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H
allitusohjelmaan sisälty-
vä niin sanottu venevero 
on kirvoittanut paljon 
kannanottoja ja keskus-
telua niin rannoilla kuin 

mielipidekirjoituksissakin. Vahvimmat 
vaatimukset veron määräämisestä näyttää 
olevan henkilöillä, joilla ei ole mitään nä-
kemystä veronkannon käytännön toteu-
tuksen mielekkyydestä. Lajiliittomme on 
ollut aktiivisesti mukana tarjoamassa veroa 
valmisteleville tahoille faktoja päätöksien 
tueksi. Niiden perusteella näyttää hyvinkin 
selkeältä että veroa, jolle ei ole tasapuolista 
perustetta ja jonka kanto tulee maksamaan 
merkittävän osan veron tuotosta, ei ole 
järkevää säätää. Tämän lisäksi verolla olisi 
ilmeisen negatiiviset vaikutukset työllisyy-

Rannalta on hyvä huudella ja neuvoa

Det är lätt att vara klok på stranden

D
en båtskat som ingår i 
regeringsprogrammet, 
har lett till många bittra 
kommentarer och diskus-
sioner på stränderna och i 

insändarspalterna. De ivrigaste förespråkar-
na för skatten tycks vara de personer, som 
inte har någon uppfattning om hur skatten 
kunde introduceras på ett förnuftigt sätt. 
Vårt förbund har aktivt försett de organ 
med konkreta fakta, som förbereder infö-
randet av skatten. Dessa fakta visar klart att 
skatten uppenbart inte skulle fylla kraven på 
jämlikhet och att uppbärandet skulle sluka 
en stor del av intäkterna. Då den dessutom 
skulle ha ett negativt inflytande på syssel-
sättningen speciellt inom resebranschen, 
båtindustrin och serviceverksamheten för 
båtar är det inte förnuftigt att införa en så-

teen, erityisesti matkailualaan, veneteolli-
suuteen sekä veneiden huoltotoimintaan. 
On jopa todennäköistä, että mahdollisen 
veron myötä vene-eurot suuntautuisivat 
maamme rajojen ulkopuolelle, lähinnä Vi-
roon ja Ruotsiin.

Suomen Veneilyliiton ja Suomen Pur-
jehtijaliiton yhdistämisellä vuonna 2011 
muodostetulla kansallisella lajiliitolla Suo-
men Purjehdus ja Veneilyllä on hyvin laaja 
toimenkuva. Tämä on vahvuus ja mahdol-
lisuus, mutta toisaalta toiminnalle haaste. 
Matriisiorganisaatio, jäykkä johtosääntö 
ja seurademokratian heikko toteutuminen 
valittaessa liiton toimikuntiin ja toimin-
toihin jäseniä, ovat omiaan heikentämään 
jäsenseurojen ja tavallisten veneilijöiden 
mielikuvia liiton tehtävästä ja merkityksestä 

dan skatt. Det är till och med möjligt, att de 
pengar som båtbranschen genererar skulle 
flyttas utomlands, närmast till Estland och 
Sverige.

Det nationella förbundet Segling och 
Båtsport i Finland uppstod då Båtförbundet 
och Seglarförbundet sammanslogs år 2011.  
Förbundet har därför en mycket omfattan-
de verksamhet. Detta är en styrka och en 
möjlighet men också en utmaning för den 
operativa verksamheten. En matrisorgani-
sation, alltför rigida regler för förbundets 
verksamhet och en brist på föreningsdemo-
krati då det gäller val av medlemmar i för-
bundets kommittéer och verksamheter kan 
skapa en negativ bild av förbundets uppgif-
ter och dess betydelse för båtsporten i Fin-
land hos medlemsföreningarna och deras 
personmedlemmar.   I slutet av november 

suomalaiselle veneilylle. Mielestäni marras-
kuun lopussa Kuopiossa pidettävässä syys-
liittokokouksessa on syytä käynnistää työ 
liiton rakenteiden ja tavoitteiden selkeyttä-
miseksi. Hyvääkin voi kehittää, ja tehokas, 
jouhevasti toimiva lajiliitto on kaikkien ve-
neilijöiden etu. 

Rion olympialaisiin lähdimme mitalita-
voittein. Aivan siihen ei päästy, mutta Tuu-
la Tenkasen viides ja Tuuli Petäjä-Sirénin 
kymmenes sija olivat hienoja saavutuksia 
urheilijoiltamme ja nostivat lajin Suomen 
toiseksi parhaaksi. Matka Tokioon on muu-
ten jo alkanut, ja projektin rakentaminen on 
hyvässä vauhdissa.

Samuli Salanterä

Vastaava päätoimittaja 

hålls förbundets höstmöte i Kuopio. Då är 
det skäl att sätta igång arbetet  att förtyd-
liga förbundets målsättningar och förenkla 
dess struktur. Även en god organisation kan 
förbättras och ett effektivt, väl fungerande 
förbund är till nytta för allt båtfolk. 

Vår målsättning var att få medaljer i Rio. 
Så bra gick det inte, men Tuula Tenkanens 
femte och Tuuli Petäjä-Siréns tionde pla-
cering var fina prestationer av våra idrot-
tare och lyfte seglingen till den näst bästa 
grenen för Finland. Resan till Tokio har för 
övrigt redan börjat och planeringen av pro-
jektet är på god väg.

Samuli Salanterä

Ansvarig chefredaktör

Ordförande i förbundstyrelsen

Liittohallituksen puheenjohtaja

SPV:n liittohallituk-
sen entinen pu-
heenjohtaja Juhani 
Kaskeala (vas.) ja 
nykyinen puheenjoh-
taja Samuli Salanterä 
kannustivat purjehti-
joitamme Riossa.
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T
uomo ja Riikka sekä lapset 
Aarre, 7, Kerttu, 5, ja Mart-
ta, 3, tekevät sen, mistä moni 
vain haaveilee. Perhe lähti ke-
säkuussa unelmamatkalleen, 

jonka aikana he näkevät ja kokevat kaikki 
valtameret, kuusi mannerta ja 75 maata. 
Pitkien avomeripurjehdusten aikana kor-
vaamattomana apuna on ystäviä ja sukulai-
sia. Matka taittuu upean Swan 57:n kyydis-
sä, jossa on kolme hyttiä, kaksi vessaa, salonki 
ja keittiö. Neliöitä kaunottaressa on 35.

Reitin suunnitteluun Meretniemet 
ovat paneutuneet huolellisesti. 
Myötätuulet ja -virrat ovat avain-

asemassa, mutta kuitenkin siten, että unel-
makohteista tingitään mahdollisimman 
vähän. Reitti kulkee aluksi Välimereltä Cap 

TEKSTI TIINA USVAJOKI  KUVAT TUOMO MERETNIEMI

Merillä 
75 kuukautta

Meretniemet seilaavat maailman merillä reilut 
kuusi vuotta. Mukana kulkee koko perhe.

Verden kautta Brasiliaan. Sieltä perhe suun-
taa Etelä-Amerikan ympäri Chilen vuonojen 
ja jäätiköiden kautta Tyynelle valtamerelle. 
Eteläisen Tyynen valtameren saarten Fidzin, 
Tongan, Australian ja Uuden-Seelannin jäl-
keen he jatkavat Salomonsaarten ja Papua-
Uuden-Guinean kautta Kaakkois-Aasiaan ja 
sieltä Sri Lankan kautta Intian valtamerelle. 
Malediivit, Seychellit ja Madagaskar ovat 
vuorossa seuraavaksi. Niiden jälkeen on aika 
kiepahtaa Hyväntoivonniemen kautta Atlan-
tille. Amazonasin ja Karibian jälkeen matka 
jatkuu Yhdysvaltojen itärannikon ja Kanadan 
kautta Brittein saarille ja lopulta Itämerelle. 
Suomeen perhe palaa syyskuussa 2022.

Reissaaminen lasten kanssa on suun-
niteltu niin, että matka toimii myös 
kuusivuotisena kotikouluna.

– Vanhemmat opettavat, mutta otam-
me säännöllisesti yhteyttä myös opettajiin 
Suomessa. Hyödynnämme perinteisten 
koulukirjojen lisäksi digitaalista oppimista. 
Meillä on käytössä paljon erilaisia oppimis- 
ja arviointityökaluja, joista osaa voimme 
käyttää merellä ja osaa silloin, kun olemme 
verkkoyhteyden päässä. Sidomme oppimi-
sen vahvasti niihin maihin, paikkoihin ja 
kulttuureihin, joissa käymme. Se on ilmiö-
pohjaista oppimista puhtaimmillaan.

Entäpä sitten vanhempien keskinäinen 
aika? Milloin Riikalla ja Tuomolla on aikaa 
toisilleen?

– Ainakin näin aluksi kahdenkeskinen 
aika jää vähäiseksi, koska lapset ovat niin 
pieniä. Lasten mentyä nukkumaan istum-
me kannella, ihailemme luontoa ja suunnit-
telemme matkaa eteenpäin.

Martta (vas.), Riikka, Aarre,  
Kerttu ja Tuomo Meretniemi  
lähtivät tämän vuoden 
kesäkuussa yli kuusi 
vuotta kestävälle  
purjehdukselle. Kotiinpaluu  
koittaa syksyllä 2022.

Yöpurjehduksen jälkeiset 
aamunsarastukset ovat  
parhaita hetkiä maailman-
ympärimatkalla, Tuomo 
Meretniemi kertoo.

KOTIKOULUA

PURJEVENEESSÄ
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Vuokraveneellä 
lämpimille vesille

V
aimoni luki Göran Schildtiä ja minä Dunckerin 
Peraa, haaveita lämpimistä vesistä. Vaikka olem-
mekin pitkän linjan veneilijöitä, lämpimille vesille 
seilaamaan lähteminen vain tuntui niin haasta-
valta. Haastetta ei vähentänyt se, että venelehtien 

tarinoissa kerrottiin useimmiten maailmanympäripurjehtijoista tai 
muuten vain perusveneilijän näkökulmasta ”hardcore”-touhusta, 
vuosien mittaisista reissuista, joille lähteäkseen piti luopua koko 
siihenastisesta elämästä.

Mutta niin vain löysimme itsemme istumasta Kroatiassa Splitin 
Marina Kastelan terassilla odottelemassa vuokraveneen luovutusta. 
Matka meni kyllä ihan turistina, vaikka muodollisesti olinkin ve-
neen kippari, viralliselta kipparilta kun oli jäänyt vaadittava kv-kirja 
Espooseen, mutta minulla se oli. Ei se maailmanympäripurjehdus 
ollut, mutta me ihastuimme ja kipinä syttyi.

Siitä se sitten lähti ja jäimme koukkuun. Huomasimme, että tä-
mähän on ihan samanlaista hommaa kuin kotonakin. Eroja toki oli, 
että aurinko paistoi, tuuli puhalsi lämpimästi ja veneenä oli hieno 
muutaman vuoden ikäinen purjevene. Vene, joka useimmille on 
vain haave. 

Lisäksi oli syvät vedet, joissa on helppo navigoida, paljon luon-
nonsatamia, ankkuri- ja poijulahtia, kylien ja ravintoloiden laitu-
reita sekä täyden palvelun satamia. Palvelu pelasi joka paikassa ja 
perustaidoilla pärjäsi.
 
Innostus tarttuu
Seuravan reissun järjestimme itse, eikä se ollut sen vaikeampaa 
kuin minkä tahansa lomamatkan järjestäminen. Nyt järjestämme 
reissuja myös muille.

Veneilyseuroille purjehduslomat ovat mainio juttu. Vaikka oma 
seuramme on moottorivenekerho, on sen jäsenistöstä löytynyt 

TEKSTI JA KUVAT IIRO SUKSI

innostusta lähteä kanssamme laajentamaan veneilijän tajuntaa. 
Vuosi vuodelta venemäärä on kasvanut, pätevyyksiä on hankittu 
(kansainvälinen huviveneenkuljettajakirja, VHF), pidetty infoiltoja 
ja suunniteltu.

Veneet varaamme useimmiten jo marras-joulukuussa, sillä ai-
kainen varaaja saa mitä haluaa ja myös ennakkovaraajan edut. Lop-
putalvi fiilistellään, tutustutaan kohteisiin netin kautta ja luetaan 
pilottikirjoja. 

Voisinko minäkin?
Päätöksen tekeminen on varmasti kaikkein vaikein asia. Kun se on 
tehty, loppu onkin sitten aika lailla käytännönläheistä hommaa. 
Porukan kasaaminen on toki oma haasteensa, mutta pienelläkin 
porukalla voi mennä. Ensi kesänä purjehdimme vaimoni kanssa 
kahdestaan kaksi viikkoa isompien porukoiden reissujen välissä.  
 
Varaa vene 
Varaa vene suoraan netistä tai käyttämällä jotain suomalaista char-
teryhtiöiden agenttia. Itse tietenkin suosittelen agenttia. Etuna on 
se, että agentti näkee etsimisen vaivan ja kaivaa tuhansien veneiden 
ja satojen yhtiöiden tarjonnasta sinulle sopivia veneitä. Myös mak-
suliikenne hoituu kätevästi ja saat asiantuntijalta apua kaikenlaisiin 
mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Kuin veneilyviikolle lähtisi
Lentoliput järjestetään itse. Loppu onkin sitten perusveneilyviikon 
järjestämistä sillä erolla, että rannassa odottaa siisti ja huollettu ve-
ne. Kassit sisään, paikallisesta kaupasta ruoka- ja juomatarvikkeet 
mukaan ja merelle. Veneessä on aivan kaikki muu tarvittava kän-
nykkää ja useimmiten WIFIä myöten. Kännykkään saa säätietoja ja 
huoltoneuvontaa ympäri vuorokauden. Helppoa kuin heinän teko!

10 kysymystä 
    matkanteosta

1. Hei Tuomo ja perhe, missä olitte elokuun lopussa? 
Entä lokakuussa ja jouluna?
Elokuussa olimme Italiassa ja Maltalla. Lokakuussa Baleaareilla (Espanja) ja jouluna Kanarian saarilla. 

2. Mistä saitte idean lähteä purjehtimaan kuudeksi vuodeksi?
Naiivista teinipojan unelmasta kasvoi koko perheen hanke ja unelma. Lapset ovat nyt hyvän ikäisiä 
tällaiseen seikkailuun. 

3. Mikä valmistautumisessa oli haasteellisinta?
Irrottautuminen normaalista arkielämästä, kaiken pakkaaminen ja uskominen siihen, että tämä todella 
tapahtuu. 

4. Millä kriteereillä teitte reittisuunnitelman?
Osa paikoista on valittu postikorttimielikuvan perusteella, mutta pääosin haluamme hyödyntää  
myötätuulet ja -virrat. 

5.  Mikä on ollut tiukin tilanne tähän mennessä?
Muutama todella kova ukkosmyrsky on sattunut kohdalle. Kone on reistaillut ja miehistön kesken  
on tullut sanomista. Ei siis kuitenkaan mitään voittamatonta. 

6. Millaisia ovat parhaat hetket?
Yöpurjehduksen jälkeinen aamun sarastus ja lasten kanssa juttelu purjehdittaessa. 

7. Millaista on reissata lasten kanssa?
Lasten kanssa ei tule tylsää. Mahtavat tilanteet ovat todella mahtavia, mutta haasteitakin riittää,  
kun koko perhe on yhdessä 24/7.  
Nyt lapset keksivät jo itse tekemistä ainaisen pelaamisen tai leffojen katselun sijaan.  
Aarre saattaa leipoa keksejä ja tytöt tykkäävät narrata satama-altaan kaloja. 

8. Hyväntekeväisyyttäkin on matkassa mukana. Millaista?
Osallistumme Tyynellä valtamerellä muutamiin hankkeisiin. Haluamme näyttää, miten upea  
ja suojelemisen arvoinen on meri, joka kattaa 70 prosenttia maapallosta. 

9. Mitä maata tai kohdetta odotatte erityisen paljon?
Chilen edustalla sijaitseva vuonoalue kiinnostaa kovasti. Me kaikki odotamme myös snorklailua  
koralliatolleilla. Madagaskar kiinnostaa kiehtovan ja ainutlaatuisen luontonsa vuoksi.  

10. Neuvosi ihmiselle, joka haaveilee maailman kiertämisestä  
purjehtien.
Menkää, tehkää, päättäkää ja lähtekää. Se on mahdollista.

Lue SPV:n koulutuksista lisää sivulta 56.
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F4 MM-kultaa ja -pronssia
F4-veneiden MM-sarja oli suomalais-
ten juhlaa. Juho-Matti Manninen 
voitti maailmanmestaruuden ja Kalle 
Viippo saavutti pronssia. Manninen 
ajoi vakuuttavasti koko kauden ajan 
voittaen viisi osakilpailua kuudesta. 
MM-sarja päättyi upeasti suomalais-
ten kaksoisvoittoon päätöskilpailussa 
Saksassa.
– Minulla oli vain yksi tavoite tälle 
kesälle ja se on saavutettu. Kyllähän 
nyt on aika huojentunut olotila. Meil-
lä meni tiimini kanssa koko päätös-
viikonloppu nappiin. Onnistuimme 
110-prosenttisesti jokaisessa asiassa, 
mikä näkyy tuloksessakin. Tästä ei olisi 
voinut paremmaksi mennä, Manninen 
iloitsi.

Odotettavissa on menestystä myös 
F4-luokan EM-kilpailusta 25.9.

TEKSTI ANNI RAUNIO JA IINA AIRIO

KUVAT F2 TEAM ASSOCIATION/DAVIES, KAROLIINA RYTKÖNEN, VESA KOIVUNEN, 

TERO SAIKKONEN, JOSEFIN HOVINIEMI, PETER WEISSENBERG

KESÄKAUDEN 
KOHOKOHDAT

  
GT30-luokan MM-kolmoisvoitto 
GT30-luokan MM-kilpailut ajettiin Lohjalla 20.–21. 
elokuuta. Kilpailun jälkeen näytti siltä, että ulkomaa-
laiset vievät kaikki kolme mitalia. Katsastajat tekivät 
kuitenkin tarkkaa työtä, jonka myötä tulokset menivät 
hylkäysten johdosta uusiksi. Suomalaisten kalustot oli-
vat sääntöjen mukaiset ja näin mitalit jaettiin heidän 
kaulaansa: Sara Pakalén juhli MM-kultaa, Roope 
Virtanen tuuletti MM-hopeaa ja Jarno Vilmunen sai 
pronssia.

Juho-Matti 
Manninen
F4-MM kultaa.

Toukokuu      Heinäkuu           Elokuu      

Laukaan Peurungassa kilpailtiin vauhdikas F2-
veneiden MM-osakilpailu 10.–12. kesäkuuta. 
MM-sarjan avauskilpailun osallistujajoukkoa 
tähdittivät 24 huippukuskia, muun muassa 
Suomen Sami Seliö ja Harri Lehti. 

Kalustorikkojen takia sunnuntain GP-
kilpailuun starttasi vain 16 kuskia. Voitta-

Triplamestari Sara Pakalén
Veneurheilijoiden Sara Pakalén oli kesällä 
hurjassa iskussa. GT30-luokassa ajava nuori 
nainen aloitti kauden upeasti Puolassa tou-
kokuussa voitettuaan EM-kultaa. SM-sarjassa 
19-vuotias Pakalén voitti jokaisen osakilpailun, 
johon starttasi, ja ansaitsi näin Suomen mes-
taruuden. Kausi huipentui Lohjalla ajettuun 
MM-kilpailuun, jossa vantaalainen tuuletti 
MM-kultaa. 

– Minulla ja tiimillä on paljon kokemusta 
tästä luokasta, joten kaikki meni rutiinilla, eikä 
ollut sen suurempia sähläyksiä, Pakalén kertoi. 

Zoom8-purjehtijat mitalisateessa 
Suomalaispurjehtijat nappasivat Zoom8-luokan 
MM-kisoissa Virossa jopa viisi mitalia: kaksi kultaa, 
yhden hopean ja kaksi pronssia, mikä on kyseisen 
luokan ennätys MM-kilpailuissa.

 Voittajakorokkeelle nousivat Ilari Muhonen 
(EPS, Espoon Pursiseura) ja Cecilia Dahlberg (HSK, 
Helsingfors Segelklubb). Tyttöjen kolmoisvoitto 
vahvistui, kun Emma Grönblom (HSS, Helsingfors 
Segelsällskap) sai hopeaa ja Sofia Tynkkynen (MP, 
Marjaniemen Purjehtijat) pronssia. Lucas Karlemo 
(ESF, Esbo Segelförening) ylsi pronssille.

