasti, joista muutama tässä jutussa maistiaisiksi. Tarkat lähestymiskartat näistä ja
noin sadasta muusta satamasta saat, kun
partiolaisten päivitetty Suuri Satamakirja
– Ahvenanmaa ilmestyy ensi keväällä Helsingin venenäyttelyn aikaan.”
Sitä ennen voit tutustua muihin PartioSissien kattaviin ja hyödyllisiin satamakirjoihin: satamakirja.fi

Stora Stegskär
N 60° 0,7’ E 19° 57,2’
merikarttalehti C 756
Maarianhaminan eteläpuolella sijatseva suosittu ankkurilahti, jossa on myös useita maihin
kiinnittymispaikkoja.

Husfjärden
N 60° 14,5’ E 19° 31,1’
merikarttalehti C 761
Eckerön länsilaidalla Käringsundista länteen
sijaitseva lahti oli suosittu kohde jo pronssikaudella.
Vanhoissa merikartoissa 1700-luvulla se on merkitty
ankkuripaikaksi.

Yttre Ängholm
Inderskär
N 60° 27,9’ E 20° 49,1’
merikarttalehti C 737
Kaunis, karu ja kallioinen
saariryhmä Pohjois-Ahvenanmaalla.

N 59° 58,3’ E 20° 20,8’
merikarttalehti C 754
Föglön eteläpuolella oleva koskematon, ikimetsäinen saari, jossa on useita rauhallisia poukamia.
Sisäänajon reitti on yli neljä metriä syvä, mutta se
on kapea ja siihen tarvitaan parempaa tietoa.

Matkaveneily

Matkaveneily

Eevan tärpit Päijänteelle

E

eva Helemaa-Ryymin purjehtii
perheensä
kanssa
Päijänteellä. Lahtelaisen suosikkiluonnonsatama on upea
Kelvenne, jonne hän suuntaa monesti
nauttimaan Suomen kesästä.

Mikä Kelvenneessä
viehättää?
”Kelvenne on Päijänteen kansallispuiston
saari, joka tarjoaa niin hiekkarantoja, venepoukamia kuin lumoavia metsäpolkujakin. Saari on pituudeltaan 7,7 kilometriä
ja loistava paikka harrastaa polkukävelyä
tai -juoksua. Pitkillä hiekkarannoilla kelpaa uida ja poukamissa on suojassa tuulilta. Kelvenne kuuluu niihin kohteisiin,
joihin Päijänteellä kannattaa tutustua.
Hiekkarantojen ja liikuntamahdollisuuk-

sien takia meidänkin perhe vierailee
Kelventeellä useamman kerran kesässä.
Kelventeen länsirannalla sijaitsee upea
Isohieta-niminen hiekkaranta, jollaista
toista, en Päijänteeltä usko löytyvän.”

Vinkkejä saapumiseen
ja oleskeluun siellä?
”Kelventeeltä löytyy useampi köliveneelle soveltuva rantautumispaikka ja matalia
rantoja moottoriveneille sitäkin enemmän.
Karhunkämmeneen ja Koukkuniemeen
pääsee purjeveneillä ja ne ovat tuulelta
suojaisia poukamia. Poukamaan kulkeminen vaatii kuitenkin erityistä varovaisuutta
ja tuntemusta, sisääntuloaukoilla on paikoin
kivikkoista.
Kelventeeltä löytyy viitoitusta saarella
kulkijoille ja useita nuotiopaikkoja retkei-
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Kråkskär kiehtoo Maariaa

M

aaria Parry perheineen
suuntaa yleensä Saaristomerelle. Helsinkiläiset purjehtivat viime kesänä Kråkskäriin, johon koko nelikko tykästyi. Parryn
suosikkikohteessa viihtyvät niin lapset kuin
vanhemmatkin.

lijöille. Saari on kokonaisuudessaan pitkä
harju, joten maasto on paikoin mäkistä.”

Mistä muista luonnonsatamista olette pitäneet?
”Päijänteellä sijaitsee paljon kauniita luonnonsatamia, etenkin moottoriveneilijöille,
jotka voivat rantautua mataliinkin rantoihin.
Lietsaari kauniine hiekkarantoineen on Etelä-Päijänteen helmi, Linnasaaren takut ovat
ihastuttavat pienet kalliosaaret myöskin eteläisellä Päijänteellä. Tehin selän pohjoispuolelta löytyy muun muassa Kytösaari-Salmensaari-Ahosaari-saarirypäs, joka tarjoaa monia
rantautumispaikkoja kaikille tuulensuunnille.
Päijänteeltä löytyy myös suuri määrä eri purjehdusseurojen tukikohtia, joihin voi kaikki
seuroihin kuuluvat rantautua maksamalla
vuorokausimaksun.”

Mikä Kråkskärissä
viehättää?
”Kävimme viime kesänä ensimmäistä kertaa Saaristomeren kansallispuistoon kuuluvassa Kråkskärissä. Pienten lasten kanssa
saaren hiekkaranta oli aivan unelmapaikka,
varsinkin kun meille osui silloin kauniit säät
eikä sinilevää näkynyt. Saaressa on vanha
kalastajan talo ja pihapiiri, ja pohjoispuolen
silokalliolta oli mukava käydä snorklaamassa rakkolevämetsän keskellä.”

Kelventeellä sijaitsee ainutlaatuinen
ja upea Isohiedan hiekkaranta.

