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Täysin purjein tulevaisuuteen.
Purjehdukseen liittyvät arvot ja aktiivinen elämäntapa ovat tärkeitä Mercedes-Benzille. Siksi Mercedes-Benz on jo toista 
vuotta SPV ry:n ja Suomen purjehdusmaajoukkueen virallinen yhteistyökumppani. Yhteistyö on syventynyt ja näkyy entistä 
laajemmin lajin harrastajien ja ammattilaisten keskuudessa.

Mercedes-Benz-mallisto on täydentynyt mielenkiintoisilla uudistuksilla. Näistä uusimpina mainittakoon E-sarjan sedan-,  
farmari- ja coupé -mallit, sekä alkukeväästä uudistunut kompakti katumaasturi GLA. Suosittuihin C-sarjan sedan- ja farmari-
malleihin saa nyt 4MATIC-nelivedon edulliseen kampanjahintaan 990 euroa!

Tervetuloa tutustumaan laajaan Mercedes-Benz-mallistoon lähimmälle jälleenmyyjälle tai osoitteeseen mercedes-benz.fi.

C 180 Coupé A kokonaishinta alk. 50 632,63 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €).  
Vapaa autoetu 905 €/kk, käyttöetu 755 €/kk. CO2-päästöt 132 g/km, EU-keskikulutus 5,9 l/100 km.  

Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 30 €/kk. Kuvan auto lisävarustein. Ajotietokoneen kieli: englanti.

C-sarjan sedan- ja  
farmari-malleihin
4MATIC-neliveto

990 €

Mercedes-Benz Suomi @mbsuomi Mercedes-Benz Suomi
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NAUTICThe smart 
alternative. 
Silic One kasvillisuutta hylkivä teknologia 
muodostaa näkymättömän hydrogeelisen 
mikrokerroksen joka on veden kaltainen. 
Tähän on organismien vaikea kiinnittyä.
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I
tsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuot-
ta on hyvä katsoa hieman kuluneeseen 
vuosisataan. Menneisyytensä tuntemi-
nen auttaa tulevaisuuden hahmottami-
sessa ja tavoitteiden luomisessa.

Maamme ensimmäinen purjehdusseu-
ra, ja myös urheiluseura, on 1856 perustettu 
Segelföreningen i Björneborg (BSF). Pur-
jehtimisesta tuli 1800-luvun lopulla hyö-
tyliikkumisen lisäksi vapaa-aikaan liittyvä 
harrastus. Seuran veneiden välillä järjes-
tettiin kilpailuja, mutta erityisesti seurojen 
välillä järjestettävät kilpailut herättivät tar-
peen yhteisistä kilpailusäännöistä. Vuonna 
1894 neljätoista purjehdusseuraa julkaisivat 
yhteisen venekalenteri ”Finlands Segelföre-
ningar”. Vuonna 1899 Suomessa oli 31 pur-
jehdusseuraa. Vuonna 1906 perustettiin 
nykyisen lajiliiton, SPV:n, toinen edeltäjä 
Suomen Purjehtijaliitto.

D
å det självständiga Finland 
fyller 100 år är det skäl att 
kasta en blick på de gång-
na hundra åren.  Känner 
man sin historia är det 

lättare att gestalta framtiden och sätta upp 
målsättningar för verksamheten.

Vårt lands första segel- och idrottsföre-
ning är Segelföreningen i Björneborg (BSF), 
som grundades 1856. I slutet av 1800-talet 
utvecklades seglingen som fritidssysselsätt-
ning.  Föreningarna ordnade tävlingar för 
sina medlemmar, men speciellt tävlingarna 
föreningarna emellan skapade ett behov av 

gemensamma regler. År 1894 publi-
cerade fjorton segelföreningar 
en gemensam båtkalender, 
”Finlands Segelföreningar”. 
År 1899 fanns i Finland re-

dan 31 segelföreningar 

Viime vuosisadan alussa Venäjän val-
lankäytön kiristyminen eli toinen sorto-
kausi, jota kutsutaan myös routavuosiksi, 
nosti maassamme voimakkaan kansal-
lisuusaatteen. Tämän innostamana eri 
alojen yhdistysten perustaminen nähtiin 
keinona vahvistaa mielikuvaa Suomesta 
muiden kansojen joukossa. Yhteiskun-
nallinen vaikuttaminen ja ennen kaikkea 
Venäjän silloin toteuttamien sortotoi-
mien vastustaminen olivat vähintään yhtä 
merkittäviä tekijöitä kuin itse purjehdus-
harrastus.

Purjehdusurheilun lisäksi seuratoimin-
nalla oli vahva yhteiskunnallinen ja sosi-
aalinen merkitys. Laji ei ollut enää vain 
muutamien harvojen tavoitettavissa, vaan 
aktiiviset seurat mahdollistivat lajin pariin 
pääsyn laajalti maantieteellisesti ja yhteis-
kunnallisesta asemasta riippumatta.

och 1906 grundades Finlands Seglarför-
bund, den ena föregångaren till det nuva-
rande förbundet SBF.

I början av 1900-talet hårdnade den 
ryska regimens grepp om landet, den andra 
förtrycksperioden inleddes. Den bidrog till 
en stark nationell väckelse och grundandet 
av föreningar på olika områden sågs som 
ett sätt att stärka identiteten av Finland och 
finländarna som en egen nation. Till en bör-
jan var samhällelig påverkan och speciellt 
motstånd mot de ryska förtrycksåtgärderna 
lika viktiga som själva seglingssporten.

Utöver seglingssporten hade förenings-
verksamheten en stark samhällelig och so-
cial funktion.  Sporten var inte längre för-
behållen endast en liten minoritet utan fö-
reningarna öppnade denna verksamhet för 
vida kretsar utan begränsningar i avseende 
på hemort eller social ställning.  

Merkittävää on, että maamme itsenäis-
tyttyä 1917 nuoren valtion kansallislipuksi 
vahvistettiin keväällä 1918 purjehdusseu-
rojen käytössä ollut siniristilippu. Kaudelle 
1919 annettiin asetus purjehdusyhdistysten 
lipusta ja otettiin käyttöön nykyinen venei-
lyseurojen lippu.

Veneilyseurat ovat merkittävä osa kan-
sakuntamme historiaa. Kuten jo sata vuot-
ta sitten seurojen merkitys niin liikunnan 
kuin fyysisen ja sosiaalisen aktiivisuuden 
edistäjinä on yhä vahva. Seurojen tarjoama 
liikunnallinen elämäntapa ja sosiaalinen 
toiminta ovat yhteiskunnallisesti merkit-
täviä. Vapaaehtoisten tekemä nuorisotyö 
ja koulutus ovat panostus tulevaisuuteen. 
Veneilyseuroilla on yhä vahva rooli yhteis-
kunnassamme.

En betydande händelse var att den un-
ga finländska republiken våren 1918 valde 
segelföreningarnas blåvita korsflagga som 
sin nationella flagga. Inför säsongen 1919 
gavs en förordning om en flagga för segel- 
och båtföreningarna och då togs alltså den 
nuvarande föreningsflaggan i bruk

Båtföreningarna utgör en viktig del av 
vår nations historia.  Nu liksom redan för 
hundra år sedan har föreningarna en viktig 
roll för att befrämja fysisk och social aktivi-
tet. Det motionsinriktade levnadssätt och 
den sociala verksamhet, som föreningarna 
erbjuder, har en stor betydelse i samhället.  
Det ungdomsarbete och den skolning som 
utförs på frivilig basis utgör en satsning på 
framtiden. Båtföreningarna fyller fortfaran-
de en viktig roll i vårt samhälle.

Vahva rooli itsenäisessä Suomessa

En viktig roll i det självständiga Finland

Samuli Salanterä

Liittohallituksen puheenjohtaja

Ordförande för förbundsstyrelsen

6 NAUTIC 1 • 2017



if.fi 
010 19 19 19

if.fi /miksivenevakuutus

Lisäksi saat mm. täyden 60 % bonuksen Täyskaskoon,
konerikkoturvan entistä vanhemmalle koneelle sekä korvaukset 

ilman myrskyrajoja. Markkinoiden alhaisin omavastuu, 100 euroa, 
koskee varkauksia, ilkivaltavahinkoja ja tulipaloja. Tutustu täysin 

uusittuun If Venevakuutukseen osoitteessa

Markkinoiden alhaisin 

OMAVASTUU

If Vene-
vakuutus
UUSI



NAUTIC 1 • 2017 P i n n a l l a

T
iitus Kostia, Jessika Aaltonen, Rooma Tanninen, 
Kasper Vienanlinna, Oskari Sjöroos, Miiru Viti-
kainen, Sanni Sjöroos ja Lotta Vienanlinna ovat 
tutustuneet Turun Pursiseuran eskaadereilla. 

- Koko tämä porukka osuu harvemmin samaan 
satamaan, mutta onneksi useimmiten löytyy kuitenkin seuraa. 
Parasta purjehtimisessa ehkä onkin juuri se, että melkein joka sa-
tamassa on aina kavereita, Kasper Vienanlinna kertoo.

- Satamasta riippuen ajanvietto on jotain uimisen ja shoppailun 
väliltä. Aina on keksitty tekemistä, vaikka se sitten olisikin vain ve-
neessä korttipelien pelaamista, musiikin kuuntelua tai yleistä ajan-
viettoa. Purjehdusreissujen jälkeen pidämme yhteyttä esimerkiksi 
viestittelemällä.

Tiituksella, Jessikalla, Roo-
malla, Kasperilla, Oskarilla, 
Miirulla, Sannilla ja Lotalla 
(kuvassa vasemmalta oike-
alle) on aina hauskaa, eikä 
tekemisestä ole puutetta!
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Kivaa eskaadereilla! 

Veneily yhdistää vauvasta vaariin, ja monet vesiltä löyty-
neet ystävyydet kestävätkin juuri niin kauan. Nautic poimi 
kesälukemiseksi muutaman kaverikertomuksen. 

TEKSTI ANNI RAUNIO

uusiVESILTÄ YSTÄVÄ
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C
harlotta ”Lotta” Risku 
muutti töiden perässä hä-
nelle tuntemattomaan kau-
punkiin, Vaasaan, vuonna 
2002. Keväällä 2003 hänen 

silloinen esimiehensä houkutteli vaasalais-
tuneen naisen gastiksi Match race -tiimiin. 
Lotan oma vene oli jäänyt Naantaliin, ja 
kaipuu vesille oli kova, joten vastaus oli 
helppo. Kesän aikana hän innostui itsekin 
kipparoinnista ja alkoi kasata omaa tiimiä. 

Marja Jaatinen löytyi sponsoripur-
jehdukselta, jossa hän oli yhden veneen 
kipparina. Purjehtijasukuun kuuluvaan 
Linda Strömmaniin Lotta tutustui Wasa 
Segelföreningenin 125-vuotisjuhlanäyttelyn 
avajaisissa. Alussa mukana oli myös mitään 
pelkäämätön etugasti, Hanne Valtonen. 
Tiimi oli kasattu. Vuonna 2007 mukaan 
tuli lapsesta asti purjehtinut Hanna West. 

Tänä päivänä 37–48-vuotiaista koostu-
va nelihenkinen naisisto nauttii purjehduk-
sesta ja tiimistään täysin sydämin. 

- Parasta tiimissämme on aito ja vahva 
ystävyys sekä naurut siihen päälle, Linda 
iloitsee. 

S
anna, Taru ja Lotta ovat 
tutustuneet jo ennen kou-
luikää, 2000-luvun alussa.  
- Tutustuimme todennäköi-
sesti veneillessä, koska sa-

tuimme useasti samaan saareen, ja olemme 
lähes samanikäisiä. Parasta onkin, kun saa 
viettää aikaa samanikäisten ihmisten kans-
sa, koska mielenkiinnon kohteet ovat use-
asti samoja. Parhaita muistoja ovatkin pie-
ninä saaressa vietetyt yhteiset juhannukset. 
Vietimme nuorempina myös paljon aikaa 
veneilyn ulkopuolella, sillä asumme lähek-
käin. Nykyään pidämme päivittäin yhteyttä 
sosiaalisen median välityksellä ja näemme 
silloin tällöin. Kesäisin tapaamme tavallista 
useammin veneilyn parissa, vaikkakin iän 
kertyessä sekin on harvinaisempaa, sillä 
aikataulut ovat tiukemmat ja aina ei pääse 
mukaan veneilemään. Aina on mukava yllä-
tys, jos satumme samaan saareen yhtaikaa, 
Sanna Tolvanen iloitsee.

- Tässä porukassa ei tarvitse selitellä tai 
esittää vaan saa olla oma itsensä, Lotta ker-
too joukkueen hyvästä hengestä. 

- Olemme purjehtineet yhdessä kaikki 
nämä vuodet perheenlisäyksistä ja työkii-
reistä huolimatta. Vaikka kaikilla on omat 
kiireensä ja vastuunsa, ei kesän kymme-
nestä Vaasan mestaruuslähdöstä jää 
yleensä yhtään purjehtimatta sen takia, 
ettei saataisi venettä naisistopulan takia 
radalle, Lotta pohtii. 

- Tähän tiimiin palataan takaisin, vaik-
ka välillä olisi taukoakin. Purjehtimaan 
kannattaa lähteä aina, vaikkei olisikaan se 
mukava ja aurinkoinen kesäilta. Eli hauskaa 
on kelistä riippumatta, Marja täydentää.

Tiimi viettää aikaa myös purjehduskau-
den ulkopuolella. 

- Tapaamme säännöllisesti naisten sau-
naillan merkeissä, juhannuksen alla järjes-
tämme kesäjuhlan ja pikkujouluja vietäm-
me tammikuussa. ”Talvipurjehduksella” on 
käyty Uumajassa ostoksilla, Marja kertoo.

Tästä kaveriporukasta huokuu yhteisöllisyys 
ja luottamus. Naiset pitävät tiimiä kuin toisena 
perheenä: 

- Kiitos ystävyydestä. Minulle muualta 
muuttaneelle teistä on tullut minulle kuin toinen 
perhe, Lotta kertoo. 

- Odotan innolla uutta sesonkia kanssanne. 
Ilman teitä mielenkiintoni purjehdukseen ei olisi 
ollut tällainen kuin nyt, Hanna täydentää.

Timo Tolvanen

Saaresta 
saareen

Taru, Sanna ja Lotta (kuvassa vasemmalta oikealle) nauttimassa veneilyn 
ilosta Vuosaaren Venekerhon Itä-Pellingin saarisatamassa vuonna 2011. 

Lotta Risku, Marja Jaatinen, 
Linda Hasselblatt (Linda 
Strömman oli "äitiysva-
paalla") ja Hanne Valtonen 
vesillä vuonna 2005.

Rennosti  
kisaillen
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K
ilpapurjehdus yhdisti Silja 
Kanervan ja Sinem Kurt-
bayn, jotka tähtäsivät 49er 
FX -luokassa Rion olym-
pialaisiin. 

- Olimme tavanneet ohimennen jo ai-
emmin, mutta tutustuimme vuonna 2009, 
kun Sinem tuurasi silloista kippariani Ma-
ria Saarikalliota 49er:in Hangon Grand 
Prix’ssa. Kun 2013 etsin sopivaa paria 49er 
FX:ään, Sinem muistui mieleeni kunnian-
himoisena kilpailijana, hyvänä starttaajana 
ja iloisena tyyppinä. Siitä se lähti, Kanerva 
muistelee.

- Siljalla ei ollut tuoreena olympiamita-
listina ja kokeneena purjehtijana helppoa 
aloittaa uusi projekti 22-vuotiaan yliopisto-
opiskelijan kanssa. Olin aika impulsiivinen 
ja tein päätökset tunteella, kun taas Silja on 

ollut aina rationaalisempi ja miettinyt asiat  
kunnolla. Aluksi luonteissamme olikin mel-
koinen kontrasti, Kurtbay kertoo.

Hän ihailee Kanervan päättäväisyyttä ja 
kykyä ymmärtää muiden tunteita.

- Silja on todella suuri osa sitä, millai-
nen olen tänään. Toivon, että energisyyteni 
ja  huolettomuuteni ovat tarttuneet vähän 
häneen, Kurtbay virnistää.

Kanerva päätti kilpapurjehdusuransa ke-
sällä 2016 ja työskentelee nykyään laki-
miehenä. Kurtbay siirtyi kippariksi Nacra 
17 -luokkaan, jossa tavoittelee menestystä 
Janne Järvisen kanssa. 

Kanervan ja Kurtbayn yhteys on säi-
lynyt tiiviinä erilaisista elämäntilanteista 
huolimatta.

- Asumme molemmat Lauttasaaressa ja 

Intoilun ja pohdiskelun tasapainoa
yritämme nähdä aina, kun Sinem on Suo-
messa. Käymme syömässä tai menemme 
iltateelle. Sinem päivittää tietoni maailman-
cup-sirkuksesta ja minä kerron ”normaali-
elämän” kuvioista, Kanerva sanoo.

Ystävykset ehtivät jakaa majoituspaikat 
monen vuoden ajan ja elivät välillä enem-
män arkea yhdessä kuin erikseen.

- Meillä oli kolme upeaa purjehdusvuotta 
yhdessä; fantastisia kokemuksia, hienoja paik-
koja ja mahtavia ihmisiä. En usko, että se olisi 
ollut mahdollista, mikäli emme olisi ystävys-
tyneet näin läheisesti, Kurtbay sanoo. 

Parhaiten hän muistaa ruokakauppa-
reissut, joille Kanerva lähti luvaten tuoda 
jotain hyvää.

- Ja Silja ylitti itsensä joka kerta!

IINA AIRIO
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p. 09 7425 5590
www.ravintolasaaristo.fi 

p. 09 7425 5566
www.ravintolasaari.fi 

Herkkuja Suomesta ja 
parhaat merimaisemat

Rantaudu ravintolaan Klippanille ja Sirpalesaareen!

Skandinaavisia makuja 
Helsingin paraatipaikalla

Viera
svenepaikkoja

Venemessuilta 
vauhtia vuoteen

SPV:n osastoilla riitti vipinää Vene 17 Båt -messujen alusta loppuun. 

6 Nuorimmat messukä-
vijät viihtyivät Vesisanka-
rit-osaston puuhissa.

6 Olympiakontti saapu Riosta Mes-
sukeskukseen. Maajoukkueen leuan-
vetoennätyksen teki Kaarle Tapper 
(20 leukaa) ja naisista vahvin oli 
Noora Ruskola (13).

  Sailing Team Finland Symposiu-
missa pureuduttiin huippu-urhei-
luun. Tennistähdet Emil Ruusuvuori 
ja Patrik Niklas-Salminen keskuste-
livat Sari Multalan ja Tuula Tenka-
sen kanssa motivoinnista.

  SPV:n loungeosasto 
rakentui Rio-kontin 
kylkeen. Ohjelmasta ja 
tuttujen tapaamisesta 
sai nautiskella ravitsevan 
Innocent-smoothien kera.

Wärtsilä julkisti merkittävän ympäristöyh-
teistyön australialaisen Seabinin kanssa. 
Ensimmäinen meriroskis saapuu Helsinkiin 
toukokuussa. Itämeren puhtaudesta 
huolehtii myös Tuuli Petäjä-Sirén.

IINA AIRIO KUVAT HEIDI KOIVUNEN/SPV JA IINA AIRIO
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TEKSTI JA KUVAT PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY

Nyt juhlitaan 
puhtaita vesistöjä

M
ielikuvat Suomen puh-
taasta luonnosta ovat kii-
rineet maailman ympäri, 
ja niistä on muodostunut 
Suomen oma brändi. 

Puhtaus ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, 
joka pysyisi vakiona ihmisen toiminnasta 

riippumatta. Sen eteen on tehty ja tulee jat-
kossakin tehdä töitä. 

Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) on 
toiminut lähes puolet Suomen itsenäi-
syyden ajasta vaalien rannikko- ja Järvi-
Suomen rantoja ja vesistöjä. Toiminta on 
saanut alkunsa vuonna 1969 vapaaehtois-

P i n n a l l a

ten ihmisten ryhtyessä hoitamaan roskien 
poiskuljetusta ja oikeanlaista kierrätystä 
Saaristomeren alueella. Kuluneiden toi-
mintavuosien ja ympäristöprojektien myö-
tä yhdistyksen toimintamuodot ovat laa-
jentuneet ja monipuolistuneet entisestään. 
Voimme olla syystäkin ylpeitä Suomen 
itsenäisistä ja kauniista rannoista.

Tuhannet järvet, puhdas vesi, kallioiset ja roskattomat 
merenrannat, tuoksuvat rantasaunat - näistä on 
monen suomalaisen luontosuhde rakennettu. 



Roska-Roopen
vinkit veneilijälle

Vesiliikenteen 
säädökset

www.edita.fi/verkkokauppa | p. 020 450 05 
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi 

Tilaa nyt 
verkkokaupasta!

– Kirja kuuluu tiettyjen veneiden 
katsastusvarustukseen.

Vesiliikenteen säädökset 2017 sisältää yleiset kaikkia vesilläliikkujia 
ja aluksia koskevat määräykset, vesikulkuväyliä ja niillä liikkumista 

sekä kalastusta koskevat määräykset. 

57 € • ILMESTYNYT HELMIKUUSSA 2017.

Tarpeellinen opas kaikille veneilijöille!

Tule mukaan juhlavuoteen!
PSS ry:n toiminnan kulmakivenä on alusta asti ol-
lut yhdessä tekeminen, ja sitä halutaan tänä vuonna 
erityisesti korostaa. Lähes 13 000 jäsentä ja lukuisat 
yhteistyökumppanit ovat onnistuneen työn ja nä-
kyvien tuloksien edellytys. Yhdistys kutsuu kaikki 
puhtaiden rantojen ystävät juhlistamaan arvokkaita 
vesistöjämme liittymällä jäseneksi, lahjoittamalla tai 
osallistumalla Siisti Biitsi -kampanjaan. PSS ry:n 
vuosittainen Siisti Biitsi -kampanja on osa Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa 
vuonna 2017. 
– Yhdessä voimme huolehtia, että saamme myös 
100 vuoden kuluttua nauttia puhtaasta ympäris-
töstämme, kannustaa Pidä Saaristo Siistinä ry:n 
projektikoordinaattori Jenny Gustafsson.