Offshore-menestystä
Offshore-luokan MM-kilpailut ajettiin Norjan Tve-
destrandissa 2.–5. heinäkuuta 2016. Kilpailut onnis-
tuivat suomalaisittain hienosti. 3B-luokassa Tom ja 
Samuli Vuorihovi eivät antaneet tunnettujen Tve-
destrandin vaihtelevien olosuhteiden vaikuttaa ja kii-
tivät näin MM-hopealle. 3C-luokassa kolmanneksi 
ajoi kaksikko Marcus Johansson/Jussi Myllymäki.

– Ajomme oli varmaa ja kalustomme toimi, joten 
tulostakin tuli, Vuorihovit kertoivat.

Lisäksi Johansson ja Myllymäki saavuttivat kesällä 
3C-luokan EM-hopeaa. Dennis Westerholm ja Dan 
Pihlström olivat saman kilpailun viidensiä. 

MM-mitalistit vasemmalta oikealle: Emma Grönblom, Cecilia 
Dahlberg, Ilari Muhonen, Lucas Karlemo ja Sofia Tynkkynen.

jaksi kruunattiin italialainen F2-ensikerta-
lainen Alberto Comparato. Molemmat 
suomalaiskuskit joutuivat keskeyttämään. 
Peurungassa taisteltiin myös GT15- ja 
GT30-luokkien SM-osakilpailujen voitois-
ta. GT30-luokan suvereeni voittaja oli Sara 
Pakalén.

Sykähdyttävä Peurungan MM-osakilpailu

Suomalaiset niittivät kesällä 2016 mainetta ja mammonaa niin  
nopeuskilpailussa kuin purjehduksessakin. Tutustu huippuhetkiin!
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Monika Mikkolan superkesä
Laser radial -purjehtija Monika Mikkola urakoi 
muutaman viikon sisään kaksi arvokilpailumitalia, 
kun hän voitti ensin alle 21-vuotiaiden MM-kultaa 
Saksassa ja heti perään saman ikäluokan MM-ho-
peaa Kroatiassa.

– Kultamitali olisi maistunut paremmalle, 
mutta paikalliset olosuhteet sekoittivat pakkaani, 
viimeisiä nuorten arvokisoja purjehtinut Mikkola 
harmitteli.

– Kokonaisuudessaan olen tyytyväinen saavu-
tuksiini.
Mikkolan tähtäin on Japanissa.

– Tavoitteenani on saavuttaa vuonna 2018 
maapaikka Tokion kesäolympialaisiin ja 2020 
olympiamitali.

Onnittelut ja tsemppiä, Monika Mikkola!

Ilkka Rytköselle MM-hopeaa
Tuorein mitali löytyy Ilkka Rytköseltä, joka saavut-
ti Formula 350 -luokan MM-hopeaa Tsekeissä syys-
kuun alussa. Osallistujia oli yhteensä 14, kahdeksasta 
eri maasta. 

– Vahvuuteni olivat käytännössä siinä, että meillä 
oli hyvä tiimi takana. Meillä oli tosi paljon ongelmia 
kisojen alussa ja harjoitusajo meni erittäin huonosti, 
koska emme saaneet konetta toimimaan oikealla ta-
valla. Vika onneksi löytyi, ja ajoin elämäni parhaim-
man kilpailun. 

Mitali on Suomen ensimmäinen Formula 350 
-luokan MM-mitali.

Riosta tuomisina viides ja 10. sija
Tuula Tenkanen oli parhaana suomalaispurjehtijana viides Rion olym-
pialaisissa, ja Tuuli Petäjä-Sirén purjelautaili mukavasti kymmenen-
neksi. Molemmat olympiapurjehduksen keulakuvat ilmoittivat jo Riossa 
jatkavansa uraansa Tokioon.

– Pidän syksyn taukoa lajitreenistä ja matkustamisesta, mutta ensi 
vuonna ohjelmassa on ainakin MM-kisat, Tenkanen pohtii.

– Tästä on hyvä jatkaa, sillä pääsin olympialaisiin hyvään kuntoon. 
Intoa riittää seuraaviksi neljäksi vuodeksi, Petäjä-Sirén lupaa.

Tuuli ja Tuula treenaavat fysiikkaa yhteisen valmentajan, Mika Saa-
ren johdolla. Salilla on jo vuodatettu hikeä ahkerasti.

Oras Swan 50th Anniversary 
Regatta
Upea Oras Swan 50th Anniversary Regat-
ta täytti Turun Aurajokirannan heinäkuun 
lopussa. Lumoavaan regattaan osallistui 
kaiken kaikkiaan 103 venettä kymmenestä 
eri maasta. Regatan kaunottariin kuuluivat 
muun muassa kaikkien aikojen ensimmäi-
nen Swan, Tarantella. Juhlaregattaa läsnä-
olollaan kunnioittivat myös merkittävim-
mät henkilöt Nautor’s Swanin historiassa: 
Swanien isä Pekka Koskenkylä, ensim-
mäisen Swanin ostanut Heinz Ramm-
Schmidt sekä Nautor’s Swanin nykyinen 
omistaja Leonardo Ferragamo.

real watches for real people

Oris Aquis Small Second, Date
Automatic mechanical movement

Stainless steel case with crown protection
Unidirectional, revolving top ring
Water resistant to 50 bar/500 m

www.oris.ch

Katso lähin jälleenmyyjä www.kultakeskus.fi

Elokuu              Syyskuu    Lisää kohokohtia 
sivulla 38.
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13 arvokisamitalia olympialuokissa voitta-
nut, purjehdusmaajoukkueen päävalmenta-
jana toiminut ja nykyisin kansanedustajana 
vaikuttava Sari Multala on suomalaiselle 
purjehdukselle kultakimpale. Multala on 
vaikuttanut lähes neljä vuotta World Sai-
lingin (entinen ISAF) arvostetussa Events 
Committeessa ja kahdeksan vuotta Suomen 
Olympiakomitean urheilijavaliokunnassa.

- Myös politiikassa yksi painopisteistäni 
on urheilu. World Sailingin ja Olympiako-
mitean ansiosta säilytän läheisen kosketuk-
sen huippu-urheiluun etenkin olympiala-
jeissa, Multala kiittelee.

Events Committee kokoontuu kaksi 
kertaa vuodessa ja luo linjat niin olympi-
apurjehduksiin, maailmancupiin, Youth 
Worldsiin kuin maapaikkakarsintoihinkin. 

Myös Tokion olympialaisten veneluokat 
käsitellään Events Committeessa, joka an-
taa suosituksensa World Sailingin muille 
päättäjille.

- Olen ehdolla jatkokaudeksi, sillä koen, 
että vaikutusvaltaa Suomelle tärkeisiin asi-
oihin saa sitä enemmän mitä pidempään on 
mukana. Uutena ei ole helppo saada ään-
tään kuuluviin, vaan luottamuksen saami-
nen vie aikaa, Multala miettii.

- Suomi kuuluu maantieteelliseen ryh-
mään ”Group G”, jolla on äänestyksissä 
yhteneväinen kanta. Kun useampi maa on 
samaa mieltä, on ajamiamme asioita hel-
pompi saada läpi. 

Tärkeimpänä Multala pitää saavutettua 
luottamustointa ja päätöksentekoon osal-
listumista.

NÄIN VAIKUTAMME MAAILMALLA
Kansainvälinen edunvalvonta on osa SPV:n päivittäistä työtä jäsenten eduksi. 
Nautic esittelee Suomen lippua kansainvälisissä kokouksissa kantavat edustajat.

Susanne Kuusansalo
”Viime syksystä lähtien olen toiminut SPV:n 
EUROSAF (European Sailing Federation) 
yhteyshenkilönä. EUROSAF on Euroopan 
maiden kansallisten purjehdusliittojen yh-
teistyöorganisaatio, joka koordinoi käytän-
nössä muutamia EM-kisoja, esim. parikilpai-
lun (match race) EM-kilpailuja sekä aikuisille 
että nuorille. Yksi toiminnan tärkeimmistä 
osa-alueista on kilpatoimihenkilöiden 
vaihto-oppilasjärjestelmä (Race Officials 
Exchange Program).”

- Näin tiedämme etunenässä, mihin 
suuntaan olympiapurjehdusta ollaan kes-
kustelujemme perusteella viemässä.

Multala vaikuttaa myös Urhea-säätiön 
hallituksessa ja valtion liikuntaneuvostossa.
IINA AIRIO

Kurt Lönnqvist
”Kukin World Sailingin jäsenmaa 
kuuluu johonkin ryhmään; Suomi 
Ryhmä G:hen, jonka muodostavat 
kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat. 
Olen ollut kyseisen ryhmän edus-
tajana World Sailing Councilissa 
vuosina 2008-2016. Vastasin myös 
muun muassa vuoden 2011 ensim-
mäisten olympialuokkien yhteisten 
EM-kisojen saamisesta Helsinkiin 
sekä kisojen järjestelyistä.”

Lars Nyqvist  
”Olen toiminut World Sailingin tuomareiden 
alakomitean (IJSC) jäsenenä vuodesta 2009. 
IJSC on vastuussa purjehdustuomaritoimin-
nasta. Käsiteltäviin asioihin kuuluvat uusien 
tuomareiden hyväksyntä, tuomaripätevyyksi-
en hyväksyntä sekä tuomaritestien kehittä-
minen ja käyttöönotto. Omana vastuualu-
eenani on ollut kansainvälisten tuomareiden 
raportointi ja sen kehitys.”

Tom Schubert 
”Toimin World Sailingin (WS) Constituti-
on Committeessa (CC) sekä myös Nordic 
Sailing Federationissa (NoSF). CC:n tehtäviin 
kuuluvat tärkeimpinä lausuntojen antaminen 
ja muihin kuin kilpailusääntöihin vaikutta-
vien aloitteiden läpikäynti ja muokkaaminen 
sekä kommentointi. CC ei kuitenkaan pyri 
vaikuttamaan WS:n politiikkaan. NoSF 
koostuu kaikista WS:n ryhmään G kuu-
luvista maista eli Pohjoismaista ja Baltian 
maista. Tärkeimmät asiat esityslistalla 
liittyvät WS:iin ja yhteisen linjan löytämiseen 
aloitteiden osalta. Pyrin olemaan aktiivinen 
kokouksissa ja mahdollisissa työryhmissä ja 
siten pitämään Suomea ja SPV:ä aktiivise-
na vaikuttajana NoSF-/Ryhmä G -maiden 
keskuudessa.”

Patrick Lindqvist
”Olen purjehtinut koko elämäni ja 
jossain vaiheessa tuli se aika, että 
halusin auttaa avomeripurjehduk-
sen kehityksessä turvallisuuden 
parissa. Tällä hetkellä olen World 
Sailingin Special Regulations Sub-
Committeessa ja Equipment Com-
mitteessa sekä ORC:n management 
teamin jäsen. Olen myös ollut 
World Sailing Offshore Commit-
teen jäsen. Vaikuttajanurani avo-
meripurjehduksen parissa alkoi jo 
vuonna 1996.”

Michael Röllich
”Olen ollut World Sailingin kansainvälinen ero-
tuomari vuodesta 2013 ja tänä päivänä tuoma-
roin pääsääntöisesti parikilpailuita Suomessa ja 
ulkomailla. Vaikutan seuraavissa World Sailingin 
komiteoissa: Match Racing Committee, Match 
Racing Rankings Sub-Committee (varapuheen-
johtajana vuodesta 2013), Match Racing Race 
Management and Organisation Working Group, 
Youth Match Racing Working Party ja Youth 
Match Racing Liaison for Finland. Tavoitteenam-
me on kehittää parikilpailua maailmanlaajuisesti.”

Purjehdus

Joakim Majander 
”Olen ollut jäsenenä ORC:n (Offshore Racing 
Congress, hallinnoi ORC-tasoitussääntöjä) 
eri toimikunnissa vuodesta 2007 lähtien. 
Tällä hetkellä olen jäsenenä Measurement 
Committeessa, Race Management Commit-
teessa ja Rating Officers Committeessa, jotka 
kokoontuvat vuosittain. Pyrin vaikuttamaan 
siihen, että tasoitus- ja mittaussäännöt kehit-
tyvät oikeudenmukaiseen suuntaan ja pysyvät 
kustannuksiltaan kohtuullisina. Lisäksi pyrin 
myötävaikuttamaan siihen, että Suomeen ja 
sen lähialueille saadaan ORC EM- tai MM-
kisat säännöllisin väliajoin.”

KANSAINVÄLISYYS

Sari Multala, Worlds Sailingin Events Committee:
”Tiedämme etunenässä, mihin suuntaan olympiapurjehdusta viedään”

TEKSTI ANNI RAUNIO
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H
uviveneilystä on tullut tärkeä osa 
perheen harrastuksia lähes kaik-
kialla maailmassa. Harrastajia on 
tänä päivänä niin paljon, että hei-
dän mielipiteillään on valtavasti 

painoarvoa, kun asetuksia ja sääntöjä valmistellaan. 
Kansalliset ja kansainväliset liitot sekä organisaati-
ot ajavat veneilijöiden etuja. Yhteiset kansainväliset 
kannanotot ja toiminnat ovat tärkeitä, jotta voimme 
yhdenmukaistaa säännöksiä ja asetuksia niin pitkäl-
le kuin vain mahdollista.

SPV pyrkii kansainvälisessä edunvalvonnassa 
veneilyn ja veneilykulttuurin kehittämiseen, 
jotta me, jotka rakastamme veneilyä, voim-

me jatkossakin nauttia täysillä vapaa-ajastamme. 

SPV on mukana vaikuttamassa, kun 
veneilijöiden asioista päätetään 
Euroopan parlamentissa. Tämän 

mahdollistaa European Boating Associa-
tion (EBA), jonka muodostavat SPV ja 28 
muuta kansallista liittoa. EBA:n päätavoit-
teena on edistää huviveneilyä Euroopassa, 
pitää sääntöjä ja asetuksia minimissään sekä 
ylläpitää veneilyä yhtenä suosituimmista ul-
koiluharrastuksista Euroopassa. Se kokoon-
tuu kahdesti vuodessa, syksyisin ja keväisin. 
SPV lähettää tarpeen mukaan yhden tai 
kaksi edustajaa kokouksiin. Kokouksissa 
käsitellään monia Suomen kannalta ajan-
kohtaisia kysymyksiä, kuten turvallisuus-, 
koulutus- ja ympäristöasioita. 

Nordiska Båtrådet (NBR) on toinen 
veneilyorganisaatio, jossa SPV on jäsene-
nä. Tänä vuonna NBR:n puheenjohtajuus 
on Suomella ja vuosikokous pidettiin Hel-
singissä 8.-10. syyskuuta NJK:n Valkosaa-
ressa. 

Näiden lisäksi SPV:n edustajia on 
mukana seuraavissa veneilyn 
kansainvälisissä verkostoissa: 

Baltic Sea Cruising Network (BSCN), 
Cruising Association (CA), The World 
Association for Waterborne Transport 
Infrastructure (PIANC) sekä Internatio-
nal Council of Cruising Yachts (ICCY).
GUNILLA ANTAS

Veneilyvaikuttaminen

Gunilla Antas 
”Olen ollut vuodesta 2013 lähtien venei-
lytoimikunnan jäsen, jossa vastuullani on 
kansainvälisten asioiden koordinointi. Olen 
osallistunut European Boating Associatio-
nin (EBA) ja Nordiska Båtrådetin (NBR) 
kansainvälisiin kokouksiin. Tällä hetkellä 
olen NBR:n puheenjohtaja.”

Kalevi ”Kallu” Westersund
”Kotiseurassani HSK:lla olen ollut vara-
kommodorina ja matkaveneilyn aktiivina 
vetäjänä. Olen purjehtinut erittäin paljon 
ulkomailla ja kehittänyt veneilyä muun 
muassa SPV:n entisenä matkaveneilypääl-
likkönä. Vierailla vesillä seilatessa on syn-
tynyt lukuisia kontakteja eri satamiin ja 
paikallisiin seuroihin. Tätä kansainvälistä 
matkaveneilyn tiedonvaihtoa on ollut an-
toisaa kehittää erilaisissa yhteisöissä, kuten 
Baltic Sea Cruising Networkissä (BSCN), 
Cruising Associationissa (CA), Internatio-
nal Council of Cruising Yachtsissa (ICCY) 
ja Svenska Kryssarklubbenissa (SXK). Vii-
meksi osallistuin kesän ICCY:n tapaami-
seen Rostockissa.”

Harri Sane
”Olen puheenjohtajana SPV:n veneilytoimi-
kunnassa, joka vastaa kokonaisuudessaan 
kansainvälisestä veneilyn vaikuttamisesta. 
Pidämme tiiviisti yhteyttä alan kansainvä-
lisiin järjestöihin, kuten European Boating 
Associationiin (EBA), Nordiska Båtråde-
tiin (NBR), Royal Yachting Associationiin 
(RYA) ja useisiin muihin pienempiin orga-
nisaatioihin lähinnä Itämeren piirissä. Osal-
listun myös PIANCin kokouksiin tarvitta-
essa mahdollisuuksien mukaan.”

K
ilpaveneily muodostaa 
yhden kokonaisuuden 
Suomen Purjehdus ja Ve-
neilyssä. Siihen kuuluu 
niin kilpailutoiminta, har-

rastustoiminta, lasten ja nuorten toiminta 
kuin lajin edistäminenkin. Kansainvälisesti 
vaikuttavin taho on kilpaveneilyn kansain-
välinen lajiliitto, Union Internationale Mo-
tonautique (UIM), joka on Kansainvälisen 
Olympiakomitean jäsenliitto. UIM:n muo-
dostaa noin 40 kansallista lajiliittoa. UIM:n 
tavoitteena on edistää moottoriveneurhei-
lua monella eri tavoin.

Kerran vuodessa järjestetään yleiskokous 
(General Assembly), jossa valitaan komitean 
jäsenet ja puheenjohtajat sekä hallituksen 
jäsenet ja puheenjohtajat. Lisäksi päätetään 
seuraavan vuoden kansainväliset kilpailut. 
Kokouksessa käsitellään ja päätetään myös 
kansainvälisistä sääntömuutoksista kilpai-
lujärjestelmään ja -kalustoon. Nopeus-
veneilyn Nordic-kokouksessa käsitellään 
tulevia UIM-asioista, jotta voidaan pitää 
yhteistä linjaa sekä äänestyksissä että esi-
tyksissä. Jokaisella maalla on oma ääni käy-
tettävissä. Eri työryhmät edistävät oman 
alueensa asioita. 

Suomessa kansainvälinen nopeuskilpa-
toiminta on laajaa. Tänäkin kesänä GT30-
luokan maailmanmestaruudesta kilpail-

tiin Lohjalla, F2-luokan MM-osakilpailu 
järjestettiin Peurungassa ja F4-luokan 
MM-sarjaa ajettiin Imatralla.

Jari Lehtonen
”Union International Motonautique (UIM) 
on kansainvälinen moottoriveneliitto, jo-
hon kuuluu noin 40 jäsenvaltiota. Olen 
edustanut kaksi vuotta UIM:n vuosiko-
kouksissa, joissa päätetään muun muassa 
sääntömuutoksista sekä valitaan edustajat 
toimikuntiin. Lokakuusta 2015 lähtien olen 
ollut UIM Comintechin jäsen, jonka tehtä-
viin kuuluu pääasiassa eri kilpaluokkien ve-
neiden ja moottoreiden teknisten sääntöjen 
ja uusien sääntöehdotuksien käsittely.”

Bengt Nyholm
”Oma kansainvälinen toimintani SPV:n jär-
jestöasioissa on rajoittunut Pohjoismaiden 
nopeuskilpaveneilytoiminnan kokouksiin, 
joissa olen ollut edustajana muiden suo-
malaisten edustajien kanssa. Suomessa pi-
detyissä kokouksissa olen ollut puheenjoh-
tajana. Käsittelemme kokouksissa lähinnä 
standardiagendoja; kilpailukalentereiden 
koordinointia, valintapäätöstä PM-kilpai-
lujen luokasta ja sijainnista, Pohjoismaiden 
parhaan kuljettajan valintaa sekä mahdol-
listen sääntömuutostarpeiden ja tulkintojen 
läpikäymistä.”