Kråkskäristä löytyy tekemistä
niin lapsille kuin aikuisillekin.

Vinkkejä saapumiseen
ja oleskeluun siellä?
”Saaren lahti on avoin etelätuulille. Rannalla on renkaita kiinnittymiseen, mutta kalliot ovat korkeat ja paikoin todella jyrkät. Me
kiinnitimme veneen keulaportaat kalliolle
kulkemisen helpottamiseksi.
Vanhalla kalastajatilalla on kylttejä,
joissa kerrotaan saaren historiasta. Meidän
viime kesän purjehduksen ainoat punkit tulivat kyllä kaikki Kråkskäristä, joten niihin
kannattaa varautua.”

Mistä muista olette
pitäneet?
”Ei tule mieleen montaakaan luonnonsatamaa, joista emme olisi pitäneet.
Luonnonsatamaisissa saarissa pääsee
usein nauttimaan myös metsässä kulke-

misesta, vaikka metsä saattaa toki olla
melko pieni. Esimerkiksi Dalskär on kiva. Suomenlahdella Eestiluoto on kestosuosikki.
Meillä on ystävä, joka on kolunnut Saaristomerta läpi ja jakanut meille vinkkinsä
luonnonsatamien salaisista helmistä. Jotkut
niistä taitaa kyllä nykyään löytyä partiolaisten satamakirjasta. Merikartan tutkiskelu
”sillä silmällä”, että mistä löytyisi suojainen
ja riittävän syvä rantautumispaikka, on
mielenkiintoista. Aina kannattaa kuitenkin
olla takataskussa vaihtoehtoinen suunnitelma, jos ennalta tuntematon paikka ei
olekaan hyvä rantautumiseen.”

Muistathan Saimaan?

Myös Saimaalla on upeita luonnonsatamia.
Tutustu esimerkiksi näihin Saimaan luonnonsatamiin:
• Hietasaari
• Kongon laguuni
• Laajahiekka
• Listinki
• Iivarinsalo
• Mitinhiekka
• Petrisaari Puruvedellä
• Sammakkoniemi Linnansaaren kansallispuistossa
Löydät kaikki Saimaan satamat uudistuneelta

Markus Sirkka/www.sirkkaimage.com

veneilysaimaa.com-sivustolta. Kannattaa kurkata!

Maaria Parry

2 • 2020
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Naturhamnarnas charm
Finland har gott om gästhamnar med full service, men naturhamnarna
erbjuder även mycket att både se och göra. Tre båtförare berättar om
sina favoriter.
ÖVERSÄTTNING PINJA HARJUNPÄÄ

M

atti Törmä har seglat runtom i Finland och varit
med i förverkligandet av Turun Partiosissit ry:s
bokserie Suuri Satamakirja. Törmä seglar till både
kända och okända ställen, som han sedan samlar
information om till både böcker och andra som rör sig till havs.
Nu får vi några tips om Skärgårdshavet av honom.

Stora Stegskär
N 60° 0,7’ E 19° 57,2’ sjökort C 756
Populär ankarhamn söder om Mariehamn med även möjligheter till landförtöjning.

N 60° 27,9’ E 20° 49,1’ sjökort C 737
En vacker, karg och bergig ögrupp vid norra Åland.

N 60° 14,5’ E 19° 31,1’ sjökort C 761
Viken som ligger vid västra delen av Eckerö och väster om Käringsund,
var redan populär under bronsåldern. I gamla sjökort från 1700-talet har
den blivit bemärkt som ankarplats.

Vålö (Vålöfladan)

Yttre Änghol

N 59° 59,4’ E 20° 12,9’ sjökort C 753
En vacker, nästan oanvänd naturhamn vid sydöstra delen av
Lemlandet. Inkörningen verkar krävandet och vid första ögonkastet av sjökortet kan man känna sig nervös. Man kommer ändå
lätt fram, då man vet vägen.

N 59° 58,3’ E 20° 20,8’ sjökort C 754
Söder om Föglö ligger en orörd ö med urskog och flera lugna vikar. Inloppets djup är över fyra meter, men den är smal och man behöver noggrannare information.

Inderskär

Vackra Kelvenne

Husfjärden

Eeva Helemaa-Ryymin från Lahtis seglar tillsammans med sin familj
vid Päijänne. Hennes favorit naturhamn är Kelvenne, dit hon färdas ofta
för att njuta av Finlands sommar.
”Kelvenne är en ö i Päijänne nationalpark, där det finns allt från sandstränder och skogsstigar till fantastiska vikar för dem som rör sig med båt.
Ön är ca 7,7 km lång och ett ytterligt ställe för promenader och traillöpning. Vid stränderna är det skönt att simma och vikarna erbjuder skydd
för vinden. Kelvenne är en av de ställen som det lönar sig att bekanta sig
med. Vid den södra kusten av Kelvenne ligger sandstranden Isohieta och
jag antar att man inte kan finna något liknande annanstans i Päijänne.”
Hochland Cheddar Anna 230x146mm HR.pdf

TORQEEDO TRAVEL –
IDEAALIRATKAISU APUJOLLAAN
Irrotettavan akun ja ohjauskahva ansiosta jo muuten kevyet Travel-mallit ovat
kevyitä liikutella ja mahtuvat pieneen tilaan. Akun lataus tapahtuu joko verkkovirralla, aurinkopaneelilla tai 12V-pistokkeesta. Moottorissa ei ole tiikeille tai
säilytystiloihin valuvia haitallisia nesteitä kuten öljyä tai bensaa ja se on käytössä
hiljainen sekä päästötön. Yhdellä latauksella voidaan ajaa nopeudesta riippuen
jopa kymmeniä kilometrejä.
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Lähimmät jälleenmyyjät löydät osoitteesta torqeedo.fi
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Fascinerande Kråkskär