Siisti Biitsi -kampanjaan voivat osallistua niin 
yhdistykset, harrastusryhmät, yritykset, kaupun-
git, opiskelijat, koululaiset, organisaatiot, per-
heet ja kaveriporukat kuin yksityiset kansalaiset. 
Siisti Biitsi -kampanjan kotisivuilta löytyy kart-
ta, johon oman siivoustempauksen voi ilmoittaa 
sekä ladattava roskalomake, johon talkootiimiä 
pyydetään raportoimaan siivotun roskan määrä.

Huolehditaan yhdessä Suomen vesistöille 
entistäkin puhtaampi tulevaisuus! 

• Liity PSS ry:n jäseneksi, niin saat 
 kaikki Roope-jätepisteet, -septitankin 
 tyhjennysasemat ja -huussit käyttöösi.

• Kun septitankki täytyy, käytä aina 
 imutyhjennyslaitetta – ethän tyhjennä 
 veteen, kiitos!

• Muista lajittelu myös veneessä. 

• Ethän heitä tupakantumppejakaan yli 
 laidan, sillä tumpit eivät maadu, vaan 
 hajoavat mikromuoviksi.

• Minimoi elintarvike-
 pakkauksien määrä 
 jo maissa ja vältä 
 kertakäyttöastioita.

• Osallistu Siisti Biitsi 
 -kampanjaan!
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AHVENANMAA on saaristoparatiisi, joka on kuin 
luotu veneilijöille. Sen 6 700 saarta punaisine ranta-
kallioineen on kaunis ja ainutlaatuinen veneilykohde. 
Saaristosta löytyy useita erikokoisia vierassatamia. 
Usein juuri pienimmät saaristolaissatamat ovat eri-
tyisen viehättäviä ja viihtyisiä ja tarjoavat aitoa saa-
ristolaistunnelmaa. 

AHVENANMAA
Veneilijöiden paratiisi

Väylät ovat hyvin merkittyjä ja useilla merialueilla on 
valittavana vaihtoehtoisia reittejä, kun haluaa pysy-
tellä syvillä vesillä. Vierassatamat sijaitsevat lähellä 
toisiaan ja uusien suosikkisatamien löytäminen käy 
helposti. Pienetkin satamat tarjoavat kokoonsa näh-
den hyviä palveluja. Satamamaksut vaihtelevat sata-
man sijainnin, koon ja palvelujen mukaan.

14
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ÅLAND
ÅLAND är ett skärgårdsparadis och som gjort för 
båtfolket, med 6 700 öar och skär av rödaste granit 
är Åland säreget och vackert. Gästhamnarna är mån-
ga och av varierande storlek, ofta är de små med en 
särpräglad charm och en välkomnande attityd. 

AHVENANMAA
Båtfolkets paradis 

Farlederna är väl utmärkta och på flera ställen finns 
det alternativa rutter för den som är osäker på dju-
pet. Hamnarna ligger tätt och det är inte svårt att 
hitta en ny favorithamn. Avgifterna varierar bero-
ende på hamnens läge, storlek och service.

15
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VIERASSATAMAT tarjoavat venei-
lijöille heidän toivomiaan palveluja ja 
vielä paljon enemmän. Satamamaksuun 
sisältyy esimerkiksi ilmainen päiväristeily 
Ruotsiin Eckerö Linjenin tai Viking Linen 
laivoilla sekä alennuslippu Maarianhami-

TIETOJA MAARIANHAMINASTA
 
Perustamisvuosi: 
1861, jolloin Ahvenanmaa ja Suomi olivat osa Venäjän 
keisarikuntaa. 
Asukasluku: 
11 460 
Elinkeinoelämä: 
Maarianhaminan merenkulkukaupunki on vilkas 
satamakaupunki, jossa sijaitsee usean varustamon 
pääkonttori sekä merenkulkualan yrityksiä. Pank-
ki- ja vakuutusalat sekä palvelualat ovat tärkeitä 
työnantajia. 
Muuta: 
Självstyrelsegården Maarianhaminan torin vieressä 
on Ahvenanmaan itsehallinnon keskus, jossa ovat 
maakuntapäivätalo ja maakuntahallituksen toimitilat. 
Myös kulttuuri- ja kongressitalo Alandica sijaitsee 
aivan kaupungin sydämessä. 
Asuminen: 
Maarianhamina toivottaa uudet asukkaat tervetul-
leiksi. Kaupunki myy ja vuokraa omakotitontteja, 
myös merinäköalalla. Omakotitaloja ja asuntoja on 
tarjolla myös avoimilla asuntomarkkinoilla. Luonto 
on aina lähellä ja kaupungissa on useita pienvenesa-
tamia.

www.mariehamn.ax 
www.facebook.com/ Mariehamns.stad

ÅSS 
Satama tarjoaa kauniin näkymän Maarianhami-
nan länsisataman sisääntuloväylälle ja laitureilta 
voi nähdä sataman pohjoispuolella ankkurissa 
olevan nelimastoparkki Pommernin. Satamassa 
voi nauttia kaupungin kauneimmasta ilta-aurin-
gosta ja laitureiden vieressä sijaitsevasta purjeh-
dusseuran tasokkaasta ravintolasta. 

YHTEYSTIEDOT 
Vierassatama: +358 18 13 610 
gasthamn@segel.ax  
www.segel.ax 
www.dockspot.com
Ravintola ÅSS Paviljongen: 
+358 (0)18 19141

Tervetuloa 
merenkulkukaupunki 
Maarianhaminaan

MSF 
Tänä vuonna 100-vuotisjuhlansa viettävä MSF 
on yksi Pohjolan suurimmista vierassatamista ja 
tarjoaa 320 laituripaikkaa. Kesäkaudella satamas-
sa voi nauttia iloisesta ihmisvilinästä. Satamassa 
on kaikki tarvittavat palvelut ja satamahenkilö-
kunta palvelee vieraita sujuvasti sekä suomeksi 
että ruotsiksi. 

YHTEYSTIEDOT 
Vierassatama: +358 (0)18 19979 
gasthamn@msf.ax
www.msf.ax 
Ravintola Club Marin: 
+358 (0)18 15501

nan hienoon uimahalliin, Mariebadiin. 
Septitankit tyhjennetään maksutta ja jät-
teet lajitellaan. Satamat sijaitsevat lyhyen 
kävelymatkan päässä Maarianhaminan 
keskustan kaupoista, nähtävyyksistä ja 
huveista.
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Tervetuloa 
merenkulkukaupunki 
Maarianhaminaan

Välkommen  
till sjöfartsstaden
Mariehamn

ÅSS
Välkommen till ÅSS! Gästhamnen bjuder på 
vacker utsikt över inloppet till västra hamnen med 
segelfartyget Pommern i blickfånget. Hamnen har 
Mariehamns skönaste kvällssol och restaurangen 
vid kajkanten håller hög klass.

KONTAKT
Gästhamnen: +358 18 13 610 
E-post: gasthamn@segel.ax 
Hemsida: www.segel.ax 
Bokning: www.dockspot.com
Restaurang ÅSS Paviljongen: 
+358 (0)18 19141

17

MSF
MSF, som firar 100 år i år, är en av Nordens störs-
ta hamnar med sina 320 gästplatser och under 
sommarmånaderna är det ett glatt folkmyller i 
hamnområdet. Här finns all tänkbar service och 
personalen betjänar utan problem på både svenska 

och finska. 

KONTAKT 
Gästhamnen: +358 (0)18 19979 
E-post: gasthamn@msf.ax 
Hemsida: www.msf.ax 
Restaurang Club Marin: 
+358 (0)18 15501

Åland har flera populära gästhamnar, varav de två 
största finns i Mariehamn som är Ålands enda stad. 

GÄSTHAMNARNA i Mariehamn er-
bjuder tjänster som båtfolket önskar sig och 
mycket mer. Till exempel gratis dagskryssning 
till Sverige med Eckerö Linjen eller Viking Li-
ne och rabatt på inträdet till Mariebad, Marie-

FAKTA MARIEHAMN 

Grundad: 
1861 då Åland och Finland var en del av det ryska riket. 
Invånare: 
11.460 
Näringsliv: 
Mariehamn är en sjöfartsstad med en livligt trafikerad 
hamn. Flera rederier har sina huvudkontor i staden och 
här finns många sjöfartsrelaterade företag. Bank- och 
försäkringssektorn är betydande liksom tjänstesek-
torn. 
Övrigt: 
Den åländska självstyrelsen med lagting och land-
skapsregering har sitt säte i Självstyrelsegården vid 
torget. I Mariehamn finns också kultur- och kongress-
huset Alandica. 
Boende: 
Mariehamn välkomnar nya invånare. Staden säljer el-
ler arrenderar ut tomter på nya bostadsområden, även 
med havsutsikt. Hus och lägenheter bjuds också ut på 
den öppna marknaden. Naturen är nära och staden har 
flera småbåtshamnar.

www.mariehamn.ax 
www.facebook.com/Mariehamns.stad

hamns fina badhus. Septiktankar töms utan 
extra kostnad och soporna sorteras. Ham-
narna ligger även på bekvämt gångavstånd 
från Mariehamns centrum med shopping, 
sevärdheter och nöjesliv.
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1. RÖDHAMNIN 
VIERASSATAMA
Rödhamn, joka sijaitsee vain 10 meripenin-
kulman päässä Maarianhaminasta, tarjoaa 
suojaisan sataman, jota merenkulkijat ovat 
käyttäneet jo vuosisatojen ajan. Kahvilassa 
b-oikeudet. 60 venepaikkaa.

N 59° 59,1’ E 20° 06,2’   
rodhamn@segel.ax   
www.segel.ax 
+358 18 54028

2. KASTELHOLMAN  
VIERASSATAMA
Suojaisa satama Slottsundetin salmen rannal-
la sijaitsee lähellä Kastelholman linnaa, Jan 
Karlsgårdenin ulkoilmamuseota ja ravintola 
Smakbytä. Tervetuloa nauttimaan satamam-
me yksilöllisestä palvelusta ja kodikkaasta 
tunnelmasta!

60°13,7’ N 20°04,8’ E 
kastelholms.gasthamn@aland.ax 
www.kastelholmsgasthamn.ax
+358 18 43733
 

3. LAPPON 
VIERASSATAMA
Lämpimästi tervetuloa Lappon aitoon saaris-
tolaiskylään, jossa on noin 30 ympärivuotista 
asukasta. Satama tarjoaa noin 90 venepaik-
kaa. Kylän kaikki palvelut sijaitsevat satama-
alueella.

60° 19,03′ N 20° 59,90′ E 
facebook.com/lappo.vierassatama
www.lappo.net
+358 40 725 0379

 

4. SANDVIKIN 
VIERASSATAMA
Sandvikin vierassatamalla ja leirintäalueella 
on kaunis sijainti luonnonkauniin meren-
lahden rannalla, Kökarin pohjoisosassa ja 
lauttasataman lähellä. Erinomainen kohde 
lapsiperheille ja lomailijoille.

59° 56,4’ N 20° 53,0’ E
info@sandvik.ax 
www.sandvik.ax
+358 457 34 29 242
 

 

5. KUMLINGEN 
VIERASSATAMA
Viihtyisä ja rauhallinen 45-paikkainen vierassata-
ma on suojassa pohjoistuulilta. Ravintola ja vuok-
ramökkejä sataman vieressä. Lähellä Kumlinge 
Byn kylää. Vuoden 2017 uutuuksiin kuuluvat 
uudet, modernit polttoainepumput.

60° 15,45’ N 20° 44,40’ E 
info@kumlingestugor.com 
www.kumlingestugor.com
+358 400 529 199

6. VARGATANIN 
VIERASSATAMA
Tervetuloa Vårdöhön ja Vargatan kylään, jolla on 
vahvat merenkulkuperinteet. Vain 800 metrin 
päässä sijaitsee hyvien valikoimien K-kauppa, jossa 
on palveleva lihatiski ja runsas valikoima paikallisia 
tuotteita.

60° 14,50’ N 20°19,83’ E   
vargatabesoksbrygga@gmail.com 
www.facebook.com/vargatabrygga
+358 457 570 8095

 7. GLADA LAXENIN 
VIERASSATAMA
Henrik Beckmanin kuuluisa ravintola ja hotelli 
Glada Laxen sijaitsee vanhalla merivartioasemalla 
Bärön saaren pohjoisosassa. Ravintolan vieressä 
olevassa laiturissa on 25 venepaikkaa.

60° 18.2’ N 20° 44.8’ E 
gladalaxen@aland.net  
www.gladalaxen.com
+358 18 55 304

8. DEGERBYN 
VIERASSATAMA
Vierassatamalla on keskeinen sijainti Degerbyn 
kylässä Föglössä. Läheltä löytyy mm. kauppa, 
polttoaineasema, pankki, ravintolat, kahvilat ja 
minigolfrata. 25 venepaikkaa.

60° 01,90’ N 20° 40’ E 
gunilla.nyholm@k-market.com 
+358 18 50057

 

 

Ahvenanmaan 
helmet
Ahvenanmaan saaristosta löytyy monta 
hyvää vierassatamaa. 

18
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Åländska pärlor
Det finns många trevliga gästhamnar 
att upptäcka i Ålands Skärgård. 

19

1. RÖDHAMN
Rödhamn, som ligger endast 10 nautiska mil från 
Mariehamn, har i hundratals år varit en skyddad 
natthamn för sjöfarare. Café med vin och ölrättig-
heter. Antal båtplatser: 60 st.

N 59° 59,1’ E 20° 06,2’   
rodhamn@segel.ax   
www.segel.ax 
+358 18 54028

2. KASTELHOLMS GÄSTHAMN
Hamnen ligger skyddad i Slottsundet. Nära intill 
finns Kastelholms slott, Jan Karlsgården och Smak-
byn. Välkommen till en hamn med personlig servi-
ce och familjär stämning.

60°13,7’ N 20°04,8’ E 
kastelholms.gasthamn@aland.ax 
www.kastelholmsgasthamn.ax
+358 18 437 33

3. LAPPO GÄSTHAMN
Lappo är en genuin skärgårdsby med ca 30 bofasta 
och ca 90 båtplatser. All service bekvämt koncen-
trerad till hamnområdet.

60° 19,03′ N 20° 59,90′ E 
facebook.com/lappo.vierassatama
www.lappo.net
+358 40 725 0379

4. SANDVIK GÄSTHAMN
Både gästhamn och camping. Vackert belägen vid 
stranden i en naturskön vik på öns nordvästra del 
i närheten av färjhamnen. Perfekt för familjen och 
barnsemester.

59° 56,4’ N 20° 53,0’ E
info@sandvik.ax 
www.sandvik.ax
+358 457 34 29 242

 

5. KUMLINGE GÄSTHAMN
Trivsam och lugn gästhamn med 45 båtplatser och 
lä för nordlig vind. Restaurang och uthyrningsstu-
gor invid hamnen. Nära till Kumlinge by. Nytt för 
2017 är nya moderna bränslepumpar. 

60° 15,45’ N 20° 44,40’ E 
info@kumlingestugor.com 
www.kumlingestugor.com
+358 400 529 199

 

6. VARGATA GÄSTHAMN
Vårdös Vargata är en by med stark sjöfartstradi-
tion. Endast 800 meter bort finns en välsorterad 
K-market med manuell köttdisk och många lokalt 
odlade produkter där ni kan proviantera. 

60° 14,50’ N 20°19,83’ E   
vargatabesoksbrygga@gmail.com 
www.facebook.com/vargatabrygga 
+358 457 570 8095

7. GLADA LAXENS GÄSTHAMN
I den gamla Sjöbevakningsstationen på norra 
Bärö, ligger Henrik Beckmans berömda restau-
rang Glada Laxen med hotell. Vid den gamla 
kajen nedanför restaurangen finns en gästhamn 
med 25 platser.

60° 18.2’ N 20° 44.8’ E 
gladalaxen@aland.net  
www.gladalaxen.com 
+358 18 55 304

 

8. DEGERBY GÄSTHAMN
En centralt bynära belägen gästhamn med 25 plat-
ser i Ålands Degerby i Föglö. Nära till allt: butik, 
bränsle, bank, restauranger, caféer, minigolf mm. 

60° 01,90’ N 20° 40’ E 
gunilla.nyholm@k-market.com 
+358 18 50057
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M
erenkurkun saaristoa 
pidetään matalana, 
kivisenä ja hankalana 
navigoida. Tämä joh-
tuu osaltaan siitä, että 

virallisesti riittävän syviä väyliä on har-
vassa. Venekerhojen, kalastuskuntien ja 
vedenomistajien perustama Osuuskunta 
Aurinkoreitti on tehnyt yhteistyötä Lii-
kenneviraston väyläosaston kanssa väyli-
en parantamiseksi vuodesta 2010 lähtien. 
Projektin tulokset ovat nähtävissä keväällä 
julkaistavassa uudessa F-sarjassa.

90 väylää, noin 300 mailia. Niin paljon 
on luodattu ja tarvittaessa ruopattu. Osa 
väylistä on linjattu uudelleen. Muutostöitä 
on tehty noin 60 sataman sisääntuloväyliin 
ja useisiin satamiin on väyläsyvyydeksi vah-
vistettu 2,4 metriä. Satamat on myös avattu 
vieraileville matkaveneilijöille.

Aurinkoreitti ulottuu etelässä Kristiinan-
kaupunkiin, pohjoisessa Kokkolaan. Alueella 
on paljon luonnonsatamia sekä useita palve-
lusatamia. Vastapuolella sijaitsee Höga Kus-
ten, ja reittisuunnittelussa voi yhdistellä hyvin 
merenkurkun kumpaakin puolta.

Riittävä väyläsyvyys
Etelästä tultaessa Kiilin vierassatama Sii-
pyyssä on ensimmäinen pysähdyspaikka. 
Suojaisaan satamaan on 2,4 metrin väylä ja 
alueella on tutustumisen arvoinen kotiseu-
tumuseo.

Seuraavaksi eta-
piksi sopii Kaskis-
ten satama keskellä 
kaupungin idyllistä 
puutalomiljöötä tai 
kuvankaunis Kristii-
nankaupunki, jonne 
johtavan väylän uusi 

syvyys on 2,2 metriä. Kaskisten vierassata-
ma on avoin tuulille, mutta tilan salliessa 
kylkikiinnitys on mahdollista.

Hieman pohjoisempana Närpiön saa-
ristossa sijaitsee luonnonkaunis saari, Gås-
hällan. Saaren eteläpuoleista laituria ollaan 
uusimassa, mikä tulee helpottamaan tur-
vallista rantautumista. Pohjoispuolen laitu-
ri on Närpes Skepparklubbin ulkosatama, 
jonka syväys on vain metri.

Fäliskär
Fäliskäriin on uusi turvallinen sisääntu-
lolinja, ja satamassa on tukeva betoni-
ponttoni vieraileville veneille. Virtauksen 
voimakkuus salmessa on syytä huomioida 
kiinnittyessä. Täällä on sauna, grillipaikka 
ja uskomaton luonto. Sauna on seudun yh-
distysten omistuksessa, mutta vieraatkin 
ovat tervetulleita. Satama on suosittu etappi 
Höga Kustenille suuntautuvilla matkoilla ja 
saattaa siksi olla keskikesällä melko täynnä.

Vaasan vierassatama
Vaasan vierassatama sijaitsee Wasa Se-
gelföreningin yhteydessä, kaksi kilomet-
riä kaupungin keskustasta. Satamassa on 
polkupyöriä vuokralla, kaikki palvelut ja 
erinomainen ravintola. Sisääntulo on kor-
keajännitejohdon alta, joka on pari vuotta 
sitten korotettu 32 metriin.

Uusia reittejä
Aurinkoreitti tarjoaa syvempiä väyliä Merenkurkun  

saaristossa ja mahdollistaa veneilyn hienoissa maisemissa.

Ravintola Berny’s 
ja Havets Hus
Jatkettaessa edelleen pohjoiseen alitetaan 
Suomen pisin silta, Raippaluodon silta, jon-
ka korkeus on 24 metriä. Aivan sillan ku-
peessa on ravintola Berny’s, jonka laituriin 
voi rantautua. Täällä sijaitsee myös Havets 
Hus, josta löytyy tietoa Merenkurkun maa-
ilmanperintöalueesta.

Raippaluodon vierassatama
Toinen ja suojaisampi lähistöllä oleva sa-
tama on Raippaluodon vierassatama, jossa 
toimii Café Arken. Alueella on myös lapsi-
ystävällinen uimaranta, polkupyöriäkin saa 
lainaksi.

Matkaa Ruotsin suuntaan voi jatkaa 
Valassaarille, josta lyhyen matkan päässä 
on Uumaja tai Holmö.  Edettäessä Suomen 
rannikkoa, sopivat seuraaviksi kohteiksi 
Mickelsörarna tai Stora Kalkskär.

Mässkär
Luonnonkauniissa Mässkärissä Pietarsaa-
ren ulkopuolella on ravintola, sauna ja hie-
no museo. Satamaan johtaa kolmen metrin 
väylä. Ulompi laituri on veneille, joilla on 
suurempi syväys. On huomioitava, että osa 
sisemmästä laiturista on varattu yhteys-
aluksel le . 

Mässkäristä matka voi jatkua esimerkik-
si Pietarsaareen, Tankarin majakkasaarelle 

tai Mustakariin Kok-
kolassa.  