Kilpaveneily

Julia Ormio IEMA:n puheenjohtajaksi 

Julia Ormio valittiin kansainvälisen 8mR-liiton (International  
Eight Metre Associationin, IEMA) puheenjohtajaksi elokuussa. 
- Kansainvälisenä luokkana yksi tärkeimpiä tehtäviämme on hoi-
taa suhteita World Sailingiin. Toinen tärkeä tehtävä on markkinoida 
tulevia MM-kilpailuita yhdessä järjestävien tahojen kanssa. Minulla 
on parhaillaan työn alla seuraavat kolme kilpailua vuoteen 2019 asti, 
Ormio kertoo.
   - Tällaisessa kansainvälisessä organisaatiossa täytyy olla hyvää 
pelisilmää. Pienetkin asiat saattavat saada suuret mittakaavat, jos 
asiat hoidetaan huonosti. Itse vannon hyvän hallinnon nimeen. Tulen 
tekemään parhaani, että pysymme jatkossakin arvostettuna luokkana.
Ennen valintaa Ormio toimi kuusi vuotta IEMA:n pääsihteerinä ja seit-
semän vuotta Suomen 8mR-liiton puheenjohtajana.  
Lisäksi hän oli Helsingissä 2013 pidettyjen MM-kisojen puheenjohtaja.
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SEURAHISTORIA

S
uomi on tuhansien järvien ja pit-
kän merenrannikon maa. Vesillä 
liikkumista tai ainakin sen vaa-
roja opetetaan kouluissa. Lähes 
jokaisella kesämökillä on vene, 

vaikka mökki ei olisi edes rannalla. Suomi 
on ainoita valtioita, jonka kaikki satamat 
saavat jääpeitteen normaalina talvena. Lä-
hes puolet vuodesta vesistömme soveltuvat 
retkiluisteluun ja pilkkimiseen. Kansakun-
tana olemme tottuneet elämään veden 
äärellä, mutta vesiurheiluun olosuhteet 
eivät ole aivan ideaaliset. Tästä huolimatta 
maamme on kansainvälisessä kilpapurjeh-
duksessa erittäin vahva suorittaja.

Maamme  ensimmäinen urheilu-
seura oli 1856 perustettu Segelfö-
reningen i Björneborg BSF. Pur-

jehtimisesta tuli 1800-luvun lopulla hyö-
tyliikkumisen lisäksi vapaa-aikaan liittyvä 
harrastus. Paikallisten seurojen veneiden 
välillä järjestettiin kilpailuja, mutta erityi-
sesti seurojen välillä järjestettävät kilpailut 
herättivät tarpeen yhteisistä kilpailusään-
nöistä. Vuonna 1894 neljätoista purjeh-
dusseuraa julkaisi yhteisen venekalenterin 
”Finlands Segelföreningar”. Vuonna 1899 
Suomessa oli 31 purjehdusseuraa.

Purjehdus oli mukana olympialaisis-
sa ensimmäistä kertaa Pariisissa vuonna 
1900. Kilpapurjehdussäännöissä ja venei-
den mittaamisessa oli niin kansainvälisesti 
kuin Suomessakin paljon erimielisyyttä ja 
näin ollen Lontoossa pidettiin 1906 kan-
sainvälinen konferenssi, joka vahvisti yhä 
mR-veneiden suunnittelussa käytössä ole-
van Meter Rulen. Samalla päätettiin, että 
jokaista osallistuvaa maata edustaa jatkos-

Veneilyseuroilla  
yhä vahva rooli

F
inland har som känt både tu-
sentals sjöar och en lång kust. 
Konsten att röra sig på sjön eller 
åtminstone farorna med detta 
lärs ut redan i skolan. Till näs-

tan varje sommarstuga hör en båt också 
om stugan inte ligger vid stranden. Finland 
är ett av de få länder, vars alla hamnar är 
isbelagda under normala vintrar. Under 
nästan halva året lämpar sig våra vatten för 
långfärdsskridskoåkning och pilkfiske. Som 
nation har vi lärt oss att leva vid vattnet, 

Båtföreningarna  
spelar ännu en stor roll

sa kansallinen liitto. Näin tuli maahamme 
perustettua Suomen Purjehtijainliitto. Sa-
manaikaisesti kiinnostus lajia kohtaan kas-
voi ja 1900-luvun ensimmäinen kymmenen 
vuoden kausi oli niin kansallisen harrastuk-
sen kuin purjehdusurheilun laajentumisen 
aikaa koko maassamme. Järjestäytynyt ve-
neily maassamme oli syntynyt.

Viime vuosisadan alussa Venäjän val-
lankäytön kiristyminen eli toinen 
sortokausi, jota kutsutaan myös rou-

tavuosiksi, nosti maassamme voimakkaan 
kansallisuusaatteen. Tämän innostamana 
eri alojen yhdistysten perustaminen näh-
tiin keinona vahvistaa mielikuvaa Suomesta 
muiden kansojen joukossa. Tässä erityisesti 
purjehdusseuroilla oli kansallisen heräämi-
sen osalta vahva rooli.

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.

Merkittävää on, että maamme itsenäis-
tyttyä 1917 Suomen lipuksi vahvistettiin 
keväällä 1918 purjehdusseurojen käytössä 
ollut siniristilippu. Kaudelle 1919 annet-
tiin asetus purjehdusyhdistysten lipusta ja 
otettiin käyttöön nykyinen veneilyseurojen 
lippu.

Purjehdusseuroissa harrastettiin venei-
lyä laajasti, niin melontaa kuin moottorive-
neilyäkin. Moottoriveneiden nopeuskilpai-
lujen yleistyessä perustettiin 1937 Suomen 
Moottoriveneliitto organisoimaan kilpailuja 
kansallisella tasolla.

Kuten jo sata vuotta sitten on veneily-
seurojen merkitys niin liikunnan kuin fyy-
sisen ja sosiaalisen aktiivisuuden edistäjinä 
yhä vahva. Seurojen tarjoama liikunnalli-
nen elämäntapa ja sosiaalinen toiminta ovat 
yhteiskunnallisesti merkittäviä. Vapaaeh-
toisten tekemä nuorisotyö ja koulutus ovat 
panostus tulevaisuuteen. Veneilyseuroilla 
on yhä vahva rooli yhteiskunnassamme. 

men ur ett båtsportsperspektiv är ju förhål-
landena inte helt idealiska. 

Vårt lands äldsta idrottsförening är 
Segelföreningen i Björneborg, BSF, 
som grundades 1856. Från att ha va-

rit enbart yrkesverksamhet blev seglingen 
i slutet av 1800-talet också en hobby och 
en idrottsform. Man tävlade inom den egna 
klubbben men speciellt tävlingarna klubbar 
emellan skapade ett behov av gemensam-
ma tävlingsregler.  År 1894 utgav fjorton 
segelföreningar en gemensam kalender 
”Finlands Segelföreningar” . År 1899 fanns 
redan 31 segelföreingar i Finland.

Seglingen ingick i det olympiska pr-
grammet första gången år 1900 i Paris. 
Mätregler och diskussionen om hur båtar-
na skulle mätas diskuterades häftigt både 
internationellt och i Finland. Därför ord-
nades år 1906 i London en konferens, som 
stadfäste den ”meter regel” som fortfarande 
gäller vid konstruktion av åttor, sexor och 
andra ”meter” båtar. Man beslöt också, att 
varje deltagande land därefter skulle repre-
senteras av  ett nationellt förbund. Detta 
ledde till att Finlands Seglarförbund grun-
dades.

Samtidigt ökade intresset för seglingen  
och 1900-talets första decennium såg en 
stark ökning av dels intresset för det natio-
nella, dels segelsporten. Det organiserade 
båtlivet i vårt land hade uppstått.

I början av 1900-talet förstärktes strävan 
att förryska Finland. Denna andra för-
trycksperiod skapade en stark nationell 

väckelse i vårt land. Detta ledde också till 

att nya föreningar grundades på olika om-
råden, man såg det som ett sätt att förstär-
ka bilden av Finland som en nation bland 
andra nationer. Speciellt segelföreningarna 
hade en stor betydelse för denna nationella 
väckelserörelse.

Förutom att man befrämjade segelspor-
ten hade föreningsverksamheten en stor 
samhällelig och social betydelse. Sporten 
var inte längre tillgänglig bara för ett fåtal. 
Aktiva föreningar gjorde det möjligt för allt 
fler att delta utan begränsningar i fråga om 
geografi eller samhällsklass.

Då vårt land förklarade sig självständigt 
år 1917 fastställdes intressant nog segel-
föreningarnas flagga som Finlands natio-
nalflagga. Då behövde föreningarna en ny 
flagga och inför säsongen 1919 fastställdes 
i en förordning den föreningsflagga, som 
ännnu är i bruk.

Inom  segelföreningarna  bedrevs båts-
port i olika former, både motorbåtssport 
och paddling ingick. Då hastighetstävlingar 
med motorbåt blev allt vanligare grundades 
år 1937 Finlands Motorbåtsförbund med 
målsättningen att organisera tävlingar på 
nationell nivå.

Som för 100 år sedan är båtsportfören-
ingarnas betydelse stor också i dag, både i 
fråga om fysisk och social aktivitet. Det mo-
tionsinriktade levnadssätt och den sociala 
verksamhet, som föreningarna erbjuder, har 
en stor samhällelig betydelse. Ungdomsar-
betet och utbildningsverksamheten, som 
drivs på frivillig basis, utgör en satsning på 
framtiden. Båtsportföreningarna har fort-
farande en stark ställning i vårt samhälle.

ÖVERSÄTTNING PATRICK ANDERSON  BILD  BRÄNDÖ SEGLARETEKSTI SAMULI SALANTERÄ KUVA BRÄNDÖ SEGLARE
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Nordiska Båtrådet:

BÅTSKATT 
I FINLAND

N
ordiska Båtrådet (grundat 1969) är ett samarbetsor-
gan för fritidsbåtsägarnas riksorganisationer i Dan-
mark, Norge, Sverige och Finland och representerar 
tillsammans majoriteten av fritidsbåtfrågarna i de 
nordiska länderna.

Under tre dagar, 8-10 september 2016, samlades Nordiska Båtrådet 
för sitt Rådsmöte i Helsingfors. Man diskuterade viktiga framtidsfrågor 
gällande det gemensamma nordiska fritidsbåtlivet.

Till Nordiska Båtrådets kännedom har nu kommit att politiker i 
Finland har för avsikt att införa en båtskatt.

Nordiska Båtrådet rekommenderar starkt att förslaget om en båt-
skatt dras tillbaka med följande argumentation:

 
•  I Sverige har man från politiskt håll redan tidigare utrett frågan 

och funnit att kostnaden för införandet av en dylik skatt kostar 
mer än intäkterna och drabbar fel befolkningsgrupper. 

•  Båtlivet är redan idag en nettobidragsgivare till samhället och 
drivs utan statliga bidrag.

•  Båtskatten tjänar inget syfte, den gagnar inte det rörliga frilufts-
livet och den drabbar dem som inte tillhör de ekonomiskt starka 
i samhället.

•  Den vanliga utövaren av båtsport är en person från det breda lag-
ret av människor i samhället, som njuter av friheten på sjön och 
av den gemensamma fantastiska marina miljön i alla dess former.

•  Genomsnittsbåtägarens båt har ett värde på c:a € 8000.

Ryktet att båtlivet domineras av kapitalstarka personer är enbart en 
myt.
Med båtägare boende i alla delar i respektive land, är båt- och klubbli-
vet en av de största folkrörelserna.

Ett införande av båtskatt skulle ha en negativ inverkan på allt som 
är förenligt med det rörliga båtlivet, som minskad båtförsäljning, min-
dre övernattning i gästhamnarna. Därutöver skulle skatten ha en stor 
negativ effekt på arbetstillfällen i områden där de redan är alltför få.
 
GUNILLA ANTAS                                       PEER BENT NIELSEN

PRESIDENT                                                  GENERALSEKRETERARE

NORDISKA BÅTRÅDET                              NORDISKA BÅTRÅDET

S
uomen Purjehdus ja Veneily 
ry on huolestunut ilmeisestä 
tietämättömyydestä tai jopa 
välinpitämättömyydestä niin 
sanotun veneveron valmiste-

lussa. Nyt julkisuudessa vahvasti oleva uu-
si vero ei tule todennäköisesti täyttämään 
hyvän veropolitiikan periaatteita, verotuk-
sen neutraalisuutta eikä edes taloudellisia 
tavoitteita.

Venevero kohdistuu vahvasti vaatimat-
tomaan yhteysvene- tai kalastuskäytössä 
olevaan venekalustoon. Tavoitellun tuo-
ton saaminen voi johtaa kohtuuttomaan 
verorasitukseen, jolloin veron hallinnointi 
aiheuttaa suppean ja huonosti selvitetyn 
veropohjan vuoksi yllättävän suuria kustan-
nuksia. Samalla verotus kohdistuu yhteen 
toimialaan ja voi vaikuttaa negatiivisesti 
alan työllisyyteen. Veneily on maassamme 
koko kansan liikuntaa ja valtiovallan tulisi 
enemmin tukea sitä kuin kurittaa. Maam-
me venekanta on hankittu jo verotetuilla 
tuloilla, veneistä on maksettu arvonlisäve-
ro ja niiden käytöstä valtio kerää polttoai-
neveroa. Kaavailtu venevero voi aiheuttaa 
valtiolle kokonaisuudessa tulokertymän 
laskua.

Verotuksen päätehtävä on jul-
kisten menojen rahoittami-
nen. Verotuksen neutraalisuus 

tarkoittaa säännösten yksikertaisuutta, 
kansalaisten yhtäläistä tasapuolista koh-
telua ja vähäisiä mahdollisuuksia verojen 
välttämiseksi. Veropolitiikan tulisi kan-
nustaa talouden positiivista kehitystä. 

Veropohjan tulee olla laaja ja veron mää-
räytymiselle pitää olla selkeät perusteet. 
Tehokkuusperiaatteen mukaan verotuk-
sen toimittaminen, veronkanto, ei saisi 
olla kustannuksiltaan verotuloon nähden 
liian kallista. Yksittäisiin toimialoihin 
kohdistetut toimenpiteet eivät ole hyvän 
veropolitiikan mukaisia.

Venevero ei täyttäisi mitään näistä hy-
vän verotuksen periaatteista.

Maassamme ei ole luotettavia re-
kistereitä veneistä. Aikaisem-
min venerekisterien pito kuului 

maistraateille. Vuonna 2014 rekisterit siir-
rettiin Trafille. Rekisterit ovat muodostu-
neet aikojen kuluessa veneen omistajien 
omista ilmoituksista ja tietojen oikeelli-
suuksien tarkistaminen ei ollut kovin tark-
kaa. Myytyjä tai tuhoutuneita veneitä ei ole 
välttämättä poistettu rekistereistä ja siksi 
sama, eri maistraattien alueille edelleen 
myyty vene, voi esiintyä rekistereissä eri 
rekisteritunnuksilla useaan kertaan. Teh-
tyjä moottorien vaihtoja ei ole välttämättä 
päivitetty rekisterinpitäjälle.

Trafin vesikulkuneuvoreksiterissä oli 30. 
kesäkuuta 2016 yhteensä 203 944 vesikul-
kuneuvoa, joista 185 548 moottorivenettä, 
13 967 purjevenettä ja 4 429 nimikkeellä 
muut.

Järjestäytyneen veneilyn eli Suomen 
Purjehdus ja Veneilyn jäsenseurojen rekis-
tereissä oli 8. syyskuuta 2016 yhteensä 25 
196 venettä, joista 14 335 moottorivenettä 
ja 10 861 purjevenettä.

Purjeveneiden osalta Trafin rekisteri lie-
nee suhteellisen ajan tasalla, mutta moot-
toriveneiden kohdalla voidaan hyvin kysyä, 
kuinka paljon rekisterissä on ns. haamuve-
neitä. Näiden verottaminen tai epäselvissä 
tapauksissa verottamatta jättäminen ei ole 
kestävää veropolitiikkaa.

Maassamme myytiin vuonna 2015 re-
kisteröitäviä veneitä 3 685 kpl, joista yli 
kahdeksan metriä pitkiä moottoriveneitä 
noin 50 kpl ja purjeveneitä 23 kpl.

Näitä lukuja tarkastelemalla voimme 
todeta, että maassamme on arviolta alle 
50 000 hieman isompaa katettua venettä. 
Näidenkin veneiden keskimääräinen arvo 
lienee alle 10 000 €/kpl. Merkittävä osa re-
kisteröidyistä veneistä on kalastuksessa ja 
yhteysveneinä käytettäviä ns. pulpetti- ja 
puolikannellisia moottoriveneitä.

Rekisterit eivät ole ajan tasalla, niissä on 
paljon virheellistä tietoa ja tyypillinen suo-
malainen vene on lyhyillä retkillä tai kalas-
tuksessa käytettävä pulpettivene. 

Vesikulkuneuvorekisteriin pitää ilmoit-
taa runkopituudeltaan vähintään 5,5 metriä 
pitkät purje- tai moottoriveneet. Vesikulku-
neuvot tulee merkitä rekisteriin myös sil-
loin, kun valmistajan ilmoittama moottori-
teho on yli 20 hevosvoimaa. Ahvenmaalla 
rekisteröinnin pituusraja on 24 metriä tai 20 
hevosvoimaa perämoottoreissa ja 50 hevos-
voimaa sisämoottoreissa.

Ahvenanmaalla käytössä olevat erilaiset 
perusteet veneiden rekisteröinnille johta-
vat siihen, että heillä venerekisterissä ei ole 
suurinta osaa purjeveneistä eikä hidaskul-
kuisista sisämoottoriveneistä. Verotuksen 
tasapuolisuusperiaatteen mukaan vastaavia 
veneitä ei ilmeisesti voida verottaa Manner-
Suomessa. 

Hyvän verotuksen periaatteet eivät täyty

Kaavaillun veron tuoton on ilmei-
sesti ajateltu muodostuvan erityi-
sesti isojen, ehkä koneteholtaan 

suurien veneiden maksuista. Nyt näyttää 
hyvin mahdolliselta, että kyseiset veneet 
siirtyisivät jatkossa ulkomaisten, erityisesti 
tätä varten Viroon perustettavien, yhtiöi-
den omistukseen. Samalla kyseiset veneet 
talvisäilytettäisiin jatkossa Virossa ja niillä 
tehtäisiin kesäisin retkiä Suomen rannikol-
le. Tällä kehityksellä voi olla negatiivinen 
vaikutus suomalaiselle venetelakkatoimin-
nalle ja venealalle. Juuri näillä suuremmilla 
veneillä on telakkatoiminnassa työllistävää 
vaikutusta. Pienemmät veneet säilytetään 
kuntien ja veneilyseurojen telakointialueilla 
tai kotipihoilla. Näiden veneiden huolto- ja 
kunnostustoimet tehdään monesti itse osa-
na harrastusta. Tämä hyvin todennäköinen 
skenaario voi johtaa veneveron entistä suu-
rempaan epätasapuolisuuteen.

Ruotsissa kokeiltiin veneveroa, mutta 
veron tuotto jäi niin alhaiseksi, että siitä 
päätettiin luopua. Maamme venekanta on 
huomattavasti vaatimattomampaa kuin 
ruotsalaisten. On hyvin epätodennäköistä, 
että vero tulisi onnistumaan Suomessa.

Uusien vaikeasti valvottavien, tuotol-
taan epävarmojen ja perusteiltaan haas-
teellisten verorasitteiden sijaan mielestäni 
olisi syytä miettiä, miten voisimme edistää 
työllisyyttä, saaristomatkailua sekä suoma-
laista venealaa ja saada tätä kautta kokonai-
suudessa suuremman verokertymän. Vene-
vero ei ole linjassa hallituksen normipurku-
talkoiden kanssa, vaan tulee synnyttämään 
tavallisessa kansassa epätietoisuutta ja jopa 
katkeruutta.

Toivottavasti poliittiset päättäjät ym-
märtäisivät, ettei Suomen taloutta pelasteta 
kotimaista kulutusta ja työllisyyttä kuritta-
malla.

SAMULI SALANTERÄ

LIITTOHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY
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”Tavoitellun tuoton 
saaminen voi 

johtaa 
kohtuuttomaan 
verorasitukseen.”
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Löydä meren tarinat
John Nurmisen Säätiön ja suomalaisten merimuseoiden 
kehittämä Loki-verkkopalvelu kutsuu suomalaiset tallenta-
maan ja kokemaan merellistä kulttuuriperintöä. Osoitteesta 
www.lokistories.fi löydät kiinnostavia tarinoita ja retkikoh-
teita sekä monipuolista tietoa merikulttuurista ja -historiasta.

Palvelu kokoaa kartalle merenkulkijoiden ja merellisten 
organisaatioiden jakamia tarinoita, museoiden kiinnostavim-
pia sisältöjä sekä parhaita retkikohdevinkkejä Suomen ran-
nikoilta ja saaristosta. Lokin avulla voi tutustua esimerkiksi 
kiehtoviin majakkasaariin, luonnonsatamiin, muistomerkkei-
hin ja pieniin kotiseutumuseoihin vaikka kotisohvalta käsin. 
Loki näyttää myös yli 500 vierassataman tiedot kiinnitysta-
voista palveluihin.  