Maaria Parry från Helsingfors färdas ofta tillsammans med sin familj till
Skärgårdshavet. Familjen seglade förra sommaren till Kråkskär, som familjen
på fyra verkligen gillade. Vid Parrys favoritställe trivs både barn och vuxna.
”Vi besökte i fjol för första gången Kråkskär som ligger i Skärgårdshavets nationalpark, och vi blev genast förtjusta i stället. Sandstranden var en
fantastisk palts för småbarnsfamiljer, särskilt då vi hade fint vädret och det
inte fanns någon blåalg. Det ligger en gammal fiskebod med vacker gård på
ön, och i norr erbjuder de släta klipporna ett fantastisk ställe för att snorkla
bland blåstång.”
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Hei, mita kuuluu?
Eri puolilla kotimaatamme sijaitsevat seurat kertovat toimintansa lisäksi,
millainen veneilykausi heillä on ollut. Torniossa jäät olivat veneilyn tiellä
vielä toukokuun alkupuolella, entä Jyväskylässä?
TEKSTI ANNI RAUNIO JA JOAKIM NORDSTRÖM

Leena Ylävaara

Tornion Veneseura

Tornion Veneseuran jollakoululaiset harjoittelivat turvallisesti
Meri-Lapin Meripelastajien
turvaveneen läheisyydessä.

T

ornion Veneseura on toiseksi
pohjoisin SPV:n jäsenseuroista. Seura on saanut joka vuosi
uusia harrastajia Simojärveä
ja Kemijärveä myöten, minkä
seurauksena satamapaikat alkavat täyttymään.
”Seuramme maatukikohta sijaitsee Tornion kaupungin omistamassa venesatamassa Letossa. Meillä on myös saaritukikohta
Etukarissa, noin viiden mailin päässä Letosta. Lisäksi suunnittelemme uuden saaritukikohdan perustamista paikallishistoriallisesti merkittävään Kuusiluodon saareen.

Etukariin on valmistunut tänä keväänä uusi
12-metrinen ponttoonilaituri.
Kesäisin järjestämme muun muassa
jollakurssin ja Päivä Merellä -tapahtuman,
joka on koonnut alueen eri yrittäjiä ja viranomaisia vesillä liikkumisen ja veneilyn
pariin. Molemmat – jollakurssi ja Päivä
Merellä – ovat suosittuja ja keräävät roimasti osallistujia. Tosin tällä kertaa jouduimme perumaan jollakurssin koronaepidemian takia.
Tänä vuonna kesä saapui Tornioon noin
kaksi viikkoa normaalia myöhemmin ja veneiden laskua aloiteltiin toukokuun viimeisellä viikolla. Sitä ennen satama-altaassa oli

Rautpohjan Veneilijät
Kotisatama: Jyväskylä
Perustamisvuosi: 1997
Jäsenmäärä: 48
Purjeveneitä: 5
Moottoriveneitä: 20

R

autpohjan
Veneilijät
(RauV) sijaitsee kauniin
Päijänteen rannalla, Jyväskylässä. Seuran tukikohta
löytyy Puolakasta, heti
Korpilahden eteläpuolelta. Rautpohjan Veneilijät on vuosien varrella järjestänyt jäsenilleen monenlaisia tapahtumia ja veneilyyn
liittyviä koulutuksia.

tunnuksestanne lähes puhuvan.”
Nykyään Puolakan-tukikohta kerää
jäseniämme viettämään vapaa-aikaa niin
saunan kuin kalastuksenkin merkeissä.
Tukikohdasta käsin on ollut hyvä tehdä veneretkiä niin etelän suuntaan kuin pohjoiseenkin. Lähiympäristössä on useita muitakin veneseurojen tukikohtia, mikä on mahdollistanut erilaisten yhteisten tapahtumien
ja koulutusten järjestämisen. Tukikohta sai
hiljattain käytettynä hankitun betoniponttoonilaiturin, jota on kunnostettu talkoilla.
Vaikka seurassa on enemmän moottoriveneilijöitä, ei purjehdusta ole unohdettu. Seuran toimesta on käyty purjehtimassa
kaljaasi Ansiolla Kalajoella ja viime kesänä

”14. tammikuuta 1997 perustetun seuramme lippumerkki juontaa juurensa Rautpohjan tehtaiden historiaan, kun Rautpohjassa
tehtiin tykkejä. Merenkulkulaitoksen lippukomitea ilmaisi osuvasti asian merkin hyväksyessään: "Tykki on rautaa, mikä tekee