Lisätietoa Aurin-
koreitistä sekä yksi-
tyiskohtaista tietoa 
satamista ja väylistä:  
aurinkoreitti.fi 

TEKSTI JA KUVAT MARGITHA SUNDSTRÖM    KÄÄNNÖS TOR VON ZWEYGBERGK

     Ulvön, Höga Kusten.
4Fäliskärin satama.

5
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Solrutten erbjuder  
djupare farleder  
i Kvarkens Skärgård
Andelslaget Solrutten, som bildats av båtklub-
bar, fiskargillen och vattenägare, har sedan 2010 
verkat i samarbete med Trafikverkets farledsenhet 
för att åtgärda farlederna, projektets resultat ses i 
den nya F-serien som kommer ut i vår.
  90 farleder, ca 300 sjömil, har djupmätts och 
trallats. Muddring har genomförts vid behov och 
en del farleder har fått ny sträckning. Totalt har 
inseglingsleder till ett sextiotal hamnar berörts 
och många hamnar har fått farleder djupsäkrade 
till 2.4 m och har därmed öppnats för långväga 
besökare. 
 Solrutten sträcker sig från Kristinestad i söder 
till Karleby i norr. Området har många naturham-
nar och även många hamnar med service. På 
andra sidan ligger Höga Kusten, man kan mycket 
väl kombinera båda sidorna om Kvarken. 

Solruttens hemsidor, solrutten.fi, innehåller myck-
et detaljerad information om hamnar och farleder. 
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Parasta Sararannassa:
62°24’38”N 025°57’43”E

1. Sataman alueella sijaitsee upea ja hyvin hoidettu puistoympäristö.
2.  Hienot vesireitit Päijänteen ja Keiteleen varrella. Samalla voi tutkia 

 historiallisia kalliomaalauksia.
3.  Hyvät kulkuyhteydet niin vesiteitse kuin maaltakin. Satama sijaitsee 

 aivan kirkonkylän kupeessa.
4.  Runsaat palvelut: satamasta voi vuokrata erilaisia menopelejä, kuten vesijettejä, kanootteja, 

 SUP-lautoja ja paljon muuta sekä uutuutena tälle kesälle Fat Bikeja. Lisäksi alueella on 
 lentopallokenttä, rc-rata, frisbeegolf-rata ja paljon muuta aktiviteettia kaikenikäisille. 
 Satamakahvilan aurinkoinen henkilökunta palvelee ja auttaa palveluiden käytössä sekä 
 vuokrauksessa. Aktiviteettien jälkeen satamakahvila tarjoilee syötävää niin suureen 
 kuin pienempäänkin nälkään.

5.  Monipuolisia tapahtumia on kesän aikana runsaasti koko perheen tapahtumista festivaaleihin. 
 Lue lisää: www.laukaansatama.fi

Parasta Örössä:
59°48'40" N 22°20'13" E

1.  Palveleva henkilökunta.
2.  Laaja palvelutarjonta ja sauna saariston upeimmalla näköalalla. Voit vuokrata pyöriä, 
 kajakkeja, SUP-lautoja ja pihapelejä.
3.  Suojainen sijainti.
4.  Pitkä kausi, saarella voi vierailla vuoden ympäri.
5.  Saaren ainutlaatuisuus historia- ja luontokohteena. Tutustu Örön kulttuurikohteisiin 
 ja upeaan saaristoluontoon retkeilyreittejä pitkin.

 Lue lisää Öröstä: www.visitoro.fi  

Valloittavimmat
vierasvenesatamat
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Vuoden vierasvenesatama 
2017 -äänestyksessä voittajiksi valittiin Örö Kemiönsaaressa 
(rannikoalueet) ja Sararanta Laukaassa (Järvi-Suomi).

Ota vinkit talteen ja 
suuntaa näihin satamiin! 
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S
aimaalla kulkee vesistön 
halki etelästä pohjoiseen ja 
idästä länteen hyvin viitoi-
tettu syväväylä, jota pitkin 
veneilijän on helppo siirtyä 

kohteesta toiseen. Sitä voisi kutsua Sai-
maan vesimoottoritieksi, jonka varrella 
on suuret kaupunkien erinomaisesti varus-
tellut venesatamat, palvelut ja nähtävyy-
det. Suurimmat kaupunkien venesatamat 
löytyvät Lappeenrannasta, Puumalasta, 
Savonlinnasta, Kuopiosta ja Joensuusta, 
joissa veneilijöiden palveleminen kesäisin 
on paikallisille toimijoille varsin tuttua. 
Mutta onko se koko Saimaan kuva?

Kuten autoilijat lomillaan, myös veneili-
jät poikkeavat mieluusti vesimoottoriteiltä 
syrjemmille pikkuteille ja seikkailuihin. Mi-
tä ympärillä sitten näkyy? Se riippuu siitä, 
millä kohtaa päättää jättää Saimaan vesi-
moottoritien ja siirtyä maaseudulle.

Etelä-Saimaa
Etelä-Saimaalla riittää suuria selkiä ja hie-
noja hiekkarantoja. Jos viihtyy auringossa 
hiekkarannoilla uiden, ei Lappeenrannasta 
kovin pitkälle tarvitse edetä. Hyvinä vierai-
lukohteina voi mainita muun muassa Hie-
tasaaren, Ruuhonsaaren ja idässä Sata-
mosaaren. Kuitenkin Listinki veneilijälle 
sopivana luonnonsatamana tarjoaa ehkä 
aurinkoisena päivänä parhaan hiekkaran-
taisen luonnonsataman.

Ristiina-Mikkeli
Ristiinan ja Mikkelin vesillä reitiltä poik-
keaminen kannattaa. Astuvansalmessa voi 

tutustua noin 5 000 vuotta vanhoihin kallio-
maalauksiin ja jatkaa siitä Kirkkotaipaleen 
ja Varkaantaipaleen avokanavien kautta 
kohti Luonterin kirkkaita vesiä. Luonteril-
la Karihiekka ja Neitvuori ovat vierailu-
kohteina kokemisen arvoisia. Vuonna 2017 
voi veneellä pistäytyä Mikkelissä vaikkapa 
asuntomessuilla.

Pihlajavesi,  
Puumala-Savonlinna
Puumalan jälkeen alkavat todelliset norp-
pavedet, jotka vain paranevat lähestyttäes-
sä Savonlinnaa. Pihlajaveden saaristo on 
mykistävän kaunis jääkauden muokkaama 
sokkelo. Norpan koti. Pihlajavedellä venei-
levien kannattaa vierailla maatilamatkai-
luyritys Tynkkylän lomaniemessä, jossa 
voi viettää mukavasti palveluiden äärellä 
useammankin päivän. Erityisesti lapeset 
viihtyvät Tynkkylässä. Myös Mitinhiekan 
ja Juuvinsaaren retkisatamat ovat käymi-
sen arvoisia paikkoja.

Savonlinna-Kuopio
Savonlinnasta Kuopioon johtaa kaksi reit-
tiä. Toinen kulkee Linnansaaren kan-
sallispuiston sekä Varkauden kautta ja 
toinen Heinäveden kautta. Linnansaaren 
kansallispuisto tarjoaa runsaasti retkisata-
mia ja Saimaa Holidayn palvelut huolehtivat 
siitä, että venematkailija saa kaiken tarvitse-
mansa. Vierailu Järvisydämen lomakyläs-
sä kannattaa. Uutuutena kallioon louhittu 
kylpylä, joka on varsin ainutlaatuinen. 

Suloinen Saimaa
TEKSTI JA KUVAT  ANTTI KAIPAINEN

Heinäveden reitti on kuuluisa kauneu-
destaan ja kanavistaan. Kapealla reitillä 
näkee kesäpäivänä kaikenlaista ja jos sinne 
lähtee, on syytä jättää kiire pois. Vierailla 
kannattaa reitin varrella muun muassa Va-
lamon luostarissa.

Kallavedellä on lukuisia retkisatamia, 
joista voi mieluisan valita reitin varrelta. 
Kuopiossa Maljalahden vierasvenesata-
ma on kaupungin keskustasta kivenheiton 
päässä ja jos nälkä yllättää niin veneilijää 
saattaisi kiinnostaa kuuluisa muikkuravin-
tola Sampo, joka löytyy myös läheltä.

Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalaan matkaavan ei kannata 
missään nimessä kääntyä Joensuusta ta-
kaisin vaan jatkaa vielä Pielisjokea ylös 
kohti Pielistä. Pielisjoella Jakokosken mu-
seokanava tarjoaa erinomaisen puolivälin 
pysäkin venematkalle. Pieliselle saavuttaes-
sa Kolin korkeat vaarat ja Kolin edustalla 
oleva Hiekkasaari on varmasti ympäris-
tönsä puolesta sellainen, jota ei unohda, 
kun sen kerran on nähnyt. Kyseessähän on 
Suomen kansallismaisema, joten maisemal-
ta voi odottaa paljon jo senkin vuoksi. Hiek-
kasaaren rannasta maisema näyttää kuiten-
kin aika paljon erilaiselta kuin mainoksissa. 
Jos matkaa jatkaa vieläkin edemmäksi on 
Nurmeksen Bomba hyvä vierailukohde. 
Siellä voi aistia aitoa Pohjois-Karjalaista 
tunnelmaa ja kruunata matkansa vaikkapa 
paikallisella herkuilla.

Valloittavimmat
vierasvenesatamat

Veneilijän on helppo siirtyä kohteesta toiseen Saimaan 
vesimoottoritietä pitkin. Mutta onko se koko Saimaan kuva?
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H
anko tunnetaan upeista 
hiekkarannoistaan, vilk-
kaasta vierasvenesatamas-
taan, nimeään kantavasta 
regatasta, oransseilla mas-

sakentillä pelattavista tennisturnauksista, 
pitsihuviloistaan - ja kylpylätoiminnastaan. 

Maine on elänyt vahvasti, vaikka Hanko 
oli kylpylää vailla yli 70 vuotta.

Nykyään Hanko mielletään vahvasti ke-
säkaupungiksi, vaikka se alun 
perin, vuonna 1874, perus-
tettiin nimen omaan talvisa-
tamaksi. Hangon kylpylaitos 
rakennettiin, jotta kaupunkiin 
voitiin vuodesta 1879 alkaen 
houkutella kävijöitä kesäai-
kaan.

Kylpylä panosti maineik-
kaisiin lääkäreihin ja aikansa 
huippuhoitoihin. Kylpylävi-
eraiden terveyttä edistettiin 
muun muassa sähkö-, muta-
hieronta- ja hiilihappokylvyil-
lä, höyrykaapeilla ja lääkintä-

voimistelulla. Aamupäiväkylpyä pidettiin 
päivän tärkeimpänä, mutta jotkut vieraat 
istuivat lämpimissä altaissa jopa kolmekin 
kertaa vuorokaudessa.

Usean viikon visiitit olivat yleisiä. Vuon-
na 1895 kuuden viikon vierailu Hangon kyl-
pylälaitoksessa maksoi 240-480 markkaa 
eli noin 1200-2400 euroa. Toisen luokan 
tiloissa oli mahdollisuus nauttia saunasta ja 
kylvyistä yksinkertaisemmin palveluin.

HANKO kylpee taas

Kylpylän viereen ravintolaksi raken-
nettu Casino tarjosi kulinaarisia 
nautintoja niin ruhtinaille kuin 

valtiomiehillekin, ja aikansa tunnetuim-
mat taiteilijat esiintyivät illanvietoissa. Kyl-
pyläpuistoa ympäröivälle alueelle nousi 
1800-1900-lukujen taitteessa toinen toistaan 
komeampia puisia huviloita.

Ensimmäistä maailmansotaa edeltävät 
vuodet olivat Hangossa, Pohjolan hienoim-

maksikin kylpyläkohteeksi 
mainitussa kaupungissa, 
vilkkaita. Luonnonkaunis 
Hanko viehätti erityisesti 
venäläisiä turisteja.

Sota lopetti tuon ro-
manttisen ajanjakson tylysti, 
mutta Hanko nousi itsenäis-
tyneessä Suomessa nopeasti 
jaloilleen. Uusi menestyk-
sen aalto lämpimine kesi-
neen pyyhkäisi kaupunkiin 
1930-luvulla, jolloin niuken-
tunut uimapukumuoti ku-

Ruhtinaidenkin rakastama Hanko palasi 
kylpyläkaupungiksi lähes 70 vuoden tauon jälkeen. 

Rantaelämä oli 100 vuotta sitten hillittyä ja muoti peittä-
vää. Jo kylpylän toisella kultakaudella 1930-luvulla uima-
puvut olivat muuttuneet sporttisempaan suuntaan ja iho 
sai päivettyä auringosta.

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT HANGON MERIKYLPYLÄ, HANGON MUSEO
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Ruhtinaidenkin rakastama Hanko palasi 
kylpyläkaupungiksi lähes 70 vuoden tauon jälkeen. 

koisti ja ihokin sai nauttia aurinkokylvyistä.
Sota pisti jälleen julman pisteensä huo-

lettomille suvipäiville, ja kesä 1939 jäi kyl-
pylän viimeiseksi. Toisen maailmansodan 
runtelema rakennus jouduttiin purkamaan 
vuonna 1945.

Huhtikuusta 2017 alkaen Hangossa 
kävijät ovat päässeet jälleen naut-
timaan kylpyläpalveluista meren 

äärellä. Arkkitehti Pekka Helinin suun-
nittelema Hangon Merikylpylä valmistui 

1900-luvun alun Hanko kuhisi elämää. 
Kylpylaitoksen viereen rakennettu Casino 
huolehti vieraiden viihdytyksestä, ja huvi-
loita rakennettiin kilvan kylpylän puisto-
alueen ympäristöön.

Tehtaanniemelle, suositun vierasvenesata-
ma Itämeren Portin ja upeasti kunnostetun 
Hotel Regatan välimaastoon. 

2000-luvun kylpylöissä ei enää luoteta 
hiilihappo- tai sähköhoitoihin, vaan Han-
gon Merikylpylä vetoaa asiakkaisiinsa tyy-
likkäillä kauneus- ja hyvinvointipalveluilla, 
jooga- ja pilatestunneilla, uima- ja terapia-
altailla sekä modernin eleganteilla tiloilla.

Hotelli Regatta vastaa kylpylän toimin-
nasta ja on sen perustajaosakas. Hangon 
Merikylpylään on mahdollista ostaa yksi-

tyinen osakkuus, jonka ansiosta palveluista 
voi nauttia rajattomasti.

Kylpylän avulla Hangon on mahdollista 
tehdä käänteinen temppu yli sadan vuoden 
takaisiin suunnitelmiin   nähden - houkutella 
vieraita kaupunkiin myös vuoden viileim-
pinä hetkinä.

LÄHTEET: WWW.HANKO.FI, 

WWW.REGATTARESPORTS.FI, HANGON 

MUSEO
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OSALLISTU KESÄKUVA SKABAAN 
TAI KÄY VAIN ÄÄNESTÄMÄSSÄ.

OSALLISTU KESÄKUVA SKABAAN 
TAI KÄY VAIN ÄÄNESTÄMÄSSÄ.

Napsi kesäkuva,  jaa se omalle 
instagram tilellesi ja käytä kuvan 
yhteydessä #patroskesakuva.

Napsi kesäkuva,  jaa se omalle 
instagram tilellesi ja käytä kuvan 
yhteydessä #patroskesakuva.

Käy äänestämässä osoitteessa Käy äänestämässä osoitteessa
www.patrosfeta.fi www.patrosfeta.fi

Viisi tärppiä kesä-Hankoon:
• Rantalomaillen: Bellevue, Plagen, Märsan, Tulliniemi 
 ja Lappohja sekä pienemmät Silversand, Hangonkylä, 
 Vedagrundet ja Regattaranta ovat Hangon yleisiä, 
 viehättäviä uimarantoja. www.hanko.fi ja Palvelut 

• Maisemamatkailua: Ihaile monimuotoista luontoa 
 Hangon vesitornin korkeuksista käsin. 
 www.tourism.hanko.fi, Näe & koe ja Nähtävyydet

• Luonnon helmaan: Varaa hellyttävä meriretki, jolla pääset 
moikkaamaan Itämeren harmaahylkeitä. 

 http://tourism.hanko.fi/opastetut-luontoretket-hangossa/ 

• Taidehistoriaa: Huilaa hetki helteeltä viettämällä aikaa 
 Hangon museon Ilmari ja Tapio Wirkkalan tuotannosta 
 kertovasta näyttelyssä, www.hanko.fi.

• Liikuntaa: Aloita kesäaamu ihanalla joogalla tai varaa vii-
konloppukurssi Merijoogasta, www.merijooga.fi
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matkailutoimisto/ Tomi Parkkonen
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OSALLISTU KESÄKUVA SKABAAN 
TAI KÄY VAIN ÄÄNESTÄMÄSSÄ.

OSALLISTU KESÄKUVA SKABAAN 
TAI KÄY VAIN ÄÄNESTÄMÄSSÄ.

Napsi kesäkuva,  jaa se omalle 
instagram tilellesi ja käytä kuvan 
yhteydessä #patroskesakuva.

Napsi kesäkuva,  jaa se omalle 
instagram tilellesi ja käytä kuvan 
yhteydessä #patroskesakuva.

Käy äänestämässä osoitteessa Käy äänestämässä osoitteessa
www.patrosfeta.fi www.patrosfeta.fi
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matkailutoimisto/ Tomi Parkkonen

Veneilyn pop up -tapahtumat viihdyttävät suomalaisia 3.-11.  
kesäkuuta, kun Yhdessä Vesille -tapahtuma järjestetään ensim-
mäistä kertaa. Uudella tapahtumalla kunnioitetaan 100-vuotias-
ta Suomea ja sen upeita vesistöjä yhdessä!

Mikä?
Yhdessä Vesille koostuu erilaisista 
avoimista veneilyyn ja vesistöön liit-
tyvistä tapahtumista, joita voi järjestää 
kuka tahansa, niin seurat kuin yksityis-
henkilöt.

Tapahtuma tuo yhteen niin koke-
neet vesilläliikkujat, ensikertalaiset, 
lapset kuin aikuisetkin, eli aiempaa 
harrastustaustaa ei osallistujilta vaadi-
ta, vaan kaikki ovat tervetulleita!
 

Miksi?
Tavoitteena on lisätä tietoisuutta 
monimuotoisista veneilyharrastuk-
sista ja alentaa kynnystä erilaisten 
lajien kokeiluun.

Tapahtuman avulla saamme lajin 
pariin uusia innokkaita harrastajia ja 
luomme yhteishenkeä. Seurat saavat 
entistä enemmän näkyvyyttä sekä 
potentiaalisten että vanhojen har-
rastajien keskuudessa.

Miten?
Oman tapahtuman voi luoda yksin, 
kavereiden, järjestön tai minkä tahan-
sa porukan kanssa. Mikäli seuralta 
löytyy jo olemassa oleva tapahtuma 
3.–11. kesäkuuta, voidaan se liittää 
suoraan Yhdessä Vesille -ohjelmaan. 
Jos valmista tapahtumaa ei vielä ole, 
voimme yhdessä suunnitella sopivan 
ohjelmakokonaisuuden! Tapahtuma 
voi olla pieni tai suuri, yksinkertainen 
tai monimuotoinen – vain mielikuvitus 
on rajana!

Yhdessä Vesille 
juhlii Suomea
Yhdessä Vesille on virallisesti osa Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjel-
maa. Haluamme olla vahvasti mukana juhla-
vuodessa, sillä itsenäisyys on meille jokaiselle 
tärkeä asia. Juhlista kanssamme satavuotista 
Suomea!

Mukana olevilla tapahtumilla on mahdolli-
suus käyttää Suomi 100 -tunnusta, kun ne 
viestivät kuuluvansa laajempaan Yhdessä 
Vesille -hankkeeseen. He saavat käyttöönsä 
Yhdessä Vesille- ja Suomi 100 -tunnuksin 
varustettuja markkinointi- ja viestintämateri-
aalia, joita voi muokata omaan tilaisuuteensa 
sopivaksi.

Ilmoittautuminen tapahtumajärjestäjäksi on 
nyt käynnissä – tehdään tämä yhdessä!

Mukana muun muassa Helsingfors Segel-
klubb, Turun Pursiseura, seikkailupurjehtija 
Ruffe, Viklaliitto, PORY kouluineen ja yksittäi-
siä henkilöitä, jotka järjestävät venereissuja. 
Katso tapahtumat osoitteesta 
spv.fi/yhdessavesille ja tule mukaan!

Mitä?
Voit järjestää esimerkiksi:
• Veneilykokeiluja
• Veneretkiä
• Erilaisia hauskoja veneilykilpailuja
• Avoimen veneiden katsastuspäivän
• Kesäkauden avajaiset
• Lajikokeiluja simulaattorilla
• Kalastusretkiä tai -kilpailuja
• Kaarnalaivojen tekoa
• Soutukilpailuja
• Aarteenetsintää tai geokätköjä
• Solmukoulun
• Luentoja

TEKSTI VILMA KONTTINEN

Kurkkaa lasten Yhdessä Vesille -tehtävät sivulta 52.
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Mary ylittää 
lähtölinjan 
vuonna 1915 
Naantalissa.

N
aantalin Purjehdusseura juhlii 
satavuotista taivaltaan samaan 
aikaan Suomen kanssa. 
Seura perustettiin vuonna 
1917 ja on siten viimeinen 

suuriruhtinaskunnan aikana perustettu 
purjehdusseura Suomessa. Perustava 
kokous pidettiin toukokuussa, mutta seura 
juhlii perustamispäivänään lokakuun 
viidettä, jolloin Turun ja Porin läänin 
kuvernööri hyväksyi purjehdusseuran 
säännöt.

Purjehdusseura oli ollut tekeillä 
pitkään, prosessi oli saanut alkunsa 
1860-luvulla Airisto Segelsällskapin 

jäsenten järjestäessä yhteispurjehduksia 
Naantaliin. Perillä kylpyläkaupungissa 
pidettiin purjehtijapäivälliset, joissa 
kapteeni nälkä ei ollut vieraana.