Palvelussa on jo yli 200 rekisteröitynyttä käyttäjää ja yli 
300 kirjavaa ja kiinnostavaa lokimerkintää sekä veneilijöiltä 
että erilaisilta merellisiltä organisaatioilta. Sivusto on kerän-
nyt paljon kiitosta käyttäjiltään.

Kuka tahansa palveluun kirjautunut meren ystävä voi kiin-
nittää Lokin kartalle oman tarinansa, kuvansa tai videonsa sekä 
selailla muiden merkintöjä.

Käy tutustumassa: 
www.lokistories.fi

Uusi innovaatio: jatkosanka 
muokkaa citylaseista  
veneilykelpoiset

Vuonna 1963 Manchesterissä perustettu Henry Lloyd 
pukee myös veneilijän silmät vesille. Specsavers lan-
seerasi syyskuun alussa 12 silmälasikehystä ja kuusi 

aurinkolasimallia, jotka on suunniteltu yksinoikeudella heille. 
Mallistosta löytyy mainitsemisen arvoisena uusi innovaatio, 
jonka avulla Henry Lloyd -aurinkolasit muuttuvat katu- ja 
kaupunkimalleista sporttisiksi. Jatkosanka takaa tyylikkäi-
den lasien päässä pysymisen myös merenkäynnissä. Lasit 
voi taittaa kokoon todella pieneen ja kompaktiin pakettiin. 
Lisätietoa: www.specsavers.fi

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 

Photo Courtesy Arcona Yachts

Globaalia kokemusta ja paikallista osaamista
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Koko perheelle: 
Muumipappa ja meri
Tove Janssonin alun perin ruotsiksi ni-
mellä Pappan och havet ilmestynyt teos 
on kasvutarina, joka kertoo kunkin hah-
mon eri tavoin kokemasta yksinäisyydes-
tä. Muumiperhe ja Pikku Myy muuttavat 
kirjassa majakkasaarelle, jonka koordinaa-
tit viittaavat avomerelle Porvoon edustalle. 
Luvassa on jännitystä, seikkailua ja arvaa-
mattomia käänteitä. Muumipappa ja meri 

antaa ajattelemisen aiheita niin 
aikuisille kuin lapsillekin. 

Janssonin 1957 piirtämä 
sarjakuvakirja Muumiperhe ja 
meri sisältää tarinan kanssa 
paljon yhtäläisyyksiä. Kir-
jasta on tehty kaksi animaa-
tiojaksoa Muumilaakson 
tarinoihin ja kolme jaksoa 
Muumien maailmaan. Se 
on julkaistu myös ääni-
kirjana.

Iltasaduksi: 
Saariston 
lapset
Astrid Lindgre-
nin Saariston lapset 
(ruotsiksi Vi på Sal-
tkråkan) on ikisuo-
sikki, jonka pariin 
voi palata kesän 
kaipuussa yhä uu-

delleen. Kirja ja Olle Hellbomin ohjaama 
samanniminen tv-sarja julkaistiin vuonna 
1964. Myöhemmin kirjasta on tehty vielä 
toinen tv-sarja ja viisi elokuvaa sekä kuva-
kirja Saariston lapset merirosvoina (1967).

Tarina johdattaa lukijan/katsojan Tuk-
holman saaristoon ja huolettomaan saaris-
tolaiselämään. Melkerssonien perhe muut-
taa kesävieraaksi Nikkarila-taloon Saltkrå-
kanin saarelle, jossa asuvat muun muassa 
Grankvistien perheen Pampula-tyttö Lai-
vuri-koirineen ja Södermanin pappa. 
Todellista hyvän mielen tarinointia - kerta 
toisensa jälkeen.

Tarinan taikaa
Pimenevissä illoissa iskevä kesän kaipuu helpottuu uppoutumalla 
meriaiheisten elokuvien ja kirjojen pariin. Nautic poimi ehdolle  
muutaman suosikin.

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT TUOTANTOYHTIÖT JA KUSTANTAMOT

MERELLISIÄ ELOKUVIA
 
Master and Commander - 
Maailman laidalla
Kapteeni Horatio Hornblower
Kapteeni Cook
1492 - paratiisin valloitus
Sukellusvene U-96
Pirates of the Caribbean
Cast Away - Tuuliajolla
Robinson Crusoe
Moby Dick
Waterworld
Afrikan kuningatar

Afrikan 
kuningatar.

Lisätietoa: www.theweekendsailor.com.

Suomalaisten maailmanympäri-
purjehtijoiden kokemuksia löytyy 
muun muassa kirjoista Kova kier-
ros ja Purjehduskilpailu maailman 
ympäri. Kuutosten juhlaa on Eero 
Lehtisen ja Hannu Baskin tuore 
teos.

Mauri Kunnaksen tuotanto 
uppoaa myös pienille lukeviin 
vanhempiin ja isovanhempiin.

Seikkailumieltä: Kon-Tiki
Kon-Tiki kertoo norjalaisen tutkimus-
matkailija ja kirjailija Thor Heyerdahlin 
vuonna 1947 tekemästä tutkimusmatkasta 
Tyynenmeren yli. Erikoisen matkasta teki 
se, että Heyerdahl ja hänen viisi matka-
kumppaniaan rakensivat inkojen tyylisen 

lautan balsapuusta ja muista luonnon ma-
teriaaleista.

Kon-Tiki ehti tehdä matkaa 101 päivää 
ja noin 6 980 kilometriä ennen kuin se tör-
mäsi Raroian riuttaan Tuamotulla.

Heyerdahl kirjoitti itse kirjan uskomat-
tomasta seikkailustaan, josta on tehty myös 

Menestystarina: The Weekend Sailor
Turun Oras Swan 50th Anniversary Regatassa Suomen ensi-iltansa saanut do-
kumenttielokuva The Weekend Sailor on kerännyt tunnustusta festivaaleilla 
ympäri maailman. 

Se kertoo vuoden 1974 Whitbread Round the World Yacht Racen yllättävästä 
voittajasta, meksikolaisvene Sayula II:sta. Siinä missä esimerkiksi Iso-Britannia oli 
valmistautunut kilpailuun koulimalla 800 purjehtijasta neljä kymmenen hengen 
miehistöä, meksikolainen viikonloppupurjehtija Ramon Carlin päätti osallistua 
kisaan lähinnä opettaakseen nuorelle pojalleen kuria ja todellista elämää. Miehis-
töksi kokematon Carlin valitsi vaimonsa, poikansa, perhettä ja ystäviä - ja selviytyi 
silti voittajaksi maailman haastavimmassa purjehduskilpailussa.

Suomalaisittain elokuva koskettaa myös, sillä Sayula II on malliltaan Swan 
65 ja sen valmisti nyt juhlavuottaan viettävä pietarsaarelainen Nautor.

Uskomattoman tarinan on ohjannut Bernardo Arsuaga. 

elokuvat vuosina 1951 ja 2012. Ensimmäi-
nen voitti Oscarin ja toinenkin oli ehdolla 
parhaaksi vieraskieliseksi elokuvaksi sekä 
Oscar-gaalassa että Golden Globessa.

Thor Heyerdahlin kirjan Kon-Tiki: 
Lautalla yli Tyynenmeren on kustantanut 
Tammi (1981).
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T
uuli Petäjä-Sirénin kymme-
nes sija RS:X:ssä ja kaksi päi-
vää myöhemmin saavutettu 
Tuula Tenkasen viides sija 
olivat suomalaisten parhaat 

saavutukset Rion olympiapurjehduksissa.
Moni odotti ja toivoi - hieman epäre-

alistisesti - suomalaisten yltävän Lontoon 
kaltaiseen mitalijuhlaan. Toki mitalista 
unelmoivat pitkän ja vaativan olympiadin 
aikana myös purjehtijat itse.

- Toisaalta olen pettynyt, etten saanut 
mitalia ja toisaalta ajattelen, ettei viitossija 
olympialaisissa ole huono. Oloni on vähän 
haikea, koska tämä olympiadi on ohi, Ten-
kanen kommentoi.

Sinivalkoisten onneksi sekä Tenkanen 
että Petäjä-Sirén vahvistivat jo Riossa jat-
kavansa urheilu-uraansa Tokioon.

- Kehityskohteita löytyy paljon. Nyt kes-
kityn kuitenkin opiskelemaan Suomessa ja 
pidän pientä taukoa vesitreenistä, Tenka-
nen kertoo.

Lontoon olympiahopeamitalisti Petäjä-
Sirén sai itsestään kaiken irti Riossa ja pur-

Kohti Enoshimaa

jehti parhaan kilpailunsa kolmeen vuoteen.
- Ei hullumpaa päättää olympiadi mita-

lilähtöön, varsinkin, kun viime vuodet eivät 
ole olleet sileimpiä. Minulla on ollut tervee-
nä pysymisen suhteen paljon haasteita, ja 
kun asuu Pohjolassa, joutuu reissaamaan 
paljon. Se tarkoittaa jatkuvaa sovittelua per-
heen kanssa, vuonna 2013 esikoistyttärensä 
synnyttänyt Petäjä-Sirén sanoo.

-  Hienoa, että löysin lopulta lajivalmen-
tajan (Jochem Brenninkmeijer), jonka 
kanssa saimme asiat nopeasti tähän pistee-
seen. Taustajoukoilleni kuuluu iso kiitos.

Finnjollapurjehtija Tapio Nirkon 
olympiadi oli onnistunut ja mies huippu-
kunnossa. Epäonni olympiaregatan alussa 
sai aikaan suuria pistelukuja eikä hyvä lop-
pukiri ehtinyt nostaa Nirkkoa 15:ttä sijaa 
korkeammalle.

-  Toki tämä harmittaa, koska pistimme 
tosi paljon paukkuja välinekehitykseen ja 
Rioon. Kesä ei ollut ihan ideaali selkävai-
voineen ja flunssineen, mutta sain hyvän 
itseluottamuksen kisaan ja itse olympiadi 
oli hyvä.

Sailing Team Finland käänsi jo Riossa katseensa Tokion olympialaisiin.

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT JERE HIETALA, LASSI PALO JA IINA AIRIO

Kymmenenneksi 
sijoittunut Tuuli 
Petäjä-Sirén jatkaa 
uraansa Tokioon.

”Maajoukkueella ei ole 
syytä tehdä mitään toisin 

kuin Rioon mennessä; 
asiat pitää vain tehdä vielä 

paremmin kuin ennen.”

-  Vähän tuli liikaa erilaisia tarinoita 
(epäonni poijujen ja peräsimen kanssa). 
Kun hommat sujuvat, ei sellaisia tule. Kah-
tena viimeisenä päivänä selkäni oli kipeä, 
mutta ei tämä siihen kaatunut. Urani jatkoa 
mietin syksyllä, Nirkko sanoo.

Lindgrenin veljekset Joonas ja Nik-
las olivat 470-luokassa niin ikään 15:nsiä. 
Ensikertalaiset Noora Ruskola/Camilla 
Cedercreutz (49er FX, 17:s) ja Kaarle 
Tapper (Laser standard, 26:s) selviytyivät 
tulikokeesta omalla tasollaan.

Nirkko ja Lindgrenin veljekset 
odottavat World Sailingin pää-
töstä vuoden 2020 olympia-

luokista ennen kuin päättävät uransa jat-
kosta. Muut Rion olympiapurjehtijat ovat 
varmoja jatkajia, samoin kuin Laser radia-
lissa alle 21-vuotiaisen MM-kultaa ja EM-
hopeaa voittanut Monika Mikkola. Myös 
470-naisten maapaikkakarsinnassa mukana 
olleet Mikaela Wulff ja Niki Blässar jat-
kavat mahdollisesti Tokioon, samoin kuin 
Sinem Kurtbay.

Ruskola/Cedercreutz oli 17:s ja jatkaa innolla Tokioon.Tapio Nirkko ja Lindgren/Lindgren sijoittuivat 15:nneksi.
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- Näyttää siltä, että meillä on Tokiossa 
kokeneempi joukkue kuin nyt. Konkarien 
lisäksi nuoremmatkin purjehtijat ehtivät ke-
rätä kokemusta ja kehittyä. Tilanne näyttää 
hyvältä, päävalmentaja Joakim Wilenius 
myhäilee.

- Lontoon jälkeen meille tuli monessa 
luokassa sukupolvenvaihdos, mutta nyt 
jatkajia on enemmän. Laser radialissa on 
luvassa suomalaisittain kovatasoinen olym-
piadi, Wilenius ennakoi.

Sailing Team Finland siirsi miet-
teensä Riosta Tokioon jo heti 
olympialaisten päätyttyä. Valmen-

nussuunnitelmien teko ja varainhankinta 
käynnistettiin ja myös olosuhdekartoitukset 
on aloitettu.

Tuuli Petäjä-Sirén ja meteorologi Mar-
tin Gahmberg lähtevät jo lokakuussa Eno-
shima Olympic Weekille tutustumaan tule-
vaan olympiapurjehduspaikkaan. 

- On tärkeää nähdä Enoshima paitsi lo-
gistisessa mielessä myös olosuhteiden kan-
nalta. Tarvitsemme tietoa esimerkiksi siitä, 
mitä ominaisuuksia purjehtijoilla tulee olla 
Tokiossa. 

Alustavien tietojen perusteella Enoshi-
man avoin lahti on purjehduspaikkana aa-
vistuksen helpompi kuin sisä- ja ulkolahden 

S
aapuessani Rioon oli yö. Jo kentällä näin rynnäkkö-
kiväärein varustauneita sotilaita ja pistooleitaan hi-
veleviä poliiseja. Turvallisuuden sijaan tuli turvaton 
olo. Aseet kertoivat uhasta.

Hotellihuoneeseeni kantautui tappelun ääniä ka-
dulta. Mietin, miten selviän kahdesta viikosta hengissä.

Aamulla avasin verhot ja näin valon; auringossa välkehtivän me-
ren ja samettisen pehmeät hiekkarannat. Sokeritoppavuori kave-
reineen tuntui kuin halaavan lahtea ja Kristus-patsas levitti kätensä 
suojelevasti kaupungin ylle.

Päivien kuluessa huomasin, etten enää kiinnittänyt Marina da 
Glorian sotilaisiin huomiota. En hätkähtänyt, vaikka näin sataman 
ulkopuolella pomminpurkuryhmän tai kuulin, että jonkun laukku 
oli juuri varotoimina posautettu puistossa. En kangistunut taksin 
heittelehtiessä holtittomasti kaistojen välillä tai lukiessani uutisia 
Riossa sattuneista poliisikuolemista. Tätä kirjoittaessani istun me-
diabussissa; juuri samanlaisessa, jota viime viikolla kivitettiin.

Ihminen mukautuu. Se valitsee, elääkö pelossa vai voittaako sen. 

   ***

Purjehtijamme tekivät tämän valinnan jo lähes neljä vuot-
ta sitten. He saapuivat tulevaan olympiakaupunkiin ker-
ta toisensa jälkeen, purjehtivat satoja päiviä bakteerisissa 

vesissä ja tulivat ryöstetyiksi sekä (zika)itikoiden syömiksi. He 
asuivat vuokra-asunnoissa, joiden ikkunoista näkyi välillä favela ja 

Kun rohkeus voittaa pelon
ratoihin jakautunut Rio.

- Heinä-elokuussa näyttäisi olevan yleensä 
merituulta, vaikka olosuhteet voivatkin vaih-
della. Enoshiman edustalla on myös virtaa ja 
maininkia, Gahmberg kertoo.

Yhteistyö Ruotsin purjehdusliiton 
kanssa tiivistynee entisestään etenkin 
olympiadin ensimmäisen vuoden osalta. 
Välinekehitystyöt jatkuvat ja tiedonvaihto 
naapurimaiden kesken lisääntyy. Hyötynä 
on paitsi jaetun kokemuksen tuoma oppi, 
myös taloudellinen säästö.

- Maajoukkueella ei ole syytä tehdä mi-
tään toisin kuin Rioon mennessä; asiat pitää 
vain tehdä vielä paremmin, Wilenius sanoo.

välillä meri. He kävivät kaupassa ja kokkasivat ruokansa itse. Kaipasivat 
perheitään, vilkuttivat lapsilleen Skypessä. Treenasivat, valmistautuivat ja 
keskittyivät.

Olympiaregatan aikana suomalaisia koettelivat vesillä niin flunssat, muovi-
pussit, kolarit kuin välinerikotkin. Silti he päättivät olla selittelemättä.

He purjehtivat startin, lähdön ja päivän kerrallaan. Lähtivät rohkeina 
radalle kaikesta huolimatta.

Joku kuulemma kutsuu kymmenennen ja viidennen sijan saavuttanutta 
tiimiä luusereiksi. Minä kutsun heitä sankareiksi. Sillä luuserit piiloutuvat, 
pelkäävät ja ampuvat puskista. Sankarit astuvat ristituleen pää pystyssä ja 
voittavat pelon. Ihan joka päivä.

IINA AIRIO

Kirjoittaja on Suomen purjehdusmaajoukkueen tiedottaja.

Kaarle Tapper sijoittui 
kovatasoisessa ja suuressa 
Laser standard -regatassa 
26:nneksi.

Tuula Tenkanen oli parhaana 
suomalaisena viides. Sijoitus oli 
koko Suomen olympiajoukkueen
toiseksi paras. 

Kaarle Tapper oli ensimmäisissä 
olympialaisissaan 26:s.
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Teamspirittiä
Nyt on kiitoksen aika! Rio-projekti ei olisi ollut mahdollinen 
ilman mahtavaa yhteishenkeä ja purjehtijoihin vankasti 
uskoneita yhteistyökumppaneita.

RIOSSA.. . 

HUOLTOKONTILLA
Joonas ja Erik Lindahl pitivät 
suomalaisten veneet ja varusteet 
moitteettomassa kunnossa.

GO FINLAND!Suomalaiskannustus Riossa oli uskomaton. Kiitos, Tenkaset, 

Nirkot, Tapperit ja Cedercreutzit sekä muut sinivalkoiset 

tsempparit! Johanna Tapperille erityiskiitos joukkueen  

lääkärinä toimimisesta.
VAIHTELEVA KELIForecan säädata helpotti meteorologi Martin Gahmbergin 

ennusteiden tekemistä Rion haastavissa olosuhteissa. Kiitos 

myös sääntöekspertti Mats Björklundille viisaista neuvoista.

KAVERIVOIMAA
Sailing Team Finlandin 
purjehtijat tsemppasivat 
toisiaan sekä vesille lähtiessä 
että sieltä tullessa. Tietenkin.

THE BACK 
SEAT BOYS
Tapio Nirkko ja 
Kaarle Tapper 
istahtivat muina 
miehinä Usain  
Boltin viereen  
urheilijabussissa.

KIITOS KAIKESTA!
Yhteistyökumppanit Mercedes-
Benz Suomi, Freja ja Wärtsilä 
ovat tukeneet maajoukkuetta 
niin myötä- kuin vastatuulessa. 
Toivottavasti matka jatkuu yh-
dessä Tokioon! Kiitos myös Ma-
gic Marinelle ja Blue Peterille.

TEKSTI IINA AIRIO

KROPAT KUNTOON

Fysioterapeutti Pia Nirkko sai työhönsä 

korvaamatonta tukea Atlasbalansilta, Soma-

tic Studiolta ja Podium Ltd:ltä. Bose Finland 

mahdollisti kannettavan kaiuttimensa avulla 

konttiin letkeän tunnelman. Kiitos kaikille!

OOT KONE!
Tsemppiviiri koristi 
ja kannusti tiimiä 
Rio-kontissa.

. . .JA SUOMESSA!

SUOMI-PESÄMME
Lämmin kiitos upean kontin meille sponsoroineelle 
Marc Mellinille, ilmastointi- ja kuivauslaitteet tarjon-
neelle Ville Wallendahrille ja sähkötyöt lahjoituksena 
tehneelle Markko Tapperille. Meillä oli aivan ensiluok-
kaiset oltavat Rion helteessä! Kiitos ja kumarrus.