Kotisatama: Tornio
Perustamisvuosi: 1975
Jäsenmäärä: 200
Purjeveneitä: 15
Moottoriveneitä: 25
Kotisivut: tornionveneseura.fi

vielä jäät haittoina. Kausi täällä pohjoisessa
päättyy aikaisin, syys-lokakuun vaihteessa.
Suurin osa veneistä nostetaan ylös lokakuun
ensimmäisen viikon aikaan. Koska tänä
vuonna kauden aloitus myöhästyi, odotamme lämmintä ja pitkää syksyä.
Valtaosa merimatkoista suuntaa meillä
Ruotsin puolen saaristoon, koska Suomen
rannikko on täälläpäin hyvin matalaa ja
saaria vähän – ja nekin matalarantaisia.
Ruotsin saaristo on runsas tarjoten monia
loistavia vierassatamia. Vedet ovat syviä ja
hiekkarantoja on helppo löytää.”
Kari Kenttä, kommodori
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Vuosaaren Urheilukalastajat

kaljaasi Ilonalla Raumalla.
Katsastustoiminta on tärkeä osa seuran toimintaa ja tällä hetkellä sitä pyörittää
neljä katsastajaa. Koronatilanteen vuoksi
yksittäiset katsastukset lähtivät hiljakseen
liikkeelle, vaikka jääpeite lähtikin Päijänteestä tänä keväänä aikaisin. Kylmä kevät
ei houkutellut veneilykauden aloittamista –
ilmeisesti perinteinen heinäkuu on sitä veneilyn suosituinta järvellä oloaikaa. Syksyn
pimenevät illat tuovat oman tunnelmansa
Päijänteelle.”
Rautpohjan Veneilijät ry

Vuosaaren Urheilukalastajien kotisatamasta löytyy muun muassa kahvila
Kampela (punainen rakennus keskellä).

Kotisatama: Helsinki
Perustamisvuosi: 1965
Jäsenmäärä: 600
Purjeveneitä: 60
Moottoriveneitä: 200
Kotisivut: vuosaarenurheilukalastajat.fi

V

uosaaren Urheilukalastajat ry (VUK) on merta
kunnioittava aktiivinen
Itä-Helsinkiläinen seura,
joka edistää vapaa-ajan
kalastusharrastusta ja veneilyä.
”VUK:ssa on sekä kokeneita matkapurjehtijoita, että kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla ansioituneita kalastajia. Lisäksi jäsenistössä on lähisaarien mökkeilijöitä ja
viime aikoina on tullut myös paljon uusia
jäseniä melontaharrastuksen pariin.
Yhdistys osallistuu aktiivisesti alueensa

yhteisölliseen toimintaan ja on houkutteleva yhteisö kalastuksen ja veneilyn pariin
haluaville. VUK on vuosittain ollut mukana
järjestämässä alueen suosittuja tapahtumia,
kuten Vuosaaren Joulupolkua ja Helsingin
Venetsialaisia.
Satamastamme löytyy myös yksi Helsingin mukavimmista kahviloista, palkittu
Kahvila Kampela.
Seuramme monipuolisuuden takia voisikin sanoa, että meillä on veneitä vesillä lähes
vuoden ympäri ja kalastustoimintaa harrastetaan myös vuoden ympäri sekä kotisataman
tuntumassa, että muualla Suomessa.

Korona on vaikuttanut VUK:n kauden
toimintaan muun muassa niin, että yhteisiä
tilaisuuksia on peruttu tai siirretty. Saaritukikohdan ja kotisataman saunatilat ovat olleet suljettuina. Muutamia veneitä on myös
jäänyt telakalle. Positiivisena asiana, niin
koronan myötä yhdistyksemme otti pienimuotoisen ”digiloikan” kun järjestimme ensimmäisen webinaarikoulutuksen uudesta
vesiliikennelaista jäsenistölle ja paikalla oli
runsas osallistujamäärä!”
Michael Ljungqvist, varapuheenjohtaja
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mutta puolenkin tunnin viivästys vaikuttaa
enemmän kuin huonon ja hyvän eliönestomaalin ero.
Samalla tarkistetaan pohjan, potkurin
ja vetolaitteen kunto sekä anodien vaihtotarve. Vetolaitteen öljynvaihto ja nivelien
rasvaus on hyvä tehdä saman tien.
Nyt kiire on jo ohi. Jos noston jälkeen ei
ennusteta pitkää sade- ja myrskyaikaa, on
vain hyväksi antaa veneen kuivua ennen sen
peittämistä kannen ja kylkien pesun jälkeen.
Kyljet voi suojavahata yhdellä kerroksella ilman kiillotusta. Se pitää liikenteen nokipölyn irti gelcoatista ja nopeuttaa kevättöiden
aloitusta.
Moottorin käsikirjan ohjeilla tarkistetaan tai vaihdetaan siipipyörä sekä suodattimet, ajetaan glykolit pakkasta varten,
tyhjennetään vedenerotin sekä jäähdytysjärjestelmä, pestään pilssi ja annetaan
sähköliittimille suihke kosteudenpoistajaa.
Akut ladataan täyteen, johtimet irrotetaan
ja navat puhdistetaan.
Vesi- ja septijärjestelmät on hyvä tyhjen-

Kesäkaveri talvilevolle
Ennakointi vähentää hosumista ja huolellinen syyshuolto takaa sen, että
seuraava kausi aukeaa vähintään yhtä terveellä moottoriveneellä kuin
tämä kesä päättyy.
TEKSTI PASI NUUTINEN KUVAT HELMI HOLLO JA IINA AIRIO