Kylpylällä oli suuri vaikutus 
purjehdusseuran toimintaan ensimmäisinä 
vuosina, sillä purjehdusseura perustettiin 
pitkälti tyydyttämään kesävieraiden 
tarpeita. Kun kylpylävieraiden kilpailut 
vakiintuivat jokavuotisiksi, perustettiin 
seura niitä organisoimaan.

Vuonna 1917 Naantalissa 
järjestettiin ennen näkemättömät 
purjehduskilpailut. Kaupungin 

redille saapui 52 venettä, joista 
isoin oli 12mR-luokkaan kuulunut 
Ierne. Pienellä sisälahdella pidetty 
kilpailu oli niin intensiivinen, että 
aikalaiskertomuksen mukaan: ”Kahvikupit 
tanssivat rantaravintolan vilpolassa ja 

odotettiin puomien pyyhkäisevän veteen 
palkintotuomarit, kylpylävieraat ja muut 
katselijat” (Ramsay 1947). Elokuun 
kolmantena järjestetyt kilpailut olivat 
lentävä lähtö seuralle.

Kilpapurjehdusurheilun rooli on 
korostunut läpi seuran historian. 
Maailmansotien välisenä aikana 

Naantalissa järjestettiin maineikkaita kil-
pailuja tasavallan presidentin kiertopalkin-
noista ja perinne on jatkunut 2000-luvulle. 
Seura on ollut vahvasti kehittämässä juni-
ori- ja erityisesti optimistijollapurjehdusta 
1960-luvulta lähtien. Taloudellisen nousu-
kiidon aikana 1980-luvulla seura perusti 
yhden ensimmäisistä Sailing Centereistä 

Naantalin
Purjehdusseura 
täyttää 100 vuotta
TEKSTI  LAURI J. S. KAIRA  KUVAT NAANTALIN MUSEO

SEURAHISTORIA

Suomeen. Still 525 –fleetillä purjehdittiin 
Business Sail Cupia.

Vuosina 1982–2011 seura järjesti 
suosittuja saaristolaisvenekilpailuja, jotka 
olivat kunnianosoitus seuran historialle ja 
saaristolaiskulttuurille. Muutaman vuoden 
tauon jälkeen kilpailut järjestetään taas 
juhlavuonna 2017.

Nykyisin Naantalin Purjehdusseura 
on virkeä 600 hengen seura, jonka 
riveistä löytyy niin juniori-, kilpa- ja 

matkapurjehtijoita kuin moottoriveneilijöi-
tä. Seura julkaisee juhlavuotensa kunniaksi 
elokuussa teoksen NPS 1917–2017: Naan-
talin Purjehdusseuran historia.
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Merikarhujen ensimmäinen 
eskaaderi ja purjehtijapäivät 
Naantalissa vuonna 1934.

Naantalin
Purjehdusseura 
täyttää 100 vuotta

I 
samband med att republiken Finland 
firar sitt 100 års jubileum, firar 
också Naantalin Purjehdusseura 
sin hundraåriga existens. Klubben 
grundades 1917 och är därmed 

den sista segelklubben som grundades 
under Storfurstendömet Finlands tid. Det 
konstituerande mötet hölls i maj, men 
klubben firar sin tillkomst den 5:te oktober. 
Det var nämligen då som guvernören 
i Åbo- och Björneborgs län godkände 
segeklubbens stadgar.

Medlemmar i Airisto Segelsällskap 
arrangerade, så tidigt som år 1860, 
en samseglats till Nådendal. Väl 

framme i Nådendal fick seglarna njuta av 
en storslagen middag.
Samseglatserna satte igång processen som 
resulterade i grundandet av Nådendahls 
Segelförening.

Naantalin
Purjehdusseura
fyller 100 år
ÖVERSÄTTNING  GUNILLA ANTAS   BILDERNA  NAANTALIN MUSEO

Till en början spelade badinrättningen en 
viktig roll eftersom segelklubben till stor 
del grundades för att tillfredsställa badgäs-
ternas behov. Segeltävlingarna blev snart 
årligen återkommande och då beslöts att 
grunda segelklubben för att ta hand om 
kappseglingsarrangemangen.

År 1917 arrangerades i Nådendal en 
storslagen kappsegling. 52 båtar 
lade till vid stadens kajer, den största 

var 12 mR båten Ierne. Tävlingen som 
hölls i en liten vik blev så intensiv att det 
berättades att ”kaffekopparna dansade på 
borden i strandkaféet och man förväntade 
sig att bommarna skulle svepa i sjön 
prisdomarna, badgästerna och den övriga 
publiken”. (Ramsay 1947). Kappseglingen 
den 3 augusti, blev en flygande start för 
segelklubben.

Genom klubbens historia har 
kappseglingen spelat en betydande 
roll. Under tiden mellan de två 

världskrigen arrangerades i Nådendal många 
kända kappseglingar om presidentens 
vandringspris, en tradition som fortsatt 
till 2000-talet. Ända sedan 1960-talet har 
klubben utvecklat juniorverksamheten, 
speciellt optimistseglingen. Under det 
ekonomiska uppsvinget på 1980-talet var 
klubben bland de första som grundade ett 
Sailing Centre. Business Sail Cup seglades 
med en fleet av Still 525 jollar.

Under åren 1982-2011 har klubben ar-
rangerat de populära kappseglingarna för 
allmogebåtar som var en hyllning till klub-
bens historia och skärgårdskulturen. Efter 
några års paus arrangeras tävlingarna igen 
under jubileumsåret 2017.

Idag är Naantalin Purjehdusseura en 
aktiv klubb med 600 medlemmar. 
Medlemmarna består av såväl juniorer 

som kappseglare, långfärdsseglare som 
motorbåtsentusiaster. Med anledning av 
sitt jubileum kommer klubben i augusti 
att publicera boken,  ”NPS 1917-2017”, en 
historik över Nådendahls Segelförening, 
Naantalin Purjehdusseura.
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THE ORIGINAL OFFSHORE MOTORBOAT.

Lahden 
Purjehdus-
seura 
110 vuotta

L
ahden Purjehdusseura (LPS) juhli 110-vuo-
tispäivää 18. maaliskuuta 2017. Seura on niin 
Lahden kaupungin vanhimpia edelleen toimi-
via urheiluseuroja kuin maamme vanhimpia 
purjehdusseuroja. LPS:n perustava kokous 

pidettiin 25. maaliskuuta 1907.
Lahtelaisseura on tehnyt muun muassa merkittävää ju-

niorityötä, ja tästä tunnuksena on Sinettiseura-laatuohjel-
maan kuuluminen. LPS on jäsenmäärältään yksi sisävesien 
suurimmista seuroista: yli 700 jäsentä, joista juniorijäseniä 
160. Seura on järjestänyt jo 45 vuoden ajan Päijännepur-
jehdus-tapahtumaa yhdessä Jyväskylän Veneseuran kanssa. 
Suosittu purjehdustapahtuma kerää vuosittain lähes 500 
innokasta veneilijää.
 

SEURAHISTORIA

Juhliiko seurasi 
kesällä pyöreitä? 

Lähetä meille juttu 
ja kuva osoitteeseen 

media@spv.fi ja 
julkaisemme 

tarinanne Nauticin 
verkkosivuilla.

S
eitsemänkymmenen vuoden 
aikana kerho on uusiutunut 
moneenkin otteeseen.  Se on 
palvellut aina aikakautensa 
intohimoja ja tarpeita.  

Alkuvaiheessa tärkeä toiminnan muoto 
oli kilpailutoiminnan lisäksi myös yhteis-
purjehdukset.  Turun Moottorivenekerho 
järjesti ensimmäisen ulkomaanmatkansa 
jo vuonna 1948. Määränpäänä oli Ruotsi ja 
matkalle osallistui 9 venekuntaa ja 54 henki-
löä.  Matkan mahdollistivat kansanhuolto-
ministeriön myöntämät yhteiset polttoaine-
kupongit, joilla matkalaisten polttoaineen 
saanti turvattiin.

Vuonna 2012 Turun Moottoriveneker-
ho ry teki mittavan investoinnin uusimalla 

koko sataman moderniksi ja hyvin varustel-
luksi kotisatamaksi.  Satamaa on nimitetty 
myös veneilijän olohuoneeksi.  Se on luon-
teeltaan paremminkin viihtyisä tukikohta 
kuin tekninen laituri. 

Turun moottorivenekerhon toiminnas-
sa 2000-luvulla on merkittäväksi yhteiseksi 
tapahtumaksi noussut vuonna 2005 aloitet-
tu KippariJazz. 

Tällä hetkellä Turun Moottoriveneker-
ho ry keskittyy leppoisaan ja vastuulliseen 
perheveneilyyn.  Kerhoon kuuluu yhtä lailla 
moottoriveneilijöitä kuin purjehtijoitakin.  

Hyvät veneilytavat ja ainutlaatuisen 
saaristoympäristömme kunnioitus ovat 
kerholle erinomainen perusta jäsenistön 
viihtymiselle ja antoisalle yhteistoiminnalle.

Turun 
Moottorivenekerho 
70 vuotta Aurajoen vauhtikisat 1951. 

Kuvassa TMVK:n Sillanpää vauhdissa. 
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Turun 
Moottorivenekerho 
70 vuotta
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K
un SPV:n junioritoimin-
nan koordinaattori Matil-
da Ajanko lähti syksyllä 
2011 Australiaan kolmen 
kuukauden lomalle, ei hän 

arvannut, että tuo matka olisi alku suurelle 
seikkailulle. Nyt, lähes kuusi vuotta maail-
man meriä seilattuaan, Ajanko on ammat-
tipurjehtija, jonka tukikohta on Palma de 
Mallorcalla.

- Lähtiessäni tuolloin Australiaan 
ajattelin vain, että tarvitsen taukoa 
elämästäni Suomesta. Lomailin ja tein 
vähän töitä muun muassa olympialuokkien 
MM-kisoissa Perthissä. Tammikuussa 
2012 palasin kotiin, mutta mikään ei 
tuntunut samalta kuin ennen. Syyskuussa 
irtisanouduin SPV:stä ja lähdin takaisin 
Australiaan - tietämättä, mikä minua 
odottaa, mutta halukkaana ottamaan siitä 
selvää, Ajanko muistelee.

Hän pääsi Working Holliday -viisuminsa 
ansiosta töihin Adelaiden Royal South 
Australian Yacht Clubille. Toimistotyö oli 

Ammattina 
purjehdus

mukavaa, mutta aikaa purjehtimiselle ei 
jäänyt paljon. Niinpä Ajanko teki irtioton 
siitä ja suuntasi Sydneyyn suorittamaan 
Yacht Master -tutkintoa.

- Sydneyssä oli paljon viikottaisia 
purjehduksia, joilla tapasin tulevan 
pomoni John Flanneryn. Hän on 
tunnettu ammattipurjehduspiireissä, ja 
hänen ansiostaan pääsin jo kesällä 2013 
mukaan 90-jalkaisen Ragamuffininin 
siirtopurjehdukselle Sydneystä Hong 
Kongiin, Ajanko kertoo.

Nuoruuden jolla- ja kesäloma-sei-
laukset olivat vain haalea muisto 
valtavan kilpaveneen halkoessa 

valtameren tyrskyjä päivä ja yö toisensa jäl-
keen. 5000 mailin matka katkesi ensimmäi-
sen kerran dramaattisesti, kun vene törmäsi 
valaaseen ja sen kylkeen tulleet vauriot piti 
korjata Papua-Uudessa-Guineassa.

Toinen takaisku sattui yöllisessä, 
miehistön yllättäneessä ukkospuuskassa 
Indonesian saaristossa. 

Yksi puhelinsoitto voi lennättää Matilda Ajangon toiselle puolelle 
maapalloa, kihelmöivään kisaan tai vaaralliselle siirtopurjehdukselle. 
Miten suomalainen päätyi ammattipurjehtijaksi? Ja mitä se vaatii?

TEKSTI IINA AIRIO  KUVAT MATILDA AJANGON KOTIALBUMI

- Kääntyvä köli oli väärällä puolella ja 
teimme vahinkovendan, jolloin vene kaatui 
kyljelleen. Emme tienneet pimeydessä, mitä 
oli tapahtunut. Vettä tulvi veneen sisään, 
hydrauliikkaöljyt menivät ja dieseliäkin 
lainehti seassa. Kaikki kastui, Ajanko 
kertoo.

- Aamun valjetessa näimme, että köydet 
olivat kiertyneet propun ympäri. Yksi 
meistä lähti sukeltamaan niitä irti. Yhtäkkiä 
proppu pyörähti, ja sukeltaja sai ison haavan 
käteen.

Köydet saatiin lopulta irti ja vene 
pystyyn. Loppumatka oli nilkuttamista, 
mutta kolmen viikon päätteeksi Hong Kong 
näkyi horisontissa.

Joku muu olisi siinä kohtaa varannut 
lentoliput kotiin. Mutta ei Matilda 
Ajanko. Jo hetken kuluttua hän pa-

lasi Ragamuffin 90:n kannelle ja purjehti 
veneen Vietnamista Filippiineille. 

- Se oli yhtä aikaa tosi rankkaa ja tosi 
siistiä. Kun tulin sen jälkeen käymään Suo-

Ragamuffin 90 Sydneyssä ulkoa (alla) 
ja sisältä (oik.) muutaman päivä ennen 
suunniteltua lähtöä.

St Tropez 2016. Kenora, Wally 107
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”Kun vihdoin pääsin 
riisutun veneen punkkaan, 

tärisin kylmästä enkä saanut 
unta. Muistan miettineeni, 

että saakeli, miksi mä 
olen täällä.”

Matildan vinkit 
ammattipurjehdukseen

• Monipuolinen purjehduskokemus 
on valttia: pelkällä jollapurjeh-
duksella ei pääse pitkälle. 

• Löydä oma erikoisosaamisesi: 
kouluttaudu veneenrakentajaksi 
tai opettele purjeneulojaksi tai 
rikaajaksi. Näin erotut massasta 
eduksesi.

• Lähde rohkeasti maailmalle: kon-
taktit syntyvät kasvotusten, eivät 
Suomesta käsin meilaamalla.

• Älä lannistu, vaikka tulisi taka-
pakkia. 

K i l p a p u r j e h d u s 33
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messa tajusin, ettei minulla ole 
hinkua normaalielämään. 

Lisää äärikokemuksia oli lu-
vassa siirtopurjehduksella Pert-
histä Sydneyyn.

- Tulin suoraan Aasiasta eikä 
minulla ollut mukana lämpimiä 
vaatteita. Kaikki oli kamalaa; vene vuosi ja 
sää oli hyinen. Kun vihdoin pääsin riisutun 
veneen punkkaan, tärisin kylmästä enkä 
saanut unta. Muistan miettineeni, että saa-
keli, miksi mä olen täällä. 

11 päivän jälkeen koko miehistö oli niin 
poikki ja hypotermian vallassa, että heidän 
oli pakko ottaa aikalisä Melbournessa. 

- Lämmittelimme ja nukuimme 
pari päivää. Ostin lisää vaatteita. Sitten 
jatkoimme Sydneyyn.

Ajangolle nuo siirtopurjehdukset olivat 
myrskyä tyynen edellä.

- Vastaavanlaisia keikkoja ei ole 
sittemmin tullut, vaan vaikka on ollut 
vaaroja, väsymystä tai kylmyyttä, ne ovat 
olleet pientä alkutaipaleeseeni verrattuna, 
Ajanko naurahtaa.

Hänen kavereilleen on sattunut pahoja 
onnettomuuksia, ja moni ystävä on 
menettänyt merelle läheisensä.

- Välillä vaara mietityttää, mutta työn 
siisteys vie voiton.

Kun aurinko paistaa, ympärillä on 
mieletön tiimi ja edessä kihelmöi-
vän jännittävä kilpailu, on Ajangon 

ammatti vailla vertaa. Hän on purjehtinut 

kuudessa vuodessa muun muassa neljä Syd-
ney-Hobartia, Caribbean 600:n, Fastnetin ja 
Middle Sea Racen. 

- Nykyään 40-jalkaiset veneet tuntuvat 
pikkuruisilta, kun parhaimmillaan olen 
kisannut 177-jalkaisella. Kilpailuita on ollut 
ympäri maapalloa, mutta maapallon ympäri 
en ole vielä purjehtinut, Ajanko pohtii.

Volvo Ocean Race on jokaisen 
ammattipurjehtijan unelma - 
niin Ajangonkin. Kokemuksen ja 
erikoisosaamisen myötä projektit, joihin 
häntä pyydetään, ovat yhä suurempia.

Maaliskuun puolivälissä Ajanko 
lennätettiin kotikaupungistaan 
Palma de Mallorcalta Karibialle 

purjehtimaan St. Barth Bucket -kisaan mai-
neikkaalla Shamrock V:llä, jonka miehistös-
sä on useita Volvo Ocean Race- ja America’s 
Cup -purjehtijoita.

- Kun on makea vene ja makea projekti, 
jossa opin itse uutta, ei palkkioni ole niin 
tärkeä. Sitten jos olen itse kokeneimmasta 
päästä, saan noin 300 euroa päivässä. Li-
säksi meille maksetaan lennot, majoitus ja 
ruoat. Usein on jopa oma kokki mukana, 
Ajanko sanoo.

Ammattipurjehduksen super-
tähdet voivat kuitata päivästä jo-
pa 1 200 euroa, mutta silti kaikkia 
yhdistää sama epävarmuus töiden 
jatkumisesta.

- Viime vuodet ovat paran-
taneet stressinsietokykyäni ja 

kasvattaneet rohkeuttani heittäytyä. Silti 
koin, että oli tärkeää muuttaa Palma de 
Mallorcalle ja perustaa oma tukikohta, jos-
sa minulla on säännöllisesti töitä rikaajana. 
Samalla voin kehittää omaa erikoisosaamis-
tani eli veneiden rikausta, mikä on tärkeä 
valtti isoissa projekteissa, Ajanko sanoo.

- Palmalla asuminen auttaa myös 
yksinäisyyteen, joka on osa jokaisen 
ammattipurjehtijan arkea. Mallorca on 
sopivan matkan päässä Suomesta, joten 
perheen ja kaverien on helppo tulla kylään. 
Ja minulle on tärkeää, että tarpeen tullen 
olen neljässä tunnissa Helsingissä.

Tulevaisuutensa Ajanko näkee suu-
rissa purjehduskisoissa, mutta ei 
välttämättä purjehtijana.

- Vaikka inhoan sukupuolivertailuita 
on selvää, että naisen ikä korostuu tässä 
ammatissa enemmän kuin miehen. 
Mietin välillä itsekin, miten kauan käteni 
ja kroppani kestävät rankan rikauksen. 
Ehkä näenkin tulevaisuuteni shore crew 
managerina - mukana hienoissa projekteissa 
mutta enemmän rannan puolella.

- Parhaimmillaan purjehdus voi olla 
koko elämän mittainen ammatti.

”Nykyään 40-jalkaiset 
veneet tuntuvat pikkuruisilta, 

kun parhaimmillaan olen 
kisannut 177-jalkaisella.”

Matildan kädet ovat jatkuvasti 
koetuksella.

Scarlet Runner RP52, jolla Matilda 
purjehti ensimmäisen kautensa 
Karibialla 2014.

Simply Fun, HH 42, jolla Matilda 
kilpaili Sydney-Hobartin 2016.
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TALL SHIPS RACE 
KOTKASTA TURKUUN

Suuri purjelaivatapahtuma Tall Ships Races rantautuu Kotkaan  
13.-16.7. ja Turkuun 20.-23.7. Luvassa on yksi Suomi 100 -juh-
lavuoden näyttävimmistä tapahtumista, johon odotetaan noin 

3000 purjehtijaa ja yli 100 alusta jopa 20 maasta. Tapahtumavieraat 
pääsevät nauttiman monipuolisesta ohjelmasta. Reitti starttaa Ruotsin 
Halmstadista, josta alukset purjehtivat Kotkaan. Sieltä alukset saapu-
vat Turkuun, josta matka jatkuu Liettuan Klaipedaan ja edelleen Puo-
lan Szczeciniin, joka on kilpailun päätesatama. Tule aistimaan suurten 
purjelaivojen tunnelmaa!

KESÄN

KILPAILUT

MATCH RACE -MM 
HELSINGISSÄ

Naisten Match race -luokan maailmanmestaruudesta kamp-
paillaan J/80-veneillä 17.-21.6. Helsingissä. Kilpailut pur-
jehditaan aivan pääkaupunkimme ytimessä, Hernesaaren 

edustalla. Järjestäjänä toimii Nyländska Jaktklubben yhdessä World 
Sailingin kanssa.
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MELGES 24 -HUIPUT  
SUOMEEN

Maailman parhaat Melges 24 -purjehtijat kohtaavat toisensa 
Helsingin MM-kilpailuissa 31.7.-4.8. Odotettavissa on 
tiukkaa taistelua, kun yli 62 venekuntaa 14 eri maasta (il-

moittautuneet 24.4. mennessä) kamppailee maailmanmestaruudesta. 
Mukana ovat ainakin lähes kaikki Euroopan maat sekä Japani ja Yh-
dysvallat. Virallisena kilpailusatamana toimii Helsingfors Segelklubb 
(HSK) Lauttasaaressa. Harjoituskilpailu järjestetään sunnuntaina 
30.7. Tule aistimaan tämän urheilullisen, näyttävän ja ajan hengessä 
elävän veneluokan MM-kilpailuja ja hurraa suomalaiset voittoon!