TERVETULOA KOTIIN!
NJK:n venevajassa Valkosaaressa järjes-
tetty kotiinpaluujuhla oli tunnelmallinen ja 
rento. Kiitos yhteistyökumppaneillemme 
sekä virvoittavista juomista Viinimaalle, 
San Pellegrinolle ja Nokian Panimolle!
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1. Onneksi olkoon, Monika! Voitit vii-
meisenä vuotenasi alle 21-vuotiaissa 
maailmanmestaruuden ja heti perään 
EM-hopeaa. Miltä tuntui kilpailla kaksi 
kovatasoista kilpailua perättäisinä viik-
koina?
- On aika rankkaa kilpailla molemmat pää-
kilpailut ihan peräkkäin. Laitoin kaiken 
peliin MM-kisoissa, joten EM-kisoihin ei 
jäänyt kauheasti energiaa.

2. Mitä kilpailukalenterisi pitää lähi-
kuukausina sisällään?
- Lähden juuri päättyneen Kiinan maa-
ilmancupin jälkeen Englantiin harjoitte-

lemaan heidän maajoukkueensa kanssa. 
Suomesta ei löydy oikein treenikavereita. 
(Tuula Tenkanen opiskelee ja pitää pientä 
taukoa lajiharjoittelusta.)

3. Sinua valmentaa tanskalainen Alberte 
Lindberg. Mitkä ovat olleet hänen par-
haita vinkkejään sinulle?
- Olen saanut paljon vinkkejä, ja on vaikea 
nimetä niistä parasta. Olen esimerkiksi 
oppinut erilaisia tapoja purjehtia. Ennen 
minulla oli oma tyylini, mutta nyt pystyn 
vähän vaihtelemaan kelin mukaan ja miet-
timään, mikä on milloinkin paras tapa pur-
jehtia.

Mitalivauhdissa

TEKSTI IINA AIRIO  KUVA HARRI KAPUSTAMÄKI/SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA

Nauticin pikatentissä nuorten maailmanmestari Monika Mikkola.

TEKSTI IINA AIRIO KUVA VESA KOIVUNEN/SPV

4. Tähtäimesi on jo tiukasti Tokion 
olympialaisissa. Millaisin askelin etenet 
kohti unelmaasi?
- Ensin maapaikka vuonna 2018 ja sitten 
tiukennan siitä vielä treeniä.

5. Suomessa on Laser radialissa kova 
taso ja hyvät perinteet. Mikä tekee sini-
valkoisista niin vahvoja juuri tässä luo-
kassa? Mitkä ovat sinun vahvuuksiasi?
- Vaikea sanoa, miksi näin on. Meillä on 
löytynyt Radialiin hyvät ulkomaiset val-
mentajat, ja jos urheilija on valmis teke-
mään tarpeeksi töitä, niin kyllä se kärki 
jossain vaiheessa tulee ainakin lähemmäs.

N
iko Salomaa varmisti 
pistesijan paralympiapur-
jehdusten 2.4mR-luokas-
sa, kun hän ehti viimei-
sessä lähdössä maaliin 

kahdeksantena. Näin Salomaan sijoitus 
lopputuloksissa on kahdeksas.

Startti oli voimakkaassa myötävirras-
sa Salomaalle vaikea, mutta hän onnistui 
kohentamaan sijoitustaan loppua kohden 
hienosti. Ensin Salomaan tulokseksi ilmoi-
tettiin yhdeksäs sija, mutta järjestäjät päi-
vittivät sen lopulta kahdeksanneksi. Kaikki-
an suomalainen keräsi regatassa 79 pistettä.

Paralympiakultaa voitti Ranskan Dami-
en Seguin (30 pistettä). 

- Sijoitukset vaihtuivat päätöspäivänä 
moneen kertaan. Lahdella oli kova virta, 
mikä aiheutti omat haasteensa, Salomaa 
kommentoi.

- Pistesija tuli, ja siihen olen tyytyväinen. 
Olen iloinen, että pystyin purjehtimaan 
tasaisen regatan ja omalla tasollani. Edes-
sä olevat purjehtijat olivat vain parempia, 
Lontoon paralympialaisten 12:tta sijaansa 
neljällä sijalla kohtentanut Salomaa sanoi.

Päivä oli kaikkien kolmen paralym-
pialuokan purjehtijoille myös haikea, sillä 
Tokiossa 2020 purjehdus ei kuulu lajivali-
koimaan. Salomaa aikoo kuitenkin jatkaa 
uraansa 2.4mR-luokassa ja toivoo, että Kan-
sainvälinen paralympiakomitea palauttaisi 
lajin vuoden 2024 kisoihin.

- Purjehduksessa sekä vammattomat 
että vammaiset pystyvät kilpailemaan tasa-
väkisesti. Siksi uskon, että purjehdus palaa 
vielä paralympiaohjelmaan, Salomaa sanoo.

Rikard Bjurströmin valmentaman 
28-vuotiaan Salomaan lähiaikojen ohjel-
maan kuuluu tuotantotalouden opintojen 
jatkaminen Vaasassa.

Salomaalle 
piristävä pistesija
Niko Salomaa jätti Riossa haikeat hyvästit paralympiapurjehdukselle. 
Toivo purjehduksen paluusta 2024 kisoihin elää kuitenkin.
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M
estariksi kruunattiin toistamiseen helsinkiläinen 
Nyländska Jaktklubben (NJK), toiseksi purjehti 
Åländska Segelsällskapet (ÅSS) ja kolmanneksi 
kiiti Esbo Segelförening (ESF). 

Suomen Purjehdus ja Veneily järjesti liigan yh-
dessä Kuopion Pursiseuran (KuoPS), Lahden Purjehdusseuran (LPS), 
Åländska Segelsällskapetin (ÅSS) ja Rauman Purjehdusseuran (RPS) 
kanssa.

TEKSTI: ANNI RAUNIO  KUVAT: PETRI KORTENIEMI

SUOMEN PURJEHDUSLIIGA SYKÄHDYTTI
 
TULOKSET 2016:
1. Nyländska Jaktklubben, 8 pistettä

2. Åländska Segelsällskapet, 9 pistettä

3. Esbo Segelförening, 10 pistettä

4. Wasa Segelförening, 16 pistettä

5. Helsingfors Segelsällskap, 19 pistettä

6. Helsingfors Segelklubb, 26 pistettä

7. Airisto Segelsällskap, 27 pistettä

8. Kuopion Pursiseura, 33 pistettä

9. Lahden Purjehdusseura, 33 pistettä

Maarianhamina, 27.–29. toukokuuta
Purjehdusliiga 2016 käynnistyi Maarianhaminassa iloisissa ja jännittä-
vissä tunnelmissa. Ensimmäisen osakilpailun voitosta J-70-veneillä tais-
teli kahdeksan seurajoukkuetta. Kotijoukkue Åländska Segelsällskapet 
(ÅSS) piti kärkipaikkaa lähes koko ajan, mutta viimeisessä ratkaisevassa 
lähdössä Nyländska Jaktklubben (NJK) kiri voittoon. 

- Oli kyllä tiukka kisa. Olimme koko regatan ajan perässä, mutta kii-
lasimme kärkeen viimeisellä myötätuuliosuudella. Tällä kertaa taktiik-
kamme oli parempi. Purjehdin ensimmäistä kertaa Maarianhaminassa 
vuonna 1973 ja olen viihtynyt täällä siitä asti. Satama on vaikea, mutta 
mukava, kiteytti NJK:n kapteeni Georg ”Tusse” Tallberg. 

Rauma, 20.–21. elokuuta
Purjehdusliiga huipentui Rauman päätöskilpailuun. Vaikka NJK oli kuronut 
etumatkansa kolmeen pisteeseen, ei päätöskilpailu ollut helppo. Ensimmäi-
nen päivä oli kärkijoukkueelle haastava huonojen starttien ja rangaistusten 
johdosta, mutta toinen päivä oli jo parempi. ESF ja ÅSS purjehtivat hienosti, 
mutta se ei aivan riittänyt helsinkiläisjoukkueen ohittamiseen. Näin NJK pääsi 
juhlimaan toista liigamestaruuttaan. ÅSS nappasi liigahopeaa ja ESF pronssia.

- Olen totta kai tyytyväinen voittoon. Koko liiga oli NJK:n osalta tasaisen 
vahvaa suorittamista. Minulla oli hyviä purjehtijoita jokaisessa kilpailussa, 
joten tasomme oli kova. Satsasimme siihen, että pärjäämme. Pidän liigassa 
siitä, että kaikilla on samanlaiset veneet, jolloin raha ei ratkaise, vaan taidot, 
pohti joukkuekapteeni Tallberg.

Lahti, 6.–7. elokuuta
Lahdessa olosuhteet olivat haastavat tuu-
lettomuudesta johtuen, joten kahdessa 
ryhmässä päästiin purjehtimaan yhteensä 
vain kahdeksan lähtöä. Osakilpailun voit-
toon pyyhälsi NJK, toiseksi ylsi ESF:n nuori 
joukkue ja kolmanneksi Helsingfors Segel-
sällskap (HSS). Miehistöjen alla olivat tällä 
kertaa 606-veneet.

- Tämä on ensimmäinen liigakisani ja 
hauskaa on kyllä ollut. Kisamalli mahdol-
listaa sen, että voi taktikoida eri tavalla ja 
seurata, ketä vastaan seuraavaksi purjehtii. 
Täällä on rento, mutta kilpailuhenkinen fii-
lis; kaikki ovat kavereita keskenään, mutta 
kisaavat kuitenkin toisiaan vastaan, sum-
masi ESF:n Saara Tukiainen.

Kuopio, 18.–19. kesäkuuta
Kuopion osakilpailussa puuskittaista tuul-
ta oli runsaasti, joten purjehtijat kilpaili-
vat 606-veneillä haastavissa olosuhteissa. 
Matkustajasataman edustalla voittoon kiiti 
kokenut ESF, toiseksi kiilasi ÅSS ja kolman-
neksi NJK. Kuopion Pursiseuran oma jouk-
kue sai rutkasti kannustusta paikallisilta, 
mikä piristi joukkuetta.

- Onneksi sattui hyvätuulinen keli. 
Vaikka lähes koko ajan satoi, fiilis oli hyvä. 
Harvoin tällaista pääsee kokemaan Savon ja 
Kuopion seudulla. Ei ole moneen vuoteen 
ollut näin isoja kisoja Kuopiossa, iloitsi ko-
tijoukkueen Alvar Kuustonen. 

Suomen Purjehdusliiga 
koostui kaudella 2016 neljästä 
lennokkaasta osakilpailusta.
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HELSINGIN

KILPAILUT
SUOMESSA SADAT VENEILIJÄT OVAT TYYTYVÄISIÄ JA 

LUOTTAVAT BENETEAU -VENEISIIN. 
MAAILMALLA SADATTUHANNET. MIKSET SINÄKIN? 

UUTUUDET ESILLÄ PARIISIN NÄYTTELYSSÄ 4.–13.12.2015, 
DYSSELDORFFISSA 23.1–31.1.2016

Beneteau SwiftTrawler.  UUTUUS  30, 34, 44 ja 50 
jalkaiset veneet on tehty matkaveneilijän tarpeista ja 
turvallisuudesta tinkimättä.  Mm. moottoritehot, polttoaine 
- sekä vesisäiliöiden tilavuus, säilytystilat, asuttavuuden 
toimivat ja viihtyisät ratkaisut, kansitilojen turvallisuus 
ovat vertaansa vailla. SwiftTrawlerilla olet matkan 
aikanakin- ja aina perillä.

Beneteau Oceanis 31,35,38, UUTUUS  41,1, 41, 45, 48, 50, 55  ja 60. jalkaiset purret ovat Ranskalaista tyyliä ja eleganssia 
parhaimmillaan. Oceanis purjehtii kaikkialla maailman merillä. Oceaniksen tiloissa viihdyt sisällä ja ulkona. Oceanis 
toimii kuin purjehtijan unelma.  Oceanis pursissa hinta sekä laatu kohtaavat tyylikkäästi ja varmasti, turvallisuudesta tai 
suorituskyvystä tinkimättä.

Tiesithän, että Beneteau on valmistanut veneitä menestyksekkäästi jo 130 vuotta ja on Pariisin pörssissä noteerattu 
perheyhtiö.  Beneteau on maailman suurin huvivene valmistaja, 44 eri mallilla. Beneteaun tuotekehitys ja 

venevalmistus on alan merkittävä suunnanantaja.

UUTUUS Swift Trawler 30 hinta alk. 208 320 €

Beneteau GranTurismo 34,  UUTUUS 40, TULOSSA 
UUTUUS 46 ja 49. Tyylikkyyttä, suorituskykyä ja 
turvallisuutta. GranTurismo malleissa on jäljittämätön 
hinta-laatusuhde.  Kaikissa GranTurismo malleissa on mm. 
suorituskykyä lisäävä ja polttoaine kulutusta pienentävä  
AirStep pohja.

UUTUUS GranTurismo 40 hinta alk. 321 523 €

UUTUUS 
Oceanis 41,1 

hinta alk. 173 476 €

MYYNTI: NautiKarlsson, venekauppaa vuodesta 1989. 
Veneentekijäntie 10, 00210 Helsinki,puh 0400 431 254,  leif.karlsson@nautikarlsson.fi 

SHOWROOM: Pansiontie 28, Turku. 

SOITA JA SOVI ESITTELY.      WWW.NAUTIKARLSSON.FI      WWW.BENETEAU.FR

Beneteau_ilmo V2.indd   1 25.11.2015   13.08

R
S:X-kilpailun 33 maasta 
saapuneet 209 urheilijaa 
pääsivät kokemaan kesäi-
sen Suomen sään koko 
kirjon; sateet, koleuden, 

auringonpaisteen ja viimeisen päivän san-
kan sumun. Avointen EM-kilpailuiden 
osanottajalistasta löytyi purjehtijoita niin 
Japanista, Omanista, Hong Kongista, Se-
yshelleiltä, Arubasta, Thaimaasta kuin 
Brasiliastakin.

Heinäkuun alun ailahtelevan sään vuoksi 
purjelautailijoiden menoa ei ihaillut rannalta 
niin moni katsoja tai turisti kuin olisi tapahtu-
man järjestäjille ja urheilijoille suonut. Kilpai-

Hernesaari ahkera 
purjehdusisäntä

TEKSTI IINA AIRIO KUVAT HENRIK LJUNQVIST/M32SERIES.COM JA RSXCLASS.COM

Hernesaarenranta toimi tyylikkäänä purjehduskilpailuisäntänä niin 
RS:X-luokan EM-kilpailijoille kuin M32 Seriesin hurjapäillekin. 

lu oli kuitenkin itsessään onnistunut, ja vierei-
nen Jouko Lindgren Oy:n telakka toimi hyvin 
lautojen säilytyspaikkana. Naisissa Euroopan 
mestaruuden voitti Ranskan Charline Pi-
con, joka tuuletti kuukautta myöhemmin 
olympiakultaa Riossa.

Julkkikset 
kuumilla paikoilla
M32-luokan pohjoismainen kilpailusarja 
rantautui Helsinkiin syyskuun ensim-
mäisinä päivinä. Katamaraanit pääsivät 
starttaamaan kolmepäiväisen Battle of 
Helsingin ihanteellisessa purjehduske-
lissä, kun aurinko helli ja lounaistuuli 

RS:X-luokkien Eu-
roopan mestaruudet 
ratkottiin Hernesaaren 
edustalla heinäkuussa.

puhalteli puuskissa jopa yli 10 metriä 
sekunnissa. Päätöspäivänä sateli ja tuuli 
keveni, mutta nopeille M32-veneille keli 
sopi silti hyvin. Voiton vei GAC Pindar 
Ian Williamsin johdolla.

M32-veneiden vauhtia pääsivät ”hot 
seateilla” testaamaan muun muassa maa-
joukkuepurjehtijat Tuula Tenkanen, Si-
nem Kurtbay ja Monika Mikkola, kan-
sanedustaja Sari Multala sekä SPV:n pu-
heenjohtaja Samuli Salanterä.

Ammattimaisesti järjestetty tapahtuma 
yritetään saada ensi vuonna Helsinkiin jo 
elokuun puolella, jolloin ranta kuhisisi vielä 
vahvemmin elämää. 

M32 Series ihastutti Helsingissä syyskuussa.
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A
inutlaatuinen tapahtuma 
oli osanottajamäärältään 
historian suurin F2-ve-
neiden MM-osakilpailu. 
Peurunkajärven täyttivät 

niin maailmanmestarit kuin kyläkilpailuja 
ajavat Marino Swing -kuskit. Kaiken tämän 
takana olivat perhe Suomi ja Veneurheilijat 
yhteistyötahoineen.

Innokkaaseen kilpaveneperheeseen 
kuuluvat äiti Tarja Suomi, isä Timo Suo-
mi, tyttäret Elina Suomi ja Milla Sohl-
ström, Elinan mies Christoffer ”Toffe” 
Eriksson, Millan mies Tony Sohlström 
sekä lapset Ava ja Vella.

- Milla ajoi ensimmäisen venekilpailun-
sa 14-vuotiaana vuonna 1993. Sen jälkeen 
olemme ajaneet matkailuautolla ympäri 
maailmaa kilpaveneilyn perässä. Perus-
timme Suomeen aikoinaan T400-luokan, 
jossa Milla ajoi Suomen mestariksi, ylsi 
PM-pronssille ja uusi nopeusmaailmanen-
nätyksen. Minä en ajanut metriäkään, mut-
ta olin vuodesta 1987 lähtien Sami Penna-
sen mekaanikkona. Pennanen voitti viisi 
MM-kultaa, pohjustaa isä Suomi. 

Veneily on koko porukan yhtei-
nen harrastus, rakkaus ja työ.

Millan ja Elinan koko elä-
mä on pyörinyt kilpaveneilyn 

Perhe Suomi
vauhdissa

parissa; matkailuautolla kierrettiin ympäri 
maailmaa, kun Millan harrastukseen sat-
sattiin. Muut tulivat innokkaasti mukana. 
Myöhemmin perhe rupesi järjestämään 
kilpailujakin. Ei ollut ketään muutakaan jär-
jestämässä. Rakkaudetkin löytyivät kilpave-
nemaailmasta: Millan miehen, Tonyn, par-
haimpiin saavutuksiin kuuluu F4-veneiden 
MM-hopea. Elinan mies, Toffe, on puoles-
taan samaisen luokan maailmanmestari ja 
F1000-luokan Pohjoismaiden mestari. 

Tällä hetkellä Milla ja Tony omista-
vat oman veneliikkeen, Toffella on oma 
venealan yritys, isä Suomi on vahvasti 
mukana kilpaveneilyn toiminnassa, Elina 
auttaa tapahtumissa ja Tarja-äiti on tärkeä 
taustavoima. Tony on lisäksi Sami Seliön 
mekaanikko. Myös Millan ja Tonyn lapset 
6- ja 3-vuotiaat Ava ja Vella osoittavat jo nyt 
vahvaa intoa veneilyä kohtaa.

Miten päädyitte järjestämään 
Peurungan kisan?
- Olemme järjestäneet kymmeniä tapahtu-
mia, joista Peurunka oli suurin. Ammen-
namme paljon sitä kokemusta, jonka olem-
me saaneet maailman kilpailuita kiertäessä. 
Siitä on ollut paljon hyötyä, kertoi Peurun-
gan kilpailunjohtaja Milla Sohlström.

- Peurungan tapahtuman järjestäminen 
alkoi viime vuoden kevättalvella, kun sain 
soiton, että tällainen projekti on tulossa 
Suomeen. Pikkuhiljaa kun luvat alkoivat 
loksahtelemaan paikoilleen, pääsimme käy-
tännön tekemiseen. Tein töitä lokakuusta 
juhannukseen ihan joka ikinen päivä. Oli-
han se aikamoinen projekti.

Ja miten se meni?
- Kilpailu oli oikein onnistunut; niin kus-
kit kuin yleisökin viihtyivät. Näin suuressa 
kansainvälisessä tapahtumassa oli paljon 
uusia asioita. Tapahtuma vaati paljon val-
misteluja ja yhteistyötä eri tahojen, kuten 

Kansainvälisen moottoriveneilyliiton ja 
viranomaisten, kanssa. Oman tekemi-

sen sopeuttaminen yhteen kaikki-
en tahojen kanssa oli uutta.

Kesäkuun 10.–12. järjestettiin sykähdyttävä kilpaveneilytapahtuma:  
Peurunka F2 GP. Ennennäkemätön kilpailu keräsi kilpavenehuiput  
ympäri maailmaa taistelemaan MM-sarjan avauskilpailun voitosta. 

Kilpailunjohtaja Millan  
vinkit tapahtumajärjestämiseen:
Kokemusten vaihto ja yhteistyö
”Jos jokin asia askarruttaa, pyydä rohkeasti apua kokeneemmiltasi. Ei kannata keksiä pyörää uudelleen itse. Joku 
on jo kokeillut ja harjoitellut samoja asioita, ja tietää mikä toimii ja mikä ei.”