A

niharvoin talvi yllättää veneilijää yhtä pahasti kuin
autoilijoita. Jo se, että
suuri osa veneistä telakoidaan seurojen talkoilla,
estää noston lykkäämistä liian myöhäiseksi. Myös itsetelakoijat heräävät asiaan, kun
huomaavat jääneensä yksin laituriin.
Silti moni saa syystoimista stressiä. Turhaan, sillä pieni ennakointi on suuri apu. Se
helpottaa operaatiota, nostaa turvallisuutta, auttaa veneen kunnon säilymistä ja tuottaa pientä säästöäkin.
Työ käynnistyy jo vesillä. Akku ladataan
vielä kerran täyteen. Viimeinen koukkaus
tankkauspisteellä ja septi-imurilla lämmittää moottorin sopivasti öljynvaihtoa

varten. Vanhan öljyn kunto tarkistetaan,
vaalea sameus vihjaa veden pääsystä kiertoon. Vaikkei vedestä merkkiä näkyisikään,
voi muutaman vuoden välein ottaa öljynäytteen ja toimittaa sen analysoitavaksi,
jolloin saa runsaasti tietoa moottorin yleiskunnosta.
Viimeistään nyt kannattaa ottaa käyttöön muistilehtiö, johon kerätään huolto-,
täydennys- ja uusintatarpeet niin veneen
kuin miehistön varusteiden osalta. Vihko
on erittäin tehokas apuväline veneen kuntoa ja ylläpidon edullisuutta tavoitellessa.
Sen avulla talven alennusmyynneistä tekee
oikeita valintoja, ei heräteostoksia.
Riippuu laituripaikasta ja venepukeista,
kummassa vene on helpompi tyhjentää.

Yleensä tikkailla keikkuminen kannattaa
minimoida ja nosturin alle ajaa mahdollisimman tyhjä vene.
Maavalmisteluihin kuuluu pukkien kunnon tarkastus. Kun ne on todettu kelpoisiksi, koottu, säädetty sekä tuettu kunnolla,
jätetään säätöihin tarvittavat työkalut esille.
Yhteisnostojen sujumiseksi tämä on aivan
oleellista, mutta nopeuttaa yksinkin toimimista.

Tuoreena puhtaaksi
Kun vene laskeutuu pukeille, vieressä pitäisi
olla valmiina vettä, painepesuri tai harjoja.
Pohjan ja vetolaitteen puhdistus vaikeutuu
dramaattisesti, jos ne pääsevät välillä kuivahtamaan. Ihan minuuteista ei ole kyse,

nyksen lopuksi huuhdella puhtaalla vedellä.
Pohjaproput jätetään auki. Kaasujärjestelmä tarkistetaan vuotojen varalta, ja koko
ajan kirjataan muistiin, mitä varaosia tai
ammattihuoltoja tullaan tarvitsemaan.

Tuuletus kuntoon
Veneeseen jäävää tavaraa voi arvioida varkaan silmin: kuinka helposti se on vietävissä ja onko sillä jälleenmyyntiarvoa?
Jos plotterin tai vhf:n saa itse irti kymmenessä minuutissa, sitä on turha jättää
voron tehtäväksi. Pelastusliivit, astiat tai
nätit viltit ovat helpommin myytäviä kuin
muotoonleikatut patjastot. Ne, samoin
kuin veneeseen jäävät kuomut ja muut
tekstiilit pitää asetella mahdollisimman
hyvin tuulettuviksi.
Sisätilojen loppupuhdistuksessa avautuu ihan merkittävä säästön paikka, kun
katsoo vinkkejä Marttaliiton sivuilta (www.
martat.fi). Parin euron mäntysuopapurkki
korvaa helposti lähes kaikki kalliit "erikoispesut" ja viimeinen pyyhkäisy etikkaliuok-

61

sella torjuu sekä homeitiöitä että talviasuntoa etsiviä jyrsijöitä.
Lopuksi varmistetaan kaikkien lokeroiden ja komeroiden pysyvän auki niin,
että tuuletus todella kiertää kaikkialta ulos
saakka.
Peitetelineiden toimivuutta pitää arvioida kolmen kohdan muistilistalla. Kuoppia
ei saa muodostua, jotta lumi ja vesi luistaa
pressun päältä pois. Veneen kaiteita ja tuulilasinkaaria ei saa käyttää pressun kannattimina. Tuulipintaa pitää olla mahdollisimman vähän.
Ihannetapauksessa peitteen kuormat
johtuvat maahan sen omilla jaloilla, ei veneen tai pukkien välityksellä.
Kaikki kohdat koskevat myös pressun
kiinnittämistä, sen helmat on parempi sitoa
irtopainoilla kuin venepukkiin. Kun peitteen lopulta sulkee, kannattaa yksi kohta
jättää helposti avattavaksi: parasta ystävää
pitää käydä kuitenkin käydä muutaman
kerran tervehtimässä talviunilla.
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volvo penta huoltoverkostomme
Service