Lue lisää: kilpapurjehduskalenteri.spv.fi
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SAILING TEAM

Kalenteri / 2017

FINLAND

10.-.19.2.   
Vene-messut

24.3.-1.4.   
Palma, Eurosaf

22.-30.4.   Hyeres, MC

5.-13.5.    Finn, EM, Marseille
6.-13.5.    RS:X, EM, Marseille
13.-20.5.  470 M/N, EM, Monaco

8.-11.6.    
MC-finaali, Santander
17.-25.6.  
Nacra17, EM, Kiel

30.7.-4.8.  49:er ja FX, EM, Kiel          
19.-26.8.   Laser R., MM, Medemblick   1.-9.7.            

470 M/N, MM, 
Thessaloniki

1.-9.9.       Nacra17, MM, Grande Motte
1.-10.9.     Finn, MM, Balaton 
12.-19.9.    Laser S., MM, Split 
16.-23.9.   RS:X, MM, Enoshima

1.-8.10.     Laser R. ja Laser S., 
         EM, Barcelona
16.-22.10. Japani, MC (2018)

22.-29.1.   
Miami, MC

YHTEISLEIRI, 
CADIZ

YHTEISLEIRI, 
PALMA

YHTEISLEIRI, 
ENOSHIMA

KUNTOTESTIT
YHTEISLEIRI, 
SUOMI

S
ailing Team Finlandin maa-
joukkuepurjehtijoiden ni-
met ovat tuttuja, mutta ko-
koonpanoissa on tapahtunut 
muutoksia.

– Kokeneet arvokisamitalistimme 
Tuula Tenkanen, Tuuli Petäjä-Sirén ja 
Tapio Nirkko tähtäävät täysillä Tokion 
olympialaisiin. Kaiken kaikkiaan tilanne 
näyttää seuraavan neljän vuoden osalta 
erittäin hyvältä. Meillä on Japanissa entistä 
vahvempi olympiajoukkue, päävalmentaja 
Joakim Wilenius kertoo.

– Riossa debytoinut Laser standard 
-purjehtija Kaarle Tapper ja Laser radialin 

Lentävä 
lähtö 
Tokioon
Kevät käynnistää olympialuokkien tiukan arvokilpailuputken. 

nuorten maailmanmestari Monika Mik-
kola kehittyvät tasaisesti kohti maailman 
kärkeä. Mikkola oli Miamin maailmancu-
pissa neljäs ja Palman Eurosafissa kolmas.

Silja Kanervan lopetettua menestyk-
sekkään urheilu-uransa hänen kipparinsa 
Sinem Kurtbay siirtyi Nacra-luokkaan. 
Vauhdikasta veneluokkaa purjehditaan 
sekamiehistöin. Kurtbayn gastina toimii 
kokenut Match race -purjehtija Janne Jär-
vinen.

– Olen nauttinut Nacralla purjehtimi-
sesta todella paljon. Meillä on toki paljon 
opittavaa, mutta onneksi apunamme on 
loistava valmentaja (tanskalainen Allan 

Norregaard). Nacra muuttuu tälle olympi-
adille lentäväksi ”kantosiipiveneeksi”, mikä 
on todella hauskaa, Kurtbay sanoo.

Lontoon olympiamitalisti, 470-luo-
kassa Rioon tähdännyt Mikaela 
Wulff ja Suomea Riossa 49er FX 

-luokassa edustanut Noora Ruskola yh-
distivät voimansa. Kaksikon ensimmäises-
tä kilpailusta, Miamin maailmancupista oli 
tuomisina kahdeksas sija 49er FX:ssä. Pal-
man Eurosafissa he kilpailivat puolestaan 
470:llä. 

– Kahdesta veneluokasta on se etu, et-
tä purjehtijat oppivat näin toisistaan ja eri 
veneistä paljon, kun toinen on toisessa hei-
kompi ja toinen vahvempi. Kevät näyttää, 
kummassa luokassa Mikaela ja Noora täh-
täävät Tokioon, Wilenius sanoo.

Maajoukkueeseen kuuluu jatkossakin 
2.4mR-purjehtija Niko Salomaa, joka 
edusti Suomea sekä Lontoon että Rion 
olympialaisissa.

– Purjehdus putosi harmittavasti To-
kion paralympialajien joukosta, mutta 
uskomme, että laji palaa 2024 paralympia-
laisiin. Niko ylsi Riossa pistesijalle ja päätti 
kauden maailman rankingin kuudentena. 
On luonnollista pitää lahjakas purjehtija 
maajoukkueessa, Wilenius sanoo.

Maajoukkueen yhteistyökumppaneina 
jatkavat Freja Transport and Logistics ja 
Mercedes-Benz.

– Suuri kiitos Olympiakomitealle, 
SPV:lle ja erityisesti yhteistyökumppaneil-
lemme, joiden ansiosta pääsimme aloit-
tamaan uuden olympiadin täysillä alusta 
alkaen. Olympiaprojektit ovat jättimäisiä 
taloudellisia satsauksia myös purjehtijoille 
itselleen, ja kaikki tuki matkalla Tokioon on 
tärkeää, Wilenius kertoo.

Sinem Kurtbay 
ja Janne Järvinen 
kiitävät Nacralla 
kohti Japania.

Sailing Team Finland 2017
Tuula Tenkanen, Laser radial
Monika Mikkola, Laser radial
Kaarle Tapper, Laser standard
Tuuli Petäjä-Sirén, RS:X
Tapio Nirkko, Finnjolla

Joonas ja Niklas Lindgren, 470
Sinem Kurtbay ja Janne Järvinen, Nacra
Noora Ruskola ja Mikaela Wulff, 49er FX/470
Niko Salomaa, 2.4mR

TEKSTI JA KUVAT IINA AIRIO
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SAILING TEAM

Kalenteri / 2017

FINLAND

10.-.19.2.   
Vene-messut

24.3.-1.4.   
Palma, Eurosaf

22.-30.4.   Hyeres, MC

5.-13.5.    Finn, EM, Marseille
6.-13.5.    RS:X, EM, Marseille
13.-20.5.  470 M/N, EM, Monaco

8.-11.6.    
MC-finaali, Santander
17.-25.6.  
Nacra17, EM, Kiel

30.7.-4.8.  49:er ja FX, EM, Kiel          
19.-26.8.   Laser R., MM, Medemblick   1.-9.7.            

470 M/N, MM, 
Thessaloniki

1.-9.9.       Nacra17, MM, Grande Motte
1.-10.9.     Finn, MM, Balaton 
12.-19.9.    Laser S., MM, Split 
16.-23.9.   RS:X, MM, Enoshima

1.-8.10.     Laser R. ja Laser S., 
         EM, Barcelona
16.-22.10. Japani, MC (2018)

22.-29.1.   
Miami, MC

YHTEISLEIRI, 
CADIZ

YHTEISLEIRI, 
PALMA

YHTEISLEIRI, 
ENOSHIMA

KUNTOTESTIT
YHTEISLEIRI, 
SUOMI

Tapio Nirkko on saanut Finnjollaan 
kotimaisia kirittäjiä. Palma de Mallor-
calla mukana olivat Waltteri Moisio, 
Mikael Hyryläinen ja Oskari Muhonen.

Monika Mikkola on aloittanut uuden 
olympiadin loistavasti: 
hän oli Miamissa neljäs ja Palmalla 
kolmas.

Sinem Kurtbay 
ja Janne Järvinen 
kiitävät Nacralla 
kohti Japania.

Tuuli Petäjä-Sirén suuntaa 
toukokuun alussa Marseilles’in 
EM-kilpailuihin.
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D
et blir igen kamp om 
segern i Finlands Seg-
lingsliga! Detta år seglar 
man sportiga och jämna 
J/70 båtar med fyra mans 

besättning. Alla båtarna har nya segel. 
Tävlingsorter är Mariehamn och Helsing-
fors. Med banor nära land, korta tävlingar, 
snabba byten och domare på banan blir 
tävlingarna intressanta både för tävlare 
och åskådare.

Nya båtar
J/70-båtarna är fartfyllda kölbåtar, som 
seglas med fyra mans besättning. Klassen 

växer snabbt internationellt och har kom-
mit till Finland för att stanna.
- De nya båtarna ger nytt liv åt ligan. I Marie-
hamn fungerar ett J/70 Sailing Center och jag 
har också själv skaffat J/70-båtar, som används 
i ligaseglingarna. I Helsingfors kan man träna 
med båtarna denna säsong och jag tror att vi 
redan nästa år har en klass i Finland, säger täv-
lingschefen Georg ”Tusse” Tallberg.

Stark koppling till  
Champions League
De fyra bästa lagen i Finlands Seglingsliga 
får delta i uttagningarna till den interna-
tionella Champions League, en fantastisk 

Ännu tuffare

SEGLINGSLIGAN
ÖVERSÄTTNING PATRICK ANDERSSON

upplevelse för teamen.  Av förra årets fyra 
bästa lag deltar Åländska Segelsällskapet 
(ÅSS) och Wasa Segelförening (WSF) det-
ta år i uttagningen i St. Moritz, Nyländska 
Jaktklubben (NJK) och Esbo Segelförening 
(ESF) i St Petersburg. Finalen seglas i Porto 
Cervo i Italien.

NJK, som två år i rad har vunnit den fin-
ländska ligan deltog senaste år i Champions 
League i St Petersburg.

- Tävlingarna var verkligen hårda och 
höjdpunkten var att segla på Neva-floden 
den sista dagen.  Det var så lyckat att man 
nog måste vara med på nytt, säger Tallberg.

S
uomen Purjehdusliigan 
voitosta kamppaillaan taas! 
Tänä vuonna kilpaillaan ur-
heilullisilla ja tasaväkisillä 
neljän hengen J/70-veneillä, 

joissa on uudet purjeet. Kilpailupaikkoina 
ovat Maarianhamina ja Helsinki. Rannan 
läheisyys, lyhyet kilpailut, nopeat vaihdot 
ja tuomarointi vesillä tekevät seuroja yhdis-
tävästä purjehdustapahtumasta mielenkiin-
toisen niin purjehtijoille kuin katsojillekin. 

Uudet veneet
J/70-veneet ovat neljän hengen miehistöllä 
purjehdittavia vauhdikkaita veneitä. Kan-
sainvälisesti nopeasti kasvava luokka on 

Entistä kovempi

PURJEHDUSLIIGA
TEKSTI ANNI RAUNIO  KUVA KIM ÖHMAN

rantautunut Suomeen jäädäkseen. 
- Uudet veneet tuovat uutta eloa lii-

gaan. Maarianhaminassa on J/70-veneiden 
Sailing Center, ja olen hankkinut itsekin 
J/70-veneitä, joita käytetään liigassa. Ve-
neillä pääsee harjoittelemaan Helsingissä 
tämän kauden aikana, ja uskon että seuraa-
vana vuonna meillä on jo luokka Suomessa, 
kilpailupäällikkö Georg ”Tusse” Tallberg 
hymyilee. 

Vahva kytkös Champions 
Leagueen
Suomen Purjehdusliigan neljä parasta jouk-
kuetta lunastaa itselleen karsintakilpailu-
paikan kansainväliseen Champions Leagu-

een, joka on joukkueelle mahtava kokemus. 
Viime vuoden kärkinelikosta Åländska Se-
gelsällskapet (ÅSS) ja Wasa Segelförening 
(WSF) kilpailevat tänä vuonna Sveitsissä 
St. Moritzin karsintakilpailussa, Nyländska 
Jaktklubben (NJK) ja Esbo Segelförening 
(ESF) Pietarissa. Finaali kisataan Italian 
Porto Cervossa. 

Liigan kaksi kertaa voittanut NJK oli 
viime vuonna Pietarin Champions League 
-kilpailussa. 

- Kisat olivat todella tiukat ja huipentui-
vat Neva-joella purjehdittuun viimeiseen 
päivään. Champions Leagueen pitää päästä 
uudestaan – kisat olivat sen verran hienot, 
Tallberg iloitsee. 
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DELTÄVLINGAR 2017
1.-2.7. Mariehamn
19.-20.8. Helsingfors, Ärtholmen
7.-8.10. Helsingfors, Södra Hamnen

PURJEHDUSLIIGA

Seuraa Suomen Purjehdusliigaa Facebookissa:
@purjehdusliiga 
ja SAP livestreamin kautta: sapsailing.com 

Jos paikkoja vielä löytyy, ilmoita seurasi mukaan! 
Lisätietoa Purjehdusliigasta ja ilmoittautumiset:
spv.fi/purjehdusliiga

Följ med Finlands Seglingsliga på Facebook: 
@purjehdusliiga 
och via SAP livestream: sapsailing.com

Om det ännu finns platser, anmäl din klubb! 
Ytterligare uppgifter om Seglingsligan och 
anmälningar: spv.fi/purjehdusliiga

HOKKA OY  Kemijärvi
040 835 4257, 0400 237 728
myynti@hokka.info,  www.hokka.info

Käyttömukavuutta Hokka-liivillä 
myös purjehtijalle, 

turvallisuudesta tinkimättä!

Käyttö-
kokemukset 
Markku 
Siljamäki
0400 968 774

ProBoating
• Integroidulla 
   turvavaljaalla

Uutuus!

OSAKILPAILUT 2017
1.-2.7. Maarianhamina
19.-20.8. Helsinki, Hernesaari
7.-8.10. Helsinki, Eteläsatama
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J
ärjestyksessään 35. America’s 
Cup alkaa Bermudalla 26. tou-
kokuuta ja päättyy 27. kesäkuu-
ta. Suomalaispurjehtijoita ei 
maailman ehkä arvostetuim-

massa purjehduskilpailussa nähdä, mutta 
Marinetekin maineikkaat raskasbetoni- ja 
aallonvaimenninponttonit ja XO Boatsin 
aallokossa uutterasti kulkevat moottori-
veneet on valittu tiukan seulan läpi osaksi 
tarkkaan hiottua kokonaisuutta.

Marinetek viimeistelee parhaillaan Ber-
mudalla America’s Cupin suurimmille kat-
sojaveneille rakennettua Caroline Bay Ma-
rina -nimistä superjahtisatamaa. Marina 
kuuluu Ritz-Carlton-hotellille, joka sekin 
on osa America’s Cupin mukanaan tuomaa 
rakennekehitystä etäisellä saariryhmällä.

- Satamassa on toistasataa venepaikkaa 
todella suurille veneille, muun muassa 23 
paikkaa yli 100-metrisille jahdeille. Tämä 
on Marinetekille merkittävä tilaus. Samalla 
se on meille ponnistus toimittaa satama-
projekti aikataulussa näin etäiseen kohtee-
seen, Marinetekin myyntijohtaja Kristian 
Räme kertoo.

Marinetek ei ole ensikertalainen maa-
ilman seuratuimmissa urheilukilpailuis-
sa: vuonna 2011 se rakensi Volvo Ocean 
Race -sataman Abu Dhabiin ja 2014 Sot-
shi Grand Marinan saman vuoden talvi-
olympiakaupunkiin. Marinetekin osaa-
mista hyödynnettiin myös vuoden 2013 
America’s Cup -isäntäkaupungissa San 
Franciscossa, jonka länsisataman suojaksi 
tarvittiin suomalaisyrityksen massiivisia 
aallonvaimenninponttoneja.

Siinä missä Marinetekin linjakkaat 
laiturit tarjoavat America’s Cup 
-turisteille ihailtavaa rannalla, 

huolehtii XO Boats media- ja VIP-vieraiden 

viihtyvyydestä vesillä. XO Boatsin suoritus-
kyky, innovatiivinen design ja hyvä maine 
kiirivät America’s Cup -järjestäjien korviin, 
ja suomalaisyritys tuli valituksi ilman haku-
prosessia.

- America’s Cup -veneet kulkevat yli 40 
solmun vauhtia, joten mediaa kuljettavien 
veneiden tulee olla erittäin suorituskykyisiä. 
XO-veneet suoriutuvat hyvin kovassa aallo-
kossa, ja se erottaa meidät muista veneistä, 
XO Boatsin myynti- ja markkinointijohtaja 
Ville Frost sanoo.

- Myös suomalainen design on valttim-
me, Frost jatkaa.

Suomalaisyritys toimittaa Bermudalle 
neljä XO 270 Cabin -mallia kansainvälisen 
median käyttöön, XO 360:n ja XO Cruise-
rin VIP-käyttöön ja yhden XO DFNDR:in 
rataoperaatioihin.

- Uskomme, että kansainvälinen media, 
joka tulee seuraamaan tapahtumia touko-
kesäkuussa 2017, ihastuu XO Boatsin alus-
ten muotoiluun ja suorituskykyyn, jotka 
tekevät heidän America’s Cup -kokemuk-
sestaan täällä Bermudalla vieläkin ikimuis-
toisemman, America’s Cupin liiketoiminta-
johtaja Dan Barnett kommentoi.

Suomalainen design lumoaa 
America’s Cupissa
Marinetek ja XO Boats edustavat sinivalkoista osaamista Bermudalla.

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT MARINETEK, XO BOATS JA ACEA 2017/AUSTIN WONG

XO Boatsin veneet kuljetta-
vat America’s Cupissa muun 
muassa median edustajia ja 
VIP-vieraita.
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Tiesitko, että…
…America’s Cup kilpaillaan nyt 35:ttä kertaa, mutta ensimmäistä kertaa 
jo vuonna 1851? America’s Cup on maailman vanhin kansainvälinen 
urheilukilpailu.

…166-vuotisen historian aikana kilpailun on voittanut vain neljä maata? 
Yhdysvallat, Australia, Uusi-Seelanti ja Sveitsi ovat toistaiseksi ainoat 
voittajat.

…America’s Cupin hallitseva mestari on Oracle Team USA, joka voitti 
sekä 2010 että 2013? Vuoden 2017 kilpailussa on mukana kuusi jouk-
kuetta, titteliään puolustava Oracle Team USA mukaan lukien.

…Louis Vuitton America’s Cup World Series kilpailtiin 2015 ja 2016 
AC45F -luokkana? Foilaavaa one-design-katamaraania purjehdittiin 
viiden hengen miehistöillä. Sarjan voitti Ben Ainslien Land Rover BAR, 
joka sai kaksi bonuspistettä kilpailun seuraavaan vaiheeseen Louis 
Vuitton America’s Cup -karsintaan. Toiseksi sijoittunut Kimmy Spithil-
lin Oracle Team USA sai yhden pisteen.

…2017 karsinnat, haastaja-playoffit ja varsinainen kaksintaistelu kilpail-
laan uusilla America’s Cup Class -veneillä? Ne ovat äärimmäisen no-
peita, foilaavia, siipipurjeisia katamaraaneja, joita purjehditaan kuuden 
hengen miehistöillä.

…America’s Cupissa ovat 2017 mukana puolustavan Oracle Team 
USA:n lisäksi Artemis Racing (Ruotsi), Emirates Team New Zealand, 
Groupama Team France, Land Rover BAR (Iso-Britannia) ja SoftBank 
Team Japan? 

AIKATAULUT JA LISÄTIETOA TIIMEISTÄ: AMERICASCUP.COM

Marinetekin aallonvaimennin-
ponttonit asennettuina Bermudan 
Caroline Bay Marinassa (havainne-
kuva).

Suomalainen design lumoaa 
America’s Cupissa
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J
uho-Matti Mannisen viime 
kausi F4-luokassa oli lähes täy-
dellinen: Hän voitti sekä MM-, 
EM-, PM- että SM-kultaa. 
MM-sarjassa hän oli ykkönen 

kuudesta osakilpailusta viidessä ja jäi yh-
dessä toiseksi.

– Päätimme jo ennen kauden alkua, et-
tä panemme peliin kaiken, mitä osaamme. 
Tulikin kaikki, mitä pystyi saamaan, vuoden 
2016 veneilijäksi valittu Manninen nauraa.

Manninen on tottunut antamaan kaik-
kensa. Nuorena hän halusi ajaa aina niin 
kova kuin mahdollista. Kun hän 20 vuotta 
sitten pääsi kilpailemaan erikoislisenssillä 
vasta 13-vuotiaana, hän ei haaveillut me-
nestyksestä.

– Veneily oli harrastus, ja pidin hauskaa. 
En uskonut, että pystyisin ikinä voittamaan 
mitään. Kärki näytti menevän niin kovaa.

Uran käännekohta oli ensimmäinen 
SM-kulta vasta muutaman vuo-
den kilpailemisen jälkeen.

– Tajusin, että muutkin olivat vain ihmi-
siä ja voitettavissa, jos vain halusin.

Siinä missä nuori Juho-Matti halusi 
voittaa muut ylivoimaisesti, ikä on tuonut 

malttia. Siihen kiteytyy viime vuosina tul-
lut menestys. Mannisen edustaman Motor 
Mix Racing Teamin päällikkö Roger Lönn-
berg totesi nuorukaiselle, että aina ei ole 
pakko voittaa kierroksella vaan sekuntikin 
riittää.

– Sen sisäistäminen on ollut lopullinen 
menestykseni salaisuus. Ymmärsin, että 
kärjessä ajaessa riskit pitää minimoida, 
vaikka olisi hauskempaa ajaa koko ajan täy-
sillä. Viime kausi oli esimerkki siitä. Ehkä 
eroa muihin tulee myös siitä, että osaan 
reagoida kelin muutoksiin. Olen kisoissa 
vahvempi kuin testeissä tai yhden kierrok-
sen ajossa, Manninen sanoo.

Fyysisesti veneily rasittaa varsinkin 
niskaa ja käsiä. Kilpailukausien 
ulkopuolella lappeenrantalaisen 

tavallisin kuntoilumuoto on moottorikelk-
kailu. Manninen pääsee kelkkareitille koti-
pihasta ja aloittaa aamunsa tunnin lenkillä. 
Kilometrejä kertyy talvessa noin 2000.

– Moottorikelkkailu pitää yllä ajotun-
tumaa, koska se on samantyyppistä kuin 
veneily. Lenkki herättää mukavasti, ja sen 
jälkeen on hyvä fiilis tehdä töitä.