Panosta rahoitukseen 
”Onnistunut rahoitus on tärkeää, sillä kilpailun järjestäminen on kallis projekti. Pelkästään sääntömääräisiä kulu-
ja on jo paljon. Suurimmat tuotot tulevat yhteistyökumppaneilta, joten varaa aikaa heidän houkuttelemiseensa.”

Tehokas markkinointi ja tiedotus
”Oli tapahtuma mikä tahansa, markkinointi ja tiedottaminen ovat aina tärkeitä. Pienistäkin tapahtumista ollaan 
usein alueellisesti kiinnostuneita.”

Yleisön houkutteleminen 
”Yleisön tuleminen paikan päälle on tärkeää, jotta lajitietoutta saadaan levitettyä. Varsinkin kilpaveneilytapahtu-
mat ovat hyvin yleisöystävällisiä ja olisi hienoa, jos joku katsojista innostuu niin paljon, että alkaa harrastaa lajia.” 

Tyytyväiset kilpailijat
”Järjestelyihin tyytyväinen kilpailija tulee mieluusti toisen kerran. Emme tee tapahtumaa itsellemme, vaan muille. 
Kilpailija arvostaa sitä, että kilpailu itsessään, säännöt ja tapahtuma toimivat.”

Innokkaat vapaaehtoiset
”Kun kokenut ja tuttu porukka tekee yhdessä töitä, homma toimii. Ihanaa, että sopivia ja halukkaita vapaaeh-
toisia, jotka antavat kaikkensa, löytyy. Uusiakin kun vielä siunautuisi mukaan. Onneksi seurat auttavat yleensä 
mielellään ja sieltä saa henkistä apua, neuvoja ja materiaaleja, kuten poijuja ja lippuja.”

Lopuksi Milla muistuttaa, että tapahtumien ei tarvitse olla välttämättä suuria, kansainvälisiä ja näyttäviä. 
- Tapahtumat voivat olla pieniäkin. Kuukausitreenitkin ovat tapahtumia. Seurat voivat järjestää vaikka 
vuorotellen pienempiä kilpailuita ja harjoituksia.

Perhe Suomi ja Veneurheilijat olivat vahvasti mukana monen kilpailun järjestämisessä 
kesällä 2016.

Milla Sohlström

Timo Suomi, Vella Sohl-
ström, Elina Suomi, Milla 
Sohlström, Ava Sohlström  
ja Tarja Suomi

TEKSTI ANNI RAUNIO  KUVAT F2 TEAM ASSOCIATION/DAVIES, ANNI RAUNIO, PERHE SUOMEN PERHEALBUMI
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K
ilpaveneily on vauhdikas, 
turvallinen ja mukaansa-
tempaava harrastus niin 
tytöille kuin pojille.

Veneurheilun erityis-
piirteenä on, että tytöt ja pojat kilpailevat 
samoissa sarjoissa ja kilpailuluokissa. Laji 
on usein koko perheen yhteinen harrastus.

Harrastamisen voi aloittaa jo 7-8-vuo-
tiaana uudesta SJ10-luokasta. Muissa luo-
kissa kuljettajan ikä määrittelee, milloin kil-
pailemisen voi aloittaa. Lajiin pääsee hyvin 
mukaan myös hieman vanhempana.

Rataveneilyssä GT15-luokka on tarkoi-
tettu 10-15-vuotiaille. GT30-luokkaan pää-
see 14-15-vuotiaana, yläikärajaa ei ole. V60 
Offshore -luokan voi aloittaa ensin karttu-
rina ja 15 ikävuoden jälkeen kuljettajana.

Lajikoulutus keskittyy taitojen harjoit-
tamiseen sekä turvalliseen harjoitteluun. 
Leireillä opitaan perusteet omatoimiseen 
harjoitteluun sekä kilpailutoimintaan. Tur-
vavarusteina ovat liivit, kypärä sekä ajohaa-
larit.

Seurojen, liiton ja tiimien järjestämät 
tutustumispäivät ovat hyvä tapa kokeilla ja 
tutustua kiinnostavaan lajiin. Lajikokeiluita 
pyritään pitämään SM-kilpailupaikkakun-
nilla sekä erillisinä kokeilupäivinä eri puo-
lilla Suomea.

Kilpaveneily on edullisempaa kuin mo-
ni luulee. Esimerkiksi useimmat seurat ja 
tiimit tarjoavat aloitteleville harrastajille 
kalustoa, jota voi lainata harjoitteluun sekä 
kilpailuihin. Myös kilpailumaksut ja lajilii-
ton lisenssi ovat yleisesti ottaen edullisia. 

Koneet ovat vakiotehdaskoneita, joiden 
huollon ja säätämisen on helppo oppia. Ve-
neen runko on vakio, joka vaatii pesua ja 
vahausta. Tiimit ja seurat auttavat runkojen 
huollossa. 

Aloittaisinko 
kilpaveneilyn?
TEKSTI: MIKA HOLLO KUVAT HELMI HOLLO

Vuonna 2017 SPV:ssä käynnistyy Kilpa-
veneily tutuksi -ohjelma nuorille. Ohjelma 
sisältää lajikokeiluja, messuesittelyitä sekä 
harrastamisen perusohjeita liiton koti-
sivuilla. 

Katso lajiesittelypäivät, tiimien tietoja 
ja tutustu lajiin: http://www.spv.fi/kilpa-
veneily.
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KOE ERO!
Ruotsin suosituin premiumsänky nyt myös Suomessa
Uusi patentoitu Carpe Diem Beds Contour Pocket System on vuosien kokemusten, tutkimus- ja kehitystyön tulos. Se on ainutlaa-

tuinen ratkaisu ainutlaatuisille ihmisille, kehitetty intohimolla nukkumiseen, jonka ansiosta voit herätä levänneenä sekä keholtasi 

että mieleltäsi, valmiina vastaanottamaan uuden päivän hymyillen. Joutsen ympäristömerkityt sänkymme valmistetaan vankalla ja 

kokeneella käsityötaidolla Lysekilissä, Ruotsin länsirannikolla. Tunne Carpe Diem Beds of Sweden sängyn ylellisyys ja erilaisuus. 

Feel the luxury of sleep. 

Tervetuloa tuntemaan täysin uusi kokemus valtuutetulle Carpe Diem Beds of Sweden jälleenmyyjällemme, joka todennäköisesti 

johtaa elinikäiseen suhteeseen.

VINGA säätösänky
Vinga on Carpe Diemin ylellisin säätösänky, 

jossa on viisi portaattomasti säädettävää  

aluetta parhaan asennon optimoinniksi.

Vingassa on patentoimamme ainutlaatuinen 

Carpe Diem Beds Contour Pocket System,  

joka takaa optimaalisen painon  

jakautumisen ja nukkumismukavuuden.  

Sängyn säädettävyys hartioiden ja jalkojen 

alueelta lisää kehosi hyvinvointia.

Vingassa on myös hierontatoiminto,  

istumismukavuutta parantava ristiseläntuki  

ja himmeä yövalaisin, jota voidaan käyttää  

tarvittaessa. Sängyn tyylipuhdas ja elegantti 

design tekee siitä yhtä ainutkertaisen kuin 

myyttinen majakkasaari Vinga Pohjanmeressä.

Vinga-sänkyyn sisältyy langaton kaukosäädin. 

Sängyn jalkojen alla oleva LED-valaisin luo 

tunnelmallista valoa pimeyteen.

Kuvan Vinga säätösänky 180x210cm, 17.600€ 

Hinta sisältää Luxury petajuspatjan ja jalat.

ISKU ESPOO, 029 086 4100. ISKU Lanterna, HELSINKI, 029 086 4260. ISKU Stockmann, HELSINKI, 029 086 4350. ISKU HÄMEENLINNA, 029 086 4560. ISKU JOENSUU,  
029 086 4750. ISKU JYVÄSKYLÄ, 029 086 4900. ISKU KAJAANI, 029 086 4940. ISKU KOKKOLA, 029 086 3900. ISKU KOTKA, 029 086 4480, ISKU KUOPIO, 029 086 4700.  
ISKU KOUVOLA, 029 086 4640. ISKU LAHTI, 029 086 3500. ISKU Launeen Prisma, LAHTI, 029 086 3501. ISKU LAPPEENRANTA, 029 086 4600. ISKU MIKKELI, 29 086 4370.  
ISKU OULU, 029 086 4800. ISKU PORI, 029 086 4660. ISKU RAUMA, 029 086 4460. ISKU ROVANIEMI, 029 086 4960. ISKU SEINÄJOKI, 029 086 3930. ISKU Kaleva, TAMPERE,  
029 086 4500. ISKU Lielahti, TAMPERE, 029 086 4540. ISKU TORNIO, 029 086 4990. ISKU TURKU, 029 086 4400. ISKU Porttipuisto, VANTAA, 029 086 4170. ISKU Viisari,  
VANTAA, 029 086 4000. KRUUNUKALUSTE Varisto, VANTAA, 09 8494 470. WILMA INTERIÖR, PIETARSAARI, 06 781 1222.

WWW.CARPEDIEMBEDS.COM

”Kilpaveneily on 
edullisempaa kuin 

moni luulee.”
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Seurojen
talvitreenit
Miten nuoret harjoittelevat eri seuroissa talvella?  
Lue tärpit ja ilmoittaudu mukaan.    TEKSTI ANNI RAUNIO

East Side Sailing Teamissa 
(ESST) panostetaan 
monipuolisuuteen
Kolmentoista seuran yhteenliittymässä 
monipuolisuus ja yhteisöllisyys ovat talven 
teemoja. 6-15-vuotiaat eri seurojen lapset 
ja nuoret treenaavat samaan aikaan, mutta 
kokemuksesta riippuen eri ryhmissä. Yhtei-
siä harjoituksia ammattitaitoisten valmen-
tajien vetäminä on talvisin kerran viikossa; 
joka toinen viikko tutustutaan purjehdus-
teoriaan ja liikutaan, joka toinen pelkästään 
liikutaan. 

- Monipuolinen talvitreeni sisältää fyy-
sistä harjoittelua, motoriikkaa, kehonhuol-
toa, erilaisia lajikokeiluja sekä purjehdusta 
tukevia harjoitteita. On tärkeää, että lapsil-
la on hauskaa ja yhteistyötaidot kehittyvät, 
pohtii ESST:n koordinaattori Mira Har-
moinen.

ESST:n junioreiden talviohjelma si-
sältää paljon eri lajeja: futsalia, luistelua, 
kuntopiirejä, laskettelua, sählyä, kiipeilyä ja 
liikuntaleikkejä. Monipuolinen harjoittelu 
on valttia.

Miran oheislajivinkki: ”Telinevoi-
mistelu tai parkour, joissa ketteryys 
kehittyy. Hyvänä kakkosena tulevat 
joukkuelajit. ”

Esbo Segelförening (ESF)  
kannustaa liikkumaan
Espoolaisseurassa 7-15-vuotiaat harjoittelevat yhdestä neljään ker-
taan viikossa iästä ja tasosta riippuen.

- Pyrimme aktiiviseen ja monipuoliseen harjoitteluun ympäri 
vuoden, sillä on tärkeää saada lapset pysymään purjehdusharras-
tuksen parissa myös talvella. Toki on suotavaa, että lapsilla on myös 
muita harrastuksia. On mukavaa, että lapset näkevät purjehduska-
vereitansa ympäri vuoden ja yhteisöllisyys korostuu, kertoo ESF:n 
valmennuspäällikkö Erica Bäckström.  

- Talviohjelmassamme on niin kuntosaliharjoittelua, pallopelejä, 
kestävyysharjoittelua yhdessä Nyländska Jaktklubben -seuran kans-
sa kuin pilatesta. Talvipakettimme on avoin kaikille, joten muiden-
kin seurojen jäsenet ovat tervetulleita – mukaan vaan!

Lisäksi optari-ikäiset purjehtijat käyvät ulkomaan leireil-
lä ja kilpailussa talviaikaankin, kuten Espanjassa Talviturnélla 
(leiri+regatta). 

Erican vinkki purjehtijanaluille: 
”Pohja rakennetaan jo nuorena, joten muista treenata 
monipuolisesti, liikkua paljon ja pitää hauskaa.” 

ESF:n talviohjelmaa:
MA: kuntojumppaa tai kuntosaliharjoittelua
TI: pilates
KE: kestävyystreeni yhdessä NJK:n kanssa (juoksua,  

     pallopelejä tai luistelua talven kelien mukaan) 
TO: pallopelejä + mahdolliset kuivaleirit ja ulkomaan leirit

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

Ole yhteydessä  
lähiseuraasi  

ja kysy, millaista  
talviohjelmaa  

heillä olisi tarjolla.

SMK:n Veneilykoulu tarjoaa 
jotain erilaista
Suomen Moottoriveneklubin Veneilykou-
lussa lapset ja nuoret opettelevat monipuo-
lisesti ja käytännönläheisesti vesillä liikku-
misen taitoja.

- Meidän konseptimme on muihin ve-
neseuroihin nähden hyvin erilainen. Ope-
tamme lapsille kaikkea, mitä turvalliseen 
vesillä liikkumiseen kuuluu: veneilytaitoja, 
veneen hallintaa, navigointia, uintia ja vesi-
pelastustaitoja, kertoo Veneilykoulun reh-
tori Timo Kivioja.

Talvella SMK järjestää noin kuukauden 
mittaisia vesipelastuskursseja, joihin kaikki 
ovat tervetulleita. Kursseilla 7-15-vuotiaat 
kokoontuvat kerran viikossa harjoittele-
maan vesillä liikkumisen taitoja ja viettä-
mään hauskaa kavereiden kanssa.

- Talvella opetuksemme painottuu ve-
sipelastuskursseihin, joissa lapset pääsevät 
leikkien ja pelien kautta harjoittelemaan 
pelastustaitoja sekä perusuimataitoa. Ve-
sipelastus on monipuolista ja laaja-alaista: 
Se on sekä vaativaa että hauskaa ja samalla 
oppii erittäin tärkeitä asioita, joista on hyö-
tyä loppuelämäksi, kuvailee ohjaaja Mirja 
Kivioja.
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H
yvä hengaustekniikka on 
purjehduksessa tärke-
ää. Oikealla tekniikalla 
vartalo on paremmassa 
asennossa ja vene kulkee 

kovempaa.
Hengauksen perusajatuksena on, että 

vene pidetään pystyssä ja vauhti kovana. 
Koska koko vartalo joutuu tekemään paljon 
töitä, oikeanlaisen hengaustekniikan opet-
teleminen jo nuorena on oleellista. 

Purjehdusmaajoukkueen fysiotera-
peutti Pia Nirkko auttaa nuoria 
ja heidän valmentajiaan löytämään 

oikeanlaisen hengaustekniikan, jotta vam-
moilta vältytään.

- Kaikkein tärkeintä on, että kroppa 
pysyy terveenä. Hengausasento on haas-
tava, koska se voi aiheuttaa selkään ja pol-
viin vammoja. Roikkuminen on kuitenkin 
oleellinen osa purjehdusta, joten oikean-
laista tekniikkaa pitää harjoitella. Niin hen-
gauksessa kuin muussakin liikkumisessa ja 
urheilussa on välttämätöntä, että henkilö 
hahmottaa oman kroppansa ja tietää, mistä 
liikettä tehdään ja miten kroppa toimii. Ko-

Hengataan!
konaisuuden ymmärtäminen on keskeistä, 
Nirkko kertoo.

Varsinkin aloittelijan osalta on oleellista, 
että valmentaja neuvoo oikean tekniikan ja 
valvoo nuoren suoritusta. 

- Kun nuori siirtyy hengauksen pariin, 
on erittäin tärkeää, että valmentajalla on 
taito katsoa, millainen juniorin hengaus-
asento on, ja miten sitä voidaan kehittää.

- Hengausta kannattaa opetella tekemäl-
lä tasapuolisesti keskivartaloliikkeitä, toi-
minnallisia liikkeitä ja koko kropan liikkeitä. 
Koska vatsalihakset ja etukeskiön lihakset 
(lonkankoukistajat, etureidet ja pinnalliset 
vatsalihakset) tekevät paljon töitä, ei taka-
osia ja syviä vatsalihaksia saa niin paljon 
mukaan ja selkä on alttiimpi huonommalle 
asennolle. Sen takia myös oheis- ja keski-
vartaloharjoittelussa pitää huomioida oikea 
suoritustekniikka ja ottaa syvät vatsalihak-
set mukaan. Silloin hengaustekniikkakin 
paranee.

Nirkko suosittelee, että nuorten 
kannattaa tehdä talven aikana 
mahdollisimman paljon moni-

puolista harjoittelua: lihaskuntoa, peruskes-

tävyyttä ja hengaustreeniä, jotta liikemalli 
pysyy muistissa. Hengauksen harjoittelu 
ympärivuotisesti onnistuu esimerkiksi 
hengaustuolin tai puolapuiden avulla. Se voi 
myös olla osa kuntopiiriharjoittelua.

- Hengauksen harjoittelua voi toteuttaa 
aika helpostikin, täytyy vain käyttää hiukan 
mielikuvitusta ja soveltaa. Kaikilla ei tosiaan 
tarvitse olla omaa hengauspenkkiä, vaan 
esimerkiksi puolapuutkin riittävät. Jalat 
voi laittaa alimman puolan alle ja päästää 
kädet irti. Se on tosin vähän kevyempää, 
kun ei tarvitse kannatella kroppaa. Haas-
tavamman version saa, kun tuolin laittaa 
puolapuita vasten, jolloin roikunta tapahtuu 
tuolin ulkopuolella.

Harjoitteluun voi ottaa mukaan hieman 
kesän kilpailutunnelmaa:

- Hengausharjoittelun kannattaa olla 
talvellakin dynaamista mallintamalla sitä 
siihen, mitä veneessä tapahtuu. Siinä voi 
käyttää mielikuvitusta ja kuvitella, että aalto 
on tulossa, purjehtijat ovat vieressä ja niin 
edelleen. 

TEKSTI ANNI RAUNIO
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TEKSTI ANNI RAUNIO KUVAAJAT REBECKA BEHM, HELMI HOLLO, ANNI RAUNIO, HEDDA STOLPE 

Veneilykoulua 
ympäri Suomen
SPV:n lasten ja nuorten toiminnan 
ohjaajat esittelivät kesän aikana 
purjehdusta ja veneilyä monella eri 
paikkakunnalla. Matka taittui 
kätevästi SPV:n yhteistyökumppani 
Mercedes-Benzin pakettiautolla. 

Uiva Flytande -venenäyttely Helsingissä.

HAMINA

TURKU
SAUVON 
AHTELA

VAASA

KEMI

ROIHU 2016, EVO 

HELSINKI

ESPOO

VIERUMÄKI

PEURUNKA

HANKO

KUOPIO

KORPPOO RAASEPORI

Veneilykoulussa lapset pääsivät 
kokeilemaan muun muassa na-
vigointia, veneilyä, purjehdusta 
ja roikkumista - intoa riitti!

Veneilykoulu Korppoossa.

Calliolan leiri Raaseporissa. Vesisankarit ja veneilykoulu 
Peurungassa.

LOVIISA
SIPOO
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Kasnäs

V e n e i l y

P
erhe Liljeqvist on toiminut dynamona Kasnäsin 
alueen kehityksessä viime vuosikymmenillä. 
Liljeqvistit aloittivat kalankasvatuksella 1980-luvul-
la Hiittisissä ja vuonna 1989 Jörgen Liljeqvist per-
heineen osti Kasnäsin kalanjalostustehtaan. Vuonna 

1995 perheyritystä kasvatettiin hankkimalla Kasnäsin sataman kon-
kurssipesä, johon kuului rantakahvila, pieni vierasvenesatama sekä 
kyläkauppa, josta saa nykyisin Kasnäsin omia kalatuotteita. 

Vuonna 2000 toiminta laajeni edelleen, kun Kasnäsin hotelli 
avasi ovensa. Ainoastaan viisi vuotta myöhemmin Liljeqvistit ava-
sivat hotellin yhteyteen myös kylpylän, joka on tuottanut paljon iloa 
sekä lomailijoille että paikallisille asukkaille, joita uimahalli/kylpylä 
palvelee vuoden ympäri.

Tie Kasnäsiin on lumivalkoisessa talvivalaistuksessa jo sinällään 
rentouttava kokemus. Perillä odottavat kauniit maisemat tyhjän ja 
lumisen sataman yli väylälle, jossa kesällä on menijää jonoksi asti. 
Ulkoiluun on polkuja ja maastoa, kylmempänä talvena pääsee tie-
tysti jäällekin. 