Ahvenanmaa
Wemarin
Puh. 018 129 90

Kotka
Veleiro
Puh. 05 210 9555

Pori
Jälleenmyyjää etsitään

Tammisaari
Hydrolink Boatcenter
Puh. 050 378 6071

Hanko
Hanko Boat Yard
Puh. 040 011 12 01

Kuopio
Tulossa!
Seuraa: www.suv.fi

Porvoo
Tolkkisten telakka
Puh. 010 3877 180

Tampere
WaveMotor
Puh. 010 325 7900

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

Lahti
Vääksyn Konepiste
Puh. 010 271 7411

Puumala
SaV Yachts
Puh. 050 364 3111

Tornio
Tatun Tarvike
Puh. 020 785 0840

Lappeenranta
UK Koskimies
Puh. 05 612 9071

Raasepori
Nylund’s Boathouse
Puh. 044 987 8588

Turku
S-Marin
Puh. 044 725 1065

Kempsu-Huolto
Puh. 010 28 11 390

Rauma
Petäjäksen Telakka
Puh. 02 824 1041

Uusikaupunki
Salmeri
Puh. 02 842 3353

Salo
TopMarine
Puh. 040 053 13 71

Vaasa
Hydrolink Boatcenter
Puh. 06 357 5070

Savonlinna
VS-Marin
Puh. 015 273 090

Vääksy
Vääksyn Konepiste
Puh. 010 271 7412

Top-Boat
(Jollas)
Puh. 010 229 6000
Iniö
Björklund Båtslip
Puh. 02 463 5343
Inkoo
Mainserv
Puh. 050 531 1805

Alkuperäiset varaosat
ja luotettava huolto
Asennetuilla
varaosilla on nyt

Koneet ja laitteet

• Noudata laite- ja mallikohtaisia huolto-ohjeita.
• Vanhoihin moottoreihin löytyy käyttöohjekirjoja
valmistajien nettisivuilta, mutta myös netissä
• Täysi tankki torjuu kondenssivettä, mutta

Oulu
Fennomotors
Puh. 0400 279 925

Mekaniska Marin
Puh. 09 221 1014
Joensuu
Kopola Varastointipalvelut
Puh. 050 355 5996
Jyväskylä
Autosähkötyöt Ahonen
Puh. 010 322 0160

2 vuoden takuu

toimivista varaosaliikkeistä.

Loviisa
Tuomo Lempinen
Puh. 040 071 4049

Parainen
Damec
Puh. 0400 845 594
Pietarsaari
Kvarken Marin Service
Puh. 0500 669 220

Sideby
Sideby Motor
Puh. 050 436 0786
Taalintehdas
Dalsbruks Båtservice
Puh. 02 466 1400

nykyisten (bio)polttoaineiden säilyvyys on
aiempia heikompi: käytä suoja-aineita.

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

Muista varusteet

• Ennen glykolin ajoa jäähdytysjärjestelmään,

• Koeponnista kaikki pelastusliivit.

käytä moottoria muutama minuutti makealla

• Päivitä hätämerkinantovälineet.

vedellä.

• Päivitä elektroniikan ohjelmistot.

• Siipipyörän vaihtoväli on 2-3 vuotta.
• Polttoainesuodattimet on tarkastettava vuosittain.
• Etsi voitelukohteet myös ohjausjärjestelmästä.

• Tarkista köydet ja lepuuttimet.
• Tilaa ammattilaista vaativat huollot 		
ennen kevätsesonkia.

• Akun kengät irrotetaan. Navoista ja kengistä
poistetaan hapettumat teräsharjalla, mutta niitä
EI RASVATA.

• Ota hyöty talven alennusmyynneistä

Huolto valtuutetussa Yamaha-huollossa on
muutakin kuin pelkkä öljynvaihto!

varustehankinnoissa.

Termostaatin
tarkastus / vaihto

Jakohihnan tarkastus / vaihto

Polttoainejärjestelmän
vuotojen tarkastus
Sytytystulppien tarkastus /
vaihto
Jäähdytysjärjestelmän
anodien tarkastus / vaihto

Aikataulu
Ennen nostoa:

• Akkujen lataus.

Polttoainesuodattimien
tarkastus / vaihto

Heti noston jälkeen:
• Pohjan pesu.

Moottorikopan lukituksen
tarkastus ja voitelu

• Septin tyhjennys.

• Kannen ja kylkien pesu.

• Vesitankkien tyhjennys.

Merkkiveden tarkastus

• Vetolaitteen öljynvaihto ja nivelten rasvaus.

• Kiinteän polttoainetankin täyttö.

• Moottorin huuhtelu ja glykoliajo.

• Moottoriöljyn vaihto.

• Vesi- ja septijärjestelmien huuhtelu ja tyhjennys.

Öljyn tyhjennystulpan
tiivisteen vaihto
Pakoputkiston vuotojen tarkastus

• Kaiteiden irrotus.

Moottoriöljyn vaihto

• Pukkien valmistelu.

Vesipumpun kotelon tarkastus

Veneen kuivuttua:

Vesipumpun siipipyörän
tarkastus / vaihto

Talvella:

• Kylkien suojavahaus.

• Akkujen lataus noin kahden kuukauden välein.

• Tuuletuksen järjestäminen sisätiloihin.

• Pressujen tarkastus myrskyjen ja lumisateiden

• Veneen peittely.

Anodien tarkastus / vaihto

Vauhtipyörän kiinnityksen
tarkastus
Johtoliitosten tarkastus
Jäähdytysjärjestelmän
vuotojen tarkastus
Öljynsuodattimen vaihto
Kaasu- ja vaihdekaapeleiden
tarkastus / säätö

Metallipintojen
spraysuojaus
Kiinnityspulttien
tarkastus
Voitelukohteiden
tarkastus
Pystyakselin rasvaus
Trimmilaitteiston
öljyn tarkastus

Vaihteiston tarkastus
Vaihteiston öljynvaihto

UUSI täyden palvelun Yamahaperämoottorihuolto ja
varaosamyynti
Helsingin Lauttasaaressa
Meiltä saa kaikki alkuperäiset Yamaha-perämoottorien
varaosat ja tarvikkeet.
Käytettävissämme on laituritilaa, veneiden nosto- ja
telakointikapasiteettia sekä huoltoauto, jolla pääsemme
matkankin päähän.
Tule tutustumaan tai
soita meidät veneesi luo!