Tulevalle kaudelle Mannisen tiimi ei 

 TEKSTI  LEENASTIINA SIMOLA   KUVAT PETER WEISSENBERG JA PETE VOUTILAINEN

Maltti teki menestyjän
F4-luokassa kaiken voittanut Juho-Matti Manninen aikoo raskaan mutta 
menestyksekkään kauden jälkeen nauttia ajamisesta ilman paineita.

ole asettanut tavoitteita. Uusi vene on ollut 
valmiina kesästä asti, ja pyrkimyksenä on 
parantaa viime kauden isointa ongelmaa, 
varmuutta.

– Kausi otti koville erityisesti henkisesti ja 
vei mehut. Tämä on nautiskelukausi. Olem-
me tässä luokassa saavuttaneet kaiken, mitä 
voi.

Tulevaisuutta Manninen aikoo pohtia 
vasta kauden jälkeen.

– F1-sarjasta ja muista luokista on puhut-
tu, mutta vielä ei ole lyöty lukkoon mitään. 
Uskon, että ykkösiin olisi mahdollista mennä, 
jos olisi tarpeeksi halua.

Tällä hetkellä elämään mahtuu perheen 
ja urheilun lisäksi keittiökalustealan yritys. 
Yrittäjävanhempien lapsena Manniselle oli jo 
kouluaikoina selvää, että hän ryhtyy yrittäjäk-
si. Se mahdollistaa töiden aikatauluttamisen 
veneilyn mukaan.

– Mitään ei voi sulkea pois laskuista, mut-
ta F1-sarja muuttaisi koko kuvion. Se olisi 
täysipäiväistä työtä. Pitää miettiä, haluanko 
tehdä pelkästään yhtä asiaa. Kaikki muu jäisi 
kakkoseksi. Toisaalta alan olla siinä iässä, et-
tä voisin vaikka ajaakin ykköstä, Manninen 
nauraa.
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Juho-Matti Manninen päätyi 
veneilyn pariin isänsä vanave-
dessä. Hän sai ensimmäisen 
veneensä 6-vuotiaana ja alkoi 
kilpailla 13-vuotiaana.

Juho-Matti Manninen
Syntynyt: 1983
Luokka: F4
Tiimi: Motor Mix Racing Team
Viime kauden saavutukset: 
MM-, EM-, PM- ja SM-kulta
Muuta: Vuoden veneurheilija 2016

FAKTA
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NOPEUSVENEILYN 
SM-KILPAILUT 2017
AIKA      KILPAILU                    PAIKKA         LUOKAT 

Tule seuraamaan upeita kisoja 
paikan päälle ja ihastu lajiin! 

10.6. Kalkkirannan Kievari
Offshore Race

Kalkkiranta, Sipoo
Porvoon Moottorivenekerho

Offshore: V60, 3B, 3C
Muut: Off 3A, V300, W150, UV, 
V150 PM-kilpailu 

16.-18.6. Vuoksi Race Veneurheilijat, Vuoksi, Imatra Rata: GT30, GT15 MM-kilpailu, 
F4 MM-osakilpailu

17.6. Hernesaari Offshore Race Suomen Vauhtiveneilijät ry, 
Hernesaari, Helsinki

Offshore: V60, 3B, 3C, Z150,
Muut luokat: Off 3A, UV

8.-9.7. Race Tammela Tammela,
Tammelan Veneseura ry

Rata: SJ10, GT15, GT30, 0250, 
F4

15.7. XLVI Ruotsinsalmen Ajot 2016 Kotka, Kotkan pursiseura Offshore: V60, V150, 3B, 3C

Muut luokat: V300, UV

29.-.30.7. Race Hirvensalmi Hirvensalmi, 
Hirvensalmen Veneilyseura

Rata: SJ10, GT15, GT30, O250, 
F4

12.8. Guarana Boat Race Pellinki, Guarana Motorsällskap Offshore: V60, Z150, 3B, 3C
Muut: 3A

19.-20.8. Saimaa Race Imatra, Imatran Venekerho Offshore: V60, Z150, 3B, 3C

26.8. Race Päiväkumpu 2017 Karjalohja, Karjalohjan Veneilijät ry Rata: SJ10, GT15, GT30

KIIHKEÄ KILPAVENEILYKESÄ
Vuonna 2016 kilpaveneilijät niittivät mainetta ja mammonaa. 
Millainen kilpailukausi tällä kertaa on tulossa?

KILPAILU-

KALENTERI

Vuoksi Race
Imatralla on luvassa hurjia nopeuksia ja dramaattisia 
käänteitä, kun F4-kuljettajat avaavat MM-sarjan. Suo-
malaisista mukaan odotetaan ainakin vuoden 2016 
maailmanmestaria, Juho-Matti Mannista, sekä nuor-
ta lahjakkuutta, Kalle Viippoa, joka ajoi viime vuonna 
MM-pronssia. Myös GT15-luokassa ajetaan maailman-
mestaruudesta ja GT30-kuljettajat avaavat SM-taiston. 

Hernesaari 
Offshore Race
Offshore-veneilijät kilpailevat pitkän tauon jäl-
keen Helsingin edustalla! Tule seuraamaan kisaa 
pääkaupunkimme paraatipaikalta.

Guarana Boat 
Race
Vanha kunnon kisapaikka – Pellinki – isännöi 
jälleen Offshore-veneilijöitä, kun V60-, Z150, 
3B- ja 3C-luokissa taistellaan SM-pisteistä.

Katso aikataulut 
ja ratakartat 
kilpaveneilyn 
kalenterista

(spv.fi)
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Kilpaveneilijät 
saavuttivat viime vuonna 

rutkasti arvokilpailumitaleja. 
Tänäkin vuonna odotettavissa 
on tiukkaa vääntöä lähes jokai-

sessa luokassa! EM- ja MM-
kilpailujen kalenteri: 

uimpowerboating.com

 
NOPEUSVENEILYN 
SM-KILPAILUT 2017
AIKA      KILPAILU                    PAIKKA         LUOKAT 

Tule seuraamaan upeita kisoja 
paikan päälle ja ihastu lajiin! 

10.6. Kalkkirannan Kievari
Offshore Race

Kalkkiranta, Sipoo
Porvoon Moottorivenekerho

Offshore: V60, 3B, 3C
Muut: Off 3A, V300, W150, UV, 
V150 PM-kilpailu 

16.-18.6. Vuoksi Race Veneurheilijat, Vuoksi, Imatra Rata: GT30, GT15 MM-kilpailu, 
F4 MM-osakilpailu

17.6. Hernesaari Offshore Race Suomen Vauhtiveneilijät ry, 
Hernesaari, Helsinki

Offshore: V60, 3B, 3C, Z150,
Muut luokat: Off 3A, UV

8.-9.7. Race Tammela Tammela,
Tammelan Veneseura ry

Rata: SJ10, GT15, GT30, 0250, 
F4

15.7. XLVI Ruotsinsalmen Ajot 2016 Kotka, Kotkan pursiseura Offshore: V60, V150, 3B, 3C

Muut luokat: V300, UV

29.-.30.7. Race Hirvensalmi Hirvensalmi, 
Hirvensalmen Veneilyseura

Rata: SJ10, GT15, GT30, O250, 
F4

12.8. Guarana Boat Race Pellinki, Guarana Motorsällskap Offshore: V60, Z150, 3B, 3C
Muut: 3A

19.-20.8. Saimaa Race Imatra, Imatran Venekerho Offshore: V60, Z150, 3B, 3C

26.8. Race Päiväkumpu 2017 Karjalohja, Karjalohjan Veneilijät ry Rata: SJ10, GT15, GT30

Kalkkirannan
Kievari
Offshore V150-luokan PM-mitaleista 
taistellaan Kalkkirannassa.

KIIHKEÄ KILPAVENEILYKESÄ

Katso aikataulut 
ja ratakartat 
kilpaveneilyn 
kalenterista

(spv.fi)
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SUOMEN SUURIN
UIVA VENENÄYTTELY
17.–20.8.2017

Helsingin Uivassa venenäyttelyssä näet maan 
kattavimman venevalikoiman jollasta jahtiin ja 
pääset tutustumaan veneisiin niiden omassa 
elementissä. Uiva on purjehtijoiden paratiisi ja 
vuoden tärkein tapahtuma.

Uutena teemana on kalastus. Kalastajien 
kohtauspaikassa on tarjolla parhaat vinkit ja 
kalastustarvikkeet asiantuntijoiden opastamina.

40. juhlavuoden kunniaksi Uivassa on enem-
män elämyksiä ja koettavaa kuin koskaan 
ennen. Ennakkolippujen ostajille on luvassa 
elämyspalkintoja.

Yli 250 venettä, uusittu näyttelyalue ja street 
food ravintolat kutsuvat viihtymään koko 
päiväksi – koko perheen!

HELSINKI, LAUTTASA ARI HSK • VATTUNIEMEN PUISTOTIE 1 • 00210 HELSINKI

PARHAAT VINKIT JA VÄLINEET VENEILYYN JA KALASTUKSEEN. AUKIOLOAJAT

To 17.8. ja pe 18.8. klo 12–20

La 19.8. ja su 20.8. klo 10–18

PÄÄSYLIPUT

Aikuiset 15 €

Lapset 7–15 v 5 €

Lapset alle 7 v vanhempien 

seurassa ilmaiseksi

        

          facebook.com/uivafl ytande

Osta ennakkoliput,
katso kulkuyhteydet ja
messutarjonta
uiva.fi 

F L Y T A N D E
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U
utuutena kesään pärähtää 
tuore luokkaliitto: Suo-
men Vauhtiveneilijät ry, 
jonka päämääränä on jär-
jestää veneilytapahtumia 

ja tuoda samanhenkiset ihmiset yhteen 
turvallisuutta ja hauskanpitoa unohtamatta. 
Toiminta rakentuu voittoa tavoittelematto-
malle ideologialle, ja yhdistys pyrkii edistä-
mään vauhtivenekulttuuria sekä saamaan 

Kilpaveneilijät olivat isosti 
esillä Vene 17 Båt -messuilla.

Vauhtiveneilijät ry – 
uusi luokkaliitto
TEKSTI MEERI PAINIO   KUVAT HEIDI KOIVUNEN/SPV

uusia harrastajia ja junioreita lajin pariin.
Yhdistyksen Facebook-ryhmässä (Suo-

men Vauhtiveneilijät ry) voi kysellä vinkkejä 
vauhtiveneaskareisiin liittyen, saada apuja 
pitkänlinjan harrastajilta ja ammattilaisil-
ta sekä keskustella lähestulkoon kaikesta 
vauhtiveneilyyn liittyvästä. Sivusto toimii 
myös myyntipalstana erilaisille vauhti- ja 
kilpavenetarvikkeille, kilpaveneille ja moot-
toreille. 

Pääsääntöisesti Facebook-sivuston 
ideana on koota yhteen kesän vauhtive-
neilytapahtumia, jotta harrastuksen kaut-
ta saa samanhenkistä porukkaa kasaan ja 
vesipedot liikkeelle, joten pelkkään sosi-
aaliseen mediaan ei jämähdetä. Ryppy-
otsaisuutta vältetään ja mukaan pääsee, 
vaikkei olisi mestaruuksia, kisainsinöörin 
papereita takataskussa taikka huippukil-
puria tallissa.
 

SUOMEN SUURIN
UIVA VENENÄYTTELY
17.–20.8.2017

Helsingin Uivassa venenäyttelyssä näet maan 
kattavimman venevalikoiman jollasta jahtiin ja 
pääset tutustumaan veneisiin niiden omassa 
elementissä. Uiva on purjehtijoiden paratiisi ja 
vuoden tärkein tapahtuma.

Uutena teemana on kalastus. Kalastajien 
kohtauspaikassa on tarjolla parhaat vinkit ja 
kalastustarvikkeet asiantuntijoiden opastamina.

40. juhlavuoden kunniaksi Uivassa on enem-
män elämyksiä ja koettavaa kuin koskaan 
ennen. Ennakkolippujen ostajille on luvassa 
elämyspalkintoja.

Yli 250 venettä, uusittu näyttelyalue ja street 
food ravintolat kutsuvat viihtymään koko 
päiväksi – koko perheen!

HELSINKI, LAUTTASA ARI HSK • VATTUNIEMEN PUISTOTIE 1 • 00210 HELSINKI

PARHAAT VINKIT JA VÄLINEET VENEILYYN JA KALASTUKSEEN. AUKIOLOAJAT

To 17.8. ja pe 18.8. klo 12–20

La 19.8. ja su 20.8. klo 10–18

PÄÄSYLIPUT

Aikuiset 15 €

Lapset 7–15 v 5 €

Lapset alle 7 v vanhempien 

seurassa ilmaiseksi

        

          facebook.com/uivafl ytande

Osta ennakkoliput,
katso kulkuyhteydet ja
messutarjonta
uiva.fi 

F L Y T A N D E
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K
ilpaveneilyssä korostuu 
vauhti, turvallisuus ja yh-
teisöllisyys. Uudistetun 
nuorten veneluokan, SJ10:n 
(entinen SJ15), voi aloittaa 

jo 7-12-vuotiaana. Muissa luokissa kuljet-
tajan ikä määrittelee, milloin kilpailemisen 
kyseisessä luokassa voi aloittaa.

Seurojen, Suomen Purjehdus ja Veneily 
ry:n tai tiimien järjestämät lajikokeilupäivät 
ovat oiva tapa kokeilla ja tutustua kiinnos-
tavaan lajiin. Myös kilpaveneilyleirejä jär-
jestetään. Leirillä näkee muiden luokkien 
veneitä ja kuljettajia sekä opitaan perusteet 
omatoimiseen harjoitteluun ja kilpailutoi-
mintaan.

Uudistettu veneluokka
SJ10-vene sopii mainiosti aloittelevalle 
kilpaveneilijälle. Moottoreina käytetään 
nelitahtisia 10 hevosvoiman moottoreita, 
joita ei saa virittää. Ainoastaan potkuria 
saa muotoilla ja siitä saa poistaa ainetta. Ve-
neessä on rattiohjaus, kuppipenkki, vaihde-
vipu ja jalkakaasu. Nelitahtisen moottorin 
ansiosta vene on varsin vähäpäästöinen ja 
hiljainen. Hiljaisuutensa ansiosta se sovel-
tuukin erinomaisesti nuorison harrastusvä-
lineeksi esimerkiksi mökille. Kilpailut ovat 
ratakilpailuja, jotka on hyvin organisoituja, 
ja näin turvallisia myös nuorille, aloittelevil-
le kuljettajille. Veneurheilun erityispiirteenä 
on, että tytöt ja pojat kilpailevat samoissa 
sarjoissa ja kilpailuluokissa. 

Mistä vene?
Veneen voi hankkia käytettynä (käytetyt 
myydään SJ15-nimellä) tai sen voi tehdä 
itse lasikuidusta. SPV vuokraa nimellistä 
korvausta vastaan muotteja. Liitolla on yksi 
SJ10-vene, jota voi varata harjoitus- ja kil-
pailukäyttöön. Lisäksi useat seurat ja tiimit 
tarjoavat aloitteleville harrastajille kalustoa, 
jota voi lainata harjoitteluun ja kilpailuihin.

Turvallisuus ennen kaikkea
Kuljettajalla on yllään tukevakankainen 
ajoasu, joka peittää koko kehon, mootto-
riurheiluun hyväksytty punainen tai orans-
sinen kypärä, selkäpanssari sekä tietenkin 
pelastusliivit. Kilpailussa on koko ajan pai-
kalla turvavene sukeltajineen. Mahdollises-
sa hätätapauksessa apu on hyvin nopeasti 
paikalla ja rannalla odottaa ensiapuhenki-
löstö. Turvakatkaisin on tuotu moottorista 
ohjaamoon ja sijoitettu siten, että jos kuski 
on putoamassa veneestä, moottori sammuu 
välittömästi.

Turvallisuuden takaamiseksi luokas-
sa vallitsevat tiukat, mutta yksinkertaiset 
säännöt, jotka koskevat kuljettajaa, tiimiä ja 
kilpailutapahtumaa. Esimerkiksi ajolinjoista 
ja radalla toimimisesta on tarkat säännöt.

Tiukkaa kisailua
Kilpailut käydään noin 900 metrin mittai-
sella radalla, jonka pisin suora on noin 300 
metriä. Rataa ajetaan kahdeksan kierrosta 
vastapäivään. Käännöksiä oikealle voi myös 

Vauhdin hurmaa
Juniori, aloita kilpaveneily SJ10-luokasta!

 

TEKSTI  MIKA HOLLO  KUVAT HELMI HOLLO

olla. Lähtö tapahtuu laiturilähtönä koneet 
käynnistettyinä. Ennen kilpailua on harjoi-
tukset sekä aika-ajot, jonka mukaan mää-
räytyy ensimmäisen lähdön lähtöjärjestys. 
Seuraavien lähtöjen lähtöjärjestys määräy-
tyy lähtösijoituksien mukaan.

Lähtölaiturissa kilpailijat keskittyvät 
tulevaan suoritukseen. Kun moottorit ul-
vahtavat käyntiin, ovat kuljettajat omillaan. 
Edellä ajavien kilpakumppanien virheet et-
sitään ja hyödynnetään. Samalla kuljettajat 
varovat tekemästä virhelinjauksia. Mikä 
onkaan herkullisempaa, kuin päästä kur-
vissa kääntölipulla ohi, kun kumppani on 
hätiköinyt ja ajanut kurvissa lipun pitkäksi. 
Aikaa miettimiseen ei ole, sillä tilanteet-
vaihtuvat, pitää pystyä tekemään nopeita 
ratkaisuja. Kuskin kokemus ja ratkaisut 
tuovat hyvän sijoituksen.

Ruutulipun heilahdettua kuljettajat ovat 
taas kavereita, ja rannassa kerrataan kisan 
jännittäviä kohtia. 

Lue lisää muun muassa kilpaveneilyn aloitta-
misesta, lajiesittelypäivistä, tiimeistä ja vene-
luokista: spv.fi/kilpaurheilu/kilpaveneily. 
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Tähtäimessä  
maailmanmestaruus
Mad-Croc Baba Racingin Sami Seliö ja Filip Roms tavoittelevat F1-venei-
den MM-sarjassa 2017 kuljettajien ja valmistajien maailmanmestaruuksia.

Kausi 2016 päättyi Seliön osalta MM-pronssimitaliin. Urallaan kaksi 
maailmanmestaruutta ja yhteensä kuusi MM-mitalia ajanut Seliö kertoo, 
että Mad-Croc Baba Racingin tavoite on selkeä: voittaa kuljettajien ja val-
mistajien maailmanmestaruudet.

F1-veneiden MM-sarja käynnistyi tuulisessa Portugalin Portimaossa 23. 
huhtikuuta. Sami Seliö kipusi avausosakilpailussa toiseksi. Filip Roms joutui 
keskeyttämään ohjaamon asennetun incar-kameran irtoamisen takia.

- Yhdeksännestä ruudusta 12 sekunnin päähän voittajasta ei ole huono 
tulos. Kisa oli raskas, mutta kaiken kaikkiaan tämä oli hyvä avaus uudelle 
kaudelle. Viime kaudella alkanut palkintopallisijaputki jatkui. Kolmannen 
mestaruuden metsästämisen suhteen ollaan hyvin kartalla, Seliö muistutti.

Vahvaa juniorityötä
Sami Seliö Junior Team kilpailee kaudella 2017 viidellä tasolla: F2-luokan 
MM-sarjassa, formula ykkösten MM-sarjan yhteydessä kilpailtavassa F4-
S-luokassa ja Suomessa GT15-, GT30- ja SJ10 -luokissa.

Tiimin tarkoituksena on tuoda uusia harrastajia kilpaveneilyn pariin, 
parantaa lajin tunnettavuutta sekä antaa nuorille kuljettajille mahdollisuus 
edetä uralla kohti suurempia luokkia. Sami Seliö Junior Team perehdyttää 
nuoria ja heidän vanhempiaan kilpaveneilyn maailmaan, sekä kouluttaa ja 
opastaa kuljettajiaan ammattimaiseen toimimiseen. Tiimi tarjoaa lahjak-
kaalle kuljettajalle portaat nousta lajin jopa kuninkuusluokkaan F1-sarjaan.
 
SELIÖ RACING TEAM 2017
F1: Sami Seliö ja Filip Roms
F2: Ferdinand Zandbergen, Hollanti
F4-S: Kalle Viippo
GT30: Max Blomberg
GT15: Noel Vänttinen ja Max Möller
SJ10: Stella ja Max Seliö

LÄHDE: SAMI SELIÖN TIEDOTUS

e-Key Remote: täydellistä hallintaa yhdellä avaimella

Uudella Battery Management -akunhallintajärjestelmällä ja  
lisävarusteena saatavalla e-Key Remote -avaimella hallitset 
veneen sähköjärjestelmää autojen maailmasta tutulla 
tavalla. e-Key Remote on markkinoiden ensimmäinen 
veneen voimansiirtoon ja sähköjärjestelmään yhdistetty ja 
integroitu kaukohallinta-avain, johon voidaan ohjelmoida 
muitakin toimintoja kuten esim. valaistus ja laskusillan tai 
ankkurivinssin hallinta.

Lue lisää aiheesta osoitteessa 
www.volvopenta.com/leisure

Nyt voit ostaa Volvo Penta alkuperäisosia ja 
tarvikkeita suoraan paikallisen jälleenmyyjäsi 
webshopista, koska tahansa.
www.volvopentashop.com

EASY BOATING, 
YHÄ ÄLYKKÄÄMMINVauhdin hurmaa
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Lisää vauhtia

Katso konkreettiset vinkit hyvään hengaukseen.

Mikä alueleirin idea on?
Alueleirin tarkoituksena on kerätä nuoret 
purjehtijat ja valmentajat yhteen harjoitte-
lemaan purjehdusta. Leirin järjestävät vä-
hintään kolme seuraa yhdessä. Kun leiri to-
teutetaan yhteistyöllä, se ei vaadi niin suuria 
resursseja ja toteuttaminen on helpompaa. 
Seurat jakavat tietotaitoaan, purjehtijat tu-
tustuvat toisiinsa ja ohjaajat saavat vinkkejä 
toisiltansa. Samalla seura ja alue saavat nä-
kyvyyttä. 