Talvinen rauhaisa idylli

TEKSTI JA KUVAT EERO LEHTINEN 

Kasnäs muuntuu kesän kiireiden jälkeen monipuoli-
seksi syksyn ja talven virkistyslomakohteeksi.

Kasnäsistä aukeavat jatkoyhteydet saaristoon - Örö, Bengtskär ja 
Rosala tarjoavat upeat kohteet päiväretkille. Vastarannalla olevaan 
idylliseen Högsåraan pääsee läheisen lossiyhteyden avulla vuoden 
ympäri.

Kasnäsin niemeen on rakennettu rivitalomaiset hotellihuo-
neet, joita on yhteensä 39. Rakennukset on porrastettu ja 
sijoiteltu siten, että kaikista on merinäköala. Kylpyläraken-

nus jää asuinhuoneistojen taakse eikä häiritse näkymiä. Omistaja-
perhettä edustava ravintolapäällikkö Henrika Enestam tiimeineen 
huolehtii lomailijoiden runsaasta aamiaisbuffet’sta ja päivän muista 
aterioista aina illalliseen saakka.  

Kylpylän naapurista löytyy luontokeskus Sinisimpukka, jossa 
mielenkiintoista tutkittavaa ja ajanvietettä löytyy kaiken ikäisille. 
Erittäin tyylikkäästi toteutettu näyttely on oiva ohjelmanumero ul-
koilun ohessa. Yritysryhmille ja -tapahtumille luontokeskus tarjoaa 
myös 48-paikkaisen auditorion. Kokouksille on tarjolla erikokoisia 
tiloja kymmenen hengen rantasaunasta yli sadan hengen ryhmille. 

Lisätietoa talven ohjelmasta: www.kasnas.com.
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T
elakoinnin valmistelu varmis-
taa yhteisnostoissa työn suju-
vuuden ja säästää muutenkin 
yllätyksiltä.

Pystytä pukki ja tue se 
kunnolla. Voitele säädöt, kokeile niiden 
toimivuus ja pidä sopivat työkalut käsillä.

Jos purjeveneen masto kaadetaan vasta 
noston yhteydessä, siitä voi etukäteen ir-
rottaa puomin, koota nostimet nippuun ja 
löysätä vantteja. Peräharuksen voi irrottaa 
jo kokonaan tai korvata hetkeksi nostimella. 

VENEENHUOLLON

 vuosikello
TEKSTI JA KUVA PASI NUUTINEN

Noston jälkeen
• Pidä muistilistaa puutteista ja korjaus-

kohteista.
• Pese pohja heti, niin näkit ja lika irtoa-

vat ilman erikoisaineita.
• Varaa astiat moottorin ja vetolaitteen 

jäteöljyille. Vaihda öljyt, kun koneet 
ovat vielä lämpimiä nostolaituriin ajon 
jäljiltä.

• Tyhjennä vene kaikista varusteista, 
jotka voivat imeä kosteutta; tekstiilien 
lisäksi köysistä. Varaa säilytyslaatikoi-

ta niin, että saat varusteet eriteltyä 
omiin kasoihinsa myöhempää huoltoa 
varten.

• Pese lopuksi vene ulkopuolelta.

Lähipäivinä
• Tee tai teetä moottorille ohjekirjan 

mukainen huolto-ohjelma. Aja glykoli 
sisämoottoriin.

• Tarkista akkujen nestetaso, lataa ne 
täyteen ja irrota miinusnavat.

• Kerää helposti irrotettava elektroniikka 

Mitä pitää huoltaa nyt? Entä minkä ehtii ensi keväänä?

talvisäilöön. Tarkasta ja puhdista liitän-
nät ja suihkauta kosteussuojaa. Käy sa-
malla lailla läpi sähköjärjestelmä.

• Pese kansihelat, plokit ja vinssit make-
alla vedellä ja suojaa kosteudenpoista-
jalla.

• Pyyhi kaikki sisäpinnat emäksisellä 
pesuaineella homeen torjumiseksi.

• Pese pilssi, tyhjennä ja huuhtele ma-
keavesi- ja septijärjestelmät. Jätä hanat 
auki ilmankiertoa varten. Tutki, mistä 
luukuista sisätilojen tuuletus toimii 
niin, etteivät lumi ja vesi pääse pres-
sun pettäessäkään sisälle.

• Vedä yksi vahakerros kylkiin jo syksyl-
lä, niin talven lika irtoaa sitten keväällä 
helpommin.

• Huolehdi, että ilma kiertää peitteen ja 
veneen välissä, pressuun ei jää vettä 
kerääviä taskuja, peite tai köydet eivät 
hankaa veneen kylkiä, ja yhden narun 
pettäessä koko pressu ei vielä karkaa. 

Roikkuvat painot eivät saa heiluessaan 
sotkeutua keskenään.

• Maston ja puomin helojen alta pilkot-
tava vaalea, pulverimainen aine voi 
kieliä hapettumasta. Etsi vanteista kat-
kenneita säikeitä tai repsottavia päitä 
kiinnitysten juurista. Pese ja vahaa 
masto ja puomi.

Talven mittaan
• Tarkista pressun kiinnitykset ensim-

mäisen myrskyn jälkeen. Käy välillä 
pudottamassa painavaa nuoskalunta 
ja varmistamassa, että roikkuvat pai-
not eivät jää nousevan hangen kannat-
tamiksi.

• Lataa akut kerran talven aikana.
• Tarkasta köysien kunto vuosittain. 

Merialueilla niille tekee hyvää pesu 
4-6 vuoden välein.

• Kun koko talvi jää nyt vika- ja puute-
listan tehtävien hoitamiseen, ennätät 

etsiä varaosista ja lisävarusteista par-
haat tarjoukset.

Kevyesti keväällä
• Vesipesu riittää syksyllä vahattujen 

pintojen puhdistukseen. Vedä silti 
vielä yksi uusi vahakerros.

• Uutta pohjamaalia ei tarvita joka vuo-
si. Jos lika irtosi hyvin syksyllä, tyydy 
paikkamaalaukseen.

• Lataa akut täyteen ja tarkista kaikkien 
sähkölaitteiden toiminta. Kokeile moot-
torin käynnistyvyys ennen vesillelaskua 
– mutta vain käynnistys, muutama se-
kuntia moottorin pyörimistä kertoo tar-
peellisen. Poista samalla glykolit ja vie ne 
ongelmajäteastiaan.  

• Jos säilytit polttoainetankit täysinäisi-
nä, ota mukaan varakanisterissa tuo-
retta ainetta varmuudeksi.

• Varusta vene ja miehistö (tarkistithan 
paukkuliivit?) neitsytmatkaan.

Me valmistamme ja myymme SUBLIFT turvallisen, 
kompaktin ja itsestäänkulkevan veneenkäsittely-

vaunun venekerhoille ja telakoille.

Swede Ship Sublift AB
sales@sublift.se | service@sublift.se

www.sublift.se

1

12-90
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V
eneen huoltorutiineihin 
kuuluvat pohjamaalien 
tarkastus ja paikkamaalaus 
tai kokonaan uuden maa-
likerroksen levittäminen. 

Yksi veneen pohjaa suojaavista aineista 
on kiinnittymisenestomaali eli kansanomai-
semmin myrkkymaali, jonka tarkoituksena 
on estää kasvustoa ja siten myös merirok-
koa kiinnittymästä veneen pohjaan. Myrk-
kymaalien toiminta perustuu kemiallisiin 
tai biologisiin ominaisuuksiin, jotka estävät 
mikrobien ja kehittyneempien kasvi- ja 
eläinlajien muodostaman kasvuston tart-
tumista veneiden pohjiin.

 
Vaikutukset herkkään  
Itämereen
Myrkkymaalin nimi paljastaa karun todelli-
suuden itse tuotteesta. Nykyisissä maaleis-
sa käytetään tehoaineina sinkkiä ja kuparia, 
jotka ovat suurissa määrin ihmiselle vaa-
rallisia. Ne ovat kuitenkin jo pienissä pitoi-
suuksissa haitallisia Itämeren eliöstölle ja 
erityisesti muutamalle avaineliölle, ja siten 
myös koko Itämeren ekosysteemille.

Itämeren ekosysteemi on erittäin herk-

Maalaa EKOSTI

kä. Herkkyyden selittäviä tekijöitä ovat 
muun muassa Itämeren nuori ikä, vähäi-
nen lajimäärä sekä hidas veden vaihtuvuus. 
Koko Itämeren veden vaihtuminen vie noin 
kolmekymmentä vuotta. Itämerellä on vain 
muutama niin sanottu avainlaji, joista mo-
nen muun lajin hyvinvointi ja olemassaolo 
riippuvat. Tällaisia avainlajeja ovat rakko-
levä sekä sinisimpukat, jotka ovat monelle 
Itämeren lajille elintärkeitä.

Monivuotisen rakkolevän pinnassa sekä 
koko kasvustossa kasvaa erilaisia leviä, sim-
pukoita, katkoja, siiroja, kotiloita ja matoja. 
Rakkoleväkasvusto tarjoaa kalanpoikasille 
suojaisan ja ruokapitoisen kasvuympäristön. 

Sinisimpukat ovat merkittävä osa ran-
nikkoekosysteemiä. Monet kalat, pohja-
eläimet ja linnut käyttävät niitä ravinto-
na. Sinisimpukat suodattavat ravintonsa 
merivedestä ja näin niihin kertyy helposti 
ympäristömyrkkyjä. Ympäristömyrkyt vai-
kuttavat näin sekä sinisimpukoissa että ra-
vintoketjussa.

Huviveneiden myrkkymaaleissa käy-
tettävät tehoaineet, sinkki ja kupari, ovat 
haitallisia näille molemmille lajeille vahin-
goittaen niiden lisääntymiskykyä. Erittäin 

TEKSTI HANNA HAAKSI, PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY

haitalliseksi huviveneiden myrkkymaalaa-
misen tekee se, että veneet liikkuvat run-
saasti alueilla, joissa vesi on matalahkoa ja 
rakkoleväpitoista. Huviveneet ovat myös 
satamissa paikallaan pitkiä aikoja, jolloin 
haitallinen pistevaikutus muodostuu erit-
täin suureksi.

Vaihtoehtoja  
myrkkymaaleille
Mitä veneilijä sitten voi tehdä vähentääk-
seen omalta osaltaan myrkkykuormaa? 

Vähentämällä myrkkymaalausta ja siir-
tymällä vähemmän myrkyllisiin maaleihin 
ja mekaanisiin pohjan puhtaanapitomene-
telmiin. Ne ovat ainoat toimivat keinot. 

Myrkkymaaleja käytettäessä onkin hyvä 
muistaa, että vain päällimmäinen kerros on 
vaikuttava kerros, joten monen kerroksen 
maalaaminen on turhaa. Mekaanisia puh-
taanapitomenetelmiä on monia, ja niitä tu-
lee markkinoille jatkuvasti lisää. Tämä ker-
too ympäristötietoisuuden lisääntymisestä 
myrkkymaalien osalta sekä siitä, että venei-
lijät ovat kuluttajina nyt kiinnostuneempia 
myrkkymaalien vaikutuksista kuin ennen. 
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V
eneily on mitä monimuo-
toisin ja monipuolisin har-
rastus, jota voi harrastaa 
omien mieltymysten mu-
kaisesti. Kun veneilykipinä 

tarttuu, ensimmäiseksi veneeksi valitaan 
usein omiin ja perheen tarpeisiin soveltuva 
pienehkö moottori- tai purjevene, jolla on 
turvallista aloittaa veneilijäksi kasvaminen.  
Veneilytaitoa ei voi pelkästään opiskella kir-
joista lukemalla, vaan veneilijäksi tai pur-
jehtijaksi opitaan vuosien käytännön har-
joittelun myötä. Myös erilaiset koulutukset 
auttavat veneilytaitojen kehittämisessä. 

Miten voin parantaa  
veneilytaitojani?
SPV:n tavoitteena on laajentaa veneilykou-
lutusta niin, että kaikkien sen jäsenseuro-
jen jäsenillä olisi mahdollisuus saada tar-
vittavaa, SPV:n laatujärjestelmän mukaista 
veneilykoulutusta omalta kotiseudultaan. 

Monet seurat tarjoavatkin veneilykoulutus-
ta seuroissa joko seurojen itse järjestämänä 
tai yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa. 

Veneilyseurat antavat hyvää veneilyn 
peruskoulutusta liittyen karttanavigointiin, 
vesiliikenteen säädöksiin, merenkulun tur-
valaitteisiin, veneen järjestelmien toimin-
taan ja käytännön veneilytaitoihin. Opetuk-
seen sisältyy teoriaopiskelua ja teorioiden 
soveltamista käytäntöön, mukaan lukien 
veneen käsittelyharjoituksia. Käytännön 
osuudet toteutetaan useimmiten oppilai-
den omilla veneillä, jolloin opitaan, kuinka 
asiat tehdään omassa veneessä. Veneilijä- ja 
purjehtijakoulutukset antavat hyvät eväät 
omaehtoiseen ja turvalliseen harjoitteluun 
suojaisilla sisävesillä ja rannikolla.

Tähtäimessä ulkomaan  
reissut?
Veneilytaitojen karttuessa monella kas-
vaa halu purjehtia lähisaaria kauemmaksi, 

TEKSTI JUKKA TOIVAKKA, SPV:N KOULUTUSTOIMINTO

TALVELLA EHTII
KOULUTTAUTUA

lähteä merelle nauttimaan ulkosaariston 
karuista mutta niin kauniista maisemista 
tai matkustaa jopa merentakaisiin kohtei-
siin esimerkiksi Ahvenanmaalle, Viroon tai 
Ruotsiin. Tällöin vene on todennäköisesti 
jo vaihdettu suurempaan ja asuttavampaan 
malliin, jolla matkanteko on miellyttäväm-
pää, ja ainakin näennäisesti turvallisempaa.  

Tässä tilanteessa veneily- ja pursiseurat 
tarjoavat venepäällikkökoulutusta, joka 
muun muassa täydentää aiemmin hankit-
tua koulutusta kansainvälisillä säädöksillä, 
avomerinavigoinnilla ja käytännön venei-
lyvinkeillä Euroopassa. Lisäksi veneilijä voi 
hankkia Euroopan sisävesiliikennepätevyy-
den suorittamalla CEVNI-kurssin ja tut-
kinnon. Venepäällikkötutkinnon suoritet-
tuaan SPV:n kautta voi hakea kansainvälistä 
huviveneenkuljettajan pätevyyskirjaa, 
jolla voi osoittaa pätevyytensä esimerkiksi 
vuokrattaessa venettä Välimeren maissa. 
Kokenut veneilijä voi hakea seuran koulu-

tusvastaavalta pätevyyden arviointia myös 
ilman kursseja. Jos seurassasi ei ole kerrottu 
tästä mahdollisuudesta, ole yhteydessä Suo-
men Purjehdus ja Veneilyyn. Hakuprosessi 
on maksuton jäsenetumme. 

Edellä mainittujen veneilijä-, purjeh-
tija- ja venepäällikkökoulutuksien oppisi-
sällöt kattavat hyvin veneilyn perustason 
tiedot ja taidot. On suositeltavaa hankkia 
lisäksi meri-VHF-käyttölupa suorittamal-
la Viestintäviraston rannikkolaivurin 
radiotutkinto eli SRC-tutkinto. Meri-
VHF on ylivoimaisesti paras ja varmin 
hätäviestintä ja yhteydenpitoväline me-
riolosuhteissa. 

Minäkö kouluttajaksi?
Onko omassa seurassasi tarjolla haluamaa-
si veneilykoulutusta? Koulutusta tarjoavia 
seuroja ja osaavia veneilykouluttajia tarvi-
taan vielä lisää. Jos olet kokenut veneilijä 
ja sinulla on kansainvälinen huviveneen-
kuljettajan pätevyyskirja (kv-kirja), miksi 
et jakaisi omaa osaamistasi muille ja alkaisi 
toimia seurasi kouluttajana tai koulutus-
päällikkönä. SPV järjestää talvikuukausi-
na lukuisia veneilykoulutuksen info- ja 
koulutustilaisuuksia eri puolella Suomea 
seuroille, joilla on kiinnostusta veneilykou-
lutuksen järjestämiseksi. 

Kaksipäiväisillä kouluttajakursseilla pe-
rehdytään SPV:n laatujärjestelmän mukai-
seen koulutusprosessiin ja tehdään paljon 
käytännön opetusharjoituksia. Koulutusti-
laisuudet ovat rentoja yhdessä oppimisen 
hetkiä, joissa osallistujat oppivat paljon 
toinen toisiltaan.
LUE LISÄÄ KOULUTUKSISTA: 

HTTP://WWW.SPV.FI/KOULUTUS

SPV järjestää monipuolisia koulutuksia ympäri vuoden

Mikäli olet tyytyväinen veneeseesi mutta moottorissa on 
 parantamisen varaa, nyt on aika päivittää se. Moottoritarjouksemme 
on voimassa 15.8.- 31.10. Ota yhteyttä valtuutettuun Volvo Penta 
jälleenmyyjään jo tänään!

• Volvo Penta D1 ja D2 joissa 10% alennus plus 
 romutuspalkkio jopa 1.150 €
• Volvo Penta D3 170/200/220 – 20% alennus
• Volvo Penta D4 / D6 – 20% alennus
• Volvo Penta V6-280 / V8-350 – 20% alennus

MOOTTORIKAMPANJA
Syksy 2016

Volvo Penta

Kaikki moottoritarjoukset ovat ilman potkuria. Vaihtohyvitys on voimassa kun palautat 
vanhan moottorisi ja vetolaitteesi/merikytkimesi. Alennukset ja tarjoukset ovat voimassa 

valtuutetuilla Volvo Penta jälleenmyyjillä 31. lokakuuta 2016 saakka. Ei voi yhdistää 
muiden alennusten tai tarjousten kera, tai lunastaa käteisenä. Kaikki hinnat ovat 

 suositushintoja sisältäen alv. Paikallisia eroavaisuuksia voi esiintyä
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K
esän taittuessa alkaa moni 
hyvissä ajoin miettiä ve-
neilykauden päätöstä. Ho-
kema siitä, että purjehdus-
kausi on pohjoisessa lyhyt 

ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Suomessa 
vallitsevat talvikuukausina maailman-
luokan purjehdusolosuhteet. Suosittujen 
talvipurjehduslajien avulla kykenee venyt-
tämään veneilykautta lähes ympärivuoti-
seksi. Kelien osuessa kohdalleen on jäällä 
viilettäminen suuri elämys.

Jääpurjehdus
DN-luokka on yhden hengen seilattava 
pursi, jolla kisataan Suomessa ja muualla 
Pohjois-Euroopassa aktiivisesti. 

- Pietarsaaren Pyhäjärvellä järjestettiin 
vuonna 1998 luokan MM-kisat. Lainasin 
isäni varapurtta ja osallistuin kisaan. Ym-
märsin heti, että tätä olisi päästävä teke-
mään lisää, kertoo purjeneuloja ja purjehtija 
John Winquist. 

Pitkän linjan purjehtija kertoo, että kil-
paileminen jäällä on hurjaa: 

Tiedän, että yksi saksalainen kaveri on 
kellottanut Balaton-järvellä huippulukemat 
140 kilometriä tunnissa. Tyypillinen nope-
us kilpailussa on 70-80 kilometriä tunnis-
sa. Vauhti ei välttämättä tunnu hirveän 

Kausi jatkuu jäällä
TEKSTI MATIAS AUTIO  KUVAT SAILPIX/ERIK LÄHTEENMÄKI, PATRICK BLOM, MARTIN GAHMBERG

Jään pinnalla kiitäminen eri muodoissa on  
suosittu harrastus. Vauhti ja arktiset elementit 

kiinnostavat talvisissa lajeissa. 

kovalta, mikäli jääolosuhteet ovat tasaiset. 
Jos alusta on epätasainen, voi meno tuntua 
poukkoilevalta. 

Luistimen terillä kulkevat DN-purret 
starttaavat kilpailuun siten, että ne seisovat 
rivissä lähtöviivalla. Lähdön hetkellä kilpai-
lijat työntävät purtensa liikkeelle samaan 
tyyliin kuin kelkkailijat talviolympialaisissa. 
Kun liike on saavutettu, hypätään makuulle 
kapeaan istuintilaan ja lähdetään liikkeelle. 