Vaihteiston täyttö / tyhjennystulppien tiivisteiden vaihto
Potkuriakselin
tarkastus / voitelu
SDS-potkurinnavan
tarkastus / voitelu

jälkeen.

Potkurin kiinnityksen
tarkastus, sokan vaihto

Huoltomuistuttimen nollaus
YDIS-diagnostiikan
luku moottorin ECU:sta
Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu

Tämä lista on vain esimerkki. Tarkemmat tiedot saat Yamaha-jälleenmyyjältäsi tai valtuutetusta huoltopisteestä.

Tarkastus Säätö

Vaihto

Huoltotiedotteiden ja
-kampanjoiden tarkastus

SUV.fi
Suomen Venehuolto

PERÄMOOTTORIHUOLTO

SUV - Perämoottorihuolto
Huolto, varaosat, tarvikkeet
044 49 499 30
pmh@suv.ﬁ
Veneentekijäntie 11
00210 Helsinki
www.suv.ﬁ
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Matkaveneily

Katso ke
sä
jäsenedu n
mobiilijä t
sen
kortistas i
(Cardu)

Suomen Purjehdus ja Veneilyn jäsenseuran jäsenenä
nautit monista rahanarvoisista alennuksista ja eduista.
Tuntuvia etuja Ifiltä

Trossijäsenyys etuhintaan

Jäsenseuramme jäsenenä sinut on vakuutettu If Vakuutuksen tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa veneilytoiminnassa, johon kuuluvat: vesillä veneily, veneen syys- ja
kevätkunnostus sekä korjaus maissa. Lisäksi saat lisäalennuksen venevakuutuksesta, jos olet katsastanut veneesi
Suomen Purjehdus ja Veneily 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 jäsenetuihisi: if.fi/spv.

Saat Trossin vuosimaksun 70 euron hintaan (normaalisti 80
euroa). Trossi-palvelua voi hyödyntää, jos matkasi vesillä keskeytyy yllättäen. Tällöin saat hinauksen lähimpään satamaan,
johon on saatavissa korjauspalveluja sekä tarvittaessa apua
korjaajan ja veneen väliaikaisen säilytyspaikan hankkimisessa.
Etu sisältää jäsenen valitseman meri- tai
järvipelastusyhdistyksen jäsenmaksun.
Lue lisää osoitteesta trossi.fi.

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

Finnlinesin laivamatkat jopa
35 prosentin alennuksella
Finnlines tarjoaa seurojemme jäsenille alennusta matkustajaliikenteen laivamatkoista reiteillä Helsinki–Travemünde ja Naantali–Långnäs–Kapellskär. Saat vähintään 20 prosentin
alennuksen Standard-hinnoista. Liittymällä
Finnlinesin Star Club -kanta-asiakkaaksi saat
vielä 3 prosentin lisäedun tarjoushinnoista sekä etuja laivalla. Jäsenseurojen on myös
mahdollista neuvotella matkaetu seuran järjestämiin kilpailuihin. Tutustu tarkemmin
etuihin ja matkustusajankohtiin osoitteessa
finnlines.fi/spv.
Tutustu kaikkiin etuihin: spv.fi/jasenedut

Suomen Purjehdus ja Veneilyssä tapahtuu
SPV Uivassa 13.-16.8.
SPV:n suosittu Lasten maailma viihdyttää jälleen Uiva-venenäyttelyssä, Helsingin Lauttasaaressa. Perheen pienimmät pääsevät
testaamaan taitojaan hengauskiikuilla ja purjehdussimulaattorissa. Alueelta löytyy myös solmupenkki, jossa niin lapset kuin
aikuisetkin voivat harjoitella solmuja.

Kevätliittokokous 8.9.
Koronaepidemian vuoksi siirtynyt kevätliittokokous pidetään Poliisien kesäkodilla, Helsingin Lauttasaaressa kello 17.30 alkaen.
Voit tutustua kokousmateriaaliin osoitteessa spv.fi/liittomateriaalit (kohta Liittokokousmateriaalit -> Kevätliittokokous 2020).

Veneilyturvallisuuspäivä 24.10.
Perinteinen Veneilyturvallisuuspäivä rantautuu jälleen Suomen Ilmailumuseoon Vantaalle. Tapahtuma on suunnattu
katsastajille ja kouluttajille, joille lähetetään kutsut lisätietoineen hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Superviikonloppu 21.–22.11.
Veneilykauden huipentumaa vietetään jälleen Helsingin Kalastajatorpalla. Lauantaisessa seuraseminaarissa jatketaan edellisvuoden tapaan tulevaisuusteemalla ja illalla vuoden tekijöitä ja saavutuksia juhlitaan upeassa Pyöreässä salissa. Sunnuntaina
on luvassa syysliittokokous. Lisätiedot ilmoittautumisineen päivitetään sivulle spv.fi/superviikonloppu.
Koronatilanne voi vaikuttaa tapahtumien toteutumiseen.

Alennuksia Karttakeskuksen
karttakauppa.fi:ssä
Saat 10–20 prosentin alennuksen Karttakeskuksen
karttatuotteista. Katso tarjoukset Karttakaupasta: karttakauppa.fi/spv.