Leiri on vahvaa seurayhteistyötä, jossa 
ohjaaminen, kouluttaminen ja yhdessä te-
keminen kehittyy. 

Alueleirikriteerit täyttyvät, kun kolme 
seuraa purjehtijoineen ja valmentajineen on 
mukana. Kaikista seuroista ei tarvitse olla 
ohjaajaa mukana, mutta se on suositeltavaa.

 
Kenelle suunnattu?
Alueleirit on suunnattu 8–16-vuotiaille 
purjehtijoille. Leiri on heille mainio tapa 
tutustua toisten seurojen purjehtijoihin, 
saada vinkkejä harjoitteluun ja tutustua 
mahdollisesti eri veneluokkiin. Myös venei-
tä on enemmän kuin arjen harjoituksissa. 
Alueleirit ovat hyviä kokemuksia myös val-
takunnallisten leirien kannalta, kun aluelei-
rit valmistavat tulevaan. Valtakunnallisilla 
leireillä tehdään samantyyppisiä asioita. 

Miten liitto auttaa?
Alueleirijärjestäjien on mahdollista hakea 
SPV:ltä rahallista ja valmennuksellista tu-
kea. Liitto auttaa myös muissa järjestelyissä, 

kuten ohjelman rakentamisessa. Tuki riip-
puu alueleirin koosta. Myös Optiliitolta on 
mahdollista saada tukea. 

Mitä leireillä tehdään?
Yleensä leirit ovat viikonlopun mittaisia, 
perjantaista sunnuntaihin. Näillä leireillä 
on usein päivittäin kaksi vesiharjoitusta ja 
yksi oheisharjoittelu, jossa esimerkiksi pe-
lataan jalkapalloa tai käydään kokeilemassa 
golfia. Yleisesti on tärkeää, että harjoittelun 
lisäksi purjehtijat nauttivat yhdessäolosta 
ja kohottavat ryhmähenkeä. Pidemmällä 
leirillä voidaan tehdä pimeäpurjehdushar-
joituksia, jotka vaativat hieman pidempää 
palautumista. 

Esimerkki päiväohjelmasta
Klo 8  aamupala
Klo 9.30  tapaaminen rannassa
Klo 10.30-11 siirtyminen vesille
Klo 11-13   vesillä
  lounas
Klo 15-17   vesillä
  päivällinen
Klo 19-20   oheisharjoittelua

3 x parasta alueleireissä
1. Yhdistää alueellista toimintaa
2. Tutustuttaa harrastajat toisiinsa
3. Taito kasvaa, kun tehdään asioita 
uudessa ryhmässä ja ympäristössä

Monipuoliset hyödyt
Aktiivista juniorityötä tekevä Vuosaaren 

Alueleirien
TEKSTI ANNI RAUNIO  KUVAT MIKA HOLLO

Alueleireistä hyötyvät niin seurat, alueet, ohjaajat kuin nuoretkin. 

Purjehtijoiden kommodori ja junioripääl-
likkö Tuomo Rantanen kokee, että alue-
leirien järjestämisestä on hyötyä niin pur-
jehtijoille, seuralle kuin alueellekin. 

– Alueleirit tuovat isommat treeniryhmät 
järjestävän seuran kotivesille ja niiden myötä 
alueen purjehtijat ja myös heidän vanhem-
pansa tulevat tutuiksi toisilleen. Tärkeää on 
saada arvokkaita vesitunteja monipuolisen 
leirin myötä, Rantanen miettii.

– Seuratoiminnan kannalta alueleirit 
ovat hyviä tapahtumia junnutoiminnan 
aktivoimiseen niin purjehtijoiden, seura-
aktiivien kuin ohjaajienkin osalta.

Rantasen mielestä alueellisesti leirit ovat 
hyvä mahdollisuus saada seuroja tekemään  
enemmän yhdessä.

– Alueleirien avulla lajin pariin saadaan 
lisää purjehtijoita, kun leiri on lähempänä 
kunkin alueen seuroja. Tämä heijastuu ka-
dettisarjaan osallistuvien määrän kasvuna.

Helsinkiläisseuralla on hyvät tavoitteet 
leireihin liittyen.

– Vuosaaren Purjehtijoilla on kevytve-
netoimintaan loistava vesialue, ja seuralla 
on tavoitteena kasvattaa kevytvenetoimin-
taa itäisellä pääkaupunkiseudulla yhdessä 
muiden seurojen kanssa.

Kesän 2017 alueleirit
13.–16.6.   Kuopio
4.–7.7.   Vuosaari
4.–7.7.   Kemi ja Oulu
9.–11.8.   Turku

CAB
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Nautic 2/2016 kertoi hengauksen tärkeydestä purjehduksessa. Hengaamalla oikein, liikkuminen ve-
neessä on sujuvampaa, purjehdus tehokkaampaa ja virheasennoilta vältytään. 

SPV on toteuttanut ohjeistuspaketin hengaukseen. Käy tutustumassa siihen SPV:n kotisivuilla spv.fi.  
Löydät konkreettisia vinkkejä asentojen tarkkailuun sekä fysiikka- ja lihaskuntoharjoitteluun. Sivustoa 
päivitetään kevään ja kesän aikana myös lajitreenivinkeillä sekä eri veneluokkien erityishuomioilla. 

Katso Sailing Team Finlandin fysioterapeutin Pia Nirkon vinkit, joilla pääset hyvään alkuun oikeiden 
asentojen hahmottamisessa:

Lisää vauhtia

Katso konkreettiset vinkit hyvään hengaukseen.

TEKSTI PIA NIRKKO, ERICA BÄCKSTRÖM JA MIKA HOLLO   

KUVAT MIKA HOLLO  

EI NÄIN...

Vaikka paino on ulkona, voima 
välittyy polviin.

Tiesitkö? Et saa lisää voimaa roikkumalla 
tämän linjan alapuolella!

Alaselän yliojennuksesta tulee painetta 
alaselkään.

Kun polvet ja nilkat ovat liian kaukana 
toisistaan, niihin tulee vääntöä.

...VAAN NÄIN

Näin hengaat oikein! 
Asento on ergonominen ja tehokas.

Tukevassa ja taloudellisessa roikkuma-asennossa 
nilkat ja polvet ovat lähellä toisiaan.

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

veneeseen!
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ilmansuuntien mukaan?

Kesäpuuhaa veden äärelle!

Kuljeta veneesi satamaan
1. Yksi väli lounaaseen
2. Kolme väliä länteen
3. Viisi väliä etelään
4. Kaksi väliä luoteeseen
5. Kaksi väliä etelään
6. Kaksi väliä kaakkoon
7. Yksi väli itään
8. Kaksi väliä koilliseen
9. Kaksi väliä pohjoiseen
10. Kaksi väliä lounaaseen
11. Viisi väliä pohjoiseen
12. Kolme väliä kaakkoon
13. Kolme väliä etelään

Löydätkö ainakin 25
veneilyyn liittyvää sanaa 

(pysty- tai vaakasuorassa)?

Etsi parit

Ohjaa veneet laituriin

Piirrä kesämuistosi ja lähetä se meille toimitukseen 31.8.  mennessä osoitteeseen: SPV, Särkiniementie 5 B 62, 
00210 Helsinki. Parhaat työt palkitaan ja julkaistaan seuraavassa Nautic-lehdessä! 

Etelä

Koillinen

Kaakko

Luode

Lounas

Pohjoinen

ItäLänsi

Kesähaaste!
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L a p s e t  j a  n u o r e t L a p s e t  j a  n u o r e tOsaatko navigoida 
ilmansuuntien mukaan?

Kesäpuuhaa veden äärelle!

Kuljeta veneesi satamaan
1. Yksi väli lounaaseen
2. Kolme väliä länteen
3. Viisi väliä etelään
4. Kaksi väliä luoteeseen
5. Kaksi väliä etelään
6. Kaksi väliä kaakkoon
7. Yksi väli itään
8. Kaksi väliä koilliseen
9. Kaksi väliä pohjoiseen
10. Kaksi väliä lounaaseen
11. Viisi väliä pohjoiseen
12. Kolme väliä kaakkoon
13. Kolme väliä etelään

Löydätkö ainakin 25
veneilyyn liittyvää sanaa 

(pysty- tai vaakasuorassa)?

Etsi parit

Ohjaa veneet laituriin

Piirrä kesämuistosi ja lähetä se meille toimitukseen 31.8.  mennessä osoitteeseen: SPV, Särkiniementie 5 B 62, 
00210 Helsinki. Parhaat työt palkitaan ja julkaistaan seuraavassa Nautic-lehdessä! 
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Helposti 
VENEILYN ALKUUN

O
len veneillyt lapsesta asti 
perheeni kanssa, mutta 
viime kesänä aloitin 
omaehtoisen veneilyn. 
Nyt voin itse päättää, 

minne, milloin ja kenen kanssa liikkua, mi-
kä on hauskaa.

Kävin syksyllä 2016 seurani, Suomen 
Moottoriveneklubin, veneilijän kurssin. 
Kurssi oli siinä mielessä hyödyllinen, että 
vaikka osasin jo veneillä, reitin suunnittelu 
paperikartalla sekä veneen huoltotoimen-
piteet eivät olleet vielä täysin hanskassa. 
Kurssilla oli pari muuta nuorta, mutta he 

Purjehdus- ja veneilykursseille 
voi tulla turvallisin mielin kokei-
lemaan, onko veneily sinun lajisi. 
Suomen Purjehdus ja Veneilyn 
koulutusjärjestelmän mukaisten 
kurssien tavoitteena on antaa 
aloittelijallekin riittävät perustie-
dot ja -taidot toimia aktiivisena 
miehistön jäsenenä.
 
Katso lähiseurasi tulevat kurssit 
ja ilmoittaudu mukaan!

olivat siellä muistaakseni osana jotain tois-
ta koulutusta. Kurssin korkeampi osallistu-
jaikä ei kuitenkaan haitannut ja ilmapiiri oli 
hyvä. Parasta kurssissa oli se, miten paljon 
varmuutta kurssi antoi omaan tekemiseen. 
Aiemmin olin hieman pulassa eri asioiden 
muistamisen kanssa.

Veneily on yksi parhaista ajanviettota-
voista aurinkoisella säällä. Olen aina naut-
tinut perheeni kanssa veneilystä ja tuntuu 
todella luonnolliselta jatkaa veneilyä, var-
sinkin kun aikuistuminen on edessä täyt-
täessäni 18 vuotta toukokuussa. Veneilyssä 
parasta on kauniit maisemat, pieni hurjas-

telu ja ihan se fiilis, joka veneillessä minulle 
tulee. Aion varmasti jatkaa veneilyä tulevai-
suudessa, aina kun siihen on mahdollisuus. 
Tänä kesänä Seville 19 DC Sea Ray pääsee 
varmasti koviin vauhteihin. 

Aloittelevalle veneilijälle haluai-
sin sanoa, että hän on valinnut parhaan 
mahdollisen harrastuksen, ja suosittelen 
kurssin käymistä, sillä se avaa asioita ai-
na paremmin kuin kirjasta lukeminen. 
 
NELLI KORPI

Yksin veneilyn iloa
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K
un loma loppuu, ei halu-
aisi täysin päästää vielä 
kesästä irti. Siksi silmäni 
kirkastuivat vuosi sitten 
syksyllä, kun työkaverini 

kertoi ilmoittautuneensa Turun Pursiseu-
ra ry:n purjehtijakurssille. Minäkin haluan 
mukaan!

En ole veneilijä, mutta meri on ollut tut-
tu elementti lapsuudesta asti paljasjalkaisel-
le turkulaiselle. Mökkisaaristossa salaisten 
uimarantojen metsästys, kalastusreissut 
isän kyydissä, juhannusillat ulkosaaristossa, 
purjehdusretket ystävien veneillä ja työni 
Pidä Saaristo Siistinä ry:ssä ovat värittäneet 
noin kolmenkymmenen vuoden ajan vesil-
lä liikkumistani. Kaikkia näitä monipuolisia 
kokemuksiani on yhdistänyt kuitenkin se, 
että olen ollut mukana melko passiivisena 
kyytiläisenä. Siihen halusin saada stopin! 

Täytyy myöntää, että minulla on ollut 
veneilystä hieman elitistinen käsitys ja olen 
ajatellut, että sen harrastamisen aloittami-
nen vaatii rahaa, sitoutumista tai ainakin 
veneilevän perhetaustan. Purjehtijakurssi 
muutti käsitykseni täysin! 

Kurssin hinta kurssisisältöön nähden 
oli mielestäni varsin kohtuullinen. Lisäksi 
oman pankkini omistaja-asiakkaana sain 
vielä alennuksen, joka kannusti ilmoittau-
tumaan entisestään. Kurssiin sisältyi kaksi 
teoriailtaa mukavan opettajan perehdyttä-
essä meitä merimerkkeihin, navigointiin, 
solmuihin ja purjeveneen fysiikkaan, joka 
onkin muuten sitten todella mielenkiintoi-
nen aihe! Teoriailtojen jälkeen olimme val-
miita Airistolle, jonne suuntasimme viitenä 

iltana pursiseuran vapaaehtoisopettajien ja 
heidän veneidensä kanssa. Meitä ilmoit-
tautuneita oli noin parikymmentä; miehiä 
ja naisia, eri-ikäisiä. Toiset tulivat täyden-
tämään itseopittuja purjehdustaitojaan ja 
toiset hakemaan ensikosketusta veneilyyn. 
Purjehduskerrat toteutettiin ryhmissä niin, 
että jokainen pääsi varmasti kokeilemaan 
laiturista poistumista, ohjaamista ja vins-
sien veivaamista sekä muita tärkeitä tehtä-
viä. Oli hienoa päästä vertailemaan useaa 
eri venettä ja jutustelemaan monen eri va-
paaehtoisopettajan purjehduskokemuksista 
teekuppi sylissä keikkuen. 

Oli lähes satumaisen tunnelmallis-
ta ja todella rentouttavaa irtautua 
pitkän toimistopäivän päätteeksi 

elokuiselle Airistolle. Ilmat olivat suotuisat 
ja meri vielä suhteellisen lämmin kesän jäl-
jiltä, mutta pimenevät illat, syksyä enteilevä 
tuuli ja Airistolla liikennöivät risteilijät ei-
vät päästäneet meitä liian helpolla. Saim-
me monipuolisen maistiaisen purjehduksen 
haasteista ja mahdollisuuksista – siitä miten 
jopa vastatuulen voi valjastaa voimaksi, joka 
vie eteenpäin. Niin mahtavaa oppia jotain 
uutta! Kurssin ansiosta minun ei tarvitse 
ensi kesänä istua passiivisena kyytiläisenä, 
vaan osaan myös toimia tarvittaessa. Myös 
Turku avautui satamakaupunkina uudella 
tavalla. On hienoa ajatella, että on ainakin 
olemassa se mahdollisuus, että voisin suun-
nata kotikaupungistani seikkailulle myös 
vesiteitse. 

VEERA SÄILÄ

Ilmoittaudu aloituskurssille
Veneilyn aloituskurssien hinta: Joillakin seuroilla kurssit ovat maksuttomia, koska oman seuran ve-
neilijöiden taidot ovat tärkeitä. Kurssin aiheuttamat kustannukset pitää kuitenkin kattaa, joten hinta 
vaihtelee 50 eurosta ylöspäin. Hinta määräytyy seuran ja kurssityypin mukaan. 
Yleinen sisältö: Kurssit sisältävät teoriaosuuden ja vesillä harjoittelun. Kursseilla käsitellään muun 
muassa seuraavia asioita: veneen hallinta ja ohjaus, purjeiden käsittely, solmut, väistämissäännöt, 
merikartat ja navigointi, varustetietous ja purjehtijan säätietous.
Kenelle: Aloituskursseille voi osallistua kuka tahansa! 
Missä: Ympäri Suomea! Katso lähiseurasi kurssitarjonta. 

Uskalluksia uuden äärellä

Helposti 
VENEILYN ALKUUN
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SPV:n johtosääntö uudistuu

Ledningsdirektivet för SBF förnyas

S
yysliittokokous Kuopiossa 
marraskuussa 2016 päätti 
perustaa tilapäisen toimi-
kunnan, jonka tehtävänä on 
uudistaa liiton johtosääntöä. 

Nykyinen johtosääntö on tehty liiton perus-
tamisen yhteydessä.

Työn etenemisestä on keskusteltu liiton 
hallituksessa ensimmäisen lausuntokier-
roksen jälkeen ja keskustelutilaisuus siitä 

F
örbundsmötet i november 
2016 i Kuopio grundade en 
tillfällig kommite vars up-
pgift är att förnya gällande 
instruktion som ger ramarna 

för hur arbetet inom förbundet sker. Nuva-
rande instruktion är från förbundets start.

Arbetet med ledningsdirektiv har disku-
terats i förbundets styrelse efter första utlå-
telserundan och ett diskussionstillfälle ägde 
rum vid förbundsmötet i april. Följande steg 
är en ny utlåtelserunda och eventuellt ett 
diskussiontilfälle i höst. Det är tänkt att 
förbundsmötet i november eller nästa vår 
behandlar det nya förslaget till ledningsdi-
rektiv. Samtidigt kommer en del förändrin-

on pidetty kevätliittokokouksen yhteydes-
sä. Seuraavaksi on uusi lausuntokierros ja 
mahdollinen keskustelutilaisuus syksyllä. 
Tarkoitus on esittää uusi johtosääntö syys-
liittokokouksen 2017 tai kevätliittokoko-
uksen 2018 käsiteltäväksi. Liiton yhdistys-
sääntöihin tullaan esittämään myös uudesta 
johtosäännöstä johtuvia muutoksia.

Työskentelyä liitossa halutaan tehostaa ja 
sen vaikuttavuutta parantaa.  Myös talous-

gar i förbundets stadgar, förändringar som 
kommer från det nya ledningsdirektivet, att 
föreslås.

Tanken är att optimera och effektivera ar-
betet inom förbundet. Regler för ekonomis-
tyrningen och hantering av tvåspråkigheten 
är tänkta att bli nya bilagor till direktivet. 

Översättning till svenska sker före förs-
laget kommer till det möte som besluter om 
direktivet. Detta för att översättningsarbete 
är mycket krävande. 

Medlemmarna i arbetsgruppen svarar 
gärna på eventuella frågor och tar emot 
förslag.

Den tillfälliga kommiten består av föl-
jande medlemmar Jan Jansson (ordf ), Sep-

sääntö ja ohjeet kaksikielisyyden hallinnasta 
tulevat olemaan johtosäännön uusia liitteitä.

Toimikunnan jäsenet vastaavat mielellään 
kysymyksiin ja ehdotuksia otetaan vastaan.

Tilapäisen toimikunnan jäsenet ovat Jan 
Jansson (pj), Seppo Karvinen, Timo Riutta, 
Katja Rytkönen ja Mikael Still.
 
JAN JANSSON

SPV:n hallituksen varapuheenjohtaja

po Karvinen, Timo Riutta, Katja Rytkönen 
och Mikael Still.                                                                                             
 
JAN JANSSON

Vice ordförande, SBF
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SPV järjesti helmi- ja maaliskuussa 
MOB-koulutukset.

Tavoitteena on levittää turvallisuustietoutta
jäsenseurojen toiminnan kautta.

Koulutus oli tarkoitettu seurojen 
kommodoreille.

Mukana oli myös sovitusti kokeneita 
katsastus- ja koulutuspäälliköitä.

Kouluttajina toimivat SPV:n 
koulutuspäällikkö Mirja Rosenberg 
sekä Meripelastusseuran ja Meriturvan
kouluttajat, kuten meripelastusaluksen 
päällikkö Markku Tamminen.

FAKTA
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A
amupäivä meni allas-
osastolla, enkä osannut 
odottaa kuinka urheilul-
linen siitä muodostuisi. 
Meriturvan altaaseen 

tehdyssä aallokossa kellui soutuveneitä, 
pelastuslauttoja ja jopa purjevene. Puim-
me pelastusliivit päällemme, jakauduimme 
ryhmiin ja kiersimme suorittamassa viittä 
eri tehtävärastia.

Ensiksi harjoittelimme laivan kyytiin 
nousemista. Hyppy veteen ja uimaan kohti 
köysitikkaita. Nouseminen tuntui raskaalta 
heti, kun pääsi pinnan päälle. Kouluttaja 
neuvoi pitämään käsillä mahdollisim-
man ylhäältä kiinni ja tekemään nosto-
työn jaloilla. Neuvo helpotti kiipeämis-
tä, mutta silti olin jo reilusti hengästy-
nyt päästyäni ylös. Eipä sitten muuta 
kuin askel yli laidan ja pudotus takaisin 
veteen. Sitten oli vuorossa verkko, joka 
on tikkaita haastavampi kiipeilyväline.

Seuraavalla rastilla yritimme ve-
destä laiturille, mikä on lähes mahdotonta 
ilman kunnon tarttumakohtia. Jotenkin 
onnistuimme nostamaan joukostamme 
yhden niin ylös, että hän pääsi reunan yli. 
Tämä tuskin olisi onnistunut ilman pelas-
tusliivien antamaa nostetta. Laiturin laidal-
ta löytyi myös autonrenkaita, mutta niiden 
avulla nouseminen ei yrityksistä huolimatta 
onnistunut. Sitten kokeiltiin erilaisia tapoja 
käyttää köysiä apuna. Yksinkertaisin nos-
totapa oli tavallinen kiinnitysköysi, joka 
kuljetettiin kainaloiden alta. Tuntuu kyllä 
kainaloissa, mutta toimii. Kolmannella ras-
tilla apuun tulivat pelastushelikoptereissa 
käytetty vinssi ja nostolenkki. Näillä nosto 
sujui huomattavasti ripeämmin.