Miten purjehtija sitten näkee tuulen, 
kun kesällä väreilevä vedenpinta on jäässä? 
- Puuskia ei varsinaisesti näe. Sen aistimi-
nen on erityisen tärkeää ja haastavaa. Se on 
osa lajin viehätysvoimaa. Tuulen loppuessa 
on todella vaikea tuntea, loppuiko tuuli vai 

Leijahiihto
Kesältä tuttu ja suosittu Kitesurf toimii myös jäällä. Pitkien 
narujen päässä lentävä leija vaatii tilaa ja hyvät perustaidot. 
Suurien voimien vuoksi lajia suositellaan aloitettavaksi ohja-
tulla kurssilla. Kovalla lumipinnalla liikkeelle pääsee kevyes-
säkin tuulessa. Puuterilumessa leija tarvitsee enemmän vetoa.

Talvella tarvitsee hieman suuremman purjepinta-alan, 
koska vastus on lumella hieman suurempi. Kiteä on luontevin 
harrastaa lumilauta jalassa, mutta se onnistuu myös suksilla. 
Toimivat välineet saa noin tuhannella eurolla.

Jääsurf
Jääsurffaus tarkoittaa purjelautaa, johon on laitettu talviset 
välikappaleet alle. Toki lauta on hieman erilainen, mutta 
perusidea on sama. Pohjaan kiinnitetään pujottelusukset tai 
luistimet sääolosuhteiden mukaan. Kelkan purjeena toimii 
purjelaudan masto ja purje. 

Jääkelkaksi kutsutun laudan saa uutena noin tuhannella 
eurolla ja siihen kiinnitettävän maston ja purjeen käytettynä 
muutamalla satasella.

Skimbat
Siipipurjehdus, eli skimbat, on suomalainen 
keksintö. 90-luvun alussa syntynyt talvipur-
jehduksen muoto on peräisin purjelautailus-
ta. Sami Tuurna ja Calle Fogelholm kehit-
telivät siipipurjeen, jossa purjelaudan purje 
onkin suoraan kädessä. Jaloissa on sukset, 
luistimet tai lumilauta.

 - Lajissa on parasta tuulen tunteminen. 
Et voi joutua kovinkaan pahaan liemeen. 
Vauhdin voi aina pysäyttää päästämällä 
toisen käden irti purjeesta. Aloittelijan on 
helppo päästä lajin makuun keskituulessa ja 
hokkarit jalassa, kertoo siipipurjehdukseen 
lukioikäisenä hurahtanut Patrick Blom. 

- Pursiseuralla järjestettiin esittelytilai-
suus. Faija hankki purjeen ja olen siitä lähti-
en harrastanut lajia aktiivisesti.

Lajiin kuuluvat näyttävät hypyt. Se on 
sekoitus vapaalaskua ja purjelautailua. Jää-
tynyt vesistö ei siis ole ainoa mahdollinen 
ympäristö. Sitä voi harrastaa myös hangella. 
Siipipurjehdus sopii oikeissa tuuliolosuhteis-
sa esimerkiksi tunturivaelluksille. 

kääntyikö se. Nopea oivaltaminen on eri-
tyisen tärkeää.

- Vauhtiinsa nähden laji on turvallinen. 
Jääolosuhteet tarkastetaan hitaasti ja huo-
lellisesti ennen kuin alueella uskaltaa ryhtyä 
purjehtimaan.

 Jäällä seilatessa perusvarustukseen kuu-
luvat naskalit sekä kypärä. 
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S
atamassa istumisen sijaan osa vesilläliikkujista haluaa 
liikkua aktiivisesti luonnossa, käydä lenkillä ja luon-
topoluilla. Moni tutustuu kulttuurinähtävyyksiin ja 
saaristoluontoon myös aikaisin keväällä ja myöhään 
syksyllä. Tällöin retket voivat olla lyhyempiä kestol-

taan, eivätkä ne vie arvokasta kesäloma-aikaa. 
Tänä kesänä SPV julkaisi videoita, joissa kannustettiin veneili-

jöiltä liikkumaan lomallaan. Syksyn aikana kerromme muun mu-
assa virkistysalueiden ja Puolustusvoimilta vapautuneiden saarten 
retkikohteista.

SPV kannustaa kaikkia aktiiviseen retkeilyyn ja ulkoiluun – 
niin seurojen omissa kuin uusissakin retkikohteissa. Seurojen 
matkaveneilyn vastuuhenkilöitä suositellaan kertomaan myös 
kaupunkien tai virkistysalueyhdistysten ylläpitämistä saarikoh-
teista, luontopoluista sekä liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksista. 
Ulkoilu- ja virkistysalueiden retkikohteet ovat usein lähellä, niis-
sä on hyvät laiturit ja grillipaikat polttopuineen. Retkisatamien 
palveluita kannattaa arvostaa. Lue lisää: http://virkistys.info/ 

30Miles: 
Millainen on hyvä 
vierasvenesatama?

Kohteet, jotka sijaitsevat korkeintaan 30 merimailin 
etäisyydellä toisistaan luovat luontevan verkoston 
matkaveneilijälle. Suomalaisten ja virolaisten yhtei-

nen 30MILES EU-hanke keskittyy yhteensä 12 eri pienvene-
sataman parantamiseen. Veneilijöiltä kerätään kyselyillä tietoa 
siitä, millainen on hyvä vierassatama ja mitä palveluja siellä 
tulee olla. Tällä hetkellä muun muassa Kotka ja Porvoo raken-
tavat aivan uusia satama-alueita. Myös pienemmistä kalasata-
mista tehdään viihtyisiä vierassatamia vapaa-ajan veneilijöiden 
käyttöön. 

VENEILYUUTISIA

SPV kannustaa liikkumaan:  
Retkeilyä ja ulkoilua saaristossa

Köydet irti ympäri Suomen

Matkaveneilyn Köydet irti –tapahtuma on yksi tapa tutustua 
oman alueen vesistöihin. Leikkimielinen tapahtuma järjeste-
tään joka elokuu eri puolilla Suomea. Tänä vuonna kisa osui 

varsin myrskyisään säähän, mutta siitä huolimatta siihen osallistuttiin 
ja tehtävistä opittiin paljon uutta.

Tapahtumassa osallistujat kiertävät veneellä ennalta suunnitellun 
reitin annettujen kuvien perusteella. Reitin varrelta etsitään reittitar-
kistuskohteita muun muassa merenkulun turvalaitteiden kuvien perus-
teella. Kilpailun erilliset kirjalliset tehtävät ovat sellaisia, joita veneilijät 
ratkovat normaalistikin vesillä liikkuessaan. Kisan päätteeksi julkiste-
taan paikalliset tulokset, ja kolme parasta palkitaan kulta-, hopea- ja 
pronssimitalein. 

Veneilykulttuuri on sähköistynyt

Miten sinä keräät tietoa satamista? Monista satamien palve-
luista, niin ruokapaikoista, uimarannoista kuin ohjelmapal-
veluistakin saa tietoa internetistä. Sähköiset satamatiedot 

eivät vielä kokonaan korvaa kirjoja, mutta niitä kannattaa hyödyntää. 
Veneilykulttuuri on hitaassa mutta varmassa murroksessa. Matka-
veneilijät jakavat tietoa keskenään esimerkiksi Facebook-ryhmässä 
Saariston satamat. 
Se on veneilijöiden yhteisöllisyyttä parhaimmillaan.

Matkaveneilyn 
hyvä vuosi

Kuluva vuosi on ollut rikas vuosi matkavenei-
lijöille. Olemme saaneet uusia retkikohteita, 
uutta tietoa ja jopa uusia väyliä. Erityisesti 

Suomenlahdella veneilijöille on auennut tänä vuon-
na paljon satamia.  Merenkurkun alueella Vaasas-
ta sekä pohjoiseen että etelään on nykyään reitti, joka 
mahdollistaa veneilyn monessa rannan pienistä koh-
teista. Väylä on tehty Osuuskunta Aurinkoreitin voi-
min. Uusia väyliä on nyt yhteensä yli 500 km. Tiedot 
julkaistaan ensi vuonna F-sarjan merikartassa. Tällä 
hetkellä väylät ovat nähtävissä hankkeen kotisivuilla: 
www.aurinkoreitti.fi
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JOENSUU  |  HELSINKI  |  TAMPERE  |  NURMES 
p. 010 230 8400 |  www.punamusta.com

Painotuotteet

Sähköiset julkaisut

Suurkuvatulostus

TEKSTIT MIRJA ROSENBERG
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TILAA SPV:N LAADUKKAAT 
KIRJAT NETISTÄ!

LUE LISÄÄ OSOITTEESTA: HTTP://WWW.SPV.FI/MYYTAVAT-MATERIAALIT

S
uomen Purjehdus ja Veneily 
ry:n seuraseminaari, päät-
täjäisjuhla ja liittokokous 
järjestetään Kuopiossa, Kal-
laveden kaupungissa 19.-20. 

marraskuuta 2016. Kokoontumispaikkana 
toimii kauniilla paikalla kaupungin keskus-
tassa sijaitseva Scandic Kuopio (Satamaka-
tu 1, 70100 Kuopio).

Viikonlopun ohjelma on laadittu totut-
tua sosiaalisemmaksi. Mielenkiintoisten 
luentojen ja asiapitoisen kokoustamisen 
lisäksi vierailla on mahdollisuus useisiin 
tutustumiskäynteihin. Olemme varanneet 
mahdollisuuden tutustua Bellan tehtaisiin, 
veneenveiston koulutukseen ammattiopis-
tolla ja luonnollisesti myös viime vuosien 
suururakkaamme, Pirttiniemen tukikoh-
taan.

Perinteisen kauden päättäjäisjuhlan 
aikana lauantaina palkitsemme totuttuun 
tapaan vuoden aikana kunnostautuneita 
toimijoita ja kilpailijoita. Ilta on menes-
tyjien ilta – vapaaehtoiset pyyteettömästi 
veneilyn hyväksi työtä tekevät ihmiset an-
saitsevat tunnustuksensa kilpailuissa me-
nestyneitä urheilijoita unohtamatta.

 

Kuopio on vireä, aktiivinen ja in-
novatiivinen veneilykaupunki Sai-
maan vesistöalueen pohjoisosissa. 

Pohjois-Savon sydän on täynnä opiskelijoita, 
sillä yliopisto, ammattikorkeakoulu ja muut 
oppilaitokset kouluttavat osaajia ja asiantun-
tijoita lähes kaikille elämän aloille – myös 
veneenveistoon ja veneteollisuuteen. Lisäksi 
Kuopio on vahva teollisuuskaupunki useine 
puunjalostus- ja metalliteollisuuden tehtai-
neen. 

Bella-veneet on tunnettu kuopiolainen 
venevalmistaja, jonka veneet liikkuvat niin 
suomalaisilla kuin kansainvälisilläkin vesillä. 
Savon Ammattiopisto kouluttaa veneenveis-
täjiä sekä lasikuitu- että puuveneenveiston 
alalla. Yhteistyö ammattikorkeakoulun ja 
muotoiluinstituutin kanssa on tuottanut lu-
kuisia erilaisia innovaatioita. Näistä kenties 
näkyvin on Celeri, kaunis alumiinipohjainen 
ja mahonkirunkoinen Day Cruiser. 

Kallavesi on osa Saimaan vesistöaluetta. 
Saimaan kanavan kautta Suomenlahteen 
yhteydessä oleva Saimaan vesistöalue kattaa 
17 % manner-Suomen pinta-alasta.  Vesistö 
palvelee vilkasta rahtiliikennettä.  Itämeren 
alueella operoivat laivat kuljettavat puuta 

Tervetuloa kauden huipentumaan 
Kuopioon 19.–20.11.2016

ja puunjalostusteollisuuden tuotteita Suo-
meen ja muualle Eurooppaan pitkin 850 
kilometristä syväväyläverkostoa. Muita 
merkittyjä väyliä Saimaalla on noin 3 500 
kilometriä. Nähtävää ja koettavaa riittää 
usean Saaristomeren verran.  

Kuopion pursiseura on panostanut 
viime vuosina merkittävästi kotisataman 
laajentamiseen. Pirttiniemessä on tällä 
hetkellä lähes 400 venepaikkaa toimivine 
laitureineen. Uusi toimintakeskus tarjoaa 
hyvät olosuhteet talkoolaisten ja junio-
reiden huoltoon, yhteisiin kokouksiin ja 
muihin tilaisuuksiin. Lars Sonk’n suunnit-
telema huvila on palvellut myös tunnettuja 
suomalaisia veneilijöitä; veneilijäkirjailija 
Juhani Ahon kerrotaan viettäneen kesiään 
samoissa maisemissa kuopiolaisten nykyve-
neilijöiden kanssa.

  

Tervetuloa tapaamaan ympäri Suo-
men tulevia veneilijöitä, tutustu-
maan kuopiolaiseen veneilyyn ja 

vieraanvaraisuuteen sekä tekemään laji-
liittomme kannalta merkittäviä päätöksiä 
tuleville vuosille.   
KUOPION PURSISEURA 

OnSail järjestää matkoja maailman merille. 

Yksittäisille venekunnille ja suuremmille ryhmille, 

esimerkiksi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n 

jokavuotiset matkapurjehdukset. 

    Hoidamme kaikki järjestelyt ammattitaidolla: 

lennot, kuljetukset perillä, veneet luotettavista 

vuokraamoista ja tarvittaessa suomalaisen kipparin. 

Maailman paras merinäköala. Ilman lisämaksua.

Väylä maailman merille

Järjestämme myös goulet-risteilyjä 12–24 hengen 

ryhmille sekä virallisia SPV:n ja PORY ry:n 

purjehduskursseja. Navigoi heti www.onsail.fi

Varaukset ja tiedustelut 

TravelOn Matkat / OnSail 

p. 020 742 8590 tai 

info@onsail.fi
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VIRTAA VAPAA-AIKAAN

maahantuoja:

3 tasokasta 8-hengen mökkiä 
merinäköalalla ja kaikilla mukavuuksilla! 
Lisäksi 22-hengen Villa isommalle seurueelle. 

Mökeissä sähkösauna, suihku, wc ja keittiö tiskikoneineen.  
Upeat hiekkarannat sekä viheralueet polkuineen. 

Rannassa grillit ja savustusuunit.

PL 24, 01151 Söderkulla • Puh. 010 3466 144 (ark. 9-16)
info@seasongtravels.fi  • www.seasongtravels.fi

Tervetuloa Sipoon kauniiseen saaristoon
– 30 minuuttia Helsingin keskustasta!

Vuokraa vene!

Oy Sail and Go Ab      Venuksenkatu 5, 21600 Parainen      0400 534 301

www.sai landgo.f iinfo@sai landgo.f i

Tiiviissä yhteistyössä puolalaisen Brytsailsin 
ja purjekangasvalmistajan Dimension 
Polyantin kanssa voimme toimittaa 
laadukkaita purjeita sekä crusing- että 
kilpaveneisiin hinnalla johon et ole 
tottunut.

Add only Wind!

TALVIHUOLLOT 
JA -TELAKOINNITBOAT YARD

Oy Hanko Boat Yard Ab auttaa sinua kaikissa venettäsi koskevissa asioissa.

Kysy lisää veneen huolloista ja talvisäilytyksestä:
Veikko Salli / veikko.salli@hby.fi / 0400 591 219
Georg Berger / georg.berger@hby.fi / 0400 445 555

Telakointi ja huolto 010 5833 760

Lämmin 10 000 m2 

halli Hangossa. 

hby.fi

Dyneemat, vaijerit ja 
komponentit kampanjahintaan

  Dyneemaa saatavilla  
10 eri väriä, hinta 6mm  
alk. 2,50 € /m.

  Haponkestävät vaijerit nyt  
-20% ovh-hinnoista  
Nauticin lukijoille.

Erlatek Oy, www.erlatek.fi, 019 458 4500

Degerö Yachts  
onnittelee  

80-vuotiasta  
Merikarhut ry:tä

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

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

T A L V I S Ä I L Y T Y S    I   K O R J A U K S E T  &  H U O L L O T   ( M Y Ö S  P U U V E N E E T )  I   T A L V I S Ä I L Y T Y S 
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U U D E T  D E G E R Ö  - V E N E E T  2 8 - 3 8  J A L K A A 

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

TALVISÄILYTYS    KORJAUKSET & HUOLLOT (MYÖS PUUVENEET)

Maineikas veistämö 
hakee jatkajaa

Merikauppa

Vaatteet, lahjat, sisustus, veneastiat
Nettikauppa: www.oceanspirit.�

www.merikauppa.�
Myymälä: Linnankatu 37b, Turku

(Lähellä Turun vierasvenesatamaa, Martin- ja Myllysillan välissä
katso Batelan jälleenmyyjät www.oceanspirit.�)

RYMÄTTYLÄN 
TELAKOINTIPALVELU OY

Palveleva telakka ympäri vuoden! puh. 0400 955425

SPV 
mukanasi 
maalla 
ja merellä Tutustu Sailing Team Finlandiin: 

www.purjehdusmaajoukkue.fi ja 
www.facebook.com/SailingTeamFinland

Lue SPV:n uutisia: www.spv.fi ja 
www.facebook.com/Suomenpurjehdusjaveneily

Joko olet tutustunut SPV:n
internetsivustoihin ja Facebook-
kanaviimme? Löydät niiltä 
monipuolisia uutisia, tarttuvia  
tunnelmia ja hyödyllisiä linkkejä.
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Päävalmentaja
Joakim Wilenius

Veneilykoordinaattori, 
koulutuspäällikkö
Mirja Rosenberg

Toiminnanjohtaja
Tom Ek

Valmentaja
Petri Leskinen

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
Ahventie 4 A 19, 02170 Espoo
Puhelin +358 (0)20 796 4200 (kello 10-15), Telefax +358 (0)20 796 4111
Sähköposti: etunimi.sukunimi@spv.fi
Tarkemmat yhteystiedot löytät osoitteesta www.spv.fi

www.facebook.com/ 
Suomenpurjehdusjaveneily

Toimistosihteeri, 
koordinaattori

Marika 
Bister-Sandström

Peitetelineet

UUTUUS

Captain’s Shop Lauttasaari, Veneentekijäntie 11
(09) 682 2512, lauttasaari@captainsshop.fi
Captain’s Shop Espoo, Suomenojan venesatama
(09) 804 1102, espoo@captainsshop.fi
Oy VESTEK Ab, Espoo, Martinkuja 4
(09) 887 0120, vene@vestek.fi (myös tukkumyynti)

Veneen pituus 4 - 5 m 5 - 6 m 6 - 7 m 7 - 8 m 8 - 9 m
Hinta 299 € 357 € 479 € 545 € 595 €

Verkkokauppa
www.captainsshop.fi

Verkkokauppa
www.captainsshop.fi

Tuotteet heti  varastosta!!!

peitetelineet

U-teline alk. 1355 € (11m) D-teline alk. 598 € (7m) A-teline alk. 533 € (6m)
yhdellä jalkaparilla
(7m kuvassa)

Talvi tulee - oletko valmis?Talvi tulee - oletko valmis?

- helppo ja nopea asentaa
- kevyt ja helppo säilyttää
- peite kuuluu toimitukseen

- helppo ja nopea asentaa
- kevyt ja helppo säilyttää
- peite kuuluu toimitukseen

- helppo ja nopea asentaa
- kevyt ja helppo säilyttää
- peite kuuluu toimitukseen

- helppo ja nopea asentaa
- kevyt ja helppo säilyttää
- peite kuuluu toimitukseen

- helppo ja nopea asentaa
- kevyt ja helppo säilyttää
- peite kuuluu toimitukseen

- helppo ja nopea asentaa
- kevyt ja helppo säilyttää
- peite kuuluu toimitukseen

- helppo ja nopea asentaa
- kevyt ja helppo säilyttää
- peite kuuluu toimitukseen

- helppo ja nopea asentaa
- kevyt ja helppo säilyttää
- peite kuuluu toimitukseen

Varastossa laaja valikoima venepukkeja!Varastossa laaja valikoima venepukkeja!

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

Vesa Vaihoja (RaaPs) 
Perämeren, Kemijoen 

ja Oulujoen vesistöalueet
050 339 9330 

Erik Nordenswan (GK) 
Turunmaa

0400 617 749

Ismo Glans (TePS) 
Keitele-Päijänne
040 771 6859

Kenneth Bäckström (GSF) 
Perämeren eteläosa

0400 867 360

Pauli Aaltonen (RMVK) 
Selkämeren vesistöalue

050 565 0400

Björn Tennström (ÅSS)
Ahvenanmaa
040 732 5843

Petteri Mussalo (KuoPS)
Saimaan vesistöalue

045 202 1446

Juha Vuorinen (HSK) 
Suomenlahden keskiosan 

vesistöalue (Helsinki)
0400 208 548

Näin löydät aluejohtajasi