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

Merikaupasta kesään!
Merihenkiset vaatteet, lahjat,
sisustus, veneastiat ja
Roope-tuotteet

Linnankatu 37b, Turku
Puh. 040 761 8484

Myös nettikauppa:
www.oceanspirit.fi
www.merikauppa.fi
www.roope-tuotteet.fi
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X-Drive® Endure

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

Toiminnanjohtaja
Jan Thorström

Veneilykoordinaattori
ja koulutuspäällikkö
Mirja Rosenberg

Lasten ja nuorten
veneilytoiminnan
koordinaattori
Laura Santala

Suomen Purjehdus
ja Veneily

Järjestökoordinaattori
Karoliina Rouhiainen

Viestintäkoordinaattori
Anni Raunio

@suomenpurjehdusjaveneily

PALAUTA PURJEHTIMISEN
INTOHIMO

Maajoukkueviestintä
ja Nautic
Iina Airio

Kilpaveneilytiedotus
Joakim Nordström
Nuorten
olympiavalmentaja
Andreas Geritzer
Valmennuspäällikkö
Vili Kaijansinkko

Päävalmentaja
Joakim Wilenius

Kilpapurjehdustoiminnan
koordinaattori
Thomas Hacklin

Nuorten
olympiavalmentaja
Jan Gahmberg

Kilpaveneilyn ja
veneilyturvallisuuden
koordinaattori
Mikaela Dunderfelt

Yhteistyössä

Näin löydät aluetoiminnanjohtajasi
Suomenlahden itäosan vesistöalue
(Virolahti-Sipoo)
Martti Laisi
martti@laisi.net
Suomenlahden keskiosan vesistöalue
(Helsinki)
Juha Vuorinen
juha.vuorinen@paperdreams.fi
Länsiturunmaan keskiosan vesistöalue
(Västra Åboland), saaristokunnat
Erik Nordenswan
eriktnordenswan@gmail.com
Läntinen Suomenlahti - Itäinen
Anders E. Grandell
anders.grandell@kolumbus.fi
Saimaan vesistöalue
Antti Kaipainen
antti@anttikaipainen.fi
Läntinen Suomenlahti - Läntinen
Frej Werner
frej.werner@gmail.com
Turun veneilyalue
Katja Rytkönen
katja.rytkonen@turunpursiseura.fi
Ahvenanmaa
Björn Tennström
bjorn.tennstrom@aland.net

Perämeren eteläosan vesistöalue
Johan Nyberg
johan.nyberg@anvianet.fi
Keitele–Päijänteen vesistöalue
Ismo Glans
ismo.glans@gmail.com
Pohjanlahden keskiosan vesistöalue
(Merenkurkun veneilyalue)
Peter Remahl
remahl@mac.com
Perämeren, Kemijoen ja
Oulunjoen vesistöalue ja Lappi
Seppo Parhi
seppo.parhi@gmail.com
Selkämeren vesistöalue
Martti Virtanen
martti.virtanen@gmail.com

Espoon
ja Hämeen
aluetoiminnanjohtaja
haussa! Ehdotuksia
otetaan vastaan:
toimisto@spv.fi

UUDET

TÄYSIN VALKOISET PURJEET MATKA JA KILPAPURJEHTIJOILLE

X-Drive® Endure purjeet valmistetaan Endumax® kuidusta, samaa kuin
Dyneema® ja Spectra®. Kuidut jotka tunnetaan korkeasta lujuudesta ja
erinomaisesta kestävyydestä. Endumax® on myös valkoista jolloin myös
X-Drive Endure purjeet ovat klassisen valkoisia mutta täysin uudenlaisia.
Kymmenkertaisesti Dacronia lujemmat Endumax®kuidut ovat X-Drive
Endure purjeessa katkeamattomina kulmista kulmiin tarkasti rasitusten
suuntaisina pitäen purjeen muodon mahdollisimman
tehokkaana.
Löydä nyt purjehtimisen intohimo uudelleen. Vaihda
venyneet Dacronpurjeesi uusiin jotka säilyttävät
räätälöidyn aerodynaamisen muotonsa. Hyvin
istuvat purjeet kallistavat venettäsi vähemmän ja
purjehtiminen on hauskaa kovemmassakin tuulessa.
Tutustu mallistoomme kotisivuillamme
www.uksailmakers.com ja pyydä tarjous uusista
X-Drive Endure purjeista.
UK Sailmakers 50 purjeneulomon globaalia
osaamista ja paikallista asiantuntemusta
vuodesta 1948

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

Satoi tai paistoi - SARGOLLA kaikki hyvin!

SARGO on luja, urheilullinen ja nautinnollinen.
Jos nautit risteilystä kimmeltävällä merellä, arvostat
SARGOn aidosti urheilullisia ajo-ominaisuuksia, hyvin
reagoivaa ohjausta sekä hienostunutta ajokäyttäytymistä.
Merikelpoiset SARGO-veneet toimivat hyvin sekä matka-,
että yhteysveneinä ja vievät sinut ja perheesi turvallisesti
perille, minne ikinä haluatkaan.

Kesän 2021 ennakkomyynti on alkanut.
Nyt on oikea aika tilata uusi SARGO ensi kesäksi!

Astrum Vene
Showroom
Joensuunkatu 15, Salo
astrum.fi

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

Kenneth Forsström p. 040 733 1771
kenneth@astrum.fi