Kohti turvallista

TEKSTI  SAMI TAINIO   KUVAT PETTERI MUSSALO

Neljännellä rastilla siirryimme altaas-
sa kelluvalle pienelle purjeveneelle. Siellä 
pystyi käyttämään hyödykseen veneen 
köysistöä ja vinssejä. Nostoa kokeiltiin 
nostinköyden avulla vinssaten sekä puo-
min ja jalustaljan avulla. Puomi vaikutti 
hieman helpommalta, mutta itse puomi on 
heiluessaan vaaratekijä. Oman mausteensa 
harjoitukseen toi tuulikone, joka puhalsi 
vesipärskeitä kasvoille kiitettävällä teholla. 
Hengästynyt huohottaminen ja joka puo-
lelle lentävä vesi ei ole niitä kaikkein muka-
vimpia yhdistelmiä.

Viimeisellä rastilla kokeilimme pelas-
tuslauttaan ja soutuveneeseen nousemista. 
Meriturvalla oli käytössä huviveneissä ylei-
nen neljän hengen pelastuslautta. Lauttaan 
yrittäessäni luulin jo, että olen sellaista kul-
jettanut veneessäni aivan turhaan. Eihän se 
pelasta, jos ei sen kyytiinkään pääse. Pitkäl-
lisen punnertamisen jälkeen sain kuitenkin 
kammetuksi itseni lautan kyytiin. Helppoa 
se ei ollut ja voimia se kulutti, mutta mah-
dollista se näyttäisi olevan. Ryhmätyönä 
pelastuslauttaan nouseminen toki onnistuu 
hieman helpommin.

Muuhun verrattuna soutuveneeseen 
pääsy on oikealla tekniikalla lähes helppoa. 
Kyljestä kierähtämällä se onnistui venettä 

veneilykautta

kaatamatta, ihan ensimmäisellä yrittämällä. 
Tätä täytyy kokeilla kesällä uudelleen.

Harjoituksissa huomasi pelastusliivi-
en kellukkeiden olevan yllättävän 
paljon tiellä silloin kun yritetään 

nousta pois vedestä. Ilman niitä ei kuiten-
kaan olisi selvinnyt edes tästä harjoituksesta. 
Jotenkin mieleen juolahtikin, että nyt on hyvä 
ajankohta huoltaa tai huollattaa paukkuliivit.

Altaassa lähinnä noustiin vedestä, joten 
iltapäivällä käsiteltiin muita MOB-tilanteen 
osa-alueita luentojen ja ryhmätyön muo-
dossa. Tähän sisältyi erilaisten turvaväli-

neiden lisäksi myös veneen ohjaus: 
Miten vene pysäytetään tehokkaasti 
ja ohjataan veden varaan joutuneen 
luo. 

Veteen putoaminen voi yllättää 
kenet tahansa, jopa kokeneen venei-
lijän. Tosipaikan tullen ei ehkä ehdi 
opettelemaan kaikkea kantapään 
kautta. Onkin hienoa, että tällaisia 

koulutuksia järjestetään. Kohtuullisissa olo-
suhteissa kokeilemalla saa käsityksen siitä, 
mikä voi toimia ja mikä ei. 

Valitettavasti veneessä on useimmiten 
vain yksi veneeseen ja sen turvalaitteisiin 
perehtynyt. Pystyn ehkä nostamaan lapseni 
tai puolisoni veden varasta, mutta pystyi-
sivätkö he pelastamaan minut tarvittaessa? 
Kipparihan on aina vastuussa miehistös-
tään, mutta se ei ole kovinkaan helppoa 
vedestä käsin. Turvavälineiden käyttöä ja 
toimintaa hätätilanteissa täytyykin käydä 
läpi veneilyn lomassa. 

Suosittelen tutustumista Meriturvan ja 
oman seuran turvallisuuskoulutuksiin.

Jäsenseurojen toimihenkilöt pääsivät kevään aikana harjoitte-
lemaan kiperiä mies yli laidan -tilanteita SPV:n koulutuksissa.  

Veteen putoaminen voi 
yllättää kenet tahansa, 

jopa kokeneen veneilijän. 

OSALLISTUJAN 
TARINA
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LOGISTICS SOLUTIONS 
FOR A WORLD IN MOTION

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

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

FREJA.FI

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

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

Mitä tehdä 
vahingon sattuessa?

T
ulos on kyvyn, mahdollisuuk-
sien ja halun tulo. Jos jokin 
näistä tekijöistä on nolla, on 
myös tulo nolla. Miten tämä 
liittyy veneilyonnettomuu-

teen, toimenpiteisiin ja seurauksiin? Kyky 
on tiedot, taidot ja kokemus. Mahdollisuus 
on vene, miehitys, varustus ja kunto. Halu 
on pelkästään asenne.

Onnettomuuksiin yleisesti ei ole yhtä 
ainutta syytä, vaan asiat kumuloituvat ja 
vaikuttavat toisiinsa. Tälloin on edessä on-
nettomuus, oli se sitten karilleajo, tulipalo 
tai vaikkapa mies yli laidan -tapaus, pahim-
massa tapauksessa kippari yli laidan.

Kokeneelle veneilijälle, joka on mietti-
nyt ja varustautunut, mahdollinen tapahtu-
maketju saattaa olla vain vaaratilanne, joka 
ei vielä aiheuta ulkopuolista avuntarvetta. 
Kun taas kokemattomampi veneilijä mie-
histöineen joutuu todelliseen onnettomuu-
teen.

Vahingon/onnettomuuden sattues-
sa ensimmäinen tehtävä on aina 
varmistua koko miehistön tilan-

teesta ja varmistaa ihmisten pelastaminen. 
Hätäilmoitus pelastusviranomaiseille mie-
luummin liian aikaisin, kuin liian myöhään. 
Merellä/vesillä avun saapuminen paikalle 
saattaa kestää ainakin avuntarpeessa olijan 
näkökulmasta turhan pitkään. Jos kuitenkin 
tilanteesta selvitään omin voimin, niin hä-
täilmoituksen voi myöskin perua.

Rajavartiolaitos johtavana meripelas-
tusorganisaationa vastaa pelastustoimista 
merialueilla ja paikalliset pelastuslaitokset 
sisävesillä. Jotta onnettomuus- ja vaarati-
lanteessa voidaan hädässä olijoille lähettää 
tarkoituksenmukaista apua mahdollisim-
man nopeasti, pitää viranomaisille saada 
tieto onnettomuuspaikasta, tietoa tapah-
tuneesta ja tarvittavasta avusta. Hätäil-

moitusvälineiden pääasiallinen tarkoitus 
on avunpyynnön välittäminen (hätäviesti), 
kommunikointi (puhe) ja paikantaminen 
(valo/paikkatieto). Veneessä käytettävät 
hätäilmoitusvälineet pitää suhteuttaa ve-
sialueisiin, jolla liikutaan ja yksikään väline 
yksittäisenä ei ole riittävä. Välineiden kirjo 
täydentää toistaan ja antaa varmuutta sille, 
että välttäminen-kommunikointi-paikanta-
minen-ketju toimii.

Jokainen kanssaveneilijä, joka näkee 
ja toteaa onnettomuuden tapahtu-
neen, on velvollinen välittämään 

tiedon onnettomuudesta välittömästi pe-
lastusviranomaisille ja mahdollisuuksiensa 
mukaan auttamaan hädässä olijoita.

Merialueella helpoin tapa tehdä hä-
lytys on soittaa Meripelastuksen häly-
tysnumeroon 0294 1000 ja sisävesillä 
112.  Hätäilmoituksen sisältö:  1. Oma 
nimi sekä aluksen nimi ja sen tuntomer-
kit   2. Tapahtumapaikka (koordinaatit 
jos mahdollista)    3. Mitä on tapahtunut   
4. Montako henkilöä on hädässä/aluk-
sessa   5. Minkälaista apua tarvitaan   6. 
Kuuntele jatko-ohjeet, älä katkaise yh-
teyttä ennen kuin saat siihen luvan.

Matkapuhelimella soitettaessa, jos paik-

katiedon välitys on käytössä ja jos käytetään 
112 Suomi sovellusta (suositellaan ehdot-
tomasti) tai vastaavan muun sovelluksen 
esim. Meripelastusseuran Trossi avulla 
hälytyksen saaja saa sijaintitiedon auto-
maattisesti.

Sekä merellä että sisävesillä pelas-
tusviranomaiset voivat välittää pe-
lastustehtävän ei kriittisissä tapa-

uksissa paikallisille Meripelastusseurojen 
yksiköille. Tällöin tulkinta on, että ihmisten 
henki ei ole vaarassa, vaan selvitään pelkillä 
aineellisilla vauriolla.

Jokainen veneilijä voi soittaa Meripelas-
tuksen Trossi-palvelunumeroon 0800 30 22 
30 kiireettömien avustustehtävien saamisek-
si. Huomioitava on, että kyseinen numero on 
käytössä ainoastaan veneilykauden aikana.

Rajavartiolaitos on yhdessä muiden 
veneilyssä toimivien tahojen kanssa laa-
tinut oppaan APUA! - Veneilijän turvalli-
suusopas, joka on ladattavissa osoitteessa 
www.raja.fi/veneily, jossa on esitetty eri 
hätäilmoitusvälineiden ominaisuudet sekä 
hätä- ja onnettomuustilanteiden toimenpi-
dekortit. Kyseinen dokumentti pitäisi olla 
jokaisen veneilijän perusteos, joka on ve-
neessä koko miehistölle.

TEKSTI JUHA TAMMISTO  KUVA RAJAVARTIOLAITOS

Tiedot, taidot ja kokemus vähentävät veneilyonnettomuuksia.
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LOGISTICS SOLUTIONS 
FOR A WORLD IN MOTION

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

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

FREJA.FI

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

Freja-print-Suomi.indd   1 27/10/15   11:47
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V
ene 17 Båt -näyttelyssä esiteltiin uusi veneilijöiden 
vesiturvallisuutta lisäävä tuote: MOB Rescue Line.

 MOB Rescue Line on uusi pelastautumis-
väline. Siinä pussin toiseen päähän on ommeltu 
nylon-liinasta lenkki, jonka pelastettava vetää 

päänsä yli kainaloiden alle ja kiristää hieman soljella. Näin kyl-
millä ja märillä sormilla ei enää tarvitse pitää kiinni narusta, vaan 
voimien huvetessa veneessä olevat saavat vedettyä apua tarvitse-
van takaisin veneeseen.

 Narun jatkoksi, lähelle itse heittopussia on ommeltu liinasta 
joukko nostolenkkejä, joista veneen läheisyyteen saatu pelastet-
tava voidaan tarvittaessa nostaa veneeseen joko käsivoimilla tai 
esimerkiksi purjeen nostimella tai vinssillä. Mukana tuleva kotelo 
toimii myös kaidekiinikkeenä.

 Pussi on luonnollisesti varustettu heijastimella ja kellukkeella. 
Tuote toimitetaan muovisessa suojakotelossa, jotta UV-säteily ei 
pääse vaurioittamaan liinaa tai liinapussia.

 
MOB Rescue Line on saatavissa venealan liikkeistä kautta 
maan. Maahantuoja: Duell.

MOB Rescue Line - 
jotta vedestä pääsisi 
helpommin ylös

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastusvaatimuk-
siin on tullut muutoksia kaudelle 2017.

Uudet katsastusvaatimukset tarjoavat vaihto-
ehtoja veneen hätäilmoitusvälineiksi. Jatkossa pyroteknisiä 
hätäraketteja tai soihtuja ei välttämättä tarvita lainkaan, 
vaan varustuksen voi korvata elektronisilla välineillä, ku-
ten led-soihduilla, matkapuhelimilla ja VHF-DSC-radiolla.

Vene voidaan katsastaa, avomeriluokkaa lukuun ot-
tamatta, korvaavilla elektronisilla välineillä, jolloin pyro-
teknisiä hätäraketteja tai -soihtuja ei vaadita, mutta niitä 
suositellaan edelleen lisänä.

Lue lisää verkkosivuiltamme: www.spv.fi

Merkittäviä 
muutoksia 
katsastus-
ohjeisiin

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN 
VASTAANOTTO HUVIVENE-
SATAMISSA

Hyvin järjestetty jätehuolto venesatamissa on tärkeää 
sekä veneilijän että sataman kannalta. Koko sataman 
viihtyvyys paranee ja mahdolliset negatiiviset ympäris-

tövaikutukset ja riskit minimoidaan.
Yli 50 veneen satamissa pitää olla jätehuoltosuunnitelma 

ja asianmukainen jätelajittelu. Jos järjestettyä jätehuoltoa ei 
ole, tulee alueen käyttäjiä opastaa, mihin jätteet on mahdol-
lista toimittaa.

Vaaralliseksi jätteeksi nimetään jäte, joka voi aiheuttaa 
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Veneilyssä sellainen jäte 
syntyy erityisesti kevät- tai syyshuoltojen yhteydessä ja muus-
sa telakkatoiminnassa.

Veneilyn ympäristövaikutukset ovat marginaalisia, mutta 
erityisesti pistevaikutukset voivat olla merkittäviä.

Tukeakseen jäsenseurojensa työtä SPV kokoaa jäsenille 
tietopaketin vaarallisten jätteiden keräyspisteistä ja jätteiden 
käsittelystä huvivenesatamissa ja telakka-alueilla.

Lue lisää: spv.fi/nautic

CARITA MARTIN

 NAUTIC-

UUTISIA
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P a l v e l u h a k e m i s t o

Merikauppa

Vaatteet, lahjat, sisustus, veneastiat

Nettikauppa: www.oceanspirit.fi
www.merikauppa.fi

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

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

Autamme kaikissa venettäsi koskevissa asioissa ympäri vuoden!

BOAT YARD

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

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

Veneverhoilut
Verhoomo Todo Mundo

Viertolantie 2,00730 Hki

www.todomundo.fi
verhoilu@todomundo.fi

p. 041 5247276

Uudet reitit itään - 
ajankohtaista 
30MILES-
hankkeessa
Suomenlahden puoleisissa satamissa tapahtuu! 
Keihässalmessa on ensimmäinen rakentamisvaihe 
meneillään. Paikasta muotoutuu saaristohenkinen, 
kalastuksen, matkailun, ja melonnan yhdistävä tun-
nelmallinen venesatama. Teemamatkailu, luonto, jo-
kiympäristöt ja meri ovat nyt vahvasti esillä.

Toukokuussa julkaistaan Porvoonjoen länsiran-
nan suunnitelmat uudesta satamasta. Investoinneissa 
kiinnitetään huomiota kestävään kehitykseen ja vähä-
hiilisyyteen. Loviisan Laivasillan päälaiturin uudesta 
laiturista on laadittu yleissuunnitelma.

Kaikki toimijat Suomenlahden molemmin puolin 
rakentavat yhdessä toimivan satamaverkoston. 30Mi-
les Facebookissa: 30MILESProject.

Lataa uusi 
Meidän 
Shifti
Uusi kilpapurjehduksen Shifti-
valmennusjärjestelmä vuosille 
2017-20 on julkaistu. Löydät sel-
keän esityksen osoitteesta spv.
fi/teema/kilpapurjehdus-val-
mennus. Materiaalissa kerro-
taan valmennusryhmistä, jot-
ka ovat Sailing Team Finland 
(maajoukkue), Haastajat ja 
Nuoret huiput, ja esitel-
lään toimintaympäristöä, 
harjoittelua, kriteerejä, 
tavoitteita sekä palveluita 
ja tukia. Esityksestä löy-
tyy myös konkreettinen 
vuosikello.
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SINUN SPV:SI
Mitä kaikkea tarjoamme sinulle, seuran jäsen?

VENEILE VAKUUTETTUNA
Jäsenseuramme jäsenenä nautit If Vahinkovakuutusyhtiön 
tapaturmavakuutuksesta, joka on voimassa veneilytoiminnassa. 
Löydät tarkemmat tiedot kotisivuiltamme: www.spv.fi

KEHITÄ VENEILYTAITOJASI
SPV:n seuroissa toimivat kouluttajat ovat sinua varten. Saat erilaisilla kursseilla 
ajankohtaista tietoa ja käytännön taitoja veneilyyn liittyen. Katso seurasi tarjonta 
ja ilmoittaudu mukaan. Monet seurat tarjoavat esimerkiksi veneilijä- ja 
purjehduskursseja.

TURVALLISESTI VESILLÄ
SPV:n koulutetut katsastajat neuvovat sinua niin katsastuksessa, veneen 
hoidossa kuin varustamisessakin. Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada alennusta 
katsastetun veneen vakuutusmaksusta perustuen omaan osaamiseesi ja veneen 
katsastukseen (tarkista omasta vakuutusyhtiöstäsi). Osaava veneilijä veneilee 
turvallisesti katsastetulla veneellä.
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Tutustu uusiin verkkosivuihin

HUOKEAMPIA HINTOJA 
Jäsenyyden kautta voit nauttia edullisimmista hinnoista, kuten: 

• Karttakeskuksen Karttakauppa.fi -palvelussa saat 10-20 prosentin    
 alennuksen karttatuotteista. Katso tarjoukset: www.karttakauppa.fi/spv.

• Trossijäsenyys etuhintaan 65 euroa
• John Nurmisen Säätiön kirjoja jäsenetuhintaan (20 prosentin alennus   

 normaalihinnoista)
• Sixt: Edullisempaa autonvuokrausta

NAUTIC-JÄSENLEHTI 
Nautic, jota luet parhaillaan, on jokaiselle jäsenelle kotiin postitettava lehti. 
Se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehti lähestyy veneilyä elämäntapana ja kertoo niin 
arkisista hetkistä kuin unelmien täyttymisestä. Saat lehden kautta käytännön vinkkejä, 
tärkeää tietoa ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä neuvoja uusien elämysten äärelle. 

Lue lisää uudistuneilta kotisivuilta: www.spv.fi

NAUTIC 
NYT MYÖS 

DIGINÄ
spv.fi/nautic

Tervetuloa lukemaan uusimmat veneilyaiheiset uutiset ja poimimaan 
vinkkejä seuratoimintaan. Löydät sivustolta monipuolista ja hyödyllistä 
tietoa muun muassa seuratoiminnasta, matkaveneilystä, kilpapurjeh-
duksesta, -veneilystä, lasten ja nuorten toiminnasta, koulutuksesta sekä 
katsastuksesta. Sivustolla sijaitsee myös kätevä kilpapurjehduskalenteri.

NÄIN LÖYDÄT MEIDÄT
spv.fi ja sailingteamfinland.com
Facebookissa:
@Suomenpurjehdusjaveneily 
ja @SailingTeamFinland
Instagramissa:
@SailingTeamFinland
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Päävalmentaja
Joakim Wilenius

Veneilykoordinaattori, 
koulutuspäällikkö
Mirja Rosenberg

Toiminnanjohtaja
Tom Ek

Toimistoassistentti
Vilma Luomanen

Valmennuspäällikkö
Thomas Hacklin

Lasten ja nuorten  
veneilytoiminnan

koordinaattori
Mika Hollo

Team Manager (van-
hempainvapaalla)

Jan Thorström

Valmentaja
Jan Gahmberg

Tiedottaja,
Järjestökoordinaattori

Anni Raunio

Y h te i s työ s s ä

SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY
SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND

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

www.facebook.com/ 
Suomenpurjehdusjaveneily

Toimistosihteeri, 
koordinaattori

Marika 
Bister-Sandström

Martti Laisi (KPS/KSS) 
Itäinen Suomenlahti (Virolahti-Sipoo)

0400 655 501

Katja Rytkönen (TPS) 
Turku

044 376 2666

Peter Remahl (VMK)
Merenkurkku

050 526 2802

Frej Werner (ESS) 
Läntisen Suomenlahden vesistöalue 

(Inkoo-Perniö)
040 526 7195

Timo Riutta (TaNS)
Hämeen vesistöalue

050 5605 848

Matti Ylipiessa (KePS) 
Perämeren, Kemijoen 

ja Oulujoen vesistöalueet
045 134 6090

Erik Nordenswan (GK) 
Turunmaa

0400 617 749

Ismo Glans (TePS) 
Keitele-Päijänne
040 771 6859

Kenneth Bäckström (GSF) 
Perämeren eteläosa

0400 867 360

Jani Konsi (RMVK) 
Selkämeren vesistöalue

040 829 1454

Björn Tennström (ÅSS)
Ahvenanmaa
040 732 5843

Antti Kaipainen (SIPS)
Saimaan vesistöalue

 040 586 4457

Juha Vuorinen (HSK) 
Suomenlahden keskiosan 

vesistöalue (Helsinki)
0400 208 548

Anders E. Grandell
Läntisen Suomenlahden 

vesistöalue (Espoo, Hyvinkää, 
Kauniainen, Kirkkonummi, Vantaa)

0400 891 152

Näin löydät aluejohtajasi



Luota 
asiantuntijaan,
joka on kehittänyt ratkaisun jokaiselle 
venetyypille ja pinnalle. 

hempelyacht.fi

Hard Racing Xtra
Kova

 Hard Racing White
Valkoinen kova

Mille Xtra
Itsekiillottuva

Mille White
Valkoinen 

itsekiillottuva

Basic
Pehmeä

Alu Safe
Kuparivapaa 

alumiiniveneille
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Vuonna 1948 perustettu UK Sailmakers on 50 itsenäisen purjeneulomon 
maailmanlaajuinen ketju, jonka osaaminen ulottuu optimistista yli sadan 
jalan jahteihin. Yhtenä neulomona tässä maineikkaassa ketjussa Meripurje 
yhdistää 35 vuoden paikallisen kokemuksensa ja osaamisensa tietokantaan, 
joka kattaa kaiken nykyaikaisesta purjesuunnittelusta sekä materiaaleista.

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

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

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